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கவைஞ் பபசகிறார்
(ச.சமுத்திரம எழுதிி நூிகவு
பவெையட்் 26.7.96 அன்று கவைஞ் ஆற்றி
உவர)
இந்தய நிகழ்ச்ற்விக் காராணமபபாரதம,
கைந்த பகாரண் இருப்பவதய
நிவனக்கமபபாரதம, இந்தய விுாரவவப்பற்ற
பகாரவடையபை இவுப்பார்றக் பகாரகளளம வவக
கிவடத்தய கெ்தயருபவ, தயரு நிுபை, நிுி தயந்தய
சகபி என்று நாரன் வ்ணிக்க பவணடித
இருக்கிறத. காரவைையிருந்த க்ம பணிககள
பைவறவற ஆற்றவிட்், ிாரவைையலும க்ம
பணிகவு எதி் பகாரண்விட்், இஙபக இந்தய
இைக்கிி நிகழ்ச்ற்ையி கைந்த பகாரகளகிற
பநரத்திி இத பகாரவடையபை இவுப்பாரற்றக்
பகாரகளளம கெ் தயருவாரக, தயருநிுைாரக, நிுி
தயரும சகிாரக இருக்கிறத என்பவதய நிவனத்த,

நிவனத்தயவதய பநஞ்ற்பை பதித்த, பதித்தயவதய
உஙகெடத்திபை நாரன் பகி்ந்த பகாரகளகின்பறன்.
சமுத்திரபி நமபக்கம
நமமுவடி அன்புக்கம, பணபுக்கம
உரி அருவித் பதயாரு் சமுத்திரம
அவ்களவடி மூன்று நூிககள, இன்று
உஙகளவடி அன்பார்ந்தய முன்னிவைையி
பவெையடப்பட்் இருக்கின்றன. கடந்தய ற்ை
வாரரஙகளக்க முன்பு, நாரன் குரு தயண்்
பதயசத்திறக பபாரையருந்பதயன். (பைத்தய ற்ரப்பு )
கவிிரச வவரமுத்தவின் தயண்் பதயசம.
அதவும சமுத்திரத்திபை நவடபபறற கவதய.
சமுத்திரம கவதயக்கம இன்வறக்க
வந்திருக்கிபறன். எனபவ கருணாரநிதி ஆட்ற்க்க
வந்தயாரி, தயண்பர கிவடக்காரத என்ற
சாரபத்திறக இவடையி, தயண்் பதயசபி
உருவாரகிறத என்ற அுவிி, தயண்்
பதயசபின்ன? சமுத்திரபி உன் பக்கம
இருக்கிறத என்ற அுவிி இந்தய நிகழ்ச்ற்
இன்வறக்க நவடபபறறுக் பகாரண்
இருக்கிறத. (பைத்தய வகதயட்டி)

நணப் நடராரசன், இந்தய நிகழ்ச்ற்ையி குரு
பவண்பகாரவு வி்த்த, என்னுவடி
ற்றுகவதய குன்வற நாரன் பபாரதப்பணித்தவற
அவிச்சராரக இருந்தயபபாரத பபறறு,
வாரபனாரிையபை குிபரப் ி நிகழ்ச்ற்வி
க்றப் ட்டார். எனக்க பசவிிாரன
நிவனவுககள. அப்பபாரத அவ் என்னிடத்திபை
அந்தய ற்றுகவதயவிப் பபறறு திருச்ற்
வாரபனாரிையபை பவெையட்டத. 1967 க்க
றக. நாரன் அணணார தயவைவிையி பபாரதப்
பணித் தவற அவிச்சராரக பபாரறுப்பபற்றருந்தய
காரைக்கட்டத்திி.

எழுத்தக் கணக்கம இைக்கிி கணக்கம...
1947 ஆம ஆண், கணடைபகற்
இைக்கிித்வதய, குரு நாரடகிாரக உருவாரக்கி
ிந்திரகிாரர, என்று பபிரட்், திருச்ற்
வாரபனாரி நிவைித்திறக அனுப் வவத்பதயன்.
குரு வாரரம கழித்த, திருமப, அத என் வகக்க
கிவடத்த விட்டத. அபதய வாரபனாரி நிவைிம,

நடராரசன் உருவத்திி இருபதயாரண்காரை
இவடபவெக்கப் றக, என்னிடத்திபை குரு
ற்றுகவதயவிப் பபறறு, அவதய குி
பரப் னார்ககள என்று எணாணம பபாரததயாரன்
எனக்க பவதயவனபி. எழுத்தயாரு்கவு
அவ்ககள இருக்கின்ற அந்தயஸவதய வவத்த,
அவ்களக்ககளு பதயவிவி வவத்த தயிவு
பசெயத ிாரரும கணக்கிடாரதீ்ககள. (பைத்தய
வகதயட்டி) எழுத்வதய வவத்த கணக்கி்ஙககள
என்பததயாரன் எனக்ககளு கவவையும, அந்தய
கவவை சார்ந்தய பவண்பகாரளம ஆகம.
நாரன் முதயைவிச்சராரக 89-90 ி
பபாரறுப்பபற்றருந்தய பபாரத, தயஞ்வச
பிகவைக்குகத்தின் சார்பாரக ராரஜராரஜன் விருத
வுஙகப்பட்டத. அந்த விருத, நாரன்
எதி்க்கட்ற்த் தயவைவனாரக இருந்தயபபாரபதய
எனக்காரக ற்ைராரி ற்பாரரச பசெயிப்பட்்,
அப்பபாரழுத வுஙகப்படாரிி, நிறுத்தி
வவக்கப்பட்், பவணடாரம என்று
தய்க்கப்பட்் நின்று பபாரன விருத. எனபவ
பிகவைக் குகத்வதயச் பச்ந்தயவ்ககள, அந்தய
வரைாரறவறச் பசாரிி, ‘இவதய நீஙககள பபறறுக்

பகாரகளு பவண்மும என்று பகட்டபபாரத
ிறுத்பதயன். இருந்தயாரலும டவாரதயத்தின்
காரரணிாரக, றக, நாரன் ஏறறுக் பகாரணபடன்.
அப்பபாரழுத கடிரசத் தவணத்தயவைவராரக
இருந்தய சஙக் தயிாரகள ச்ிார அந்தய விுாரவிறக
வந்த, அந்தய விருவதய வுஙகினார். அத்தடன்
பிகவைக்குகம சார்பாரக குரு ைட்சம ரபாரெய
பபாரறகிழியும வுஙகப்பட்டத.
அந்தய நிதிவி, நாரன் பபறறுக்
பகாரகளுாரிபைபி பிகவைக் குகத்திறபக
பச்த்த என்னுவடி தயாரெய தயந்வதயிரன்
பபிராரி, குரு அறக்கட்டவுவி நிறுவி
தயமிழ்ச் சாரன்பறார்களவடி பபிராரி
ஆண்பதயாரறும பசாரறபபாரழிவுகவு
பிகவைக்குகத்திி நடத்தஙககள என்று
பகட்்க்பகாரணபடன். அத பதயாரட்ந்த
நவடபபறறு வருகிறத. இவறவறபிிைாரம
பசாரிவதயறக காரரணம நீஙககள என்வன
தயிவுபசெயத பதயவிையி இருக்கிபறன்:
முதயைவிச்சராரக இருக்கிபறன் என்று எணணிப்
பார்த்த என்னுவடி எழுத்தக்கவு
பாரராரட்டாரதீ்ககள.

சமுத்திரத்வதயச் பசாரதிக்க ஆவச...
இஙபக சமுத்திரம பசாரன்னார்.
“கவைஞ் முதயிவராரக பபாரறுப்பபறகாரிி
இருந்திருந்தயாரலும, அவவரத்தயாரன் அவுத்த
இந்தய நிகழ்ச்ற்ையபை இந்தய நூிகவு பவெையடச்
பசெயதிருப்பபன்ி என்று அவ் பசாரன்னாரபர
அவதயத்தயாரன் விருமபுகின்பறன். (பைத்தய
வகதயட்டி) அவதய பசாரதித்தப் பார்க்க எனக்கக்
கூட குரு ஆவச (பைத்தய ற்ரப்பு) ற்ை
ஆண்களக்கப் றக முதயைவிச்சராரக
இிைாரிி இருந்த, அவரும இதபபாரன்று
நூவை எழுதி அப்பபாரழுத அவுக்கிறாரரார
இிவைிார என்று பார்க்கபவண்ம என்று
எனக்க குரு ஆவச. இந்தய ஆவச ற்ை பபருக்க
ஆறுதயவைக் கூட தயரும. அப்பாரடார என்று
பபருமூச்சக் கூட எழும. (பைத்தய ற்ரப்பு)
நாரன் அதயறகாரக இருப்பவன் அிை
என்பவதய அருவி நணப் இந்திி கமயூனிஸட்
கட்ற்ையன் தயவைவ் நிைகணாணபபாரன்ற
என்வன உண்ந்தயவ்ககள மிகமிக நன்றாரக
அ்றவார்ககள. பகாரகளவகக்காரகபவ இும ராரிம

முதயி வாரழ்பவன் நாரன். அதயனாரிதயாரன் குபர
இடத்திி நிவைத்த நிறகிபறன். அதவும
உஙகளக்கத்பதயரயும. (பைத்தய வகதயட்டி)
அப்பட வாருதயவ்ககள என்ன ஆனார்ககள
என்பவதயத்தயாரன் சமுத்திரம குரு ிாரிரமும
ிரஙபகாரத்திப் பறவவகளமி என்ற அரி
நூிி படம டத்தக் காரட்டையருக்கிறார்.
கனிாரன கணஙககள...
ஆனாரி, இப்பபாரத எவ்வுவு கனிாரன
பணிககள! கணம என்றாரி ிாரணபுமிக என்ற
பபாரருெி பசாரிைவிிவை. எவ்வுவு
அதிகிாரன பணிககள என்வன அழுத்திக்
பகாரண் இருக்கின்றன என்பத உஙகளக்கத்
பதயரயும. சமுத்திரம நூி பவெையட இந்தய
நாரவு க்றத்தக் பகட்டபபாரத நாரன்
பசாரன்பனன். “அபநகிாரக 25 ம பதயதி நிதிநிவை
அ்றக்வகையன் மீதயாரன் பதிி உவர முடந்தவி்ம.
ிறுநாரகள நிகழ்ச்ற்வி வவத்தக் பகாரகளுைாரமி
என்று பசாரன்னத உணவிதயாரன். ஆனாரி அந்தய
அ்றக்வகவித் தயிாரரக்க நாரன் எ்த்தக்
பகாரணட நாரட்ககள, அதயறகாரக நாரன் விழித்தய

இரவுககள, அத தயிாரரத்த பவெவந்தய றக
அவதயப்பற்ற வந்தய விி்சனஙககள, அதயறக ஏறப,
அந்தய அ்றக்வகையி காரணபவணடி
திருத்தயஙககள, பநறவறி தினம நாரன்
ஆறறபவணடி பதிலுவர, இதயறகாரக நாரன்
பசைவழித்தய பநரம, இன்று காரவைையபை,
நமமுவடி இுந்தய கவுன்ற்ி-சட்டின்ற
பிைவவ மீண்ம வரபவண்ம என்பதயறகாரன
தீ்ிாரனத்தின் மீத நாரன் ஆற்றி உவர, அதயறகப்
றக உைக வஙகிையனுவடி இிக்கநவரக்
கண் பசன்வனக்கம, தயமிுகத்திறகம
பபறபவணடி உதயவிகவுப் பபற
ஆபைாரசவன நடத்திவிட்் பநராரக இஙபக
வருகிபறன்.
எழுத்தயாருன் பசாரி...
சமுத்திரம இஙபக க்றப் ட்டவதயப்
பபாரை எனக்கம அவருக்கம நீணட காரைிாரக
குரு பநருக்கம உண். பராரசக்தி படம
பார்த்தயதிிருந்பதய கவைஞரன் தயாரக்கம எனக்க
உண் என்று பசாரன்னார். கவைஞரன்
தயாரக்கமும உண். கவைஞவர ற்ை

பநரஙகெபை தயாரக்கவதம உண். (பைத்தய
வகதயட்டி) அந்தய தயாரக்கம எனக்க க்கத்வதய
அெத்தயத. தயாரக்கவத என்வன நிமி்ந்த பார்க்கச்
பசெயதயத. தயாரக்கவத என்வன ற்ந்திக்கச் பசெயதயத.
ஏன் தயாரக்ககிறார். ஏபதயார கவற நமமிி
இருக்கிறத என எணணிப் பார்க்கச் பசெயதயத.
எழுத்தயாருன் பசாரிவத என்வறக்காரத குருநாரகள
பிக்கம.
நிைார பகட்ட குரு பககளவி...
நணப் சமுத்திரம அவ்ககள ‘எனத
கவதயகென் கவதயககளும என்ற நூிி நாரன் பை
நிகழ்வுகவுப் பார்த்பதயன். எப்பபாரதம, எந்தய
குரு எழுத்தயாருரன் நூைாரக இருந்தயாரலும அவதய
முழுவிிாரகப் படத்தவிட்்த்தயாரன் நிகழ்ச்ற்க்க
நாரன் வருவத, பவெைய்வத, அந்தய நூவைப்
பற்றப் பபசவத, என்பத நமமுவடி
தயமிழ்க்கடிகன் அவ்களக்க நன்றாரகத்
பதயரயும.
அவ் ‘நிைார பகட்ட, குரு பககளவிும என்ற
தயவைப் ி இந்தயக் கவதயக்காரன கரு உருவாரன

பசெயதிவி பசாரிிையருக்கிறார். அதிி ற்ை
பகதிகவு நாரன் படத்தக் காரட்்கிபறன்.
“60-ம ஆண் முறபகதிையி
பசன்வனையி கிலூரையி படத்த வந்பதயன்.
நாரன் இருந்தய வீ் பசரப் பகதி: காரமபவுண்
வீ். சிார் அெயமபத பபவரக் பகாரணட ினிதய
சமூகம என்வனப் பபரதம வ வகரத்தயத. ரகார
ஓட்்பவ்ககள, கூி பவவை பார்ப்பவ்ககள,
அப்பும ச்ம பபணககள, வவட ச்ம ஆிார
ஆகிபிாரரன் ிாரசிருவறற அன்பு என் ினக்
குஷடத்வதய ிறக்கச் பசெயதயத. அெயமபத பபருக்க
ஓபர குரு கழிவவற. அதவும கதயவு இிைாரதயத.
‘ிார் உகளபு என்று பகட்்க் பகாரணபட
ிறறவ் பசிை பவண்ம. கெப்பபதயார
குாரிடப் பக்கம: நாரன் குாரையி இறஙகி
தயவவைையி தயண்் டத்த டரமவி நிரப்
கெக்கபவண்ம. சட்டபிாரபடார,
தணபடாரபடார அத்தயவன பபருக்கம
முன்னிவைையி ஐந்தயவரிட உடமவப முக்காரி
நி்வாரணத்பதயார் காரட்டக் பகாரணடருக்க
பவட்கிாரக இருந்தயத. அந்தயப் ன்னணிையி

அந்தய அசத்தயக் காரற்றலும பதயன்றி வாரவட
கிவடத்தயத.”
“என் வீட்்க்க பக்கத்த வீ் குரு பக்காரர
க்மபம வாரழ்ந்தய வீ். அஙபக விதக்க வந்தய
குரு பக்காரரப் பபண, அமிாரவும அணணனும
உதிரிாரக வாரஙகி வந்தய பக்கவு ிாரவைிாரக
பதயார்ப்பத அவுத பணி. அவகள பார்ப்பதயறக
கவ்ச்ற்ிாரக இிவை இவ் பசாரிகிறார்.
(பைத்தய ற்ரப்பு) என்றாரலும அுகாரக இருப்பாரகள.
கைகைபவன்று ற்ரப்பாரகள. எதயறபக்த்தயாரலும
‘நிைார பகட்ட, குரு பககளவிும என்பாரகள.
அவளக்க என் மீத ஏபதயார குரு அனுதயாரபம. நாரன்
குாரிடையி ப்ம பாரட்வடயும கிலூரத்
பதயாரு்ககள என் வீட்்க்க வந்தயாரி அவ்கவு
உட்காரர வவக்க இடம கிவடக்காரிி நாரன்
திணடார்வவதயயும கணட அவகள குரு நாரகள
குாரிடக்கப் பபாரன என்வன அவகள
வகிாரட்டத் தய்த்தயாரகள.
முகத்வதய பவட்கிாரக்கிக் பகாரண் இவதய எிபைாரரும என்ன எழுதவார்ககள
என்றாரி நாரணிக் பகாரணி முகத்வதயத் பதயாரஙகப்

பபாரட்்க் பகாரண் என்று இவ்வுவு
வார்த்வதயகளக்கப் பதிைாரக ஓபர வரையி
ரத்தினச் சருக்கிாரக எழுதகிறார். முகத்வதய
பவட்கிாரக்கிக் பகாரண், என் தயவவைவி
வாரஙகி தயண்் டத்தக் பகார்த்தயாரகள. எவரும
கணணிி பதயன்படாரதயபபாரத, நாரன் கெக்கப்
பபாரவதம, அவகள தயண்் டத்தக்
பகார்ப்பதம வுக்கிாரகிவிட்டத. (பைத்தய
ற்ரப்பு) நாரன் கிலூரக்கச் பசிலுமபபாரத,
அவகள வாரசிி நின்று என்வன வழிினுப்
வவப்பாரகள. கிலூரையி நவடபபறும பபச்சப்
பபாரட்டகெி, நாரன் வாரஙகம பரசக்
பகாரப்வபகவு இரவு பநரத்திி ஜன்னி
வழிிாரக அவெடம பகார்ப்பபன். அவகள
அதயவன வாரஙகி கணணிி குற்றக்
பகாரண்விட்் ன்ன் என்னிடம திருப் க்
பகார்ப்பாரகள. இவ்வுவுக்கம அவவு
பதயாரட்டதிிவை: பகட்டதிிவை.
நமபுபவாரிாரக (பைத்தய ற்ரப்பு)
றக குரு கிலூர ிாரணவவர வீட்டறக
அவுத்த வர, அவன் அந்தயப் பபணவணப்
பார்த்த ஏபதயார ஏகடிம பபச , அதயன்

காரரணிாரக, இவ் மீபதய அவகள பகாரபம
பகாரண், பவபறாரருவவரத் திருிணம பசெயத
பகாரண் வர விட்பட பபாரெய விட்டாரகள.
பை ஆண்களக்கப் றக குரு பபருந்த
நிவைித்திபை அந்தயப் பபண விதயாரன
நிவைையி, பதயெயந்தய நிவைையி இருப்பவதயப்
பார்த்த அப்பபாரழுத குருவவரபிாரருவ்
அ்றமுகம பசெயத பகாரணடார்ககள, அப்பபாரழுத
சமுத்திரம பகட்கிறார் இப்பட ஆகி விட்டாரபி
நாரனும பவறு குருத்திவி திருிணம பசெயத
பகாரண் விட்படன். ஆனாரி நாரன் உன்வனக்
பகட்கிபறன், நீ அப்பபாரழுத என்வன
காரதயிச்சாரிாரும என்று அப்பட பதயெயந்த பபாரன
அந்தயக் கட்வடவிப் பார்த்த நீ என்வனக்
காரதயிச்சாரிார என்ற பபாரத, அந்தயப் பபண
அப்பபாரதம ‘நிைார பகட்ட, குரு பககளவிும
(பைத்தய ற்ரப்பு) என்றாரகள. இததயாரன்
சமுத்திரத்தின் இைக்கிி நிம. இவதய வவத்பதய
குரு கவதய எழுதிபனன் என்று அவ்
க்றப் ்கிறார்.
ிரணச்சவவ

இன்பனாரன்று. ிரண முகத்திபை கூட
அந்தய நிகழ்வவ வவத்த எழுத்பதயாரவிிம
தீட்்மபபாரதகூட எப்பட நவகச்சவவ
மின்னி்கிறத. மின்னிப் பெச்ற்்கிறத
என்பதயறக குரு எ்த்தக்காரட்். தயன்வனப்
பற்றக் க்றப் ்கிறார்.
“பசன்வன ிையவைையி வாரழும
ிாரமுனிவ் கருஜி சந்தயர சவாரமிகவு, நாரனும
என் தவணவியும ிருத்தவிவனக்க
பபாரெயவிட்் வரும வழிையி, பார்த்பதயாரம. நாரன்,
ிரண விெம ி இருக்கம குரு பநாரிாரெிாரகி,
அவவர பநாரக்கிபனன். காரவை 8 ிணிக்க
பத்ிாரசனம பபாரட்் இரவு 8 ிணி வவர
அப்படபி அி்ந்திருக்கம அந்தய எணபத
வித முனிவ் எனக்க ஆதயரவு கூ்றிபதயார், குரு
எலுமிச்வசப் புத்வதயயும பகார்த்த இத
சருஙகச் சருஙக உன் பநாரயும பபாரெயவி்மி
என்றார்.
எனக்க, அத குரு பபரி
ிபனாரதிடத்வதயக் பகார்த்தயத. நாரன்
ப்த்தவிட்டாரி இைக்கிி உைகபி தடத்தப்

பபாரகபி என்று நிவனத்பதயன். பசன்வன
வாரபனாரி நிவைி பசெயதிப் ரபவ இிஙகாரத,
என்ற ிாரி எணணம எழுந்தயத. அந்தய ிாரதிர
எந்தயப் ருிமும ஏறபடவிிவை .
குருபவவு, நாரன் ிடந்திருந்தயாரி, குரு ற்னிிார
நடவகையன் கிிாரண பசெயதிக்கக் கபு குரு
ற்ன்னச் பசெயதி என்வனப் பற்ற வரைாரம.
அதவும எனக்க சலுவக காரட்்வத பபாரை
எப்பட உகளுத்வதய பதயாரடக்கூடி இந்தய
எழுத்த ஆும அவிந்திருக்கிறபதயன்பதயறகாரகத்
தயாரன் இவதய நாரன் படத்தக் காரட்டபனன்.
அதயாரவத குரு எழுத்தயாருனின் ிரணம என்பத
அவ்வுவு ிிவாரகிவிட்டத. ஏபனன்றாரி
பாரரதிிாரரன் வாரரச என்றும, பாரரதிிாரவர
நீ்தையி நீக்க பாரட வந்தய நிைாரி என்றும
பாரராரட்டி புரட்ற்க் கவிஞன் பாரரதிதயாரசன்
ிரணிவடந்தய பபாரத, குரு ஆஙகிைப்
பத்திரகவகையி எப்பட பசெயதி வந்தயத
பதயரயுிார? பசாரிைபவ எனக்க பவதயவனிாரக
இருக்கிறத. இறந்தயவ்ககள என்று குரு பட்டிி
பபாரட்் குரு ற்ஙகிகள காரை பசெயதிிாரக
பாரரதிதயாரசனின் ிவறவுச் பசெயதி

பவெையடப்பட்டத. அத அவருவடி
உகளுத்வதயத் தயாரக்கிையருக்கிறபதயன்று
கருதகிபறன்.
அதயனாரிதயாரன் பசாரிகிறார் ‘குருபவவு
நாரன் ிரணிவடந்த விட்டாரி குரு ற்னிிார
நடவகையன் திருிணச் பசெயதிக்கக் கபு அஙபக
கூட பாரருஙககள ற்னிிார நடவகையன் திருிணச்
பசெயதிக்கக் கபு... குரு ற்ன்னச் பசெயதிிாரக
ிரணச் பசெயதி வரைாரம. அதவும எனக்க
சலுவக காரட்்வத பபாரைும என்று
க்றப் ்கிறார். இப்பட உகளுத்வதய
பதயாரடக்கூடி கவதயகவு எழுதிிவ்.
பரணாரி ிரஙபகாரத்திககள
“குரு ிாரிரமும ிரஙபகாரத்தி
பறவவகளமி என்ற இந்தயத் பதயாரகப் ி
அருவி நணப் பபாரன்னீைன்
எ்த்தக்காரட்டிவதயப் பபாரை, பை
அருவிிாரன பசெயதிகவு ற்ை பாரத்திரஙககள
மூைிாரக எ்த்தக் காரட்டையருக்கிறார். அதிபை
க்றப்பாரகச் பசாரிை பவண்பிிாரனாரி

பரணாரி வு்ச்ற், பரணாரிம எதி்
பரணாரிிாரக ஆகிறத. அந்தய பரணாரி வு்ச்ற்
என்ற வார்த்வதயபி ஏன் அவருவடி உகளுத்திி
றந்தயத என்பத எனக்கத் பதயரயும. ‘நாரன்
தயந்வதய பபரிாரரன் திராரவிட இிக்கத்திி
பரணாரி வு்ச்ற்ி என்று எஙபகபிார குருவ்
பபற்ித - எஙபகபிார அிை சட்டின்ற
பபரவவையி பபற்ித, நமமுவடி
சமுத்திரத்தின் உகளுத்வதயத் பதயாரட்டருக்கிறத.
அவதய வவத்த பரணாரி வு்ச்ற் எப்பட
ஆகிையருக்கிறபதயன்பவதயத்தயாரன் இந்தய
எழுத்தயாரறறின் மூைிாரக அவ்
காரட்டையருக்கிறார்.
பரணாரி வு்ச்ற்யும, எதி்ப் பரணாரி
வு்ச்ற்யும ஏறப்வத இிறவக.
எ்த்தக்காரட்டாரக மிிிின் வருடஙகளக்க
முன் ருந்தய மிகப் பபரி மிருகிாரன
‘வடபனாரச்ும இப்பபாரழுத ஓணாரனாரக ற்றுத்தப்
பபாரனத. நாரட்டி மிகப் பபரி தயாரவரிாரன குரு
ிரவவக இப்பபாரழுத ரெச் பசடிாரக
ஆகிவிட்டத. இப்பட நடிார்ம பிகவைக்
குகிாரன தயமிுன், தயவழும நிவைக்க
தயகளுப்பட்டதம குருவிதயப் பரணாரிபிும

(பைத்தய வகதயட்டி) புரந்த
பகாரணடருக்கி்க்ககள. விுக்கம
பதயவவையிவை.
நடந்தயத, நடக்காரத
இன்பனாரரு இடத்திபை எந்தய அுவுக்க
ைஞ்ச ைாரவணிம இந்தய ிாரநிைத்திி நாரட்டி
வு்ந்த விட்டத என்பவதய கணாணக்கத்
பதயரந்தய கிருமிககளி என்ற தயவைப் ி அருவி
நணப் சமுத்திரம, புனிச்சாரமி என்கின்ற குரு
கதயாரபாரத்திரத்தின் மூைிாரக விுக்ககிறார். அந்தய
கதயாரபாரத்திரத்திறக பநஞ்சவி, அடக்கட
ிாரத்திவர சாரப் டபவண்ம. ஆனாரி அவ்
உணவு அருந்தம பபாரழுத குரு பிஙகரிாரன
பசெயதி வருகிறத. பசன்வன ிாரநகரத்திி
சாரக்கவட தயண்ரும நிை தயண்ரும
குன்றாரகக் கைந்த விஷிாரகிவிட்டத என்ற
பசெயதி வருகிறத.
இவதய உரிவ்கெடத்திி உடபன
பசாரிை பவண்ம என்பதயறகாரகப்
புறப்ப்கிறார். புறப்ப்கிற வழிகெபைிைாரம

பை தயடஙகிககள. அந்தய குவ்பவாரரு
தயடஙகவையும மீ்றக் பகாரணபட அவ்
கவடற்ிாரக குரு இடத்திறகப் பபாரகிறார்.
குவ்பவாரரு தயடஙகவையும கடக்க
பவண்பிிாரனாரி அந்தய கதயாரபாரத்திரத்திறக
ைஞ்சம பகார்க்க பவணடையருக்கிறத.
ிறறவ்களக்க அந்தய ைஞ்சத்வதய
பகார்த்தவிட்்தயாரன் கடக்க
பவணடையருக்கிறத. அவ்ககள எந்தய அதிகாரரிாரக
இருந்தயாரலும அவ் பபாரலஸகாரராரக
இருந்தயாரலும, ிறற எந்தய அதிகாரரிாரக
இருந்தயாரலும, இவ்கவு தயாரணடச் பசிை
ைஞ்சம பதயவவப்ப்கிறத. இவ்வுவும
பகார்க்காரிி புனிச்சாரமி என்கின்ற அந்தய
நிை ினம பவடத்தய ினிதய், தயாரன் எந்தயச்
பசெயதிவிச் பசாரிி ிக்கவுக் காரப்பாரறற
பவண்பின்று பசன்றாரபரார அவதயச் பசெயி
முடிாரிி தயவிக்கிறார்.
எந்தய இடத்திி நடக்கிபறாரம என்பத
புரிவிிவை. தயவை பமபரிாரனத: இருதயிம
ித்தயும ஆனத. ற்ை நிமிடஙகெி அந்தயக்
கெரலும உடமபு விி்த்தயத. ிார்பும முதகம

குன்வறபிாரன்று ெயத்தக் பகாரகளவத பபாரி
வித்தயன. பசாரிை முடிாரதய வி. நரமபுககள
பதயாரெயந்த பகாரணடருந்தயன. வாரையி நவரயும
ரத்தயமுிாரெய நிை தயண்ரும சாரக்கவடயும
கைந்தயத ிாரதிர. இவரத முகபிார
பகாரணிிாரணைாரக. புனிச்சாரமி புரந்த
பகாரணடார். ரத்தய அழுத்தயம கூடவிட்டத.
ச்க்கவர அுவு ஏ்றவிட்டத. இதயித் தடப்பு
கவறந்த பகாரணடருக்கிறத- இந்தய நாரட்வடப்
பபாரை!’
புனிச்சாரமி ‘ஆனந்தயமிார, ஆனந்தயமிாரும
என்று தயன்னுவடி ிவனவிவி
அவுத்தயபடபி தயவரையி சாரெயந்தயார். காரைறறு
விழுந்தயார். மூச்சறறுப் பபாரனார். இந்தய
புனிச்சாரமி பசத்தயபதய பசத்தயார்.
இன்பனாரன்வறயும பதயரந்த பகாரணடாரவத
பசத்த இருக்கைாரம. அதயாரவத இவரத ணத்வதய
பரதய பரபசாரதயவனக்கப் றக
ிருத்தவிவனையிருந்த எ்ப்பதயறகக் கூட
அன்பெப்புக் பகார்க்க பவண்பின்பத
சமூகச் ற்லுவவவிச் சிந்தய புனிசாரமிக்க
பதயரிபவ பதயரிாரத.”

இத நடந்தய கவதய. இனி நடக்கக்
கூடாரபதயன்பதயறகாரக எழுதயப்பட்ட கவதய.
நடக்காரத என்ற உறுதிவி நாரன் சமுத்திரம
அவ்களக்கத் பதயரவித்தக் பகாரகளகிபறன்.
(பைத்தய வகத்தயட்டி)
நாரன் முதயிபை க்றப் ட்படன். என்
மீத அுவு கடந்தய ரிம குன்றும
சமுத்திரத்திறக இிவை. ஆனாரி அந்தயப்
ரிம பகாரகளளமபடிாரக நாரன் அவரடத்திபை
நடந்த பகாரணடருக்கிபறன் என்பத இன்று
அவ் ஆற்றி உவரையன் மூைம எனக்கப்
புரகிறத. அவருவடி எழுத்தக்ககள,
சமுதயாரித்திபை உகளு ற்ை பக்கவு,
குப்பஙகவு, புணகவு பபாரக்கவதயறக
என்வறக்கம ஆயுதயிாரகப் பின்படக் கூடி
எழுத்த.
ஆனாரி சமுதயாரித்திி இருக்கின்ற இந்தய
விவகாரரஙககள ிாரத்திரிிை. குரு ஆட்ற்ையனாரி
சட சமுதயாரி-கைாரச்சாரரக்பக் விவுயும
என்பவதய அவ் புரந்த பகாரட் காரரணத்தினாரபை
தயாரன் அவ் ‘குரு ிாரிரமுமிரஙபகாரத்தி

பறவவகளமும என்ற புத்தயகத்வதய
எழுதிையருக்கிறார்.
அணணார அவ்ககள இப்பட
உருவகப்ப்த்தி கவதயககள எழுதிிதண்.
நாரனும இப்பட உருவகப்ப்த்தி எழுதிி
கவதயககள பை உண். ஆனாரி இவவரப் பபாரை
பிமிிைாரிி இவ்வுவு பச்வசிாரக
உருவகப்ப்த்தி இந்தயக் கவதயகவு நாரஙககள கூட
எழுதயவிிவை. அந்தயத் தணிச்சவை
பாரராரட்்கிபறன். அந்தயத் தணிச்சி எப்பட
வந்தயத என்று பார்க்கிபறன்.
பபி் சமுத்திரம. சமுத்திரத்தின்
தயண்் உப்பு கரக்கம. ஆனாரி ிரி குெ
பட்டாரி அந்தயத் தயண்் நீராரவிிாரகி
ிவுிாரகப் பபாரழியும. ிவுிாரகப் பபாரழியும
பபாரத  தி தயண்ராரக இருக்கம. உப்பு
கரக்காரத. ிரி குெ பட்டதயாரி சமுத்திர நீ்
நிை நீராரகிறத. (பைத்தய வகதயட்டி) வாரழ்க
சமுத்திரத்தின் புகழ் என்று வாரழ்த்தகிபறன்.

என்வனப்பற்ற நாரன்
-ச.சமுத்திரம
என் பார்வவையி கவைஞ் என்ற இந்தய
நூவை படப்பதயறக முன்பு என் பார்வவ என்ன
என்று அ்றந்த பகாரகளளம ஆவி,
வாரசக்களக்க இருக்கிறபதயார இிவைபிார,
அவதய பதயரிப்ப்த்தய பவணடி உறசாரகமும
கட்டாரிமும எனக்க ஏறபட்்களுன. இந்தய
வரகவு எழுதமபபாரத, இருபத்வதயந்த
ஆண்களக்க முன்பு கமுதயம பத்திரவகையி,
கார, கார, கார என்ற தயவைப் ி நாரன் எழுதிி
ற்றுகவதயபி நிவனவுக்க வருகிறத. அதிி
இப்பட குரு பாரத்திரத்வதய ற்த்தயரத்த இருந்பதயன்.
‘பணடாரரம என்னபிார ற்வப்புத்தயாரன்.
ஆனாரலும அவவன காரக்கார என்பற
அவுப்பார்ககள. அவனத பிைதிகாரர,

ஆகாரித்திி பவகளவுக் காரக்கார பறப்பதயாரக
பசாரன்னாரி, ‘ஆிாரம நாரனும பார்த்பதயன்ும என்று
பசாரிைிாரட்டாரன். அப்படச் பசாரன்னாரி, அந்தய
அதிகாரரபிார் சரக்கச் சிிாரெய பபற்ிதயாரெய
ஆகிவி்ிாரம ஆவகிாரி ‘நீஙககள பார்த்தயவதய
நாரன் பார்த்பதயன் என்பாரன்.’
நாரன், எனத பாரத்திரத்வதய ற்த்தயரத்த
இருப்பத பபாரைபவதயாரன், நமவிவிட
பின்பட்டவ்கவுப் பற்ற, நாரம
எழுதமபபாரத குரு காரக்காரத்தயனம வந்த
வி்கிறத. பபருமபாரைாரனவ்ககள, முழுக்க
முழுக்க, க்றப் ட்ட குரு சந்தய்ப்பத்திி, எவ்
பிபைாரஙகி நிறகிறாரபரார அவவரப் பற்ற
புகழ்ந்த தயகளெ, காரரிம சாரதித்தக்
பகாரகளவவதயபி பநாரக்கிாரக பகாரணடவ்ககள.
கவைஞவரப் பற்றி பை நூிகளம, இப்படப்
பட்டவவபி. இந்தயப் பட்டிிி இந்தய நூலும
இடம பபறறுவிடக் கூடாரத என்பதயறகாரகபவ
என்வனப் பற்ற வாரசக்கெடம பகி்ந்தக்
பகாரகளு விருமபுகிபறன்.

என்வனப்பபாரி கவைஞவர
பவறுத்தயவ் எவரும இிவை. இப்பபாரத
என்வனப்பபாரி அவவர விருமபுகிறவரும
எவரும இிவைபின்பவதய வாரசக்ககள இந்தய
நூவை படத்தவிட்் புரந்த பகாரகளுைாரம. இந்தய
ிாரறறம, ஆண்க் கணக்கிி அஙகைம
அஙகைிாரக ஏறபட்ட குன்றாரகம.
இப்பபாரதகூட, நாரன் கவைஞரன், இைக்கிி
நணப்கென் உகளவட்டத்திி இருப்பவனும
இிவை. இருக்க நிவனத்தயவனும இிவை.
ஆனாரி, கவைஞ் மீத இந்தய
உகளவட்டக்காரர்களக்பக இிைாரதய குரு
ஈ்பார்ம குன்்றப்பும எனக்க உண். இந்தய
ரசவாரதயம எப்பட ஏறபட்டத என்பவதய
விுக்கவதயறகாரகபவ இந்தய நூி. இத,
கவைஞவரப் பற்றி நூி என்பவதய விட
என்வனப் பற்ற கவைஞ் வழிிாரக பதயரவித்தக்
பகாரகளளம நூி என்று கூடச் பசாரிைைாரம.
இந்தய நூிி நாரன் தயாரன்  தக்கைாரக
பபற்ையருக்கிபறன். கவைஞ் அப்பட
பபசவிிவைிார என்ற குரு பககளவி எழும...
பபற்னார். ஆனாரலும, அந்தய ிகத்தயாரன் தயவைவ்
தயனிப்பட்ட முவறையி என்னிடம பதயரவித்தய

அவனத்த கருத்தக்கவுயும பவெப்ப்த்தய
எனக்க உரவி இிவை .
கவைஞவரப் பற்ற எழுதய எனக்க என்ன
தயகதி இருக்கிறத?
ஆெயவுத் தயகதி இிவை. அதிகிாரன
இைக்கிித் தயகதியும இிவை. இவணிாரன
அந்தயஸத தயகதியும இிவை. காரைஙகாரைிாரன
நட்புத் தயகதியும இிவை. அவரத
சகதக்கஙகெி பஙக பகாரணட பாரசத்தயகதியும
இிவை. ஆனாரலுமகுரு பந்விிாரன அதவும
தயன்னைிறுப்பு இைக்கிிவாரதி - தயமிழ்ச்
சாரதிிாரன் என்ற குபர குரு தயகதி என்னிடம
நிச்சிம இருக்கிறத. இந்தயத் தயகதிவித்தயாரன்
இஙபக வாரசக்கபுார் பகி்ந்தக் பகாரகளு
விருமபுகிபறன். நூறறுக்க நூறாரன தயகதி என்று
நாரபன பசாரிைிாரட்படன். அபதய சிிம எனக்க
நாரபன எணபத விழுக்கார்ககள பகார்த்தக்
பகாரகளுைாரம.

திராரவிட முன்பனறறக் குகம அவனத்த
ிாரணவ்கவுயும தயன்பக்கம இழுத்தக்
பகாரணடபபாரத நாரன் ற்றுபாரன்வி
பதயற்ிவாரதிிாரகபவ பபாரதவாரழ்க்வகவித்
தவக்கிபனன். இதயனாரி திமுக ிிிாரன
ிாரணவ்ககள ித்திையபை எனக்க கிவடக்க
பவணடி பசிவாரக்வக இுந்பதயன். ஆனாரலும
அவதயப் பற்ற நாரன் கவவைப்படவிிவை.
சமூகநீதி என்று வந்தவிட்டாரி நாரன்
எனக்க பவணடிவ்கவுயும பவகத்தக்
பகாரகளு தயிஙகிித இிவை. எ்த்தக்
காரட்டாரக, நாரன் றந்தய பபாரத எனக்க பபி்
வவத்தயவ் எஙககள ் கணக்கப் களவு.
ஆனாரலும, அவரத கூட்்றவுச் சஙக
ுிகவுப் பற்ற, 15 விதிபைபி ரி
கூட்டம பபாரட்் கணடத்திருக்கிபறன்.
முப்பத்திரண் ஆண்காரை ித்திி
அரச அலுவைக வாரழ்க்வகையி அரசக்பகதிராரக
மூன்று தயடவவ நீதிின்றஙகளக்கச்
பசன்்றருக்கிபறன். பிபவறு உி்
அதிகாரரகளக்க எதிராரக பபார்க்பகாரடத்  தக்கி

அத்தயவனையலும பவற்ற பபற்றருக்கிபறன்.
ஆனாரலும, அவவ தயந்தய விழுப்புணககள இன்னும
வித்தக் பகாரண்தயாரன் இருக்கின்றன.
புதடிிையி,  தற்படந்தய
கணணாரடிாரக இருந்தய நாரன், எனத பபாரராரெக்
வககுாரபைபி, என்வன, நாரபன தவடத்தக்
பகாரண், எஙககள அகிை இந்திி தயகவி தவற
அதிகாரரககள சஙகத்தின் பபாரதச்
பசிைாருராரகவும பதய்ந்பதய்க்கப்
பட்டருக்கிபறன். என்வன இழிவு ப்த்திி குரு
தயமிழ் ராரிண அதிகாரரவி சஙகம இழிவு
ப்த்தயப் பபாரனபபாரத அவதய தயட்டக் பகட்்
எனத அந்தயரஙகக் க்றப்பபட்வட எழுதம
தயவைவி அதிகாரரவி பவகத்தக் பகாரணடவன்
நாரன்.
முப்பதயாரண்களக்க முன்பு எனத
சாரதிவி சார்ந்தய பட்டதயாரர இவுஞ்ககள, குரு
சஙகத்வதய திருமிக. ற்வந்தி ஆதித்தயன் அவ்ககள
தயவைவிையி உருவாரக்கிிபபாரத அந்தயக்
கூட்டத்திி பவபறாரரு காரரணத்திறகாரக
பசன்்றருந்தய நாரன் கட்டாரிிாரக பபச

பவணடிதயாரையறறு. அப்பபாரத, ‘பணக்காரர
நாரடார், பணக்காரர ராரிணபரார் பசருமபபாரத
ஏன் ஏவு நாரடார், எவு பவறிபரார்ம,
பார்ப்பனபரார்ம பசரக்கூடாரத என்றுும
அதிரடிாரெய பபற்ிவன். ற்வந்தி அவ்கென்
ினவதயயும பநாரகடத்தயவன். இவ்வுவுக்கம,
அவரத ராரணிையலும, ராரணிமுத்தவிலும அவ்
எனக்க க்கிெத்தக் பகாரணடருந்தய
பநரத்திிதயாரன் இப்பட பபற்பனன்.
இபதயபபாரி என்வன தித்
எழுத்தயாருனாரக்கிி பபருவி ஆனந்தய
விகடனுக்பக சாரரும. அ்த்தய்த்த எனத
கவதயகவு ரசரத்த என்வனப்
ரபைப்ப்த்திித. அபதய விகடன் தயனத
ஜூனிி் விகடன் மூைம என்வனயும, நாரன்
பணிிாரற்றி பதயாரவைக்காரட்ற்வியும
சமபந்தயப்ப்த்தி இழிவாரக எழுதிிபபாரத
விகடவன நீதிின்றத்திறக இழுத்தயவன் நாரன்.
இதயன் ஆற்ரி் பாரைசப்ரிணிிம அவ்ககள,
நாரன் அந்தய கட்்வரக்க ிறுப்புத்
பதயரவிக்கைாரம என்றும க்றப் ட்ட பபாரதம,
அவதய ிறுத்தயவன் நாரன். இதயனாரி,

பிைாரண்ககள விகடனிி என் கவதயககள
பவெிாரகவிிவை. இவ்வுவுக்கம விகடன்
ஆற்ரிருக்கம, அந்தய கட்்வரக்கம
சமபந்தயமிிவை என்று அ்றந்பதயன். பவறு குரு
எழுத்தயாருராரக இருந்தயாரி விகடன் ஆற்ரி்
வுஙகிி வாரெயப்வபப் பின்ப்த்திக் பகாரண்
குரு அனுதயாரப அவைவி எழுப் விகடனிி,
தயனத கவதயகவு திணித்திருப்பார். எனக்க
சாரகித்திி அக்காரபதயமி பரச கிவடத்தய
பபாரததயாரன் எனத நன்்றயுண்வும, விகடன்
ஆற்ரிரன் பபருந்தயன்வியும குரு விித்திி
சந்தித்தயன.
1982 ஆம ஆணடி எம.ஜி.ஆ் அவ்ககள
முதயிவராரக இருந்தயபபாரத, தயமிுக அரற்ன்
சார் ி நாரன் எழுதிி ‘ ருக்ககள குரு புரட்ற்ும
என்ற நாரவலுக்கம ‘கறறம பார்க்கிிும என்ற
ற்றுகவதயக்கம குபர ஆண் இரண் முதயி
பரசககள கிவடத்தயன. எம.ஜி.ஆபர, தயன் வகபட
அவறவற வுஙகினார். இந்தயப் புவகப்படமும,
இன்பனாரரு புவகப்படம ிட்்பி அரச
சார் ி பத்திரவககளக்க அனுப்பப் பட்டன.
ஆனாரலும, பதயவி பத்திரவக என்வன பபட்டக்

கணடபபாரத ‘இத ிக்ககள வர பணத்திி வந்தய
பரசககள, ஆவகிாரி ிக்களக்க விசவாரசிாரக
எழுதபவன்ும என்று க்றப் ட்படன். குரு
இடத்திி கூட எம.ஜி.ஆ் அவ்கவுப் பற்ற
க்றப் டபவ இிவை. அந்தயப் பரசகவு அந்தய
பபாரன்ினச் பசமிின் பபாரறபாரதயஙகெி
சி்ப் ப்பதயாரக என்னிடத்திி இன்பனாரருவராரக
இருந்தயாரி, பசாரிிையருப்பார். வட்டயும
முதயலுிாரக அறுவவட பசெயதிருப்பார்.
எனக்க சாரகித்திி அக்காரபதயமி பரச
கிவடத்தய பபாரத இைக்கிித்திி இடகுதக்க்
வந்த விட்டத என்று குரு பிட்்க்கட
பத்திரவக எழுதயப்பபாரெய என் சாரதிையன்
எப்படபிார என்வன அவடிாரும கண்
புனிையி நவடபபறற குரு ிாரபபரும ிகாரசன
ிாரநாரட்டறக என்வன பபச அவுத்த,
பபருந்பதயாரவக பகார்த்த பகாருரவிக்க
முன்வந்தயார்ககள. ஆனாரி, பபாரதவாரழ்விி
இருப்பவ்ககள க்றப்பாரக தயவைவராரகவும,
எழுத்தயாருராரகவும இருப்பவ்ககள சாரதிி
ிறுப்பாருராரக இருக்க பவண்ம என்று
அன்றும நிவனத்பதயன், இன்றும நிவனக்கிபறன்.

ஆவகிாரி, அந்தய ிகாரநாரட்டறக வரிாரட்படன்
என்று கடதயம எழுதிப் பபாரட்படன்.
என் உறவுக்காரர்கவுக் பகாரணட
பசன்வன விிாரபாரரககள சஙகம இபதய
காரரணத்தக்காரக என்வன அவுத்தய பபாரதம
ிறுத்பதயன். நாரன் நிவனத்திருந்தயாரி சமுத்திரம
சமூபக் பபரவவ என்ற இவைிவறவு,
காரெயிவறவாரன சாரதிி அவிப்வப உருவாரக்கி
இன்னும ரபைிாரகி இருக்கைாரம. இப்பபாரத
என்வனக் க்விிாரகவும, பகாரச்வசப்
ப்த்தியும பபசம பத்திரவககவு குருவக
பார்த்திருக்கைாரம. ஆனாரி, என் வகபிார
எழுத்தயாருக் வக. தயமிழ்ச்சாரதி என்ற குன்வறக்
தயவிர பவறு எந்தய சாரதியும இிவை என்று
எழுத்தயாரி சாரதிக்க நிவனக்கம வக.
1980 ஆம ஆண் வாரக்கிி எனத
நாரவைாரன ‘பசாரறறுப் பட்டாருமும வி
பவையைாரக படிாரகப் பபாரனபபாரத அதயறக
இவசிவித்தய இவுிராரஜார அவ்கென்
விருப்பப்பட அவவர எனத திவரப்பட
தயிாரரப்பாருருடன் சந்தித்பதயன். பிபவறு

நாரடகஙகெி நாரன் பாரடிககள எழுதி அவவ
பவற்ற பபறறதயாரி, இவுிராரஜாரவிடம உகளு
பரச்சித்வதய பைிாரக நட்பாரக்கி அவ் மூைம
திவரப்பாரடிகவு எழுதய நிவனத்பதயன்.
இதயனாரி, அப்பபாரத நிைவிி வறுவியும
பவெபி்ற, இப்பபாரதம ிக்கெடம இன்னும
பநருக்கிாரக பபாரக முடந்திருக்கம. ஆனாரி,
எஙகுத சந்திப் ி க்விிாரன வாரக்கவாரதயம
ஏறபட்் பகாரஞ்ச நஞ்சமிருந்தய பரச்சிமும
பபாரெயவிட்டத. இதயனாரி வி பவையலும
விிாரகபவ ஆக்கப்பட்டத. ஆனாரலும,
எனக்க இப்பபாரதம வருத்தயம இிவை.
சாரதிப்பத எப்பட குரு சாரதயவனபிார, அப்பட
சாரதிக்காரிி இருப்பதம குரு சாரதயவன என்று
நிவனப்பவன் நாரன். குரு பபண ஐ. .எஸ
எழுத்தயாரு் நீதிின்றத்திி எனக்க எதிராரக
அவ தறு வுக்க குன்வற பதயார்த்திருக்கிறார்.
நீதிின்ற விசாரரவணகளக்க அவ் அரச
வாரகனஙகெபைபி வந்தயார். இவதய ஆட்பச த்த
அப்பபாரத உகளதவற பசிைாருராரக இருந்தய
பரணிஙகம அவ்கெடம குரு ினு
பகார்த்பதயன். இவ் எனத இனிி நணப்.
அவ், அந்தய அமிாரவவ அஙபகபி

வரவவுத்த வுக்வக வாரபஸ வாரஙகச்
பசெயவதயாரக க்றப் ட்டார். அவரும தயனத
நணப் என்பதயாரி அவதய தயட்டிாரட்டார் என்றும
க்றப் ட்டார். ஆனாரலும, நாரன்
ிறுத்தவிட்படன். எனத வாரதிவி அவரத
பிைதிகாரரவி வவத்த நி்பந்திக்க நாரன்
விருமபவிிவை.
நாரன் தயமிழ் பதயற்ித்தின் பக்கம
நிறபவன். ஆனாரலும, தயமிழ்
பபரனவாரதயத்வதயபிார,
வி்தயவைப்புிகவுபிார என்னாரி ஆதயரக்க
இிைவிிவை. ினச்சாரட்ற்வி  தக்கிப்
பபாரட்்விட்் ஆதயரத்த இருந்தயாரி இந்பநரம
உைகத்திி எபதயார குரு நாரட்டி
பபற்க்பகாரணடருப்பபன். இதயன் மூைம
அருவிிாரன நணப்கவு கூட
இுந்திருக்கிபறன்.
ித்திையி அரச ழிி்ககள நைவன
கவனித்த வந்தய அப்பபாரவதயி அவிச்சராரன என்
இனிி பதயாரு் எஸ.ஆ். பாரைசப் ரிணிிம
அவ்ககள எனக்க பதயவிையி நீட்டப்புக் பகார்க்க

முன்வந்தயார். அவதய பின்விிாரக ிறுத்தயவன்
நாரன்.
இவவ, என்வனப் பற்ற எனக்கத்
பதயரந்தய விவரஙககள. வாரசக்ககள இந்தய நூின்
நமபகத்தயன்விவி இதயன் மூைம எப்பட
பவண்ிாரனாரலும தீ்ிாரனிக்கட்்ம.
இந்தய நூி க்றத்த வாரசக்ககள தயஙகுத
பிைாரன கருத்தக்கவு எனக்கத் பதயரவித்தயாரி
எனக்க உதயவிிாரக இருக்கம. கவைஞவரப்
பற்ற இரணடாரவத பகதி எழுதயப்
பபாரகமபபாரத இந்தய திருத்தயஙககள கவனத்திி
பகாரகளுப்ப்ம.
இந்தய நூவை அருவிிாரக அச்ற்ட்்க்
பகார்த்தய ிணிவாரசக் பதிப்பகத்தின்
உரவிிாரு் பபராரற்ரி் ச.பிெயிப்பன்,
அதயன் நி்வாரகிகுாரன பசாரமு, கருமூ்த்தி
ஆகிபிாரருக்கம என ினிார்ந்தய நன்்றவித்
பதயரவித்தக் பகாரகளகிபறன்.

1953-ஆம ஆண், கவைஞ் வீட்டறக
குரு ற்றுவனாரக வந்பதயன். அன்றுமுதயி
கவைஞவரப் பார்க்கிபறன். பார்த்தக் பகாரணபட

இருக்கிபறன். இன்னும அவவரப் பார்த்த
முடிவிிவை.
- பவவைிாரு். ிணி அவ்ககள

நமி சமுத்திரத்தக்க குரு நிை
ிாரவைிாரக...
1996 ஆம ஆண்... ஜூவை ிாரதயம
முதயி வாரரத்திி குருநாரகள...
எனத வாரகனத்திி இரண் சக்கர
காரிகளம, எனத வககளம குன்றாரக இவணி,
நாரன்க காரி பாரெயச்சிி பகாரபாரைபுரத்திி
நாரன்காரவத கறுக்கத் பதயருவுக்ககள நவுந்பதயன்.
வாரகனத்வதய குரு ஓரிாரக நிறுத்தி விட்்,
நடந்பதயன். அஙககளு காரவிதவற அதிகாரரககள
என்வன ஓரஙகட்ட பார்த்தயார்கபு தயவிர,
கறுக்க விசாரரவண எதவும பசெயிவிிவை.
என்வன என் பாரட்்க்க நடக்க விட்டார்ககள.
எனக்க ஆனந்தய அதி்ச்ற். கடந்தய ஐந்த ஆண்
காரைத்திி முதயிவரன் வீட்்க்ககள இப்பட
சபிட்வசிாரக நடிாரட முடிாரத. இத எனக்க
குரு புதவிிாரகவும, சாரராரசர ினிதயனுக்க

கிவடத்திருக்கின்ற பதய்தயி புரட்ற் பைனாரகவும
பதயாரன்்றித.
கவைஞரன் வீட்டறக பைதயடவவ
பசன்்றருப்பதயாரி அவதய அவடிாரும
கண் டப்பதிி ற்ரிம இிவை. ரதயாரன
சாரவைையி இந்தய கறுக்கத் பதயருக்கவு
கண் டப்பதயறபக குரு ஆெயவுப் பட்டம
பகார்க்கைாரம. ஆனாரி, பதயருவின்
ிறுமுவனையி இருந்தய கவைஞரன் வீட்்
முன்னாரி குருற்ை சுி விுக்க கார்களம,
கூட்டமும இருப்பவதய வவத்தத்தயாரன், அவதய
கவைஞரன் வீ் என்று புதிதயாரக வருபவ்
அனுிாரனிக்க முடயும. அந்தய பதயரு முழுக்க
ிாரடிாரெவக கூட பகாரபுரஙககள பபாரன்ற
கட்டடஙககள. கவைஞரன் வீ் இவறபறார்
குப் ்ம பபாரத மிகச் சாரதயாரரணிாரனத. குருவ்
அவிச்சராரகப் பபாரறுப்பபறகமபபாரத அவ்
பசாரந்தய வீட்டி இருக்க விரும னாரி அரச
பசைவிி அந்தய வீட்வட புதப் த்தக்
பகாரகளுைாரம. முதயிவ் என்றாரி பகட்க
பவணடித இிவை.

ஆனாரி, கவைஞரன் வீட்் முன்பு குரு
பபரிபதயாரரு வவுந்தய பகாரட்டவக முக்பகாரண
வடவத்திி பபாரடப்பட்் இருந்தயத. வாரசலுக்க
முன்னாரி இடத பக்கத்திி பபாரத ிக்களக்காரக
பபஞ்சககள பபாரடப்பட்டருந்தயன. இததயாரன்
முதயிவ் கவைஞ் தயனத வீட்வட புதப் த்தக்
பகாரணட வவக என்று கருதகிபறன். ிறறபட
அவரத வீ் ன்வனப் புதவிக்க
புதவிிாரகாரிி, முன்வன புவிக்க
புவிிாரகபவ பதயாரன்்றித.
கவைஞவரப் பார்க்கப்பபாரகிபறாரம,
பபசப் பபாரகிபறாரம என்ற பரபரப்பபார்ம,
பரவசத்பதயார்ம, கூடபவ படபடப்பபார்ம
கவைஞரன் வரபவறபு அவறக்ககள
நவுகிபறன். வீட்்க்க முன்னாரி நின்ற
காரவை்களக்கம, வாரசிபக்கம நின்ற
காரவிதவற உி் அதிகாரரகளக்கம என்வன
நன்றாரகபவ பதயரந்திருக்கிறத. புருவச்
சழிப்பபார் என்வன உகளபு விட்டார்ககள.
பசவ்வக வடவத்திைாரன வரபவறபவற...
ிாரடப்படகளக்க வழிவிட்டத பபாரி
குதக்கிாரக இருந்தய பவெ, வுவுட்

பைவககுாரி தய்க்கப்பட்் தித் அவறிாரக்கப்
பட்டருந்தயத. அந்தய அவறக்ககள எனத இனிி
நணபரும, முதயிவ் அலுவைகத்தின் இவணச்
பசிைாருருிாரன சணமுகநாரதயன் அவ்ககள
தயட்டச்ற்ி எவதயபிார அடத்தக் பகாரணடருந்தயார்.
குருபவவு நமபகிாரன கடதயிாரக இருக்கம.
அவதய நாரன் பார்க்கவும கூடாரத. அபதய சிித்திி
அவரடம பபசவும பவண்ம. ஆவகிாரி,
தயவைவி ிட்்ம குரு பகாரணத்திி  தக்கி
வவத்தக் பகாரண் ‘வந்த விட்படன்ும
என்பதயறக அவடிாருிாரக அவருக்க குரு
சியூட் அடத்பதயன். அவரும கருிபி கணணாரக
இருந்தயதயாரி என்வன பிிைத் திரும ப் பார்த்த
தயவைவி பின்விிாரக ஆட்டனார். அத
பிகம ஆகாரித்திிருந்த கபு கவிவத பபாரி
எனக்கத் பதயாரன்்றித.
இந்தய சணமுகநாரதயன் கவைஞருக்க ராரி
பக்தய அனுிாரன் ிாரதிர. கவைஞரன் ினபி
இவ் ினம. பபாரதவாரக, கவைஞ் குருவ் மீத
என்ன அனுிாரனம வவத்திருக்கிறார் என்பவதய
இவரத ‘படாரன்ும மூைம அ்றந்த பகாரகளுைாரம
என்பார்ககள. என் மீத மிகவும அன்பு

வவத்திருப்பவ். குரு வாரரத்திறக முன்பு
கவைஞவர சந்திக்க இவவர அாணகிபனன். நாரன்
எதி்பார்த்தயத பபாரி அனுிதி விவரவிி
கிவடக்காரதயதயாரி எனத நணப் ஆைட அருணார
அவ்கவு அாணகிபனன். அவ் நடவடக்வக
எ்ப்பத வவரக்கம காரத்திருக்க முடிாரிி,
மீண்ம சணமுகநாரதயவன பதயாரவைபபற்ையி
பதயாரட்பு பகாரணபடன். உடபன அவ்
‘சமுத்திரம சார்! முதயிவ் அலுவைகத்திி
உஙகளக்க இருக்கிற குபர நணபன் நாரன் தயாரன்...
எனக்கத் பதயரிாரதயார கவைஞ் கிட்ட ‘எப்பபார
பபற் எப்பபார வாரஙகாணம என்று,’ என்றார்.
நாரன் வருத்தயம பதயரவித்பதயன். கூடபவ அவசரம
என்பறன். அவ் குபர நணப் என்று பசாரன்ன
குறவற வார்த்வதயையி எனக்கம கவைஞருக்கம
இவடபி உகளு உறவின் கடந்தய காரைபி
உகளுடஙகி இருப்பவதயத்தயாரன் அவ் பகாரட
காரட்டனார்.
சணமுகநாரதயன் உட்கார்ந்திருக்கம
அவறக்க எதி்ப்பக்கம உகளு பகதிையி குரு
நாரறகாரிையி நாரன் உட்கார்ந்பதயன். இன்னும
பை் அஙபக உட்கார்ந்த இருந்தயார்ககள. ற்ை

புதிி முகஙககள. பை பவுி முகஙககள. இந்தய
இரணடாரவத வவக முகஙகவுப் பார்த்தயதம,
நாரன் ஓருவு பவட்கிபனன். அந்தய முகஙகளம
‘உனக்க இஙபக என்ன பவவைும என்று
பகட்காரிி பகட்பத பபாரி பதயாரன்்றன.
க்றப்பாரக ஆ்.ட.  வதயாரபதி அவ்ககள
அன்வறக்கப் பார்த்த வந்திருந்தயார். என்
வணக்கத்திறக அவ் இிிபாரகபவ பதிி
வணக்கம பபாரட்டார். ஆனாரி அவருக்க
வணக்கம பபார்ம பபாரத என் வக பைசாரக
ஆடித. காரரணம கவைஞருக்கம எனக்கம
ஏறபட்ட பிாரதயிகளம முரணபார்களம
அவருக்க நன்றாரகபவ பதயரயும.
கவைஞருக்க என்வனப் பற்ற
முழுவிிாரகத் பதயரயும என்பதயாரி நாரன் கறற
உண்விி தயவிக்க இிவை. ஆனாரலும, குருவ்
தயாரன் எப்படப்பட்டவ் என்பவதய தயனத
உண்வுகுாரி தீ்ிாரனிக்கிறார். ஆனாரி,
ிறறவ்கபுார அவவர அவரத பசிிகுாரி
தீ்ிாரனிக்கிறார்ககள. உண்வுகளம
பசிிபார்களம றருக்க முரணபார்குாரக
பதயரயும பபாரத தயவறாரன கருத்தக்க வாரெயப்புககள

உண். இந்தய வாரெயப்புக்கவு அஙகிருக்கம
நணப்களக்க நிவறிபவ பகார்த்திருப்பபன்.
காரரணம கவைஞரடம நாரன் சணவடப்
பபாரட்டத ிட்்பி அவ்களக்கத் பதயரயும
கடந்தய ஐந்த ஆண்கெி ஏறபட்ட உறவு
ிாரறறம அவ்களக்க பதயரந்திருக்க நிிாரிம
இிவை.
நாரன் அந்தய முகஙகவு பார்க்க
விருமபாரத சவபரஙகம ிாரட்டப்பட்டருந்தய
படஙகவுப் பார்த்பதயன். எதி்ப்புறச் சவரி
கவைஞ் பதயன்வன ிரத்திி பைசாரெய சாரெயந்த
நிறபத பபாரன்ற குரு வரபவறபு இதயழ். அதயறக
கபு -

"நன்்ற குருவ்க்க பசெயதயக்காரி அந்நன்்ற
என்று தயருமபகாரபைன பவணடாரம - நின்று
தயுரார வு்பதயஙக தயாரளணட நீவர
தயவைிாரபை தயாரன்தயருதய ைாரி"
என்று எழுதயப்பட்டருந்தயத.

இன்பனாரரு பகதிையி இபதயிாரதிரிாரன
பவணபாரவிி ‘சஙகத் தயமிழ் தயந்தய கவைஞபரும
என்ற வாரசகம என்வனக் கவ்ந்தயத. இந்தய
குுவவிார் பாரடவை, மூன்றாரவத வகப்புப்
படக்கம பபாரத என் ஆற்ரவி பசாரிிக்
பகார்த்தயதம ிறுநாரகள அவதய குப் க்க
பவண்ம என்று ஆவணையட்டதம, அன்்றரவு
நாரன் இந்தய பாரடவை ினப்பாரடம பசெயதயதம
நிவனவுக்க வந்தயன. ிறுநாரகள
அதிகாரவைையபைபி ினப்பாரடம பசெயதிருக்க
ிாரட்டாரன் என்று நாரன் அனுிாரனித்தய எனத
பபரிப்பார ிகவன எழுப் இந்தய பாரடவை
குப் த்தயப் பபாரத அவன் குரு திருத்தயம
பசாரன்னாரன். அப்பபாரபதய எனக்க க்வபஙகம
ஏறபட்டத. இந்தயப் பாரடி பதயாரணட்களக்க,
கவைஞ் பசெயதய பதயாரண்கவு பசாரிைாரிி
பசாரிவத பபாரி பதயாரன்்றித.
அந்தய வரகெி இருந்த கணகவு
விைக்கி தயந்வதய பபரிார் மூதய்றஞ் ராரஜாரஜி,
பபருந்தயவைவ் காரிராரச் பபாரன்ற
தயவைவ்களடன் கவைஞ் பச்ந்த நிறகம
புவகப்படஙகவுப் பார்த்பதயன். அன்றுமுதயி
இன்று வவர கவைஞருக்க வுஙகப் பட்ட

பிபவறு வரபவறபு படஙகளம, சவ்
இருக்கம இடம பதயரிாரிி இவடையவடபி
பவணவிவிக் காரட்டக் பகாரண் காரட்ற்
காரட்டன.
இந்தயச் சிிம பார்த்த பவெபி ிக்ககள
கூட்டம பபருத்த விட்டத. ஆணகளம
பபணகளிாரெய ஆளக்பகாரரு ினுவவ வகையி
வவத்தக் பகாரண் அவிதிபிார் நின்றார்ககள
அவ்கவு குழுஙக பசெயத விட்் அவிச்ச்
ஆ்க்காரட்் வீராரசாரமி அவ்ககள உகளபு வந்தயார்.
கணணிி பதயன்பட்ட என்வன ஆச்சரிிாரகப்
பார்த்தயார். இரண் வினாரடககள கழித்த மீண்ம
பவெபி பார்த்தயார். எனக்க என்னபிார
1990 ஆம ஆண் பசப்டமப் ிாரதயவாரக்கிி
இபதய வீட்்க்க முன்பு கவைஞருக்கம எனக்கம
நவடபபறற க்விிாரன வாரக்கவாரதயம
அவருக்க நிவனவுக்க வந்த அந்தய இடத்வதய
அவ் அனிச்வசிாரக பார்க்கிறாரபரார என்று கூட
நிவனத்பதயன். அவ் சாரதயரணிாரகத் தயாரன்
பார்த்திருப்பார். ஆனாரி, எனக்பகார ‘எந்தய
முகத்பதயார் இஙபக வந்பதயும என்று அவ்
பகட்பத பபாரி பதயாரன்்றித. குருபவவு
எிபைாரவரயும பபாரி நாரனும குரு

பச்பசாரந்திிாரகி மீண்ம இஙபக
வந்திருப்பபபனார என்று அவ் நிவனத்திருந்தயாரி
அதிி தயவ்றிவை.
என்னாரி அவ் முகத்வதய பநருக்க
பநராரெய பார்க்க முடிவிிவை. ஆவகிாரி,
உகளபு உகளு வரபவறபவறக்ககள நவுிப்
பபாரபனன். அதயன் வாரசிபடக்க பிி
கவைஞரும, அவரத அன்வனிார் அஞ்சகம
அமவிிாரரும தயாரயும ிகவுிாரெய இருந்தய படம
என்வன ற்்றத பநரம நிறக வவத்தயத. அெயந்த
விதிபைபி அமிாரவவ இுந்தய என் ினம
ற்்றத தடத்தப் பபாரனத.
உகள வரபவறபவறையி பசாரபார
பசட்்ககள பபாரடப்பட்் இருந்தயன. சவவர
குட்டி பிவஜையன் இருபக்கமும இரண்
கணணாரட பபவுகெி கவைஞரன் தயந்வதய
முத்தபவைரன் படமும, அன்வனிாரரன்
படமும ற்வைகுாரக வவக்கப்பட்் இருந்தயன.
பிி சவரி திருவகளளவ் படம. இன்பனாரரு
பகதிையி, கவைஞ், தயனத குந்வதயகபுார்
விதயவிதயிாரக எ்த்தக் பகாரணட

புவகப்படஙககள... கவைஞவர அந்தய விதிி
நாரன் பார்த்தயத இிவை. இப்பபாரத பபாரி அவ்
தயவை வழுக்வகிாரக இிைாரிி சருட்வட
முடபிார் அுகாரகத் பதயாரன்்றித. அந்தய
கணகெலும குரு கறுகறுப்பும குரு பபாரராரெக்
கணமும பதயன்ப்வத பபாரி எனக்கத்
பதயாரன்்றித.
அந்தய அவறமுழுக்க விிார த்தய
பார்வவிாரு்கவுப் பார்த்பதயன். குரு ற்ை்
இ.ஆ.ப. அதிகாரரகுாரக இருக்கைாரம. குரு ற்ை்
பதயாரழிைதிப்குாரக இருக்கைாரம.
குவ்பவாரருவரும தயஙகளக்ககளபுபி மூழ்கிக்
கிடந்தயார்ககள. கவைஞவர முன் அனுிதியுடன்
சந்திக்க வந்திருப்பவ்ககள. முதயிவவர
சந்திக்கம பபாரத எப்பட எிைாரம பபச
பவண்ம என்று ினதிறககள ிார்றிார்ற
குத்திவக பபாரட்்க் பகாரணடருந்தயவ்ககள.
குபர குருவ் ிட்்ம பதயாரப்புகள
வவரக்கம சட்வடையி த்தயாரன் ிாரட்டாரிி
டாரை் சஙகிி பதயாரன்ற தயனித்திருந்தயார்.
விசாரரத்தப் பார்த்தயதிி, அவ் குரு ரபை

திவரப்பட நடக் என்று அ்றந்பதயன். குரு
முதயிவவர எந்தய ிாரதிர சந்திக்க பவண்ம
என்கிற உவட நாரகீகம கூட இிைாரதயவ். இந்தய
ிாரதிர ஆட்களக்க கவைஞ் இன்னும
இடஙபகார்க்கிறாரபர என்று எனக்க இப்பபாரத
கூட வருத்தயம உண். அஙபக இருக்கப்
டக்காரிி பவெ வரபவறபவறக்க வந்பதயன்.
கவைஞரன் முன்வனி அவிச்சரவவையி
பணிிாரற்ற, இப்பபாரதம பதயாரட்ந்த
அவிச்ச்குாரக இருக்கம திருவாரு்ககள
பபாரன்முட, தவரமுருகன் ஆகிபிார்
பதயன்பட்டார்ககள. பவுி பதயாருராரன
தவரமுருகன் என்வனப் பார்த்த நட்பபார்
ற்ரத்தயார். பபாரன்முட பபசவிிவை.
குருபவவு, குரு காரைத்திி கவைஞபரார், நாரன்
நடந்த பகாரணட விதயம இப்பபாரத அவருக்க
நிவனவுக்க வந்திருக்க பவண்ம.
அத்தயவன பப் ித்திையலும நாரன்
தயனிவிையி தயவித்பதயன். இந்தயச் சிித்திி
பைசாரெய உகள வவுந்தய அெயமபத வித ிதிக்கத்
தயக்க குருவ் என்னிடம வணக்கம பபாரட்டார்.
நாரன் திருதிரு என்று விழித்தய பபாரத அவ்

‘உஙகவு எனக்கத் பதயரயும சமுத்திரம சார்.
என் பபி் ிணிும என்றார். இந்தய ிணி,
கவைஞரன் பவவைிாரகள என்று பசாரிைக்
பககளவிப்பட்் இருக்கிபறன். பநருக்கடக்
காரைத்திி காரவிதவறையனராரி மிகவும
பகார்விப்ப்த்தயப் பட்டவ் என்றும அ்றந்த
இருக்கிபறன். ஆனாரி, பார்வவயும
பதயாரரவணயும இவவர பவவைிாருாரகக்
காரட்டாரிி, வீட்் ஆுாரகபவ காரட்டித. இந்தய
அுவிறக கவைஞரும அவரத
க்மபத்தினரும அவருக்க பகார்த்திருக்கம
சதயந்திரமும இவரத விசவாரசமும அந்தய
ிணிவிச் சற்ற குரு குெவட்டிாரெய எனக்கத்
பதயாரன்்றித. நாரன் பதிைெத்பதயன்.
‘உஙகவுப் பற்ற நிவறி
பககளவிப்பட்டருக்பகன் ிணி. எவ்வுவு
காரைிார கவைஞ் வீட்ை இருக்கிஙக?’
‘1953 ஆம ஆண் ற்றுவனார வந்பதயன்
சார். கவைஞவர அப்பப் பார்த்தயவன் இன்னும
பார்த்த முடக்கை. பார்த்தக் பகாரணபட
இருக்பகன் சார்ும

‘பதயாரகள கணடார் பதயாரபு கணடார் என்று
கமபன் பசாரன்னததயாரன், எனக்க நிவனவுக்க
வந்தயத.’ நாரனும, கவைஞவர காரதயைாரகியும,
பிாரதயைாரகியும கண்் ிிகப்
பார்த்திருக்கிபறன். ஆனாரலும, இன்னும நாரன்
பார்த்த முடிவிிவை.
ிணிபிார் பபற்ித எனக்க ற்்றத
பதயமபெத்தயத. இந்தயச் சிித்திி
ிாரடப்படகெி இருந்த கபு இறஙகிி பதயாரு்
சணமுகநாரதயன், நாரன் கவைஞவர பார்க்க
ிாரடக்கச் பசிைைாரம என்று சமிக்வஞ
பசெயதயார்.
ிாரடப்படகவு ஓடாரக்கவறிாரகத்
தயாரவி, கவைஞ் உகளு அவறக்ககள
நவுகிபறன். வாரசறபக்கம முகம
பபாரட்்த்தயாரன் கவைஞ் உட்கார்ந்திருக்கிறார்.
குறவறச்பசாரபார இருக்வகையி இருந்த என்வனப்
பார்த்தயதம ‘வாரஙக சமுத்திரம! என்று எழுகிறார்.
நாரன் பவதயத்தப் பபாரெயவி்கிபறன். குரு
ிகத்தயாரன் ினிதய் எனக்காரக எழுந்திருக்க
கூடாரத. அப்படபி எழுந்தய அவவர அதிக பநரம

நிறக வவக்கக் கூடாரத என்று ஓபடாரடப்
பபாரகிபறன்.
கவைஞ் உட்கார்ந்தயதம, நாரனும
உட்காரருகிபறன். கவைஞவர
எழுத்தயாருத்தயனிாரக பார்க்கிபறன். பிபவறு
சந்திப்புகெி இப்பட கவைஞவர ிட்்பி
பார்த்தயதயாரி அந்தய அவறக்ககள கவைஞ்
ிட்்பி இன்னும எனக்க காரட்ற்த் தயருகிறார்.
புவகப்படஙககள உணடார... திவரச் வவைககள
உகளுனவார என்பத இன்றுவும பதயரிாரத.
கவைஞரன் பார்வவையி பவுி விரக்திக்கப்
பதிைாரக குரு ரகாரசம பதயரகிறத. ஆனாரி அந்தய
ரகாரசம தயன்வன ரகாரசப்ப்த்தயாரிி, இந்தய
சமூகத்வதயப் ரகாரசப்ப்த்தய முவனவத பபாரி
என்னுகள குரு ிதிப்ப் எழுகிறத. ிக்ககள
பகார்த்தய பபாரறுப்வப அவ்ககள
எதி்பார்ப் றக ஏறப நிவனபவறற பவண்பி
என்ற சவிவி தயவைதயாரஙகி, முகத்திலும அதயன்
தயடிஙககள ஏறபட்்களுதபபாரி பதயாரன்்றித.
ஆுவந்தய பபருவி இிைாரிி அவதய
நிவறபவறறும வியூகத்வதய எப்பட

உருவாரக்கவத என்ற ற்ந்தயவனபி, அவ்
முகத்திி ிணடக் கிடந்தயதயாரக எனக்கப் பட்டத.
கவைஞரடம அவரத பவற்ற வாரவகக்க
எனத வாரழ்த்தக்கவுத் பதயரவித்தக்
பகாரணபடன். பிபவறு விவகாரரஙகவுப்
பபற்பனாரம. இவறறுகள பை அந்தயரஙகிாரனவவ.
கவைஞ் என்மீத நம க்வக வவத்த
பதயரவிக்கம தயகவிகவு ினதிி வவத்த
வாரிாரி பட்ட வவக்க பவண்பி என்ற
அச்சமும கூடபவ ஏறப்கிறத.
இன்பனாரன்றும தயட்்ப்ப்கிறத. குரு
கட்ட அதிகாரரவிப் பார்க்கப் பபாரனாரி கூட,
அவ், பகாரப்வபப் பார்த்தக் பகாரணபட
பபசவார். அவ் பபற் முடப்பத வவரக்கம
நாரம பிுனிாரக இருந்தயாரி ‘நீஙக பாரட்்க்க
பபசஙகும என்பார். ற்ை் பதயாரவைக்காரட்ற்
பபட்டையி குரு கணாணம, நம மீத குரு
கணாணம பபாரட்் நாரம பபசவவதய
பகட்பார்ககள. நாரம நித பபச்ற்ி உச்சத்திறக
பசிலும பபாரத அவ்ககள பதயாரவைபபற்
எணகவுச் சுறறுவார்ககள. நிமிடக் கணக்கிி

பபசவார்ககள. றக நமவிப் பார்த்த
‘என்னபவார பசாரன்னீ்கபுும என்பார்ககள.
இப்படப்பட்ட அதிகாரரகவுயும
தயவைவ்கவுயும பார்த்த எனக்க அத்தபட
ஆகிவிட்டத. ற்ைரடம பசாரிை வந்தய
தயகவிகவு பசாரிைாரிபை பவெபி்ற
இருக்கிபறன்.
கவைஞ் அப்படிிை. எனக்க பத்த
நிமிடம பகார்த்தயாரி அந்தய பத்த நிமிடமும
பதயாரவைபபற் ிணி அடக்காரத. இணட்காரம
இவரிாரத. கவைஞரும எவதயபிார நிவனவிறக
பகாரண் வந்தயதபபாரி, அரக்கப் பரக்கப் பார்க்க
ிாரட்டார். எவரும அந்தய அவறக்ககள நவுிவும
முடிாரத. குரு முதயிவருக்க குரு நிமிடத்திறக
கவறந்தயத மூன்று பதயாரவைபபற்குாரவத வரும.
இந்தய சிாரனிி சமுத்திரத்திறபக குரு நாரெி பை
படிபபாரன்ககள வருமபபாரத, முதயிவரும,
கட்ற்த்தயவைவருிாரன கவைஞருக்க வரும
எணணிக்வக க்றத்த க்றப் ட பவணடித
இிவை. ஆனாரி, கவைஞபரார அவறவற
வடகட்ட வவக்கச் பசாரிகிறார் என்பபதய
உணவி. பார்வவிாரு்களக்க கிவடக்கம

பநரத்வதய அவ் வீணடக்க விரும ிதிிவை.
அபதய சிிம சந்திப்பு பநரம கூடவிட்டாரி
இணட்காரம பைசாரக இவரயும. இஙகிதயம
உகளுவ்ககள புரந்த பகாரகளு பவண்ம.
பிபவறு சந்திப்புகெி குன்பற குன்்றி தயவிர
கவைஞ் என்வனப் பபாரகைாரம என்று
பசாரன்னதிிவை.
றக நாரன் எந்தய பநாரக்கத்திறக
வந்பதயபனார, அந்தய பநாரக்கத்வதய கவைஞரடம
பசாரிகிபறன். அப்பபாரததயாரன் பவெிாரன
எனத ற்றுகவதய நூைாரன குரு ிாரிரமும
ிரஙபகாரத்தி பறவவகளம, எனத கட்்வரத்
பதயாரகப்பாரன எனத கவதயகென் கவதயககள,
அபிாரத்தி ிிதி இடபட்டபபாரத பநிவை
ிாரவட்டத்தின் இசைாரமிி கிராரிிாரன
பிட்்ப்பாரவுிம எப்பட ிதயபவ்ற
உன்ித்தய்குாரி சற்ற வவுக்கப்பட்டத
என்பவதய விுக்கம நாரவைாரன மூட்டம ஆகிி
மூன்று நூிகவுயும கவைஞ் பவெையட
பவண்ம என்று பகட்்க் பகாரகளகிபறன். அபதய
சிித்திி, முதயி அவிச்ச் என்பதயாரி அவவர
அவுக்கவிிவை என்பவதயயும
பதயெவாரக்ககிபறன்.

பசன்ற பதய்தயின் முடவுககள
எப்படையருக்கம என்று பதயரிாரதயபபாரபதய, எனத
அருவி பதயாருரும, தயமிழ்நார் முறபபாரக்க
எழுத்தயாரு் சஙகத் தயவைவரும, வுக்க்றஞரும,
கவைஞ் மீத பறறாருருிாரன
ச.பசந்திிநாரதயனுடனும இந்திி கமயூனிஸட்
கட்ற்ையன் தயமிழ் ிாரநிைச் பசிைாரு் ஆ். என்.
நிைகணாண அவ்கபுார்ம ஆபைாரற்த்த
கவைஞ் பவன்றாரலும பதயாரறறாரலும அவ்தயாரன்
இந்தய நூிகவு பவெையட பவண்ம என்று
கூட்டாரக முடபவ்த்தயவதயச் சட்டக்
காரட்டபனன். கவைஞ் பைசாரெய ற்ரத்தயார்.
எனக்க புரந்த விட்டத இப்படப்பட்ட முடவு,
அவருக்க காரட்்ம சலுவக அிை. ச்வசையி
அதிகாரரப் ச்வச கூடாரத. புரந்த பகாரண் என்
தயவைையி நாரபன பைசாரக அடத்தக்
பகாரணபடன்.
என்றாரலும, கவைஞ் இந்தய அதிகாரரப்
ச்வச பற்ற அைட்டக்கவிிவை.
சணமுகநாரதயன் அவ்கபுார் படிகாரமிி
பபற்னார். ‘நமி சமுத்திரத்தக்க அவபராரட
நூிகவு பவெையட குரு பதயதி பவாணிாரம வாரும

என்றார். நாரன் பநகிழ்ந்த பபாரபனன். நாரன்
கடந்தயகாரைத்திி பவெப்ப்த்திி கவைஞருக்க
எதிராரன கணடன அ்றக்வககவுயும மீ்ற அவ்
‘நமி சமுத்திரமும என்கிறார். இந்தயப் பபரி
ினம - கவைஞரன் ற்்றின ற்ந்திிாரதய இிிபு
என்வன அப்படபி ஆக்கிரமித்தக் பகாரகளகிறத.
சணமுகநாரதயன் வருமபபாரத, பார்வவ
ிஙககிறத. சணமுகநாரதயன் வடரவி காரட்ட
ஏபதயார பசாரிகிறார். உடபன கவைஞ் என்வனப்
பார்த்த பவெயீட்் விுாரவவ அந்தய ிாரதயம
26 ஆம பதயதிையி வவத்தக் பகாரகளுைாரம
என்கிறார். சணமுகநாரதயனும க்றத்தக்
பகாரணடார்.
எனத மூன்று பவடப்புகவுயும
கவைஞரடம பகார்க்கிபறன். குவ்பவாரரு
பவடப் லும தயம ராரன் பதயாரு் கவைஞருக்க
என்று நாரன் எழுதிையருப்பவதய கவைஞ் ற்்றத
அழுத்தயிாரக பார்க்கிறார். இந்தய ிாரதிர எவரும
தயித பவடப்புகெி இப்பட எழுதி
பகார்த்திருக்க ிாரட்டார்ககள என்று
நிவனக்கிபறன். இந்தய வார்த்வதயையி
கவைஞருக்கம எனக்கம உகளு உறவும அந்தய

உறவிி ஏறபட்ட ரசாரின ிாரறறமும
உகளுடஙகி இருப்பவதயச் பசாரிைாரிி
பசாரிலும புராரணப் பபாரருகள மிக்க வார்த்வதய
அத. இவதய ன்னாரி விுக்கைாரம என்று
நிவனக்கிபறன்.
விவடபபறப்பபாரன என்னிடம எந்தய
இடத்திி விுார நவடபபறும என்று கவைஞ்
பகட்டார். உடபன ராரபஜஸவர கிிாரண
ிணடபம அிைத கவைவாரண் அரஙகம என்று
பதிைெத்பதயன். பபாரெயவாரருஙககள என்பத ிாரதிர
கவைஞ் தயவைிவசத்தயார்.
பபாரதவாரக, கவைஞவர விுாரவுக்க
அவுத்தயாரி அந்தய விுாரவிறகாரன பபச்சாரு்பஙபகறபாரு் பட்டிவை கவைஞரடம
பகார்க்கபவண்ம என்பார்ககள. இத
ச்வாரதிகாரரம அிை. நிிாரிாரனததயாரன். குரு
தயவைவவர அதவும ிக்ககள அுவிலும, கட்ற்
அுவிலும, அரச அுவிலும ஈ் இவணிறற
தயவைவராரக இருக்கம குருவவர விுாரவிறக
அவுக்கமபபாரத ிாரராரவத குருவ்,
தயறுதயவைத்தயனிாரகப் பபசைாரம. அிைத

ற்க்கைாரன விவகாரரஙகவு எழுப் , அஙபகபி
அவ் பதிைெக்க பவண்ம என்பத ிாரதிர கூட
வறபுறுத்தயைாரம. விுார பிவடவி
பகாரச்வசப்ப்த்தி விடைாரம.
எனபவ, கவைஞ் பபாரன்ற தயவைவ்ககள,
விுார விவரஙகவுயும, பபச்சாரு்
பட்டிவையும பகட்பதிி தயவ்றிவை. நாரன்
கூட என்வன விுாரவிறக அவுப்பவ்கெடம
பிவடவி பகி்ந்த பகாரகளளம ிறறவ்கவுப்
பற்ற பகட்பதண். எனக்க சரப்படாரதயவ்ககள
என்றாரி நாரன் ிறுத்தவி்வதம உண். இந்தயப்
ன்னணிையி, கவைஞ், பபச்சாரு் விவரத்வதய
என்னிடம பகட்காரதயத அவருக்க என் மீத
இருந்தய நம க்வகபி காரட்்கிறத. அவரும
பகட்கவிிவை நாரனும பசாரிைவிிவை.
பகட்டருந்தயாரி பசாரிிையருப்பபன். அப்பட
பசாரிை பவண்ம என்று எனக்க
பதயாரன்றவிிவை. அவ்வுவுதயாரன். ஆனாரி,
இப்பபாரத நிவனத்தப் பார்க்கமபபாரத
கவைஞ் என்மீத வவத்திருந்தய அுப்பரி
நம க்வகையி பபருமிதயம ஏறப்கிறத.
கூடபவ ிாரராரக இருந்தயாரலும சிாரெக்கைாரம

என்கிற அவரத பபார்க்கணமும குரு காரரணிாரக
இருக்கபிார என்ற யூகமும ஏறப்கிறத.
கவைஞரடம பதயதி கிவடத்தய
ிகிழ்ச்ற்ையி அவ் நமி சமுத்திரம என்று
பசாரன்ன குன்்றப் ி படையறஙகிபனன். கபு
நின்று பகாரணடருந்தய ஆ்க்காரட்டார் உகளெட்ட
அவிச்ச்கவுயும, தயவைவ்கவுயும
கித்தயாரப்பாரகப் பார்த்தக் பகாரணபட கவைஞரன்
வீட்வடவிட்் பவெபிற ினமிிைாரிி
பவெபி்றபனன்.
நாரன் வீட்்க்கப் பபாரகாரிி பாரைாரஜி
நகரி உகளு நணப் அருண வீரப்பன்
அவ்கென் வீட்டறகச் பசன்பறன். திவரப்பட
உைகிி வரைாரறு பவடத்தய ஏவி.பிெயிப்பச்
பசட்டிார் அவ்கென் ிருிகன், இவ்
ிாரினாரவர பகடிிாரக்காரிி சிிாரக உவுத்த
ஆற்ிாரவிபைபி மிகப் பபரி குிபதிப்பு
நிவைித்வதய அவித்திருப்பவ். இவரடம,
கவைஞவர சந்தித்தய விவரஙகவு
பதயரவித்தவிட்், விுாரவிறகாரன பசைவுப்
பட்டிவைப் பபாரட்்ப் பார்த்பதயாரம.

அமபதயாரையரம ரபாரெய அுவிறக வந்தயத. நாரன்
அதி்ந்த பபாரபனன். என்னுவடி பரஞ்பச
ஐிாரையரம ரபாரெய தயாரன். என்ன பசெயவத என்று
கும ப் பபாரனபபாரத, அருண வீரப்பன்
அவ்ககள, தயனத தவணவிிார் மீனாரவவ
அவுத்தயார். அவரத தவணவிிாரபர ற்க்கலுக்க
குரு தீ்வவச் பசாரன்னார். அவ், தயனத அமிார
ராரபஜஸவர அமவிிாரரடம பபற் அவ்
பபரலுகளு அந்தய ிணடபத்வதய எனக்க
இைவசிாரக வாரஙகிக் பகார்ப்பதயாரக
வாரக்கெத்தயார். கவைஞ் என்று பசாரன்னாரி
அமிார கட்டாரிம தயருவார் என்றும
க்றப் ட்டார்.
குரு க்றப் ட்ட நாரெி நாரனும, மீனார
அருண வீரப்பன் அவ்களம, ராரபஜஸவர
அமவிிார் அவ்கவுச் சந்தித்பதயாரம.
ராரபஜஸவர அமவிிார் எனக்க குுவவிார்
ிாரதிரபி பதயாரன்்றித. குபர குரு வித்திிாரசம,
தயமிவுக் பகார்த்த அன்பெப்வப வாரஙகபவ்
அிை. அன்பெப்பு தயந்த தயமிவு
வாரஙககிறவ். அவ் தயனத பபிரி உகளு
அந்தய அருவிிாரன கட்டட வுாரகத்வதய என்

பபாரறுப் ி குருநாரகள இைவசிாரெய தயருவதயறக
ிகிழ்ச்ற்பிார் உடன்பட்டார். கவைஞ்
என்றவுடபன ிறுபபச்ற்ிவை. அவ்
எதி்கட்ற்ையி இருந்தயபபாரத கூட இபதய
அாணகமுவறபி பகாரணடவ். கவைஞ்
பவெைய்ம மூன்று புத்தயகத்தின் படகவுயும
ராரபஜஸவர அமவிிார் வாரஙகிக்
பகாரகளுபவண்ம என்று அந்தய இடத்திி
பகட்்க் பகாரணடாரி அத அசி
பகாரச்வசத்தயனிாரக எனக்க பதயாரன்்றித.
அவருக்க கணகுாரி நன்்ற பதயரவித்தவிட்்
பவெபி்றபனன். குரு வாரரம கழித்தத்தயாரன்
அவ் முதயிபடகவு வாரஙகபவண்ம என்று
பகட்்க்பகாரணபடன்.
வீட்டறகத் திரும ிதம, ினம
என்வன உவதயத்தயத. கவைஞ் எனத ற்றுகவதய
பதயாரகப்வப படக்கமபபாரத அவ் ினம
பநாரகபி என்ற ன் பிாரசவனையி
அிைாரடபனன். கவைஞ் பவெையட இருக்கம
குரு ிாரிரமும ிரஙபகாரத்திப் பறவவகளம
என்ற ற்றுகவதயகெி பபருமபாரைாரனவவ
அரற்ிி கவதயககள. முன்னாரகள முதயிவ்
பஜிைிதயார பகாரண்வந்தய காரைட

கைாரச்சாரரத்வதய சார்ம கவதய எதி் பரிாரணம.
குரு ிாரிரமும ிரஙபகாரத்திப் பறவவகளம
தயமிுகத்வதய அரற்ிி கட்ற்ககள அத்தயவனயும
என்ன பார் ப்த்தகின்றன என்பவதய
விுக்ககிற கவதய.
எிைாரவற்றறகம பிைாரக ஐமபபரும
விுார, பபாரறுத்தயத பபாரதயாரத ஆகிி ற்றுகவதயககள
திராரவிட இிக்கத்வதயயும, கவைஞவரயும சாரடக்
கூடிவவ. முதயி கவதயிாரன ஐமபபரும விுார
எ்த்தய எ்ப் பைபி திராரவிட இிக்கத்வதய
கிணடி பசெயயும குரு அஙகதயக் கவதய. கவைஞ்
இவறவற படத்த விட்் விுாரவிறக வருவாரரார
என்று எனக்க சந்பதயகம ஏறபட்் விட்டத.
அபதய சிிம இந்தயத் பதயாரகப்வப உருவாரக்கம
பபாரத அவ் தயாரன் பவெையட பவண்ம என்ற
அனுிாரனத்பதயார் தயாரன் இந்தயச் ற்றுகவதயகவு
உகளுடக்கிபனன். இப்பபாரத விுார பதயதி
நிச்சையக்கப்பட்் விட்டதயாரி கவைஞ்
வருவாரபரார, ிாரட்டாரபரார என்பத ிாரதிர
ினதிறககள குரு புைமபி ஏறபட்டத. கவைஞ்
இந்தய நிகழ்ச்ற்வி ரத்த பசெயதவிடைாரம என்றும
குரு உதயறி எ்த்தயத.

சமுத்திரம பிி குரு உதயி
ிரின்
வருவார் கவைஞ் என்றும, வாரரார்
கவைஞ் என்றும நிரடபைார்
ராரிநாரதயபுரத்திறக ித்திி அரற்ன்
குவிுமபரத் தவறையன் ிாரநிை தயவைவி
அதிகாரர என்ற முவறையி டூ் பபாரபனன்.
அஙககளு ிாரவட்ட ஆட்ற்த்தயவைவ்
விருந்தின் ிாரெவகையி தயடபுடைாரகத்
தயஙகிையருந்பதயன்.
குருநாரகள காரவைையி எனத அலுவைக
வாரட்ச்பின் எனப்ப்ம இரவுபநரக் காரவைாரெ
என் அவறக்க வந்தயார். நிை இவுஞ். ஆனாரி
காரத ிந்தயம. நாரன் பைதயடவவ ‘பகட்கம
கருவிவிும காரதகெி பபாரருத்திக்
பகாரகளளமபட பகட்டாரலும அத அவருக்கம
பகட்டாரலும, பகுாரதயத பபாரைபவ பாரவித்தக்
பகாரணடவ். உறுப்பு பைவீனம பபரதயிை

என்று நாரன் பைதயடவவ பசாரன்னாரலும,
குருதயடவவ கூட அவதய ஏறறுக் பகாரகளுாரதயவ்.
காரத நன்றாரகக் பகட்பத பபாரைபவ நடப்பார்.
அப்படப்பட்டவ் என் அவறக்க வந்த ிாரபரார
நாரதயன்னு குருத்தய் இரவிி அலுவைகத்திி
படிபபாரன் பசெயதயதயாரக பதயரவித்தயார்.
என்றாரலும எந்தய பபிருக்கரி நாரதயன் என்பவதய
அவராரி பதயெவாரகச் பசாரிை முடிவிிவை.
பவறும நாரதயன் இிவை இன்பனாரரு
பபிவரயும முன்னாரி பகாரணட ஏபதயார குரு
நாரதயன் என்று பசாரன்னவதயபி பசாரிிக்
பகாரணடருந்தயார்.
எனக்கப் பிம டத்த விட்டத.
குருபவவு சணமுகநாரதயன் எனத அலுவைக
படிபபாரன் எணகவு வாரஙகி ‘இப்பட
எழுதினார எப்படஙக கவைஞ் வருவார்ும என்று
பசாரிி விட்் நிகழ்ச்ற்வி ரத்த பசெயதய
விவகாரரத்வதய பசாரிை வந்திருப்பாரபரார என்று
தடத்தப் பபாரபனன். உடபன தயமிுக அரற்ன்
ிக்ககள பதயாரட்பு அதிகாரரிாரன என் இனிி
நணப் சபாரசடன் பதயாரவை பபற்ையி பதயாரட்பு
பகாரணபடன். அவ் தயனக்க பதயரிாரத என்றும
சணமுகநாரதயனிடபி நாரன் பபற்விடைாரம

என்றும பரந்தவரத்தயார். எனக்க
சணமுகநாரதயனிடம பபசப் பிம. ‘எஙகப்பன்
கதிருக்ககள இிவை ‘ என்கிற கவதயிாரகிவிடக்
கூடாரபதய என்கிற அச்சம. சமிார கிடக்கிற சஙவக
திவிடக் கூடாரபதய என்கிற முன்பிாரசவன.
என் தவணவிிாரருக்க படிபபாரன்
பசெயதயாரி கவைஞரன் நிகழ்ச்ற் ரத்தயாரகி
விட்டதயாரக ிாரரும பதயரவிக்க விிவை என்றார்.
ஆனாரலும, ிாரபரார குருவ் எனத ராரிநாரதயபுர
அலுவைக எணவண வாரஙகிிதயாரகவும
க்றப் ட்டார். எதயறக என்று பதயரிாரதயாரம.
இவரும பகட்கவிிவைிாரம. அவரும பசாரிை
விிவைிாரம. என்னுவடி பகாரபத்வதய
ிவனவிையடம காரட்்வத பபாரி
பதயாரவைபபற்வி டக்பகன்று வவத்பதயன்.
ன்ன் பதயாரு் பசந்திிநாரதயனுடன் பதயாரட்பு
பகாரணபடன். அவ், தயாரன் பபசவிிவை
என்றார். எனத ஆதயஙகத்வதயத் பதயரவித்தயபபாரத
கவைஞ் அப்படபிிைாரம நடந்த
பகாரகளுிாரட்டார் என்றார். இத எனக்கம
பதயரயும. ஆனாரலும, விவகாரரம என்வனப்
பற்றித என்பதயாரி குரு டாரக்டருக்க, தயனத

பநாரவி பற்ற ஏறப்ம சந்பதயகம எனக்கம
வந்தயத.
குருபவவு சணமுகநாரதயன் இிைாரிி
பவறு நாரதயனாரக இருக்கைாரபிார. டிிையி
தயமிழ்ச்சஙக தவணத் தயவைவராரக பணிிாரற்றி
என் நணப் விசவநாரதயனார? அிைத என்பனார்
கிலூரப் பபச்ச பபாரட்டகெி கைந்த
பகாரணடவரும அவிச்சராரக இருந்த விட்்
அரற்ிிி இருந்த கவுரவிாரக விைகிக்
பகாரணட பவலூ் விசவநாரதயனார? என் பகளெத்
பதயாருன் பைாரகநாரதயனார? எனத இனிி நணபரும
தினத்தயந்திையன் அப்பபாரவதயி பசெயதி
ஆற்ரிருிாரன சணமுகநாரதயனார? பசன்வன
வாரபனாரிையி, என்வனச் பசாரிலுக்கச் பசாரி
அணணார அணணார என்று அவுக்கம இவுி
சகார சாரமிநாரதயனார? அிைத அறபுதயிாரன
இைக்கிி விி்சகராரன பபராரற்ரி் இராரி.
கருநாரதயனார? அத்தயவன நாரதயன்கவுயும
நிவனத்தப் பார்த்பதயன். இதவவர எந்தய நாரதயன்
பதயாரவைபபற்ையி பதயாரட்பு பகாரணடார்
என்பவதய என்னாரி கண் டக்கபவ
முடிவிிவை.

விுார நாரகள பநருஙகிித என்பவதய விட
பநருக்கிித என்பற பசாரிைைாரம. கவைஞ்
வருவதம உறுதிிாரகி விட்டத. ஆனாரலும,
கவடற் பநரத்திி வராரிி பபாரெயவி்வாரபரார
என்று குரு உதயறி. அப்படிாரனாரி இந்பநரம
பசாரிி அனுப் இருப்பார் என்கிற ஆறுதயி.
பபாரதவாரக முதயிவவர வவத்த இந்தய
ிாரதிரிாரன விுாரக்ககள நடத்தகிறவ்ககள
அதிபைபி பணம கரந்த வி்வார்ககள. ரபை
பதயாரழிைதிப்கவு நீணட வரவசையி நிறக
வவத்த அவ்ககள முதயிவரடமிருந்த படககள
பபறுவத பபாரி பதயாரவைக்காரட்ற் சாரட்ற்ிாரக
காரட்ட குவ்பவாரருவவரயும ஆையரக்கணக்கிி
ரபாரெய பகார்க்கமபட பசெயத வி்வார்ககள.
முதயிவ் என்றாரி பகட்க பவணடாரம.
அத்தயவன பதயாரழிைதிப்களம கூட வி்வார்ககள.
ஆனாரி, இத குரு பகவைிாரன அாணகமுவற
இதிி எனக்க உடன்பார் இிவை என்பத
ிட்்ம அிை. இப்பட விுாரவவ விிாரபாரர
பிவடிாரக்கம பப்வழிகவு நாரன் பவறுத்த
குதக்ககிறவன். அபதய சிித்திி விுாரவிறகாரன
மின்கட்டணம இரவு பநரிாரகிிதயாரி பைசாரன

மின் பதயாரரணம. பபாரன்னாரவடககள ிாரவை
ிரிாரவதயககள, சவபராரட்டககள, அவுப் தயழ்ககள
என்று முப்பதயாரையரம ரபாரிாரவத பசைவாரகம.
மின்கட்டணம பிவட அைஙகாரரம என்று
பவறு...
என்ன பசெயிைாரம என்று ற்ந்தித்தயபடபி
எனத நணப் அவிச்ச் ஆைட அருணார
அவ்கவு அாணகிபனன். அவ் பநிவை
பந்ிாரறவன பதயாரட்பு பகாரண் தினத்தயந்தி
சார் ி சவபராரட்டககள அடக்கச் பசெயதயார்.
பநிவை பந்ிாரறன் திராரவிட முன்பனறற
குகத்திி பபாரறுப்பாரன பணிையி இருந்தயவ்.
மிகச் ற்றந்தய ஆெயவாரு், இைக்கிிப்
பபச்சாரு்.... ஆனாரலும, நாரன் அவவர பபச
வருமபட அவுக்கவிிவை. அத எஙககள
இருவவரயுபி பகாரச்வச ப்த்தவதயாரக
இருக்கம என்று கருதிபனன். ஆரமப காரைத்திி
எனத நூிகவு பவெையட்் க்கவித்தய
ிணிவாரசக் நூைகத்தின் உரவிிாரு்
பபராரற்ரி் ச. பிெயிப்பன் அவ்ககள
அவுப் தயழ்கவு அச்சடத்தக் பகார்த்தயார்.

பசன்வனத் பதயாரவைக்காரட்ற்
நிவைித்தின் அப்பபாரவதயி இிக்கநரும ற்றந்தய
எழுத்தயாருருிாரன ஏ. நடராரசன் அவ்கெடம
‘பபாரன்னாரவட வாரஙகிக் பகார்ஙககளும என்று
உரவிபிார் பகட்படன். ஐந்த வாரஙகிக்
பகார்ஙககள நாரன் கவைஞருக்க பபாரட்டத தயவிர
எஞ்ற்ி நாரன்க சாரிவவகவுயும ிறற
பபச்சாரு்களக்க ிாரற்ற ிாரற்ற பபாரட்்
சிாரெத்த வி்கிபறன்ும என்பறன். உடபன
அவ், ‘பசெயவவதயத் திருந்தய பசெயிாணம
அணணாரச்ற்ும என்று அ்றவுறுத்தினார். எனக்கம
பச்த்த பபாரன்னாரவடகவு வாரஙகி பகாரண்
வந்த விட்டார். அருண வீரப்பன் அவ்ககள
வீடபிார படம எ்த்தக் பகார்ப்பதயாரக தயாரபி
முன் வந்த பதயரவித்த விட்டார். எனத
உறவினரும ற்ந்தயவனிாருரும, ிருத்தவ
தவறையி அவனத்தப் ரவுகவுயும நன்றாரக
பதயரந்த வவத்திருப்பவருிாரன டாரக்ட்
ராரஜ்கிார் பத்திரவகிாருருக்க விருந்தயெக்கம
பபாரறுப்வப ஏறறுக் பகாரணடார். எனத
உறவினராரன அவ்தயாரன் நன்்றயுவர கூ்றனார்.
விுார நாரகள வந்தயத.

ிாரவை ஐந்தயவர ிணிக்க பவெயீட்்
விுார தவஙக பவண்ம. ஆனாரி, கூட்டம
அதிகிாரக இிவை. நாரன் நம ையருக்கம
முறபபாரக்க பதயாரு்ககள ஆறவர ிணி
அுவிிதயாரன் வரமுடயும, ஐந்தயவர ிணிக்பக,
கவைஞ் வரைாரிார என்று முதயைவிச்ச்
அலுவைகத்திி இருந்த பககளவி வந்த விட்டத.
சவபராரட்டகளம, அவுப் தயழ்களம
அருவிிாரனவவ. ிக்ககள இைக்கிிம ிக்கபு
இைக்கிிம - கவைஞ் பபசகிறார் என்ற
தயவைப்புச் பசெயதிபிார் விுாரச் பசெயதி
பவெையடப்பட்் இருந்தயத. முதயிவரன்
புவகப்படமும பபரி அுவிி
பவெையடப்பட்் இருந்தயத. ஆனாரி எனத
புவகப்படத்வதய நாரன் பவெையடவிிவை.
கவ்ச்ற்ிாரன சவபராரட்ட அதயன் தயவைப்பப
இைக்கிிவாரதிகவு இழுக்கக் கூடித.
என்றாரலும சவபராரட்டகவு குட்்ம
பபாரறுப்வப முன்பணம வாரஙகி குப்புக்
பகாரணட குரு அச்சகம, சரிாரக குட்டவிிவை.
குப்புக்க அஙபக இஙபகயுிாரக
குட்டையருந்தயார்ககள. கவைஞரன் வீட்் அருபக

கூட குட்டவிிவை. பபாரதயாரக்கவறக்க, நாரனும
பத்திரவககவு அாணகி அவுப் தயழ்கவு
பகார்க்கவிிவை. இந்தயப் ன்னணிையி
கவைஞ் ஆறு ிணிக்க வரைாரம என்று பசாரிி
அனுப் பனன். அதயறககள கூட்டம கூட வி்ம
என்ற நம க்வக. காரவிதவற அதிகாரர குருவ்
ஐந்தயவர ிணி என்று பபாரட்் விட்்
முதயிவரன் நிகழ்ச்ற்வி தயகளெ வவக்கைாரிார
என்று தயனத பகாரபத்திறக நவகச்சவவ முகமூட
பபாரட்்க் பகட்டார். நாரனும ஐந்தயவர ிணி
என்று பபாரடவிிவை. ‘ஐந்தயவர ிணிிுவிி
என்று பபாரட்் இருக்கிபறாரமும என்று
பதிைெத்பதயன்.
கவைஞ் ஆறுிணிக்க வந்தவி்வார்
என்று இறுதிிாரன தயகவி வந்தயத.
கவைஞ் வந்தயதம பிவடையி இருந்த
கூட்டத்வதயப் பார்த்தயாரி அந்தய ிணடபம நிரம
வழிந்த, பவெபியும விிார த்திருந்தயத.
இந்தயக் கூட்டத்திி கட்ற்த் பதயாரணட்கவு விட
இைக்கிித் பதயாரணட்கபு அதிகம. கவைஞ்
கறுநவக தயவு வந்தயார். நாரனும எனத

க்மபத்தினரும அவவர எதி் பகாரண்
வரபவறபறாரம.
கவைஞ், எனத மூன்று நூிகவுயும பைத்தய
வக தயட்டலுக்கிவடபி பவெையட்டார்.
இவறவற ராரபஜஸவர அமவிிார் வாரஙகிக்
பகாரணடார்.
தயமிழ்ப் பணபாரட்்த் தவற அவிச்ச்
முவனவ். தயமிழ்க் கடிகன் தயவைவி வகிக்க,
எனத இனிி பதயாரு் கவிஞ் இுபவனிி
வரபவறபுவர ஆற்றனார். அவிச்ச் ஆைட
அருணார, இந்திி கமயூனிஸட் கட்ற்ையன்
ிாரநிைச் பசிைாரு் ஆ்.என். நிைகணாண
தயமிழ்நார் முறபபாரக்க எழுத்தயாரு்
சஙகத்தயவைவ் ச. பசந்திிநாரதயன். தயமிழ்நார்
கவை இைக்கிிப் பபருின்ற பசிைரும
முறபபாரக்க எழுத்தயாருருிாரன பபாரன்னீைன்,
கி்றஸதவ இைக்கிி சஙகத்தின் பபாரதச்
பசிைாரு் டாரக்ட். தயிாரனந்தயன் ராரன்ற்ஸ,
ிணிவாரசக் பதிப்பகத்தின் உரவிிாரு்
பபராரற்ரி் ச.பிெயிப்பன், பசன்வனத்

பதயாரவைக்காரட்ற் நிவைித்தின் அப்பபாரவதயி
இிக்கந் ஏ.நடராரசன் ஆகிபிார் சருஙகச்
பசாரிி விுஙக வவத்தயார்ககள. அப்பபாரத
ித்திி அவிச்சராரக இருந்தய என் இனிி
பதயாருரும ினதிி பட்டவதய பவட்் குன்று
தண் இரணடாரெய எ்த்தவரப்பவருிாரன
எஸ.ஆ். பாரைசப்ரிணிிம அவ்ககள இந்தய
விுாரவிி கைந்த பகாரகளவதயறக என்பற
புதடிிையி இருந்த புறப்பட்் விட்டதயாரகச்
பசெயதி வந்தயத.
இந்தய விுாரவிறக தயவைவி வகித்த
பபற்ி முவனவ் தயமிழ்க் கடிகன் எனத
குருற்ை கவதயகெி கட்்வரத்தயனம
வந்தவி்கிறத என்றார். அவ் பபற் முடத்தயதம
நாரன் விவரம பகட்டபபாரத உஙககள கவதயகெி
‘பசெயதிகென் வீச்ச இைக்கிி வீச்வச
அமுக்கிவி்கிறதும என்றார். நாரன் அசந்த
விட்படன். இத அறபுதயிாரன திறனாரெயவு.
விி்சகவர பவடப்பாரெ ிதிக்கம திறனாரெயவு.
கவைஞ் தயக்கவவரத் தயாரன் தயமிழ் பணபாரட்்த்
தவற அவிச்சராரக ஆக்கிையருக்கிறார் என்பதிி
ிகிழ்ச்ற். இந்தய விுாரவிி பபற்ி
பசந்திிநாரதயன் ித்திி சாரகித்திி அக்காரபதயமி

பபாரி ிாரநிை அுவிி குரு அக்காரபதயமிவி
அவிக்க பவண்ம என்று இன்வறி
கறகளபடத்திறக வித்திட்டார் என்று
பசாரிைைாரம.
ஆைட அருணாரவுக்க என்வனப் பற்ற
நீணடகாரைிாரகத் பதயரயும என்பதயாரி
விைாரவாரரிாரகப் பபற்னார். எழுத்தயாருத் பதயாரு்
பபாரன்னீைன், 1972 ஆம ஆணடபைபி, அரச
ழிி்ககள பவடப்பு இைக்கிித்திறககள
பசிைைாரம என்று கவைஞ் ஆவணையட்டவதய
புுஙகாரகிதயிாரகச் பசாரன்னார்.
கவைஞ் ஏுவர ிணி அுவிி
நூிகவு பவெையட்் உவரிாரற்றனார். மூன்று
பவடப்புகெி இரணடி பிபவறு
பக்கஙகளக்கிவடபி அமபு காரகிதயஙககள
கத்தயப்பட்் அந்தயப் பக்கஙகென் ஓரஙகெி
கவைஞ் வகிாரி க்றப்பபழுதயப் பட்டருந்தயத.
அவரத வகையி இருந்தய அந்தயப் புத்தயகஙகவு
பார்க்கமபபாரத அவற்றறக நீணட பவகளெச்
சஙகிிககள அணிவிக்கப் பட்டத பபாரி
பதயாரன்்றித.

ற்றுகவதய பதயாரகப் ி ஆஙகாரஙபக ற்ை
பகதிகவுயும எனத கவதயகென் கவதயகெி
ற்ை பகதிகவுயும, தயனத விி்சனத்தடன்
அவ் வாரற்த்தக் காரட்டிபபாரத விுார ிணடபம
அதி்ந்தயத. அதிகாரரகென் ஆணவப் பபாரக்வக
ற்த்தயரக்கம குரு கவதயச் சருக்கத்வதயச் பசாரிி
விட்் ‘இத நடந்தய கவதய... இனிபிி நடக்காரதய
கவதயும என்றார். எனத கவதயகென் கவதயகெி
குரு இும பபணவணப் பற்ற
க்றப் ்மபபாரத ‘அுகாரக இருக்க ிாரட்டாரகள.
ஆனாரி கவ்ச்ற்ிாரக இருப்பாரகளும என்று குரு வர
வரும. உடபன, அுவகப் பற்ற சமுத்திரம
பசாரிகிறார் என்று எகளுி சவவபிார்
பபற்ிபபாரத கூட்டம வககவுத்  தக்கித்
 தக்கித் தயட்டித. (அந்தய அுவிறக அடபின்
அுகனாரக்கம) அந்தயப் பபணாணம நாரனும
பதயாரட்டதிிவை பகட்டத இிவை என்ற
வரவி படத்தவிட்் நமபுபவாரிாரக என்றார்.
கவைஞரன் உவர இந்தய நூலுக்க முன்னுவரிாரக
பகார்க்கப்பட்டருப்பதயாரி பிறபகாரண்
இஙபக விுக்கவிிவை. ஆனாரலும,
எழுத்தயாருவன அவனத அந்தயஸவதய வவத்த
ிதிப் டைாரகாரத என்று இப்பபாரத இருக்கம
இைக்கிிப் பபாரக்வக விி்ற்த்தயார். எழுத்தயாருன்

பசாரன்னாரி அத பிக்கம என்று தயனத
அனுபவத்வதயபி முன் வவத்தயார். சமுத்திரம
எழுத்த ஆெயதய எழுத்த என்றார். சமுத்திரத்திறக
கவைஞ் மீத தயாரக்கமும உண் கவைஞவர
தயாரக்கிிதம உண் என்றார். உப்பு கரக்கம
சமுத்திரம, கதிபராரெ பட்் நிை நீராரகி
விட்டத என்றும குரு பபார் பபாரட்டார்.
எனத ஏறபுவரையி கவைஞருக்கம
எனக்கம உகளு பிாரதயி, காரதயி,
விஞ்ஞாரனீதிிாரன உறவு முவற ஆகிிவறவற
எ்த்தவரத்பதயன். எனத பவடப்புகவு
முழுவிிாரகப் பவடத்த விட்், அவ்
உவரிாரற்றிதிி பநகிழ்ந்த பபாரன நாரன், பபச
முடிாரிி விக்கித் திக்கிபனன். இத பற்ற
கவைஞ் க்றப் ்ம பபாரத, நாரன் அவரடம
பதயரவித்தய ற்ை பரந்தவரகவு ிவறமுகிாரக
க்றப் ட்் இவறறாரி ‘நாரன் திரும ப்
பார்த்பதயன், திருத்திக் பகாரணபடன்ும என்று
உண்ச்ற்வசிாரக பபற்னார். என் பபச்ற்ிருந்பதய
பிறபகாரகள காரட்ட, ‘சமுத்திரத்திறக என் மீத
அப்பட குன்றும அன் ிவை ஆனாரி அவ்

ரிப்ப்ம படிாரெய நாரன் நடந்த
பகாரணடருக்கிபறன்ும என்றார்.
கவைஞ் ினமவிட்் பபற்க்
பகாரணடருந்தயார். அப்பபாரத விிாரனத்
தயாரிதயத்தயாரி ித்திி அவிச்சராரன பதயாரு் எஸ
ஆ். பாரைசப் ரிணிிம அவ்ககள கவைஞ்
பபற்க்பகாரணடருக்கம பபாரத பிவடக்க
வந்தவிட்டார். கவைஞரும பபச்வச
உடனடிாரக முடத்தக் பகாரணடார்.
எஸ.ஆ். யும பதிவனந்த நிமிடம வவர
பபற்னார். கவைஞரும, தயாரன் பபாரனாரி கூட்டம
கவைந்தவி்ம என்கிற அனுிாரனத்திி எஸ
ஆ் பபசவத வவரக்கம காரத்திருந்தயார். இந்தய
நித்தயக பிவட நாரகீகம பபருமபாரைாரன
தயவைவ்கெடம காரணக் கிவடக்காரதயத.
இந்தய நிகழ்ச்ற்ையி என்வன ஆுாரக்கிி
எனத ற்த்தி ராரசமிாரவிறக, கவைஞ்
பிவடையி பபாரன்னாரவட பபார்த்தினார்.
அந்தயக் காரைத்த ன் பகாரசவ புடவவபிார்
பதயாரன்்றி அந்தய எெி ற்த்திவிப் பார்த்தயதம

கூட்டமும பநகிழ்ந்தயத. கவைஞரும பநகிழ்ந்த
பபாரனார்.
இந்தய விுாரவிி அவிச்ச்ககள ஆ்க்கார்
வீராரசாரமி, பபாரன்முட, தவரமுருகன்,
எஸ. .சறகணம ஆகிபிாரரும நக்கரன் ஆற்ரி்
பகாரபாரி, யு.என்.ஐ பசெயதிிாருராரன பதயாரு்
ரபிசன், இைக்கிி வீதி இனிிவன்,
என்னுவடி கிலூர ஆற்ரிரும காரவறதவற
தயவைவருிாரன ராரஜ்பிாரகன், நணப்
அருணவீரப்பன், சட்டப்பபரவவத் தவண
தயவைவ் பரதி இுமவழுதி, எனத அலுவைக
ழிி்ககள, பவலூ் விுமபர அலுவைக
அதிகாரரயும இப்பபாரவதயி திவரப்பட தயணிக்வக
அதிகாரரயுிாரன தயனபசகரன் உகளெட்ட பை்
கைந்த பகாரண் ற்றப் த்தயார்ககள.
இந்தய விுாரவிி திருுஷட பபாரி குரு
நிரடலும ஏறபட்டத. எனத ஏறபுவரையி
முன்வனி சட்டப்பபரவவையி குருதயடவவ
இப்பபாரவதயி பபரவவத் தவணத் தயவைவ்
பரதி இுமவழுதி வன்முவறக்க ஆுாரன
பபாரத ‘உனக்கம காரைம வருணடாரும என்று

க்றப் ட்டதயாரக பதயரவித்பதயன். பபச எழுந்தய
கவைஞ் பபச்சாரு்ககள பட்டிிி
உகளுவ்கவுயும, பார்வவிாரு்ககள ித்திையி
இருந்தய அவிச்ச்கவுயும பவறுிபன
பபிரட்் அவுத்தவிட்் ‘ிாரணபுமிக
சட்டப்பபரவவத் தவணத் தயவைவ் பரதி
இுமவழுதி அவ்கபுும என்று அவுத்தயார்.
ிறற அவிச்ச்கென் பபி்கவுச் பசாரன்ன
பபாரத வகத்தயட்டாரதய கூட்டம பரதிவி
ிாரணபுமிகவாரக ஆக்கிிதம பைிாரக
வகத்தயட்டித.
எனக்க குன்றும புரிவிிவை. விுார
முடந்தயதம நணப்கெடம விசாரரத்தயாரி நாரன்
சட்டப்பபரவவத் தவணத் தயவைவராரன
பரதிவி அப்பட ‘டாரும பபாரட்்ப் பபற்ிவதயக்
க்றப் ட்் இருக்கக் கூடாரத என்று பசாரிி
வவத்தயத பபாரி அத்தயவன பபரும
பசாரன்னார்ககள. இவதய ினதிி வவத்தத்தயாரன்
கவைஞ் ிாரணபுமிக வார்த்வதயவி பச்த்தயார்
என்றும க்றப் ட்டார்ககள. கூட்டத்தினருக்கம
இத எப்படபிார புரந்த விட்டத. கவைஞ்
பபற்ிவதய வவத்த அவ்களக்க அப்பட
புரந்தயதயார அிைத கூட்டத்தின் நிவனத்தயவதய

கருத்திி பகாரண் கவைஞ் அப்பட பபற்னாரரார
என்பதயறக குரு பட்டிணடபபி நடத்தயைாரம.

கவைஞ் வழிக் காரதயி
கடதயஙககள

எனக்க விவரம பதயரந்தய 1954 ஆம ஆணடி
இருந்த 1990 வவர எம.ஜி.ஆருக்க
அ்த்தயபடிாரக நாரன் கவைஞவர பவறுத்பதயன்.
எம.ஜி.ஆவரிாரவத நிுி ினிதய் என்று அந்தயக்
காரைத்திபைபி என் ற்ந்தயவனையி இருந்த
குதக்கி இருந்பதயன். கவைஞ் மீத நாரன்
பகாரணட பவறுப் றக பவகளெ விுாரவவ விட
அதிகிாரன குரு விுாரவவ அிைத நிவனவு நாரகள
அனுசரப்வப வவக்க முடயும. இப்பபாரத
பிாரற்த்தப் பார்த்தயாரி கவைஞ் மீத நாரன்
பகாரணடத பவறுிபன பவறுப்பு அிை.
ஆஙகிைத்திி ைவ் - பஹேட் (Love - Hate)
எனப்ப்ம உறவு என்று பகாரகளுைாரம. குரு
நாரணித்தின் இருபக்கம பபாரி விருப்பும
பவறுப்பும பகாரணட ிாரன வகிாரன உறவு.

1954 ஆம ஆண் வாரக்கிி நாரன் எஙககள
ராரன பநிவை ிாரவட்டத்திி உகளு
திப்பணமபட்டையி ஏுாரவத வகப்பு படத்தக்
பகாரணடருக்கிபறன். அப்பபாரத எஙககள ்
வாரத்திிார், பாரதி பநரம எஙகவு வீட்டறக
அனுப் வி்வார். அப்பபாரவதயி
முதயைவிச்சராரன ராரஜாரஜி பகாரண் வருவதயாரக
இருந்தய புதிி கிவி திட்டத்தின் பட பாரதி பநரம
படப்பு, மீதி பநரத்திி க்மபம சமபந்தயப்பட்ட
குரு பதயாரழிவை பசெயி பவண்ம. இந்தயக்
கிவித் திட்டம அமுலுக்க வருவதயறக முன்பப
கிவித்தவற முந்திரக் பகாரட்வடிாரனபதயார...
என்னபிார ... ிாரணவச் ற்றுவனாரன நாரன் ிறற
ிாரணவ்கபுார் வீட்டறக
அனுப்பப்பட்படன்.
இததயாரன் சிிம என்று பார்த்தய என்
பாரட்வடிார (தயாரத்தயார) என்வன விி
பவவைக்ககள ற்க்க வவத்தயார். கிவை
அடத்பதயன். பாரத்தி பபாரட்படன். நாரறறு
நட்படன். பதயன்வனையி ஏ்ற பதயஙகாரெய
ப்றத்பதயன். விிகளக்க நீ் பாரெயச்ற்பனன்.
கூிிாரகள மிச்சம என்பவதய புரந்த பகாரணட என்

தயாரத்தயார இனிபிி நாரன் பகளெக் கூடத்திறக
பகி பாரதிையலும பபாரகக் கூடாரத என்று தய்க்கப்
பபாரனார்.
எனக்க அழுவக அழுவகிாரக வந்தயத.
நாரன்க ஆண்களக்க முன்பு காரைிாரன
திருிவை ஆச்ற் என்றும ற்ன்னத்தயாரைய என்றும
அவுக்கப்பட்ட எனத விதயவவத் தயாரெய
வாரெயக்காரி ிணணிி எனக்க
பிபதயெயத்தயபடபி ‘என் ிவபன... உனக்க
பசாரத்த இிை... சகம இிைடார... நீ படச்ற்
ச்க்கார் பவவைக்க பபாரனாரத்தயாரன் நீயும
பதயறமுடயும... இந்தய அமிாரவும பதயற முடயுமும
என்று அ்றவுறுத்திித, தயாரத்தயார பார்த்தய தயடிட
பார்வவையி அழுவகிாரனத. இந்தயச்
சிித்திிதயாரன் ராரஜாரஜி பகாரண் வந்தய கிவித்
திட்டம நீக்கப்பட்், ற்றுவ்குாரன நாரஙககள
எிைாரம மீண்ம பகளெக்கூடத்திறக
முழுபநரமும பசன்பறாரம. இதிி குன்று
க்றப் ட பவணடித முக்கிிம. ராரஜாரஜி
பகாரண்வந்தய திட்டத்திறக பபி் புதிி
கிவித் திட்டம. இதயறக திராரவிட இிக்கம
வவத்தய பபி் கைக்கிவித் திட்டம.
முதயைவிச்சரன் பபி் சக்கரவ்த்தி

இராரஜபகாரபாரைாரச்சாரர. திராரவிட இிக்கத்தின்
அவருக்க வவத்தய பபி் கிலுகப்பட்ட்.
இத்தயவகி வார்த்வதயகென் அருவி
பபருவிகபுார அிைத ற்றுவிகபுார எனக்க
புரிாரத. ஆனாரலும, காரிராரச் முதயைவிச்சராரகி
எெி களவுககள முழு பநரம படக்க வவக
பசெயதிருக்கிறார் என்பத ிட்்ம பதயரயும.
இதயறக தயந்வதய பபரிாரரும காரரணிாரக
இருந்தயார் என்பத எனக்க அப்பபாரத பதயரிாரத.
உி்நிவைப் பகளெையி உபகாரரச் சமபுமும
எனக்கக் பகார்க்கப்பட்டத. கிலூர
வவரக்கம இந்தயத் பதயாரவக நீடத்தயத.
ஆவகிாரி, அந்தயக் காரைக்கட்டத்திி காரிராரசவர
க்விிாரக விி்ற்த்தய திராரவிட முன்பனறற
குகத்தின் க்றப்பாரக கவைஞ் எனக்க அறபவ
டக்காரிி பபாரையறறு. அந்தய இும விதிி
அவவர நாரன் எனத பசாரந்தய எதிரிாரகபவ
நிவனத்பதயன். எனக்க கிவடத்தய முழுக்
கிவிவி இவரும, அணணாரவும எஙபக ப்றத்த
வி்வார்கபுார என்று அநிிாரிிாரகப்
பிந்பதயன்.

இபதயார், காரிராரச் எனத சாரதிவி
பச்ந்தயவ். என்வனப் பபாரைபவ பசாரந்தய
சாரதிிாரி குதக்கப் பட்டவ் என்பத எனக்க
அப்பபாரத பதயரவிக்கப்பட்டத. எஙககள ரலும
சறறு வட்டாரரத்திலும உகளு எஙககள சாரதிையன்
காரிராரச் ஆட்ற்க்க வந்தயவதய தயாரஙககள ஆட்ற்க்க
வந்தயதயாரகபவ கருதினார்ககள. காரரணம
பபருமபாரலும பவனபி்ற நாரடார்கவு
பகாரணட எஙககள கிராரித்திி நாரஙககளதயாரன்
பபருமபாரன்விையன். ஆனாரலும, மிகச்
ற்றுபாரன்விையனராரன ஆசாரரகளம,
பவகளுாரு்களம எஙககள ஆட்கவு
குருவிையிதயாரன் பபசவார்ககள. அறுபத வித
நிரம ி எனத தயாரத்தயாரவவ குரு ஏழு வித
ஆசாரர ற்றுவன் ‘உதிரிாரடார! எஙக வீட்்க்க
வருவீராரமும என்று பசாரிிவிட்்ப் பபாரவாரன்.
எஙககள தயாரத்தயாரவும ‘அப்படிார ஆசாரர அெயிாரும
என்பார். குறவற கணக்கப் களவு வீட்டறக
இ்ப் ி தணவடக் கட்டக் பகாரண்
பபாரவார்.
பபாரதவாரக ராரிண்கவுத்தயாரன்
ித்திர்ககள இப்பட அவுப்பத உண்.

ஆனாரி, ித்திர்குாரன எஙககள ஆட்ககள
இன்பனாரரு ித்திர்கவு ராரிண்கவு
பபாரி நடத்தய பவணடி நிவைவி. இதயவன
றகாரைத்திி என்வனப் பபாரன்ற இவுஞ்ககள
தயவைபி்த்த நீக்கி விட்படாரம என்றாரலும
அப்பபாரத ிபனார அடவிையி கிடந்தய எஙககள
சாரதிையி குருவ் முதயைவிச்ச் ஆனபதய குரு
பபரி சாரதயவன. குரு பவனபி்ற வீர் ‘காரிராரச்
காரிராரச் என்கிறார்கபு அவரு நமி ரவன்யூ
இன்சபபக்ட் அெயிாரவவிட பபரிவராரும என்று
குரு பபரி பககளவிிாரகக் பகட்டார். இப்பட
எஙகவுப் பபாரன்ற எெிவ்கவு உெயவிக்க
வந்தய காரிராரசவர படக்காரதயவ் என்றும, பாரிர்
என்றும திராரவிட முன்பனறறக் குகத்தின்
பிவடகெி திட்டத் தீ்ப்பவதய என்னாரி
ஏறறுக் பகாரகளு இிைவிிவை. காரிராரசரன்
எதிரககள ற்றுவனாரன எனக்கம எதிரகபு. இந்தய
எதிரப் பட்டிிி முன்னணிையி இருந்தய
கவைஞரும என் எதிரபி.
என்றாரலும, காரிராரச் சாரதிவி பச்ந்தய
ிாரணவ்ககள உகளெட்ட அத்தயவன பபருபி
திராரவிட முன்பனறறக் குகத்வதயச்
பச்ந்தயவ்ககள. இவ்களக்க அவடந்தயாரி

திராரவிட நார் இிவைபின்றாரி ச்கார்ும
என்பபதய தயாரரக ிந்திரம. தயமிழ்த்தயாரவி, இந்தி
அரக்கி பகாரவை பசெயி பபாரவதயாரக குரு
எதி்பார்ப்பு. இதயனாரி, வடநாரட்்
ிக்களக்கம, இந்தி பிாரழிக்கம எதிராரக
அவனத்த ிாரணவ்களம திமுக பகாரடையன் கழ்
குன்று திரணடருந்தய பநரம. படக்காரதய ினிதய்ககள
கூட பிவடையி திமுகவின் காரிராரசவர
படக்காரதயவ் என்று பசாரிலும பபாரத இவ்ககள
என்னபிார ைணடனிி படத்த விட்் பாரரற்ி
டாரக்ட் பட்டம வாரஙகிித பபாரி
வகதயட்்வார்ககள. இத்தயவகி அரற்ிி ிுிி
நாரன் காரிராரசவர பார்க்காரிபை அவ்
பக்தயனாரபனன்.
அந்தயக் காரைகட்டத்திி, என் வவரக்கம
திராரவிட இிக்கம என்பத திராரவிட முன்பனறற
குகம தயாரன். அவ்வப்பபாரத தயந்வதய பபரிார்
பபசவத தினத்தயந்திையி ிட்்பி வரும.
அபதயார் சர. இந்தயக் கட்டத்திி பகளெக்கூட
பபச்சப் பபாரட்டகெி பவற்ற பபறும நாரன்
ற்்றத சமூக ற்ந்தயவனவியும வு்த்தக்
பகாரணபடன். பாரரதிிார் ிவனவி பசிைமிார
றந்தய கவடித்திி நாரன் உி்நிவைப்

பகளெையி படத்பதயன். பாரரதிிார் வாரழ்ந்தய விதயம
பற்ற பை பபரிவ்கெடம பகட்பபன்.
ிாரவட்ட அுவிைாரன உி்நிவைப்பகளெ
பபச்சப்பபாரட்டையி நாரன் பவற்றப்
பபறுவதயறகாரகவும, அந்தய பவற்றக்க
வித்திிாரசிாரன பபச்ச இருக்கபவண்ம
என்பதயறகாரகவும பாரரதிவி பிெயிாரக
விரும ிதயாரலும அவபரார் புகிிவ்ககள,
அவ்குத வாரரச உறவின்ககள ஆகிபிாரவர
சந்தித்த ிாரணவத்தயனிாரக ற்ை பககளவிகவுக்
பகட்டதண்.
உணவிிாரகபவ, பாரரதிிார்
கழுவதயையன் வாரவை டத்தக் பகாரண் அதயன்
ன்னாரி ஓடையருக்கிறார். பசிைமிார
பகாரஞ்சம நஞ்சம கிவடத்தய அரற்வி
புவடக்கம பபாரத ஓடப்பபாரெய அவற்றி குரு
கத்வதய எ்த்த பறவவகளக்க வீற்ையருக்கிறார்.
இப்படப்பட்ட குரு கவிஞவன பார்ப்பனக் கவி
என்று வ்ணித்தய திராரவிட இிக்க
பத்திரக்வககெி வந்தய பசெயதிகவு என்னாரி
தயாரஙகிக் பகாரகளு முடிவிிவை. ஆவகிாரி,
கவைஞ் இந்தய அணிையி இருந்தயாரபரார
இிவைபிார இந்தய இிக்கத்தின்

முன்பனாரடிாரக ற்த்தயரக்கப்பட்ட அவ் மீத
எனக்க தீராரப்பவக ஏறபட்டத.
இன்பனாரரு முக்கிி காரரணம, திராரவிட
இிக்கத்வதயப் பற்றி சரிாரன தயகவிகபுார
அிைத அன்வறி ராரிண்ககள கிழித்தய
ித்திரக் பகாரட்வடபிார அந்தயக் பகாரட்டறகம
கபு உகளு ஆதிதிராரவிட ிக்கவுப் பற்ற
வரைாரறறு ீதிிாரன தயகவிகவுபிார இந்தய
இிக்கம பசாரிைாரபைார அிைத எழுத்தயாரபைார
பதயரவித்தயதிிவை. எனக்க பதயரந்த
‘உஞ்ற்விருத்தி பாரப்பாரன்ும என்பன பபாரன்ற
வசவு வார்த்வதயகபு அதிகிாரக
புுஙகப்பட்டன. இதயனாரி, இந்தய இிக்கத்தின்
மீத எனக்க குட்்பிாரத்தயிாரன க்விிாரன
பவறுப்பு என் இும விதிபைபி
பதிந்தவிட்டத. ராரிண் பக்கபி அனுதயாரபம
ஏறபட்டத.
கன்னிிாரகிர ிாரவட்டத்திி நித
முப்பாரட்டககள இ்ப்புக்க பிபை எந்தய
தணிவியும பபாரடக்கூடாரத என்று இருந்தய
இந்த ிதய அட்டூழிிபிார, பஞ்சிருக்க
இடமிிவை என்று அந்தயக் காரை பபருந்தகெி

பவெப்பவடிாரக எழுதி வவக்கப்பட்டபதயார,
கறறாரை அருவிையி கெக்கக் கூட
தயாரழ்த்தயப்பட்ட றப்த்தயப்பட்ட ிக்களக்க
உரவி கிவடிாரத என்ற தயகவபைார எனக்க
பதயரவிக்கப்படவிிவை. இந்தய தயகவிகவு
தயாரஙகிி நூிகவு நாரன் படத்தயதிிவை. இவவ
கிவடத்திருந்தயாரி ப்குத்திி குப்பாரர
பதயவவையிவை என்று கருதி நாரன் குரு வலுவாரன
திராரவிட இிக்கவாரதிிாரக ிார்றையருப்பபன்.
இந்தய தயகவின்விபி இந்தய இிக்கத்வதய நாரன்
எதிரிாரக பாரவிக்கம ினப்பபாரக்வக என்னுகள
ஏறப்த்தி விட்டத.
இந்தய இிக்கத்தின் வடவிாரக அணணார
எனக்க பதயாரன்றவிிவை. காரரணம அவ் தயமிழ்,
ற்ந்தயவனிாரு்கவுயும, தயமிழ்
ஆ்வை்கவுயும தயாரணட பாரிர ிக்களக்க
பபாரகவிிவை. ஆனாரி கைவஞரன் தயமிபுார
பாரிர ிக்கவு கவ்ந்தயத. அவ்ககள ித்திையி
அணணாரவவ விட கவைஞபர வலுவாரக
நின்றார். ிாரணவ்ககள அணணாரவவ
ிதித்தயார்ககள. விிந்தயார்ககள. ஆனாரி கவைஞவர
தயஙகெி குருவ் என்பத பபாரி பநற்த்தயார்ககள.

இதயனாரி கவைஞ் மீத எனக்க
கணமூடத்தயனிாரன பகாரபம ஏறபட்டத.
பபாரதயாரக்கவறக்க, எம.ஜி.ஆருக்க ஏறறம
பகார்க்க பவண்ம என்பதயறகாரக நடக் ற்வாரஜி
கபணசவன, திமுக பதயாரணட்ககள க்றப்பாரக
ிாரணவ்ககள, பதயாரந்தி கபணசன் என்றும,
திருப்பதி கபணசன் என்றும, கஞ்சன் என்றும
திட்டத் தீ்த்த அவரத அறபுதயிாரன நடப்வப
மூட ிவறத்தயத எனக்க இந்தய இிக்கத்தின் மீபதய
குரு பவறுப்வப ஏறப்த்தி விட்டத.
இும விதிி குன்று பதிந்த விட்டாரி,
அப்பட பதிந்தயத பதிந்தயத தயாரன் என்பத என்
வவரக்கம உணவிிாரையறறு. திராரவிட
இிக்கத்தடன் ிாரன வகிாரக இவணவதயறக
பிபவறு நிகழ்வுககள ஏறபட்டன. ஆனாரலும,
பசிரத்தயாரணி என்பார்கபு அப்பட திராரவிட
எதி்ப்பு என்னுகளபு பதிந்தவிட்டதயாரி எனக்க
ஏறபட்ட ற்றுவிககள கூட பபரதயாரக
பதயரிவிிவை.
எ்த்தக் காரட்டாரக, குரு தயடவவ பாரரதி
விுாரவிி நடந்தய பபச்சப் பபாரட்டையி எந்தய ித
வாரதம இிைாரிி பாரரதி பாரடி ‘பார்ப்பாரவன

அெயின் என்ற காரைமும பபாரச்பச பவகளவுப்
பரஙகிவி தவர என்ற காரைமும பபாரச்பசும என்ற
பாரடவை பிறபகாரகள காரட்டப் பபற்பனன்.
அன்று முதயி கவடித்திி உகளு
சத்திரம உி்நிவைப் பகளெையி அத்தயவன
ராரிண ஆற்ரி்களம என்வன எதிர ிாரதிர
நடத்தய தவஙகினார்ககள. அவ்களக்க
பசிைப் களவுிாரக இருந்தய நாரன் விிைப்
களவுிாரகப் பபாரெயவிட்படன். குருற்ைவர
தயவி்த்த, அத்தயவன ராரிண ஆற்ரி்களம
என்வன வகப்புகெி அவிாரனப்
ப்த்தினார்ககள. பபச்சப் பபாரட்டகெலும,
கட்்வரப் பபாரட்டகெலும முதயைாரவதயாரக வந்தய
என்வன குதக்கி வவத்தயார்ககள. அப்படயும
எனக்க, ராரிண்கவு வி்ஙககள
ராரி்ித்தின் மீத கூட பவறுப்பு
ஏறபடவிிவை.
இபதய சிித்திி கவைஞவரபிார
அிைத அவரத தயமிவுபிார என்னாரி உதயற
முடிவிிவை. 1952 ஆம ஆணடி பவெிாரன
அவரத பராரசக்தி படம, இரண் ஆண்ககள

கழித்த எஙககள பக்கத்த ஓவைக் பகாரட்டவக
டூரங திபிட்ட்களக்க வந்தயத. இத
இவுஞ்ககள ித்திையபை ிகத்தயாரன தயாரக்கத்வதய
ஏறப்த்திித. எட்டாரவத வகப்பு வவர படத்தய
குவ்பவாரரு இவுஞனும பிவட
நாரடகஙகெலும, கிிாரண நிகழ்ச்ற்கெலும
கவைஞ் பாரணிையி பபசத் தவஙகினாரன்.
அவவன அ்றிாரிபை தயமிவு பபாரறுத்தய
அுவிி அவனுவடி நாரக்க சரஸவதிிாரனத
என்று பசாரிவவதய விட அதயறக இவணிாரக
கவைஞராரனத என்று பசாரிைைாரம. சரஸவதி
கமபவனயும, குட்டக் கூத்தயவனயும பபரி
அுவிி நாரட்றிச் பசெயதய ஞாரனத் பதயெயவம.
ஆனாரி, கவைஞ் என்ற ிாரனுடபரார குவ்பவாரரு
பாரிரவனயும தயமிுாரி தயட்ட எழுப் தயன்வனப்
பபாரி அவவன பபச வவத்தயார். அப்பபாரத
இவதயக் பகாரபமும கமுறலுிாரக குப்புக்
பகாரணபடன்.
நாரனும கவைஞரன் தயாரக்கத்திறக
உட்பட்படன். படத்தய (அதயாரவத அந்தய காரைத்த
எஸ.எி.ற்) பை இவுஞ்ககள கவைஞ் வசன
பாரணி நாரடகஙகவு பட்ட பதயாரட்ட எஙகம

அரஙபகற்றனார்ககள. நாரனும கட்்வரப்
பபாரட்டகெி கவைஞ் பாரணி தயமிவுபி
வகிாரண் பவற்ற பபறபறன். எனக்க
சாரகித்திி அக்காரபதயமி பரச கிவடத்தய பபாரத
கூட அவதய பபாரறுக்காரதய ற்ை பப்வழிககள எனத
ற்றுகவதயககள, நாரவிகெி வரும
உவரிாரடிககள ஓவச நித்பதயார் இருப்பதயாரக
கறறம சாரட்்வதயாரக நிவனத்த தயஙகளக்க
பதயரிாரிபை எனக்க புகுாரரம ிட்டனார்ககள.
இந்தய ஓவச நிம நாரன் என்வனயும மீ்ற
கவைஞரடம இருந்த கடன் வாரஙகிித.
இன்னும குரு சவவிாரன அனுபவத்வதய
பசாரிிிாரக பவண்ம. கவைஞரன் தயமிழ் என்
மூைம பவெப்பட்் பை இவுஞ்கவுயும,
இும பபணகவுயும காரதயை்குாரெய ிாரற்றித.
அந்தயக் காரைத்திி காரதயி என்பபதய
அப்பபாரததயாரன் அருமபத் தவஙகிித. அதயறக
முன்பு காரதயிி ற்க்கிிவ்ககள க்றப்பாரக
பபணககள டபட்டாரி, அவ்ககள இரபவார்
இரவாரக எரத்தக் பகாரிைப்ப்வார்ககள.
ஆணகுாரக இருந்தயாரி, பிாரட்வட

அடக்கப்பட்், கருமபுகளெ, பசமபுகளெ கத்தி
கழுவதயகெி ஏறறப்ப்வார்ககள.
உதயாரரணிாரக, எஙககள ்
வாரத்திிாரருக்க பவெயூரி கிிாரணம.
தயாரிகட்டி உடபன, அவருவடி ிவனவி
அவருக்க பதயநீ் பகார்த்தயாருாரம. உடபன எஙக
்ப்பக்கம ‘இப்படயும குரு பபாரமபவுிாரும
என்று வக்கவண பபசவார்ககள. திருிணம ஆகி
குரு குந்வதய பபறறு தயாரெய வீட்டறகச் பசிலும
குரு பபண கூட, றந்தய ரி கமிாரகவர
வவரக்கம கட்டி கணவபனார் உிைாரசிாரகப்
பபற் நடப்பாரகள. ருக்ககள நவுந்தயதம அவ்
ிாரபரார தயாரன் ிாரபரார என்பத ிாரதிர குரு
ப்ைாரஙக எட்ட நடப்பாரகள.
இந்தயப் ன்னணிையி, திராரவிட இிக்கம
காரதயிலும குரு ிறுிை்ச்ற்வி ஏறப்த்திித.
அப்பபாரததயாரன் அ்றமுகிாரன பட சறறும
பதயாரழிிி ஈ்பட்ட பபணகளக்க பபட்டக்
கவட வவத்திருப்பவ்களம, வி் பின்களம,
படெயை்களம கதயார நாரிக்ககள. விவசாரிக்
கூிப் பபணகளக்க விிலுப் பாரட்டாரெகளம,

பிவட நாரடக நடக்களம நாரிக்ககள.
எஸ.எி.ற் பபையைாரன பிிகளக்க வஹேி்
கிபர் எனப்ப்ம எட்் படத்தய பையறற் பபறற
ஆற்ரவிககள நாரிகிககள. பவவை பார்க்கம
படத்தய இவுஞ்களக்க பசகணடர கிபர்
எனப்ப்ம உி்தயர ஆரமபப்பகளெ
ஆற்ரவிககள நாரிகிககள.
இப்படப்பட்ட ிுிி பபருமபாரைாரன
இவுஞ்களக்க எனக்க நன்றாரக எழுதய வரும
என்பத எப்படபிார பதயரந்த விட்டத. தயாரஙககள
பநற்க்கம பபணகளக்க அவ்ககள பபிரி
நாரன் காரதயி கடதயம எழுதிக் பகார்க்க பவண்ம
என்பத குவ்பவாரரு இவுஞனும வி்க்கம
பவண்பகாரகள. நாரன் உடனடிாரக ிற்ி
ிாரட்படன். என்னிடம காரதயி கடதயம பபற
நிவனக்கம குரு இவுஞன் எஙககள ரி
இருந்த எட்் விி பதயாரவைவிி உகளு
கறறாரைத்திறக என்வன வசக்கிெி ஏற்றச்
பசிை பவண்ம. கறறாரை அருவி
பவகளுத்திி எனத டவுசவரயும,
சட்வடகவுயும பசாரப்பு பபாரட்் தவவத்த
தயரபவண்ம. திருமபுகிற வழிையி
பதயன்காரற்ையி குரு அெயிரமிார வீட்டுவிி

நடத்திி வி்திையி சாரப்பார் வாரஙகித் தயர
பவண்ம. சாரப்பார் நாரைணார. நிவறவாரக
இருக்கம. றக பதயன்காரற் பரதயன் திபிட்டரி
ற்னிிாரவுக்க கூட்டப் பபாரக பவண்ம. வருகிற
வழிையி பாரவ்சத்திரம என்ற இடத்திி குரு
தயும, இரண் ிசாரி வவடயும வாரஙகித்
தயரபவண்ம.
இப்பட குரு தயடவவ என்வனக்
கவனித்தயாரிதயாரன், நாரன் காரதயி கடதயஙககள
எழுதவத பற்ற பிாரற்ப்பபன். சமபந்தயப்பட்ட
பபணணின் உவடிுக, உருவ அுக,
நவடிுக, பசாரிைுக பபாரன்றவறவற
மிவகப்ப்த்தி அற்ஙகிாரன பதயாரறறஙகவு
எடட் பசெயத ‘கணபண, கறபரபி, கஸ தர
பபட்டகபி, பதயவகை பபணபண, நாரவி பு
நிறத்தயாரபுும என்று ினதிி உருவாரகம
வார்த்வதயகவு எிைாரம குன்று திரட்ட
கடதயிாரக்கி, பகார்த்த வி்பவன். வீட்டி
பபறபறாரரடமும அணணன் தயம ையடமும
நாரபி பபபி என்றும கவுகணணி, ிஞ்ச
கடஞ்சாரகள, ஆவி, எருவிிார் பபாரன்ற
பட்டஙகவு சிக்க முடிாரிி சிக்கம இும

பபணகளக்க இத்தயவகி கடதயஙககள
வரப் ரசாரதயிாரகவும, வடகாரைாரகவும
அவிந்திருக்கம. இந்தயக் கடதயஙகவு அவ்ககள
எழுத்தக் கூட்டப் படப்பார்ககள. கடதயம
கிவடத்தய மூன்று நாரட்கெபைபி
புெிந்பதயாரப் ி சந்தித்தக் பகாரகளவார்ககள.
ஆாணம பபணாணம நிைம பார்த்தம, கைம
பார்த்தம காரதயித்தயதயாரி ரச்சவன
அதிகிாரகவிிவை. ற்ை இவுஞ்ககள
வகபிார் டபட்் அடபட்் இருக்கிறார்ககள.
இவ்கவு அப்பட அடத்தய சமபந்தயபட்ட
பபணணின் சபகாரதயர்களக்க நாரன்தயாரன் காரதயி
கடதயஙகவு எழுதி பகார்த்தயவன் என்பத
பதயரயும. ஆனாரலும என் கிட்பட
வரிாரட்டார்ககள.
கிலூர வி்முவறையி கிராரித்திறகச்
பசன்ற நாரன் கவைஞ் பாரணிையி எழுதிி குரு
நாரடகத்திி கதயாரநாரிகனாரகவும
நடத்திருக்கிபறன். எனக்க ற்வாரஜி பபாரைபவ
வசனம பபசபவன் என்றும, கருணாரநிதி
பபாரைபவ வசனம எழுதகிறவன் என்றும
ஏகப்பட்ட நிை பபி். ஆவகிாரி, கவைஞ்

அந்தய விதிபைபி தயமிவு பபாரறுத்தய
அுவிைாரவத என் வழி காரட்டிாரகிவிட்டார்.
ஆனாரலும, வழிவித்தயாரன் பார்த்பதயபன தயவிர
வழிகாரட்டவி பவகவியுடன் குதக்கி
விட்படன்.
பசன்வனையி ச் திிாரகராரி கிலூரையி
நாரன் படத்தய பபாரத, திமுகவிறக எதிராரக
காரஙகிரஸ இவுஞ்ககள வடபசன்வன
பகாரவிந்தயப்ப நாரிக்கன் பதயருவிி என்ற குரு
பத்திரவகவி நடத்தினார்ககள. அதிி திராரவிட
இிக்கத்வதய கிணடி பசெயத ஆற்ரி எண வரட
விருத்தயத்திி நாரன் குரு கவிவதய எழுதி அத
ரசரிாரையறறு. அப்பபாரத காரஙகிரஸ
ிாரணவராரன பசந்திிநாரதயனின் அணணன் ராரஜார,
என்வன அந்தய பத்திரவகக்க அவுத்தச் பசன்று
அ்றமுகப் ப்த்தினார். ன்பு சத்திிமூ்த்தி
பவனிி காரஙகிரஸ தயவைவ்கென் அ்றமுகமும
கிவடத்தயத. இந்தய பைத்திி பிபவறு அரற்ிி
பிவடகெி பபற்பனன். அணணாரவவ
கிணடைடத்த அருவி நணப் கரகாரைன்
எழுதிி குரு நாரடகத்திறக நாரன் பாரடி எழுதி
அத ரிாரதயிாரகவும விுமபரம
பசெயிப்பட்டத.

காரஞ்ற்புரத்திி நவடபபறற ிாரணவ்
காரஙகிரஸ ிகாரநாரட்டி பபருந்தயவைவ்
காரிராரச் முன்னிவைையி அ்க்க பிாரழிையி
பபற்பனன். பதயற்ி முுக்கத்திி எழுதிி
கவிவதயவி அப்படபி குப் த்பதயன். காரிராரச்
பரவசிாரகி விட்டார். அதிக ரசஙகித் தயனிாரக
பபசகிறவ்கவு பிவடையபை சட்வடவிப்
டத்த இழுக்கம பபருந்தயவைவ் என்
பபச்சக்க கிவடத்தய பைத்தய வகதயட்டிகுாரி
ிகிழ்ந்த பபாரனார். அவ் பபசம பபாரத ‘எஙக
கிட்படயும அ்க்க பிாரழி பபசறவன்
இருக்காரன், இவன் கூட பபசறதக்க வரிாரும
என்று அவறகூவி வி்ப்பத பபாரி பபற்னார்.
இந்தய பவற்றக்க காரரணம கவைஞரன்
தயமிபு எனத பபசம பாரணி வித்திிாரசிாரனத
என்றாரலும நாரன் ‘அடக்கப்பட்டத,
கு்க்கப்பட்டத, ிடக்கப்பட்டதும என்ற
அ்க்கிக் பகாரணபட பபாரபவன். இத கவைஞ்
தயன்வனி்றிாரிி தயந்தயத. நாரன்
என்வனி்றிாரிி பபறறத. இந்தயத் தயமிவு
வவத்பதய அணணாரவின் வீட்் முன்பு
அவவரயும க்விிாரக விி்ற்த்த

இருக்கிபறன். ிறுநாரகள அணணார இருந்தய
பிவடையி குரு திமுக பபச்சாரு் அப்பபாரத
பநிவை சமுத்திரிாரக அ்றிப்பட்ட என்வன
க்விிாரகச் சாரட அணணாரபவார பபச்சாரறறி
மிக்க அந்தய இவுஞ் என் பக்கம வந்தயாரி
அவவர தயவைையி வவத்த தயாரஙகபவன் என்பத
ிாரதிர பபற்ையருக்கிறார்.
காரஙகிரஸ தயவைவ்குாரி சிிக்காரச
எனக்க ரபிாரசனமிிவை என்று பதயரந்தம,
என்னாரி அணணாரவின் பக்கம
தயாரவமுடிவிிவை. காரரணம விவாரதயமும,
எதி்விவாரதயமும குரு கட்டத்திி ச்க்
ஆட்டிாரகி வி்கிறத. இதிி உணவி பவிை
பவண்ம என்பதயறக பதிைாரக தீிவவகவு
பின் ப்த்திிாரவத தயனத அணி பவற்றப் பபற
பவண்ம என்பபதய பிபைாரஙககிறத.
இந்தய அரற்ிி ச்க் ஆட்டத்திி நாரன்
பதயற்ி அணிையி இருந்பதயன். அந்தயக் காரைத்திி
திராரவிட நார், நமநார், முரபசாரி, பதயன்றி,
இனமுுக்கம பபாரன்ற ஏகப்பட்ட திமுக
பத்திரவககவு நாரன் படப்பதண். ற்ைமபுச்

பசிவரன் பசஙபகாரி, ஜவாரவின் தயாரிவர
பபாரன்ற இதயழ்கவுயும படப்பதண். அந்தய
காரைத்திி குவ்பவாரரு கட்ற் கிவு
அலுவைகஙகெலும தினிணி, தினத்தயந்தி
பபாரன்ற பத்திரவககளம, கட்ற்
பத்திரவககளம வவக்கப் பட்டருக்கம.
காரஙகிரஸ பபச்சாருன் என்று அ்றிப்பட்ட நாரன்,
வடபசன்வனையி திமுக கட்ற் அலுவைகத்திறக
பசன்று பிவபறு பத்திரவககவு படப்பபன்.
ிாரரும தயவறாரக எ்த்தக் பகாரகளுிாரட்டார்ககள.
அந்தய அுவுக்க ச்வக்கட்ற் சிரசம நிைவிித.
வடபசன்வனையி உகளு ச்திிாரகராரி
கிலூரையி பபராரற்ரி் அன்புகன் அவ்ககள
தயமிழ் ிாரணவ் ின்ற சார்பாரக உவரிாரற்றி
பபாரத, அவரத பபச்ச திராரவிட ிிிாரக
இருந்தயதயாரி அவதய ஆட்பச த்த முதயி
வரவசையி உட்கார்ந்திருந்தய பதயற்ி
ிாரணவனாரன நாரன் குறவற ினிதயனாரெய
பவெநடப்பு பசெயபதயன். என்வனத் தயவிர
எிபைாரருபி திமுக ிாரணவ்ககள. குருவ் கூட
என்வனக் பகி பசெயிவிிவை. என்னுவடி

பவெநடப்பு அவ்களக்க டக்கவிிவை.
என்றாரலும அதயறக ிரிாரவதய பதயரவித்தயார்ககள.
அந்தயக் கிலூரையி தயமிழ் ிாரணவ்
ின்றத்திறக என்வனபி தயவைவராரகவும
பதய்ந்பதய்த்தயார்ககள. அஙபக தயமிழ் பதயலுஙக
ிாரணவ் ரச்சவன ஏறபட்ட பபாரத நாரனும
திமுக ிாரணவ்களம குன்றுபட்் பபாரராரட
அதயன் விவுவாரக எஙகெி ஆறு பப்
கிலூரையி இருந்த தரத்தயப் பட்படாரம.
அப்பபாரத கிலூரையன் அறக்கட்டவு
தயவைவராரக இருந்தய எம.ஜி.ஆ் அவ்ககள எஙககள
உதயவிக்க வரவிிவை . காரஙகிரஸ ஆட்ற்ையன்
எனக்காரக குரு தருமவபக் கூட எ்த்தப்
பபாரடவிிவை.
இறுதிையி, தயந்வதய பபரிார்தயாரன்
எஙகவு காரஞ்ற்புரம பச்வசிப்பன் கிலூரையி
பச்த்த விட்டார். ஆனாரலும,
பவெபிறறப்பட்ட ிாரணவ்ககள எம.ஜி.ஆ்
ஆதயரவாரு்குாரகபவ இருந்தயார்ககள. நாரனும
காரஙகிரஸ ிாரணவனாரகபவ இருந்பதயன். அந்தய
அுவுக்க தயனி நப்ககள தயவைவ்குாரக

இருந்தயாரலும அவ்கவு ன்தயகளெ தயாரஙககள
பகாரணட தயத்தவபி முன்னிவைப்
ப்த்தயப்பட்டத. இதயனாரி திமுக பபரவைையி
தயவைவ்குாரன, அவிச்ச்குாரன கவிஞ்
பவுபவந்தயன், பவலூ் விசவநாரதயன்,
தவரமுருகன், ஆைட அருணார, பக.ஏ.
கிருுஷணசாரமி பபாரன்றவ்ககள இன்னும என்
நணப்குாரக இருக்கிறார்ககள. இப்பட தயனிநப்
உறவு பாரதிக்கப் படாரிி இருந்தய நித பபாரத
வாரழ்க்வக ிார் கணபட்படார ிாரசபட்்
விட்டத.
ிாரறறு கட்ற்ிாரன திமுக
ிாரணவ்கபுார் குன்்றப்பபாரன என்னாரி
கவைஞபரார் ிட்்ம குன்ற முடிவிிவை.
1966 ஆம ஆண் புதடிி வாரபனாரி
நிவைித்திி தயமிழ் பசெயதிப் ரவிி உதயவி
ஆற்ரிராரக பச்ந்பதயன். சட்டப் பபரவவ
பதய்தயிி விருதநகரி காரிராரச் பதயாரறற
பசெயதிவி ித்திிாரன பசெயதிையி அழுதயபடபி
வாரற்த்பதயன். காரிராரச் பதயாரிவிவி அஙகிருந்தய
கறுப்புத் தயமிு்களம, பவகளவுத் தயமிு்களம

வாரண பவடக்வகபிார் பகாரணடாரடனார்ககள.
இதயறபகிைாரம முதயி காரரணம கவைஞ்
என்பற நாரன் நிவனத்பதயன். அவ் மீத இருந்தய
பவறுப்பு பிலும பிலும கூடித.
இந்தய பதயாரிவிக்கப் றக காரிராரச்
கன்னிிாரகிர பதயாரகதிையி பபாரட்டைய்கிறார்.
பபாரதப்பணித்தவற அவிச்சராரக இருந்தய
கவைஞ் அஙபகபி முகாரமிட்்
பபருந்தயவைவவர பதயாரறகடப்பதயறகாரக பதய்தயி
ரசாரரத்வதய முடக்கி வி்கிறார். ் ராரக
பபாரகிறார். காரிராரசவர பற்ற காரரசாரரிாரக
விவாரதிக்கிறார். நாரன் ிட்்ம அவரத பதய்தயி
கூட்டத்வதய பார்த்திருந்தயாரி அவவர பநாரக்கி.
குரு கிவைக்கூட வீற்ையருப்பபன். ஆனாரலும
காரிராரச் பவற்ற பபறறு விட்டார் காரிராரச்
எதிர என் எதிர என்று நிவனத்தய நாரன்
இப்பபாரபதயார என் எதிரிாரன கவைஞ்
காரிராரசரன் எதிர என்று நிவனக்கத்
தவஙகிபனன்.
காரிராரச் பவற்ற பபறற பசெயதி
பவெிாரன குரு வாரரத்திறககள அரச வி்ப் ி

பசன்வன வந்பதயன். என் இனிி நணப் க.பார.
புனிவி சந்தித்பதயன். ிாரணவ் காரஙகிரஸ
சார் ி சட்டப் பபரவவ உறுப் னராரக இருந்தய
இனிி நணப். பவெப்பவடிாரக பபசகிறவ்.
கன்னிிாரகிர பதய்தயிி முகாரமிட்டவ்.
அவவர பார்த்தயதம காரிராரசவர மு்றிடக்க
நிவனத்தய கருணாரநிதி என்பவவர கணடபட
திட்டபனன். ‘அந்தயாரள எந்தய ிாரதிரும என்று
பகட்படன். உடபன புனி ‘ ரிின்ட்
பபிபைார வரனி சாரப், திமுகவின் பபக்பபாரன்ும
என்று ிணிப் ருவ ஆஙகிைத்திி அசத்தினார்.
நாரன் அவவர அச்சறுத்தவத பபாரி
பார்த்தயபபாரத குரு நிகழ்ச்ற்வி விுக்கினார்.
தயஞ்வசையி திமுக அரசக்க எதிராரக இந்தய
புனி குரு பபாரராரட்டம நடத்தினாரராரம. அஙபக
சறறுப் பிணிாரெய பசன்ற பபாரதப்பணித்தவற
அவிச்ச் கருணாரநிதிக்க எதிராரக கறுப்புக்
பகாரட காரட்டிபதயார். ‘பாரவன இஙபக
படிரற்ும எஙபகும என்று திமுகவின்
பதய்தயின்பபாரத பகார்த்தய வாரக்கறுதிவி
நிவனவு ப்த்தினாரராரம. காரவிதவறையனரும
காரஙகிரஸகாரர்ககள பரி சாரதக்ககள என்பதயாரி

கவைஞரன் பாரதகாரப்பு பற்ற கவவைப்பட
விிவைிாரம. ஆனாரி, அவிச்ச்
கருணாரநிதிபிார கறுப்புக் பகாரட காரட்டி
பதயாரணட்கென் தயவைவராரன புனிவி
பநருஙகி ‘காரஙகிரஸ பபாரராரட்ட தயவைவி
உஙகெடம வந்தயதயறகாரக உஙகவு
வாரழ்த்தகிபறன் புனிும என்று பசாரிி விட்்
பபாரனாரராரம.
அகாரைிாரக ிரணிவடந்தய தயஞ்வச
ினிதயராரன என் பதயாரு் புனி அரற்ிவை குரு
ச்க் ஆட்டிாரகபவ எ்த்தக் பகாரணடார்.
கவைஞரன் புகவுபி அடக்கட பசாரிிக்
பகாரணடருப்பார். பபாரதவாரழ்க்வகையி
தயனிினிதய பவறுப்பபார, ததி பாரடபைார கூடாரத
என்பார். அவராரி பபருந்தயவைவ்
காரிராரசவரயும பநற்க்க முடந்தயத. அபதய சிிம
பபருந்தயவைவவர க்விிாரக விி்ற்த்தய
கவைஞபரார்ம அன்பு பாரராரட்ட முடந்தயத.
ஆனாரி, என்னாரி அப்பட இருக்க
முடிவிிவை. புனி ஆையரம பசாரன்னாரலும
கவைஞருக்க எதிராரன என் வன்ிம கூடிபதய

தயவிர, கவறிவிிவை. இவ்வுவுக்கம
கவைஞருக்க இந்தய சமுத்திரத்வதயப் பற்றபி
பதயரிாரத. பதயரந்தயாரலும குரு பபாரருட்டிை.
ஆனாரலும, கவைஞவர பவறுப்பவதய குரு சமூக
கடவிிாரகபவ நாரன் நிவனத்பதயன்.
புதடிிையி இருந்த வி்முவறையி
வந்தயபபாரத, அப்பபாரவதயி ிவுணட் பரார்
வழிிாரக நணப்கபுார் நடந்தக்
பகாரணடருந்தயபபாரத, குரு கார், முன்பநாரக்கிப்
பபாரெயக் பகாரணடருந்தயத, குரு நணப், அந்தயக்
காரரி முன்னிருக்வகையி கவைஞ் பபாரவதயாரகக்
க்றப் ட்டடார். எனக்க ஆச்சரிிாரக இருந்தயத.
ஆனந்தயிாரக ன்னிருக்வகையி இரண்
பக்கமும பறவவகென் இறக்வக ிாரதிர
வககவுப் பபாரட்்க் பகாரண் அிராரிி,
முன்னிருக்வகையி உட்கார்ந்த, சடன் பரக்கிி
முகம கணணாரடவி இடக்கக் கூடி நிவைையி
அவ் ஏன் அப்பட பபாரனார் என்பத
புரிவிிவை. இததயாரன் கருணாரநிதிையன்
இிிபபார என்று அப்பபாரத விிந்தக்
பகாரணபடன்.

தயாரன் ஆடாரவிட்டாரலும சவதய
ஆட...

1974 ஆம ஆண் பி ிாரதயம பசன்வன
வாரபனாரி நிவைித்திி உகளு நிகழ்ச்ற்ப்
பத்திரவகிாரன வாரபனாரிக்க
பபாரறுப்பாரற்ரிராரக நிிமிக்கப்பட்படன். ஐந்த
ஆண்களக்க முன்பு என்வன பசன்வனக்க
ிாரறறுமபட டிி பிிட அதிகாரரகவு
பகஞ்ற்ையருக்கிபறன். அவ்ககள கண்க்கபவ
இிவை. அகிி இந்திி தயகவி பதயாரட்பு
அதிகாரரககள சஙகத்தின் பபாரதச் பசிைாருராரக
நாரன் பதய்ந்பதய்க்கப்பட்் ற்ை தயடாரைட
நடவடக்வககவு எ்த்த அவிச்சகத்வதய
அதிரச் பசெயபதயன். ஆனாரலும, க்மப நிைவரம
காரரணிாரக நாரன் பசன்வனக்க வந்தயாரக
பவணடி கட்டாரிம. காரவைையி ினு
பபாரட்படன் பதயாரவைந்தயாரி சர என்பத ிாரதிர
ிாரவைையபை ிாரறறி உத்தயரவவ பபாரட்்

விட்டார்ககள. எஙககள சகாரக்கென் ிகத்தயாரன்
வருத்தயம கைந்தய வழிினுப்பபார் பசன்வன
வந்த பபாரறுப்பபறபறன். அப்பபாரத இவுி
ராரஜார வாரபனாரி நிவைி படக்கட்்கெி ஏ்ற
இறஙகி, பகாரணடருப்பார். அவருவடி
புவகப்படத்வதய அடக்கட வாரபனாரி
பத்திரவகையி பவெையட்படன்.
1975 ஆம ஆண் ஜூவை 25 ம பதயதி
நாரட்டி பநருக்கட நிவை ரகடனப்
ப்த்தயப்பட்டத. ரதயி் இந்திராரவின் பதய்தயி
பசிைாரத என்று அைகாரபாரத் உி் நீதிின்றம
அெத்தய தீ்ப்பு பகிக்கரித. உச்ச
நீதிின்றத்திி பிிமுவறயீ் தயாரக்கி பசெயதய
இந்திராரகாரந்திவி பதயவி விைக பவண்ம என்று
எதி்கட்ற்ககள பகாரரித அறபத்தயனிாரனத.
இதயறகாரக இந்திராரகாரந்தி பநருக்கட நிவைவி
ரகடனப் ப்த்திித அற்ஙகிாரனத.
என்றாரலும, தயமிுகத்வதயப் பபாரறுத்தயுவிி
ிார்க்ற்ி கமயூனிஸட் கட்ற், திராரவிட
முன்பனறற குகம ஆகிிவறவற தயவிர
பபருமபாரைாரன கட்ற்ககள பநருக்கடவி
வரபவறறன. வீர தீர ரதயாரபஙகவு

பவெைய்ம பிபவறு சஙகஙகளம, ழிி்
அவிப்புகளம இந்தய ரகடனத்வதய
வரபவறபதயாரக அ்றக்வகககள விட்டன். எஙககள
நிவைித்திறக முன்னாரி எனத கண
முன்னாரபைபி அரவச விி்ற்த்தயதயறகாரக
குருவவர வடநாரட்் பபாரலசார் வகத பசெயத
பகாரண் பபாரனார்ககள. இம என்றாரி
ற்வறவாரசம, ஏபனன்றாரி வனவாரசம என்ற
கவதயதயாரன்.
பநருக்கட நிவை ரகடனப்
ப்த்தயப்பட்ட பபாரத முதயிவராரக இருந்தய
கவைஞ் ிவறமுகிாரகப் பபார்க்பகாரட
 தக்கிித அவ் மீத எனக்க முதயி தயடவவிாரக
குரு ஈ்ப்வப ஏறப்த்திித. இந்திராரகாரந்திவி
எதி்த்தய ஜார்ஜ் பப்னாரன்டஸ உகளெட்ட
பிபவறு பதயற்ி தயவைவ்களக்க அவ்
புகிடம வுஙகினார். பபருந்தயவைவ்
காரிராரசவர வகத பசெயி பவண்ம என்று வந்தய
ஆவணவியும கிடப் ி பபாரட்் விட்டார்.
பநருக்கட நிவைையனாரி நார் என்ன ஆகபிார
என்று பதய்றப் பபாரன பபருந்தயவைவரும,
கவைஞரும குருவருக்க குருவ் முட்்க்
பகார்த்தக் பகாரணடார்ககள. ஆனாரி,

பபருந்தயவைவ் 1975 ஆம ஆண் அக்படாரப்
இரணடாரம பதயதி அணணி காரந்தி றந்தயநாரெி
காரைிாரனார். கவைஞ் அரச 1976 ஆம ஆண்
ஜனவர ிாரதய இறுதிையி பதயவி நீக்கம
பசெயிப்பட்டத. கடிரச தயவைவரன் ஆட்ற்
அமுலுக்க வந்தயத. இ ஆி அதிகாரரகுாரன
ஆ்.வி. சப் ரிணிிமும, தயாரபவயும தயமிுக
அரற்ன் ஆபைாரசக்குாரக வந்தயார்ககள.
ஆ்.வி.எஸ பதயவிபிறற உடபனபி தயவத்திரு
கன்றக்கட அடகுாரவர வகத பசெயி
ஆவணையட்டதயாரக அ்றகிபறன். காரஞ்ற்
சஙகராரச்சாரரிார் அவ்கென் தயவையீட்டாரி
அடகுார் வகத பசெயிப்பட விிவை.
என்றாரலும பதயற்ிவாரதி என்ற முவறையி
கவைஞ் ஆட்ற் பதயவி நீக்கம பசெயிப்பட்டதிி
ிகிழ்ச்ற்தயாரன். இந்திரார அரச கவைஞரன் ிகன்
மு.க.ஸடாரின் உகளெட்ட அவருக்க பவணடி
முக்கிிிாரனவ்கவு ற்வறையி தயகளெித.
குருநாரகள, எனத அவறையி நாரனும
வாரபனாரிையன் மூத்தய பசெயதிிாருரும
இப்பபாரத பத்திரவக தயகவி அவிப் ன்

இிக்கநராரகவும உகளு ட.ஜி. நிைமுத்த
என்பனார் பபற்க் பகாரணடருந்தயார்.
முன்பபிைாரம, கவைஞவர விி்ற்ப்பததயாரன்
எஙகுத பபாரழுத பபாரக்காரக இருந்தயத.
இப்பட, நாரஙககள கவைஞவர க்விிாரக
விி்ற்க்கம சிிஙகெி கவைஞரன் அருவி
பபருவிகவு எ்த்தவரக்கம எஙக
அலுவைகத் பதயாரு் குருவ், ஆட்ற் ிார்றி
றகம, எனத அவறக்க வந்தயார். குரு தயகவவை
ற்ரத்தயபடபி சவவிாரக எஙகவு ிகிழ்விக்கம
பநாரக்கத்பதயாரபடார என்னபவார க்றப் ட்டார்.
முகஸடாரின், பகாரபாரைபுரத்திி உகளு
முதயிவ் வீட்டி வகத பசெயிப்பட்் பபாரலஸ
பவனிி ஏறறப்பட்டாரராரம. கவைஞ் பவனிி
இருந்தய தயனத ிகனின் வகவிப் டத்தக்
பகாரண் விவட பகார்க்கப் பபாரனாரராரம.
அப்பபாரத, குரு வடநாரட்் காரவை், ைத்திக்
கமபாரி பவவன அடத்த, கவைஞவர மிரட்்ம
பதயாரனிையி பார்த்தவிட்் ‘சபைார சபைாரும என்று
பசாரிி விட்் ஸடாரிபனார் பவனிி ஏ்ற
பறந்த விட்டாரராரம.

இந்தயத் தயகவவை பகட்ட நாரன், ிகிழ்ச்ற்
பபாரஙக பதயாரன்்றி அவரடம ‘பகாரஞ்ச பவை
இருக்க... தயிவு பசெயத அப்புறம வாரருஙககளும
என்று பசாரிிவிட்் அப்படபி அவசிாரத
இருந்பதயன். உடபன, நிைமுத்த ‘எதயறகப்பார
அவர விரட்்றும என்றார். நாரன் விுக்கிபனன்.
விுக்கிபனன் என்பவதய விட பநகிழ்ந்த பபாரன
கரிி உவடந்த பபாரெயச் பசாரன்பனன் என்று
க்றப் டைாரம. ‘ஆையரந்தயாரன் இருந்தயாரலும
கருணாரநிதி (கவைஞரிை) நமிவ்ும மூன்று
நாரட்களக்க முன்புவவர, அரசனாரக வாரழ்ந்தயவ்.
அவவர பகவைப்ப்த்தவத பபாரி குரு காரவை்
நடந்த பகாரணடத தயமிுனின் கணடனத்தக்க
உரித. இவதயவிடக் பகவைிாரனத கவைஞரன்
ஆதயரவாருராரக கூ்றக்பகாரணட இந்தய நணப் நாரம
ிகிழ்ச்ற் அவடபவாரம என்று நிவனத்த, இந்தய
தயகவவை ற்ரப்பும கமிாருமுிாரெயச்
பசாரன்னத! என்று பதிைெத்பதயன்.
இந்தயச் ிுவை எழுதம இப்பபாரத கூட,
கவைஞ் பவவன பதயாரட்்க்பகாரண் இருப்பத
பபாரைவும ஸடாரின் பவனுக்ககள இருப்பத
பபாரைவும காரவைன் அப்பட நடந்த பகாரணடத
பபாரைவும காரட்ற் வருகிறத. இதயறக

பபி்தயாரன், தயாரன் ஆடாரவிட்டாரலும சவதயிார்ம
என்பபதயார? உணவிையபைார அந்தய தயகவவை
பகட்ட நாரன் ஆடப் பபாரெயவிட்படன்.
பசன்வன வாரபனாரி நிவைித்திி
இருந்த பசன்வனையபை உகளு
குவிுமபரத்தவறக்க என்வன ிாரற்றனார்ககள.
கவைஞ் அரச பசெயதயதயாரக கூறப்ப்ம ுி
பட்டிவை வகையி பகார்த்த பிவடபதயாரறும
பபச பவண்ம என்றார்ககள. அப்பபாரத
பத்திரவக தயணிக்வக பசிிபாரட்டி
இருந்தயதயாரி எஙகுத அரற்ிி பபச்ச
பசெயதிகுாரனத இிவை. எனக்க இத
அதிகிாரக டக்கவிிவை என்றாரலும பபாரத
வாரழ்க்வகையி ுைறற நிவைவி
வரபவண்ம என்ற காரரணத்திறகாரக
பிவடையி ஏ்றிதம கவைஞ் அரவச
க்விிாரக விி்ற்த்த இருக்கிபறன்.
அபதயசிிம பிட்்க்கடிாரன ித்திி ிாரநிை
உி் அதிகாரரககள கவைஞவர விி்ற்க்கம
பபாரத, என் ரத்தயம பகாரதித்தயத.
குரு தயடவவ, ித்திி, ிாரநிை ிக்ககள
பதயாரட்பு அதிகாரரகென் கூட்டம ராரஜாரஜி

ிணடபத்திி நவடபபறறத. தயமிுக அரற்ன்
ச்வ விைவி மிக்க ஆபைாரசக் தயபவ அவ்ககள
கூட்டத்திறக தயவைவி தயாரஙகினார். அவ் பபற்
முடத்தயதம நாரன் ‘பநருக்கட காரைத்வதய
சாரக்காரக்கி காரவறதவறையனரும இதயர
அதிகாரரகளம தயஙககள ிாரமூவைக் கூட்டக்
பகாரணடார்ககள. ிக்ககள ித்திையி குரு
முாணமுாணப்பு இருக்கிறதும என்பறன். இத
தயபவக்க டக்கவிிவை. பகாரகள
பசாரிைைாரகாரத என்றார். உடபன, என்
எதி்ப்வப காரட்்ம வவகையி அவ் முன்னாரி
குரு ற்கபரட்வட பறற வவத்தக் பகாரண்
கூட்டத்வதய விட்் பவெநடப்பு பசெயவதபபாரி
பத்த நிமிடம பவெபி பபாரபனன். இதயனாரி
எனக்க திமுக முத்திவர கத்தயப்பட்் என்வன
அந்தயிாரனுக்க ிாரறற பவண்ம என்று
பசன்வனையி உகளு உி் அதிகாரரககள கழு
அவிச்சரவவக்க பரந்தவரத்த அதவும
ஆவணிாரகப் பபாரன பநரம. எப்படபிார பசெயதி
பதயரந்த தயமிழ்நார் காரஙகிரஸ கமிட்டையன்
அப்பபாரவதயி பபாரதச் பசிைாரு்கெி
குருவராரன என் இனிி பதயாரு் ஏ.பக.
சணமுகசந்தயரத்வதய அாணகிபனன். அவ் அந்தய
ஆவண வராரிபை பார்த்தக் பகாரணடார்.

பநருக்கடக்காரை பத்திரவக தயணிக்வக
அதிகாரரககள க்றப்பாரக இைக்கிிவாரதிிாரன
பவஙகட்ராரின் என்பவ் முரபசாரிையன்
சாரதரித்வதய அதயன் ன்னாரி உகளு கவைஞரன்
திறவிவி பாரராரட்்வார். பத்திரவகககள
முன்கூட்டபி தயனத பசெயதிகவுயும, பை
அவுட்கவுயும தயணிக்வக கழுவிடம
காரட்டிாரக பவண்ம. தயணிக்வக கழுவின்
குப்புதயலுக்க றபக பத்திரவகககள பவெிாரக
பவண்ம என்ற இருமபுக் கரம பசிிபட்்க்
பகாரணடருந்தயத. முரபசாரி பத்திரவகயும
தயணிக்வகக்க வரும. ஆனாரி, கவைஞபரார குரு
ற்ை பசெயதிகெி தயணிக்வக அதிகாரரகென்
கணகவு ிவறத்த விட்டார். ற்வறையி
எவபரிைாரம வகதிகுாரக இருக்கிறார்ககள என்று
கூட பத்திரவகககள பவெப்பவடிாரக எழுதய
முடிாரதய பநரம. இந்தயச் சிித்திி கவைஞரன்
முரபசாரிையி அணணார சிாரதிக்க வர
இிைாரதயவ்ககள என்று மு.க.ஸடாரின்
உகளெட்ட முக்கிிிாரனவ்கென் பபி்கவு
விைாரவாரரிாரக பவெையட்டார்.
பசன்வன பதயாரவைக்காரட்ற்ையலும,
வாரபனாரிையலும கவைஞவர விிைத்தயனிாரக

பை தயவைவ்ககள ற்த்தயரத்தயார்ககள. திருப்
பதிைெக்க கவைஞருக்க வாரெயப்பு
பகார்க்கப்படாரிபை அவபரார் கூடக்
கைாரவிிவ்ககள கூட இந்தய டகஙகெி,
கவைஞவர க்விிாரகவும, பகவைிாரகவும
ற்த்தயரத்த பபற்னார்ககள. இந்தய ிாரதிர
சிிஙகெி கவைஞரன் ினம என்ன
பார்பட்டருக்கம என்பவதய நாரன்
நிவனத்தயபபாரத எனக்க கவைஞ் மீத
அனுதயாரபம ஏறபட்டத. அந்தய அனுதயாரபபி
அன்பாரனத.
பவந்தய புணணிி பவவை பாரெயப்பத
பபாரி, வகளளவ் பகாரட்டத்வதயக் கட்டி
கவைஞருக்க அஙபக இடமிிைாரிி
பபாரெயவிட்டத. வகளளவத்தின் ிாரணபுகவுயும
அதிி உகளு நவீனத்தவஙகவுயும தயக்காரரும
மிக்காரரும இிைாரிி இந்தய பகாரட்டத்வதயக்
கட்டி கவைஞ் அஙபக இகுப்பட்டார்.
வகளளவ் பகாரட்ட திறப்பு விுாரவிி
பபச்சாரு்ககள அவனவரும கவைஞவர
பகவைப்ப்த்தி ற்த்தயரத்தயார்ககள. இவதய உவவி
கவிஞ் சரதயார க்விிாரக எதி்த்த குரு
ரகவுபி ஏறப்த்தி விட்டார். இத கண்

நாரனும குரு முழுத் தயமிுனாரபனன். கவிஞ்
சரதயார இப்பபாரத பகாரிாரெத்தயனிாரக
பபற்வி்கிறார். குரு கட்டத்திி காரைட
கைாரச்சாரரத்திலும ற்க்கிக் பகாரணடார். ஆனாரலும
அன்று தயன்னுவடி உையவரப் பற்ற கவவைப்
படாரிி அவ் எதி்ப்பு காரட்டித இன்னும
என்வன வீறுபகாரகளுச் பசெயகிறத.
இதயனாரி, நாரன் கவைஞவர
ிறுபர வைவன பசெயித் தவஙகிபனன்.

கவைஞ் வீட்டி குரு
சமுத்திரக் கூச்சி

1979 ஆம ஆண் நவமப் ிாரதயம
திட்டம பத்திரவகையி உதயவி ஆற்ரிராரக
பபாரறுப்பபறறு சரிாரக இரண் ஆண்ககள
கழித்த பசன்வன பதயாரவைக்காரட்ற் நிவைித்திி
உதயவி பசெயதி ஆற்ரிராரக நிிமிக்கப்பட்படன்.
இந்தய பசன்வன பதயாரவைக்காரட்ற்
நிவைித்தின் பசெயதிப் ரவிி ஏறபட்ட
குப்பத்வதய சிாரெக்க நாரன்தயாரன் சரிாரன
அலுவை் என்று நிவனத்த டிி பிிடம
என்வன அந்தய நிவைித்திி நிிமித்தயத. இந்தயச்

பசெயதிப் ரவு இப்பபாரத பபாரி குழுஙக
பசெயிப்படாரிி கிட்டத்தயட்ட வபத்திிக்காரர
ிருத்தவிவன பபாரி பதயாரறறம காரட்டித.
இந்தய நிவைித்திி முக்காரிவாரற்ப்பப்
எதி்க்கட்ற்த் தயவைவராரக இருந்தய கவைஞரன்
தீவிரிாரன, அபதய சிிம பதயெவாரன
ஆதயரவாரு்ககள. அப்பபாரத முதயைவிச்சராரக
இருந்தய எம ஜி ஆ் அவ்ககள பசிவி
பஜிைிதயாரவவ அரற்ிலுக்க பகாரண்
வருவதயறக பவகளபுாரட்டிாரக ஏபதயார குரு
விுாரவிி அவவர கத்த விுக்பகறறச் பசெயதயார்.
கவைஞரன் தீவிர பக்தயராரன குரு எடட்ட் இந்தய
விுக்க நிகழ்ச்ற்வி தணடத்த விட்டார். இத
என் கவனத்திறக வந்தய பபாரத, பதயற்ி பசெயதி
குெபரப் ி கத்தவிுக்க இத்திிாரதிககள
பசெயதிகுாரகாரத என்பதயாரி, அந்தய பவட்வட
ஏறறுக் பகாரணபடன். இவதயப் பார்த்தய
எம.ஜி.ஆருக்க க்ஙபகாரபம.
ிறுநாரகள பகாரபத்தக்காரன இந்தயக்
காரரணத்வதய பவெப்பவடிாரக பசாரிைாரிி
பவறு காரரணஙகவுக் கூ்ற பதயாரவைக்காரட்ற்வி

பகிுஷகரப்பதயாரக அ்றவித்தயார். தயமிுக அரச
விுாரக்கவு படபி்ப்பதயறக அனுிதி
பகார்க்க ிறுத்தயார். கவடற்ையி எஙககள
இிக்கநரும இன்னும ற்ை அதிகாரரகளம
பிிடத்தின் கட்டவுப்பட முதயிவ்
எம.ஜி.ஆரடம அரற்ன் சார் ி ின்னிப்பு
பகட்்க் பகாரணடார்ககள.
இந்தய நிவைவிையிதயாரன், பசெயதி
ஆற்ரிருக்க உறுதவணிாரக குத்தவுத்பதயன்.
இதயனாரபைபி, பை சிநைமிககள
பசெயதிகளக்ககள நவுத்தய மூக்ககவு எ்த்தக்
பகாரணடார்ககள. நாரனும பகதி பநர
பசெயதிிாரு்கவு நிிமிக்க காரரணிாரபனன்.
ரபை நடக் சரத்கிாரரன் தயந்வதயயும எனத
மூத்தய சாரகாரவுிாரன ராரிநாரதயன், எழுத்தயாருரும
வாரபனாரி மூத்தய பசெயதிிாருருிாரன சந்தயார,
இசக்கி, அருணாரசைம, கூடபவ தயகதி வாரெயந்தய
பத்திரவகிாரு்ககள ஆகிபிார் எஙககள ரவிி
பணிிாரற்றனார்ககள.
இப்பட அந்தயச் பசெயதிப் ரவவ
குழுஙக ப்த்திி றக, பசெயதி ஆற்ரி் தயனத

சிரபத்வதயக் காரட்டத் தவஙகினார். என்வன
படி ரணடரி கட்்க்கவு ிட்்பி
எ்க்கச் பசாரன்னார். அறபத்தயனிாரன
பசெயதிகவு க்றப்பாரக காரஙகிரஸ கட்ற்ையன்
தண் தக்கடார ஆசாரமிகென் பசெயதிகவு
பதயற்ி பசெயதிிாரக குெபரப் னார். இதிி
அவருக்கம எனக்கம க்விிாரன கருத்த
பிாரதயி ஏறபட்டத.
இந்தயக் கட்டத்திி, அமபபத்கார் றந்தய
ிராரட்டி ிாரநிைத்வதய பச்ந்தய பசுபடக்க்
என்பவ் பசன்வன பதயாரவைக்காரட்ற் நிவைி
இிக்கநராரக பபாரறுப்பபறறார்.
அமபபத்காரரித்திி இவருக்க அத்தயவனயும
அத்தபட. தயாரழ்த்தயப்பட்ட, றப்த்தயப்பட்ட
அலுவை்களக்காரக பிைதிகாரரகவுயும
பவகத்தக் பகாரணடவ். என்வன அவருக்கப்
டத்த விட்டத. என் பக்கம உகளு பசெயதி
நிிாரிமும புரந்த விட்டத. ஆவகிாரி, எனக்க
ஆதயரவாரக பசிி பட்டார். இதயனாரி, ச்வ
விைவி மிக்க எனத பசெயதி ஆற்ரிரன்
பகாரபத்திறக ஆுாரனார். அந்தயக் காரைத்திலும,
இந்தயக் காரைத்திலும நிவைி இிக்கந்கவு
விட பசெயதி ஆற்ரி்கபு பசிவாரக்க

உகளுவ்ககள. அத்தயவன அரற்ிி வாரதிகளம
இவ்ககள பசாரிவவதயதயாரன் பகட்பார்ககள.
உதயவி ஆற்ரிராரன எனக்கம அந்தய
பசெயதி ஆற்ரிருக்கம குரு பக் ட பபார்
நடந்த பகாரண் இருந்தய பபாரத, குரு நாரகள
ித்திிாரனம நிவைித்திறககள நவுந்பதயன்.
அப்பபாரத இிக்கநரன் அவறக்க பவெபி
குபர கூட்டம. கணிதய பிவதய என்று
கருதயப்ப்கிற சகந்தயைார பதயவி, தயவைவிர
பகாரைிாரக ‘ிகாரராருஷடர கயுபதயும என்று திட்டக்
பகாரண் இருக்கிறார். அத்தயவன ழிி்களம
பவடக்வக பார்க்கிறார்ககள. ற்ை் ‘பிடம,
பிடமும என்று தயாரஜார பசெயகிறார்ககள. விசாரரத்தப்
பார்த்தயதிி, தயன்வன கணிதய பிவதயிாரகக்
காரட்டக் பகாரணட சகந்தயைார பதயவி, எஙககள
இிக்கந் அவறக்ககள நவுந்த
பதயாரவைக்காரட்ற்ையி தயனக்பகாரரு நிகழ்ச்ற்
தயரபவண்ம என்று பகட்டருக்கிறார். இிக்கந்
தயனத இிைாரவிவி அவருக்க
விுக்கிையருக்கிறார்.

அப்பபாரத க்நாரடக ிாரநிைத்திலும
பதயாரவைக்காரட்ற் நிவைிம இிவை. இதயனாரி,
இந்தய அமவிிாரருக்க குரு நிகழ்ச்ற் பகார்க்க
பவண்ம என்று இந்தய இிக்கநபர
பிிடத்திறக குரு கடதயம எழுதிையருந்தயார்.
இந்தய அமவிிார் இந்திரார காரந்திக்க எதிராரக
பதய்தயிி பபாரட்ட இட்டவதய ினதிி வவத்த,
இவரத முகபி பதயாரவைக் காரட்ற்ையி பதயரிக்
கூடாரத என்று பிிடம ஆவண பபாரட்டத.
இவதயச் பசாரிைவும முடிாரிி, பிிைவும
முடிாரிி, எஙககள இிக்கந் இவரடம
பின்விிாரகப் பபற் சிாரெக்கப்
பார்த்திருக்கிறார். ஆனாரி, இவரத பகாரடூரிாரன
ஆபாரசிாரன வார்த்வதயகுாரி அதி்ந்த பபாரன
இிக்கந், எப்படபிார அவற வாரசவைத்
தயாரணட இரணடாரவத ிாரடக்க பசன்று குரு
அதிகாரரையன் அவறக்ககள குெந்த பகாரணடார்.
சகந்தயைார பதயவிபிார அப்பபாரபதய
அஙபகபி நிகழ்ச்ற் பகார்க்கவிிவை என்றாரி
நடப்பத பவறு என்று மிரட்்கிறார். இவடையி
பசன்ற நாரன், எவ்வுபவார பசாரிிப்
பார்த்பதயன். என்னுவடி நிவுவர அவருக்கப்

புரிவிிவை . றக ிரிாரதயிார பபாரட இிை
பபாரலஸை குப்பவடப்பபன் என்று கத்திபனன்.
இந்தய இிக்கநரடம ஆதயாரிம பதயடி
அதிகாரரககள சமிார இருந்தய பபாரத, ற்ை தயித்
ழிி்ககள என்பனார் பச்ந்த பகாரணடார்ககள.
சகந்தயைார பதயவி பசாரிைாரிி பகாரகளுாரிி
குடவிட்டார்.
இரணடாரவத ிாரடையி இருக்கம பசெயதி
ரவுக்க வந்தய நாரன், இந்தயச் சமபவத்வதய, எனத
சகாரக்கபுார் பகி்ந்த பகாரணபடன். பசெயதி
ஆற்ரிரன் கழுகக் கணகவு நாரன்
பார்க்கவிிவை. உடனடிாரக அவ் பத்திரவக
தயகவி அலுவகத்திி உதயவி தயகவி
அதிகாரரிாரக இருந்தயவரும கவைஞராரி ன்ன்
இருநாரவுக்கரச என்று வ்ணிக்கப் பட்டவருடன்
பதயாரட்பு பகாரண் சகந்தயைார பதயவிக்க
பசெயதிிாரு் கூட்டத்வதய ஏறபார் பசெயத
விட்டார். இந்தய நரத்தயனத்வதய ிறுநாரகள
பசெயதிதயாரகளகெி பார்த்பதயாரம. பசன்வன
பதயாரவைக்காரட்ற் நிவைி இிக்கந்
அலுவைகத்திி கடபபாரவதயையி
இருந்தயதயாரகவும, சகந்தயைார பதயவியுடன் தயவறாரக
நடக்க முிறற்த்தயதயாரகவும அத்தயவன

பத்திரவககெலும கிட்டத் தயட்ட தயவைப்புச்
பசெயதிககள பவெிாரையன. இந்தய
பத்திரவககளக்க பசுபடக்க் தயரப் ி என்ன
நடந்தயத என்பவதய பகட்க பவண்ம என்ற குரு
நாரகீகம கூட இிவை . அவ் குரு தயித்
என்பததயாரன் காரரணம. சகந்தயைார பதயவிையன்
பசிவாரக்வக கணக்கிி எ்த்த பசுபடக்கவர
குஙகப்ப்த்தி பசெயதிகவுபி
விிாரபாரரிாரக்கி விட்டார்ககள.
இதயன் எதி்விவனிாரக, தயாரற்ிதயாரராரக
இருந்த ன்ன் படப்படிாரக முன்பன்றி
பசுபடக்கவர பற்றி சிவரைாரறறுக் க்றப்வப
முதயிி தயாரிவரையி பவெையட்படன். இவ்
குழுக்கம என்று வருகின்ற பபாரத
அப்பழுக்கறறவ். கட என்றாரி என்ன என்பற
பதயரிாரதயவ். ற்றந்தய கவிஞ். பபாரராரெ.
என்றாரலும தயமிுகத்தின் பத்திரவகத்தயனம
புரிாரிி ஆடப் பபாரனார். ஆனாரலும, நாரன்
அவவர ஆறறுப்ப்த்திபனன்.
எந்தய கஙகித்வதய வவத்த கவைஞவர
கஙகித் தயமிுன் என்று முன்பு

வ்ணித்பதயபனார, அபதய கஙகித்திி
பசுபடக்கரன் சருக்கிாரன சிவரைாரறு
பவெிாரகம பட பசெயபதயன். சகந்தயைார பதயவி
அவவர இழிவு ப்த்திி விவரமும
கஙகித்திி இடம பபறறத. தயமிுகபிஙகம
உகளு தயித் ிக்ககள பகாரதித்தப் பபாரனார்ககள.
அணி அணிிாரக ைாரரையி வந்த
பசுபடக்கருக்க ஆதயரவு பதயரவித்தயார்ககள.
அன்று முதயி பசுபடக்க் குரு வி.வி.ஐ. .
ஆகிவிட்டார். கஙகிம இவருக்க உடைாரனத.
கவைஞ் உையராரனார். நன்்றப் பபருக்கிி
கவைஞ் என்ற பட்டத்வதய பசாரிை முடிாரிி
அவ் ிுவைிாரக ிாரறும பபாரத எஙகுாரி
ற்ரக்காரிி இருக்க முடிாரத.
இந்தய நிகழ்ச்ற்க்கப் றக
பசுபடக்கரன் மூத்தய ிகென் திருிணம
பசன்வன ராரபஜஸவர கிிாரண ிணடபத்திை
நவடபபறுவதயறக திட்டமிடப்பட்டத.
அவுப் தயழும தயிாரராரகி விட்டத. பசுபடக்க்
கவைஞவர பநரி சந்தித்த அவுப் தயவு
பகார்க்க பவண்ம என்றார். நாரனும
அவுப் தயழ் பகார்க்க குரு நிமிடம தயாரபன

என்று அவவர அவுத்தக் பகாரண் கவைஞரன்
வீட்டறகச் பசன்பறன். கவைஞ் ிாரடையி
எழுதிக் பகாரணடருப்பதயாரக உதயவிிாரு்ககள
பசாரன்னார்ககள. குபர குரு நிமிடம என்று
ின்றாரடபனாரம. உடபன ிாரடக்கப் பபாரன
குருவ், மீண்ம திரும வந்த ‘கவைஞ்
எழுதமபபாரத ிாரரும பபாரகக் கூடாரதஙகும
என்றார். கவைஞ் எஙகவு
அனுிதிக்கவிிவை என்று அனுிாரனித்தக்
பகாரணபடாரம. குருபவவு, அந்தய உதயவிிாருபர
கவைஞரன் எழுத்த ‘மூவடப்ும பார்த்த விட்்
அவரடம விவரம பசாரிைாரிி வந்திருக்கைாரம
என்ற ற்ந்தயவன எஙகளக்க ஏறபடவிிவை.
முன்னனுிதி பபறாரிி பசன்றதம எஙகளக்க
பபரதயாரகத் பதயரிவிிவை.
எனக்பகார , கட்்க்கடஙகாரதய பகாரபம.
கவைஞருக்க ஆதயரவாரக பசுபடக்க் மூைமும
அப்பபாரத பபாரறுப்பு ஆற்ரிராரக இருந்தய என்
மூைமும ஏராருிாரன நிகழ்ச்ற்கவு,
பசெயதிகவு குெபரப் வந்பதயாரம. கவைஞரும
எஙகெடம ஈ்பார் பகாரணடருப்பார்
என்பவதயவிட பகாரணடருக்க பவண்ம என்பற
நிவனத்பதயாரம. எனக்பகார, குரு சக்தி வாரெயந்தய

நிவைித்வதய, கவைஞருக்க சரிாரக
பின்ப்த்தயத் பதயரிவிிவைபி என்ற பகாரபம.
குரு நிமிட சந்திப் ி என்ன ஆகிவி்ம என்கிற
பவகம. அவரத வீட்டபைபி அவருக்க எதிராரக
கத்திபனன். குரு சாரதயாரரண வீட்டி இப்பட
கத்தினாரபை விவுவுககள விபீதயிாரக இருக்கம.
ஆனாரி, கவைஞரன் உதயவிிாரு்கபுார,
முகத்திி பகாரபக்க்றவி காரட்டாரிி நிமபட
பபற் எஙகவு அனுப் வவத்தயார்ககள. இந்தய
நித்தயக நாரகீகம, கவைஞ் பகார்த்தய
பையறற்ிாரி ஏறபட்டருக்கைாரம.
பசன்வனத் பதயாரவைக்காரட்ற்
நிவைித்திறக திரும ிதம என் கூச்சவை
நாரபன பகட்் எனக்க உகளளர உதயறி. ஆையரம
இருந்தயாரலும, நாரனும, பசுபடக்கரும அரச
ழிி்ககள. அதிகாரர வ்க்க ஏணிையி
ந்ப்படக்கட்்ககள. கவைஞபரார, இந்தய ஏணிபி
எட்ட முடிாரதய உிரத்திி இருப்பவ். எனத
நடத்வதயவிப் பற்ற குரு வர முரபசாரிையி
எழுதினாரி பபாரதம. நாரன் சஸபபணட்
ஆபவன். எிபிார் தயவவு கூட்் பச்ந்தய
கவதயபபாரி பசுபடக்கரும குரு வழிிாரகி

இருப்பார். இப்பட ஏதயாரவத பசெயி
ிாரட்படாரிார என்று பிைதிகாரரகளம
இருநாரவுக்கரற்டம வாரஙகித் தின்ற குருற்ை
பசெயதிிாரு்களம காரத்தக் கிடந்தயார்ககள. குரு
வாரரம வவர முரபசாரிவி ஆுிாரக படத்பதயன்.
ற்ன்னச் பசெயதிகவுக் கூட பதயடத்பதயட
படத்பதயன். கவைஞ் கூட அப்பட படத்திருக்க
ிாரட்டார். பசுபடக்க் ிகென் திருிணநாரகள
வந்தயத. ிாரவைையி வரபவறபு. ஏராருிாரன
ற்னிிார தயிாரரப்பாரு்ககள, பதயாரழிைதிப்ககள,
நடகநடவகி்ககள, அரச அதிகாரரககள என்று
கணபகாரகளுாரக் கூட்டம. திதபரன்று
கூட்டத்திி குரு பரபரப்பு. கவைஞ் வந்த
பகாரணடருக்கிறார். அப்பபாரததயாரன் நாரன்
அவவர முதயி தயடவவிாரக பநருக்கபந்
பார்க்கிபறன். அவ் முகத்திி குரு ற்ன்னச்
ற்ரப்பு.
நாரன், அப்பபாரவதயக்க கவைஞ் ிிிாரகி
விட்படன்.

இந்தயக் கட்டத்திி கவைஞருக்க
ஏறபட்ட குரு வன்முவற எனக்க ஏறபட்டதயாரக
தடத்தப் பபாரபனன்.
ரதயி் இந்திராரகாரந்தியுடன் கவைஞ்
கூட்டணி வவத்திருந்தய காரைம. அவ்
பசன்வனக்க வந்திருந்தயபபாரத முதயிவ்
எம.ஜி.ஆரும, கூட்டணி சகார கவைஞரும
விிாரன நிவைித்திறகச் பசன்றார்ககள.
விிாரனம தயவரையறஙகிிதம எம. ஜி. ஆ்
விிாரனத்திறக அருபக பபாரையருந்தயார். இந்தய
இடத்திறக முக்கிிிாரன தயவைவ்கவுத்தயாரன்
அனுப்புவார்ககள. கவைஞரும விிாரனத்திறக
அருபக பபாரக முறபட்டபபாரத அப்பபாரவதயி
தவண பபாரலஸ கமிசன் குருவ் கவைஞரன்
வகவிப் டத்த பபாரகக்கூடாரத என்பத பபாரி
இழுத்தயார். இவதயப் பார்த்த
பத்திரவகிாரு்குாரன எஙகெி குரு ற்ை்
கூச்சிட்படாரம. முதயிவ், இந்திரார
காரந்திபிார்ம திரும வந்தயார். கவைஞ்
அவரடம தயனக்க ஏறபட்ட வன்முவறவி
விுக்கவத பபாரி இருந்தயத. ஆனாரி,
எம.ஜி.ஆ் கண் பகாரகளுவிிவை. இருவரும

இடம ிார்ற இருந்தயாரி, கவைஞ் எம ஜி ஆவர
அவிதித்தய அந்தய அதிகாரரவி அஙபகபி
அவரடம ின்னிப்புக் பகட்கச் பசெயதிருப்பார்.
காரரணம, இத தயமிுன் பணபார்.

அன்பாரைித்திி குரு அதிகப்
ரசஙகித்தயனம

பசன்வன பதயாரவைக்காரட்ற்ையி உதயவி
ஆற்ரிராரக பணிிாரற்ற பைரடம வாரஙகிக்
கட்டக் பகாரண் நீதிின்றம பசன்று ன்ன்
பிி ிட்டத்திறகம எனக்கம ஏறபட்ட
உடன்பாரட்டன் பட, 1985 ஆம ஆண் நவமப்
ிாரதயவாரக்கிி பபஙகளரி ித்திி அரற்ன்
குவிுமபரத்தவற ிாரநிை தயவைவி
அதிகாரரிாரக பபாரறுப்பபறபறன். கன்னட
ழிி்ககள, என்வன றவி எதிரிாரகபவ
பார்த்தயார்ககள. இதயறக நமிவ்கென்
உைகாரணட தயத்தவமும, அந்தய ிாரநிைத்தின்
அரற்ிிி குன்்றருக்காரிி தி.மு.க. அ.தி.மு.க
என்று கட்ற் வவத்தக் பகாரண் இஙககளு
ற்னிிார நடக்கென் கட்அவுட்்கவு  தக்கிக்
பகாரண் ்வைிாரக பபாரனதம குரு காரரணம.
இதயனாரி, கன்னட ழிி்ககள, நாரனும

உைகாரணட தயமிுன் பரமபவர என்று என்வன
குரு ிாரதிர பார்த்தயபபாரத, நாரன் பபஙகள்
தயமிழ்ச் சஙகத்வதய குரு ிாரறுதயலுக்காரகவும,
ஆறுதயலுக்காரகவும அாணக பவணடிதயாரையறறு.
இஙபகதயாரன், இைஙவக தயமிு்களக்காரக
கரி பகார்த்தய பபஙகள் சணமுகசந்தயரம
அவ்கவுச் சந்தித்பதயன். இந்தயச் சந்திப்பு குரு
ிாரதய வாரக்கிி தீவிர நட்பாரகி விட்டத. இவ்
ற்்றின ற்ந்திிாரதய ினிதய். வகளுைார் பக்தய்.
அபதய சிிம தயமிழ்ச் சாரதிையடம பகாரணட
தயணிிாரதய காரதயைாரி வி்தயவைப்புிகென்
உகளநாரட்்ப் பபாரவர தீவிரிாரக ஆதயரத்தயவ்.
இவ் உதயவிையி பை வி்தயவைப் புிககள தயஙகி
இருந்தயன். என் மீதம அன்பு பபாரழிந்தயன்
அப்பபாரத இைஙவக ராராணவம
வி்தயவைபுிகவு ிட்்ம அிைாரத பவறு
வழிையிைாரிி அவ்கவு ஆதயரக்கம
இைஙவக தயமிு்கவுயும பவட்வடிாரடக்
பகாரணடருந்தயத. ஆனாரி, எதி்க் கட்ற்த்
தயவைவராரன கவைஞபரார பாரராரமுகிாரெய
இருப்பதபபாரி பதயாரன்்றித. இவ்

வுஙகப்பபாரன நன்பகாரவடவி வி்தயவைப்
புிககள, முதயிவ் எம.ஜி.ஆருக்கப் பிந்த
ிறுத்தவிட்டத எஙகளக்க கவைஞருக்க
ஏறபட்ட அவிாரனிாரகத் பதயாரன்றவிிவை. இத
வி்தயவைப் புிகென் பபார்த் தயந்திரிாரகபவ
பதயாரன்்றித. நாரடாரளின்றத்திி வவபகார
ஆபவசிாரக பபசவவதயத் தயவிர, தி.மு.க
அதிகிாரக அைட்டக் பகாரகளுவிிவை.
கவைஞரன் பிௌனம எஙகளக்க பகாரபத்வதயக்
பகார்த்தயத. கவைஞவர சந்தித்த, க்நாரடகத்
தயமிு்கென் ஆதயஙகத்வதய பதயரவிக்க பவண்ம
என்று தீ்ிாரனித்பதயாரம.
1986 ஆம ஆண்வாரக்கிி,
பகாரபாரைபுரத்திி, கவைஞரன் வீட்வட, பதயடக்
கண் டத்த வாரசலுக்ககள பபாரெயவிட்படன்.
வீட்டி குரு ஈ, காரக்கார கூட இிைாரதயத பபாரன்ற
பதயாரறறம. கவைஞ் எதி்க்கட்ற்ிாரக
இருந்தயாரலும, அவ் அந்தயக் கட்ற்க்க அரச்
ஆையறபற - பதயாரணட்ககள அவவர வகவிட்்
விட்டார்குார என்ற ற்ந்தயவனபிார்,
கணகவுத் துாரவிிபபாரத-

குடசைாரன, ிஙகுகரிாரன குரு
அெயமபத வித பபணிணி பதயன்பட்டார்.
முன்ன் பார்த்தயப் புவகப்படத்வதய வவத்த
அவ்தயாரன் கவைஞரன் தவணவிிார் தயிாரள
அமிார என்பவதய பதயரந்த பகாரணபடன்.
என்வன எழுத்தயாருன் என்றும பபஙகளரி
அரச பவவை பார்ப்பவன் என்றும
அ்றமுகப்ப்த்திக் பகாரண் கவைஞவர பார்க்க
வந்தயதயாரக பசாரன்பனன். அப்பபாரத அவ்
பதிைெத்தய வார்த்வதயகவு என்னாரி
முழுவிிாரக குப் க்க முடிாரத. ஆனாரி இந்தய
பபாரருெிதயாரன் பசாரன்னார்
‘உஙகளக்கத் பதயரிாரதயார? அவர
பபாரலஸ டச்சட்் பபாரெய பஜையலுை
பபாரட்்ட்டாரஙக.’
குரு தயவைவரன் ிவனவி
பபாரராரெிாரகவும இருக்கைாரம, அபதயசிிம
அந்தயத் தயவைவவர வழிப்த்தம க்மபப்
பபணணாரகவும இருக்கைாரம. ஆெயந்த பார்த்தயாரி
இந்தய இரணடறகம பவறுபாரபட கிவடிாரத.
தயிாரள அமிார, குறவற நவகபிார், காரைணார

அஙகைப் பபாரட்படார் என்வனப்
பார்த்தயவதயயும கவைஞ் ஏன் வகத
பசெயிப்பட்டார் என்று ிணவாரசவன தயஞ்வச
தயமிழிி விுக்கிிவதயயும பகட்்க்
பகாரணடருந்தய பபாரபதய எனக்க அழுவக
வந்தவிட்டத. பசாரிைாரிி பகாரகளுாரிி
திரும விட்படன். கவைஞ் முதயைவிச்சராரக
இருந்தயபபாரத அவபரார் பை, இடஙகளக்க
ிாரவை ிரிாரவதயகபுார் பசன்ற இந்தய
அமவிிார், பாரதிக்கப்பட்ட கவைஞரன்
தவணவிிாரராரெய அவ் கணகெி பதயாரன்்றி
கைக்கமும, வார்த்வதயகவு உருவாரக்கிி
பிிிி கரலும இன்னும என் ினவதய விட்்
நீஙகவிிவை. எனத சந்திப்பு, அந்தய
அமிாரவிறக ஆையரத்பதயட்் நிகழ்ச்ற்கெி
குன்று. நிச்சிம அவ் ிறந்திருப்பார். ஆனாரி,
என்னாரி இன்றுவவர அந்தய நிகழ்ச்ற்வி,
அவரத திரிாரன முகபாரவத்வதய ிறக்க
முடிவிிவை .
தயிாரள அமிாரவவ பார்த்த விட்்,
பபஙகள் திரும ி நாரன் சணமுகசந்தயரம
அவ்கெடம, முதயிவ் எம. ஜி. ஆ் கவைஞவர
அடாரவடிாரக வீட்டபைபி வகத பசெயத

ற்வறையி அவடத்திருப்பவதய க்றப் ட்படன்.
அவரும இதயர தயமிு்களம பகாரதித்தப்
பபாரனார்ககள. ‘நமி தயமிுனுக்க புத்தி
இிவைபிும என்று பநாரந்த பகாரணடார்ககள.
தயிாரள அமிாரவவ சந்தித்தய மூன்று ிாரதய
காரைத்திறககள கவைஞவர சந்திக்கச் பசன்பறன்.
அப்பபாரத அ்றவாரைிம இிவை . தி.மு.க.
தயவைவி அலுவைகிாரன அன்பாரைிம இதயறக
அருபக ிறுமுவனையி உகளு இடத்திி
இருந்தயத. அந்தய அலுவைகத்தின் வரபவறபு
அவறையி, பசன்வன ிாரநகராரட்ற்ையன்
முன்னாரகள பிிரும சட்டின்ற
உறுப் னருிாரன சார. கபணசன் ‘ .ஏ.வாரகும
உட்கார்ந்திருந்தயார். இதயறக முன்பப, இவ்
எனக்க புக்கம. அன்பு பபாரஙகம முகம.
உரத்தப் பபசாரதய பின்வி. பார்த்தய உடபனபி
பநற்க்க பதயாரன்றும முகபாரவம. ஆக
பிாரத்தயத்திி எெவிையன் உருவம. என்வன
அன்புடன் வரபவறறார். கவைஞவரப் பார்க்க
பவண்ம என்று பசாரன்பனன். நாரன் பசாரன்ன
பதயாரரவணையி கவைஞருக்கம எனக்கம
நீணடகாரை புக்கம இருக்கிறதயாரக

நிவனத்தயாரபரார என்னபவார.. குரு பவவு,
எழுத்தயாரு் குருவ் எப்பபாரத பவண்ம
என்றாரலும தயன்வன பார்ப்பவதய கவைஞ்
தயவறாரக எ்த்தக் பகாரகளு ிாரட்டார் என்றும
நிவனத்திருக்கைாரம. ‘உஙகளக்பகன்ன தயவடிார
பபார்வார்? தயராருிாரகப் பபாரஙகும என்றார்.
நாரன் ிாரடப்படபி்ற கவைஞரன்
அவறக்கச் பசன்பறன். கவைஞருடன்
பபராரற்ரிரும கட்ற்ையன் பபாரருுாருராரன சாரதிக்
பாரட்சார அவ்களம உடனிருந்தயார்ககள.
பபராரற்ரிவரயும, கவைஞவரயும குருமித்த
பார்க்கம பபாரத எனக்க பாரட்டாரெத்
பதயாரு்கென் முதபகலுமவப நிமி்த்திி
ிார்க்சக்கம, ஏஞ்சலுக்கம இருந்தய நட்பும,
அனுசரவனயும நிவனவுக்க வந்தயதயத.
1969 ஆம ஆணட் கவைஞ் முதயி
தயடவவிாரக முதயிவராரனபபாரத, நாரடாரளின்ற
உறுப் னராரக இருந்தய பபராரற்ரி், இருவரும
கைந்தக் பகாரணட கூட்டத்திி ‘கவைஞவர
தயவைவராரக ஏறறுக் பகாரகளுவிிவை...
தயுபதிிாரக ஏறறுக் பகாரகளகிறன்ும என்று

பவெப்பவடிாரகச் பசாரன்னவ். உடபன
கவைஞரும ‘தயுபதிிாரகபவ இருக்கிபறன். தயு்
பதிிாரக ஆக்காரதீ்ககளும என்று தயனக்பக உரி
பாரணிையி பதிைெத்தயார். நாரவை்
பபாரன்றவ்ககள ிறுபக்கம பபாரன பபாரதம,
பபராரற்ரி் தயனத கட்ற்ையன் பக்கபி நின்றார்.
இருவரும குருவபரார் குருவ் ஆபைாரற்க்கம
பதயாரரவண அதிி கட்்ண்களு சமூகநை
அக்கவற, குரு எழுத்தயாருனுக்க நிைபதயாரரு
காரட்ற்ிாரகம.
நாரன், அவ்ககள மூவருக்கம
பபாரதப்பவடிாரக கம ் பபாரட்் விட்்,
கவைஞரடம என்வன அ்றமுகப்ப்த்திக்
பகாரணபடன். அவரும பதயரயும என்பத
பபாரைபவ காரட்டக் பகாரணடார். எதயறகாரக
வந்தீ்ககள என்பத பபாரி இிிபாரக என்வனப்
பார்த்தயார். எஙகென் அவரநிமிட உவரிாரடி
இந்தய பாரணிையிதயாரன் நடந்தயத.
‘உஙகெடம நாரன் தயனிிாரகப் பபச
பவண்ம.“’

‘இஙபகபி பபசைாரபிும
‘இிை தயனிிாரத்தயாரன் பபசாணமும
‘இப்பபாரத முடிாரபதயும
‘அப்ப நாரன் வாரபரன்ும
‘சரும
நாரன் ஏ்றி பவகத்திபைபி
இறஙகிபனன். என்வனப் பார்த்தயதம
சாரகபணசன், அவ்ககள பதய்றிடத்த எழுந்தயார்.
‘என்னஙக என்ன நடந்தயதும என்றார். கவைஞ்,
நாரன் இறஙகவதயறககள அவவரத் தயாரெத்த
இருப்பார் என்பத புரந்த விட்டத. நாரனும
நடந்தயவதய பசாரிி விட்் ிடிடபவன்று
பவெபி்றபனன். சார.கபணசன் அவ்ககள
இடத்திி நாரன் ிட்்ம இருந்திருந்தயாரி,
அடதயடையி இறஙகி இருப்பபன். ஆனாரி,
இவரத முகத்திி குரு ற்ன்னக்பகாரபம கூட
ஏறபடவிிவை. தயப்பாரன ஆவு அனுப்
விட்படாரபி என்று நிச்சிம ினதக்ககள

புழுஙகிையருப்பார். இப்பபாரத கூட சாரகபணசன்
அவ்கவு நாரன் சந்திக்கம பபாரபதயிைாரம இந்தய
நிகழ்ச்ற்வி நிவனவுப்த்தபவன்.
கவைஞபரார் இப்பட நாரன் நடந்த
பகாரணட பபாரத எனக்க நாரறபத்வதயந்த வித
இருக்கம. ற்ந்திக்க பதயரந்தய விததயாரன். குரு
ிகத்தயாரன் தயவைவரடம, முன்னாரகள
முதயிவரடம எப்படப் புக பவண்ம
என்பவதய பதயரந்த வவத்திருக்க பவணடி
விததயாரன். அதவும ைட்பசாரப ைட்ச
பதயாரணட்கவு பகாரணடவ் கவைஞ். காரகிதயத்
தயவைவ் அிை. அவரடம பசாரிைாரிி
பகாரகளுாரிி பபாரெய தயனிிாரக பபச பவண்ம
அதயறக ஏதவாரக அவ், என்பனார் எதயாரவத குரு
அவறக்க வரபவண்ம அிைத கட்ற்ையன்
பபாரதச் பசிைாருரும, பபாரருுாருரும
எனக்காரக அந்தய அவறையி இருந்த பவெபிற
பவண்ம என்று எதி்பார்த்த பசன்றத த்தக்
கெத்தயனிிை அசி வபத்திிக்காரரத்தயனம.
அந்தயக் காரைக்கட்டத்திி, இைஙவக
தயமிு் பபாரரட்டத்தின் மீத, க்றப்பாரக

வி்தயவைப் புிகென் மீத நாரன் வவத்திருந்தய
கணமூடத்தயனிாரன ஈ்பாரபட என்வன அப்பட
நடக்க வவத்த விட்டத. இடம, பபாரருகள, ஏவி
அறறுப் பபாரெய, குரு பகாரகளவக பவ்றினாரக
ிாரற்றவிட்டத. பகாரகளவக பவ்ற
உகளுவ்களக்க இந்தய மூன்றும அறறுப் பபாரெய
எந்தய பநரத்திி என்ன பசெயி பவண்ம என்பத
பதயரிாரிி பபாரெயவி்ம என்பதயறக
இைஙவகையி, நித வி்தயவைப் புிகபு
சாரட்ற்குாரக இருக்கிறார்ககள.
பபாரதவாரக, கவைஞவர பகாரபக்காரர்
என்பார்ககள. குருவ் பசாரந்தய
இருப் டத்திபைபி இருக்கம பபாரத இவடச்
பசறுகைாரக சமபந்தயமிிைாரதய இன்பனாரருவ்
வந்த அதிகப் ரசஙகிதயனிாரெய நடந்த
பகாரகளவத, என் வீட்டி நடந்தயாரலும நாரன்
முதயிி பசாரிைக் கூடி வார்த்வதய ‘பவெபி
பபாரடாரும என்பததயாரன். ஆனாரி, கவைஞரன்
முகத்திி குருதெ பகாரபம கூட இிவை. அவ்
பதிிி குரு ற்ன்ன ி் கூட இிவை.
வார்த்வதயகுாரி ி் பபார்வதிி விைவராரன
கவைஞ், என்னிடம ஏன் அப்பட
பின்விிாரக நடந்த பகாரணடார் என்பத

இதவவரக்கம எனக்கப் புரிவிிவை. குரு
பவவு எழுத்தயாருனின் கிறுக்கத் தயனஙகெி
இதவும குன்று என்று நிவனத்தக் பகாரணடாரபரார
அிைத குரு கணத்திி பபருந்தயவைவ்
காரிராரசவர பபாரி, ஆட்கவு எவட
பபார்வதிி விைவராரன கவைஞ் நாரன்
பவகளுந்தி என்று நிவனத்தயாரபரார என்னபிார.
நாரன் என்னபிார உைகத் தயமிழினத்
தயவைவ் பபாரைவும, அவ் என்னபவார
பதயாரணட் பபாரைவும நாரன் அப்பபாரத நடந்த
பகாரணட விதயம இப்பபாரத கூட என்வனபி
நாரன் குரு இஙகிதயிறற பப்வழிிாரக நிவனக்கத்
பதயாரன்றுகிறத.

சாரணக்கிி காரஙகிரசக்க
சறுக்கிி அட

க்நாரடக ிாரநிைத்திி இருந்த 1987 ஆம
ஆணடி, ிார்ச் ிாரதயம பபஙகளரி இருந்த
பசன்வன வாரபனாரி நிவைித்தின் பசெயதி
ஆற்ரிராரக ிாரறறப்பட்் பபாரறுப்பபறபறன்.
அப்பபாரத எம.ஜி.ஆ் அவ்ககள
முதயிவராரக இருந்தயார். முதயிவருக்கம,
எதி்கட்ற்த் தயவைவராரன கவைஞருக்கம சி
அுவிைாரன பசெயதிகவு பவெையட்படன்.
அப்பபாரத வாரபரனி பசெயதி என்பத மிகவும
சக்தி வாரெயந்தயத. பசன்வன பதயாரவைக்காரட்ற்
தயவிர, பவறு எந்தய பதயாரவைக்காரட்ற்யும இிைாரதய
பநரம. சாரதயாரரண ிக்கவு பசன்றவடயும
வாரபனாரிையன் மீத அவனத்த அரற்ிி
வாரதிகளக்கபி குரு கண. அதிலும எஙககள

பசெயதிககள, பபருமபாரைாரனவ்ககள
கணவிழிக்கம காரவை ஆறு நாரறபத ிணிக்கம,
ித்திிாரனம இரண் பத்தக்கம, ிாரவை ஆறு
முப்பதக்கம குெப்பரப்பாரகம. சட்ட பபரவவ
நிகழ்ச்ற்கவுயும பநரி பசன்று நடந்தயவறவற
பார்த்த, அவவக் க்றப் ி இருந்த பபரவவத்
தயவைவ் நீக்கிி பகதிகவு விட்் விட்்,
அந்தய சவப ஏபதயார நாரகரகிாரன சவப என்பத
பபாரி ிக்களக்க குரு பபாரதக் கருத்வதய
பகார்த்த பசெயதிககள பவெிாரகம.
சட்டப் பபரவவையி, அதயன் பபரவவத்
தயவைவ் .எச். பாரணடின் அவ்ககள,
பைதயடவவ கவைஞவர மிகவும பகவைிாரக
விி்ற்த்திருக்கிறார். அடதயடக்கம தயிார்
என்பத பபாரி திமுக உறுப் ன்களக்க சவாரி
வி்வார். குருதயடவவ அவ் கவைஞவர சட்டக்
காரட்டி வார்த்வதயககள இன்னும என்
பநஞ்ற்பைபி கத்திக் பகாரணடருக்கின்றன.
பநரி புகவதயறக இனிவிிாரனவ்தயாரன்.
ஆனாரி, சட்டப் பபரவவையி தயனத புரட்ற்
தயவைவவரப் பார்த்த விட்டாரி பபாரதம.
எதிராரெககள அவருக்க பவறும  தச. 1987 ஆம

ஆண் வாரக்கிி, இைஙவகத் தயமிு்களக்காரக
தயமிுகபி பகாரதித்த பவவை நிறுத்தயஙகளம,
்வைஙகளம நவடப்பபறறுக்
பகாரணடருந்தயன. தயமிுகம ஓபர ினிதயன் பபாரி
நிமி்ந்த இைஙவக தயமிழ் பதயாருனுக்காரக
பபார்க்கரி பகார்த்தயத. நாரனும
வி்தயவைப்புிகளக்க ஏகப்பட்டச்
பசெயதிகவுக் பகார்த்பதயன். வீரத்தயுபதி கிட்்
சடப்பட்டார் என்று குரு தயனிப்பட்ட
விவகாரரத்வதய தயவைப்புச் பசெயதிிாரக்கி
இைஙவக அரற்ன் பகாரபத்தக்க உகளுாரகி ித்திி
அரற்ன் கணவவைக்ககளளம ற்க்கி விட்படன்.
இந்தயச் சிித்திி இந்திி விிாரனஙககள
இைஙவகையன் ஆகாரி எிவைவி மீ்ற, வட
இைஙவக தயமிு்களக்க உணவு
பபாரட்டைஙகவு வுஙகின இந்தயச் பசெயதிவி
‘விிாரனஙகவுப் பார்த்த, அவவ ராராணவ
விிாரனஙககள என்று பிந்த பபாரெய பதஙகிி
தயமிழ் ிக்ககள, ன்ன் இத கண் விிாரனஙககள
அிை... பதயாரண் விிாரனஙககள என்று வீதிக்க
பவெபி வந்த ஆரவாரரம பசெயதயார்ககளும என்று
பசெயதி பபாரட்படன். இந்தய பசெயதிவி பகட்ட
ிறுவினாரடபி திராரவிட குகத் தயவைவ்

கி.வீரிணி பதயாரவைபபற் மூைிாரக என்வனப்
பாரராரட்டனார்.
முதயிவ் எம.ஜி.ஆவர தயமிழ்ச்
சமூகத்வதயக் கருதி நாரன் விருமபவிிவை
என்றாரலும, அவ் பநாரெய வாரெயப்பட்ட பபாரதம
பபசமுடிாரிி திண்றி பபாரதம என் கணககள
நீருக்ககள மூழ்கின. அவ் இறந்த பசெயதிவி
மிகச் ற்றப்பாரக பவெையட்படாரம. அபதய சிிம
அவரத இுபவ்த்தய பதயாரணட்ககள என
கருதயப்ப்பவ்ககள அணணாரசாரவை கவடகவு
ிவறிாரடிவதய அடக்கி வாரற்த்பதயாரம. இபதய
பபாரி அஙகிருந்தய கவைஞ் ற்வைவி
உவடத்தயவதயயும சட்ட குழுஙவகக் கருதி
இவைவு ிவறவு காரெய ிவறவாரகதயாரன்
பவெையட்படாரம.
ஜாரனகி அமவிிார் பதிவனந்த நாரகள
முதயிவராரக பதயவி வகித்த றக காரணாரிற
பபாரனதம வரைாரறு. சட்டப் பபரவவையி
அடதயடபி நவடபபறறத. இவதயப் பற்ற எனத
பசெயதிையி சட்டசவப ரத்தய சவபிாரகி விட்டத
பசாரறபபாரருக்க பதிைாரக ிறபபார் நடந்தயத

என்று க்றப் ட்டவதய இப்பபாரத கூட
பசெயதிிாரு்ககள பாரராரட்்வார்ககள.
ஜாரனகி அமிாரகள ராரஜவ் காரந்தி
அவ்கபுார் இந்திையி பபற் காரஙகிரஸ
ஆதயரவவ பபறறு விட்டார் என்று
ஆ்.எம.வீரப்பன் அவ்ககள என்னிடம
க்றப் ட்டார். ஜாரனகி அணி, பஜிைிதயார அணி
என்று ரந்தய பபாரத என் ிாரன வகிாரன ஆதயரவு
ஜாரனகி அமிாரவுக்க இருந்தயத என்பவதய விட
ஆ்எம வீக்பக இருந்தயத. ஆனாரலும, பதயாரணட்
பைம பஜிைிதயாரவின் பக்கம.
சட்டப் பபரவவையி இந்தய இரண்
அணிகளக்கம பைப்பீட்வச நடந்தய பபாரத
ஜாரனகி அணிையன் சார்பாரக நின்ற காரஙகிரஸ
உறுப் ன்ககள, ராரஜவ் காரந்தி ினவதய ிாரற்ற
ஜாரனகி அணிக்க எதிராரன நம க்வக இிைார
தீ்ிாரனத்திறக ஆதயரவு அெத்த சட்டசவப ரத்தயச்
சவபிாரனத வரைாரறு. ஜாரனகி அணிையன்
சார் ைாரன பபரவவத் தயவைவ் .எச்.
பாரணடின், பஜிைிதயார அணி உறுப் ன்ககள

குவ்பவாரருவவரயும பதயவி நீக்கம பசெயத
பகாரணபட இருந்தயார்.
இந்தய அணிையன் சார் ி குரு கழுவின்
கவைஞவர அவரத வீட்டி சந்தித்த ஆதயரவு
பகட்க, அவபரார ிறுத்த விட்டார். இதயனாரி
ஜாரனகி அரசாரஙகம பதயவி நீக்கம
பசெயிப்பட்டத. கவைஞ் ஜாரனகி அணிக்க
ஆதயரவு பகார்க்க ிறுத்தயதயன் மூைம குரு
ிாரபபரும அரற்ிி தயவவற பசெயத விட்டார்
என்பற நிவனக்கிபறன். பஜிைிதயாரவவ
அரற்ிி ீதிையி வு்த்த விட்டாரி ன்ன்
அவவர அந்தய குத்திிருந்த நீக்கவத என்பத
கடனம. இவதய காரஙகிரஸ உறுப் ன்களம
புரந்த பகாரகளுவிிவை. இதயன் அரற்ிி சமூக
விவுவுகவு இப்பபாரத நாரம பார்த்தக்
பகாரணடருக்கிபறாரம. பபாரராரெிாரக நாரன்
பபரதம ிதித்தய ஆ்எமவி அவ்ககள கூட
பஜிைிதயாரவுடன் அடவி பணடதிி நாரன்
அதி்ச்ற் அவடந்பதயன்.
1967 ஆம ஆணடிருந்த தயமிுகத்திி
சித்வதய இுந்தய காரஙகிரஸ நணப்களக்க இத
குரு நிை வாரெயப்பாரக இருந்தயத.

ற்னிிாரத்தயனஙககள ிிந்தய தயமிுக அரற்ிிி
முன்னாரகள கதயாரநாரிகிிாரன பசிவி.
பஜிைிதயார, அஙகிருக்கம ற்னிிார
பசட்டப்வபயும, அரற்ிலுக்கக் பகாரண்வந்த
நிரந்தயரிாரக நின்று தயஙகவு பவவைக்காரர்கவு
விட பகவைிாரக நடத்தவார், என்பவதய
அனுிாரனிக்க முடிாரிி பபாரனார்ககள.
ஜாரனகிவி முதயிவராரக ஏறறுக் பகாரகளு
முடிாரத பபாரையருந்தயாரி கவறந்தயபட்சம
ஆ்எமவி. முதயிவராரக பவண்ம என்று
இவ்ககள வறபுறுத்தி இருக்கைாரம. என்றாரலும,
இந்தய சாரணக்கிி காரஙகிரஸ அட சறுக்கி
இன்னும அப்படபி விழுந்த கிடக்கிறத.

காரகஙகுார? கழுககுார? குரு
கவித்தவிாரன பதிி

1989 ஆம ஆண் ஜனவர ிாரதயம 27 ஆம பதயதி
கவைஞ் இரணடாரவத தயடவவிாரக
முதயிவராரகப் பதயவிபிறறார்.
ஜாரனகி ஆட்ற் கவைக்கப்பட்்
கடிரசத் தயவைவ் ஆட்ற்ையி நடந்தய சட்டப்
பபரவவ பதய்தயிி கவைஞ்
பபருமபாரன்விிாரன இடஙகவுப் பபறறதம,
அதிமுக பஜிைிதயார அணி எதி்க்கட்ற் ஆனதம
காரஙகிரஸ அ்த்த வந்தயதம பவுி பசெயதிககள.
பவற்றவாரவகச் ிடி கவைஞ், தயாரன்
உருவாரக்கி, அதவவர தயனக்பக இடமிிைாரிி
பபாரன வகளளவ் பகாரட்டத்திி பதயவிபிறறார்.
அதயறக முன்னதயாரக பசெயதிிாரு்கபுார்

நாரனும பகாரபாரைபுரத்திறகப் பபாரபனன்.
கவைஞ் காரரி ஏறவதயறக முன்பாரக, அருபக
உகளு வீட்டறகச் பசன்று, இரண் மூதயாரட்டககள
காரிி முுஙகாரிட்் விழுந்தயார். அவ்
கன்னஙகெி அவை அவைிாரக நீ்
பகாரட்டித. அந்தயக் காரட்ற்விப் பார்த்தயதம
எனக்க அழுவக வந்த விட்டத. இரண்
தயிக்வகிரும, அப்படபி, அவரத முதவக
தயட்டத் தயவைவி பகாரதிவிட்், கவைஞரன்
கண்ருக்க, கண்வரபி பதிைாரக்கினார்ககள.
பாரசிை் பதயாரறறுவி்ம.
கவைஞ் பதயவிபிறற ிறுநாரபு,
பசன்வனக் பகாரட்வடையி பசெயதிிாரு்கவு
சந்தித்தயார். நாரன் குரு கம ் பபாரட்டதம
என்வனத் பதயரயும என்பத பபாரி
தயவைிாரட்டனார். பிபவறு பககளவிகவு,
பசெயதிிாரு்ககள பகட்டார்ககள. ற்ை சிிஙகெி
வித்திிாரசிாரன பககளவிகவு நாரன் பகட்பபன்.
இவதய எிபைாரரும ரற்ப்பார்ககள கவைஞரடம
இப்படக் பகட்படன் ‘ிவறந்தய முன்னாரகள
முதயிவ் எம ஜி ஆ் அவ்கெடம இருந்தய
காரக்காரக் கூட்டம, இப்பபாரத உஙகவு

பிாரெயக்கம. நீஙககள இவ்கவு என்ன பசெயி
பபாரகி்க்ககள?’
‘காரகஙககள தப்புரவு பணிக்கத் பதயவவ.
ஆனாரலும அவவ கழுகககள ஆகாரிி பார்த்தக்
பகாரகளுப்ப்மும
இந்தயப் பதிிி எத்தயவனபிார
அ்த்தயஙககள உகளுடஙகி உகளுன. குவ்பவாரரு
பசெயதிிாருரும தயத்தயம பத்திரவககென்
நிவைபார்களக்க ஏறப எ்த்தக்பகாரகளு
முடயும. ிக்குாரட்ற் முவறவிையி
பதயாரணட்கவு கவனித்தக் பகாரகளு
பவணடிபதயார், இவ்களக்க வுஙகப்ப்ம
சலுவககவு அமபைப்ப்த்தம உதிரகவுயும,
உதிர கட்ற்த் தயவைவ்கவுயும கவனித்தயாரக
பவண்ம. இத தயவி்க்க முடிாரதயத.
கவைஞரன் பசெயதிிாரு் சந்திப்புககள
மிகவும இனிவிிாரனவவ. பபாரதவாரக ற
தயவைவ்கவு பநாரண்ம பசெயதிிாரு்ககள,
கவைஞரடம அடக்கிாரகபவ பககளவி
பகட்பார்ககள. கணிப்பபார்ற பபாரி அவரக்

கணத்திி உைகபிிைாரம இிஙகம
இணட்பநட் பபாரி அவ் உடனடிாரக
பதிைெப்பார். பககளவிவி பதிைாரக திருப் க்
பகார்ப்பார். பகட்டவரும அவபரார் பச்ந்த
ற்ரப்பார்.
பபாரதவாரக தயவைவ்கென் பசெயதிிாரு்
சந்திப்புகெி பநாரறுக்கத் தீனி கிவடக்கம.
பதயாரழிைதிப்ககள, பசெயதிிாரு்கவு
சந்திக்கிறார்ககள என்றாரி, என்னபவிைாரபிார
கிவடக்கம. ஆனாரி, கவைஞரன் பசெயதிிாரு்
கூட்டஙகெி இப்பபாரத எப்படபிார அப்பபாரத
கடக்கத் தயண்் ிட்்பி கிவடக்கம.
குருதயடவவ முதயிவ் கவைஞரன் பபட்ட
குன்றவர ிணிவித் தயாரணடவிட்டத.
வையறறுப்பற் அபகாரரிாரக இருந்தயத. உடபன
நாரன் ‘சார் முதயிை வையறறுக்க உணவிட்்
விட்் அப்புறம பசவிக்க உணவி்ஙககளும என்று
உரவியுடன் பகட்படன். அவ் வுக்கம பபாரி
வநிாரணடிாரக பதிைெக்கவிிவை. ற்ரத்தயார்.
அன்றுமுதயி அவரத பசெயதிிாரு் கூட்டத்திி
பதயநீ், ஸகட் வவகிறாரக்ககள கிவடத்தயன.

குரு தயடவவ, ட்டையி இப்பபாரத
காரணாரிி பபாரன பபாரதத்தவற நிறுவனிாரன
இந்தஸதயாரன் திவரப்படச் சருகள தயிாரரப்பு
நிறுவனத்திி இன்பனாரரு பதயாரழிற ரவவ
இிக்கி வவக்கம நிகழ்ச்ற்க்க வாரபனாரிச்
பசெயதிிாருராரக பசன்்றருந்பதயன். .வி.
நரற்மிராரவ் தயவைவிையைாரன அரற்ி
பதயாரழிைவிச்சராரக இருந்தய பவஙகிராரவ்
தயவைவிபிறக, முதயிவ் கவைஞ் அந்தயப்
ரவவத் தவக்கி வவத்தயார். நாரன் வாரழ்க்வக
பவறுத்தப் பபாரெய கூட்டத்தின் ன்பக்கம
குதஙகி உட்கார்ந்திருந்பதயன். பசன்வன
பதயாரவைக் காரட்ற்ையனருக்க ராரஜிரிாரவதய.
வாரபனாரிக்காரரனாரன என்வன  வண்வார்
ிாரரும இிவை. இவ்வுவுக்கம அதிகாரர
ஏணிையி நாரன் இருக்கம படகளக்க கபு
நிறகம பதயாரு்ககளதயாரன் பதயாரவைக்காரட்ற்
சார்பாரக வந்திருந்தயார்ககள. அவிச்ச்களக்காரன
அ்த்தயபடிாரன வரபவறபு அவ்களக்கத்தயாரன்.
நாரன் பநாரந்த பபாரனாரலும, காரரித்திி
கணணாரெய இருந்பதயன். நிகழ்ச்ற் முடந்தய பத்த
நிமிடஙகளக்ககள புதடிிையி றபகி
இரண் ிணிக்க குிபரப்பாரகம ஆஙகிைச்

பசெயதிையி இந்தய நிகழ்ச்ற்வி தயவைப்புச்
பசெயதிிாரக குிப்பரப்புமபட பசெயத விட்படன்.
வாரபனாரி பசெயதிவி பகளஙககள பகளஙககள
என்று காரவைப் டக்காரதய கவறிாரக அந்தய
நிறுவன அதிகாரரகவு பகஞ்ற்க் கூத்தயாரட
பகட்கச் பசெயபதயன். அவ்ககள, முதயிவவரயும,
ித்திி அவிச்சவரயும பகட்கச் பசெயதயார்ககள.
அப்படயும பசெயதி பபாரட்டவ் ிார் என்பவதயப்
பற்ற ிாரருக்கம அக்கவற இிவை.
இவதய பதயரந்த வவத்தயத பபாரி,
பவெபி புறப்பட்ட கவைஞ், என்னிடம
பநரவடிாரக வந்தயார். ‘சமுத்திரம உஙககள நாரன்
அப்பபவ பார்த்தட்படன்ும என்று கூ்றவிட்்
கசைம விசாரரத்த விட்் பசன்று விட்டார்.
அத்தயவன பபரும என்வன பிாரெயத்த
விட்டார்ககள. நாரன் அவ்களக்க தித்
வி.வி.ஐ. ிாரக ிார்றவிட்படன். இந்தய
நிறுவனத்தின் இிக்கந், என்வன தயனத
அவறக்க அவுத்தச் பசன்று, அந்தய
நிறுவனத்வதய எப்பட பின்ப்த்தய பவண்ம
என்று எனக்க விுக்கினார். அவரத பநாரக்கம,
நாரன் கவைஞருக்க பசாரிி, கவைஞ் மூைம

ித்திி பதயாரழிைவிச்சருக்க பசெயதி
பபாரகபவண்ம என்பததயாரன். என்வன
அடக்கட பின்விப்த்தகிறவ் கவைஞ்.
இப்பட பை நிகழ்ச்ற்கவு அ்க்கிக் பகாரணபட
பபாரகைாரம.
இப்பட நட்பாரக பபாரெயக் பகாரணடருந்தய
வாரபனாரிச் பசெயதிககள கவைஞவர
காரிப்ப்த்திிதம உண். பசிவி
பஜிைிதயாரவின் அப்பபாரவதயி ினச்சாரட்ற்க்
காரவைராரன நடராரஜன் வீட்டி, காரவிதவற
பரெய் பசெயத, அரற்ிிி இருந்த விைகவதயாரக
பஜிைிதயார பபரவவத் தயவைவருக்க எழுதிி
கடதயத்வதய வகப்பற்ற, பபரவவத் தயவைவ்
அலுவைகத்திி குப்பவடத்தயத
நிவனவிருக்கைாரம. அன்்றரவு சிார் குரு
ிணிிுவிி நடராரசனும, பதயாரட்டக்கவை
கிருுஷணமூ்த்தியும என்னுடன்
பதயாரவைபபற்ையி பதயாரட்பு பகாரணடார்ககள.
பஜிைிதயார அரற்ிிி இருந்த
விைகவதயாரக பவெையட்ட அந்தய கடதயத்தடன்
கூடி அ்றக்வகவி அவ் விைக்கிக் பகாரணடார்

என்றார்ககள. அதயாரவத அரற்ிிி பதயாரட்ந்த
நீடப்பார் என்று பபாரருகள. இந்தயப் புதிி
தயகவவை நாரன் வாரபனாரிையி ‘ஸகூப்ும
என்பார்கபு அப்படப்பட்ட சந்தய்ப்பிாரக
பின்ப்த்திக் பகாரணபடன். காரவைையி
பவெிாரன எிைார நாரெதயழ்களம பஜிைிதயார
அரற்ிிி இருந்த விைகிவிட்டதயாரக மிகப்
பபரி பபன்கபுார் பசெயதிகவு
பவெையட்ட பபாரத, பசன்வன வாரபனாரி
ிட்்பி அவ் வாரபஸ வாரஙகி பதயாரட்ந்த
அரற்ிிி ஈ்படத் தீ்ிாரனித்திருக்கிறார் என்ற
பசெயதிவி தயவைப்புச் பசெயதிிாரக
பவெையட்டத.
டிி பிிடத்தின் ஆவணப்பட நாரன்
பஜிைிதயாரவின் வீட்டறக பசன்று
பிறபகாரண் நடந்தயவறவற ஆஙகிைச்
பசெயதிிாரக்கிபனன். எனக்க கிட்டத்தயட்ட
கதயாரநாரிக வரபவறபுதயாரன்.
இந்தய விவகாரரம முதயிவ் கவைஞருக்க
உுவுச் பசெயதிிாரக பபாரையருக்கம. பசன்வனக்
பகாரட்வடையி, அவரத அலுவைகத்திி நாரனும
குரு ற்ை பசெயதிிாரு்களம அவவர நணபகிி

சந்தித்பதயாரம. என்வனப் பார்த்தயதம கவைஞ்
முகத்திி குரு பகாரபச்சைனம. இதயரச்
பசெயதிிாரு்கவுப் பார்த்த பரெய்க்கம
தயனக்கம எந்தயவிதயச் சமபந்தயமும இிவை என்று
பசாரிிவிட்் ஆப் - தி - பரக்கார்டாரக ற்ை
விவரஙகவுச் பசாரன்னார். இதயனுவடி
விவுவுதயாரன் அந்தய கடதயம என்றார். ஆனாரி,
அவதய வகப்பறறும பரெய்க்க தயாரன்
காரரணமிிவை என்றார். குருபவவு அவருக்கத்
பதயரிிாரபிை அதிகாரரககள சபாருஷ பட்டம
வாரஙகவதயறகாரக அப்படச் பசெயதிருக்கைாரம.
ஆனாரி, முக்காரிவாரற் , கவைஞருக்க
பதயரிாரிி நடந்திருக்க முடிாரத. பிைாரண்
காரைிாரக பபாரறுவிவிக் கவட டத்தய
கவைஞ், இந்தய விவகாரரத்திி அவசரப்பட்்
விட்டார் என்பற பசாரிைைாரம. அதயன்
விவுவுககளதயாரன் இன்றும நமவி பிமுறுத்திக்
பகாரண் இருக்கின்றன. கவைஞரன்
விுக்கத்வதய பசெயதிிாரு்ககள எழுதிக்
பகாரணடருந்தயபபாரத, நாரன் பபசாரிி முதயிவ்
பபசவவதயபி பகட்்க் பகாரணடருந்பதயன்.
உடபன அவருக்க பகாரபம வந்த விட்டத. நாரன்
பசாரிவவதய க்றப்பப்க்காரிி இருக்கஙக.

றக எதயறக வந்தீஙக என்று பகாரபிாரகக்
பகட்டார். குருபவவு, நாரன் பஜிைிதயாரவின்
ஆுாரகிவிட்படன் என்று அவ் அனுிாரனித்த
இருக்கைாரம. உடபன நாரன் குிபரப்புச் பசெயதி
சருக்கிாரனத என்றும, அவ் பசாரன்னவதய
ினதிி க்றத்தக் பகாரணபடன் என்றும
பதயரவித்பதயன். றக குப்புக்க க்றத்தக்
பகாரகளவத பபாரி, பக்கத்திி உகளுவரடம குரு
பபப்பவர கடன் வாரஙகி, வி இிைாரதய
பபனாரவாரி எழுதவத பபாரி பாரவவன
பசெயபதயன். உடபன ‘இத கவைஞரன் ஓரக்
கணாணக்கத் பதயரந்த எஙபக எழுதிிவதயக்
காரட்்ஙககள என்று பகட்்வி்வாரபரார என்ற
பிம. என்றாரலும திருச்ற்ையி பகி இரண்
பத்த பசெயதிையி கவைஞ் க்றப் ட்ட
அத்தயவனயும முதயி பசெயதிிாரக
குிப்பரப்பாரனத.
இந்தய அரற்ிி பரபரப்வப அ்த்த,
இவதயவிட பிஙகரிாரன குரு பரபரப்பு
ஏறபட்டத. சட்டப் பபரவவக் கூட்டம
கூடையருக்கிறத. முதயிவ் கவைஞ், நிதிநிவை
அ்றக்வகவி தயாரக்கி பசெயி எழுந்த நிறகிறார்.

அதவவர சட்டப் பபரவவக்பக வராரதய
எதி்க்கட்ற்த் தயவைவராரன பஜிைிதயார அன்று
வந்திருக்கிறார். முதயிவ் நிதிநிவை
அ்றக்வகவி படக்கப் பபாரகம பபாரத அவ்
படக்கக் கூடாரத என்று வாரதயார்கிறார். இந்தயச்
சிித்திி ஜாரனகி அணிையன் குறவற
உறுப் னராரன .எச். பாரணடின்,
பஜிைிதயாரவுக்க எதிராரக ‘இத பகார்ட் அிை
சட்டப்பபரவவும என்று அந்தய அவவபி
அதிருமபட கத்தகிறார். இதபவ பபரவவையன்
கிஙகத்தப் பரணிக்க களவுிார்
சழிிாரகிறத.
பஜிைிதயார, கவைஞவர கிரமினி
என்கிறார். உடபன கவைஞ் ஏபதயார பதிலுக்கச்
பசாரிகிறார். பபரவவையிருந்த மூன்றடத்
 தக்கிி உகளு பசெயதிிாரு் ிாரடத்திி இருந்தய
நாரஙககள உஷாரராரகிபறாரம. உன்னிப்பாரக
கவனிக்கிபறாரம. கவைஞரன் மூக்கக்
கணணாரட, பஜிைிதயார, அவரத வபவை
தயட்டவிட்டதயாரி கபு விழுகிறத. உடபன
திமுக உறுப் ன்ககள பஜிைிதயாரவவ பநாரக்கி

முன்பனறுகிறார்ககள. ஆனாரி, அவபரார பசாரபார
பசட்்க்ககள பபாரெய பதஙகிக் பகாரகளளகிறார்.
இப்பட நவுயும பபாரத அவரத பிி
பசவை கவைகிறத. இவதய என் கண
முன்னாரபைபி பார்த்பதயன். திமுக
உறுப் ன்ககள அந்தய பசாரபாரவுக்ககள முதக
காரட்டக்கிடந்தய பஜிைிதயார மீத காரகிதயச்
சருகளகவு எ்றகிறார்ககள. எதி்க்கட்ற்த் தவணத்
தயவைவராரன திருநாரவுக்கரச, பசிவிக்க
பாரதகாரப்பாரக முதக வவுி நின்று
பகாரகளகிறார். அவிதி திருமபுகிறத.
பஜிைிதயார பசாரபார பசட்டி இருந்த எழுந்த
கவைந்திருந்தய தயவைமுடவி முழுவிிாரக
கவைத்த விட்் முகத்வதய அழுவக ஆக்கிக்
பகாரண் பபரவவையி இருந்த
பவெபிறுகிறார். முதயிவ் நிதி நிவை
அ்றக்வகவி தயட்்த் தய்ிார்ற படக்கிறார்.
இந்தய நிகழ்வவ, திருச்ற் வபனாரி
பசெயதிையி உகளுத உகளுபட விுக்கிவிட்்,
இறுதிையி கவைஞரன் கணணாரட
உவடந்தயவதயயும, ‘பஜிைிதயாரவும தயவைவிர

பகாரைிாரக பபரவவையிருந்த புறப்பட்்
இபதயார பபாரெயபகாரணடருக்கிறார்ும என்று பசெயதி
பபாரட்படன். ிாரவை பத்திரவகககள வருவதயறக
முன்பப இத காரட்்த் தீ பபாரி பரவிவிட்டத.
அ.தி.மு.க பதயாரணட்களக்க தயவைவிர
பகாரைந்தயாரன் ினவதய உறுத்திிபதய தயவிர அதயறக
முன்னாரலும ன்னாரலும நடந்தய நிகழ்ச்ற்கவு
உகளவாரஙக ிறுத்தயார்ககள.
நாரனும என் உதயவிிாரு்களம
பகாரட்வடையி இருந்த பிைவ பபருந்திி
புறப்பட்படாரம. விபவகாரனந்தய் இிைத்திறக
அருபக பபருந்த வரும பபாரத நாரன்வகந்த
கணட்ககள அிைத பதயாரணட்ககள குரு பபரி
பாரறாரஙகிவை  தக்கி, பபருந்தின் முன்பக்க
கணணாரடையி எ்றந்தயார்ககள. தயவை வுத்தயபதய
தயம ராரன் பாரக்கிிம. நாரன் குிபரப் ி
பசெயதிபி கிைாரக பாரெயந்தயத கண், ற்்றத
பநரம கிைாரகிப் பபாரபனன். பபரவவையி
நடந்தய சிாரச்சாரரஙகளக்க பிணிககள எப்படப்
பபாரறுப்பாரவார்ககள என்கிற கவறந்தயபட்ச
பகத்தய்றவு கூட இவ்களக்க இிவை. இந்தயக்

காரட்்மிராரணடத் தயனிாரன கிபை்றவி
நிவனத்தயாரி இப்பபாரத கூட பிபி்க்கிறத.
ிாரவைையி அத்தயவன பத்திரவககளம
பஜிைிதயார தகிலுரிப் பட்டதயாரக பசெயதிகவு
பவெையட்டன. ஆனாரி, பசன்வன வாரபனாரி
நிவைிம ிட்்ம பட்பஜட் பசெயதிகவு
பவெையட்் விட்், ன்ன் பபரவவையி
நடந்தய சமபவஙகவு விுக்கிித. பஜிைிதயார
தகிலுரிப் பட்டார் என்று குரு வரகூடச்
பசாரிைவிிவை. ஆனாரலும, பஜிைிதயார
தயாரக்கப்பட்் அவிாரனப்ப்த்தயப் பட்டவதய
பநரி பார்த்தயத பபாரி, நித தயவைவாரதி
தயவைவ்ககள பவெையட்ட கணடன
அ்றக்வககவு பசெயதிகுாரக்க பவணடி
கட்டாரிமும எனக்க ஏறபட்டத. இத குரு
விற்த்திரம. கணமுன் நடந்தயத குன்றாரக இருக்க
அவதய, கண பகாரண் பார்க்காரதயவ்ககள பவறு
விதயிாரகச் பசாரன்னாரலும எனக்க அந்தய
அ்றக்வககவு இருட்டடப்பு பசெயி உரவி
இிவை .

இத்தயவகி எனத ந்நிவைவி
பசிிபார்ககள, கவைஞருக்க டத்தப்
பபாரையருக்க பவண்ம. பசன்வன
பதயாரவைக்காரட்ற்ையி பசெயதி ஆற்ரிராரக
பணிிாரற்றிவ் ிாரறறப் பபறறதம கவைஞபர
அப்பபாரவதயி தயகவி குிபரப்பு அவிச்சராரன
உபபந்திராரவிடம பதயாரவைபபற்ையலும பநரலும
பபற், என்வன பதயாரவைக்காரட்ற் பசெயதி
ஆற்ரிராரக பபாரறுப்பபறகச் பசெயதயார்.
எனக்கம கவைஞ் எனத ந்நிவைவி
மீத வவத்திருக்கம நம க்வகையி அபீதயிாரன
ிகிழ்ச்ற் ஏறபட்டத. குரு தயமிுனின் ஆட்ற்வி
தயாரக்கப் டக்கச் பசெயவதயறக அணிி
முிறற்ிாரக பதயாரவைக்காரட்ற்ையி பணிிாரறற
பவண்ம என்று கஙகணம கட்டக்
பகாரணபடன். கவைஞரன் பதயவிக்
காரைத்திபைபி இைவசிாரக அிைத சலுவக
விவைையி அரச நிைத்வதய வாரஙகி, வாரபனாரி பதயாரவைக்காரட்ற் நக் குன்வற உருவாரக்க
பவண்ம என்று நிவனத்தக் பகாரணபடன்.

ஆனாரி - நிவனத்தயத குன்று. நடந்தயத
பவறு.

வபையிருந்த பவெப்பட்ட
குரு பவன

1990 ஆம ஆண் ஏப்ரி ிாரதயம, பசன்வன
பதயாரவைக்காரட்ற் நிவைித்திி பசெயதி
ஆற்ரிராரக பபாரறுப்பபறபறன்
ித்திி தயகவி குிபரப்பு அவிச்சகம,
கவைஞ் பரந்தவரத்தய என்வன, மூன்று ிாரதய
காரைம உகளபு நவுி விடாரிி
இழுத்தயடத்தயத. மீண்ம கவைஞ், அவிச்ச்
உபபந்திராரவுக்க பநரி பபற் என்வன அஙபக
அனுப் னார். ஆனாரலும, அந்தய நிவைித்தின்
இிக்கநரும, அவரத ததிபாரடகளம என்வன
பவகப்பார்வவிாரகபவ பார்த்தயார்ககள.
வாரபனாரித் தவறையி அதயன் இிக்கநருக்க
இவணிாரன பசெயதிிாரற்ரி் முற்றலும
சபிச்வசிாரனவ். இஙபகயும அப்படத்தயாரன்

இருக்கபவண்ம. ஆனாரி, நிவைி
இிக்கநபரார நாரன் அவருக்க கபு பவவை
பசெயவத பபாரை பாரவித்தக் பகாரணடார்.
பசெயதி ஆற்ரிரன் தயவைவிையி
இிஙக பவணடி பசெயதிிாரு்ககள நிவைி
இிக்கநரன் தயவைவிையி இிஙகினார்ககள.
பபாரதயாரக்கவறக்க ைவ்வு பவறு. குரு பபண
பசெயதிிாரு், எனத அவறக்க வந்த எனத
பிவசையி உகளு படிபபாரவன எ்த்த
‘ஹேபைார! தயாரமுும என்று பகாரஞ்ச பிாரழிையி
பபசவார். அவ் அப்படப் பபசவத என்வன
மிரட்்வத பபாரைவும இருந்தயத.
நாரன் குரு நாரகள பபாரறுத்பதயன். கூடபவ
அலுவைக பதயாரவைபபற், முக்கிிிாரன
பசெயதிகளக்காரகபவ தயவிர, மூடத்தயனிாரன
காரதயலுக்கிை. ிறுநாரகள இந்தய பாரருமிார, இந்தய
காரதயி பபச்பசிைாரம இஙபக பபசாரபதய. பவறு
எஙபகிாரவத பபாரெயப் பபச. நாரன்
பவணடாரஙகைும என்று பசாரிிவிட்படன்.
உடபன, எஙககள அவிச்சகத்திி ச்வ விைவி
மிக்க இவணச் பசிைாரு் தயாரமுவுக்க, என் மீத

க்விிாரன பகாரபம. இவவர அணட
வுக்கம நிவைி இிக்கநருக்கம
அவதயவிடக் பகாரபம. ஆனாரலும, பசெயதித்
தவறையி இருந்தய அத்தயவன பபரும என் பக்கம.
க்றப்பாரக ப் முகித என்ற தயிாரரப்பாரு்
கவைஞரன் பக்தய். ஆனாரலும, நிவைி
இிக்கந் குட்் பிாரத்தயிாரன பபாரறுப்பாரு்
என்ற பதயாரவைக்காரட்ற் இைக்கணப்பட எனக்க
தீராரதய தயவைவி ஆனார்.
அலுவைகத்திி இப்பட என்றாரி,
பசெயதிப் பணிையலும பன்ிடஙக பதயாரிவை.
அப்பபாரத, வி. .ற்ங தயவைவி அவிச்சராரக
இருந்தய பநரம. உதிரக் கட்ற்ககள உட்பட
பிபவறு கட்ற்ககள எியும, தயவவுயுிாரக
கூட்டணி அவித்த, அரச நடத்திி காரைம.
அப்பபாரத பவறு பதயாரவைக்காரட்ற்களம
கிவடிாரத. இிைாரதயவன் பபணடாரட்ட
எிைாரருக்கம அணணி என்பத ிாரதிர
அத்தயவனக் கட்டத் தயவைவ்களம எனத
பசெயதிப் ரவிி உரவி பகாரணடாரடத்
தவஙகினார்ககள. ிாரநிை ஜனதயாரதயு தயவைவராரக
இருந்தய ற்வாரஜி கபணசனுக்க கவைஞருக்க

இவணிாரக பசெயதிககள பபாரட பவண்ம
என்பத தயுபதி சணமுகம, ராரஜபசகரன்
பபாரன்பறாரரன் மிரட்டி நடக் திைகம
ிபைற்ிாரவிி ற்கிச்வச பபறறு வரும பபாரத,
அவ் பசன்வனையி இருந்த அ்றக்வக
பவெைய்வதயாரக எனக்க ஜனதயார தயுத்திிருந்த
பசெயதி அ்றக்வகககள வரும. இத
அபிாரக்கிித்தயனம என்பதயாரி நாரன் அவறவற
குிபரப்ப ிறுத்தவிட்படன். இதயனாரி, தயுபதி
சணமுகம பகாரவை மிரட்டி பபாரன்ற கடதயம
குன்வற கூட என் பபிரி எனக்க அனுப்
வவத்தயார்.
திராரவிடக் குக தயவைவ் வீரிணி
அவ்ககள ‘எஙககள ஆட்ககள பபாரிைாரதயவஙக
சமுத்திரமும என்று தயனத பபாரிைாரத்தயனத்வதய
பதயாரணட்ககள மீத காரட்டனார். பாரரதிி ஜனதயார
கட்ற், க்றப்பாரக அதயன் கரு கட்ற்ிாரன
ஆ்.எஸ.எஸ தயஙககள கட்ற்யும கூட்டணிவி
ஆதயரப்பதயாரி தயாரஙககள பசாரிவவதய எிைாரம
பகட்க பவண்ம என்று நி்பந்தித்தயார்ககள.
சமிார பசாரிைக்கூடாரத - ஜாரனார
கிருுஷணமூ்த்தி தயவைைய்வபதய இிவை.

ஆனாரலும, ற்ிைவற பதயவவதயககள, இரவிி
வீட்்க்க பதயாரவைபபற்ையி பபற் கணடபட
திட்்வார்ககள. இந்தயத் பதயாரிவைககள பபாரதயாரத
என்பத பபாரி, காரஙகிரஸ தயவைவ்
பக.வி.தயஙகபாரலு தயவைவிையி எனக்க எதிராரக
நிவைித்திறக முன்பு குரு ஆ்பாரட்டபி
நடந்தயத. காரஙகிரஸ பசெயதிவி நாரன் சரிாரகப்
பபாரடவிிவைிாரம. தயமிழ்நார் காரஙகிரஸ கட்ற்
தயவைவராரக இருந்தய எனத நணப் வாருப்பாரட
ராரிமூ்த்திையடம முவறையட்டாரி
‘கவைஞவரயும, மூப்பனாரவரயும ஏன் அப்பட
கபுாரசப்ை காரட்்பறும என்ற பதிைெத்தயார்.
‘இத அரற்ிலுக்காரனத... எனக்க
எதிராரனத அிைும என்றும ஆறறுப்ப்த்தினார்.
ஆனாரி, இப்பபாரத கபுாரசப்
ைாரஙசாரட்டாரகவும, ைாரஙசாரட் கபுாரசப்பாரகவும
ிார்றையருப்பத அரற்ிி விந்வதய. ஆனாரலும,
கவைஞ் விிப் புகளெையிதயாரன் இருக்கிறார்.
வட்டக்பகார் தயாரன் ிார்றையருக்கிறத.
பபாரகட்்ம.

எனத பசெயதிப் ரவு, திபருபதி பபாரி
தகிலுரிப் பட்டத. பகுரவ்குாரி அிை.
கணவ்ககள என்று பசாரிிக் பகாரணடவ்குாரி
அதிமுக கட்ற்ப் பத்திரவகிாரன நித எம.ஜி
ஆ், என்வன தினமும தயாரக்கிக் பகாரணடருந்தயத.
அரற்ிி ற்ிைவரககள எனக்க எதிராரக
வகபிழுத்திட்்ம, பிாரட்வடிாரகவும
ினுக்கவுப் பபாரட்்க் பகாரண்ையருந்தயார்ககள
இத்தயவன பநருக்கடகெலும நாரன்
கருிபி கணணாரக இருந்பதயன். எனக்க முன்பு
பபாரறுப்பாரற்ரிராரக இருந்தயவ் அஙபகபி
காரலூன்ற பவண்ம என்று நிவனத்பதயார
என்னபவார பதயாரவைக்காரட்ற்ையன் இரண்
பசெயதி அ்றக்வகையலும, வாரரத்திறக ஏழு
நாரட்களம கவைஞரன் வாரெயஸ காரஸவட அதயாரவத அவரத பபச்வச குிப்பரப் னார்.
இத கவைஞவரபி நாருவடவிி ிாரசப்த்தம
என்பபதயார் பசெயதி பந்றகளக்பக முரணாரனத.
எனபவ, நாரன் கவைஞ் கரவை,
பசெயதிையி பச்ப்பதயவதய வாரரத்திறக மூன்றாரக்கி
றக, அவதயயும இிைாரிி பசெயத விட்படன்.

முக்கிிிாரன நிகழ்ச்ற்கென் பபாரத ிட்்பி,
கவைஞரன் பபச்வச குெபரப் பனன். தயமிுகம
முழுவதம எனக்க பதயரந்தயவ்ககள, பதயாரட்ந்த
கவைஞரன் பபச்வச நாரகளபதயாரறும
குெபரப் னாரி பசெயதிையன் இைக்கணமும,
நமபகத்தயன்வியும பபாரெயவி்ம என்றார்ககள.
கவைஞருக்கம பகட்ட பபி் என்றன்.
கவைஞரும இவதய சரிாரகபவ எ்த்தக்
பகாரணடார். பபாரத நிகழ்ச்ற்கெி என்வனப்
பார்க்கம பபாரபதயிைாரம, குரு பார்வவிாரபைார
அிைத குரு பசாரிைாரபைார என் ரசன்னத்வதய
அஙககரப்பார். இதயனாரி, நாரன் பட்டபார்ககள
ிவறந்த பபாரகம.
எனத பசெயதி வித்திிாரசிாரக இருந்தயத.
எ்த்தக்காரட்டாரக பசன்வனையி பவகளும
பபருகி, தயனத கடவசவி பநாரக்கி பசிலும
நீவர குரு ரகார பதயாரழிைாரெ ிணவண பபாரட்்
தய்க்கிறார். இந்தய நிுி காரட்ற்வி
பார்த்தவிட்் நாரன் வையற்றி ிணணகளெப்
பபாரட்ட ிவுக்க , இவ் ிணணகளெ
பபார்கிறார்ும என்பறன். பவெநார்கெி
இருந்த, ினிதயபநி (Human interest)

நிுிபடஙககள வரும. இவற்றறக, நாரன்,
தயக்கபட விுக்கம எழுதி குெபரப் பனன்.
அப்பபாரத நரற்மிச்சாரர என்பவரும என்பனார்
பசெயதிிாரற்ரிராரக பணிிாரற்றனார். நிை
பணபாரு். தயமிுகபிஙகம குெபரப்பாரகம
பசெயதிகவு குரு நிமிடம பகட்்விட்், இத
சமுத்திரம பசெயதிிார அிைத நரற்மிாரச்சாரர
பசெயதிிார என்று ிக்ககள பந்தயிம
வவப்பதயாரகவும அ்றந்பதயன். தயமிுகம முழுக்க
எஙககள பசெயதிையன் பதயாரரவணக்க மிகப்பபரி
வரபவறபு.
கவைஞ் வி்க்கம நாரன்க பக்க
அ்றக்வககவு, அவற்றன் தயன்வி ிாரறாரிி
குருபக்க பசெயதிிாரக சருக்கி பவெைய்பவன்.
இப்பபாரத ிாரநிை ிக்ககள பதயாரட்பு
அவிச்சகத்திி உதயவி இிக்கநராரக இருக்கம
அப்பபாரவதயி ிக்ககள பதயாரட்பு அதிகாரரயும
எனத இனிி நணபருிாரன சபாருஷ, ிாரநிை
அரசச் பசெயதிககள தயக்கபட வரும வவகையி
பதயாரட்பு பகாரகளவார். ற்ைசிிம அவறவற
அனுப்ப முடிவிிவை என்றாரி படத்தக்
காரட்்வார். நாரன் அவற்றி

முக்கிிிாரனவறவற க்றத்தக் பகாரண் உடனட
பசெயதிிாரக்கபவன்.
1990 ஆம ஆண் அக்படாரப்
முப்பத்திபிாரன்று .... வுக்கமபபாரி இரவு
பத்த இருபத பசெயதிகவு முடத்தவிட்்
பதிபனாரரு ிணிிுவிி வீ் திரும பனன்.
கவைஞருடன், நாரன் உடபன பபசபவண்ம
என்று உதயவிிாரு் சணமுகநாரதயன் பதயரவித்தயதயாரக
என் ிவனவி க்றப் ட்டார். உடபன, நாரன்
சணமுகநாரதயவன பதயாரட்பு பகாரணடபபாரத
‘கவைஞ் பகாரபிாரக இருக்கிறார். உஙகவு
உடனடிாரக பதயாரவைபபற்ையி பதயாரட்பு
பகாரகளுச் பசாரன்னார்ும என்றார். நாரன், உடபன
கவைஞருக்க படிபபாரன் பசெயத, அவரத
பகாரபத்வதய கவறக்கம வவகையி ‘என்ன சார்
பராரமப பகாரபிார இருக்கிஙகுாரபிும என்று
ச்வசாரதயாரரணிாரகக் பகட்படன். இப்பட குரு
முதயிவரடம பகட்கைாரகாரத. கவைஞரடம
உரவி பகாரணடாரடிதயாரி, அப்பட நாரன்
பகட்் விட்படன். கவைஞரும பகாரபத்வதயக்
காரட்டாரிி, வருத்தயத்தடன் பபற்னார்.

‘நீஙகளம என்வன ித்திரனார
நிவனச்சட்டஙக சமுத்திரமும.
‘நாரபன பவனபி்ற... உஙகவு ஏன் சார்
ித்திரனார நிவனக்கப் பபாரபறன்?’.
‘நாரன் பவனபி்றக்கம கபு
இருப்பவன்ும
‘என்ன சார் நீஙக? உஙகவு விட
முழுவிிாரன தயமிுன் ிார் சார்? அவனவன்
சாரதித் தயமிுனார இருக்காரன். நீஙக குருத்தய்தயாரன்
முழுவிிாரன தயமிுன். இத எிைாரருக்கம
பதயரயும. சார். உஙகளக்க ஏன் சார் பதயரிை?’
‘அப்படன்னார நீஙக ஏன் பசெயதிகெி
கவைஞ் கருணாரநிதின்னு பபாரடக்கூடாரத?’
‘அப்பட ிாரருக்கம பபார்வத இிை
சார். எிைாரம திரு அிைத திருிதி தயாரன்ும

‘அப்படன்னார அன்வன
இந்திராரகாரந்தின்னு என் நியூஸை பபாரட்தஙகும
நாரன் புரந்த பகாரணபடன். கவைஞருக்க
தயன்வன பசெயதிையி கவைஞ் என்று அவுக்க
பவண்ம என்பத முக்கிிிிை. அவதயயும
அவ் எதி்பார்க்கவிிவை. முன்னாரகள ரதயி்
இந்திராரகாரந்திவி, எதயறகாரக நாரன் அன்வன
என்று அவடபிாரழி பபாரட்் பசெயதி
குிபரப் பனன் என்பததயாரன் அவரத
ினத்தயாரஙகி அிைத வாரதயம. இதயறகாரக
அருவிிாரக குரு பசாரிவவை ன்னி என்வனச்
ற்க்க வவத்த விட்டார். உடபன, நாரன்
பதிைெக்கத் தயிஙகிபனன். அிஙகைிாரன
குன்வற எப்படச் பசாரிவத என்று பிாரற்த்பதயன்.
றக, சிாரெத்தக் பகாரண் இன்வறக்க
‘இந்திராரகாரந்திபிாரட நிவனவுநாரகள அந்தயமிார
பகாரவை பசெயிப்பட்ட நாரகளும. இந்தய ிாரதிர
நிவனவு நாரட்கெி தயவைவ்களக்க உரி
அவடபிாரழிகவு பபாரட்்க் பகாரகளபவாரம,
என்பறன். உடபன கவைஞரும ‘நீஙக
பசாரிவதம சரதயாரன், நாரன் எதயறகாரக அப்படச்
பசாரன்பனன் என்பத புரயுமும என்று

அவிதிபிார் பதிைெத்தயார். எனக்க  தக்கம
நன்றாரக வந்தயத. இவதயி்த்த, கவைஞரன்
றந்தயநாரகள வந்தயத. எஙககள அவிச்ச்
உபபந்திராரவவயும விட்்விட்், கவைவாரண்
அரஙகத்திறக காரமிரார சகிதயிாரக ஓடபனன்.
அப்பபாரத காரவறதவறையன் தவண கமிசனரும,
இப்பபாரவதயி கூ்தயி கமிசனருிாரன
பாரைசந்திரன் அவ்ககள, எனக்க பிவடக்க
வழிவிட ிறுத்தயார். எனக்க என் பதயாரழிி
முக்கிிம. அவருக்க அவ் பதயாரழிி முக்கிிம.
கூடபவ, பதயாரவைக்காரட்ற் என்ற பகாரமபு எனக்க
முவுத்திருந்தயத. பிஙகரிாரன வாரக்கவாரதயம.
ிாரபரார தயவைையட்், அவபர சாரந்தயிாரகி என்வன
உகளபு அதயாரவத பிவடக்க அனுப் வவத்தயார்.
இவதய எதயறகாரக பசாரிலுகிபறன் என்பத
வாரசக்களக்க ன்னாரி பதயரயும. இந்தய
ஐ எஸ அதிகாரரிாரன பாரைசந்திரன், அந்தய குரு
தயடவவ தயவிர பவறு எந்தயத் தயடவவயும
பகாரபப்பட்் நாரன் பார்த்தயதிிவை.
இப்பட பத்திரவகிாருருக்கம
காரவறதவறையனருக்கம அடக்கட பிாரதயிககள
வருவதண். ஆனாரலும, இவவ பவறும

டிககளதயாரன். அன்வறி பசெயதிையி,
கவைஞருக்க எத்தயவன அவடபிாரழிககள
உணபடார அத்தயவனயும பபாரட்், அவரத
றந்தயநாரகள விுாரவவ பபருவிப்ப்த்திபனன்.
அவ் பார்த்தயாரபரார பககளவிப்பட்டாரபரார.
எனக்கத் பதயரிாரத. அவவரச் சந்திக்கம பபாரத
இவதயப் பற்ற பசாரிவதயறக எனக்கக் கூச்சம.
இந்தயச் சிித்திி,
வி்தயவைப்புிகவுப் பற்ற ஏபஜன்ஸ
பசெயதிகெி வருபவறவற தயக்கப்பட எடட்
பசெயத, பசெயதிகெி பச்ப்பபாரம. இந்திி
அவிதிப்பவடபிார் ஆரமபத்திி நாரன்
ிாரழ்பாரணம பசன்றபபாரத அஙககளு ிக்ககள
அந்தயப் பவடக்க வகிாரட்ட ஆரவாரரம பசெயத
வரபவறறார்ககள. இந்தயப் பவடவி
வி்தயவைப்புிககள சரிாரக பின்ப்த்திக்
பகாரகளுவிிவை என்பபதய என் கருத்த.
ஆவகிாரி நாரன் வி்தயவை புிகென்
ஆதயரவாருனாரக இருந்தய காரைம பபாரெயவிட்டத.
விருப்பு பவறுப்பறற பசெயதிிாருனாரகபவ,
இவ்களக்க சாரதயகிாரகவும, பாரதயகிாரகவும
பசெயதிகவுப் பபாரட்படாரம. இத அப்பபாரத

தயனிக்கடத்தயனத்திறக தடத்தக் பகாரணடருந்தய
வவபகாரவிறக அவைாரகி விட்டத. எஙகுத
பசெயதிப் ரவவப் பற்ற அவிச்ச்
உபபந்திராரவுக்க க்விிாரக பிபவறு
கணடனக கடதயஙகவு எழுதினார். அவவ
அவனத்தம என்னுவடி கருத்த பகட்்
வந்தயன. தயனிப்பட்ட முவறையி அவ் என்வனத்
தயாரக்கவிிவை. குருபவவு உபபந்திராரவிடம
பநரி பசாரிிையருக்கைாரம. இந்தயக் காரை
கட்டத்திி ித்திி அவிச்ச் தயகவி
குெப்பரப்பு அவிச்ச் உபபந்திரார புதவவக்கச்
பசன்ற பபாரத அவபரார் நாரனும உடன்
பசன்பறன். புதவவ அரற்ன் ிாரெவகையி
உபபந்திரார அவ்கவுச் சந்தித்த பபற்க்
பகாரண் இருந்பதயன். அப்பபாரத, கவைஞரன்
ந்நிவைவிவிச் சட்டக் காரட்டவிட்்,
வவ.பகார. பபாரன்றவ்ககள திமுகவின் பபிராரி
வி்தயவைப்புிகென் அடாரதய பசிிகவு
ஆதயரக்கிறார்ககள என்று க்றப் ட்படன். என்
பசெயதிப் ரவவயும அப்படபி ஆக்கவதயறக
வவ.பகார. நிவனக்கிறார் என்று கறறம
சாரட்டபனன். ஆவகிாரி, நாரன்
பதயாரவைக்காரட்ற்ையி இருந்த பவெபிறப்
பபாரவதயாரகக் க்றப் ட்படன். உடபன அவிச்ச்

‘வவபகார. குரு தீவிரவாரதி, அவவரப்
பபாரருட்ப்த்தயாரதீ்ககள. ற்க்கி வருமபபாரத
முதயிவவரபிார அிைத முரபசாரி
ிாரறவனபிார சந்தித்த ஆபைாரசவன பகளஙககள,
நாரன் உஙகவு ிாரறறப் பபாரவதயாரக இிவைும
என்று பதிைெத்தயார். பபச்ச வாரக்கிி வவபகார
பபாரன்றவ்குாரி திமுக ிக்கெவடபி
பசிவாரக்க இுந்த வருகிறத என்று
பசாரிிவிட்படன்.
ிறுநாரகள உபந்திராரவுடன் பசன்வனக்கத்
திரும பனன். ிாரவைையி புதடிிக்கப்
புறப்பட்ட அவவர, பசன்வன தவறமுக
விருந்தின் ிாரெவகையி சந்தித்பதயன். உடபன
அவ் ‘நீஙககள காரஙகிரஸகாரரராரும என்று பகட்டார்.
உடபன நாரன் குரு காரைத்திிும என்பறன். ‘பநறறு
இரவு, நாரடாரளின்றத்திி எதி்க்கட்ற்த்
தயவைவராரன ராரஜிவ் காரந்திையன் பபச்வச
பசெயதிையி பபாரட்் விட்், அதயறக பதிைெத்தய
ரதயி் வி. .ற்ஙகின் பபச்வச நீஙககள ஏன்
பபாரடவிிவை?’ என்று பகாரபிாரகக் பகட்டார்.
உடபன நாரன், பசெயதி பவெிாரன அன்்றரவு
அவருடன் புதவவையி இருந்தயவதய

சட்டக்காரட்ட, அந்தயச் பசெயதிவி இன்பனாரரு
பசெயதிிாரற்ரிராரன நரற்மிச்சாரர
பபாரட்டருப்பார் என்று விுக்கிபனன்.
உபபந்திராரவின் பகாரபம புன்முறுவைாரனத.
கவைஞவர சந்தித்த விுக்கம பசாரிலுமபட
ஆவணையட்்ச் பசன்று விட்டார்.
பத்திரவகககள பபாரி அிைாரத,
வாரபனாரி பதயாரவைக் காரட்ற்களக்க குரு வசதி
உண். பசெயதி முடவதயறக இரண்
நிமிடத்திறக முன்பு கூட கவடற் பசெயதிவி
பச்த்த விடைாரம. ஆனாரி நாரன் இிைாரதயபபாரத
இரவு எட்் நாரறபதயறக குெபரப்பாரகம
பசெயதிக்க எட்் ிணிக்பக படி ரணட்
பக்கம பபாரக ிாரட்டார்ககள. இதயன் விவுவு தயாரன்
எட்் ிணிக்க வந்தய ராரஜிவ் காரந்திையன்
நாரடாரளின்ற பபச்ச பசெயதிிாரகி எட்டவர
ிணிிுவிி படி ரணடரி வந்திருக்கக்
கூடி ரதயி் வி. .ற்ஙகின் பதிி
படி ரணடருக்ககளபுபி முடஙகிப்
பபாரையருக்கம. நாரன் எத்தயவன பபருக்கத்தயாரன்
ற்லுவவ சிப்பத!

எனக்கக் கிவடத்தய பதயாரவைக்காரட்ற்
ஜப் ி உபபந்திராரவின் விருந்தின்
ிாரெவகையி இருந்த பநராரக கவைஞரன்
பகாரபாரைபுர வீட்டறகச் பசன்பறன். இரவு
பநரம. கவைஞ், பகாரவவக்க சறறுப்பிணிாரக
பசிவதயறக வீட்டி இருந்த படையறஙகி
விட்டார். அவவரச் சற்ற ஏகப்பட்ட
தயவைவ்ககள உி் அதிகாரரககள... காரரி
ஏறப்பபாரன அவ் என்வனப் பார்த்த நின்றார்.
முகத்வதயக் பகாரபிாரக்கிக் பகாரணடார்.
எஙகளக்கிவடபி நடந்தய உவரிாரடின்
விவரம இததயாரன்.
‘உபபந்திரார கிட்ட தி.மு.க.
அன்பாரப்புை்ன்னு பசாரிி இருக்கஙகும
‘ஆிாரம... அவ் என் அவிச்ச்.
அவரடம அரற்ிி ிுவை பசாரிை
பவணடித, என்பனாரட கடவி. இதயனாரி
உஙகளக்க நாரன் பசெயதி பபார்வத எந்தய
விதயத்திலும கவறிவிிவைபி?’

‘ஓபகார... நீஙக நாரஙகன்னு ரத்தப்
பபச்கஙகுார? பவன வபையி இருந்த
பவெப்பட்் விட்டத. உஙககள உணவிிாரன
சிரபம இப்பபாரததயாரன் பதயரகிறத.’
‘சார். உஙகளக்பக பதயரயும, நாரன்
காரிராரச் பதயாரணடன் கட்ற்வி மீ்ற உஙகவு
இரணடாரவத காரிராரசாரக பார்க்கிபறன். நீஙககள
முழுவிிாரன தயமிுன் என்கிற குபர
காரரணத்தயாரிதயாரன் இப்பவும டவிையி பிவைக்
கடச்ற்ட்் இருக்கிபறன். நீஙகளம இப்பட
பபற்னார என்ன சார் அ்த்தயம?
‘சர. பார்க்கைாரம.’
‘வாரபரன் சார்ும
‘நன்்றும
கவைஞ், காரரி ஏ்றனார். அவ்
பபாரவத வவரக்கம அஙபக நிறக பவண்ம
என்ற எணணம இிைாரிி - அதயாரவத என்வன
குரு அரச பசெயதிிாருனாரக கருதயாரிி,

எழுத்தயாரு தயனிினிதயனாரகக் கருதி அந்தய
இடத்திி இருந்த அவ் கார் புறப்ப்ம முன்பப
பவெபி்ற விட்படன். கவைஞருக்க ஐந்த
நிமிட இவடபவெையி கூட அவ்
அ்றக்வககவு பசெயதிிாரக்ககிற என் மீத அவ்
அப்படக் பகாரபப் பட்டத அப்பபாரத எனக்க
நிிாரிிாரக பதயரிவிிவை. குருபவவு
வவபகாரவிறகாரக கட்ற்த் தயவைவ் என்ற
முவறையி என் மீத பகாரபப்பட்டதயாரக பாரவவன
பசெயத இருக்கைாரம. நாரனும, அன்்றரவுச்
பசெயதிக்க பபாரறுப்பிை என்று விுக்கி
இருக்கைாரம. அிைத தயனிிாரகச் சந்தித்த
பபசகிபறன் என்று அப்பபாரவதயக்க பசாரிி
விட்் ன்பு நாரன்க நாரகள கழித்த அவவர
பநரி சந்தித்த வவ.பகார. அணிையனராரி
திமுகவிறக பகட்ட பப் வருவவதய நமபகிாரக
பசாரிிையருக்கைாரம. நாரனும அவசரப்பட்்
விட்படன். பவண்பின்பற என்வனப்
பபாரட்்க் பகார்த்தய உபபந்திரார பபாரி குரு
யூன் கூட நடந்த பகாரகளு ிாரட்டார்.
நாரன் ிறுநாரகள அலுவைகம
திரும ிதம, பிறபகாரண்ம
பதயாரவைக்காரட்ற்ையி நீடக்க விருமபவிிவை

என்றும வவ.பகார . பபாரன்றவ்கென்
வி்தயவைப்புி பவகத்வதய என்னாரி
பசெயதிிாரக்க முடிாரத என்றும எழுத்த மூைம
அவிச்ச் உபபந்திராரவுக்க பதயரவித்த
விட்படன். பபாரதவாரக குரு அதிகாரர இந்தய
ிாரதிரிாரன கருத்தக்கவு, தயனத உடனட
அதிகாரர மூைம அவிச்சரவவ
பசிைாருருக்கத்தயாரன் அனுப்ப பவண்ம
ஆனாரி, விவகாரரம அரற்ிி கைந்தயதயாரக
இருந்தயதயாரி, அதிி பசெயதி ஆற்ரி் என்பவ்
விருப்பத்திறக விபராரதயிாரகபவ
ஈ்ப்த்தயப்ப்வதயாரி, ஆபத்தக்கப்
பாரவமிிவை என்று கருதி அவிச்சருக்பக
பநரவடிாரக எழுதிவிட்படன்.
தவக்கக் கட்டிாரக என்வன
புதடிிையி பையறற் என்ற பபிரி பார்சி
பசெயதயார்ககள. அஙபக பபாரன குரு ிாரதய
காரைத்திறககள, பசன்வன வாரபனாரி
நிவைித்திறக என்வன ிாரற்ற ஆவண
றப் த்தயார்ககள. வீ், அலுவைகம, பையறற்
நிவைிம என்று குபர ிாரதிரிாரன மூன்று
ஆவணககள எனக்க வந்தயன. பசன்வனக்க

திரும ிதம ிாரவன பபாரி, வஞ்சம
வவத்திருந்தய நிவைி இிக்கந் தயாரமுவிடம
பபற் எனக்க குருநாரகள கூட அவகாரசம
பகார்க்காரிி பணிையிருந்த வி்வித்த
விட்டார். பசன்வனத் பதயாரவைக்காரட்ற்
நிவைித்திி நாரன் ஆறிாரதயஙகபு கப்வப
பகாரட்டபனன். கப்வப பகாரட்டபனன் என்பவதய
விட அவறவற அப்புறப்ப்த்திபனன்.
கவைஞ், மூப்பனார், பஜிைிதயார
பபாரன்றவ்கவுத் தயவிர பவறு எந்தய தயவைவரன்
பசெயதிகவுயும பபார்வத இிவை. இப்பபாரத
நன்றாரக நிவனவிருக்கிறத. உதயாரரணத்திறகதயாரன்
பசாரிகிபறன். குரு உதிரக் கட்ற்த் தயவைவ்
க்றப் ட்ட குரு கிராரித்திி குரு பபண
கறபழிக்கப்பட்டவதய கணடத்த தயாரன் அ்றக்வக
பவெையட்் இருப்பதயாரக பதயரவித்தயார். உடபன
நாரன், ‘முதயிி அந்தயக் கிராரித்திி பபாரெய
உணணாரவிரதயம இருஙககள, இிவைபின்றாரி
ி்றிி பசெயயுஙககள, நாரன் பதயாரவைக்காரட்ற்
பகிராரபவார் வருகிபறன், நீஙக எந்தயச்
பசிலும பசெயிாரிி என்னாரி பசெயதி பபாரட
முடிாரதும என்று ிறுத்த விட்படன். இப்பட

ிறுக்கப்பட்டவ்களக்க எனத ிாரறறம குரு
வரப் ரசாரதயிாரனத.
எனக்க கவைஞ் மீத கட்டறற பகாரபம.
அவவர உண் இிவை என்று பார்க்க
பவண்ம என்று கஙகணம கட்டக்
பகாரணபடன்.

கவைஞருக்க எதிராரக குரு
பசெயதி இிக்கம
1990 ஆம ஆண் அக்படாரப் ிாரதயம
பசன்வன வாரபனாரி நிவைித்திி மூத்தய
பசெயதிிாருராரக பபாரறுப்பபறபறன். அப்பபாரத
பசெயதி ஆற்ரி் நீணட காரை ிருத்தவ
வி்ப் ி இருந்தயதயாரி அவரத பணிவியும
கவனித்தக் பகாரணட எனக்க கவைஞருக்க
எதிராரக குரு பசெயதி இிக்கத்வதயபி
பசிிப்த்தய முடந்தயத.
கவைஞ்தயாரன் என்வன ிாரற்றவிட்டார்
என்று திட்ட வட்டிாரக நம பனன். பத்த
நிமிடத்திறககள அவரத பசெயதிவி
பதயாரவைபபற் மூைபி உகளவாரஙகிக் பகாரண்
பவெையட்ட என்வன, தயமிுவன தயமிுன்தயாரன்
ஆு பவண்ம. இந்தய வவகையி கவைஞபர
முதயி தயமிுன் என்று ினப்ப்விாரக நிவனத்த
இதயவன பதயாரவைக்காரட்ற்ையி பசாரிைாரலும

பசிைாரலும கவட டத்தய என்வன, கவைஞ்
கவடத் பதயஙகாரெய ஆக்கி விட்டாரபர என்ற
பகாரபம.
நாரன் பபாரறுப்பபறற இரண் ிாரதய
காரைத்திறககள டசமப் ிாரதய ித்திையி நாரன்
எழுதிி பவரி பழுத்தய பைார என்ற இரண்
கறுநாரவிகவு உகளுடக்கிி பவடப் றக
சாரகித்திி அக்காரபதயமி பரச கிவடத்தயத.
இதயனாரி பை பத்திரவகககள என்வனப் பபட்ட
கணடன.
பசன்வன பதயாரவைக்காரட்ற்ையி திமுக
அரச எனக்க பதயாரிவை பகார்த்தயதயாரக அத்தயவன
பத்திரவககெலும பதயரவித்பதயன். இதயரக்
கட்ற்களம ஆளக்க ஆகள நாரட்டாரணவி
பசெயதயதயாரகவும க்றப் ட்படன். தினிைவர
தயவிர பவறு எந்தய பத்திரவகயும இந்தயப்
பகதிவி பபாரடவிிவை. ஆனாரி, தினிை்
இந்தய பகதிவி ிட்்ம பபரி பசெயதிிாரக
பபாரட்டத. கவைஞ் நிச்சிம இவதயப்
படத்திருக்க பவண்ம. அப்பபாரத, கஙகிம
வாரர இதயழிி எனத வாரழ்க்வக வரைாரறு

சருக்கிாரக பவெையடப்ப்வதயாரக இருந்தயத.
அத பவெவரவிிவை. நாரனும அவதய
எதி்பார்க்கவிிவை. ஆனாரலும, கஙகித்திி
பராரசக்தி பதிிி என்வன இைக்கிி
பஜிைிதயாரும என்று வ்ணிக்கப் பட்டருந்தயத.
இந்தய தயாரக்கதயலுக்கப் றக இன்பனாரரு
தயாரக்கதயவை பதயார்த்பதயன். பதயார்த்தயதயாரக
நிவனத்பதயன். தயமிுகத்தின் மிகச் ற்றந்தய
பபச்சாரு்கெி குருவராரன வைமபுர ஜாரனின்
ிககள திருிணம பசன்வன எழுமப் இமபரிி
ஓட்டிி நவடபபறறத. முதயிவ்
கவைஞ்தயாரன் திருிணத்வதய நடத்தி வவத்தயார்.
வைமபுரஜாரன், பைட்டஸட் விவரம
பதயரிாரிி, என் பபிவரயும வாரழ்த்தவரையி
பச்த்திருந்தயார். பபருமபாரலும குகத்
பதயாரணட்கபு அதிகிாரக இருந்தயார்ககள.
தயமிுகத்திி தயவைற்றந்தய கவிஞ்ககள,
ரமுக்ககள கூடையருந்தயார்ககள. ிரபுக்
கவிவதயையி பகாரடகட்டப் பறக்கம கவிஞ்
இுந்பதயவன், வரபவறபுவர ஆற்றிபதயார்
குவ்பவாரருவவரயும அ்றமுகம பசெயத பபச
வவத்தயார்.

என் முவற வந்தய பபாரத, நாரன் கறுப்புத்
தயஙகம என்றும சாரகித்ி அகடாரமிையன் விருத
பபறற தயகதிமிக்க எழுத்தயாரு் என்றும
பதயரவித்தயார். கூட்டத்தின் வக தயட்டவிிவை.
ஏபனன்றாரி, இந்தய நிகழ்ச்ற்க்க குருற்ை
நாரட்களக்க முன்புதயாரன் தினிை்
பத்திரக்வகையி கவைஞருக்க எதிராரக குரு
பபட்ட பகார்த்திருந்பதயன். அவ்தயாரன் என்வன
பசன்வன வாரபனாரிக்க  தக்கிிடத்தயார் என்று
க்றப்பாரகச் பசாரிி ையருந்பதயன். இவதய பதயரந்த
வவத்திருந்தய பதயாரணட்ககள, பபசாரிி
வீறாரப்பபார் முதககவு நிமி்த்தினார்ககள.
ற்ை் ஏபனாரதயாரன்போார என்று பார்த்தயார்ககள. பை்
நாரன்  வக்கிரிாரக பபற்விட பவண்ம என்பத
ிாரதிர கடகாரரத்வதயப் பார்த்தயார்ககள. விக்
அருபக வந்தய நாரன் இப்பட வாரழ்த்திபனன்.’
“தயந்வதய பபரிாரருக்கப் றக,
தயமிுகத்திி முழுவிிாரன தயமிுன் இன்னும
றக்கவிிவை. பதயாரு் வைமபுரஜாரனின்
ிகளம, ிருிகனும குரு தயமிழ்க் குந்வதயவிப்
பபறறுக் பகார்த்தயாரி நாரபட நன்்ற
பதயரவிக்கம.”

குரு நிமிடத்திி பபற் முடத்தவிட்்,
நாரன் பிவடவி விட்் இறஙகிபனன்.
கவைவாரண் அரஙகிி கவைஞவர காரணச்
பசன்ற என்னுடன், க்விிாரக வாரதிட்ட
காரவறதவற உி் அதிகாரரிாரன அபதய
பாரைச்சந்திரன் என்வன ஆச்சரிாரகப் பார்த்தயார்.
இரண் மூன்று ிாரதய இவடபவெக்ககள நாரன்
ஏன் அப்பட ிார்றபனன் என்பத அவருக்க
பதயரந்திருக்காரத. ஆனாரலும, உடனடிாரக அவ்
இிிபாரன நிவைக்கச் பசன்றுவிட்டார்.
இப்பபாரத கூட கவைஞபரார் பச்த்த அவ்
என்வனப் பார்க்கம பபாரபதயிைாரம எனக்க
கூச்சிாரகபவ இருக்கம.
நாரனும, இன்னும குரு ற்ைரும பபற்
முடத்தய றக, இறுதிிாரக கவைஞ் எழுந்தயார்.
அவ் என்வனப் பற்ற என்ன பபசப் பபாரகிறார்
என்பவதய அ்றவதயறகாரக அந்தய வுாரகத்வதய குட்ட
நின்று பகாரணடருந்பதயன். பபாரதவாரக,
எதிராரெகளக்க பபாரதக் கூட்டஙகெி
நாரிக்காரன கட்் வவப்பதிி கவைஞ் நிபுண்.
அவுப் தயவு எ்த்தப் படத்தயார். அதிலுகளு
பபி்களக்க முன்னாரி தயம , உடன் றப்பு

பபாரன்ற வார்த்வதயகவு
அவடபிாரழிிாரக்கிவிட்் அந்தய பபி்க்க
உரிவ்கவு சட்டக்காரட்டனார்.
அவுப் தயழிி என் பபி் இருந்தயாரலும
சமுத்திரம அவ்கபு என்று அவ்
பசாரிைவிிவை. இததயாரன் என் பபச்சக்க அவ்
காரட்டி கவறந்தயபட்ச எதி்ப்பு.
நாரன் இப்பபாரத நிவனத்தப்
பார்க்கிபறன். பசிவி. பஜிைிதயார கைந்த
பகாரகளளகிற இப்படப்பட்ட குரு கூட்டத்திி
கவைஞவர ிவறமுகிாரக சாரடித பபாரி,
அவவரச் சாரடனாரி என்ன நடந்திருக்கம?
அவரத அதிமுக உடன் றப்புககள சமிார
இருந்திருப்பார்குார? அிைத இவ்தயாரன் சமிார
இருக்க விட்டருப்பாரரார? இம ரிி ஓட்டவை
நாரன் பார்க்கம பபாரபதயிைாரம, கவைஞரன்
பின்விிாரன எதி்ப்பும கடவி கணணிிம
கட்்ப்பாரட்வட காரத்த நின்ற திமுக
பதயாரு்கென் பணபார்மதயாரன் நிவனவுக்க
வருகின்றன. இன்னும பசாரிைப் பபாரனாரி
பஜிைிதயார அிைாரதய ிறறவ்ககள
முதயைவிச்ச்குாரக இருந்தயாரலும நாரன்

தயாரக்கப்படாரிபைார அிைத வசவு
வாரஙகாரிபைார திரும இருக்க முடிாரத.
இந்தயச் சிித்திி, ன்ன் நடந்தய குரு
நிகழ்ச்ற்வி இஙபகபி சட்டக் காரட்ட
விருமபுகிபறன். பஜிைிதயார முதயிவராரக
ிார்றி றக பகாரவவையி புதிி விிாரன
நிவைிம குன்வற தவக்கி வவத்தயார். வாரபனாரி
பசெயதிிாருராரக அஙபக பசன்்றருந்பதயன்.
அப்பபாரத காரஙகிரஸ கட்ற்க்கம,
அதிமுகவிறகம. ற்ை கசமுசாரக்ககள ித்திி
விிாரனத்தவற அவிச்சராரன ிாரதயவராரவ்
ற்ந்திிார, அந்தய நிகழ்ச்ற்ையி கைந்த பகாரணடார்.
இவ் அரச வமசத்வதயச் பச்ந்தயவ். இந்தய
நிகழ்ச்ற்ையி கைந்த பகாரண் பபற்ி பகாரவவ
நாரடாரளின்ற காரஙகிரஸ உறுப் ன்
பச.கப்புசாரமி ‘ிாரகாரராரஜார ற்ந்திிார அவ்கபுும
என்று முதயிி அவ் பபிவரக் க்றப் ட்டார்.
அவ்வுவுதயாரன். அஙபக திரணடருந்தய அதிமுக
பதயாரணட்ககள பிஙகரிாரக கத்தினார்ககள.
கப்புச்சாரமிவி பபச்வச முடக்கமபட வாரிதிரக்
கரிட்டார்ககள. பஜிைிதயார, அவ்கென்
நடத்வதயவி அஙககரப்பத பபாரி

பபசாரதிருந்தயார். இந்தய அடாரவட நிகழ்ச்ற்வி
திருச்ற் வாரபனாரி நிவைித்திி முதயி
பசெயதிிாரக குிப்பரப் பனாரம.
மீண்ம கவைஞ் அரசக்பக
வருகிபறன். தயமிுக அரற்றக, க்றப்பாரக
கவைஞருக்க எதிராரன பசெயதிகவு முக்கிிப்
ப்த்திபனன். அபதய சிிம கவைஞவர
கட்ற்த்தயவைவ், முதயிவ் என்ற முவறையி
அவருக்கரி பசெயதிகவுயும குிபரப் பனன்.
ஆனாரி, கவைஞருக்க எதிராரன பசெயதிகபு
அதிகம. காரவைையி ஆறு நாரறபதக்க
குிப்பரப்பாரகம பசெயதிககள ிக்ககள ினதிி
க்றப்பாரக பாரட்டாரெ ிக்கெடம ிகத்தயாரன்
தயாரக்கத்வதய அந்தயக் காரைத்திி ஏறப்த்திிவவ.
பபாரதவாரக இந்தய ிாரதிர அரசக்கப் பாரதயகிாரன
பசெயதிககள பவெிாரனாரி, ிக்ககள பதயாரட்பு
அதிகாரரககள பதயாரவைபபற்ையி பதயாரட்பு
பகாரண் திருத்தயம - அிைத ிறுப்புக்
பகார்ப்பார்ககள. ஆனாரி, பசெயதிிாரற்ரி் நாரன்
என்பதயாரி என்னபிார , என்னுடன் அவ்ககள
பதயாரட்பு பகாரணடதிிவை.

கவைஞ் அரசக்க எதிராரக, அதிமுக
சார் ி குரு ுி பட்டிி
பகார்க்கப்பட்டருந்தயத நாரன் அத்தயவன
பாரையண்கவுயும குன்றுவிடாரிி,
ஆனந்தயிாரக பசெயதிிாரக்கிபனன். இதயறக
பதிைெப்பத பபாரி, அபதயநாரகள ித்திிாரனம
கவைஞ் பசெயதிிாரு் கூட்டத்வதய
கூட்டையருந்தயார். ஆனாரி, எனக்க அவுப்பு
வரவிிவை. அவுப்பு வரவிிவை என்றாரலும
குரு பசெயதிிாருன், தயன்ிாரனம பற்ற
கவவைப்படாரிி பபாரெயத்தயாரன் ஆக பவண்ம.
இிவைிாரனி, டிிக்காரரன் தயாரெத்த
வி்வாரன். குரு கட்ற், திமுகவிறக எதிராரக குரு
அ்றக்வகவி பவெையட்டதயாரி கவைஞரும
பகாரட்வடையி முதயிவராரக பதிைெக்க
விருமபாரிி கணணிிம காரத்தயார் என்பற
நிவனக்கிபறன். ஆவகிாரி, பசெயதிிாரு்
சந்திப்பு அணணார அ்றவாரைித்திி நடந்தயத.
அதிமுகவின் ுி பட்டிி அ்றக்வக
பசெயதிிாரு்களக்க பகார்க்கப்பட்் கவைஞ்
பபற்க் பகாரணடருந்தயார். தயாரிதயிாரக பபாரன
நாரன், பபற்க் பகாரணடருந்தய கவைஞவர
இவடி்றத்த, இப்படக் பகட்படன்.

‘சார் நீஙக என்வன கூப் டை. ஆனாரலும
வந்தட்படன்ும
‘நீஙக எஙக பசெயதிி பபாரடிாரட்தஙக...
ஆனாரலும வரபவறகிபறன்ும.
பசெயதிிாரு்ககள ற்ரத்த விட்டார்ககள.
கவைஞரடம ஏன் வாரிக் பகார்க்க்றஙக என்று
ற்ை் என்வனச் பசிைிாரக தயட்டனார்ககள.
கவைஞ் முகத்வதயபி பார்த்பதயன்.
காரவைையிதயாரன் அவவரப் பற்றி க்விிாரன
கறறச் சாரட்்கவு, பநரி கணடத பபாரி
பசெயதிிாரக்கி இருந்பதயன். ஆனாரி, அவ்
முகத்திி எந்தய க்க்ப்பும இிவை. என்வன
புன்முறுவபைார் பார்த்தயார். எனக்க
ஆச்சரிிாரக இருந்தயத. குரு தெ பகாரபத்வதயக்
கூட அவ் கணகபுார, முகபாரவபிார
காரட்டவிிவை. இன்றுவவர இத எனக்க
ஆச்சரிிாரகபவ இருக்கிறத.
பசெயதிிாரு் கூட்டம முடந்தயதம, அதிி
கைந்த பகாரணட மு.க.ஸடாரின் அவ்ககள
என்வனப் பார்த்த எஙக பசெயதிவியும

பரடபிாரவிி பபார்வீஙகுார அணபண
என்றார். இந்தய அணபண என்ற வார்த்வதய
என்வன கசக்கிப் ழிந்தயத. இவ் முகத்திலும
குரு ற்ன்ன எகள கூட பவடக்கவிிவை. ிாரறாரக
என்வன நட்பாரகபவ பார்த்தயார். அதிமுகவுக்க
எதிராரக பகார்க்கப்பட்ட ுி பட்டிவையும,
ிாரவைச் பசெயதிையி தயவைப்புச் பசெயதிிாரகப்
பபாரட்் விுாரற்த் தயகளெவிட்படன்.
இந்தய அாணகமுவற என்வன ஓருவு
பின்விப்ப்த்திித. ஆனாரலும அரசக்க
எதிராரன பசெயதிககள வுக்கம பபாரி குி
பரப்பாரகிக் பகாரண்தயாரன் இருந்தயன.
இந்தயக் காரைக்கட்டத்திி இைஙவகக்கச்
பசன்ற இந்திி அவிதிப்பவடவி திருமப
பபறறுக் பகாரகளு பவணடி கட்டாரிம ராரஜவ்
காரந்திக்க ஏறபட்டத. கவைஞ் இந்தயப்பவட
பசன்வன திரும ி பபாரத அவதய வரபவறக
பசிைவிிவை.
இைஙவகத் தயமிழ் பபணகெடம இந்திி
ராராணவம அத்த மீ்ற நடந்த பகாரணடத என்பத

கவைஞரன் வாரதயம. ிாரழ்ப்பாரணம,
ிட்டக்குப்பு, திரபகாரணிவை என்று
பிபவறு இடஙகளக்க பிணித்தய எனக்கம
இந்தய தயகவிககள கிவடத்தயதம, அப்பபாரத
பசன்வனையி சவாரகத் பஹோரட்டிி
தயஙகிையருந்தய மூப்பனார் அவ்கெடம
பதயரவித்பதயன். அவரும உடனடிாரெய ராரஜவ்
காரந்திவி சந்தித்த தயக்க பரகாரர நடவடக்வக
எ்ப்பதயறக ஏறபார் பசெயவதயாரக கூ்றனார்.
இவதயி்த்த, இந்திி பபண பபாரலஸ அஙபக
அனுப்பப்பட்டத.
இந்திி அவிதிப்பவடையன்
இைஙவகத் தயமிு்களக்காரக நிைதம
பசெயதிருக்கிறார்ககள. இந்திி - இைஙவக
குப்பந்தயத்திறக றக, ஆயுதயஙகடத்திி
கறறத்தின் பபரி வகத பசெயிப்பட்ட
வி்தயவைப் பபாரராரெகவு பைாரி விிாரன
நிவைித்திி இருந்த குரு இைஙவக விிாரனம
மூைம பகாரழும றக பகாரண் பசிவதயறக
அந்தய நாரட்் அரச தீ்ிாரனித்த விட்டத.
விிாரனமும வந்த விட்டத. அந்தய விிாரனத்வதய
தய்ப்பதயறகாரக இந்திிப்பவட சற்ற

வவுத்தயதம எனக்கத் பதயரயும. ஆனாரி,
ித்திி அரற்ன் முட்டாரகள தயனிாரன அரற்ிி
முடவாரி இந்தய பபாரராரெககள சிவன் அருந்தி
தயறபகாரவை பசெயத பகாரணடார்ககள.
கவைஞருக்க சாரதயகிாரன வி. .ற்ங அரச,
நாரடாரளின்றத்திி பதயவி இுந்தயத.
கவைஞருடன் பவகவி பாரராரட்ட,
அதிமுகவுடன் உறவாரடி ராரஜவ் காரந்திையன்
தயிவிி சந்திரபசக் அவிச்சரவவ ித்திையி
பதயவிபிறறத.
அந்தயக் காரைகட்டத்திி கவைஞரன்
பசெயதிிாரு் கூட்டம - என்ன காரரணத்தயாரபைார
கட்ற் அலுவைகிாரன அ்றவாரைித்திபைபி
நவடபபறறத. நாரன் கவடற் வரவசையி
உட்கார்ந்திருந்பதயன். அந்தய அவறக்ககள நவுந்தய
கவைஞ் என்ன சமுத்திரம! எப்பட இருக்கஙகும
என்று என்வன ிட்்ம தயனிப்ப்த்தி நைம
விசாரரத்தயார். நாரனும குரு ிகத்தயாரன் தயவைவ்
இப்பட நைம விசாரரக்கம பபாரத அவருக்க
எதிராரக குரு ற்ன்ன பககளவிவிக் கூட எழுப்பக்
கூடாரத என்று உறுதி பணபடன். ஆனாரி குரு

பசெயதிிாரு் இந்திி அவிதிப்பவட பற்ற குரு
பககளவி எழுப் , கவைஞ் பதிைெத்தய பபாரத,
என்னாரி சமிார இருக்க முடிவிிவை.
நாரனும குரு தய்ிசஙகடிாரன பககளவிவி
பகட்படன். கவைஞருக்க பிஙகரிாரன
பகாரபம. அப்பபாரத முகத்திி ிட்்ம எகளவுப்
பபாரட்டருந்தயாரி அத எணபணெய ஆகிையருக்கம.
என்வன பநரடிாரகப் பார்த்த ‘ஆிாரெயிார...
இந்திிப் பவட இைஙவக தயமிழ் பபணகவு
கறபழிச்சத. இப்பவும பசாரிபறன், உன்னாரை
நீயூஸை பபாரட முடயுிாரும என்று சவாரி வி்ம
பதயாரரவணையி பகட்டார். நாரனும ‘இன்வனக்க
சாரிஙகாரைபி பபார்பறன் சார்ும என்பறன். இந்தய
அிெையி பசெயதிிாரு் கூட்டம விவரவிி
முடவுக்க வந்தயத.
நாரன் ஆடப்பபாரெய விட்படன். கவைஞ்
இப்பட எந்தய பசெயதிிாருவரயும ‘நீ, நாரன்ும என்று
குருவிையி பபற்ித இிவை. இதயர
பசெயதிிாரு்களக்கம ஆச்சரிிாரகி விட்டத.
நாரன், திக்க முக்காரட அந்தய அவறவி விட்்
அகை முடிாரிி நின்ற பபாரத கவைஞ் என்

அருபக வந்தயார். ‘நாரன் பசாரன்னவதய அப்படபி
பபாரட உஙகளவடி வாரபனாரி பந்றமுவறககள
இடம தயராரபதய, நீஙக எப்பட பபார்வீஙகும என்று
பகட்டார். நாரன், வாருப்பாரட
ராரிமூ்த்திவிபிார அிைத எனக்க
பபருிுவு உதயவிையருக்கம திருிதி. ிரகதயம
சந்திரபசகவரபிார அாணகி ஆகபவ, கவைஞ்
ஆட்ற்வி டஸமிஸ பசெயி பவண்மும என்று
கவைஞரன் கறறச்சாரட்டறக ஈ்பகார்த்த
அந்தய பசெயதிவி சிச் வராரக்க முடயும. இவதய
ினதிி வவத்தக் பகாரண் ‘பபாரடமுடயுமும
என்பறன்.
கவைஞ் என்வன குரு ிாரதிர பார்த்தயார்.
அவ் அப்பபாரத என் மீத  வ்றித பகாரகளவக
அடப்பவடையி அிை என்பதம. வீமபுக்காரக
பபற்ித என்பவதயயும புரந்த பகாரணபடன்.
அந்தய பசெயதிவி நாரன் எனத பசெயதி
அ்றக்வகையி பச்க்கபவ இிவை.
சந்திரபசக் அரச பபாரறுப்பபறற
குருிாரதய காரைத்திறககள ித்திி தயகவி
குிபரப்புத்தவறக்கம, உகளதவறக்கம

இவணிவிச்சராரன ற்ன்ஹோர பசன்வனக்க
வந்திருந்தயார். உகளதவற இவணிவிச்ச் என்ற
முவறையி தயமிுகத்திி சட்டம குழுஙவக
பர வைவன பசெயவதயறக ிாரநிை அவிச்ச்ககள உி் அதிகாரரககள கூட்டம குன்வற நடத்தினார்.
முதயிவ் கூட்டத்திறக தயவைவி வகித்தயார்.
தயமிுக அரற்ன் தயவைவி அலுவைகத்திி
நவடபபறற இந்தயக் கூட்டம முடவவடயும
பபாரததயாரன் பத்திரவகிாரு்ககள
அனுிதிக்கப்பட்டார்ககள. இந்தயக் கூட்டத்திி
கைந்த பகாரணட முதயிவரும, ித்திி அவிச்ச்
ற்ன்ஹோரவும பபற்ி முவறையி இருந்த
இரணடாரிவ், முதயைாரிவரன் ஆளவிக்க
உட்பட்் விட்டார் என்பத புரந்த விட்டத.
இந்தய அவிச்ச் ரதயி் சந்திரபசகருக்க மிகவும
பவணடிவ்.
இந்தயக் கூட்டம முடந்தய றக, ற்ன்ஹோர
ிறுநாரகள ஆளந் ிாரெவகையி
பசெயதிிாரு்கவு சந்தித்தயார். நாரன் சமிார
இருக்க பவண்ம என்ற உறுதிபிார்தயாரன்
பபாரையருந்பதயன். ஆனாரி, ற்ை பசெயதிிாரு்ககள
கவைஞ் ஆட்ற்க்க எதிராரக ற்ை பககளவிகவுக்

பகட்ட பபாரத, நாரனும பச்ந்த பகாரணபடன்.
ித்திி அரச கவைஞ் ஆட்ற் மீத என்ன
நடவடக்வக எ்க்கப் பபாரகிறத என்றும
பகட்படன். அப்பபாரத அவிச்சருடன் இருந்தய
ித்திி அரற்ன் தயமிழ் ஐஏஎஸ அதிகாரர குருவ்,
அவிச்சரன் காரவதயக் கடத்தயார். நாரன் இன்னார்
என்று பசாரிி விட்டார். உடபன அவிச்சரும
பகாரபத்பதயார் எதவும பபசாரிி சமிார இருஙக
சார் என்று ஆஙகிைத்திி க்விிாரகச்
பசாரன்னார். அப்பபாரத கவைஞரன்
நாரறகாரிவி விட என் நாரறகாரிதயாரன்
ஆடப்பபாரனத.
ிாரவைையி, இபதய ஐ.ஏ.எஸ அதிகாரர
பசன்வனையி உகளு தயகவி குெப்பரப்புத்தவற
உிரதிகாரரகென் கூட்டத்வதய பசன்வன
பதயாரவைக்காரட்ற் நிவைித்திி கூட்டனார்.
இதிி அவிச்சகத்தின் பசிைாருராரன ிபகுஷ
ரசாரத்தம, கைந்த பகாரணடார். எஙககள
அவிச்சகத்தின் தயவைவி அதிகாரர இவ்தயாரன்.
பசன்வன பதயாரவைக்காரட்ற் நிவைித்திி
அப்பபாரத தவண இிக்கநராரக இருந்தய

எழுத்தயாரு் ஏ. நடராரசனும இந்தயக் கூட்டத்திி
கைந்தக் பகாரணடவ்கெி குருவ்.
இந்தய இ.ஆ.ப, ‘தயமிுக அரவச க்றப்பாரக
முதயைவிச்சவர இஙககளு குரு ற்ை்
க்விிாரக விி்ற்க்கிறார்குாரம. இதயன் மூைம
அவ்களக்க எச்சரக்வக வி்கிபறன்.
இனிபிலும இப்பட முதயைவிச்சருக்க
தய்ிச்சஙகடிாரன நிவைவிவி
பதயாரறறுவித்தயாரி அவ்ககள மீத நாரஙககள
க்விிாரக நடவடக்வக எ்ப்பபாரமும என்று
ஓஙகிக் கத்தினார். கூட்டத்திி குருவ்
முகத்திலும ஈிாரடவிிவை. குருபவவு
எப்பபாரதயாரவத தயப் த்தயவ்ற கவைஞவர கவற
கூ்ற இருப்பபாரபிார என்பத ிாரதிர தயஙகவுத்
தயாரஙகபு பார்த்தக் பகாரணடார்ககள.
என்னாரி பபாரறுக்க முடிவிிவை.
நாரன் எழுந்பதயன். ‘நீஙககள பசாரிவத
என்வனத்தயாரன்... நாரன் தயமிுக அரவச
விி்ற்ப்பத, கவைஞவர விி்ற்ப்பத ஆகாரத...
முதயிவருக்கம, வி்தயவைப்புிகென் மீத
அப்பட குன்றும பாரசம கிவடிாரத. ஆவகிாரி,

புிகவு பற்ற பசெயதிககள பவெிாரவவதய
அவரும ஆட்பச க்க ிாரட்டார். நீஙகுாரக
கறபவன பசெயத பகாரணடாரி அதயறக நாரன்
பபாரறுப்பிை. பதயவவிாரனாரி என்வன
ிாரறறுஙககளும என்று உரக்கக் கூவிபனன். எஙககள
பசிைாரு் ிபகுஷ ரசாரத், ரஷிக்ப்பம இரவு
தயஙகாரத என்பத பபாரி, உடனடிாரக
பகாரபத்வதய காரட்ட நடவடக்வக எ்க்கக்
கூடிவ். ஆனாரலும, பபாரறுவிிாரக இருந்தயார்.
இந்தயக் கூட்டம முடந்தயதம என்வனப் பற்ற
உி்ிட்டக் கழு குன்று ஆெயவு பசெயதிருக்கிறத.
அப்பபாரவதயக்க என் மீத நடவடக்வக எ்க்க
பவணடி பதயவவையிவை என்று பசிைாரு்
தீ்ிாரனித்த விட்டதயாரக அ்றந்பதயன்.
ித்திி அரச கவைஞ் அரற்ன் மீத
நம க்வக வவத்திருந்தயாரலும, தயமிுக அரற்ிி
நி்பந்தயம கருதி ராரஜிவ் காரந்திையன்  தண்தயிி,
பஜிைிதயாரவின் வறபுறுத்தயிி கவைஞ் அரச
1991 ஆம ஆண் ஜனவர ிாரதயம 31 ஆம பதயதி
பதயவி நீக்கம பசெயிப்பட்டத.

இவதயி்த்த அபதய இவணச் பசிைாரு்
பசன்வனக்க வந்தயார். அவவர விிாரன
நிவைித்திி வரபவறகச் பசன்பறன். என்வனப்
பார்த்தயதம ‘கன்கராரஜலலபைஷன்ிாரும என்றார்.
உடபன நாரன், எனக்க, இவண இிக்கந் பதயவி
வந்த விட்டதயாரகக் கருதி, நன்்ற பதயரவித்பதயன்.
எந்தய இடத்திி, எந்தயப் பதயவிையி, நாரன்
நிிமிக்கப்பட்் இருக்கிபறன் என்பவதய அவபர
பசாரிைட்்ம என்பதபபாரி ஆவபைார்
பார்த்பதயன். உடபன அவ் ‘உஙக நணபர
முடச்ற்ட்படாரம பார்த்தீஙகுாரும என்றார்.
அப்பபாரதம புரிாரிி நாரன் அவவரப் பார்த்தய
பபாரத கருணாரநிதிவித்தயாரன் பசாரிபறன்.
டஸமிஸ பணணிட்படாரபி , உஙகளக்க
சந்பதயாரஷமதயாரபன என்றார்.
நாரன் சந்பதயாரஷப்பட விிவை . இந்தய
ஐ.ஏ.எஸ அதிகாரரககள எப்பட பச்பசாரந்திகுாரக
ிாரறுகிறார்ககள என்பவதய முன்பப
பார்த்திருக்கிபறன், என்றாரலும இப்பபாரத
அவவர அழுத்தயிாரக பார்த்பதயன். குருவவகையி
பசாரிைப் பபாரனாரி அரற்ிி வாரதிகவு விட
ஆபத்தயாரன்வ்ககள இந்தய ஐ.ஏ.எஸ, ஐ. .எஸ

காரர்ககள தயாரன். அரற்ிிவாரதிகளக்க கறுக்க
வழிவிச் பசாரிிக் பகார்ப்பவ்கபு
இவ்ககள தயாரன் இந்தய அரற்ிிவாரதிகளக்காரவத,
கட்ற், ிக்ககள, பதய்தயி என்ற கட்்பார்ககள
உகளுன. இவ்களக்பகார வடபிாரழி ிந்திரம
பபாரி அரச சட்டத்திட்டஙககள தயாரன் வழிகாரட்ட.
ஆனாரலும, அந்தய விதிகளக்கம
வழிகாரட்டகுாரக பசிிப்கிறவ்ககள
இவ்ககள. என்றாரலும இன்வறி இவுி
தயவைமுவறையி உருவாரகி இருக்கம
பந்விிாரன ஐ.ஏ.எஸ., ஐ. .எஸ
அதிகாரரகவு நமிாரி பார்க்க முடகிறத.
1991 ஆம ஆண் பி ிாரதயம 21 ஆம
பதயதி, காரஙகிரஸ கட்ற்த் தயவைவ் ராரஜவ் காரந்தி
பகாரிைப்பட்டார்.
கடிரசத் தயவைவ் ஆட்ற் நடக்கம
பபாரபதய, பசன்வனக்கம காரஞ்ற்புரத்திறகம
இவடபி உகளு ஸ்பபருமபு தரி, இரவு
எட்டவர ிணிக்க ரதயிராரக வருவதயறக
வாரெயப்பு இருந்தய ராரஜிவ் காரந்தி வி்தயவை
புிகென் ினிதயக் கணடாரி பகாரிைப்பட்டார்.

அவ் ரதயிராரகக் கூடாரத என்பத வி்தயவை
புிகென் பநாரக்கம என்று கூறப்ப்கிறத.
இதிி கவைஞரும முதயிவராரக முடிாரத
என்பத அவ்களக்க பதயரயும என்றாரலும
தயமிுக அரற்ிவைப் பற்ற அவ்களக்க
அக்கவற இிவை. கவைஞவர பகாரன்றுத் தயாரன்
தயமிழ் ஈும உருவாரக பவண்ம என்றாரி
அதயறகம அவ்ககள தயிாரராரக இருப்பார்ககள.
பைதயடவவ வடஇைஙவகையி சறறுப்
பிணம பசெயத இருக்கிபறன். இந்தய வி்தயவைப்
புிககள பகாரன்ற தயமிு்கென் எணணிக்வக
இைஙவக ராராணவம பகாரன்ற எணணிக்வகக்க
சவுத்தயதயிை. ிாரறறுக் கருத்தகளு தயமிழ்
ற்ந்தயவனிாரு்ககள, கவிஞ்ககள
பபாரன்பறார்கவு கடத்தவதம, அவ்கவு
பகாரவைச் பசெயவதம இவ்களக்க வாரடக்வக.
எனத க்மபத்தினரும நணப்களம கூட ‘நீஙக
கவைஞவர எதி்த்த பசெயதி பபார்ஙக,
பஜிைிதயாரவவ எதி்த்த பசெயதி பபார்ஙக
ஆனாரி எிடடவி எதி்த்த பசெயதி
பபாரடாரதீஙக. வீட்டபைபி வந்த
பகாரிலுவாரஙக! என்றன்.

இவ்களக்க பிந்த பகாரழும ி
குதஙகிையருந்தய அமி்தயிஙகம வீட்டபைபி
ற்றறுணட சாரப் ட்் விட்் ஈரக்வக உைரும
முன்பப அந்தய பபருிகவன சட்்க்
பகாரன்றவ்ககள இவ்ககள. இவ்களக்க
தயமிுகத்திி கவைஞ் இருந்தயாரலும சரதயாரன்,
பபாரனாரலும சரதயாரன். ராரஜவ் காரந்தி பகாரவைையி
நித ரத்தயிாரன பதிமூன்று தயமிழ்
பபாரலஸகாரர்ககள பகாரிைப்பட்டவதய
இவ்களக்க இன்னும பகாரமபு  வவி வி்ம
இஙககளு தயமிழ் பதயற்ி்ககள பபசவபதய
இிவை.
ஸ்பபருமப தருக்க நாரன் கூட
பபாரையருப்பபன். குருபவவு பகாரிைப்பட்்
இருக்கைாரம. முன்பு இைஙவக ராராணவம
வி்தயவைப் புிகவு வடிராரெயச்ற் வவர
தரத்தி நி்மூைம பசெயிப் பபாரனபபாரத பபார்ப்
ரகடனம பசெயவதபபாரி இைஙவகையன்
ஆகாரி எிவைவி மீ்ற ன்ன் இந்திி
ராராணவத்வதய அனுப் வவத்தயவ் ராரஜவ் காரந்தி.
இவரத அன்வனதயாரன் இவ்களக்க
ஆயுதயஙகவு வுஙகி புிகவு
பபாரராரெிாரக்கிிவ். ரபாரகரவன குப்பவடக்க

பவண்ம என்று இைஙவக பகட்டபபாரத அவதய
புறக்கணித்தயவ் ராரஜவ் காரந்தி. ராரஜவின்
அாணகமுவற தயவறாரகப் பபாரெயவிட்டாரலும,
வி்தயவைப் புிகவு வவத்பதய வட
இைஙவகையி தயமிழ் பபாரலவஸ அவிக்கவும,
இந்தய வீர்கென் ிறுவாரழ்விறகாரக கணிசிாரன
நிதி குதக்கவும இந்திி இைஙவக குப்பந்தயத்திி
வவக பசெயதயவ்.
பாரைஸதீனிி ிக்களக்க உரவி கரி
எழுப்பும. ிாரச் அராரபத்வதய ன்பற்ற
ரபாரகரனும, சபகாரதயர பகாரவைகெி
ஈ்படாரிி நீக்கப் பபாரக்காரக நடந்திருந்தயாரி
இந்பநரம தயமிழ் ஈும கிவடத்திருக்கம. ராரஜவ்
காரந்தி பகாரவை மூைம இவ்ககள தயமிுகத்திி
பஜிைிதயாரவின் தயவைவிையி குரு அந்நிி
கைாரச்சாரரத்திறக அடபகாரிிவ்ககள.
இைஙவபுிிாரகாரண சவபவி வகப்பற்ற
அவதய தயஙககள பக்கம வவுத்தக் பகாரகளளம
பக்கவிறறவ்ககள. ரபாரகரன் அவ்கென்
களவுககள இருவ் தயமிுகத்திி உி்நிவைப்
பகளெையி படத்த வருகிறார்ககள. அபதய சிிம
இைஙவக தயமிழ் பபாரடின்ககள கட்டாரிிாரக
வி்தயவைப் பவடையி பச்க்கப்ப்கிறார்ககள.

ரபாரகரன் களவுககள படப்பதிி ிகிழ்ச்ற்பி.
இந்தய அடப்பவட உரவிவி இவ் ஏன்
இைஙவக பபாரடின்களக்க பகார்க்கவிிவை
என்பததயாரன் பககளவி. என்றாரலும இைஙவகத்
தயமிு்ககள சாரகட்்ம என்று ற்ை் இவ்கவு
கவற பசாரிகிறார்ககள. நாரபனார இைஙவகச்
தயமிுன் சாரகிறாரபன என்று இவ்கவு
ஆட்பச க்கிபறன்.
இந்தய பகாரவை நிகழ்ச்ற் பதயரந்தயதம
கவைஞ் ஆடப் பபாரெயவிட்டதயாரக அ்றகிபறன்.
ித்திி அரற்ன் பதயவி நீக்கத்தயாரி ிக்கெவடபி
அனுதயாரபம பபறற திமுக, இந்தய பகாரவைிாரி
பதய்தயிி குன்றும இிைாரிி பபாரகம என்பத
கவைஞருக்கம பதயரந்தவிட்டத. ஆவகிாரி,
வகிறு நிவைையி இரண் வககவுயும உதய்ற
‘எிைாரம பபாரையட்பட, எிைாரம பபாரையட்படும
என்று அரற்றிதயாரக அ்றகிபறன்.
பசன்வன பபாரத ிருத்தவிவனையி
ராரஜவ் காரந்திையன் சடை பகாரரத்வதய பார்த்த
விட்் பசன்வன வாரபனாரிையி பசெயதிிாரக்கிி
பபாரத கவைஞ் குரு திவரபடத்திி
‘ ஞ்சிாரஙகாரவி ுந்தயத பபாரிும என்று

க்றப் ட்ட உவரிாரடி வாரசகத்வதயபி
பசெயதிையலும க்றப் ட்படன்.
அதிமுக பதயாரணட்ககள எனப்ப்பவார்
ராரஜவ் காரந்தி பகாரவைக்க அ்த்தய படிாரக
மூன்று நாரட்ககள திராரவிட முன்பனறறக் குக
ரமுக்கென் வீ்கவுயும, பசாரத்தக்கவுயும
ிவறிாரடனார்ககள. அதிமுக பபாரதச்
பசிைாரு் பஜிைிதயார குரு ிாரதய காரைம
வீட்டறக பவெபிபி தயவைகாரட்டவிிவை.
தயமிுகம முழுவதபி ிிாரன அவிதி.
இவதயி்த்த நடந்தய சட்டப்பபரவவ
பதய்தயிகெி அதிமுக, காரஙகிரஸ கூட்டணி
வரைாரறு காரணாரதய பவற்றப் பபறறு 1991 ஆம
ஆண் ஜூன் ிாரதயம 24 ஆம பதயதி பஜிைிதயார
முதயிவராரக பபாரறுப்பபறறவதய க்றப் ட
பவணடித இிவை. அவ் பதயவிபிறபதயறக
இரண் நாரட்களக்க முன்பு இப்பபாரவதயி
ிதவர வாரபனாரி நிவைி இிக்கந்
பாரைசப்ரிணிிமும, ட்ட வாரபனாரி நிவைி
உதயவி இிக்கந் சஙகரனும உடன் வர, புதிி

முதயிவவர பதயாரழிி நிமித்தயம பந்காரணி
பசெயி பசன்பறாரம.
என்னிடம பஜிைிதயார இிிபாரகவும,
இனிவிிாரகவும நடந்த பகாரணடார். எதிபர
பணிவன்பபார் நின்று பகாரணடருந்தய எதி்காரை
அவிச்ச் முத்தசாரமிவி உட்காரரச் பசாரன்னார்.
இவ்தயாரன் முன்னதயாரக பகார்க்கப்பட்ட
வாரபனாரி பககளவிகளக்க பஜவுக்க பதிி
எழுதிக் பகார்த்தயவ் என்று அனுிாரனிக்கிபறன்.
சற்கைார நின்றுக் பகாரணபட இருந்தயார். இந்தய
சற்கைார எனக்க குருகாரைத்த க்மப நணப்.
இவரத கணவன், பதயாரு் ி. நடராரசன்
பசஙகிபட்் ிாரவட்ட ிக்ககள பதயாரட்பு
அதிகாரரிாரகவும, நாரன் ித்திி அரற்ன் பசெயதி
விுமபர அதிகாரரிாரகவும பணிிாரற்றபனாரம.
எஙககள வீட்டறக இருவரும வந்திருக்கிறார்ககள.
இந்தய நடராரசன் ரபைிாரனதம குரு தயடவவ
என்னிடம பதயாரவைபபற்ையி பதயாரட்பு
பகாரணடபபாரத ‘கவைஞருக்க பவணடி
நீஙககள, தயமிழ் ிணணிி, குரு புதிி
கைாரச்சாரரத்திறக வித்திடைாரிாரும என்று
பபாரருகளபட பகட்படன். உடபன அவ் ‘ஆைிர

நிுி (ஆ்.எம.வீ) கிவடக்கை. அதயனாரை
பவனிரத்த நிுிை (பஜிைிதயார) அணட
இருக்பகன்ும என்றார்.
முதயைவிச்சராரக பதய்வு பபறற
பஜிைிதயாரவுக்க பந்காரணி பதிவு ற்றப்பாரக
வந்தயதிி ிகிழ்ச்ற். என்னிடம விவடபபறப்
பபாரனார். உடபன நாரன், ‘நீஙக இனிபிி
முதயவைவிச்ச் ... உஙககள பசாரிவையும
பசிவையும நாரபட உன்னிப்பாரக கவனிக்கம.
உஙககள நன்விக்காரகச் பசாரிகிபறன். கவைஞ்
தயவைவ் ிட்்ிிை குரு முன்னாரகள முதயிவ்...
உஙகவு விட விதிி மூத்தயவ். அவவர
கருணாரநிதி என்று பசாரிைாரதீ்ககள. கவைஞ்
என்பற பசாரிலுஙககள. இத உஙககள
அந்தயஸவதயத்தயாரன் கூட்்ம.’ என்பறன்.
பபாரதவாரக இந்தய ிாரதிர உபபதயசம பசெயதயாரி
அவ்  வ்ற விழுவார் என்பார்ககள. அவதயயும
எதி்பநாரக்கித்தயாரன் பசெயதிிாருன் என்கிற
பபாரறுப்வப ிறந்த, குரு எழுத்தயாருன் என்கிற
பபாரறுப் ி அ்றவுவர பசாரன்பனன். அவருக்க
என்ன அவசரபிார... எதவும பதிி பசாரிைாரிி
ிாரடக்க விவரந்தயார்.

அடவிையன் விவை குரு
எம.எி.ஏ. பதயவி

பசிவி. பஜிைிதயார, முதயைவிச்ச்
பஜிைிதயாரவாரனார்.
தயமிுக புதிி சட்டப் பபரவவையி
உறுப் ன்ககள பதயவி ரிாரணம எ்த்தக்
பகாரணடார்ககள. பபரவவையன் பசெயதிிாரு்
ிாரடத்தின் முதயி வரவசையி இதயர
பசெயதிிாரு்கபுார் நாரனும அி்ந்திருந்பதயன்.
அந்தய பதயவி ஏறபு நிகழ்ச்ற்பி
பகவைிாரக இருந்தயத, காரஙகிரஸ
உறுப் ன்களம, தி.மு.க.வின் குறவற
உறுப் ன் பரதி இும வழுதியும நிமி்ந்தய
தயவைபிார் பந்பகாரணட பார்வவபிார்
பதயவிபிறறபபாரத அ.தி.மு.க உறுப் ன்ககள

பஜிைிதயார காரிி பந்ஞ்சாரணகிவடிாரக
கப்புற விழுந்தயார்ககள. கமபபகாரணம
சட்டப்பபரவவ உறுப் ன், அவ் காரிி கபு
விழுமபபாரத அவரத பவதயகாரி உச்ற்முட,
அமவிிாரரன் பாரதயஙகெி பதயாரடப்வபக்
கஞ்சம பபாரி, கருப்பு நிறத்திி பதயரந்தயத.
ஆஜாரனுபாரக பதயாரறறம பகாரணட அத்தயவனப்
பபரும, தயமிுனின் சிிரிாரவதயக் காரக்கம
திராரவிட இிக்கத்திிருந்த வந்தயதயாரக
தயமபட்டம அடப்பவ்ககள. சட்ட
சவபக்ககளபுபி கனிந்த விழுந்தயாரி
பநரிாரகம என்று பசாரிி, அந்தய அமிாரவின்
காரிி பதயாரப்பபன்று விழுந்தயவதய, பவெநாரட்்
பதயாரவைக் காரட்ற்களம படம டத்த தயமிுனின்
தயன்ிாரனத்வதய உைபகஙகம காரட்டன.
பபாரதவாரக குருவ் காரிி
இன்பனாரருவ் விழும பபாரத விழுந்தயவவர
‘பவணடாரம பவணடாரமும என்று பசாரிி
பதயாரழுவகக்கரிவ்  தக்கி வி்வத அிைத
தய்ப்பபதய இிிபு. பபரிவ்ககள காரிி
விழுகிறவ்களம பைசாரக கனிந்த அவ்கென்
முட்டக்காரிகவு பட்்ம படாரிலும
பதயார்வார்ககள. காரி நிமிடத்திறககள இத

முடந்த வி்ம. ஆனாரி, ிக்குாரி
பதய்ந்பதய்க்கப் பட்ட இந்தய ிாரபபரும
ரதிநிதிகபுார இரண் நிமிட பநரம, இந்தய
அமிாரவின் பசருப்புக் காரிி முகம பபாரட்்
கிடக்கிறார்ககள. இந்தய அமவிிாரபரார, அத குரு
பபரி விவகாரரம இிவை என்பத ிாரதிர
எஙபகபிார பார்த்தக் பகாரண் பபாரக்கக்
காரட்்கிறார். இந்தய அவைிாரன பகவைத்வதய
இத வவர எந்தய அவிப்பும குரு இிக்கிாரக
எ்த்தக் பகாரண் தயமிுனின் தயன்ிாரனத்வதய
நிவை நிறுத்தயப் பபாரராரடவிிவை. இந்தய
ைட்சணத்திி தயமிுன் உைகாரணடாரனாரம.
கிபதயாரன்்ற ிணபதயாரன்றார காரைத்திி
பதயாரன்்றனனாரம. இனிாரனம உகளுவனாரம.
பசடப்பட்ட முத்வதயிார, அவ்ககள
ிாரணபுமிக பபரவவத் தயவைவராரக
பதய்ந்பதய்க்கப் பட்ட பபாரதம
பபரவவக்ககளபுபி பந்ஞ்சாரண கிவடிாரக
பஜிைிதயார காரிி விழுந்த சட்டப்
பபரவவையன் கவுரவத்வதய உைக்றி பசெயத
விட்டார். இதயறகப் ன்ன் பபரவவக்ககள
பஜிைிதயார நவுயும பபாரதம, பவெபிறும
பபாரதம ற்றுத ஆசவாரசிாரக அருபக உகளு

ஓெயவு அவறக்க பசிலும பபாரதம,
சட்டப்பபரவவ அதிமுக உறுப் ன்ககள
எழுவதம, உட்காரருவதிாரக இருப்பார்ககள.
பசடப்பட்டிார் கூட எழுந்த நிறகாரதயத
பபாரைவும, அபதய சிித்திி உட்காரராரதயத
பபாரைவும திரசஙக ஆசனத்திி நிறபவ் பபாரி
நிறபார். 19 ஆம நூறறாரணடி திருவாரஙகூ்
சிஸதயாரன்த்திி குரு அடவிையன் விவை
இரண் எருதககள என்று பவுி வரைாரறு
கூறுகிறத. ஆனாரி, இஙபகபிார குரு
அடவிையன் விவை குரு எம.எி.ஏ பதயவி
என்பத அதிமுக பவடத்தய புதிி வரைாரறு.
முன்னதயாரக அதிமுக, காரஙகிரஸ பதய்தயி
ரச்சாரர கூட்டத்தின் தவக்க விுார, பசன்வன
வாரபனாரி நிவைித்திறக எதிபர உகளு
கடறகவரப் பரப் ி நவடபபறறத. ராரஜிவ்
காரந்தியும பஜிைிதயாரவும பஙபகறறார்ககள.
அப்பபாரத, பஜிைிதயார, பபரவவக்க கட்ற்ையன்
சார் ி நிறுத்தயப்பட்டட பவட்பாரு்கவு
பிவடக்க அவுத்த அ்றமுகம பசெயதயார்.
ிக்களக்பகார அந்தய உறுப் ன்கென் முகஙககள
பதயரிவிிவை. அத்தயவன பபரும

பதயாரப்பபன்று அந்தய அமிார காரிி கப்புற
விழுந்தயதயாரி, அவ்ககள முதகககள ிட்்பி
ிக்களக்க பதயரந்தயன. பசெயதிிாருன் என்ற
முவறையி முன் வரவசையி இருந்தய நாரன்,
ராரஜிவ் காரந்தி தயன்பனார் நின்ற இன்பனாரரு
வடநாரட்் காரஙகிரஸ தயவைவவரப் பார்த்த
கணணடத்தச் ற்ரப்பவதயப் பார்த்த விட்்
தயமிுன் இப்பட ஆனதயறகாரக தக்கக் கூத்த
ஆடாரதய கவறிாரக பவம பவம ப் பார்த்பதயன்.
எந்தயக் காரைத்திபையும இிைாரதய
அுவுக்க தயமிுவன அடவிப்ப்த்தம இந்தய
காரைடக் கைாரச்சாரரம முதயைவிச்ச் பஜிைிதயார
மீத எனக்க குரு பவறுப்வப ஏறப்த்திித
என்றாரலும முதயைவிச்ச் என்ற முவறையி
அவருக்க உரி பசெயதிகவு தயாரராருிாரகபவ
பவெையட்படன். அபதய சிிம எதி்க்கட்ற்
பசெயதிகவு க்றப்பாரக திராரவிட முன்பனறறக்
குக பசிறபார்களக்க முக்கிித்தவம
பகார்த்த பவெையட்படன். பதய்தயலுக்க முன்பு
பசிவி பஜிைிதயார வி்தயவைப் புிகுாரி
தயமிுகத்திி சட்டம குழுஙக பகட்் விட்டதயாரக
திமுக வவ சமபந்தயப்ப்த்தி கறறம சாரட்டனார்.

என்றாரலும, அவ் பதயவிபிறற குரு ிாரதய
காரைத்திி அவருக்க பநருக்கிாரனவ்
குருவரும, இப்பபாரத ிாரறறு அணிையி
இருக்கம அப்பபாரவதயி குரு மூத்தய அவிச்சரும
முதயைவிச்ச் வி்தயவைப் புிகளக்க எதிராரக
இருக்கிறத ிாரதிர நீஙக அடக்கட பசெயதி
பபார்்கஙக இதயனாரி அமிார பிை வி்தயவைப்
புிககள குரு கணணார இருக்காரஙக வி்தயவைப்
புிகுாரி ிாரவரயும எஙபக வவத்தம பகாரிை
முடயும. அதயனாரி இனிபிி அந்தய ிாரதிர
பசெயதிகவுப் பபாரடாரதீ்ககள என்று எனக்க குரு
பசெயதி வந்தயத. அப்படக் கூ்றிவ்கென்
பபி்ககள இன்றும எனக்க நிவனவிி உகளுன.
முதயவைவிச்சருக்க பவணடி இன்பனாரரு
அரச சார் ைார ‘அவிச்ச் குருவ் ‘இன்வறக்கக்
கூட ‘அமிார வீட்ை, எிட ட திரட் வந்தயத.
அதயனாரை இனிபிி அவஙக வி்தயவைப்புி
களக்க எதிராரனவஙக என்கிற ிாரதிர பசெயதி
பபாரடாரதீஙகும என்று உரவிபிார் என்வன
பகட்்க் பகாரணடார்.
நாரனும முதயைவிச்ச் பஜிைிதயாரவவ
சமபந்தயப்ப்த்தி வி்தயவைப் புிககள
சமபந்தயப்பட்ட பசெயதிகவுப் பபாரடவிிவை.

முதயவைவிச்ச் அப்பட பபற்னாரி தயாரன்போ
நாரன் பபார்வதயறக? வி்தயவைப் புிககள
விவகாரரத்திி கப்ற்ப் ஆகிவிட்டார். இப்பட
அகத்பதய பிந்த புறத்பதய பபற்ி வீரத்வதயக் கூட
வி்தயவைப் புிககள விவகாரரத்திி விட்்க்
பகார்த்தயார். சட்டப் பபரவவையபைார
பஜிைிதயார ிாரபபரும வீராரஙகவணிாரக
ற்த்தயரக்கப்பட்டார். குரு அதிமுக உறுப் ன்
குரு பககளவிவி பபரவவையி பகட்பார். உடபன
சமபந்தயப்பட்ட அவிச்ச் ‘கிலும நடந்தயாரி
கனிிாரகம... எஙககள இதயிக்கனி, முக்காரை
முதயிவி, தயமிழ்த்தயாரெய, பாரரதயிாரதயார,
புரட்ற்த்தயவைவி அமிார அவ்கென் பிைாரன
ஆவணையன்பட சட்டப்பபரவவையி பகாரசத்
பதயாரிவைவி பபாரக்கவதயறக ஐந்நூறு
ரபாரெயக்க ிருந்த வாரஙகப்பட்்களுத என்பத
ிாரதிர பதிைெப்பார். இப்பட முதயைவிச்ச்
பட்டாரதி பட்டஙகபுார் வைம வந்தயபபாரத
அவ் வி்தயவை புிகளக்க எப்பட
பிப்ப்கிறார் என்பவதய அ்றந்திருந்தய நாரன்
ற்ரத்தக் பகாரகளபவன். அபதயசிிம
தயனிினிதயனாரன நாரன் வி்தயவைப் புிகளக்க
எதிராரன பசெயதிகவு பசன்வன வாரபனாரையி
தணிந்த பவெையட்் வந்பதயன்.

சட்டப் பபரவவையி ஆளஙகட்ற்
உறுப் ன்ககள எந்தய அுவிறக அமிாரவிடம
அடவிிாரக இருந்தயார்கபுார அந்தய அுவிறக
பரதி இுமவழுதிவியும, குரு ற்ை காரஙகிரஸ
உறுப் ன்கவுயும எஜிாரனத் தயனிாரக
அதயட்்வார்ககள. பரதி இும வழுதியும
விடிாரட்டார். பை சிிஙகெி, அவ்
கண்க்கட்டாரக சவபையி இருந்த
காரவை்குாரி பவெபிறறப் பட்டருக்கிறார்.
குரு தயடவவ இப்பட இவவரத்  தக்கிக்
பகாரண்ப் பபாரகம பபாரத சட்டப்பபரவவ
காரவைாரெிாரன குரு அதிமுக அடவி, பரதிவி
விிடிாரக அடத்த விட்டார். இவரும
கைஙகிிக் கணகபுார் காரஙகிரஸ கட்ற்ையன்
சட்டப்பபரவவ அலுவைகத்தக்க வந்தயார்.
என்னாரி தயாரஙக முடிவிிவை. அவரத
பதயாரெி வக பபாரட்டபடபி
‘கவவைப்படாரதயடார! உனக்கம குரு காரைம
வரும. அதவவரக்கம பபாரறுத்திருும என்று
பசாரன்னபபாரத அவ் என்வனக் கட்டப்
டத்தக் பகாரண் பதயம த் பதயம அழுதயார்.

பரதி இுமவழுதிவி பதயற்றவிட்்,
சட்டப் பபரவவ காரஙகிரஸ கட்ற்
அலுவைகத்திிருந்த நாரன் பபரவவக்ககள
பபாரனபபாரத, இவடையி கவைஞரன்
உதயவிிாருராரன சணமுகநாரதயன் எதி்ப்பட்டார்.
இந்தய ிாரதிரிாரன சந்திப்புகெி
பபாரதப்பவடிாரக பபற்க்பகாரகளபவாரம.
அப்பபாரத அவ் சட்டப்பபரவவையன்
தவணப்பபாரதச் பசிைாருராரக இருந்தயார்.
முன்னதயாரக கவைஞரன் உதயவிிாரு்
என்பதயறகாரகபவ எம.ஜி.ஆ் அரசாரி பகார்வி
பசெயிப்பட்டவ்.
என்வனப் பார்த்தயதம நின்றார். உடபன
நாரன் அணணாரச்ற். பரதி இும வழுதிி அடத்தய
விவகாரரத்தய நாரன் வாரபனாரிையி பசெயதிிாரகப்
பபாரடப் பபாரபறன். இப்ப எிைாரம
கவைஞருக்க ஆதயரவாரன பசெயதிகுத்தயாரன்
பபாரடபறன். பவாணமுன்னு பபாரடை. அததயாரன்
நிிாரிம. ஆனாரலும, உஙக கவைஞ் என்வன
எப்பட பதயாரவைக்காரட்ற்ையை இருந்த  தக்கி
அடச்ற்ட்டார் பார்த்தீஙகுார? என்ன ிட்்ம
டவிையி அவ் நிவைக்க விட்டருந்தயாரி

இந்பநரம எப்பட எிைாரம பசெயதி
பவெிாரகிையருக்கம. கவைஞருக்க,
பவணடிவன் ிார், பவணடாரதயவன் ிாரருன்னு
பதயரிவைபி? என்று சரிாரரிாரக பபாரரந்பதயன்.
உடபன சணமுகநாரதயன் அவிதிிாரக
‘அவ் உஙககள ிாரத்தயை சார்ும என்றார். நாரன்
நிைார இருக்பக நிிாரிம என்பறன்.
சணமுகநாரதயன், தயன் பசாரிவை நமபாரதய என்வன
உண்வு பகாரப்பெக்கப் பார்த்தயபடபி ‘என்
களவுககள சத்திிிாரச் பசாரிகிபறன் உஙக
ிாரறுதயலுக்க கவைஞ் காரரணிிை,
அவ்வுவுதயாரன் என்னாரைச் பசாரிை முடயுமும
என்றார். உடபன, நாரன் அவரத பதிவை
அஙபகபி ஏறறுக் பகாரகளவதயாரக பநகிழ்ந்த
பபற்பனன்.
பசெயதிப் பணி முடந்த ஆற அிர
பிாரற்த்தயப் பபாரத, பசன்வன
பதயாரவைக்காரட்ற்ையி இருந்த வாரபனாரி
நிவைித்திறக கவைஞ் ிாரற்றையருக்க
ிாரட்டார் என்பற பதயாரன்்றித. அபதய சிிம
வவபகார வின் நி்பந்தயம கருதி பபசாரிி இருந்த

இருப்பார் என்று அனுிாரனிக்க முடந்தயத.
எஙககள அவிச்சருக்க கவைஞ் ிட்்ம புகார்
பசெயதிருந்தயாரி, என்வன பசன்வனக்க
உகளபுபி ிாரற்ற இருக்க ிாரட்டார்ககள என்ற
பதயெவும றந்தயத. இப்படப் பட்டவ்களக்க
என்பற குதக்க் பசெயிப்பட்்களு ஸ்நக்,
அப்பபாரவதயி சணடகட், நாரகைாரந்த தயவைநக்
பகாரகிிார, அந்தயிாரன் பபாரன்ற இடஙககள என்
நிவனவுக்க வந்தயன. இதயனாரி, கவைஞ் மீத
குரு பாரசப் வணப்பு ஏறபட்டத.
சட்டப்பபரவவையி ஆளஙகட்ற்
உறுப் ன்ககள ற்்றத அடாரவடிாரகவும,
ஆணவிாரகவும பபசத்தயாரன் பசெயவார்ககள. இந்தய
ிாரதிர சந்தய்ப்பஙகெி கவைஞ் முதயிவராரக
இருக்கம பபாரத அவ்கவு குரு பார்வவ
பார்ப்பார். அத்தயவன பபரும பபட்டப் பாரமபாரக
அடஙகி வி்வார்ககள. பஜிைிதயாரவும தயனத
கட்ற்க் காரர்கவு அடக்கம விைவி மிக்கவ்
தயாரன். ஆனாரி கண்க்க ிாரட்டார்.
இப்படச் பசாரிவதயாரி, நாரன்
பஜிைிதயாரவிறக தயனிப்பட்ட முவறையி

எதிராரனவன் என்று பபாரருுிை. ச்ச் பார்க்
காரன்பவன்டி அவ் முதயைாரவதயாரக வந்தயதம,
சருிாரக ஆஙகிைத்திி பபசவபதயார்,
உைகுாரவிி அுவிி அவ் அ்றவு விரவாரனத
என்பதம எனக்கத் பதயரயும. இுவிையபைபி
பிபவறு ஆணாரதிக்க பகாரடூரஙகளக்க
உட்பட்டக் காரரணத்தயாரிதயாரன், அவ்
ினிதய்கவு நமபாரதய பபாரக்கிறக அதயாரவத
அதயன் ிாரறுபவடிாரன ஆணவத்திறக
பபாரெயவிட்டார் என்பதம பதயரயும. கூடபவ
ஆரமபக் காரைத்திி என் மீத மிகவும அன்புக்
பகாரணடருந்தயார்.
முதயைவிச்ச் பஜிைிதயாரவின்
பநாரக்கம, சட்டப் பபரவவையன் பபாரக்கம
கவைஞ் இழிவு பசெயிப்ப்வதம என்வன
கவைஞரடம ினிதயன் என்ற முவறையி ஈ்த்தயத.
றக தயமிுன் என்ற முவறையி குன்்றக்கச்
பசெயதயத. இதயன் விவுவாரக பசன்வன
வாரபனாரி நிவைிம தயமிுக அரச எதி்ப்பு
பசெயதி நிவைிிாரகிவிட்டத. காரஙகிரஸ
உறுப் ன்களம, பஜிைி தயாரவவ எதி்க்கத்
தவஙகிிதயாரி என் பணி எெதயாரையறறு.

இதயறக முன்பு எம ஜி ஆ்
அவிச்சரவவையி இடம பபறற எஙககள
பக்கத்தக்காரரராரன பக.பக.எஸ.எஸ ஆ்.
ராரிச்சந்திரன் அவரத தவணவிிாரரும தயனத
காரிி விழுந்தயவதய புவகப்படிாரக எ்த்த
பத்திரவககளக்க அனுப் ிவ் பஜிைிதயார.
இப்படப்பட்ட குரு பசடஸம அதயாரவத றார࡛
தன்பத்திி அிைத வறார தன்புறுத்தி ிகிழும
பபாரக்க தயமிுக அரற்ிிி ி கணட்றிாரதயத.
குருபவவு புரட்ற்த் தயவைவி என்ற பட்டத்திறக
ஏறப நடக்க பவண்ம என்பதயறகாரக அப்படச்
பசெயதயாரபரார என்னபிார - குரு பாரவமும அ்றிாரதய
அந்தய முன்னாரகள அவிச்சரன் ிவனவிவியும
காரிி விுவவத்த பகவைப்ப்த்திிவதய குரு
தயமிுன் விிந்தப் பார்த்தயாரி அவனும
பகவைிாரனவபன என்பத என் கருத்த.
சட்டப் பபரவவ உரவிவி மீ்ற விட்ட
கற்றத்தின் பபரி முரபசாரி ஆற்ரி் பசிவம
வகத பசெயிப்பட்் சட்டின்ற வுாரக அவற
குன்்றி வவக்கப் பட்டருந்தயார். அப்பபாரததயாரன்
அவவர முதயிி பார்க்கிபறன். மிகவும
பின்விிாரனவ். அவரடம பசன்று என்வன
அ்றமுகப் ப்த்திக் பகாரண் எழுத்தயாருனாரன

நாரனும, வாரபனாரியும அவ் பக்கம நிறபதயாரக
உறுதிிெத்பதயன். ன்ன், பபரவவையி
தயறகாரிகிாரக அவிக்கப்பட்ட குரு கூணடி
அவ் நிறுத்தயப்பட்், பபரவவத் தயவைவ்
வாரற்த்தய கணடனத்வதய அவிதிிபரார் வாரஙகிக்
பகாரணடார். பபரவவ உறுப் ன்களம
அப்பபாரத கட்ற் பவறுபாரடன்்ற அவிதிிாரக
இருந்தயார்ககள. அதிமுக உறுப் ன்ககள இப்பட
குரு விதிவிைக்காரக நடந்த பகாரணடவதய
நிவனக்கம பபாரத இப்பபாரதம எனக்க
அவ்கவுப் பாரராரட்டத் பதயாரன்றுகிறத.
சட்டப்பபரவவையி இன்பனாரரு
காரட்்மிராரணடத் தயனிாரன உவரவி
அப்பபாரவதயி அதிமுக உறுப் ன் குருவ்
நிகழ்த்தினார். கவைஞரன் ிககள கனிபிாரழிவி
ற்பைவடையி மிகவும இழிவாரக பபற்னார். குரு
பபண, என்பவதயிாரவத அவ் ினதிி
நிவனத்த இருக்க பவண்ம. அிைத குரு
முன்னாரகள முதயிவரன் ிககள என்பவதயிாரவத
நிவனத்திருக்க பவண்ம. இவறவற நிவனவிி
பகாரகளுாரிி கனிபிாரழிவி இழிவு ப்த்தி
ிார்றிார்றப் பபற்னார். முதயைவிச்ச்

பஜிைிதயாரவும பபரவவையி இருந்தயார். அந்தய
அராரஜக பபச்வச தய்ப்பதயறக பதிைாரக ரற்ப்பத
பபாரைபவ பதயாரன்்றித.
பசெயதிிாரு் ிாரடத்திி இருந்தய நாரன்.
சட்டப்பபரவவக்ககள அருபக இருந்தய பசன்வன
புரவசவாரக்கம பதயாரகதி காரஙகிரஸ உறுப் ன்
ரஙகநாரதயன் அவ்கெடம பிிிி கரிி
அந்தய உறுப் ன் அடாரவடிாரகப் பபசவவதய
எதி்க்கமபட க்றப் ட்படன். அவரும குரு ற்ை
காரஙகிரஸ உறுப் ன்கபுார் பச்ந்த எதி்ப்புக்
கரிட்டபபாரத அந்தய உறுப் ன் பபச்வச
பவறுபக்கம திருப் விட்டார். இந்தய காரட்்
மிராரணட பபச்வச என்னாரி பபாரறுக்க
முடிவிிவை. பசன்வன வாரபனாரி நிவைி
பசெயதிையி குரு முன்னாரகள முதயிவரன் ிககள
இழிவு பசெயிப்பட்டார் என்றும, இவதய
காரஙகிரஸ உறுப் ன்ககள கணடனம
பதயரவித்தயார்ககள என்றும க்றப் ட்படன்.
சட்டப் பபரவவ நவடபபறும சிித்திி,
பபரவவ விி்சனம என்று பத்த நிமிடத்திறக
குிபரப்புபவாரம. இதிி அந்தய உறுப் னரன்
பபச்ச காரட்்மிராரணடத்தயனிாரனத என்று
வ்ணித்பதயாரம.

இரவு வீட்டறக திரும ிபபாரத, குரு
தயந்வதய என்ற முவறையி, கவைஞரன் ினம
என்ன பார்ப்ம என்பத எனக்கப் புரந்த
விட்டத. கூடபவ, குரு பாரவமும அ்றிாரதய
கனிபிாரழி, அவரத அன்வனிார் ஆகிபிார்
எப்பட தடத்த இருப்பார்ககள என்பவதயயும
என்னாரி யூகிக்க முடந்தயத. நாரன் கவைஞரடம
பதயாரவைபபற்ையி பதயாரட்பு பகாரணபடன்.
வாரபனாரி பசெயதிவி பகட்டதயாரகத்
பதயரவித்தயார். ினம பநகிழ்ந்த நன்்ற
பதயரவித்தயார். உடபன நாரன் ‘கனிபிாரழி
உஙகளக்க ிட்்ம ிகுிை... எனக்கம ிககள
தயாரன் சார்ும என்று பசாரன்பனன் கவைஞரன்
பநகிழ்ந்தய கரி இன்னும என் காரதகெி
நிவனக்கம பபாரபதயிைாரம குிக்கம. எனக்கம
குரு ஆத்ி திருப்தி. கவைஞவர வாரபனாரிையி
பாரடாரதய பார் ப்த்திிதயறக கழுவாரெய
பதயடவிட்டத பபாரன்ற நிமிதி.
எஙககள உவரிாரடவை கவைஞ்
இைக்கிித்தின் பக்கம திருப் விட்டார்.
அப்பபாரத - அதயவாரத 1991 ஆம ஆண்
டசமப் ிாரதய இதயழிி பவெிாரன

சபிஙகுாரவிி வந்தய எனத பந்காரணி மிகச்
ற்றப்பாரக இருந்தயத என்று க்றப் ட்டார்.
உடபன நாரனும அபதய பத்திரவகையி நவமப்
ிாரதயம பவெிாரன கவைஞரன் பந்காரணி
அறபுதயிாரனத என்பறன். கவைஞ் குரு
இைக்கிிக் குந்வதயிாரகிவிட்டார்.
‘என்வனத்தயாரன் இைக்கிிவாரதிபி இிவை
என்கிறார்கபுும என்று கவறப்பட்்க்
பகாரணடார். உடபன நாரன் ‘நீஙககள
இைக்கிிவாரதி இிவை, என்றாரி உைகத்திி
குருவ் கூட இைக்கிிவாரதிிாரக இருக்க
முடிாரதும என்று அடத்தச் பசாரன்பனன்.
கவைஞரன் பந்காரணி வந்தய
சபிஙகுாரவுக்க அ்த்தய இதயழிி, இைக்கிி
விி்சகரும, எனக்க மிகவும
பவணடிவருிாரன திகற் அவ்ககள, கவைஞ்
பவடப்புகெி ரச்சாரர வாரவட அதிகம என்றும
இைக்கிி வீச்ச கவறவு என்றும குரு கடதயம
எழுதிையருந்தயார். பபாரதவாரக தி.க.ற். அவனத்த
இைக்கிிவாரதிகெடமும நிைவதயபி
காரணபார். பாரராரட்்வார். கவைஞவரப் பற்ற
ஏன் இப்பட எழுதினார் என்பத எனக்கப்

புரிவிிவை. சபிஙகுார பத்திரவக தயனக்க
டக்காரதயவ்கவு பபட்டக் கண்
பபாரட்்விட்், ன்பு அவ்கவு இழிவு
பசெயவத பபாரி கடதயஙகவுப் ரசரக்கம.
நவீன தயமிழ் கவிஞராரன அப்தி ரகிாரவனயும,
பந்காரணி பசெயதவிட்் அ்த்தய இதயழிி
அவவரயும உைபகஙகம பதயரந்தய கவிஞ்
ரமிவையும குப் ட்் அப்தி ரகிாரவன
ற்றுவிப் ப்த்திித. இந்தய இைக்கிிச் ற்ைந்தி
வவைையி தி.க.ற். எப்பட ற்க்கினார் என்பத
இன்னும ி்ிிாரகபவ உகளுத. நாரனும
பசந்திி நாரதயனும அவவர ிாரன வகிாரகத் திட்டத்
தீ்த்பதயாரம.
இப்பபாரத தி.க.ற் அவ்ககள திராரவிட
இைக்கிித்வதய க்றப்பாரக கவைஞரன்
பவடப்புகவு ிறுவாரற்ப்பு பசெயத
இைக்கிித்திி கவைஞருக்க உரி ிகத்தயாரன்
இடத்வதய கண் டத்த விட்டார் என்பவதய
அவ் எனக்க எழுதம கடதயஙககள கூறுகின்றன.
சர பபாரகட்்ம. இதயனாரி கவைஞ்
இைக்கிிவாரதி இிவை என்று ஆகிவிடாரத.
பகாரிை் பதயருவிி ற் விறகபவணடித

இிவை. அவரத பதயன்பாரணடச் ற்ஙகம,
பபாரன்ன், சஙக் நாரவிகளம, கப்வபத்
பதயாரட்ட, அணிி கஞ்ச பபாரன்ற ற்றுகவதயகளம
எதி்காரை தயமிழ் இைக்கிித்திி அவவர
அவடிாருப்ப்த்திக் பகாரணபட இருக்கம.
எனபவ, பபரவவ விவகாரரத்திறக வருபவாரம.
சமபந்தயப்பட்ட அந்தய பபரவவ
உறுப் ன், பசன்வன வாரபனாரி மீத உரவிப்
ரச்சவன எழுப் னார். அவ் அப்படப்
பபசவிிவைிாரம. வாரபனாரி, தயாரன்
பவண்பின்பற அப்பட குிப்பரப் ிதயாரம.
எனக்க ஆச்சரிிாரக இருந்தயத. பத்திரவகிாரு்
ிாரடத்திி கவைஞருக்க எதிராரன
பசெயதிிாரு்ககள கூட அந்தய உறுப் ன் அப்படப்
பபற்ிவதய க்விிாரக கணடத்த தயஙகளக்ககள
பபற்க் பகாரணடார்ககள.
இந்தய உரவிப் ரச்சவனவி எதி்
பநாரக்கவதயறகாரக வுக்கப்பட பபரவவத்
தயவைவ் பசடப்பட்ட முத்வதயிார அவ்களக்க
வுக்கத்திறகம அதிகிாரன பசெயதிவி அவ்
தயவைக்க பிி சறறும குெவட்டிாரெய பபாரட்்

விட்், ிறுநாரகள அவவரச் சந்தித்பதயன். அவ்
ற்்றத காரைம, முரபசாரிையலும
பணிிாரற்றிதயாரக பககளவிப் பட்படன். அவவர
அவரத அவறையி சந்தித்தய நாரன் ‘கனிபிாரழி
உஙகளக்கம எனக்கம ிகுிைவார? நீஙககள
அப்பபாரபதய கணடத்திருக்க பவணடாரிார? என்று
பகட்படன் அவரும அந்தய உறுப் ன் அப்படப்
பபற்ையருக்கக் கூடாரத என்று கருத்தத்
பதயரவித்தயார். அவ் உரவி ரச்ற்வனவி
உரவிிறறுப் பபாரகச் பசெயத விட்டதிி
ிகிழ்ச்ற்.
பசன்வன வாரபனாரி ிட்்ம அப்பட
குரு பசெயதி பபாரடவிிவை என்றாரி. பசிவி
பஜிைிதயாரவவ ிகிழ்விக்க பவண்ம என்று
நிவனத்பதயார என்னபிார, ற்ன்னத்தயனிாரக பபற்ி
அந்தய உறுப் ன், தயாரன் அப்படப் பபசவிிவை
என்று பசாரிிையருக்க ிாரட்டார். பபரவவ
நடவடக்வக க்றப்பபட்டி
பிபைழுந்தயவாரரிாரகப் பார்த்தயாரி
அப்பாரவித்தயனிாரகத் பதயாரன்றும அந்தய வரககள
ஓவசப் படாரிி எ்க்கப்பட்் இருக்காரத.
இதிி குரு பவதயவன என்னபவன்றாரி எந்தயப்

பத்திரவகயும இவதயக் கணடத்த குருவர கூட
எழுதயவிிவை. அந்தய உறுப் ன் பபற்ிவதய
இருட்டடப்புச் பசெயத கவைஞருக்க ஏபதயார
சலுவக பசெயத விட்டத ிாரதிர அனுிாரனித்தக்
பகாரணடன.
முதயிவ் பஜிைிதயார தயவைவிையைாரன
தயமிுக அரவச தய்ி சஙகடத்திி வவக்கம பை
ற்க்கைாரனப் ரச்சவனகளம உருவாரையன.
அவறவற பபருமபாரலும அரச ழிினாரக
அனுிாரனிக்கப்ப்ம நாரபன எழுப்புபவன்.
எ்த்தக்காரட்டாரக அகிை இந்திி
சட்டப்பபரவவத் தயவைவ்ககள ிாரநார்
அப்பபாரவதயி நாரடாரளின்ற சபாரநாரிக்
பிராரம ஜாரக்க் தயவைவிையி பசன்வனையி
நவடபபறறத. ித்திிாரன உணவிறக
பசெயதிிாரு்ககள அவுக்கப் பட்்
இருந்தயார்ககள. தீவுத்திடிி இந்தய பகலுணவு
நவடபபறறத. பபாரதவாரக இந்தய ிாரதிர
சிிஙகெிதயாரன், பசெயதிிாரு்ககள, ற ிாரநிை
பபரவவத் தயவைவ்கபுார் உவரிாரட முடயும.

இப்பட உவரிாரடக் கூடாரத என்று
நிவனத்பதயார என்னபவார, அவிச்ச்ககள, உி்
அதிகாரரககள, பபரவவ உறுப் ன்ககள, ற
ிாரநிை, சட்டப் பபரவவத் தயவைவ்ககள
ஆகிபிாரருக்க தயனிிாரக குரு சாரமிிாரனார
பந்தயலும, பசெயதிிாரு்களக்க என்று
இன்பனாரரு பந்தயலும தயனித்தயனிிாரகப்
பபாரடப்பட்டருந்தயன. நாரன் சக
பசெயதிிாரு்கெடம இவதயச் சட்டக் காரட்ட
விருந்வதய புறக்கணிக்க பவண்ம என்று
வாரதிட்படன். அவ்கபுார பத்திரவகத்
பதயாரழிிி இத எிைாரம சகஜம என்று
வாரதிட்டார்ககள. பபாரதயாரக்கவறக்க, பத்திரவக
முதயைாரெகளக்க பதிி பசாரிை பவணடி்ககள
அவ்ககள. நாரனும, முதயைாரெகளக்க
முதயைாரெிாரன ித்திி தயகவி குிபரப்பு
அவிச்சகத்திறக பதிி பசாரிை பவணடிவன்.
கூடபவ, பற் பவறு. இட குதக்கடாரக இருந்தய
பகாரட்டவகக்ககளபுபி பகலுணவவ
அருந்திவிட்படாரம.
ஆனாரலும, ிாரவைையி நவடபபறற
பசெயதிிாரு் கூட்டத்திி, பிராரம ஜாரக்க்,

பபரவவத் தயவைவ்ககள பிறபகாரணட
முடவுகவு விுக்கினார். எ்த்தய
எ்ப் பைபி, நாரன் இவடி்றத்த,
பசெயதிிாரு்ககள நடத்தயப்பட்ட விதயத்வதய
விுக்கி, அவதய ஆட்பச க்கிபறாரம என்று
க்றப் ட்படன். பசடப்பட்ட முத்வதயிார
அவ்கென் வககாரிககள ந்ஙகவவதய என்னாரி
பார்க்க முடந்தயத. ஏபதயார பபச முிறற்க்கிறார்.
பபச்ச வரவிிவை . இந்தயச் சிித்திி பைராரம
ஜாரக்க் அவ்ககள மிகவும பபருந்தயன்விபிார்,
அப்பட நடந்தயதக்க வருந்தவதயாரகவும,
இனிபிி அப்பட நடக்காரிி பார்த்தக்
பகாரகளவதயாரகவும உறுதிிெத்தயார்.
திதபரன்று பசெயதிிாரு்ககள கூட்டத்திி
இருந்த குரு கரி குித்தயத. நாரடாரளின்ற
பபரவவத் தயவைவவர பநாரக்கி இப்பபாரத
பககளவி பகட்ட இவ் கருத்த
பத்திரவகிாரு்கென் கருத்தயிைும என்று சக
பத்திரவகிாரு்கபு மூக்கிி விரி
வவக்கமபட கரிட்டத. அப்பட குித்தய கரி,
நாரபிிைாரம ‘பபருவிப்மும தயமிு் தயுபதி
என்று அவுக்கப்ம க.வீரிணி அவ்கவு

ஆற்ரிராரக பகாரணட வி்தயவைப்
பத்திரவகையன் பசெயதிிாருரும, எனத இனிி
நணபருிாரன ராரதயாரதயாரன்.
சட்டப்பபரவவக்ககள ச்பசாரிகளம,
அடக்கப் பபாரவத பபாரன்ற பசிிபார்களம,
பவெபிறறமும, பவெபிறறப் ப்வதம
ிாரமூைாரகிவிட்டன. குருதயடவவ பபரவவையி
இருந்த காரஙகிரஸ உறுப் ன்களம, திமுக
உறுப் ன்களம கிட்டத்தயட்ட தரத்தயப்பட்ட
பபாரத, எதி்கட்ற் அவறையி இருந்த, அதயன்
தயவைவ் எஸ.ஆ். பாரைசப் ரிணிிம என்ன
நடக்கிறத என்று பார்ப்பதயறகாரக, பபரவவையன்
ைார க்ககள வந்தய பபாரத, அவ் எவ்வுபவார
பசாரிியும பகட்காரிி, பபரவவக் காரவை்ககள
இருவ், அவரத வகவிப் டத்த இழுத்த
ிிைாரக்கத் தயகளெனார்ககள. இதயனாரி, அவருக்க
இருகரஙகளபி சகி விட்டன. அப்பிபைார
ிருத்தவிவனையி ற்கிச்வசக்காரக பச்க்கப்
பட்டார். கவைஞ் அவவர ிருத்தவிவனையி
பசன்று பார்த்தயார். எஸ.ஆ். ையன் கரஙகெி
முன்பனறறம ஏறபட்டபதய தயவிர பாரதிப்பு

முறறாரக நீஙகவிிவை. இப்பபாரதம அவரத
வகககள முழுவிிாரக இிஙகவிிவை.
குருதயடவவ, தயாரிாரகவின்
சட்டப்பபரவவக்ககள தய்ணார பசெயதயபபாரத
பபரவவ முடக்கப்பட்் மின்விுக்ககளம
அவணக்கப் பட்டன. ிாரவை ஏழு ிணி வவர
குபர புழுக்கம. பபரவவ முடந்த விட்டதயாரி,
பசெயதிிாரு்ககள பவெபிற பவண்ம என்று
பபரவவத் தயவைவ் ஆணையட்டார். இவதய மீ்ற .
நாரனும, இந்திின் எக்ஸ ரஸ, தினிணி,
யுஎன்ஐ, டஐ, இந்த ஆகிி நிருப்களபி
டவாரதயிாரக உகளபு இருந்பதயாரம. பசடப்பட்ட
முத்வதயிார அவ்ககள, என்வன தயனிிாரக, அவரத
அவறக்க வரவவத்த ‘இந்தய ஏற் ரமை
உட்காரருஙக. அஙக ஏன் பபார்கஙகும என்றார்.
உடபன, நாரன் சார். நீஙக ற்எமி பவகச்சார
எப்பட உஙக பவை பபாரைய்பிார, அப்பட
ித்திி ஆளஙகட்ற்ிாரன காரஙகிரஸ பவகச்சார
என் பவவை பபாரைய்ம. நாரன் அஙபகதயாரன்
பபாரபவன். பபாரகாணம என்று பசாரிிவிட்்
அவ் வாரஙகிக் பகார்த்தய கார வியும

கடத்தவிட்் பசெயதிிாரு் ிாரடத்திறக
வந்பதயன்.
பசன்வன வாரபனாரி நிவைித்திி
ிாரவை பசெயதிகெி, சட்டப்பபரவவையி
பநாரிாரெ உறுப் ன்ககள இருக்கிறார்ககள
என்றும, அவ்களக்க மின் வசதிபிார, தயண்்
வசதிபிார பதயாரட்ந்த இிைாரத பபாரனாரி பை்
உடி நிவைையி ற்க்கி ஏறப்ம என்றும குரு
ிருத்தவ் ிாரதிர பசெயதி பபாரட்படன். இதயன்
விவுவாரக பத்பதய நிமிடஙகளக்ககள
சட்டப்பபரவவையன் மின்விற்்றககள சுன்றன.
பபரவவ உறுப் ன்களக்க மினரி வாரட்ட்
பாரட்டிகளம வந்தயன. தயவிாரக கிடந்தய
பசெயதிிாரு்களக்கத்தயாரன் எதவும இிவை.
அன்று இரவு முழுவதம அஙபகபி பழி
கிடந்பதயாரம. ிறுநாரகள காரவைையி பபரவவையி
அிெ ஏறபட்டதம காரஙகிரஸ உறுப் ன்
ஞாரனபசகரன் வகத பசெயிப்பட்டதம, அவரத
எதி்ப்வப பதயரிப்ப்த்தய வாரபனாரிச்
பசெயதிகளக்க குரு நிை வாரெயப்பாரகி விட்டத.

எனக்க, இபதயார் முதயிவ்
பஜிைிதயாரவுடன் பநருக்க பந் வாரக்கவாரதயம
பசெயி பவணடி நிவைவியும ஏறபட்டத.
முதயவைவிச்ச் பஜிைிதயார காரவிரப்
ரச்சவனக்காரக, உணணாரவிரதயம இருப்பதயாரக
அதிகாரரகளக்க முன்கூட்டபி பசாரிைாரிி,
பிரனார வுாரகத்திி அவசர அவசரிாரக
பபாரடப்பட்ட பந்தயி பிவடையி உட்கார்ந்த
விட்டார். இத குரு பரபரப்பாரன பசெயதி. வீட்டி
இருந்தய எனக்க ற்்றத தயாரிதயிாரகத்தயாரன்
கிவடத்தயத. ஓபடாரடப் பபாரெய உணணாரவிரதய
பிவடவி பநருஙகிபனன். உடபன, பசிவி
பஜிைிதயார ‘வாரஙக மிஸட். சமுத்திரம!
உஙகளக்காரக பவுிபடயும விவரம
பசாரிபறன்ும என்று பசாரிிவிட்், தயனத
உணணாரவிரதய பநாரக்கஙகவு, குரு
அ்றக்வகவிப் பார்த்தயபடபி விுக்கினார்.
அவ் விுக்கி முடத்தயதம, எஙககள உவரிாரடி
இந்தய பாரணிையி இருந்தயத. 'பிடம!
உஙகளவடி உணணாரவிரதயத்தயாரி க்நாரடக
தயமிு்ககள தயாரக்கப்படைாரம. தயமிழ்நாரட்டலும

கன்னட்களக்க எதிராரக கைவரஙககள
பவடக்கைாரமும
‘அதயறக நாரன் என்ன பசெயிாணம
என்கி்கஙகும
‘அதயனாரை சட்டம குழுஙவக
காரப்பாரறறுமபட தயமிுக காரவி தவறக்க
ஆவணையட்த்குார? க்நாரடக முதயிவவர
பதயாரட்பு பகாரண் தயமிு்ககள தயாரக்கப்படாரிி
காரக்கப்பட பவண்ம என்று பசாரன்னீ்குார?’
‘நீஙக அடப்பவட
திருப்பு்றஙகும

ரச்சவனி திவச

‘இிை பிடம! உஙக உைய்
முக்கிிிாரனததயாரன். இதிி கருத்த பவறுபாரபட
கிவடிாரத. அபதய சிிம, க்நாரடக தயமிு்கென்
உையரும, உடவியும மிகவும முக்கிிிாரனத.
இதயனாரிதயாரன் ன்விவுவுகவுப் பற்ற
உஙகளக்க நிவனவட்டபனன்.’

பாரதி தயமிழிலும, பாரதி ஆஙகிைத்திலும
நடந்தய இந்தய உவரிாரடவை பஜிைிதயாரபவ
முடவுக்கக் பகாரண்வந்த முகத்வதய பவறு
பக்கிாரக திருப் க் பகாரணடார். அவருக்க
அருபக நின்ற ிறற அதிகாரரகென் முகஙககள
எனக்க நிவனவுக்க இிவை. ஆனாரி, இடத
பக்கிாரக நின்ற அப்பபாரவதயி காரவறதவறத்
தயவைவராரன ஸ்பாரி அவ்ககள, டக்பகன்று
‘அட்படன்சனுக்கும வந்தயார். ஸ்பாரி அவ்கென்
பணிமுவற எப்படபிார ... ஆனாரி...
இனிவிிாரன ினிதய். மிகச்ற்றந்தய
இைக்கிிவாரதி. பின்விிாரகவும,
அழுத்தயிாரகவும பபசக்கூடிவ்.
ிறுநாரகள, பத்திரவகிாரு்களக்கம,
ஆளஙகட்ற் பபரவவ உறுப் ன்களக்கம,
அதிகாரரகளக்கம பசிைப் களவுிாரக
விுஙகி, இப்பபாரத பதயாரிவைப் களவுிாரக
குதக்கி வவக்கப்பட்் இருக்கம ிக்ககள
பதயாரட்பு அதிகாரர குருவ் என்வன
பதயாரவைபபற்ையி பதயாரட்பு பகாரணடார்.
‘அணணாரச்ற் ஆறறுை தயணணி பபாரவுத... நீயும
கடக்க ிாரட்படஙக எஙகவுயும கடக்க

விடிாரட்படஙகும அமிார பகட்கச் பசாரன்னாரஙக.
உஙகளக்க என்ன கவற பசாரிலுஙக அணபண.
நாரஙக தீ்த்த வவக்கிபறாரம. எதக்கணபண
அமிாரகிட்ட அப்பட பககளவி பகட்தஙக.
உஙகு நிைார கவனிக்கைன்னு அமிார எஙகுத்
திட்்றாரஙக, சமுத்திரத்திறக என்ன கவற என்று
பகட்கச் பசாரிறாரஙகும என்றார். உடபன நாரன்
இத குரு பதயற்ிப் ரச்சவன என்றும,
முதயிவருக்க எதிராரக அப்பட பககளவிககள
பகட்கப்படவிிவை என்றும விுக்கிபனன்.
கவனிப்பு என்று நிவனத்தயாரி, நாரன் எனத
அப்பபாரவதயி பதயாருராரன நடராரசன் மூைமும,
அிைத அவ் ிவனவி சற்கைார மூைமும,
இன்னும பசாரிைப் பபாரனாரி பஜிைிதயார
மூைமும காரரிஙகவு சாரதித்தக் பகாரகளு
முடயும. நாரன் ‘அிைாரும அ்றிச்
பசாரிலுகிபறன். அப்படப் பட்டவன் இிவை.
உனக்பக பதயரயும என்பறன். பஜிைிதயார
பசாரன்னாரபரார இிவைபிார, அந்தய நணப்
அப்படச் பசாரன்னார்.

இதயறகிவடபி, அதிமுக ஆட்ற்ையன்
அராரஜகமும, பபாரதிக்களக்க எதிராரக பபாரெயக்
பகாரணடருந்தயத.
பஜிைிதயார, புதடிிையி ித்திி
அரசடன் பபற்விட்் பசன்வன விிாரன
நிவைித்திறக திருமபுகிற குரு நாரகள, விிாரன
நிவைிம பசன்பறாரம அரற்ிி
முக்கிித்தவிாரன பிணம என்று
நிவனக்கிபறன். ஆனாரி, விிாரனம மிகவும
தயாரிதயிாரக வரும என்று அ்றவிக்கப்பட்டத.
அலுவைகம பபாரெயவிட்் வரைாரம என்று
பவெபி காரரி வந்தயாரி, காரவறதவறையன்
அந்தய பதயற்ிச் சாரவைையி அத்தயவன பபவரயும
இரண் பக்கமும ிடக்கிப்
பபாரட்டருக்கிறார்ககள. விிாரனம தயாரிதயிாரக
வரப்பபாரகிறத என்று க்றப் ட்்
பபாரக்கவரத்வதய அனுிதிக்கைாரம என்று நாரனும
ற்ை பத்திரவகிாரு்களம க்றப் ட்படாரம.
ஆனாரி, அவ்கபுார விிாரனம தயவரையறஙகி,
முதயிவ் பபாரன றபக ிறறவ்ககள பபாரகைாரம
என்று ிணிக்கணக்கிி காரக்க வவத்த
விட்டார்ககள. இப்பட குரு ஆவணவி
பஜிைிதயார பபாரட்டருப்பார் என்று நாரன்

பசாரிை வரவிிவை. ஆனாரி, பிவடையி
குறவற நாரறகாரிையி உட்காரரும அவருக்க இத
டக்கம என்று அதிகாரரககள அப்பட நடந்த
பகாரணடருக்கைாரம.
தயமிுகத்திி நிைப்ப்றமுதயவைக்
பகட்பதயறக நாரதிபி இிைாரிற பபாரெயவிட்டத.
நாரன் வற்க்கம டாரக்ட் இராரதயாரகிருுஷண நக்
இரணடாரவத கறுக்கத் பதயருவிி முன்னாரலும,
ன்னாரலும காரி நிைஙககள கிடந்தயன. முன்னாரி
உகளு நிைம திருவாரன்மியூ் ிருந்தீஸவர்
பகாரையவைச் பச்ந்தய குரு அ்ச்சகருக்கச் பசாரந்தயம
என்று அ்றகிபறன். இந்தய நாரன்க கிரவுணட்
இடத்வதய ஆளஙகட்ற்ையன் சற்ற
வவுத்தயார்ககள. ிதிி கட்டனார்ககள. ஐமபத
அறுபத ரவுடககள இரவிி கடபபாரவதயையி
கத்திிக் கத்தயி இன்னும என் காரதகவு
அவடத்தக் பகாரணடருக்கிறத. பதயருவாரற்ககள
அவனவரும வீட்்க்ககள முடஙகிப்
பபாரனார்ககள. பவந்தய புணணிி பவவைப்
பாரெயச்சவதப் பபாரை சரஸவதி வித்ிாரைிார என்ற
பகளெையன் தயாருாருரடம, ஆளஙகட்ற்விச்
பச்ந்தய குரு கணட் தயன்வன ிையைாரப்ப் கட்ற்ப்
ரமுகராரக அ்றவிக்கம விற்டங கார்வட

அவரடம பகார்த்த விட்் நிைத்வதய டத்தய
ரவுடகளக்க தயவிக்கமபபாரத தயண்் பகார்க்க
பவண்ம என்று மிரட்டாரதயக் கவறிாரக
பசாரிிவிட்்ப் பபாரெயவிட்டார். இவ் குரு
ராரிண். பபாரதவாரக ராரிண்ககள,
சாரதக்குாரகத்தயாரன் இருப்பார்ககள.
பவெப்பவடிாரக அடாரவடையி இறஙக
ிாரட்டார்ககள. ஆனாரி, இப்படப்பட்ட
ராரிண்கவுபி ரவுடகுாரக்கிிப் பபருவி
அப்பபாரவதயி ஆளஙகட்ற்க்பக பசரும.
இந்தய நிைத்வதய வவுப்பதிி பவற்ற
பபறறவ்ககள பதயருவின் ிறுபக்கம உகளு நாரலு
கிரவுணட் இடத்வதய சற்ற வவுக்கப்
பபாரனபபாரத, இரண் பகாருஷடகளக்க
இவடபி பிஙகரிாரன பிாரதயி. நாரன்வகந்த
பகாரவைககள விுைாரம என்பத பபாரன்ற
நிவைவி. உடபன, நாரன் காரவி தவற
தயவைவராரன பதயவாரரம அவ்களக்க
படிபபாரன் பசெயத இந்தய விவரத்வதய
புகாரரட்், காரவி பவடவி கணிசிாரக
அனுப்புமபட பவண்பகாரகள வி்த்பதயன்.
தயன்னந்தயனிிாரக பிாரதயி நடந்தய இடத்திறகப்
பபாரபனன். என் ிவனவி பபாரகாரபதய பபாரகாரபதய

என் கணவார என்று குப்பாரர பபாரடாரதய
கவறதயாரன்.
அந்தயச் சிித்திி இந்தயக் கைவரத்வதய
அடக்க திருவாரன்மியூ் காரவி நிவைித்திி
இருந்த குரு ஜப் ி மூன்பற மூன்று பபாரலசார்
வந்தயன். இந்தய பகாருஷடகெி வலுவாரன
குன்்றறக அவ்குத ஆதயரவு இருப்பத பதயரந்த
விட்டத. நாரனும அந்தய இடத்வதய
அப்பபாரவதயக்க  வி வவக்கவிிவை என்றாரி,
அஙபகபி சாரகம வவர உணணாரவிரதயம
இருக்கப் பபாரவதயாரக அ்றவித்பதயன். எப்படபிார
பபாரலஸகாரர்ககள, தயாரஙககள ஆதயரத்தய
பகாருஷடையன் காரிி விுாரதய கவறிாரக
அவ்கெடம பகஞ்ற்க் கூத்தயாரட அப்புறப்
ப்த்தி பவெபிற்றனார்ககள.
இப்படப்பட்ட சமூக அநீதிவி
இைக்கிிவாரதி என்ற முவறையலும சாரடபனன்.
பஜிைிதயாரவிடம பச்ந்த பகாரணட
ததிபாரடககள எப்படப் பட்டவ்ககள என்பவதய
விுக்கம காரிி விழுந்தய கவதயககள,
ிாரவனப்பச்ற்ககள, ன்பனாரக்கிி குட்டம,

தயமிுன் காரிி விழுந்த விழுந்த எப்பட
ஓணாரனாரக ிார்றவிட்டாரன் என்பவதய விுக்கம
எதி் பரணாரிம பபாரன்ற ற்றுகவதயகவு
பவடத்பதயன். இந்தய எதி் பரணாரிச்
ற்றுகவதயவி இந்திி பபாரதவுவடவி
கட்ற்யும, அகிை இந்திி ஜனநாரிக ிாரதய்
ின்றமும பிவடகெி க்றப் ட்டதயாரக
அ்றகிபறன்.
எழுமபரி பகத்தய்றவு ற்ந்தயவனிாரு்
கூட்டம குன்று நவடபபறறத. பபருமபாரபைார்
ஏபதயார குரு வவகையி ராரிண எதி்ப்பும,
பகத்தய்றவும பகாரணடவ்குாரெய தயஙகவு
நிவனத்தக் பகாரணடருப்பவ்ககள. இவ்கெி
விதிவிைக்காரன உி் நீதி ின்றத்தின் முன்னாரகள
நீதிபதியும, குரு கட்டம வவர திராரவிட குகத்
தயவைவ் கி.வீரிணி அவ்கென் ினச்சாரட்ற்
காரவைராரகவும இருந்தய நீதிபதி பவாணபகாரபாரி
அவ்களம இந்தயக் கூட்டத்திி கைந்த
பகாரணடார். என்வனயும பபச அவுத்தயார்ககள.
நாரன், ‘தயமிுகத்திி பபருமபாரைாரன
தயமிுன் பசிவி பஜிைிதயாரவின் காரிி

விழுகிறாரன், தயாரிதயாரக விழுந்தயாரி அமிாரவுக்க
பகாரபம வரும என்று பதயாரப்பபன்று
விழுகிறாரன். இவதய பகட்க வதயரிபிார அிைத
ினபிார இிைாரதய உஙகளக்க சிிரிாரவதய
பற்றபிார, அிைத பகத்தய்றவு பற்றபிார
பபசவதயறக என்ன பிாரக்கிிவதய இருக்கிறதும
என்ற பதயாரரவணையி பபற்விட்் கூட்டத்வதய
விட்் பவெபி்ற விட்படன்.
பிபவறு இைக்கிிக் கூட்டஙகெலும
பஜிைிதயாரவின் இந்தய காரைட கைாரச்சாரரத்வதய
எதி்த்த பதயாரட்ந்த எழுத்தயாரலும, பபச்சாரலும
பபாரராரடக் பகாரணடருக்கம குபர எழுத்தயாருன்
நாரன்தயாரன்.
1993 ஆம ஆண் அக்படாரப் ிாரதயம
நாரன் டிிக்க ிாரறறப்பட்படன். எனத
அநிிாரிிாரன ிாரறறத்திறக எதிராரக நீதிின்றம
பபாரபனன். ஜி.பக.எம, எஸஆ் , தயஙகபாரலு,
டாரக்ட் சப் ரிணிி சாரமி, சந்திரபைகார
பபாரன்றவ்ககள என்பக்கம இருந்தய நிிாரித்வதய,
ினவு்ச்ற் கன்்றிவராரக பதயாரன்றும எஙககள
அவிச்ச் ற்ஙடபிாரவிடம எ்த்தவரத்தயன்.

பவறு வழிையிைாரிி அவரும என்வன கு
விுமபரத் தவறக்க ிாரநிைத் தயவைவி
அதிகாரரிாரக இபதய ஆண் டசமப் ிாரதயம
பதயவியுி்வு பகார்த்த நிிமித்தயார்.
இதயறகாரக இந்தய அவிச்சரடம
ிாரருக்கபி தயவை வணஙகாரதய எனத இனிி
பதயாரு் எஸ ஆ். பாரை சப் ரிணிிம அவ்ககள
தயனத சிிரிாரவதயவியும குரு பபாரருட்டாரகக்
கருதயாரத வாரதயாரடப் பபாரராரடனார்.
தயமிுக குவிுமபரத்தவற இிக்கந்
என்ற முவறையி பிபவறு இடஙகெி சறறுப்
பிணம பசெயத உவரிாரற்றி நாரன், இந்தயக்
காரைட கைாரச்சாரரத்வதய பபாரதப்பவடிாரகவும,
பஜிைிதயாரவவ க்றப்பத பபாரி
ிவறமுகிாரகவும சாரட இருக்கிபறன்.
பபாரதிக்களக்க பராரஷம வந்தயவதய பநராரகபவ
கணபடன். ஆனாரி, இனிாரனத் தயுபதி
வீரிணி பசெயி பவணடிவதய சாரதயாரரண அரச
ழிிராரன என்னாரி பதயாரட்ந்த வலுவாரக
பகாரண் பசலுத்தய முடிவிிவை.

கவைஞரன் குகம உகளெட்ட அத்தயவன
அரற்ிி கட்ற்களம, தயமிு் இிக்கஙகளம,
இந்தயக் காரைட கைாரச்சாரரத்வதய கண்க்
பகாரகளவபதய இிவை. அவனத்த கட்ற்களம,
கணணிரணவடயும விறறு பதய்தயி ற்த்திரம
வாரஙகபவ முறப்கின்றன. இவவ பபாரதயாரத
என்று, குருற்ை உதிரக் கட்ற்த் தயவைவ்ககள
பசிவி. பஜிைிதயாரவின் வீட்டறகச் பசன்று
பதயம பதயம அழுத கூட்டணி வவத்தக்
பகாரணடதம, தயவைவிச் பசாரரந்த பகாரண்
பணம வாரஙகிக் பகாரணடதம பைருக்கத்
பதயரயும. எனக்கம பதயரயும. ஆனாரி இவணிாரக நடத்தம கவைஞ் என்று
வந்தவிட்டாரி ிட்்ம இவ்களக்க அடக
வவக்கப்பட்ட சிிரிாரவதய வட்டபிார்
வருகிறத. பராரஷமும பபாரத்தக் பகாரண்
வருகிறத.

ராரணி பதயனீக்ககள, சாரிாரனிித்
பதயனீ, டாரி் பதயனீ

கவைஞவர, முதயி தயடவவிாரக தயனிவிையி
பநருக்க பநராரக, ினம விட்் உவரிார்ம
சந்தய்ப்பம 1994 ஆம ஆண் ஆகஸட் ிாரதயம
மூன்றாரவத வாரரத்திி எனக்க கிவடத்தயத.
ஏறகனபவ க்றப் ட்டத பபாரி, முன்பு
குரு தயடவவ அவ் முதயிவராரக இருந்தய பபாரத
தயனித்தப் பார்த்திருக்கிபறன். அப்பபாரத அவ்
முதயிவ். நாரன் பதயாரவைக்காரட்ற்
பசெயதிிாரற்ரி். அந்தயச் சந்திப்பு, எனத
புைமபைாரகவும அவ் பவறுிபன
தயவைிாரட்்வதயாரகவும ிட்்பி இருந்தயத.
ஆனாரி, இந்தயச் சந்திப்பபார என் அுவிி ிறக்க
முடிாரதயத. பதயாருவியுடன் கூடித. எஙககள
உறவிி குரு திருப்புமுவனவி ஏறப்த்திித.

கவைஞரன் முன் அனுிதி பபறறு,
எனத ிகென் திருிண அவுப் தயவு
பகார்ப்பதயறகாரக, பகாரபாரைபுரத்திறகச்
பசன்பறன். அவருக்க பவணடி கட்ற்த்
தயவைவ்ககள அஙகம இஙகிாரெய நின்றார்ககள.
ஆனாரி கூட்டம இிவை. கவைஞவர ிாரடையி
பசன்று சந்தித்பதயன். கவைஞ் குரு பறறறற
பிாரகி பபாரைபவ பதயாரறறம காரட்டனார்.
அரற்ிி விபராரதிககள, தயன்வன இழித்த பழித்த
பபற்ிபதயார, எவவர முன்னிருத்தினாரபரார
அவராரபைபி, தயாரன் அரற்ிிி எதி்க்கட்ற்த்
தயவைவராரக இருக்க பவணடி நி்ப்பந்தயம
ஏறபட்டவதயபிார பதயரிப்ப்த்தம எந்தய
பவெபார்களம முகத்திி இிவை.
நடக்கிறபட நடக்கட்்ம என்கிற பதயாரரவண.
நிைபதய நடக்கம என்கிற எதி்பார்ப்பு.
அப்படபி அத பபாரெயத்தப் பபாரனாரலும
பவற்றயும, பதயாரிவியும வீரருக்கச் சிம என்ற
தயமிழ் பிாரழிவி டத்தக் பகாரணட
தயத்தவார்த்தய பார்வவ. அந்தய அவறையி
தயவபிாரகிப் பபாரைபவ பதயன்பட்டார்.

எனத ிகென் திருிண அவுப் தயவு
பகார்ப்பதயறக முன்பு, ிாரவனப் பச்ற்ககள என்ற
தயவைப் ி பவெிாரன எனத ற்றுகவதய
பதயாரகப்பு குன்வற அவரடம பகார்த்பதயன்.
க்றப்பாரக ிாரவனப்பச்ற்ககள என்ற ற்றுகவதயவி
அவ் படக்க பவண்ம என்றும பகட்்க்
பகாரணபடன்.
இந்தயக் கவதய பசமிைரி பவெிாரனத.
தயறபசிைாரக பதயனீக்கென் திவ்ி சரத்திரம என்ற
குரு நூி எனக்க கிவடத்தயத. இத 1932 ம
ஆணடி பச்ற் சாரஸதிர பவஙகட்ராரிெயி்
என்பவராரி பகாரவவையி பவெையடப்பட்ட
நூி. இந்தயப் புத்தயகத்திி பதயனீக்கவுப் பற்றி
தயகவிககள கிவடத்தயன. குரு பதயன் கூட்டி
பபாரதவாரக குரு ராரணித்பதயனீதயாரன் இருக்கம
என்றும, ஆனாரி, அப்விாரக இரண் ராரணித்
பதயனீககள ஓபர கூட்டி இருந்த தயத்தயம
பணிகவு பசெயத பகாரணடருக்கம என்றும
அவ் எழுதிையருந்தயார்.
குறவற அவட ிட்்பி கட்்ம
சாரிாரனிித் பதயனீ குருவவக. இத

பதயனவடகவு பசாரந்தய பிழுகாரி கட்டாரிி
ிணவணயும, ிரப் ற்ன்கவுயும பச்த்த
கட்்ிாரம. இந்திரார காரந்தியுடன் ஆரமபத்திி
அரற்ிி விவுவுகவு புறந்தயகளெ கூட்டணி
வவத்தய கவைஞ் எனக்க சாரிாரனீித் பதயனீிாரகத்
பதயாரன்்றனார். குரு காரைத்திி ிவைத்பதயனீிாரக
இருந்த ன்ன் சிதயுத்திறக வந்த பிந்தயாரங
பகாரகளெிாரெய பபாரன டாரி் பதயனீ வவக
குன்வறயும, பச்ற் சாரஸதிர க்றப் ்வார். இத
எனக்க வீரிணி அவ்கென் திராரவிடக்
குகிாரகப் பட்டத. இரண் ராரணித்
பதயனீக்கவு நிவனத்தயதம எனக்க பஜிைிதயார,
சற்கைார நிவனவு வந்தயவதய பசாரிை பவணடித
இிவை.
இந்தய ராரணித் பதயனீககள தயமிுக
நந்தயவனத்வதய அுவுக்க மீ்ற பதயன் உ்றஞ்ற்
எப்பட பக்க்கின்றன என்பதம, சாரிாரனிித்
பதயனீ, இவதய எதி்த்த பபரதயாரக
பபாரராரடாரதயவதயயும, தயமிுக நந்தயவனம
அநாரவதயிாரகி விட்டதயாரகவும ற்த்தயரக்கம கவதய
அத. கவைஞ் இந்தயத் பதயாரகப் ன் அட்வடப்
படத்வதய ரற்த்தப் பார்த்தயார்.

எஙககள உவரிாரடி. அரற்ிி
பக்கிாரகச் பசன்றத. ற்ை அந்தயரஙகிாரன
விவகாரரஙகவு பபற்பனாரம. அவறவற இஙபக
க்றப் ்வத நாரகீகிாரகாரத. ஆனாரலும,
கவைஞ் குரு கட்டத்திி ‘சமுத்திரம! நாரஙக
ஆளம பபாரத ச்க்காரரிார் கமிஷனிி எஙககள
மீத நாரறபத்தயாரறு ைட்ச ரபாரெய அுவிறபக
ுி கறறச்சாரட்் சித்தயப்பட்டத. அதவும
நிரு க்கப்பட விிவை. ஆனாரி, இப்பபார
பகாரட பகாரடிார பகாரகளவு அடக்காரஙக,
‘ிாரருபி கண்க்கவிிவைபிும என்று
என்னிடம ஆதயஙகப்பட்டார்.
நாரன் அவரத ஆதயஙகத்திறகாரன
காரரணகாரரிஙகவு விுக்கி விட்்
அவருவடி நிவைவிவி இப்பட
எ்த்தவரத்பதயன்.
‘சார், நீஙக, முதயி தயடவவ
முதயைவிச்சராரனபபாரத நாரன் டிிையி
இருந்பதயன். உஙகுப் பதயவி நீக்கம
பசெயிப்பபாரற சிித்தைதயாரன் பசன்வனக்க
வந்பதயன். உஙகபுார் இருந்தயவ்ககள எிைாரம,

அறற குத்த அருநீ் பறவவ பபாரி
ஓடவிட்டபதயார் உஙகளக்க எதிராரகவும பசிி
பட்டதக்க நீஙக முரபசாரிையி குரு கட்்வர
எழுதிிதயாரக பககளவிப்பட்படன். அதை
‘கட்ற்க்காரரன் காரலுக்க பசருப் ிைாரி
இருக்காரபனன்னு, அவனுக்க குரு பசருப்பு
வாரஙகிக் பகார்த்தயாரி, அந்தய பசருப்ப வவச்பச
அவன் என்ன அடத்த விட்டாரன்ும என்கிற ிாரதிர
நீஙக எழுதினதயாரக பசாரன்னாரஙக உணவிையபை
நாரன் கணகைஙகிட்படன்
கவைஞ் என்வன அன்பபார்ம,
அழுத்தயிாரகவும பார்த்தயார். நாரன் அவவர
சரிாரகப் புரந்த பகாரணபடன் என்பதிி
அவருக்க குரு ிகிழ்ச்ற். என்னிடம உறற
பதயாருன் பபாரி பிபவறு அரற்ிி
விவகாரரஙகவுயும, தயனி ினிதய்கவுப்
பற்றயும பபற்னார். இவறவற என் ினதிறககள
இப்பபாரதம அவசபபார்கிபறன். இந்தய
சந்தய்ப்பத்வதயப் பின்ப்த்தி, நாரனும
கவைஞரடம உரவிபிார் பபற்பனன். பை
தயவைவ்கவு கிணடைடத்பதயன்.

கவைஞ் வி்தயவைப்புிககள
விவகாரரத்திி பிுனம சாரதிக்கக் கூடாரத
என்பறன். இைஙவக வி்தயவைப்புிகளக்க
தயமிழ்நாரட்டன் அரற்ிவைப் பற்றபிார, தயமிுக
தயவைவிவிப் பற்றபிார கவவைையிவை.
தயமிுக அரற்ி கவைஞரன் தயவைவி
வரபவண்ம என்று அவ்ககள நிவனத்திருந்தயாரி
ராரஜிவ் காரந்திவி பகாரன்்றருக்க ிாரட்டார்ககள
என்று நிவனவு ப்த்திபனன். கவைஞவரக்
பகாரன்று அதயன் மூைம தயமிழ் ஈும வரும
என்றாரி, அவ்ககள அதயறகம தயிாரராரவார்ககள
என்றும வாரதயாரடபனன். இைஙவக தயமிு்கவு
காரப்பாரறறுபவாரம, ற்ஙகு ராராணவத்திடம
இருந்த ிட்்ம அிை வி்தயவை புிகெடம
இருந்தம அவ்கவு காரப்பாரறற பவண்ம
என்று திமுக சார் ி அவ் குரு முுக்கத்வதய
தயாரிக தயமிு்கெவடபி வவக்க பவண்ம
என்று வாரதயாரடபனன். கவைஞ், நாரன்
பதயரவித்தயவறவற உன்னிப்பாரகக் பகட்டார்.
ிறுத்பதயார அிைத ஏறறுக் பகாரணபடார அவ்
பதிைெக்க விிவை.
கவைஞரடம இருந்த இருபத
நிமிடஙகளக்கப் றக நாரன் கண்் ிிக

விவட பபறபறன். என்னுவடி ிககள
திருிணத்திறக அவ் வரபவண்ம என்றும
வறபுறுத்திபனன். அன்று பவெயூரி
இன்பனாரரு திருிண நிகழ்ச்ற் உகளுத என்று
கவைஞ் அப்பபாரபதய தயனத இிைாரவிவி
பதயரவித்த விட்டார். இிைாரவி என்று அவ்
பசாரன்னபபாரத புதடிி தயமிழ் சஙகத்திி
கவைஞ் முதயி தயடவவ முதயிவராரக இருக்கம
பபாரத நவடபபறற குரு நிகழ்ச்ற்பி நிவனவுக்க
வருகிறத.
பபராரற்ரி் சாரைெய இுந்திவரின்
டிிப் பிகவைக் குகத்திி தயமிழ் ஆற்ரிராரக
பணிிாரற்றிவ். அவ் குரு ‘பபரி சமுத்திரமும.
ினதிி பட்டவதய அப்படபி பசாரிிவி்வார்.
நாரபன மிவகிாரனத என்கிற அுவிறக பபசக்
கூடிவ். ஆனாரலும, டிிையி கருப்புத்
தயமிு்களக்க குரு ிரிாரவதயவி
ஏறப்த்திிவ். ராரிண்குாரலும
பநற்க்கப்பட்டவ். டிி தயமிு்களக்க
பசாரறபபாரழிவு என்று வந்தவிட்டாரி அவ்தயாரன்
அதயாரரட்ட. தயனிப்பட்ட முவறையி நிைவராரன
இவ் தயவைவிையி டிி தயமிழ் சஙகத்திி
நவடபபறற நிகழ்ச்ற்ையி கவைஞ் கைந்த

பகாரணடார். அப்பபாரத கவைஞ் ஏபதயார குரு
நிகழ்ச்ற்க்க வரமுடிாரத என்று
பசாரிிவிட்டதயாரக சாரவைிார் தயனத
தயவைவியுவரையி இடத்தவரப்பத பபாரி
பபற்னார்.
பபாரதவாரக கவைஞ் எந்தயக் கூட்டத்திி
பபற்னாரலும, ிாரராரவத குருவருக்க பசிைக்
கட்் வவக்கவிிவை என்றாரி அவருக்க
நிவறவு இருக்காரத. சாரவைிாரருக்க குரு தயமிழ்
கட்் வவப்பதிி அவ் ிகிழ்ந்திருக்க
பவண்ம. இறுதிையி பபற்ி கவைஞ்,
சாரவைிாரரடம இிைாரத என்று பசாரன்தயாரகவும
முடிாரத என்று பசாரிைவிிவை என்றும
க்றப் ட்டார். ன்ன், இிைாரவிக்கம
முடிாரவிக்கம உகளு பவறுபார்கவு
விைாரவாரரிாரக விுக்கினார். இப்பபாரத கூட
நாரன் றாரிடம இந்தய ிாரதிர பபச பவணடித
இருந்தயாரி இிைாரத என்று பசாரிவதயார...
முடிாரத என்று பசாரிவதயார... என்று
முன்கூட்டபி பிாரற்ப்பத உண். கவைஞவர
நாரன் சந்தித்தய ஓரரு நாரட்ககள கழித்த எனத
உறவின் பதயாருரும, திமுக ரமுகருிாரன
ஆைட அருணார அவ்ககள பதயாரவைபபற்ையி

என்பனார் பதயாரட்பு பகாரண் ‘பிாரவ்...
கவைஞ் கிட்ட ிாரவனப்பச்ற்பிார, பவனப்
பச்ற்பிாரன்னு குரு கவதயவி பகார்த்தீராரபி
அத நிைாரையருக்கன்னு கவைஞ் உஙககிட்ட
பசாரிைச் பசாரன்னாரருெயிார... அப்புறம,
கவைஞ் கிட்ட ற்ை பிாரசவனககள
பசாரன்னீராரபி... அவதயயும கணக்கிி எ்த்த
இருக்கிறதயாரக உமிக்கிட்ட பசாரிைச்
பசாரன்னாரருெயிார என்று பதயன்பாரணட தயமிழிி
பதயரவித்தயார்.
ஆைட அருணாரவும, அந்தய
பிாரசவனகவுப் பற்ற தயகவி பகட்கவிிவை.
நாரனும பதயரிப்ப்த்தய விிவை. குரு ிாரபபரும
தயவைவருக்கம அவபரார் பதயாருவி பகாரணட
குரு எழுத்தயாருருக்கம இவடபி நடந்தய
உவரிாரடி ரகற்ித்வதய ிதித்தயவிக்காரக
அவவர இப்பபாரதம நன்்றபிார் நிவனத்தக்
பகாரகளகிபறன். ஆைட அருணார அவ்ககள
பநிவைையி கிலூரையி படக்கமபபாரத, நாரன்
கவடித்திி உி்நிவைப் பகளெையி
படத்தயவன். அப்பபாரபதய நாரஙககள நணப்ககள.
சந்திக்கம பபாரபதயிைாரம க்விிாரக வாரதயாரடக்
பகாரகளளபவாரம. இப்பபாரத கூட அப்படத்தயாரன்.

ஆனாரலும, ினிதய் வரைாரறறுச் சாரன்றுகவுயும,
புகளெ விவரஙகவுயும அகளெத் தயந்த
என்வனயும குரு தயறகாரிக திமுகவாரக
ிாரற்றவி்வார்.
நாரன் கவைஞவர சந்தித்தய ற்ை நாரட்கெி
திருவாரன்மியூருக்க அருபக, திமுகவின்
அப்பபாரவதயி பவகக்கட்ற் அலுவைகத்திி
எதயறபகார க்றவவக்கப்பட்ட பவடகண் குன்று
தயவறுதயைாரக பவடத்தயதயாரகவும, இத எிடட
கண் என்றும கவைஞருக்க க்ற
வவக்கப்பட்டத என்றும பத்திரவகககள
பரப்பரப்பாரன பசெயதிகவு பவெையட்டன.
இந்தயச் சந்தய்ப்பத்திி ித்திி அரசம
வி்தயவைப்புி கென் பகாரவைப் பட்டிிி
கவைஞரும இருப்பதயாரக ிாரநிை அரவசயும,
அவவரயும உஷார்ப் ப்த்திிதயாரகக் பககளவி.
இந்தயப் ன்னணிையி, கவைஞரும
முரபசாரிையி அந்தயக் கண் பவடப்வப
தயன்வனக் பகாரிவதயறக க்றவவத்தயதயாரக
கருதயைாரம என்ற பபாரருெி எழுதிையருந்தயார்.
வி்தயவைப் புிககள க்றத்த நாரன் சட்ட காரட்டி
அாணகமுவறவியும அவ் பவெப்பவடிாரக

பசாரிிையருக்கைாரம. அதயறககள இைஙவக
ராராணவம வி்தயவைப்புிககள மீத
கணமூடத்தயனிாரன தயாரக்கதயி குன்வற
பதயார்த்தயத. இைஙவகத் தயமிு்கவு
காரப்பாரறறுவதயறக, வி்தயவைப் புிகவுத்
தயவிர பவறு நாரதிையிவை . இதயனாரி கவைஞ்
இந்தய புதிி முுக்கத்வதயக் பகாரண்
பசலுத்தயவிிவை என்று நிவனக்கிபறன்.
நாரன்கூட, அந்தய தயாரக்கதயின் பபாரத
என்வனி்றிாரிபை ிாரன வகிாரக வி்தயவைப்
புிகென் பக்கபி நின்பறன்.
சட்டப் பபரவவ பதய்தயிககள நடக்கம
வவர கிராரிஙககள பதயாரறும சறறுப்பிணம
பசெயயும நாரன் அரற்ிி சமூக நிைவரத்வதய
கவைஞரடம, பதயாரவைபபற்ையி பநரடிாரகப்
பபசபவன். சணமுகநாரதயனிடம எனத
கருத்தக்கவு கூ்ற அவதய கவைஞரடம
கூறபவண்ம என்றும பகட்்க் பகாரகளபவன்.
என்னுவடி பநாரக்கம எிைாரம கவைஞ்
வரபவண்ம என்பவதய விட, தயமிுகத்திி
நிைவிி அராரஜகமும நிைப்ப்றமுதயலும
குருவவர முக்கிித்தவம ஆக்கவதயறக
ஓராரையரம பபவர பபடிாரக்கம ற்னிிாரத்தயனமும

பபாரிாரக பவண்ம என்ற ற்ந்தயவனபி
காரரணம. கூடபவ கவைஞ், தயமிழ் சமுதயாரிம
பின்பட ஆற்றித் பதயாரண்ம, பணியும
பபாரனஸாரக நிவனவுக்க வந்தயன. இத்தயவகி
உவரிாரடிகளம, பதயாரட்புகளம
கவைஞருக்கம எனக்கம இவடபி நிைவிி
பநருக்கத்வதய வலுவாரக்கி விட்டன.

குன்றாரகவார... குன்றாரக்கிிார
குரு அைசி...

எனத நூி பவெயீட்் விுாரவிறகப் றக
கவைஞருடன் குரு பிவடவி பகி்ந்தக்
பகாரகளளம இனிி அனுபவம குன்று அபதய
ஆணடி பசப்டமப் ிாரதயம 27 ஆம பதயதி
நிகழ்ந்தயத.
கவைஞ் 26796 அன்று எனத நூிகவு
பவெையட்ட றக வீட்டலும அலுவைகத்திலும
அதயறக முன்பு நடந்தய அவரும நாரனும
சமபந்தயப்பட்ட பிபவறு நிகழ்வுகவு
அவசபபாரட்படன். குவ்பவாரரு நிகழ்வும
ினத்திவரையி அந்தயக் காரைத்திி நாரன் முதயி
தயடவவிாரக பார்த்தய பகவார கை் மபஙகுாரகத்
பதயாரன்்றன. இன்னும பதயாரன்்றக் பகாரணபட

இருக்கின்றன. இப்பபாரத ன் நிகழ்வுகவு
பகி்ந்தக் பகாரகளுப் பபாரகிபறன்.
அிர் ஆதித்தயனார் சார்பாரக தினத்தயந்தி
அறக்கட்டவு மூத்தய தயமிழ் அ்றஞ்
குருவருக்கம, தயமிழ் பவடப்பாரெ குருவருக்கம
1995 ஆம ஆணடி இருந்த ஆண்பதயாரறும
ஆளக்க ஐமபதயாரையரம ரபாரெய வுஙகி
ஆதித்தயனார் றந்தயநாரகள விுாரவிி பகார்த்த
வருகிறத. இதயறகாரக நாரன் அிகவு
ினிதயபநிிாரக ற்த்தயரத்த எழுதிி வாரடாரிிி
நாரவவை அனுப் இருந்பதயன். என்றாரலும,
மூத்தய தயமிு்றஞ் விருவதய சாரைெய
இுந்திவரினாரருக்க பகார்க்க பவண்ம
என்பதயறகாரக எனத விருவதய விட்்க் பகார்க்க
முன் வந்பதயன். அவருக்க எழுபத வித
எட்டவிிவை என்ற காரரணத்தயாரி விருத
இிவைபின்று ஆனபபாரத, பரவைாரன வாரசகப்
பரப்வபக் பகாரணடருந்தயாரலும சரிாரன
அஙககாரரம பபறாரதய எழுத்தயாரு்
ரிணிச்சந்திரனுக்க அந்தய விருத கிவடக்க
பவண்ம என்பதயறகாரக அந்தய பரச
அப்பபாரவதயக்க பவணடாரம என்றும, ன்ன்

பார்த்தக் பகாரகளுைாரம என்றும சமபந்தயப்
பட்டவ்கெடம பசாரிி விட்படன்.
என்றாரலும, ந்வ் கழுவிி இருந்தய
பபராரற்ி்ககள குுவவ நடராரசனும, டாரக்ட்.
பபாரறபகாரவும எனத வாரடாரிிி
நாரவலுக்கத்தயாரன் பகார்த்தயாரக பவண்ம என்று
திட்டவட்டிாரகத் பதயரவித்திருக்கிறார்ககள.
இவதய உறுதி ப்த்தவதப்பபாரி குுவவ
நடராரசன் அவ்ககள ‘பரச பவணடாரமுன்னு
பசாரிகிற முதயி ஆள நீஙக தயாரன்ிார, எதயறகாரக
அப்பட பசாரன்னீஙகும என்று பிவடையி
பகட்டார். இதயனாரி ஆதித்தயனார் விருத
1996 ஆம ஆணடறகாரக எனக்க கிவடத்தயத.
மூத்தய தயமிு்றஞ் அருணாரசை கவுணடருக்கம
விருத அ்றவிக்கப்பட்டத. இந்தய விருதககள
வுஙகம விுார, அிர் ஆதித்தயனார் றந்தய
நாருாரன பிபை க்றப் ட்ட நாரெி பசன்வன
ராரணி  வவதயிமிாரகள அரஙகிி நவடபபறறத.
முதயிவ் கவைஞ், சரிாரன பநரத்திி
ராரணி  வவதயிமிாரகள அரஙகிறக வந்த விட்டார்.
பசாரிி ிாருாரதய கூட்டம. கவைஞ் ற்்றத

க்க்ப்பாரகபவ இருந்தயதபபாரி பதயாரன்்றித.
அவரிணி பநரத்திறககள விுாரவவ முடத்தவிட
பவண்ம என்று, அவிப்பாரு்கெடம
பதயரவித்த விட்டதயாரகக் பககளவி. குரு ிாரபபரும
பத்திரவகையன் பவண்பகாரவு புறக்கணிக்கக்
கூடாரத என்ற குபர காரரணத்திறகாரகபவ இந்தய
விுாரவிறக அவ் இணஙகிையருக்கிறார்.
தினத்தயந்தி உரவிிாருரும, தயமிுகத்திி சாரதிி
பவறுபார்கவுக் கடந்த இவுஞ்
விவுிாரட்் அணிகவு ஏறப்த்திிவருிாரன
திருமிக. ற்வந்தி ஆதித்தயன் தயக்கபட
வரபவறபுவர வுஙகினார்.
அவுப் தயழ் நிகழ்ச்ற் நிரிி
தயமிு்றஞ் விருத பபறற அருணாரசைக்
கவுணட் ிட்்பி ஏறபுவர வுஙகவதயாரக
இருந்தயத. கவைஞ் என்வனப் பார்த்த நாரன் ஏன்
பபசவிிவை என்று பகட்டார். நாரன் ‘நீஙககள
தயாரன் ‘விவரவிி முடத்தவிட பவண்மும என்று
பசாரன்னீ்குாரமும. என்பறன். கவைஞ்
‘நீஙகளம பபசபவண்மும என்றார். பபசவதயறக
தயிாரராரக வராரதயதயாரி, அன்று ற்றப்பாரகப்
பபற்பனன்.

முதயிி, ஔவவ நடராரசன் அவ்ககள
குரு இைக்கிிச் பசாரறபபாரழிவவ நிகழ்த்தினார் அதவும கவைஞ் வழிிாரக: கவைஞ் ஆக்கிி
சஙகத்தயமிழ் நூிி ‘வாரெஙபக - அவன்
நாரக்பகஙபக? என்ற உவர வீச்வச அப்படபி
குப் த்தயார். கூட்டம பிெயிறந்த பகட்டத.
கவைஞரன் அந்தய கவிவதய ஆரவாரரிாரக
இருந்தயாரலும, அத ஆுிாரன கடின்
அவைப்பாரெயச்சைாரக பதயாரன்்றித. தயமிழ்
ிணணின் வீரத்வதய க்றப்பாரக குரு வீரத்தயாரையன்
ினப்பபாரக்வக பவெப்ப்த்தவதயாரக இருந்தயத.
பபணபாரற புைவராரன காரக்வகப் பாரடனிிார்
நச்பசகளவுிார், புறநாரனூ்றி ‘நரமபபழுந்
தை்றி..’ என்று தவஙகம பாரடலுக்க கவைஞ்
எழுதிி உவரவீச்ச ... முதவி தயட்டி
விதிலும அந்தய உவரவீச்வச குுவவ குப் த்தய
விதயம கணகவ் காரட்ற்ிாரகம.
ஔவவ நடராரசாரன் அவ்களக்கப் றக
நாரன் பபற்பனன், பபாரதவாரக இந்தய ிாரதிர
விுாரக்கெி பபச்சாரு்ககள விுாரவின் நாரிகவர
ிட்்பி முன்னிவைப் ப்த்தி விட்்
ிறறவ்கவு ‘பகாரட்வட விட்் வி்வார்ககள.

கவைஞ் ‘பகாரட்வடையி இருப்பதயாரி இதபவ
முவறிாரகிவி்ம. அிைத அவுத்தயவவர
குப்புக்க பபசவார்ககள. நாரன் அப்பட பபசக்
கூடாரத என்று பிவடையபைபி தீ்ிாரனித்த
விட்படன்.
ற்வந்தி ஆதித்தயன் அவ்களக்கம,
எனக்கம உகளு ஆணடாரண் காரை நட்வப
விுக்கிபனன். ஆுிாரன காரிவாரெய பபாரி நீ்
பபருக்பக்த்தய பதயரு வழிிாரக முட்டக்காரி
வவர நவனந்தயபட, 1985 ஆம ஆண் எனத
வீட்டன் புதிவன புகவிுாரவிறக அவ்
வந்தயவதயயும, அதயறக றக என் வீட்டி
வறுவி பவெபி்ற விட்டவதயயும, இதயனாரி
எந்தய பாரவப்பட்ட அிகவுப் பற்ற
எழுதிபனபனார அந்தய அிகென்
நிவாரழ்விறகாரக விருத பணிாரன
ஐமபதயாரையரத்திி பத்தயாரையரம ரபாரவி வுஙக
முடகிறத என்றும க்றப் ட்படன்.
தினத்தயந்திையன் மூத்தய பசெயதிிாருராரன சகிார்
முன் நடக்க, முட்டக் காரிககள வவர பவகளும
விிார க்க என் வீட்வட பதயடத்பதயட
கண் டத்தய ற்வந்தி அவ்ககள என் மீத

பகாரண் பாரசத்வதயயும, பறவறயும
எ்த்தவரத்பதயன்.
ன்ன், கவைஞ் என் மீத காரட்்ம
பாரசத்தயாரி எப்பட பநகிழ்ந்த பபாரபனன்
என்பவதய விைாரவாரரிாரக விுக்கிபனன்.
கவைஞருக்க நாரன் ராரிிட பகார்க்க
பவண்ம என்றும பதயரவித்பதயன். கவைஞரன்
தயமிவுப் பின்ப்த்தி பை இும
பஜாரடையனவர கிராரிஙகெி பச்த்த வவத்தய
காரதயி கடவிவியும விைாரவாரரிாரக
விுக்கிபனன். கவைஞரன் தயமிழ் எனக்கக் வக
பகார்ப்பதயாரி என் பவடப்புகளக்க
கிவடக்கம ராரிிடையி குரு பகதி அவருக்கப்
பபாரகபவண்ம என்பறன். கூட்டம என்
பபச்வசயும பபரதம ரற்த்தயத. கவைஞரன்
இைக்கிி பின்விக்க, அவரத
கப்வபத்பதயாரட்ட ற்றுகவதயவி ஆெயவு
முவறையி க்றப் ட்படன்.
குுவவயும, நாரனும ஆற்றி
உவரகுாரலும, முகத்தயாரட்சணிம கருதியும
ற்வந்தி ஆதித்தயன் அவ்ககள மீத ஏறபட்ட

பவுி பாரசம புதப் க்கப்பட்டதயாரலும,
கவைஞ் கைகைப்பாரகி விட்டார். இவதய
விக்கிி பபற்க்பகாரணடருந்தய நாரன் புரந்த
பகாரணபடன். உடபன, வாரவுப்புத்திி ற்
ஏறறுவத பபாரி கவைஞ் அவ்கவுயும,
ற்வந்தி ஆதித்தயன் அவ்கவுயும இந்தய
பிவடையி குன்றாரகப் பார்க்கிபறாரம. இனிபிி
குன்றாரக்கிப் பார்க்க பவண்ம என்று
அவ்களக்ககள ஐந்தயாரண் காரைிாரக நிைவிி
இவடபவெவி இட்் நிரப்புவத பபாரி
பபற்பனன். கவைஞருக்க தினத்தயந்தியும
க்றப்பாரக ற்வந்தியும, ற்வந்திக்க தயமிுக
அரசம க்றப்பாரக கவைஞரும
பதயவவப்ப்கிறபதயார இிவைபிார,
தயமிுகத்திறக இத பதயவவப்ப்கிறத என்பவதய
நாரன் ிசகிாரக க்றப் ட்டவதய புரந்த பகாரணட
கூட்டத்தின் அவதய ஆபிாரதிப்பதப் பபாரி
பைத்த ஆரவாரரத்தயன்.
கவைஞ் பபச எழுந்தயார். பபச்சாரு்ககள
அத்தயவன பபருக்கம கிவடத்தய
வகத்தயட்டிகவு கூட்ட பபாரட்டாரி அவதயவிட
அதிகிாரன வகதயட்டிககள. கணடூற் விழுந்தயாரி
சத்தயம பகட்கபிார பகட்காரபதயார, குரு ற்று தயக்வக

விழுந்தயாரி சத்தயம பகட்டருக்கம அப்படப்பட்ட
பிுன எதி்பார்ப்பு. கவைஞ், குுவவ
நடராரசன் அவ்ககள படத்தய தயனத கவிவதயவி
மீண்ம படத்தயார். அந்தயக் கவிவதயவி பத்த
நிமிடம வவர அப்படபி குப் த்தயார்.
பபாரரி புறமுதக காரட்ட ிாரெயந்தயதயாரக
குருவனாரி புரெகிுப் விடப்பட்ட ிகனத
சடைத்வதயப் பார்க்கம குரு பபாரராரெத் தயாரையன்
கவதய. ிகன் ிார் ி பவி ஏந்தி இறந்தயவதயக்
கண் பபாரெயச் பசாரன்ன கிவனின் நாரக்பகஙபக
என்று முவைப்பாரி அறுக்கப் பபாரன அந்தய வீரக்
கிுவி அந்தயப் பபாரெயிவனத் பதய்கிறாரகள.
கூட்டம அசந்த விட்டத. எப்பபாரபதயார எழுதிி
அந்தய கவிவதயவி கவைஞ் காரறபுகளெ,
அவரப்புகளெ கூட சகாரிி தயாரு நித்பதயார்
குப் த்தயவதய கண் கூட்டம அதிசித்த விட்டத.
பதயாரகள கணடார் பதயாரபு கணடார் என்பத பபாரி
கவைஞ் முகத்வயும பார்க்க ிறந்த அவ்
வாரையிருந்த குிக்கம வார்த்வதயகவு
ிட்்பி உகளவாரஙகிித. ஆனாரலும கவைஞ்
குரு பபார் பபாரட்டார். கவடற்வர ‘வாரெஙபக!
அவன் நாரக்பகஙபக? என்று வரபவண்ம,
ஆனாரி குுவவபிார ‘அவன் நாரக்கிஙபக

வாரபுஙபகும என்று ிாரற்றச் பசாரிிவிட்டார்
என்று திருத்தயம பகார்த்தயார். கூட்டம அவரத
ஞாரபகச் சக்திவி கண் விிந்தயதபபாரி பைத்த
ஆரவாரரத்தயத. பபாரரி பபறற ிகன்
புறமுதகிட்் இறந்திருந்தயாரி அவனுக்க
பாரலூட்டி முவைப்பாரவை அறுத்பதயரவதயறக
அந்தயத் தயாரெயக் கிுவி எப்பட வீராரபவசிாரக
பபற்ையருப்பாரபுார அப்படப் பபற்னார்
கவைஞ். அப்பபாரத அந்தய வீரத்தயாரையன் ஆண
வடவிாரகக் காரணப்பட்டார்.
இத முடந்தயதம, கவைஞ் நாரன் ற்
ஏற்றி வாரவுப் புத்திி இன்பனாரரு ற்வி
ஏற்றனார். அிர் ஆதித்தயனார் அவ்களக்கம,
தயனக்கம பிைாரண் காரைிாரக இருந்தய
நட்புறவவ விுக்கினார். ஆதித்தயனார் அவ்ககள
தயனத தயவைவிையைாரன அவிச்சரவவையிதயாரன்,
முதயன் முதயைாரக அவிச்சராரக ஆக்கப்பட்டார்,
என்பவதய ஏபதயார சலுவக வுஙகவத பபாரி
கூறாரிி, குரு நட்புக்க பகார்க்கப்பட்ட
அஙககாரரிாரக பதயரவித்தயார். ன்ன் அிர்
ஆதித்தயனாரரன் வாரழ்க்வக வரைாரற்றி, தயனத
நட்பு க்றத்பதயார அிைத தயனத
அவிச்சரவவையி அவ் இடம பபறறத

க்றத்பதயார குரு வர கூட இிவை என்பவதய
சட்டக்காரட்டனார். அப்பபாரத கூட்டத்வதய குரு
தயடவவயும, ற்வந்தி ஆதித்தயன் அவ்கவு ிறு
தயடவவயும பார்த்த விட்் மீண்ம ‘தயம
ற்வந்திக்க என் மீத பாரசம உண். ஆனாரி
அவதய பவெக்காரட்ட அப்பபாரவதயக்க பிமும
என்று அவ் இிிபாரக பபற்ிபபாரத
கூட்டத்தின் இிிபாரக இருக்காரிி பைத்த
ஆரவாரரத்தயன்.
எனக்க தய்ிசஙகடிாரகி விட்டத.
அவசர க்க்வகிாரக இந்தய குன்றாரக்கிப்
பார்த்தயவை, கூ்றையருக்க பவணடாரபிார என்று
நிவனத்பதயன். அபதயசிிம இவ்ககள
குன்றாரனாரி தயாரன் தயமிுகத்திி நிைதககள
விவரவிி நவடபபறறு, அிைதககள
குருவுக்காரவத ிவறி முடயும என்ற பபாரத
நைன் கருதிபி அப்படப் பபற்பனன்.
ஆனாரலும, கவைஞ் அப்படக் கத்திக்
காரட்டித, ற்வந்திையன் ினவதய
புணப்த்திையருக்கபிார என்று நிவனத்பதயன்.
பபாரதவாரக, குரு பபரிவவர இன்பனாரரு
பபரிவ் ஏபதயார குரு வவகையி சார்மபபாரத,

அந்தயச் சாரடலுக்க காரரணிாரன ஆசாரமிதயாரன்
ஆப்பவசத்தய கரஙகாரகி வி்வார். இந்தய
நிவைக்க நாரன் வந்த விட்படன். அபதய சிிம
ிக்ககள சாரட்ற்ிாரக பசாரிை பவணடிவதய
ினச்சாரட்ற்பட பசாரன்னதிி குரு திருப்தியும
ஏறபட்டத.
குருவாரரம கழித்த ராரணி ஆற்ரிரும,
தயமிழ் இதயழ்ககள வரைாரறவற வரைாரறறு ப்விாரக
எழுதிிவரும, திராரவிடச் ற்ந்தயவனிாருரும,
ற்வந்தி ஆதித்தயன் அவ்களக்க
பவணடிவருிாரன திரு. ஆிார சாரமி
அவ்கெடம பதயாரவை பபற்ையி பதயாரட்பு
பகாரண், நாரன் அப்பட பபற்ித சரதயாரனார
என்று பகட்படன். உடபன அவ் ‘இரண்
பபருக்கம இவடையபை இருந்தய குரு முகளவு
நீஙக எ்த்திட்டஙகும. நீஙக அப்பட பபற்னத
தயாரன் சர. கவைஞருக்கம எஙக அெயிாரவுக்கம
பவுிபட நிை உறவு ஏறப்த. கவைஞரும
ினற்பைபி நிவனத்தக் பகாரணடருக்காரிி
அப்படக் பகாரட்ட விட்டார். இனிபிி
முதயிவரும ினதிி எவதயயும வவத்திருக்க

ிாரட்டார். அந்தய வவகையி உஙகளக்க எஙககள
நன்்றும என்றார்.
அந்தய விுாரவிி ினதிி அழுத்தி இருந்தய
அந்தய சவிவி கவைஞ் கபு  தக்கிப் பபாரட்ட
பந்த்தி இருக்கிறபதய, அத பகட்டவ்களக்க
ிட்்பி புரயும. இப்பட ினப்பாரரத்வதய பவவ
இறக்கவத பபாரை இறக்கம பணபார்ம
பசாரிைாரறறலும எனக்கத் பதயரந்த
கவைஞருக்க ிட்்பி உண் என்று
நிவனக்கிபறன். இந்தய இருட்டடப்வப கவைஞ்
சட்டக்காரட்டி பபாரத, ற்வந்தி அவ்களம
பவறு வழிையிைாரதய குரு ிாரணவவனப் பபாரை
அதயாரவத ‘ஏன் பைட்்ும என்றாரி, பைட்் சார்ும
என்று பசாரிலும பகளெ ிாரணவன் பபாரி ற்ரத்தய
காரட்ற்வி ிாரராரவத புவக படிாரக
எ்த்திருந்தயாரி, அத புவகப்பட கணகாரட்ற்ையி
முதயி பரவச பபறும.
இந்தய நிகழ்ச்ற்க்கப் றக குருநாரகள
பசன்வனையி உகளு தயமிுக திவரப்பட ிறறும
பதயாரவைக்காரட்ற் நிறுவனத்தின் இிக்கந்
அமி்தயம அவ்ககள என்பனார் பதயாரட்பு
பகாரண் ற்றந்தய திவரப்படஙகவு

பதய்ந்பதய்க்கம கழுவிி நாரன் உறுப் னராரக
இருக்க பவண்ம என்று கவைஞ்
விருமபுவதயாரக பதயரவித்தயார். எனக்க இந்தய
ிாரதிரிாரன சிாரச்சாரரஙகெி அதிக ஈ்பார்
கிவடிாரத. அபதய சிிம கவைஞ் பசாரிவைத்
தயட்்வத பபாரி நடந்த பகாரகளவதம சரிாரகப்
படவிிவை. கவைஞ் என் மீத
பகாரணடருக்கிற அன்பு கண் ஆனந்தித்பதயன்.
அபதய சிிம அவ் என் மீத பகாரணடருக்கம
நம க்வக, பசன்வன பதயாரவைக்காரட்ற்
ஆற்ரிராரன என் மீத வவத்தய நம க்வக பபாரி
பபாரெயத்த விடக் கூடாரபதய என்கிற பிமும
ஏறபட்டத. ஆகபவ, கவைஞரடம புகார்
பபாரகக் கூடாரத என்பதயறகாரக அந்தய கழுபவார்
குத்தப் பபாரக பவண்ம என்று பைதயடவவ
ினதிி பசாரிிக் பகாரணபடன்.
தயமிுக அரற்ன் சார் ி ஆண்பதயாரறும
ற்றந்தய தயமிழ் திவரப்படஙகவு, ற்றந்தய நடக்,
நடவககவு, இதயரக் கவைஞ்கவு
பதய்ந்பதய்க்கம அப்பபாரவதயி கழுவிறக
முன்னாரகள உி்நீதி ின்ற தயவைவி நீதிபதியும,
மிகச்ற்றந்தய பபச்சாரு்கெி குருவருிாரன
நீதிபதி பகாரகை கிருுஷணன் அவ்ககள தயவைவ்.

இவ்தயாரன் 1960 ஆம ஆண் பாரரமுவனையி
உகளு குெய.எம.ற்பி பட்ட ிணடபத்திி
நவடபபறற அவனத்தக் கிலூர ிாரணவ்
பபச்சப் பபாரட்டையி எனக்க முதயி பரச
வுஙகிிவ்.
இந்தயக் கழுவிி மிகச் ற்றந்தய திவரப்பட
வசனஙகவு எழுதிி ஆரு் தயாரஸ, பற் என்ற
கவைப்படத்வதய எ்த்த தயமிழ் திவரயுைகத்வதய
குரு கைக்க கைக்கிி இிக்கந் தவர,
சஙகதயத்வதய இவசிாரக்கிி விசவநாரதயன் ராரிமூ்த்தி, பாரசிை் பபாரன்ற அறபுதய
படஙகவு இிக்கிி பமற்ங அவ்கென்
பசௌமித்ரார, எனத இனிி நணப் சாரருஹோரசன்
உகளெட்ட பை் உறுப் ன்குாரக இருந்தயார்ககள.
இவ்ககள, தயமிழ்த் திவரப்படஙககள குருவவன
வீரனாரக்கவதயறகாரக முப்பத பபவர
பபடிாரக்கவத என்ற திவரப்பட
இைக்கணத்பதயார் குத்தப் பபாரனவ்ககள.
என்னாரி, அப்பட எ்த்தக் பகாரகளு
முடிவிிவை . நடக் விஜெய நடத்தய குரு
படத்திி அவ் தயனத பதயாரு்கபுார் குரு
ஏரையி கெத்தக் பகாரண் ஜட்டவி வகையி

 தக்கிக் பகாரண் அஙகமிஙகிாரெய ஆட்்வார்.
இதயறக கழுவினடமிருந்த குரு ற்ன்ன எதி்ப்புக்
கூட இிைாரதயத, நாரன் அவ்கபுார் குன்்றப்
பபாரகாரதய நிவைவிவி வலுப்ப்த்திித. நாரன்
அடக்கட கூச்சி பபார்வத வுக்கிாரகி
விட்டத.
கவைஞரடம, இப்பட கூச்சி
பபார்கிறவவர உறுப் னராரக பபாரட்்
விட்த்கபு என்று உறுப் ன்கபுார, அிைத
பதயாரு் அமி்தயபிார பகட்் விடக் கூடாரத
என்பதயறகாரக கழுக் கூட்டஙகெி பிுனிாரக
இருக்க பவண்ம என்று தீ்ிாரனித்தய என்
வவராரக்கிிம ரசவித்த விட்டத. எப்படபிார
எழுத்தயாரு் பிணி எழுதி இிக்கிி கருபவைம
பக்களக்க ற்றப்புப் பரவச என்னாரி வாரஙகிக்
பகார்க்க முடந்தயத.
அ்த்தயாரண் திவரப்பட பதய்வுக் கழு
உறுப் ன்ககள அ்றவிக்கப்பட்ட பபாரத
என்வனத்தயவிர எிைார உறுப் ன்களம இடம
பபற்றருந்தயார்ககள. நாரன் நடந்த பகாரணட
விதயமும, பகாரப தயாரபஙகளம, கவைஞரன்
காரதகளக்க எட்டையருக்கம என்பதிி சந்பதயகம

இிவை. ஆனாரலும, கழு உறுப் ன்ககள
என்னிடம அன்பபார்ம, பணபபார்ம நடந்த
பகாரணடார்ககள. ‘கழுவுக்க ‘உஙகு ிாரதிர குரு
ஆகள பதயவவதயாரன்ும என்றும பசாரிிக்
பகாரணடார்ககளும எப்படபிார புதிி கழுவிி
நாரன் இடம பபறாரிி பபாரனதயறக நாரபன
காரரணம. அதயறகாரக எந்தய வருத்தயபிார அிைத
கறற உண்பவார ஏறபடவிிவை. கவைஞரன்
நம க்வகவி தயக்த்த விட்படபன என்கிற
ஆதயஙகமதயாரன். அபதய சிித்திி எனக்க நாரபன
உணவிிாரக இருந்பதயன் என்ற பதயெவு.
கூடபவ, எனத கருத்தக்கவு இதயிாரக பசாரிி
இருக்கைாரபி என்கிற குரு ன் பிாரசவன.
என்றாரலும, தயமிுக அரற்ன் திவரப்படத்
பதய்விி கவைப்படஙககள பதய்வதிிவை.
சமிாரையருப்பபதய நடப்பு என்பத ிாரதிரிாரன
கவைபடஙககள தயாரன் வந்த பகாரண்ம
இருக்கின்றன. இந்தயத் பதய்விி
திவரப்படஙகென் அடப்பவடக் கருத்தகவுப்
பற்றபிார சமூக விபராரதய உவரிாரடிககள
பற்றிார, உறுப் ன்ககள அைட்டக்
பகாரகளவதிிவை. திவரப்படத் தயணிக்வக

கழுவவ தயவைிவணிாரக வவத்தக் பகாரண்
படஙகவுப் பார்க்கிறார்ககள. ஆவகிாரி,
இந்தயக் கழு இப்படபி இருக்கட்்ம இன்னும
ற்ை சமூகச் ற்ந்தயவனிாரு்கவு கழுவிி
பச்த்தக் பகாரகளுைாரம.
என்வனக் பகட்டாரி, குரு
திவரப்படத்தின் கவதயக்கரு, அடப்பவடையி
பிாரசிாரக இருந்தயாரி அத எவ்வுவு ற்றப்பாரக
எ்க்கப்பட்டாரலும, அதயறக அரச பரசககள
வுஙகப்படைாரகத என்பபன்.

தயமிழ் அக்காரபதயமி- வகளுைார்
பகாரட்டம குரு
க்றப்புண்த்தயி

1997 ஆம ஆண் ிார்ச் அிைத ஏப்ரி
ிாரதயவாரக்கிி கவைஞ் அவ்கவு சந்தித்பதயன்.
கவைஞரும வுக்கத்வதய விட
பதயமபாரகபவ இருந்தயார். முன்னதயாரக கவைஞ்
வீட்டி இருந்தய அவிச்ச்களக்கம, உி்
அதிகாரரகளக்கம கவைஞருக்கம எனக்கம
உகளு பநருக்கம புரந்த விட்டத. நாரனும
அந்நிித் தயன்வி பபாரெய பசாரந்தய இடத்திறக
பபாரவத பபாரைபவ பபாரபனன்.

கவைஞவர ிாரடையி சந்தித்த பிபவறு
அரற்ிி சமூக நிகழ்வுககள க்றத்த பபற்க்
பகாரண் இருந்பதயாரம. ன்ன் கவைஞரடம
நாரன்க க்றப்புகவு சருக்கிாரன
அ்றமுகத்பதயார் பகார்த்பதயன். மின்னச்ற்ி
எ்க்கப்பட்ட க்றப்புககள. பபாரதவாரக பவறு
குருவராரக இருந்தயாரி பசாரிலுஙக அப்புறிார
படக்கிபறன்ும என்பார். ஆனாரி, கவைஞபரார
நாரன்க க்றப்புகவுயும பபாரறுவிிாரகப்
படத்தயார்.
முதயைாரவத க்றப் ி நாரட்டி
நவடபபறும வு்ச்ற்த் திட்டஙககள, ிக்களக்க
சரிாரகப் பபாரெயச் பசரவிிவை என்ற எனத
பநரவடிாரன அனுபவம சமபந்தயப்பட்ட
நிகழ்வுகவுச் சட்டக் காரட்டையருந்பதயன். குரு
கிராரித்திி உதயவிக்கத் தயகதி உகளு
னமுறறவபரார, விதயவவப் பபணபணார,
ஓெயவுதிிம பபற பவணடி மூத்பதயாரபரார தயமிுக
அரற்ன் உதயவி இிைாரிி விடப்பட்டருந்தயாரி,
சமபந்தயப்பட்ட அதிகாரரகவு உடனடிாரக
தயறகாரிகப் பதயவி நீக்கம பசெயத விட்் இந்தய
ஆதயரவறறவ்களக்க உதயவ பவண்ம என்று
க்றப் ட்் இருந்பதயன். ிவை, ிகிதவிடம

பபாரகாரத, ிகிததயாரன், ிவைையடம
பபாரகபவண்ம என்ற புபிாரழிவி ினதிி
வவத்த இப்பபாரவதயி முவறிாரன,
பாரதிக்கப்பட்படார் விணணப் த்தயவை
விட்் விட்், சமபந்தயப்பட்ட அதிகாரரகபு
தயத்தயம கிராரிஙகளக்கச் பசன்று உதயவிக்க
தயகதியுரி அத்தயவன பபவரயும சிிாரக
கணக்பக்த்த அரச சார் ி உதயவ பவண்ம
என்று க்றப் ட்படன். கிராரிஙகெி உதயவி
பபற தயகதி பபறறும உதயவி
ிறுக்கப்ப்கிறவ்கவு கணட்றி அரச
ழிி்களக்க பதயரிாரிபை கணகாரணிப்புக்
கழுக்கவு அவிக்க பவண்ம. இதிி
பைதயரப் னரும இடம பபற பவண்ம என்றும
எழுதிையருந்பதயன்.
இரணடாரவத க்றப் ி, வடலூரி
உகளு வகளுைார் வுாரகத்வதய பின்விப்ப்த்தய
பவண்ம என்று க்றப் ட்் இருந்பதயன்.
வகளுைாரருக்க ன்பு பதயாரன்்றி, ரிண்,
அரவிந்தய், பசஷாரத்திர பபாரன்ற பபரிவ்ககள
தயவமிருந்தய இடஙககள பெஙக ிணடபஙகுாரெய

காரட்ற்ிெப்பவதயச் சட்டக் காரட்டையருந்பதயன்.
சஙகராரச்சாரரிார் பபாரன்றவ்கவுப் பபாரி
அிைாரத தயமிழ் வழிபார், சாரதிிிறுப்பு,
அவனத்த ிதயத்தினரும ஏறறுக் பகாரகளளம பவச
புனஸகாரரம இிைாரதய அருட்பபருஞ்பஜாரதி
வழிபார் - ஆகிிவறவறக் பகாரண் வந்தய அசி
தயமிழ் ஆன்மீகப் பபாரராரெிாரன வகளுைாரரன்
வடலூ் வுாரகத்வதய அமி்தயசரஸ பபாரறபகாரையி
பபாரி ஆக்க பவண்ம என்று க்றப் ட்்
இருந்பதயன். இதயவனப் படத்தப் பார்த்தய
கவைஞ் என் கருத்வதய ஏறறுக் பகாரணடார்.
காரஞ்ற் ிடத்தக்கச் பசிலும வடநாரட்்
வாரற்கவுயும, பவெநாரட்் தயவைவ்கவுயும
தயமிழ் ிணவண உகளுத உகளுத பபாரி
விுக்கம வடலூ் வுாரகத்திறக வரவவுக்கம
வவகையி அந்தய வுாரகம பின்ப்த்தய
பவண்ம என்பவதய கவைஞரும குப்புக்
பகாரணடார். தயமிழ் வு்ச்ற்த் தவற அவிச்ச்
தயமிழ்க் கடிகன் என்வன அ்த்த தயன்வனச்
சந்திக்க பபாரவதயாரகவும, அவரடம இந்தயக்
க்றப்வப தயக்க நடவடக்வகக்காரக பகார்க்கப்
பபாரவதயாரகவும க்றப் ட்டார். நாரன், அவிச்ச்
தயமிழ்க் கடிகன், விழுப்புரம ிாரவட்ட

அவிச்ச் பன்னீ் பசிவம ஆகிி மூவரும
குன்று கூட, ஆவன பசெயி பவண்ம என்றும
பகட்்க் பகாரணடார்.
மூன்றாரவதயாரக குரு இரகற்ிக் க்றப்வபக்
பகார்த்பதயன். கவைஞ் பபாரறுப்பபறற காரை
இவடபவெையி ஏறபட்் வரும
எதி்விவனகவுச் சட்டக் காரட்ட அவதய
மு்றிடப்பதயறகாரன சட்டப்ப்விாரன, அவிதி
வழிையைாரன க்றப்புதயாரன் அத. அவரத குகம
ிட்்ம இவைிவறவு, காரெயிவறவாரக
ஆதயரவெத்தயாரி தயனிினிதயாரன் நாரபன, அந்தயத்
திட்டத்வதய முன்னின்று பசிிப்த்தவதயாரக
பதயரவித்பதயன். வகளுைார் பபச்ச வந்தயதம
உடனடிாரக பதிைெத்தய கவைஞ் அப்பபாரத
பிுனிாரக இருந்தயார். நாரன் வறபுறுத்திி
பபாரத ிாரதயார்த்தய நிவைவி அவ் விுக்கினார்.
பசம வசடபைபி பகாரி பபாரட்ட ற்ை
பப்வழிகென் பபி்கவுயும பசாரன்னார்.
உடபன நாரன் பந்காரணிி முத்திவரப்
பதிக்கம வீரபாரணட பபாரன்றவ்களம
கவைஞருக்க விசவாரற்குாரக இருக்கிறார்ககள
என்பறன். கவைஞ் க்றப் ட்ட காரரணஙககள

ஏறறுக் பகாரகளுக் கூடிவவ, ஆனாரி
பவெையடக் கூடிவவ அிை.
நாரன்காரவத க்றப்பு நித ிாரநிை
அுவிி ித்திி சாரகித்ி அகடாரமிவிப் பபாரி
குரு அவிப்வப நிறுவ பவண்ம என்பத.
ித்திி அரற்ன் இைக்கிிக் கூறுகுாரக விுஙகம
சாரகித்திி அக்காரபதயமியும, பநுஷனி புக்
டரஸ்ம பாரரபட்சிாரகபவ பசிிபட்்
வருகின்றன. இதயன் தயமிழ் ஆபைாரசவனக் கழு
உறுப் ன்களம திராரவிட கைாரச்சாரரத்திறக
எதிராரனவ்ககள. தயமிுகத்திி, இருபதயாரம
நூறறாரணடன் நாரறபதகெலும, ஐமபத,
அறுபதகெலும ிகத்தயாரன் தயாரக்கத்வதய
ஏறப்த்திி திராரவிட இிக்கமும,
இைக்கிிமும இந்தய ஆபைாரசவனக் கழு
பப்வழிகளக்க பவப்பஙகாரிாரகப்
பபாரெயவிட்டன. பவணடப்பட்ட பைருக்க
ஓவசப் படாரிி பபாரறுப்புகவுக்
பகார்ப்பதம, இவ்கவு அகடாரமி சார் ி
பவெநார்களக்க அனுப்புவதம இன்றுவவர
பதயாரட்கிறத. இப்படப் பபாரகிறவ்களம தயமிழ்

ிணவண பகாரச்வசப் ப்த்தம வவகையபைபி
பபற்விட்் திருமபுகிறார்ககள.
குருபாரவன பசாரறறுக்க குரு பசாரறு
பதயிாரக குன்வறக் க்றப் ட விருமபுகிபறன்.
இந்திி சதயந்திரதின பபாரன்விுாரவின் பபாரத,
நாரட்டி பதிபனட்் பிாரழிகெி உகளு
குவ்பவார் பிாரழிையி இருந்தம மூன்று
தயவைமுவற கவிஞ்ககள டிிையி கவிவதயபாரட
அவுக்கப் பட்டருந்தயார்ககள. தயமிழிலும
சதயந்திரத்திறக றக றந்தய கவிஞ் என்ற
முவறையி வவரமுத்தம, சதயந்திரத்பதயார் றந்தய
கவிஞராரக ஈபரார் தயமிுன்பனும கவிவதய பாரட
அவுக்கப் பட்டார்ககள. வரபவறகத்தயக்கபதய.
என்றாரலும, சதயந்திரப் பபாரராரட்ட
காரைக்கட்டத்திி இருந்தய தயவைமுவறையி எந்தயக்
கவிஞ் அவுக்கப்பட்டார் பதயரயுிார? கவிவதய
என் வகவாரகள என்று பசாரன்ன பபாரதவுவடவி
கவிஞ் பக.ற்.எஸ. அருணாரசைம அிை...
ிதயநிிணக்க கவிவதயகவு ஆக்கித்தயந்தய
முவனவ் தயிாரனந்தயன் ராரன்ற்ஸ அிை...
உவவிக் கவிஞ் சரதயார அவுக்கப்படவிிவை.

கபைாரத்தஙககள யுகம என்று பரிார
நந்தயக்கிாரராரி பாரராரட்ட பபறறவரும, தயமிவு
விஞ்ஞாரனப்ப்விாரக பார்த்த கவித்தவிாரெய
ஆக்ககிறவருிாரன கவிஞ் கபைாரத்தஙகன்
(வாரபச. குந்வதயசாரமி) அவுக்கப்பட விிவை.
இந்தய மூத்தயக் கவிஞ்கவு விட்் விட்்
சாரகித்திி அக்காரபதயமி பவுி தயவைமுவற
கவிஞ் என அவுத்தயத எழுத்தயாரு் சந்தயரம
ராரிசாரமிவித் தயாரன். அவுக்கப்பட்டவருக்பக
அப்பபாரததயாரன் தயாரன் கவிஞ் என்கிற விவரம
பதயரந்திருக்கம. எனபவ, தயகதிமிக்க
ிணவாரசவன பவடப்பாரெகவு
றபிாரழிகெி பகாரண் பசிை ிாரநிை
சாரகித்திி அக்காரபதயமி அரச சார் ி
அவிக்கப்பட பவண்ம என்று அந்தயக்
க்றப்புக் பகட்்க் பகாரணடத.
கவைஞ், தயமிழ் ிாரநிைத்திி ிணணின்
ிக்களக்காரக குரு தயனி இைக்கிி அவிப்பு
எ்க்க பவணடி அவற்ித்வதய ஏறறுக்
பகாரணடார். அக்காரபதயமி என்கிற பபி் குரு
ிாரதிர இருக்கிறபதய என்று ற்ை விுக்கஙகவு
என்னிடம பகட்டார். நாரனும நிவறபவார்

பதிைெத்பதயன். இந்தயக் க்றப்வப கவைஞ்
ஏறறுக் பகாரணடார்.
பத்த, பன்னிரண் நிமிடம
கவைஞரடம பபற்விட்் நாரன்
விவடபபறபறன். கபு முதயிவவர
சந்திப்பதயறகாரக காரத்திருந்தய தயமிழ்
வு்ச்ற்த்தவற அவிச்சரும ற்றந்தய
இைக்கிிவாரதியுிாரன தயமிழ்க் கடிகன்
அவ்கெடம ரகற்ிக் க்றப்வபத் தயவிர இதயர
க்றப்புகவு விுக்கிபனன். அவரும
கவைஞரன் அவனத்த விருப்பஙகளம
பசிிப்த்தயப்ப்ம என்று வாரக்கெத்தயார்.

கணகவுக் கைக்கிி குரு
வகிறு பசாரி

1997 ஆம ஆண் நவமப் ிாரதய இறுதிையி
கவைஞவர மீண்ம சந்தித்பதயன்
பிட்்க் கடையனராரி
புறக்கணிக்கப்பட்ட திராரவிட இைக்கிித்வதய
ிறு ஆெயவு பசெயயும பபாரக்க தயமிழ்நார்
முறபபாரக்க எழுத்தயாரு்கெடம கடந்த
ஐந்தயாரண் காரைிாரக தீவிரிாரக ஏறபட்்களுத.
இதிி என் பஙகம உண். எழுத்தயாரு் பவ.
புகபுந்தி எழுதிி அணணார வழி ற்றுகவதயகவு
நாரன் படத்பதயன். இந்தயத் பதயாரகப் ி அணணார,
கவைஞ், பதயன்னரச, ராரதயார ிணாருன், இரார
பசழிின், பசகரன், முரபசாரி ிாரறன்,
டபக வனிவாரசன் பபாரன்றவ்கென் அறபுதயிாரன
ற்றுகவதயககள இடம பபற்றருந்தயன. குரு
கப்வபத் பதயாரட்ட தயனத அனுபவத்வதயச்

பசாரிவத பபாரன்ற கவைஞரன் ‘கப்வபத்
பதயாரட்டும என்ற ற்றுகவதய இப்பபாரத
கூறப்ப்கிறபதய பிஜிக்கி ரிிசம - அதயாரவத
ிாரந்திீக ிதயார்த்தயம அதயறக முன்பனாரடிாரக
இருந்தய கவதயிாரகம. இந்தயக் கவதய இைக்கிி
இதயுாரன பசமிைரி ற்கரஙகவுத் பதயாரட்ட
ற்றுகவதய வரவசையி ரசரக்கப்பட்டத.
தயாரகம, சஙகம, ச்க்கவர, பவுாரைய
பபாரன்ற அறபுதயிாரன ிணவாரசவன
பவடப்புகவு உருவாரக்கிிவரும, பை
பிாரழிகெி பகாரணபட்த்த
பசிைப்பட்டவருிாரன என் இனிி பதயாரு்
ற்ன்னப்ப பாரரதி அவ்ககள திராரவிட ிறறும
முறபபாரக்க பவடப்பாரெகென் பவடப்புககள
பிட்்க்கடையனராரி இருட்டடப்பு பசெயவவதய
உண்ந்த, இவறவற ற பிாரழிகளக்க
எ்த்தச் பசிவதயறகாரக குரு ஆஙகிை காரைாரண்
இதயவு தவக்கினார். இந்திின் ிட்பரச்ச்
அண் அஸதயட்டக்ஸ (ILA-Indian Literature
and Aesthetics) என்ற இந்தய காரைாரண் இதயவு
ிாரநிை பசெயதி ிறறும ிக்ககள பதயாரட்பு
அவிச்ச் முிவை பவந்தயன் அவ்ககள
பசன்வனையி பவெையட்டார்.

இந்தய இதயழிி கவைஞரன் நாரவைந்த
ற்றுகவதயகளம, அணணார இறந்தயபபாரத
கவைஞ், வாரபனாரிையி ஆற்றி உவர வீச்சம
இடம பபறறன. இவறவறப் படத்தப் பார்த்தய
றபிாரழி வாரசக்ககள க்றப்பாரக ிார்க்ற்ி
பதயாரு்ககள கவைஞரன் இைக்கிித்திி குரு
பபார்க்கணம இருப்பவதய பகாரட காரட்டனார்ககள.
இப்பட கவைஞரன் இைக்கிித்தின்
பக்கம எனத கவனம திரும ிபபாரத,
கவைஞருக்க எதிராரன பிபவறு அரற்ிி
நிகழ்வுககள குன்று திரணடன. சட்டப் பபரவவ
பதய்தயிி பதயாரிவியுறற பஜிைிதயார அவ்ககள
ிரத்பதயழுந்தயார். பிறக ிாரவட்ட, பதயன்
ிாரவட்ட சாரதிி சக்திகபுார் வகபகார்த்தக்
பகாரணடார். இந்தயச் சிித்திி நாரன் கணட ற்ை
‘ககள ிாரதயார்த்தயஙகவுும கவைஞரடம
பசாரிவதயறகாரக அவவரச் சந்திக்க
சணமுகநாரதயனிடம பதயதி பகட்படன். கவைஞ்
அனுிதித்த விட்டார்.
வுக்கம பபாரி கவைஞவர ிாரடையி
உகளு அவரத அவறையி சந்தித்பதயன். நாரன்

கணட ிதயார்த்தயஙகவு அவரடம
விுக்கிபனன். பஜிைிதயார தயவைவிையி
பைிாரன எதி்சக்தி உருவாரகி இருப்பவதயச்
சட்டக்காரட்ட, குரு க்றப் ட்ட சாரதிையன்
திமுகவினருக்க வாரக்கெக்க ிாரட்டார்ககள என்று
வாரதயாரடபனன். ஆனாரி, கவைஞ் இந்தயக்
கருத்வதய ஏறறுக் பகாரகளுவிிவை. அந்தய
சாரதிையி திமுகவிி நாரறபதக்கம அதிகிாரன
பபரவவ உறுப் ன்ககள இருப்பவதய
சட்டக்காரட்டனார். பசன்ற சட்டப் பபரவவ
பதய்தயிலும இவ்ககள தயனக்க குட்்
பிாரத்தயிாரக வாரக்கெத்தயதயாரக பதயரவித்தயார்.
இந்தயக் கருத்வதய என்னாரி ஏறறுக் பகாரகளு
இிைவிிவை. அபதய சிிம பசாரன்னவதயபி
பசாரிிக் பகாரணடருப்பதிி பைனும இிவை.
நாரன், பசன்ற சட்டப்பபரவவ பதய்தயி பபாரி,
நாரடாரளின்ற பதய்தயி இருக்காரத என்றும
திமுகவிறக அப்பபாரவதயி அுவிறக வாரக்கககள
கிவடக்காரத என்றும க்றப் ட்படன்.
உடபன முதயிவ் படிகாரமிி பபற்,
சணமுகநாரதயவன குரு க்றப் ட்ட பதயதிையி
பவெிாரன முரபசாரிவி எ்த்தக் பகாரண்
வரச்பசாரன்னார். ‘நீஙககள தயாரன் முரபசாரி

படப்பதிிவைபிும என்று குரு பசிைக் கட்்ம
வவத்தயார். சணமுகநாரதயன் பகாரண் வந்தய
முரபசாரிையன், முதயி பக்கத்திி, கவைஞ்
பநிவை ிாரவட்டத்திி சறறுப் பிணம பசெயதய
பபாரத சிிாரெய திரணட கூட்டப் பபருக்வக
புவகப்படிாரக காரட்டித. கவைஞ்
பபருமிதயிாரக ‘சமுத்திரம! எனக்க பபாரகிற
இடபிிைாரம நிை கூட்டம வருத...
பாரத்தீஙகுார முரபசாரிவி . ஆனார பபரி
பத்திரவகககள இவதய இருட்டடப்பு
பசெயகின்றனும என்றார். பபச்ச வாரக்கிி கவைஞ்
முதயிி முரபசாரிவியும, ன்ன்
வி்தயவைவியும இவற்றறக றகதயாரன் இதயர
பத்திரவககவுயும படப்பதயாரக அ்றந்பதயன்.
உடபன, நாரன் இந்தய பாரணிையி பபற்பனன்.
‘சார் காரிராரச்... புதிதயாரக பதயாரன்்றி
திமுக சக்திிார பற்ற கவவைப்படாரி,
ராரஜாரஜிவி ிட்்பி குரு பபரி சக்திிார
நிவனத்தயார். இதயனாரைதயாரன் அவ் தயமிுக
அரற்ிிி திமுகவிடம பதயாரறறார். நீஙகளம
பபாரணிிாரகாரதய வி்தயவைப் பத்திரவக பிை
குரு அடக்சன் வவத்திருக்கிஙக. இத உஙகவு

ிாரதயார்த்தயத்திிருந்த திவச திருப்புமுன்னு
நிவனக்கிபறன். முதயிை அந்தய பத்திரவகவி
படக்கிறதய வி்ஙக சார்ும.
‘ஆையரந்தயாரன் இருந்தயாரலும நாரன் பவவை
பசெயதய பத்திரவக ஆையறபற.’
கவைஞருக்க, பஜிைிதயாரவிடம
அடவிப் பட்்ப்பபாரன வி்தயவை
பத்திரவகையன் பபருஙகாரி வாரசவன
பபாரகவிிவை. ‘வி்தயவைவி பற்ற பபசம
பபாரத அவரத கணககள உகளபநாரக்கிப் பபாரெய
கடந்தய காரைத்திி காரி நிமிடம விிம
பகாரணடன. மீண்ம எனத பபச்ச,
வரப்பபாரகம நாரடாரளின்ற பதய்தயவைச் சற்ற
வந்தயத. இன்னின்ன இடஙகெி கவைஞருக்க
ஆதயரவு இருக்காரத என்பவதய பசாரன்பனன். எனத
பநாரக்கம கவைஞவர உஷார் ப்த்தய பவண்ம
என்பததயாரபன தயவிர க்க கவறப் றகாரக அிை
என்பவதய எ்த்தக் காரட்டபனன்ும
கவைஞபரார எனத கருத்தயாரக்கம எதி்கருத்தயாரக்கம என்ற தயத்தவார்த்தயப் பபாரக்வக

புரந்தயவ் பபாரி பிிை தயவைிாரட்டனார்.
நாரன், மீண்ம மீண்ம அவருக்கம கட்ற்க்கம,
ிக்ககள ித்திையி, க்றப்பாரக பபருந்த
கட்டணஙகவு உி்த்திிதயாரி ஏறபட்ட
கசப்புண்வுகவு பதயரவித்தயபபாரத கவைஞ்,
ினமவிட்் என்னிடம ஆணிிடப்பதப் பபாரி
இந்தய பாரணிையி பபற்னார்.
‘சமுத்திரம! எிைாரருக்கம நன்வி
பசெயிாணமுன்னுதயாரன் நாரன் நிவனக்கிபறன்.
கட்ற்க்க அப்பாரி எிைார ிக்கவுயும குபர
ிாரதிரதயாரன் பார்க்கிபறன். பை நிை
காரரிஙகவு பசெயத வருவத உஙகளக்பக
பதயரயும. அப்படயும ிாரராரவத ஓட்்ப் பபாரடார
விட்டாரி அதயறக நாரன் என்ன சமுத்திரம பசெயி
முடயுமும
என் கணககள கைஙகி விட்டன. குரு
ிகத்தயாரன் தயவைவ், ிாரபபரும முதயிவ், குரு
எழுத்தயாரு சாரினிினிடம எப்படபிிைாரம
ினம விட்் பபசகிறார்! கட்ற்க்
காரர்கெடமும, அவிச்ச்கெடமும கூட கூற
முடிாரதய குரு கருத்வதய என்னிடம எப்பட முன்

வவக்கிறார் என்பவதய நிவனத்தயதம, நாரன்
ஆடப்பபாரபனன். க்றப்பாரக சணமுகநாரதயன்
அவ்ககள மூைம முரபசாரிவி தயருவித்த
கவைஞபர, தயனத பநிவை ிாரவட்ட சறறுப்
பிண நிகழ்வு புவகப்படஙகவு என்னிடம
காரட்டித என்வன ரமிக்க வவத்தயத.
நாரன் கவைஞவர நீ் பபாரஙகம
கணகபுார் நிவைகவைவாரெய பார்த்பதயன். குரு
ிகத்தயாரன் ினிதயரன் அருபக இருக்கம வாரெயப்பு
கிவடத்தயதிி ிகிழ்ந்த பபாரபனன். ற்்றத
இவடபவெக் பகார்த்த எழுந்த நடந்பதயன்.
ஆனாரலும, கவைஞ் அன்று உண்ச்ற்
வசப்பட்், என்னிடம பதயரவித்தய இந்தயக் கருத்த
ினதயுவிி அவரத பசிைாரக்கம எப்பட
ிாரசறறு இருக்கிறத என்பவதய புரந்த பகாரகளு
வாரெயப்பெத்தயத. இவதயக் கட்ற்க்காரர்களம,
அரச அதிகாரரகளம புரந்த பகாரணடார்குார
என்பத பவறு விவகாரரம.

ிஞ்சகள தண் - குரு ிஞ்சகள
விி்சனம

1998 ஆம ஆண் ஜனவர ிாரதயவாரக்கிி
கவைஞவர மீண்ம சந்தித்பதயன்.
வகளுைாரருக்க அமி்தயசரஸ
பபாரறபகாரவிி பபாரி குன்வற உருவாரக்க
பவண்ம என்று முன்பு பகார்த்தய க்றப்வப
கவைஞரடம நிவனவுப்ப்த்திபனன். றக
நவகச்சவவிாரக ‘நீஙககள பபாரட்டருக்கம
ிஞ்சகள தணவட விட, வகளுைார் உஙகளக்க
அதிகிாரக விவி பகார்ப்பார்ும என்று
பசாரிி விட்் நாரக்வகக் கடத்பதயன். என்னிடம
அவ் காரட்டி பதயாருவிையி அவ் ிகத்தயாரன்
தயவைவ் என்பவதயயும, தயமிுகத்தின் முதயிவ்

என்பவதயயும ிறந்த பபாரெய ற்்றத அதிகிாரகபவ
பபற்விட்படன்.
கவைஞ், பதயாரெி ிஞ்சகள தண்
அணிவவதய, பகத்தய்றவு வாரதிககள என்று கூ்றக்
பகாரகளகிறவ்ககள, பிவடகெி கிணடி
அடத்தம, பத்திரவககெி எழுதியும வந்தய
பவவு. உவட என்பத உடமபு முழுவவதயயும
நாரகீகிாரக ிவறக்கம வவர, அத குருவரன்
பசாரந்தய விவகாரரம என்பவதய, பவண்ம என்பற
ிறந்த பபாரெய, கவைஞவர இந்தயப் பப்வழிககள
வமபுக்க இழுத்தக் பகாரணடருந்தயார்ககள. இதயன்
தயாரக்கத்தயாரபைார என்னபிார நாரனும ிஞ்சகள
தணவட க்றப் ட பவணடித ஆையறறு.
ஆனாரலும, கவைஞ் அசரவிிவை. ிஞ்சகள
தணவட பபாரட்டருப்பவதய விஞ்ஞாரனப்
ப்விாரக விுக்கப் பபாரனார். நாரன் அவ்
பபச்வச இவடி்றத்த இப்படக் கூ்றபனன்.
‘சார், நீஙக ிஞ்ச தணட பபார்றதய
கிணடி பசெயறவஙக பகத்தய்றவுக்காரக அப்பட
வாரதயாரடை. எப்படிாரவத உஙககள இந்தய ிஞ்சகள
தணட எ்க்க வவச்ற்ட்், அப்படிாரவத நீஙக

தயவைவி பபாரட்்ட ிாரட்த்குார என்று எதி்
பார்க்கிற நித அரற்ிி விபராரதிககள அவ்ககள.
ிஞ்சகள தண் குரு பபரி விவகாரரம அிை.
பபாரன வருஷபி உஙகளக்க ஆயுகள
முடிப்பபாரகதன்னு நாரகள க்றத்தய
எதிரகளக்கம இந்தய ிஞ்சகள தண் விி
பப்வழிகளக்கம எந்தய வித்திிாரசமும
கிவடிாரத. எந்தய தண் பபாரட பவண்ம
என்பத உஙககள உரவி. இவதய கவற கூறுகிற
எவரும குரு காரட்்மிராரணடதயாரன்ும என்று
பபாரரந்த தயகளெ, அந்தய விவகாரரத்திறக
அஙபகபி முறறுப்புகளெ வவத்பதயன்.
கவைஞ் என் கருத்வதய ஆட்பச க்கவும
இிவை. அஙககரக்கவும இிவை. ற்ன்ன
ற்ரப்பாரெய குரு ற்ரப்வப உதி்த்தயார்.
பிபவறு அரற்ிி - சமூக விவகாரரஙககள
க்றத்த கவைஞரடம பபற்க் பகாரணடருந்பதயன்.
அவரும பவெபி பசாரிை முடிாரதய ற்ை
விவகாரரஙகவு என்னிடம விுக்கினார். நாரன்
பநகிழ்ந்த பபாரபனன். அவ் அப்பபாரத
கூ்றிவவ எிைாரம ன்ன் சமபவஙகுாரகவும,

பசெயதிகுாரகவும பவெப்பட்டன. நாரன்
என்வனபி நமப முடிாரிி கவைஞவர
நம ி படபி பார்த்பதயன். இந்தய துஷட
களவுையடமும அவ் வவத்திருக்கம
நம க்வக, என்வன ிவைக்க வவத்தயத.
ன்ன், கன்னிிாரகிர ிாரவட்டம
சாரமித்பதயாரப் ி உகளு வவகணடசாரமிக்க குரு
நிை பகாரட்டம குன்வற அவிக்க பவண்ம
என்று க்றப் ட்படன். இதயனாரி,
கன்னிிாரகிர ிாரவட்டத்தின் எெி ிக்ககள
அவனவரும வவகணட் பக்கம நிறபார்ககள
என்பறன். உடபன கவைஞ் ‘பி்கணவடி
வஙகி விவகாரரத்வதய நிை முடவுக்க பகாரண்
வரப்பபாரகிபறன் சமுத்திரமும என்றார். உடபன
நாரன் ‘ஓட்்ப் பபாரடக் கூட பபாரகாரதய
பணக்காரர்களக்க நீஙககள பசெயவத
எப்படபிார.. ஆனாரி, வவகணட சாரமிவி
பின்விப் ப்த்தினாரி எெி ிக்ககள
க்றப்பாரக பவனபி்ற ிக்ககள, உஙககள பக்கம
கட்்க் பகாரப்பாரக நிறபார்ககள. அபதயார்
வவகணட் வகளுைாரருக்கம, நாரராரிண
கருவிறகம முன்பப ிாரபபரும புரட்ற்ிாருராரக
இருந்தயவ்ும என்று க்றப் ட்படன். கவைஞரும

தயமிுக அறநிவைித் தவற அவிச்ச், தயமிழ்க்
கடிகன் அவ்கவு, சாரமித் பதயாரப் றக
பசன்று முதயிி பார்வவையடச் பசாரிவதயாரகக்
க்றப் ட்டார்.
கன்னிிாரகிர ிாரவட்டத்திி
சாரமித்பதயாரப்பு என்ற இடத்திி ிாரபபரும
ஆன்மீகப் பபாரராரெிாரக உதித்தயவ் வவகணட்.
வகளுைாரருக்கம, நாரராரிணகருவிறகம ஐமபத
ஆண்களக்க முன்பப றந்த அவ்களக்க
இவணிாரக ஆன்மீகப் புரட்ற்வி
ஏறப்த்திிவ். அவ் வாரழ்ந்தய
பத்பதயாரன்பதயாரவத நூறறாரணடி நமபதிரககள,
ராரிண்ககள, பவகளுாரு்ககள ஆகிபிார் தயவிர
அவனத்த சாரதிையனரும முட்டக்க கபு பவட்ட
கட்டபவார, பதயாரெி தண் பபாரடபவார, நிை
பபி் வவத்தக் பகாரகளுபவார உரவி
உகளுவ்குாரக இிவை. முடி்ம பபருிாரகள
என்று பபறபறாரராரி பபிரடப்பட்ட
வவணடருக்கக் கூட, பிி சாரதிையனரன்
அச்சறுத்தயி கைந்தய வறபுறுத்தயிி முத்தக்கட்ட
என்று பபி் ிாரறறம பசெயிப்பட்டத.

இபதயார், அவனத்த றப்த்தயப்பட்ட,
தயாரழ்த்தயப்பட்ட பபணககள இ்ப்புக்க பிபை
எந்தய தணியும பபாரடக் கூடாரத என்று இந்த
ிதயத்தயாரலும, அதயன் எ் டிாரன அரசாரலும
தயவடபசெயிப் பட்டருந்தய காரைம. இந்தயக்
காரைக்கட்டத்திி பதயாரன்்றி வவகணட்
ராரடஸட் கி்றஸதவ என்ற பாரதிரகுாரன
பதயுபவ, சார்ைஸ ிாரிட் பபாரன்றவ்குாரி
தவக்கப்பட்ட பதயாரகள வவைப் பபாரராரட்டத்திறக
அழுத்தயம பகார்த்தயவ். தண் பபாரட
உரவிிறற எெிவ்களக்க தயவைப்பாரெய
கட்டவிட்டவ். ஆ் பவட்டயும, ிார்
பவட்டயும தயஙகளக்ககள குருவவர குருவ்
பவட்டக் பகாரண்ம ிாரெயந்த பகாரணடருந்தய
எெி ிக்கவு அருவ வழிபாரட்டறக பகாரண்
வந்தயவ். ‘கவகிாருப் றந்தயவபன என்
குந்தயாரெய எழுந்திருடார என்று கவிமுுக்கம
இட்டவ். இந்தய முுக்கமதயாரன் திராரவிட
இிக்கத்தின் க்றப்பாரக கவைஞரன் தயமிழ்
முுக்கிாரனத. இந்தய வவகையி,
வவகணடவரப் பபாரைபவ எெி கடையி
றந்தய கவைஞ், அந்தய சாரமித்பதயாரப்பு ஆன்மிகப்
பபாரராரெையன் குரு நவீன, சமூக பதிப்பு என்பபதய
என் கருத்த. இவதய கவைஞருக்க

எ்த்தவரப்பதிி எந்தய அுவிறக பவற்றப்
பபறபறபனார எனக்கத் பதயரிாரத. இதவவரயும
சாரமித்பதயாரப்பு ஆசாரமித் பதயாரப்பாரகபவ
இருக்கிறத.

சாரண ஏ்ற முும சறுக்கிி
பதய்தயிககள...

நாரன், கவைஞவர மீண்ம 1998 ஆம ஆண்
அக்படாரப் ிாரதயம கவைஞவர மீண்ம
பகாரபாரைபுரத்திி சந்தித்பதயன்.
இபதய ஆண் ப்ரவரையி நவடபபறற
நாரடாரளின்ற பதய்தயிகெி பஜிைிதயார அணி
30 இடஙகவுயும, கவைஞ் அணி
10 இடஙகவுயும பபறறு ித்திி அரற்ிிி
குரு திருப்புமுவன ஏறபட்ட காரைக்கட்டம.
பஜிைிதயார கவைஞ் அரவச, பதயவி நீக்கம
பசெயி பவண்ம என்று ித்திி அரவச
மிரட்டக் பகாரணடருந்தய பவவு.
இந்தய பதய்தயிகளக்க முன்பு, ிார்க் வி
கமயூனிஸட் கட்ற்ையன் தயவைவ்கெி

குருவராரன ட.பக. ரஙகராரஜன் அவ்கென்
அஙககாரரத்திி பகாரவவ, ிதவரத்
பதயாரகதிகவு அந்தயக் கட்ற்க்க விட்்க்
பகார்க்கமபட மூப்பனாரரடம பிறபகாரணட
முிறற்கவுயும, கவைஞபரார் பதயாரட்பு
பகாரகளு முடிாரிி பபாரன முிறற்கவுயும
எ்த்தவரத்பதயன். குருபவவு ிார்க்ற்ி
கமயூனிஸட் கட்ற், திமுக கூட்டணிையி
பச்க்கப்பட்் இருந்தயாரி, மிகச்ற்்றி
அுவிைாரன வாரக்க வித்திிாரசத்திி பவற்ற
பபறற அதிமுக - பாரஜக கூட்டணிவி
பதயாரிவியுறச் பசெயதிருக்கைாரம. இதயனாரி இந்தய
நிவைவி ஏறபட்டருக்காரத என்று
பவெப்பவடிாரகபவ பதயரவித்பதயன்.
கவைஞ், முகத்திி எந்தய உண்வும
இிைாரிி, நாரன் க்றப் ்வவதய உகளவாரஙகிக்
பகாரணடார். ஓருவு உறசாரகம கவறந்ததயாரன்
காரணப்பட்டார். அவரத அரற்ிபை சாரண ஏ்ற
முும சறுக்ககிற கவதய. பவுிகவதய திரும
விடக் கூடாரபதய என்று அவ் ற்ந்தித்திருந்தயாரி
அத தயவ்றிவை. அவவர
உறசாரகப்ப்த்தவதயறகாரக கவைஞரடம நாரன்

அ்றந்தய குரு தயகவவைச் பசாரன்பனன். அத
பவறும தயகவி அிை. உணவி. பிிராரக
பணிிாரறறும திரு. ஸடாரினுக்க ிக்ககள
ித்திையி நிை வரபவறபு இருப்பவதய
கணடதயாரக க்றப் ட்படன். கவறந்தய பட்சம
அவருக்க எதிராரக எந்தய முாணமுாணப்பும
இிவை என்றும அவரத கணதஞ்சார
பசிிபார் ிக்கென் கவனத்திறகப் பபாரெய
இருக்கிறத என்றும பதயரவித்பதயன். அவ்
முகத்திி அரற்ிி பசாரகஙகவுயும மீ்ற குரு
ற்ன்னப் பபருமிதயம ஏறபட்டத.
இந்தய சிித்திி, பகாரவரப்புறககள என்ற
எனத ற்றுகவதயத் பதயாரகப்வப கவைஞரடம
பகார்த்பதயன். இதிி வரும தயவைப்புக் கவதய
1997 ஆம ஆண் தினிணிக் கதி் பபாரஙகி
ிைரி, எழுதயப் பட்் ன்ன் பதயாரகப் ி
பச்க்கப்பட்டத. இந்தயக் கவதயையி அப்பபாரபதய
குருபவவு தயமிுகத்திி நவடபபறக் கூடி
கவைஞருக்க எதிராரன எதி்விவனகவு சட்டக்
காரட்டையருந்பதயன். அத இப்பபாரத பித்த
விட்டதிி மிகவும பவதயவனப் பட்படன்.

இந்தயக் கவதயையி, ிாரதயவிக்கென்
தயவைவனாரன கிருுஷணன், அந்நிினாரன
அ்ச்சனவன இந்தய ிக்களக்க அ்றமுகப்ப்த்தி,
எப்பட தயனிநப் வழிபாரட்வடக் பகாரண்
வந்தயாரன் என்பவதயயும, இதயன் பதயாரட்பாரக
ிாரதயவகை அழிவின் பபாரத அத்தயவன
ிாரதயவரும குரு உ்க்கட கவைஞன் வசம
ிாரட்டக் பகாரணடவதய ற்்றத பச்த்த புராரணக்
கவதயையி அரற்ிி பபாரட  தவிபனன். பகாரவரப்
புறகுாரி குருவவர குருவ் அடத்தக் பகாரண்
ிாரதயவகைம ிாரண் பபாரகிறத. இன்னும
எஞ்ற்ையருக்கம பகாரவரப் புறகவு புதிி பதயகி ,
நவீன பதயஙகபுார் தயமிுக கடபைாரரம கூட்ட
வருவதயாரக முடத்திருப்பபன். இதிி
அ்ச்சனனாரக எம.ஜி.ஆவரயும, கிருுஷணனாரக
கவைஞவரயும உருவகித்தப் படத்தயாரி அந்தய
கவதயக்ககளபு குரு கவதய இருப்பத புரயும.
முதயிவ் கவைஞரடம இந்தயக் கவதயவி
படக்கமபட க்றப் ட்படன். நாரன் அவவரப்
பற்ற பவெப்பவடிாரக பசாரிை முடிாரதயவதய
இந்தய கவதய மூைம பதயரந்த பகாரகளுட்்ம என்ற
ினப்பபாரக்கிி பகார்த்பதயன்.

இதயறகப் றகம கவைஞரடம, எதி்
சக்திகென் பிைாரணவி பற்ற பபற்பனன்.
கவைஞ், நாரன் பபற்ிவதய பகட்்க்
பகாரணடருந்தயாரபர தயவிர, பதிைெக்கவிிவை.
நாரன் பபசப்பபச, எதி்சக்திகவு மு்றிடக்க
அிைத எதி் பநாரக்க, பிறபகாரகளுப்
படபவணடி வியூகம, அவ் ினதிி
எழுந்தயதயாரக நிவனக்கிபறன். நாரனும, கவைஞவர
அந்தய வியூகத்திறககளபுபி விட்் விட்்
சணமுகநாரதயன் படிகாரமிி இன்பனாரரு
பார்வவிாருவர நிவனவு ப்த்தம முன்பப
பவெபி்றபனன்.
கவைஞவரச் சந்தித்தவிட்் அந்தயத்
பதயருவின் எதி் பக்கம உகளு வீட்டறகச்
பசன்பறன். எனத இனிி நணப் நாரகப் களவு
அவ்கென் இிைம அத. பசன்வனையி
எி.எம.எி இருச்சக்கர வாரகனஙகென்,
குட்்பிாரத்தய விறபவனிாருராரக அதயறகாரக குரு
பதயாரழிறகூடமும வவத்திருப்பவ். தயஞ்வசையி
இப்பபாரத ிாரருதி விறபவனக் கூடத்வதயயும
வவத்திருக்கிறார். மிகவும எெவிிாரனவ்.
அவரும, அவரத க்மபத்தினரும எனக்க

க்மப நணப்ககள. அவவரப் பார்க்கச்
பசன்்றருந்பதயன். கவைஞவர நாரன் அடக்கடப்
பார்ப்பத அவருக்கத் பதயரயும. என்னிடம
கவைஞ் க்மபத்வதயப் பற்ற குரு
பசாரறபபாரழிபவ ஆற்றவிட்டார்.
கவைஞ் க்மபத்தின் க்றப்பாரக
பபணககள தயனத ிருிககளகளடன் அந்தயக்
காரைத்திி இருந்பதய இிிபாரக புகவார்ககள
என்றும, குரு தயவைவரன் ிககளககள என்ற
எணணத்வதய எப்பபாரதபி
பகார்க்கிாரட்டார்ககள என்றும வாரிாரரப்
பாரராரட்டனார். அவ் பதயரவித்தய றகதயாரன்
எனக்க கவைஞ் க்மபத்தின்ககள
அவனவவரப் பற்றி விவரஙகளம பதயரயும.
ஆக பிாரத்தயத்திி அந்தய நாரைாரவத கறுக்கத்
பதயருவிி பசாரந்தயிாரெய கட வந்தய நாரெிருந்த
கவைஞரும, அவரத க்மபத்தினரும
அவனவருக்கம, நிைபதயாரரு அணவட
வீட்்க்காரர்குாரகத்தயாரன் நடந்த வருகிறார்ககள
என்று அவ் பபருமிதயிாரகக் க்றப் ட்டார்.

பதயாருவி என்ற குரு
பசாரிைாரக நமபதிரபாரத்கவைஞ்

1998 ஆம ஆண் பசப்டமப் ிாரதயம பத்தயாரம
பதயதி நாரனும பதயாரு் ற்ன்னப்ப பாரரதியும
கவைஞவரச் சந்திக்க அனுிதிக் கிவடத்தயத.
அன்று காரவை குன்பத ிணிக்க
கவைஞவர சந்திக்க அனுிதி கிவடத்தயத.
காரவை எட்படமுக்காரி ிணிக்பக
பசன்றுவிட்படாரம. அன்வறக்க தயஞ்வச தயமிழ்
பிகவைக்குக முன்னாரகள தவணபவந்தய் ற்.பார
என்று அன்பபார் அவுக்கப்ப்ம முவனவ்
ற்.பாரைசப் ரிணிிம அதிகாரவைையி காரைிாரகி
விட்டார். இனிவிிாரக இிிபாரக புகம
தயமிு்றஞ். எனத சத்திி ஆபவசம என்ற நாரவி

பவெயீட்் விுாரவிி, இந்தய பவடப்வபப்
பற்ற, அவ் விைாரவாரரிாரக பபற்ித இன்றும
இனிவி நிவனவுகுாரக நிுைார்கின்றன. அபதய
ற்பார அவ்ககள எஙககள சந்திப்பு நாரெி
அதிகாரவைையி ிரணிாரகி விட்டார்.
கவைஞரும அவருக்க இறுதி ிரிாரவதய
பசலுத்தவதயறகாரக பார்வவிாரு்ககள பநரத்வதய
தயவி்க்க முடிாரதயபட ரத்த பசெயத விட்டார்.
நாரஙககள கவைஞ் இிைத்திறகப்
பபாரெயச் பச்ந்தயதம சணமுகநாரதயன் அவ்ககள
நிவைவிவி விுக்கி விட்், ‘எதயறகம
பபாரெயப் பார்க்கிபறன்ும, என்ற பதயரவித்த விட்்
கவைஞவர சந்திக்க பசன்றார். ஐந்த
நிமிடஙகெி திரும வந்த எஙககள இருவவர
ிட்்ம சந்திக்க கவைஞ் அனுிதி
பகார்த்தயதயாரக பதயரவித்தயார். விவரவாரக
பபற்விட்் வந்த வி்மபடயும அ்றவுவர
கூ்றனார். கவைஞவர சந்திக்க முன் அனுிதி
பபற்றருந்தய காரவி தவற உி் அதிகாரர குருவ்,
கட்ற்த் தயவைவ்ககள, பிறக வஙக அரற்ன் உி்
அதிகாரர குருவ் ஆகிபிார் திருப் அனுப்பப்
பட்டார்ககள. அவ்ககள அப்பட அனுப்பப்

பட்டதிி எனக்க சந்பதயாரஷம வரக்கூடாரததயாரன்
ஆனாரலும வந்தயத. எஙகவு ிட்்பி பார்க்க
கவைஞ் அனுிதித்த இருக்கிறார் என்பதிி
குரு பபருமிதயம. அபதய சிிம ற்.பாரவின்
ிரணத்தயாரி குருவு அதி்ச்ற்யுறற நாரனும
கவைஞருடன் உவரிார்வதயறகாரக ினதிி
வரத்திருந்தய உவரப் பபாரருகள பட்டிவை
உடனடிாரக நிவனவுக்க பகாரண்வர
முடிவிிவை .
வுக்கமபபாரி கவைஞ், எஙகவு
எழுந்த நின்று வரபவறறார். நாரன் ற்ன்னப்ப
பாரரதி அவ்கவு கவைஞருக்க அ்றமுகம
பசெயத வவத்பதயன். உடபன கவைஞ்
பதயரயுபி... இவபராரட தயாரகத்வதய
படத்திருக்பகன்ும என்றார். இந்தய தயாரகம நாரவி,
ிக்ககள இைக்கிித்திி குரு திருப்புமுவன.
எெவிிாரன நவடையி அன்வறி தயஞ்வச
ிாரவட்டத்திி மிட்டாரமிராரசககள, விவசாரி
பதயாரழிைாரு்களக்க சவுக்கட, சாரணிப்பாரி
பகார்த்த பகார்ஙபகாரன்வி பசெயதயவதயயும,
இந்தய பகார்விகவு மீ்ற அவ்ககள

பபார்க்பகாரட  தக்கிிவதயயும ற்த்தயரக்கம
நாரவி. நிச்சிம கவைஞருக்க டத்திருக்கம.
றக கவைஞரடம ‘சார், இவரு
நமபதிரபாரத் அவ்கபுார் பதயாருவிபிார்
புககிறவ். முதயவைவிச்சராரன கவைஞ்
எப்பட இருப்பாரபரார என்று உஙகவுச் சந்திக்க
தயிஙகினார். நாரன்தயாரன் ‘கவைஞ் இன்பனாரரு
நமபதிரபாரத்... சந்தித்தத்தயாரன் பாரருஙகபுன்
என்று வறபுறுத்திக் கூட்ட வந்பதயன்ும என்பறன்.
கவைஞ் ற்ரத்தக் பகாரணடார். ன்ன்
அவரடம, அவரத அணணார இரஙகறபார
ரசரிாரன இைார பத்திரவகவி காரட்டபனாரம.
அந்தய ஆஙகிை பிாரழிிாரக்கத்வதய குரு
நிமிடம பிபைாரட்டிாரக பார்த்தய கவைஞ் அந்தய
கவிவதயையி முக்கிிிாரன ற்ை பகதிககள
வி்பட்் பபாரெயவிட்டன என்று பபாரகிற
பபாரக்கிி பசாரிவத பபாரி பசாரன்னார். உடபன
பிாரழிபபி்ப்பாரு் ஆக்கிக் பகார்த்தயவதய
அப்படபி பவெையட்படாரம என்றும, மீண்ம
அவதய முழுவிிாரக பவெைய்பவாரம என்றும,
க்றப் ட்் விட்், கவைஞ் பபாரெய வாரருஙககள

என்று பசாரிலும முன்பப நாரஙககள எழுந்பதயாரம.
காரைத்தின் அருவி கருதம கவைஞ் எஙகவு
ிட்்ம பார்த்தயதயறக நன்்ற பசாரிிக்
பகாரணபடாரம. கவைஞரும எழுந்த நின்று
வழிினுப் னார்.
பபாரதவுவடவி தயவைவ்கபுார்
‘பதயாருபரும என்று இவணிாரக புகம ற்ன்னப்ப
பாரரதிபி அசந்த பபாரனார். ‘என்னஙக கவைஞ்
இவ்வுவு எெவிிாரக இருக்கிறார். எவ்வுவு
அன்பாரக இருக்கிறார்ும என்று பகாரபாரைபுரத்திி
இருந்த ராரதயாரகிருுஷண சாரவை வருவத
வவரக்கம பசாரிிக் பகாரணபட இருந்தயார்.
றக என் சட்வடவிப் டத்த இழுத்த நிறக
வவத்த ‘என்ன சமுத்திரம! கவைஞ் கிட்ட
பபாரெய அவ்வுவு ச்வ சாரதயாரரணிார
பபச்கஙகபு. நாரன் அவ் பார்க்க தயிஙகிபனன்
என்பவதய கூட பசாரி்கஙகபுும என்று
ஆச்சரிப்பட்டார். உடபன நாரன், ‘குரு
ிகத்தயாரன் தயவைவரடம அப்பட பசாரிைக்
கூடாரத. ஆனாரி, கவைஞ் ிாரபபரும தயவைவ்
ிட்்ம அிை... தயவைற்றந்தய இைக்கிிவாரதி.
நாரன் பபசவிிவை; அவ்தயாரன், தயனத

பசாரிைாரலும பசிைாரலும என்வன அப்பட
பபச வவக்கிறார்ும என்று க்றப் ட்படன்.
பபாரதவுவடவி கட்ற்க்காரர்ககள
அரற்ிி ீதிிாரக கவைஞரடம இவணவதம
உண். ரவதம உண். பைிாரக
ஆதயரப்பதம, க்விிாரக சார்வதம அரற்ிி
ிாரறறஙகவு சார்ந்த உகளுன. ஆனாரி,
இைக்கிிம என்று வரும பபாரத கவைஞரடம
அவ்களக்க ிகத்தயாரன் ிரிாரவதய உண்.
இப்பபாரத தீக்கதி் பத்திரவகையி
கவைஞரன் அரற்ிி க்விிாரக
விி்ற்க்கப்ப்கிறத. ஆனாரி, முதயிவரன்
மிகச்ற்றந்தய புதினஙகெி குன்றாரன
பதயன்பாரணடச் ற்ஙகம - பகருத்திி உகளு
பகாரழிக்பகார் பிகவைக் குகத்திி தயமிழ்
முதகவை வகப் றக பாரடநூைாரக
வவக்கப்பட்டருக்கிற தயகவவை நாரன்
க்றப் ட்டதம ிறுநாரகள அவதய மிகப்பபரிச்
பசெயதிிாரக தீக்கதி் பவெையட்டத. இதயறகாரக
தீக்கதி் பபாரறுப்பாரற்ரி்
ச.பபார.அகத்திிிஙகம அவ்களக்க நாரன்

நன்்ற பதயரவித்தய பபாரத ‘என்ன பதயாருபர!
கவைஞ் ிாரபபரும இைக்கிிவாரதி என்பதிி
நாரஙககள எப்பபாரதபி அணி ரந்தயதயதிிவை.
அறபுதயிாரன இைக்கிிவாரதி ஆையறபற. அரற்ிி
பவறு இைக்கிிம பவறு என்று விுக்கினார்.

பதயராரன் - பதயெிாரன் தீரார
இ்மபன்

இதயறகிவடபி, கவைஞருக்க, என் மீத
ினகசப்வப ஏறப்த்தயக் கூடி மூன்று
நிகழ்ச்ற்ககள பசாரிிவவத்தயத பபாரி
அ்த்தய்த்த ஏறபட்டன.
தயமிழ்க்கிவி, தயமிழ் வழிபார் பபாரன்ற
விவகாரரஙகவு முன்னிவைப் ப்த்தவதயறகாரக,
பதயாரு் வார.மு.பசதராரின் அவ்ககள, ிையவை
கபாரலஸவரன் பகாரையலுக்க அருபக குரு
கூட்டத்திறக ஏறபார் பசெயதிருந்தயார். இதிி,
புதிி தயமிுகத்தின் தயவைவ் பதயாரு்
கிருுஷணசாரமியும கைந்த பகாரணடார்.
நூறறுக்கணக்காரன பகாரையிகளக்க தயமிழிி
கடமுுக்க பசெயதயவரும, இந்தய பகாரையிகெி
தயமிழ் பவகளவிகவு நடத்தபவருிாரன
சத்திிபவி முருகன் உகளெட்டப் பைசிி

பபரிார்களம, சமூகத் தயவைவ்களம கைந்த
பகாரணடார்ககள. குருநாரகள முழுவதம
நவடபபறற இந்தயக் கூட்டத்திி நாரனும கைந்தக்
பகாரண் உவரிாரற்றபனன்.
பகாரையி கருவவறையி அ்ச்சக் உகளபு
நிறபவதயயும, ஓதவார் இடகுதக்கடாரக
கருவவறக்க பவெபி நிறபவதயயும எ்த்தக்
காரட்டபனன். ஆவகிாரி, பவெபி நிறகம
ஓதவார்கவு கருவவறகளக்ககள நிறக வவக்க
பவண்ம. இதயறகாரக கருவவற நிரப்புப்
பபாரராரட்டம குன்வற ற்வற நிரப்புப்
பபாரராரட்டம பபாரி நடத்தய பவண்ம என்று
க்றப் ட்படன். அவனத்த சாரதிையனரும
அ்ச்சக்குாரக பவண்ம என்று வியுறுத்தம
கி.வீரிணி அவ்ககள அரச பகாரையிகெி தயமிழ்
பவகளவிகவு நடத்தவத பபாரதப்பணத்வதய
வீணடப்பதயாரகம என்று எவவரபிார திருப்தி
ப்த்தவதயறகாரக வி்த்தய அ்றக்வகவியும
க்றப் ட்படன்.
இவதயவிட இன்பனாரரு பசெயதிவியும
முக்கிிிாரக பதயரவித்பதயன். தயமிுக அரற்ன்

அறநிவைித்தவறையன் பசிைாருராரக இருந்தய
ஐஏஎஸ அதிகாரரிாரன பிெயகணடபதயவன், அந்தய
தவறையி இருந்த ிாரறறப்பட்டார். இவ் தயமிழ்
வழிபாரட்டி, அுப்பரி நம க்வக
பகாரணடவ். இதயறகாரக பிபவறு
நடவடக்வககவு பிற பகாரணடவ். இப்பட
அறநிவைித் தவறபிார் முழுவிிாரக
குன்்றப்பபாரன பந்விிாருராரன பிெயகணட
பதயவன், தயமிழ் வழிபார், தயமிழ் கிவி
வறபுறுத்தயப் ப்ம பபாரத, கவைஞ் அரசாரி
ிாரறறப் பட்டருப்பத கன்டணத்தக்க உரித
என்பறன். இதயனாரி, நாரன் ரச்சவனையிருந்த
விைகிப் பபாரவதயாரக அவிப்பாரு்ககள ித்திையி
குரு ற்ன்ன சைசைப்பும, என் கருத்தக்க
ஆதயரவாரக கூட்டத்தின் ித்திையி பபரி
ஆரவாரரமும ஏறபட்டன.
இரணடாரவதயாரக, கவிஞ் சாரைெய
இுந்திவரின் அவ்ககள 1998 ஆம ஆண்
அக்படாரப் ிாரதயம நாரைாரம பதயதி காரைிாரனார்.
கவைஞரன் வீட்டறக இரண் வீதிககள தயகளெ
ஸபடிைார பிரஸ கிலூரக்க எதி்ப்பக்கம
உகளு திருவீதிிாரன் பதயருவிி வாரழ்ந்த வந்தயவ்.

டிி பிகவைக்குக பவவைையி இருந்த
சிஓெயவு பபறறு, தயனத தவணவிிார்
சாரினியுடன் தயமிுகத்திி குரு கைாரச்சாரரப்
புரட்ற்வி ஏறப்த்தி விடைாரம என்ற
பநாரக்கத்பதயார் பசன்வனக்க வந்தயார். ஆனாரி,
அவ் எதி்பார்த்தயத பபாரி தயமிு்றஞ்ககள கூட
அவவர அதிகிாரக கண்க்கவிிவை. இவரத
பபச்ற்ன் தீவிரத் தயன்விவிக் கண் பை தயமிழ்
அ்றஞ்ககள குதஙகிக் பகாரணடார்ககள. எனத
வு்ப்பு ிககள நாரவவை டிி
பிகவைக்குகத்திி பாரடநூைாரக வவத்தயவ்.
என்றாரலும, எனக்கம அவருக்கம
தயத்தவார்த்தய ீதிையி குத்தப் பபாரனத இிவை .
எம.ஜி.ஆ் காரைத்திி ிதவரையி நவடபபறற
உைகத் தயமிழ் ிாரநாரட்டி இவரத தவணவிிார்
எனத கவதயவிப் பற்ற குரு வார்த்வதயக்கூட
பபசாரதயத எனக்க ஆழ்ந்தய வருத்தயம. அதிிருந்த
பநரி பார்த்தயாரி கூட குதஙகிக் பகாரகளபவாரம.
ஆனாரலும, நிுி முகஙககள என்ற நாரவிி
சாரவைிாரவரப் பற்ற ற்றப்பாரக க்றப் ட்்
இருந்பதயன். இதயனாரி, குருநாரகள
பதயாரவைபபற்ையி எனக்க நன்்ற

பசாரிைவிிவை என்றாரலும அந்தய நாரவவைப்
பற்ற விசாரரத்தயார்.
பஜிைிதயார ஆட்ற்க்காரைத்திி
சாரைெயிார் மீத கமபபகாரணம, பசன்வன என்று
பிபவறு இடஙகெி வுக்கககள
பபாரடப்பட்டருந்தயன. இதயி பநாரிாரி
படக்கப்பட்ட இவ் இதயனாரி பிபவறு
நீதிின்றஙகளக்க அவைகழிக்கப்பட்டார்.
கவைஞ் ஆட்ற்க்க வந்தய விட்டதயாரி, இத
க்றத்த நாரன் ஏதயாரவத பசெயி பவண்ம என்றும
பதயாரவைபபற்ையி அப்பபாரத பகட்்க்
பகாரணடார். நாரனும சட்டத்தவற அவிச்ச்
ஆைட அருணார அவ்கவு அாணகி
சாரைெயிாரவரப் பற்ற எ்த்தவரத்பதயன்.
அவிச்ச் அவ்ககள எந்தய முிறற்யும எ்க்க
பவணடி அவற்ிம ஏறபடவிிவை. கவைஞ்,
சாரவைிார் மீத பபாரடப்பட்டருந்தய அரச
வுக்ககவுயும திருமபப் பபறறுக் பகாரணடார்
என்ற தயகவவை, அரச அ்றவிக்கம முன்பப
சாரைெயிாரருக்க நாரன்தயாரன் பபவதயாரபற்ையி
பதயரவித்பதயன். ிகிழ்ந்த பபாரனார்.

சாரைெயிாரரன் ிரணம பகட்் நாரனும
அவரத வீட்டறக பசன்பறன். சமூகச்
ற்ந்தயவனிாரு்குாரன, திருவாரு்ககள
ஆவனமுத்த, பு.பந்ிாரறன், இன்கைாரப்,
பதயாரு் சபசந்திிநாரதயன், அருபகாரபாரைன்,
தயமிழ்ச் சஙக சந்தயரராரஜன், முகம ிாரிணி
பபாரன்றவ்ககள வந்திருந்தயார்ககள.
என்றாரலும, அணவட வீட்்க்காரரராரன
கவைஞ் சாரைெயிாரருக்க இறுதி ிரிாரவதய
பசலுத்தய வரவிிவை. குரு அனுதயாரப தயந்தி
ிட்்பி அடத்திருந்தயார். இவதய அஙககளு
தயமிு்றஞ்ககள அவனவருபி சட்டக்
காரட்டனார்ககள. அபதய பதயருவிி அப்பபாரபதய
நவடபபறற அனுதயாரப கூட்டத்திி நாரன்
கவைஞ் வராரதயவதய கணடத்தப் பபற்பனன். குரு
பவகளவுக்காரர அரற்ி, தயவத்திரு கன்றக்கட
அடககள காரைிாரன பபாரத முதயிவ் பஜிைிதயார
அனுதயாரப அ்றக்வக பவெையடாரதயவதயயும,
தயவத்திரு. கிருபாரனந்தய வாரரிார் ிரணிாரன
பபாரத சட்டப் பபரவவையி அனுதயாரப
தீ்ிாரனத்வதய நாரவை் பகாரண் வந்தய பபாரத
இந்தய அமவிிார் அைட்ற்ிிாரக பபரவவவி

விட்் பவெபி்றிவதயயும சட்டக்
காரட்டபனன்.
இபதய ிாரதிர கருப்பு அரசாரஙகத்தின்
தயவைவராரன கவைஞரும, அபதய ிாரதிர நடந்தக்
பகாரணடத தயவறாரனத என்று கணடத்பதயன்.
அபதய சிிம, கவைஞ் சாரைெயிார் மீத
பபாரடப்பட்ட அரச வுக்ககவு திருமப
பபறறுக் பகாரணடவதயயும சட்டக் காரட்டபனன்.
கவைஞ் வராரதயதயறகாரக, அவவர தயனிப்பட்ட
முவறையி என்னிடம பநாரகடத்த பபற்ி
அத்தயவன பபரும அனுதயாரபக் கூட்டத்திி
அவவரப் பற்ற வாரவித் திறக்கவிிவை.
என்வனி்த்த பபற்ி பபருஞ்ற்த்தயனார் ிககள
ிட்்ம தயாரன் கவைஞ் வராரதயவதய கணடத்தயார்.
கவைஞ் வந்திருந்தயாரி இந்தயப் பபாரராரெத்
தயமிு்ககள ித்திையி அவருக்க குரு நிை பபி்
கிவடத்திருக்கபி என்று நிவனத்பதயன்.
ஆனாரலும, அனுதயாரபக் கூட்டம வி்தயவை
புிகென் ஆதயரவு கூட்டம பபாரிதயாரன்
நவடபபறறத. இவதய ினதிி வவத்ததயாரன்
கவைஞ் வரவிிவைபிார என்னபிார. அபதயார்,
சாரவைிாரரும தயன் மீத பபாரட்ட வுக்ககவு

விைக்கிக் பகாரணட கவைஞவர குரு எட்் அவ்
வீட்டறக நடந்த நன்்ற பசாரிிையருக்கைாரம
என்றும பதயாரன்்றித. ஆனாரலும, கவைஞ்
வந்திருக்க பவண்ம என்பபதய இப்பபாரதம என்
கருத்த.
மூன்றாரவதயாரக முரபசாரி ிாரறன்
அவ்களக்கம, எனக்கம கவைஞ்
இிைத்திபைபி குரு பிாரதயி ஏறபட்டத.
ஏறபகனபவ க்றப் ட்ட இைார பத்திரவக
சார் ி கவைஞரடம குரு பந்காரணி வாரஙக
பவண்ம என்று அதயன் ஆற்ரி் ற்ன்னப்ப
பாரரதி என்னிடம பதயரவித்தயார். நாரன்
சணமுகநாரதயன் அவ்கெடம பதயாரட்பு
பகாரண், கவைஞவர சந்திக்க பநரம
குதக்கமபட பகட்்க் பகாரணட பபாரத அவ்
முதயிி பககளவிகவு நாரன் எழுதி
பகார்த்தவிடைாரம என்றும, றக கவைஞ்
பதிைெத்தயதம அவவர பநரி சந்தித்த வாரஙகிக்
பகாரகளுைாரம என்றும பதயரவித்தயார். இத நிை
ஏறபாரடாரகபவ எனக்கத் பதயாரன்்றித.

1999 ஆம ஆண் ப்ரவர ிாரதயம
ஏுாரம பதயதி, பககளவிப் பட்டிபைார்
பகாரபாரைபுரம பசன்று சணமுகநாரதயனிடம அந்தய
பட்டிவை குப்பவடத்த விட்் திரும நடந்தய
பபாரத, வரபவறபவரையன் வைத பக்கம
முரபசாரி ிாரறன் குரு பநாரட்டி கனிந்தயபடபி
எழுதிக் பகாரணடருந்தயார். அவருக்க அருபக
அவிச்ச்ககள ஆ்க்கார் வீராரசாரமியும,
தவரமுருகனும நின்று பகாரணடருந்தயார்ககள.
அன்று கணினி தயமிழ் தயட்படழுத்த
முவறவிகவு உைகுவிி குருவிப்ப்த்தம
கருத்தயரஙகிி கவைஞ் பபசவதயாரி
பார்வவிாரு்களக்க பநரம
குதக்கப்படவிிவை.
ஆ்க்கார் வீராரசாரமி அவ்ககள எனக்க
நன்றாரக அ்றமுகம ஆனவ். எனத பாரவைப்புறார
நாரவவை பவெையட்டவ். பபாரதவாரக
பபசிாரட்டார். ஆனாரி, நணபவர அஙககரப்பத
பபாரி குரு ற்ரப்புச் ற்ரப்பார். நாரன் வணக்கம
பபாரட்ட பபாரத பைசாரெய ற்ரத்தயார். அவிச்ச்
தவரமுருகன், எனத கிலூரக் காரைத்திி
இருந்பதய எனக்க பரச்சிிாரனவ். ிாரணவ

அரற்ிிி எதிரும, புதிருிாரக நின்றவ்ககள
நாரஙககள. எஙபக பார்த்தயாரலும என்பனார்
இன்முகிாரக பபசவார். எனத கவதயகெி
குன்வற க்றப் ்வார். அன்று கூட சபிஙகுார
சார் ி இவுிபாரரதி பவெக்பகாரண் வந்தய
கவைஞ் முதயி கைாரப் ரிார வவர என்ற நூிி
எனத பந்காரணி நன்றாரக வந்திருக்கிறத என்று
க்றப் ட்டார். அவருக்க அன்பபார் நன்்ற
பதயரவித்த விட்் இன்னும தயவைவி
நிமி்த்தயாரதய முரபசாரி ிாரறன் அவ்கவு
பார்த்த கம ் பபாரட்படன். அவபரார என்வன
பைசாரெய நிமி்ந்த பார்த்தவிட்் அைட்ற்ிப்
ப்த்தவத பபாரி மீண்ம எழுதயத்
தவஙகினார். எனக்க என்னபவார பபாரி
இருந்தயத.
இப்பட உரவி உண்வு
பிபைாரஙகிிதயறக காரரணமும உண்.
முரபசாரி ிாரறன் அவ்ககள பிைாரண்
காரைிாரக புக்கிாரனவ். கஙகிம இதயழ்
ஆரம க்கப்பட்ட பபாரத, அவதய எப்பட
ரபைப் ப்த்தயைாரம என்பதயறக என்வனயும
தயனிிாரக வரவவுத்த ஆபைாரசவன பகட்டவ்.

குரு தயடவவ ‘சமுத்திரம! குரு எழுத்தயாருருவடி
நாரவவை கஙகித்திறக சரவராரத என்று
நிராரகரத்பதயாரம. ஆனாரி, அந்தய எழுத்தயாரு் இத
உஙகளக்காரக எழுதிி நாரவைாரச்பசும என்று
அுாரக்கவறிாரக பசாரன்னபபாரத அவதயப்
ரசரப்பத என்று தீ்ிாரனித்பதயாரம. உஙககள
நாரவைாரன உிரத்தின் தயாரழ்வுகவு
பதயாரட்கவதயிாரெய ரசரப்பத என்று
தீ்ிாரனித்பதயாரம. ஆனாரி, நீஙககள
பதயாரவைபபற்ையி பபற்ி பபச்வசக் பகட்டதம,
அவதய நிராரகரத்பதயாரமும என்று ற்ரத்தக்
பகாரணபட நிமபட பசாரன்னவ். அவ்
பசாரன்ன விதயத்திி எனக்க பகாரபபிார
வருத்தயபிார ஏறபடவிிவை.
புதடிிையி, என்வன தயனத
கடையருப்புக்க வரவவுத்த ற்றறுணடக்
பகார்த்தயவ். இன்னும நன்றாரகபவ நிவனவு
இருக்கிறத. குரு ற்ை நணப்களக்க, என்வன
எழுத்தயாருன் என்ற முவறையி அ்றமுகம
பசெயதயார்.

ித்திி அவிச்சராரனபபாரத பசெயதிக்காரக
எந்தய சிித்திலும அப்பபாரவதயி
பதயாரவைக்காரட்ற் ஆற்ரிராரன என்வன
அாணகாரதயவ். பஜன்டிபின் மினிஸட்.
அவிச்ச் என்ற முவறையி நாரன் பபட்ட காரண
பபாரகமபபாரத கூட ‘எனக்க எந்தய பசெயதியும
பவணடாரம ஆு வி்ஙக சமுத்திரமும என்று
அன்பபார் கூ்றிவ். அப்படப்பட்ட ிாரறன்
என்வன பாரராரமுகிாரக பார்த்தயபபாரத, எனக்க
வருத்தயம ஏறபட்டத. அந்தய வருத்தயத்வதய
பவெக்காரட்்வத என்று தீ்ிாரனித்பதயன்.
இப்படிாரக எஙககள உவரிாரடி இருந்தயத.
‘என்ன ிாரறன் சார்!... நாரி நீணடகாரை
நணப்ககள ஐந்தயாரண்களக்க றக
சந்திக்கிபறாரம. உஙகளக்க கம ் பபார்பறன்
குப்புக்கக் கூட நீஙக. பதிி வணக்கம
பபாரடிபி?’
‘நீஙக முரபசாரி படக்கிறபதய
பாரவமுன்னு பசாரி்கஙக. உஙக கிட்ட நாரன்
எதக்க பபசாணம?’

‘நாரன் எப்ப சார் பபற்பனன்? நாரன்
அப்படபிிைாரம விி்ற்க்கிபி. நாரன்
முரபசாரிி படத்தயாரி தயாரன்போ விி்ற்க்கிற
ரச்சவன வரும.’
‘இிை. நீஙக பபற்ையருக்கிஙக.
என்கிட்ட பபப்ப் கட்டங இருக்க.’
‘எந்தய பபப்ப் சார்.’
‘எனக்க ஞாரபகம இிை. ஆனார,
பபற்ையருக்கிஙக.’
ிாரறன், பிறபகாரண், என்னிடம பபச
விருமபாரதயத பபாரி மீண்ம எழுதயத்
தவஙகினார். குருபவவு கவைஞருக்கம
எனக்கம ஏறபட்்களு உறவு ிாரறறபிார
அந்தயரஙகிாரன பதயாரவைபபற் உவரிாரடிகபுார
அவருக்க பதயரிாரிி கவைஞவர நாரன்
அணடப் வுக்க வந்தயதயாரக நிவனத்த
இருக்கைாரம. எனக்க ஆத்திரம வந்தயத. இப்படக்
கத்திபனன்.

‘லுக் மிஸட் ிாரறன்!, நிைார பகளஙக
சார்.. உஙககிட்ட எப்பவுபி நாரன் உதயவிக்க
வந்தயத இிை. இனிபிலும வரிாரட்படன்.
ஆனாரி, அவரகவற உணவி பாரதிக்கிணறு
தயாரண்வத ிாரதிர என்பவதய ிட்்ம
புரஞ்சக்கஙக. நமி ஆட்ககள கிட்ட உகளு
பகாருாரபற தீர விசாரரக்காரி குரு முடவுக்க
வாரரததயாரன்ும
ஆ்க்காரட்டாரரும, தவரமுருகனும
அதி்ந்த பபாரெய என்வனயும, ிாரறவனயும
ிார்றிார்றப் பார்த்தயார்ககள. ிாரறன் நாரன்
பபசவவதய பகட்்விட்் றக எழுதயத்
தவஙகினார். எனக்க, பதிைாரக குரு
பின்பசாரிபைார, அிைத ச்பசாரிபைார
பபசவிிவை. ஆனாரலும, நாரன் பசாரன்னவதய
உன்னிப்பாரக கவனித்தயார். குருபவவு,
காரைஙகாரத்தயாரபைபி இந்தய ஆகள, வமபுக்க
வராரபன என்று ினதிறககள நிவனத்த
இருக்கைாரம.
இந்தய மூன்று சஙகதிகளம கவைஞரன்
காரதக்க பபாரையருக்கம என்பதிி சந்பதயகம

இிவை. குருபவவு எனக்க அதிகிாரக இடம
பகார்த்த விட்படாரபிார என்று கூட
கவைஞருக்க குரு எணணம ஏறபட்டருக்கைாரம.
என்னாரி கவைஞ் உறவு அறுபட்் பபாரகம
என்று நிவனப்பதயறபக குருிாரதிர இருந்தயத.
இந்தயச் சிித்திி தயமிழ் கிவிிாரு்ககள
ிாரநிை அரச வி்த்தய தயமிழ்க் கிவி ஆவணக்க,
முதயிவருக்க நன்்ற பதயரவிப்பதயறகாரக
அ்றவாரைிம பசன்றார்ககள. இதயறக
அவுக்கப்பட்் இருந்தய, தயமிழ்நார்
முறபபாரக்க எழுத்தயாரு் சஙகத் தயவைவ் பதயாரு்
பசந்திிநாரதயன், என்வனயும அந்தய கழுவிி
பசருமபட பசாரன்னார். எப்பபாரதபி அவரும,
நாரனும குன்றாரக பசிிப்கிறவ்ககள.
குபரிாரதிர ற்ந்திக்கிறவ்ககள. நாரனும
கவைஞவர நாரட டத்த பார்க்க பவண்ம
என்பதயறகாரக அ்றவாரிைத்திறகச் பசன்று,
கழுபவார் பச்ந்த பகாரணபடன்.
அந்தயக் கழுபவார் நாரனும, கட்ற்த்
தயவைவ் கவைஞ் அவறக்ககள பசன்பறன்.
கவைஞ் பபாரதப்பவடிாரகப் பபற்விட்் கழு

உறுப் ன்களக்க விவட பகார்த்தயார்.
அப்பபாரததயாரன் கவைஞ் என்வன பார்த்திருக்க
பவண்ம. ‘அடபட சமுத்திரிார!’ என்று
அன்புதயழுவக் பகட்டார். நாரன் தயனித்த நின்று
உவரிாரட விருமபாரிி, கழு
உறுப் ன்கபுார் பச்ந்த பகாரண்
பவெபி்றபனன். என் ினஉவுச்சலுக்க குரு
விபிாரசனம ஏறபட்டத. இப்படச் பசாரிவதயாரி
தயமிழ் விவகாரரத்வதயயும எனத பசாரந்தய
விவகாரரத்வதயயும நாரன் இவணிாரக கருதவதயாரக
நிவனக்க பவணடாரம. உணவிவி
உணவிிாரகச் பசாரிை பவண்ம என்பதயாரி
இஙபக இவதயக் க்றப் ்கிபறன்.

ஏகவைவன் கவைஞ்
அ்ச்சனன்

1999 ஆம ஆண் ஜூன் ிாரதயம மூன்றாரவத
வாரரத்திி கவைஞவர மீண்ம சந்தித்பதயன்.
வகளுைார் வுாரகத்வதய
பின்விப்ப்த்தய பவண்ம என்று நாரன் முன்பு
முதயிவ் கவைஞரடம பகார்த்தய க்றப்பு
சரிாரக பசிிப்த்தய படவிிவை என்று
கருதிபனன். அரச இவதய விவரந்த பசிிப்த்தய
பவண்ம என்பதயறகாரக வகளுைார் ிக்ககள
பநிப் பபரவவ என்ற அவிப்வப
தவக்கிபனாரம. வகளுைாரவர வசவச் ற்வறையி
இருந்த மீட்ட, அவவர தயமிழ்

வழிபாரட்டாருராரக, சாரதிி ிறுப்பாருராரக,
தயமிழ்ச்ற்த்தயராரக ிக்கெவடபி, ிக்ககள
பிாரழிையி எ்த்தச் பசிை பவண்ம என்பபதய
இந்தயப் பபரவவையன் பநாரக்கம.
பதயாரு் பசந்திிநாரதயன் இப்பட குரு
அவிப்வப ஏறப்த்தய பவண்ம என்று
 தணடிவ். இந்தய அவிப் றக நாரன்
தயவைவராரகவும, ிணிவாரசக் நூைக
உரவிிாரு் பபராரற்ரி் சார. பிெயிப்பன்,
முவனவ் இுவரச தவணத்
தயவைவ்குாரகவும, பசன்வன கி்றஸதவ
இைக்கிிச் சஙகத்தின் பபாரதச் பசிைாருராரன
டாரக்ட் தயிாரனந்தயன் ராரன்ற்ஸ
பபாரருுாருராரகவும நிிமிக்கப் பட்படாரம.
புைவ் கதயார பச்வசிப்பன், முகம. ிாரிணி
ஆகிபிார் இதயன் பசிைாரு்ககள. எழுத்தயாரு்
பார. பசிப் ரகாரசம, தீக்கதி் பபாரறுப்பாரற்ி் ச.
பபார. அகத்திிிஙகம, இுஙகவிஞ்
இரார.பதய.முத்த ஆகிபிார் இந்தய அவிப் ி
முழுவிிாரக தயஙகவு ஈ்ப்த்திக்
பகாரணடவ்ககள. இந்தய அவிப்பு
உருவாரகிையருப்பதம இதயன் பநாரக்கம பற்றயும

பத்திரவககெி பசெயதிககள பவெிாரன பபாரத
நாரபடஙகிலும இருந்தய பிபவறு வகளுைார்
அவிப்புககள எஙகளடன் பதயாரட்பு பகாரணடன.
இத நாரஙககள எதி்பாரராரதயத.
எனபவ, கவைஞவர வவத்த இந்தய
பபரவவவித் தவக்க பவண்ம என்று
தீ்ிாரனித்பதயாரம. இதயறகாரன பதயதிவி
கவைஞரடம இருந்த பபறறுக் பகாரகளவத
என்னுவடி பபாரறுப்பாரையறறு. மீண்ம
சணமுகநாரதயன் அவ்கபுார் பதயாரட்பு
பகாரணபடன். அவபரார ‘தயவைவ் பராரமப
ற்ிாரையருக்கார். இப்ப வாரரத குஷடந்தயாரன்.
எதயறகம பசாரிிப் பார்க்கிபறன்ும என்று
பசாரிிவிட்டார். விவரவிி வரவிறகம
நாரடாரளின்றத் பதய்தயிகவுயும, பதய்தயி
ரச்சாரரத்வதயயும ினதிறபகாரண் அவ்
அப்படச் பசாரிிையருக்கைாரம. நாரன்,
பிறபகாரண்ம சணமுகநாரதயன் அவ்கவு
காரவை ஆறுிணிக்பக பதயாரிவைப்த்தய
விருமபவிிவை.

திராரவிட இிக்கத்தின் கருவவறப்
பத்திரவகிாரக, அணணாரவவ ஆற்ரிராரக
பகாரண் இிஙகிி நம நார் பத்திரவகையி
உதயவி ஆற்ரிராரக பணிிாரற்றிவரும,
பகாரகளவக டப் ிருந்த ிாரறாரதயவருிாரன
கவிக்பகாரணடி ிார. பசஙகவட்்வன்
அவ்கவு அாணகிபனன். அவ்
அ்றவாரைித்திி உகளு ஆையரம விுக்க
உபஷன் அவ்கெடம என்வன அவுத்தச்
பசன்றார். பகாரபைபுரத்திி பபச முடிாரதய
கவைஞருடன், அ்றவாரைித்திி பபசபவண்ம
என்பவதய அவரடம குெவு ிவறவு இிைாரிி
பசாரிிவிட்படன். அவரும காரத்திருக்கமபட
பசாரன்னார்.
கவைஞ் அ்றவாரைித்திறககள நவுந்த,
தயனத அவறவி பநாரக்கி நடந்தயபபாரத,
அத்தயவன பபரும கட்்ப்பாரடாரக வரவசிாரக
நின்றார்ககள. குருவ் கறுக்பக நின்ற என்வன
வரவசையி நிறகமபட பசாரன்னார். நாரனும
அப்படபி நின்பறன். என்னுவடி பநாரக்கம,
கவைஞருக்க அஙபகபி என் வருவகவி
பதயரவித்த விட பவண்ம என்பத.

வரவசக்ககள ற்க்கிிதயாரி இந்தய பநாரக்கம
நிவறபவறுிார என்பத பதயரிவிிவை.
ஆனாரலும, கவைஞ் என்வனப் பார்த்த
விட்டார். அவர நிமிடம நின்று ‘அடபட
சமுத்திரிார! ஏத இந்தயப் பக்கம என்றார்.
உடபன, பநாரக்கத்வதயச் பசாரிிவிட்டாரி
கவைஞ் அஙபகபி அனுப் வி்வார் என்று
நிவனத்த குரு விஷிிார உஙகவுப்
பார்க்காணமும என்று பபாரத்தயம பபாரதவாரக
பசாரன்பனன்.
கவைஞ், தயனத அவறக்ககள நவுந்தய
ஐந்த நிமிடஙகெி முதயிி என்வனத்தயாரன்
அவுத்தயார். நாரன், பபரவவவி கவைஞ்
தவக்கி வவக்க பவண்ம என்று பகட்்க்
பகாரணபடன். இந்தய விவரத்வதய சணமுகநாரதயன்
தயனக்க பதயரவித்த இருப்பவதய க்றப்பாரி
உண்த்திிபடபி ‘உஙகளக்பக பதயரயும
எனக்க ஓெயவிிைாரதய பவவை... என்னாரை
இிைாரபதய சமுத்திரமும என்றார். உடபன, நாரன்
‘சார் உஙககள நாரன் எனக்காரக எப்பவும
எதக்காரகவும வறபுறுத்தயை.. என்ற படவகபிார்
பிறபகாரண் பபசப்பபாரபனன். உடபன

கவைஞ் இவடி்றத்த அதயனாரைதயாரன் நாரன்
பசாரிபறன். இப்பவும வறபுறுத்தயாரதீஙக..’
என்றார்.
நாரன் இந்தய பபரவவவி அவ் நிச்சிம
தவக்கி வவத்பதய ஆக பவண்ம என்று குரு
குந்வதயையன் விடார டத்தயனத்பதயார் முரண்
டத்பதயன். கவைஞரும ிற்ந்த விட்டார். பதயன்
ிாரவட்டஙகெி தயனத சறறுப் பிணம முடந்தய
றக சணமுகநாரதயவன அாணகமபட என்னிடம
பதயரவித்தயார். பவெபி தயவைவ்ககள
பதயாரணட்ககள என்று பை் காரத்திருந்தயதயாரி நாரன்
கவைஞருக்க குரு பபரி கம டாரக
பபாரட்்விட்் பவெபி்றபனன்.
கவைஞரன் பதயன்ிாரவட்ட
சறறுப்பிணம முடந்தயதம சணமுகநாரதயன்
மூைிாரக கவைஞவர சந்திப்பதயறக பநரம
வாரஙகிக் பகாரணபடன். கவைஞவர ிாரடையி
சந்தித்பதயன். கவைஞ் வுக்கம பபாரி
பதயமபாரகத் தயாரன் இருந்தயார். ஆனாரலும, அவ்
பதயாரரவண உகளமுகிாரகபவ இருந்தயத. என்வன
அன்புடன் வரபவறறார். சன்

பதயாரவைக்காரட்ற்ையி வீரபாரணடின் நடத்திி
பந்காரணிி, பாரரதிி ஜனதயார கட்ற் தவணத்
தயவைவ் ஜனார. கிருுஷணமூ்த்தி அவ்கவு
பககளவி பிி பககளவி பகட்் திணறடத்தயவன்
நாரன். பாரரதீி ஜனதயாரவுடன் அவ்
பிறபகாரணடருக்கம புதிி கூட்டணி எனக்க
டக்காரத என்று அவ் நிவனத்திருக்கைாரம.
கூடபவ, கவைஞ் பசராரதய இடத்திி பச்ந்த
விட்டார் என்று தயமிு்றஞ்ககள
குட்்பிாரத்தயிாரக விி்ற்த்தக்
பகாரணடருந்தயார்ககள. பஜிைிதயார, இந்தய பஜ
அணிபிார் பச்ந்த இருந்தயபபாரத குப்புக்கக்
கூட விி்ற்க்காரிி வாரெய மூடக் கிடந்தய வீரிணி
அவ்களக்கம இந்தய புதிி உறவு
அவைாரகிவிட்டத. நாரன் எ்த்தய எ்ப் பைபி
இந்தய விதயிாரக பபற்பனன் என்று
நிவனக்கிபறன்.
‘சார்..! நீஙக பஜ பிாரட உறவு
வவத்திருப்பத குரு அரற்ிி நடவடக்வகதயாரன்.
சமூக நடவடக்வக இிவை என்பத என்வன
ிாரதிர உகளுவ்களக்க பதயரயும. இதயன் மூைம,
தயமிுகத்திைாரவத ிதயவாரதயம பரவாரிி நீஙககள
தய்க்க முடயும . என்று நிவனக்கிபறாரம. தயம

ஸடாரின் ற்வறையி பகார்விப் ப்த்தயப்
பட்ட பபாரத கூட விருப்பு பவறுப்புகவு மீ்ற
கட்ற் நைனுக்காரகவும, ிக்ககள நைனுக்காரவும
இந்திரார காரந்தியுடன் கூட்டணி வவத்தக்
பகாரணடவ் நீஙககள. ஆவகிாரி, இந்தய
கூட்டணி குரு பபரி விவகாரரிாரகாரத. நீஙகளம
ஏதயாரவத குரு பதயற்ி கட்ற்வி சார்ந்திருக்க
பவண்ம என்பத அரற்ிி பநாரக்க்களக்க
புரயும.’
கவைஞரன் புதிி கூட்டணிவி கண்
பை் அதி்ந்த பபாரையருக்கிறார்ககள. கவைஞ்
மீத பிெயிாரன அன்பு வவத்திருப்பவ்களக்கம
இத அதி்ச்ற் தயாரன். தயத்தவார்த்தயக் கட்ற்களம,
பிறக வஙக பஜாரதிபாரச பபார் கரி பகார்க்க
விிவைிார என்று பிவடகெி
வினவுகிறார்ககள. ஆனாரி, பிறக வஙகத்திி
மித்ர பபதயம கிவடிாரத. பஜாரதிபாரச
நீக்கப்பட்டாரி அவ் முன்னிலும வலுவாரக
வருவார். ஆனாரி, தயமிுகத்தின் நிவைவி
பவறு.

திமுகவிறக அ்த்தய பபரி கட்ற்
ிணவாரசவன இிைாரதய தயவைவிையி
ற்க்கிையருக்கிறத. இந்தய தயவைவி எந்தய
பழிபாரவத்திறகம அஞ்சாரதயத. இதயவன அதயன்
பபாரக்கிி விட்டாரி, தயமிுனும கவவைப்பட
ிாரட்டாரன். அந்தய அுவிறக ிபனார
பநாரிாரெிாரகிப் பபாரனவன் தயமிுன்.
குருபவவு கவைஞ் ிாரறறு அணிையி பச்ந்த,
இதயனாரி பசாரந்தய முவறையலும, அரச
முவறையலும பாரதிக்கப் பட்டாரி இபதய தயமிுன்
கவைஞருக்க இதவும பவண்ம, இன்னமும
பவண்ம என்று பசாரிவாரன். இவவன நம
குத்திி இறஙக முடிாரத. ஆவகிாரி,
கவைஞ் எ்த்தய முடவு எனக்க சரிாரகபவ
பட்டத. எந்தய அரற்ிி தயவைவரும, றார࡛
பாரராரட்ட பவண்ம என்பதயறகாரக தயறபகாரவை
முடவு எ்க்க முடிாரத.
கவைஞரன் முகத்திி குரு நன்்ற
ிகிழ்ச்ற் ஏறபட்டதபபாரி எனக்கத்
பதயாரன்்றித. அப்படத்தயாரன் நாரன் நிவனத்தக்
பகாரணபடன். இப்பட நிவனக்கம உரவி நாரன்
எவ்வுவு ற்்றிவனாரக இருந்தயாரலும எனக்க

அத உண் என்று நமபுகிபறன். கவைஞரும
ினம திறந்த என்னிடம பிபவறு
விவகாரரஙகவு எ்த்தவரத்தயார். இவற்றி குரு
ற்ை அந்தயரஙகிாரனவவ. அவரத சகாரக்கபுார்
கூட பகி்ந்த பகாரகளு முடிாரதயவவிாரக
இருக்கைாரம. ஆனாரி, என்னிடம அவ்
முழுவிிாரக பகி்ந்த பகாரணடத பபாரி
பதயாரன்்றித. என்வன நம க்வககரி, அபதய
சிிம சந்தயார பசலுத்தயாரதய குகக் கணிணிிாரக
ஏறறுக் பகாரணடதிி ஆனந்தயம அவடந்பதயன்.
வகளுைார் பபரவவவி தவக்கி வவப்பதயறக
ஜூவை ிாரதயம ஏுாரம பதயதி ிாரவை பநரத்வதய
குதக்கித் தயந்தயார் கவைஞ். பபச்சாரு்
பட்டிவைப் பற்ற அப்பபாரதம அவ்
என்னிடம பகட்கவிிவை.
வகளுைார் விரத்தய கவடக்க
பகாரகளவாரவர அவுக்கிறார் கவைஞ் என்ற
முத்திவரபிார் அவுப் தயழும,
சவபராரட்டகளம தயிாரரக்கப்பட்டன. நாரன்
ஜூவை ிாரதய முதயி வாரக்கிி கவைஞருக்க
அவுப் தயழ் எ்த்தச் பசன்பறன். ஏறபகனபவ
கவைஞவர பார்த்த பதயதி வாரஙகி விட்ட நாரன்
அவவர அடக்கட தயனிிாரகச் சந்தித்த அவரத

பநரத்வதய வீணாரக்கக் கூடாரத என்ற எணணத்திி,
வரபவறபு அவறையபைபி கவைஞருக்காரக
காரத்த நின்பறன். என்வன விட பைிடஙக
ச்வவிைவி உகளு பார்வவிாரு்ககள, முன்
அனுிதி பபறறு, கவைஞவர ிாரடையி ஏ்ற
பார்த்தக் பகாரண் இருந்தயார்ககள.
குவ்பவாரருவவரயும அதிகபட்சம ஐந்த
நிமிடஙகளக்ககள கவைஞ் திருப் அனுப் க்
பகாரணடருந்தயார். ஆனாரி, எனக்பகார கவறந்தயத
பத்த நிமிடிாரவத குதக்கிிவ்.
பநரிாரகிவிட்டாரலும அவ் வாரையி இருந்த
புறப்ப்ஙககள என்ற வார்த்வதய வராரத.
கவைஞரும காரவை பத்த ிணிிுவிி
படையறஙகினார். நாரன் அஙபக நிறபபன் என்று
அவ் எதி்பார்க்க விிவை. அவுப் தயபுார்
வந்திருப்பபன் என்பதம அவருக்க
பதயரந்திருக்காரத. ‘வாரஙக அஙபக கிிாரணம
இஙபக கைாரட்டார.’ என்றார். நாரன் குன்றும
புரிாரிி விழித்தயபபாரத ‘நீஙக தினிணி கதிரி
தயவைப் ரசவத்திி எழுதிி கட்்வரவித் தயாரன்
பசாரிகிபறன். நிைார இருந்தயதும என்று
தயாருைிிாரெய தயவைிாரட்ட பாரராரட்டனார்.

நாரன் புிைரத்தப் பபாரபனன். சக
பவடப்பாரெககள றபவடப்புகவு
படப்பதிிவை. குரு ரபை எழுத்தயாரு், தயாரன்
எவரத பவடப்வபயும படப்பதிிவை என்று
ிார்தயட்டக் பகாரகளவார். இந்தயப் ன்னணிையி
முதயிவ், கட்ற்த் தயவைவ், க்மபத் தயவைவ்,
இைக்கிிவாரதி என்று பிபவறு சவிகவு
சவவிாரக தயாரஙகிக் பகாரணடருக்கம குருவ்,
குரு சாரதயாரரண சமுத்திரத்தின் கட்்வர
முழுவவதயயும படத்த விட்் அவதய அந்தய
சமுத்திரத்திடபி பசாரிவத என்பத உைக
அதிசிஙகெி எட்டாரவத. இவ்வுவுக்கம,
அஙபக ‘கிிாரணம இஙபக கைாரட்டாரும என்ற
எனத முதயி ற்றுகவதயையன் தயவைப்வப அந்தயக்
கட்்வரையி பதயடப் டத்தத்தயாரன் பார்க்க
பவண்ம. கவைஞ் பதயடப் டத்த
பார்த்திருக்கிறார்.
கவைஞரடம அவுப் தயவு பகார்த்த
விட்், அந்தயச் சந்திப்பு பபாரவதயையி இருந்த
மீுமுடிாரிி வீட்டறக திரும பனன்.
உடனடிாரக தினிணிக்கதி் பபாரறுப்பாரற்ரி்
இவுிபபருிாரெடம, கவைஞ் எனத

கட்்வரவி பாரராரட்டிவதய எ்த்தவரத்பதயன்.
றக ‘கவைஞ் இைக்கிிவாரதி என்ற முவறையி
குரு குந்வதய. அவரத தயவைப் ரசவத்வதயயும
பகட்் வாரஙகி தினிணிக் கதிரி ரசரக்க
பவண்மும என்பறன். முறபபாரக்க
இவுஞராரன இவுிபபருிாரளம இந்தய
தயவைப் ரசவத்திி எழுத்தயாரு்  வனிிாரரட்ட
இிைாரிி கைவவிாரக வருவதயாரி,
கவைஞரன் கட்்வரவியும வாரஙகிப்
பபாரட்்கதிவரப் பபருவிப் ப்த்தயைாரம என்று
பதயரவித்தயார். ஆனாரலும, கவைஞரன் கட்்வர
இதவவர பவெிாரகவிிவை. குருபவவு
கவைஞரடம வாரஙகி அந்தயத் பதயாரடவர அவரத
கட்்வரவி வவத்த முத்தயாரெயப்பாரக
முடக்கைாரம என்று நிவனக்கிறார்கபுார
என்னபவார. இவதயக் கவைஞரடம பகட்பத
அறபம. தினிணிக் கதிருக்க மீண்ம
நிவனவுப் ப்த்தவத அற்ஙகம.
எந்தயவிதய மின்னாண டகஙகளம
இிைாரிபை ைட்பசாரபைட்சம ிக்கவு
அணணி காரந்தி கவ்ந்தயத பபாரி, ைட்பசாரப
ைட்ச இைக்கிி ஆ்வை்கவு சாரகித்திி
அக்காரபதயமிையன் ஆதயரவு இிைாரிபை

பபற்றருப்பவ் கவைஞ். அப்படப்பட்ட
இைக்கிி பிவதய என் கட்்வரவி படத்தயதம
என்வன பிலும வலுவாரக எழுதய
க்கவிக்கிறத. கூடபவ, சகப்
பவடப்பாரெகென் பவடப்புகவு
புறந்தயகளுாரிி படக்க பவண்ம என்ற
உறுதிவியும ஏறப்த்திையருக்கிறத.
வகளுைார் ிக்ககள பநிப் பபரவவவி
கவைஞ் 11.7.99 அன்று ிாரவைையி
கவைவாரண் அரஙகிி தவக்கி வவத்தயார். நாரன்
விுாரவிறக தயவைவி வகித்பதயன். வகளுைார்
அவனவருக்கம பபாரதவாரனவ் என்பவதய
எ்த்தக் காரட்்ம வவகையி பசன்வன
கி்றஸதவ இைக்கிிச் சஙகத்தின் பபாரதச்
பசிைாரு் அருட்தயந்வதய டாரக்ட்.
தி.தயிாரனந்தயன் ராரன்ஸஸ வரபவறபுவர
நிகழ்த்தினார்.
வகளுைாரரித்திி குன்்றப் பபாரன
பு.சணமுகனார், ரன் அடககள, பபராரற்ரி்
பிெயிப்பன், தயமிழ் பவகளவி சத்திிபவி
முருகன் பபாரன்ற ஆன்மிக வித்தயக்களம,

முவனவ் இரார. இுவரச, கவிஞ் ஈபரார்
தயமிுன்பன், ச. பசந்திிநாரதயன், முகம. ிாரிணி,
கி.தய. பச்வசிப்பன் பபாரன்ற நாரத்திக்களம,
நிமபட கைந்த பகாரணடார்ககள. பசன்வன
பதயாரவைகாரட்ற்ையன் முன்னாரகள இிக்கந்
ஏநடராரசன் அவ்களம, கவிஞ் ற்ற
அவ்களம பஙபகறறார்ககள. கஙகிி ிம
புசணமுகனார் வகளுைார்ிிிாரக ஆனவ்.
அந்தயப் பபரிவ் சாரதிி ிறுப்பாரக
அவிக்கப்பட்் வரும சித்தவபுரத்வதய
சட்டக்காரட்ட, கவைஞருக்க சித்தவபுர
பதயாரன்றி என்று, பைத்தய ஆரவாரரத்திறகிவடபி
பட்டிெத்தயார்.
நாரன், எனத தயவைவி உவரையி
வாரனுாரவிி அதிகாரரம - பகாரணட முன்னாரகள
பபரவவத் தயவைவ் குருவ் பபாரை நடந்த
பகாரணடதயறகாரக இப்பபாரத வருந்தகிபறன்.
பபசகிற குவ்பவாரருவவரயும, காரைஙகருதி
முடக்கமபட பதயரவித்பதயன். இப்பபாரவதயி
பதயாரவைக்காரட்ற்ப் பாரணிையி கவறந்தய பநரத்திி
பபற் முடக்கிறவ்களக்க பரச வுஙகப்ப்ம
என்றும நவகச்சவவிாரக க்றப் ட்படன்.

கவைஞ் அதிகிாரன பநரத்வதய எ்த்தக்
பகாரகளு பவண்ம என்பதயறகாரகவும, அவரத
பநரத்வதய வீணடக்கக் கூடாரத
என்பதயறகாரகவுமதயாரன் அப்படக் க்றப் ட்படன்.
ஆனாரலும கவைஞ் என்வனப் பார்த்த ‘ஏன்
அவசரப்ப்த்த்றஙகும என்று பின்விிாரக
கடந்த பகாரணடார்.
அவனத்த பபச்சாரு்களம பபற் முடத்தய
றக, நாரன் எனத முடவுவரையி வகளுைாரவர
தயமிு் நைன் கருதி ிக்களக்க எ்த்தச் பசிை
பவணடி அவற்ித்வதய விுக்கிபனன்.
ஏதயவைவன் தயன்வன விட வீரனாரகிவி்வாரன்
என்று பபாரறாரவிப்பட்ட அ்ச்சனனின்
 தண்தயைாரி அந்தய ிவைச்ற்றுவனின் கட்வட
விரவை பவட்ட பகார்விவி
எ்த்தவரத்பதயன். இந்தய நாரட்டி விவுிாரட்்
வீர்களக்க அ்ச்சனார விருதகளம,
நிைாரற்ரி்களக்க தபராரணாரச்சாரரிார்
விருதகளம பகார்க்கப்ப்வத அசி பிாரசட
என்பறன். ஏகவைவனாரன வகளுைாரவர, கட்வட
விரவை பவட்டக் க்க்காரதய இன்பனாரரு
ஏகவைவனாரன கவைஞ்தயாரன் ிக்களக்க

எ்த்தச் பசிை பவண்ம என்றும பகட்்க்
பகாரணபடன்.
கவைஞ் பபச எழுந்தயார்.
‘சமுத்திரத்வதயப் பற்ற எனக்க நிைாரபவ
பதயரயுமும என்று எ்த்தய எ்ப் பைபி படவக
பபாரட்டார். பசிைக் கட்் வவக்கப் பபாரகிறார்
என்பத கூட்டத்திறகம எனக்கம புரந்தயத. அவ்
என்வனப் பற்ற எப்பட அவதயாரன்ோித்த
இருக்கிறார் என்பவதய அ்றவதிி எனக்கம குரு
எதி்பார்ப்பு. கூடபவ, கட்் பைிாரக
இருந்தவிடக் கூடாரபதய என்கிற பிம, இருக்காரத
என்கிற நம க்வக. ஆனாரலும கவைஞ் அப்பட
பபசப் பபாரவவதய பதயாரடரவிிவை.
எ்த்தய எ்ப் பைபி ிடாரன
அரற்ிிி இருந்த தயன்வன இஙக
பகாரண்வந்த அ்றஞ்கென் பபச்ச ிவுையி
நவனவி வவத்தய எனக்க நன்்ற பதயரவித்தக்
பகாரணடார். சட்டம தயமிழ்
ற்ந்தயவனிாரு்குாரலும, பவெயூரி இருந்த
திரணட வகளுைார் பநி்குாரலும நிரம
இருப்பவதய புரந்தக் பகாரணடார். ரமினின்

முகத்திி றந்தயவ்ககள அவிதிிாரக இருக்கம
பபாரத, காரிி றந்தயவனும, பாரதயத்திி
றந்தயவனும பிாரதிக் பகாரகளகிறார்கபு என்று
வருத்தயம பதயரவித்தயார். இந்தய ன்னணிையி
வகளுைாரவர தயாரழ்த்தயப்பட்ட, றப்த்தயப்பட்ட
ிக்கெவடபி வகளுைாரவர எ்த்தச் பசிை
பவண்ம என்றார்.
கவைஞ் பிலும பபசவகையி,
அ்ச்சனன் ிரத்திி இருந்தய கிெவி ிட்்பி
பார்த்தயத பபாரை, நாரமும நித க்றக்பகாரவு
ிட்்பி கவனத்திி பகாரகளு பவண்ம
என்றார். ற்ை வகளுைார் ரி்களக்க, இத
வருத்தயத்வதய அெத்தயத. நாரன் ஏகவைவவனப்
பற்றச் பசாரிலும பபாரத அவபரார அவவனப்
பழிவாரஙகிி அ்ச்சனவனப் பற்ற
க்றப் ்கிறார் என்று ன்ன் என்னிடம
பதயரவித்தயார்ககள. ஆனாரி, பநாரக்கம இதவிை.
ஏகவைவனும, அன்று அ்ச்சனவனப் பபாரி
விிவித்வதயையி ிட்்பி க்றிாரக
இருந்திருந்தயாரி அவன் கட்வட விரவை எந்தய
ஆச்சாரரிாரரும எ்த்திருக்க முடிாரத என்ற
பபாரருெபைதயாரன் கவைஞ் பகாரட காரட்டனார்.
வீண ஆராரவாரரஙகெலும, சாரதிி

சணவடகெலும மூழ்கிப் பபாரகாரிி
ரமினின் காரிி றந்தயவ்களம, பாரதயத்திி
றந்தயவ்களம முகத்திி றந்தயவ்களக்க
இவணிாரக க்றக்பகாரெி க்ற தயவறாரத நிறக
பவண்ம என்பவதயபி கவைஞ்
எ்த்தவரத்தயார். கூட்டமும அ்றஞ்
பபருிக்குாரி நிரமபப் பட்டதயாரி இவதய
விுக்க பவணடி அவற்ிமும அவருக்க
இிவை. விைாரவாரரிாரக விுக்கவதயறக அவ்
சாரதயாரரணிாரனவரும அிை. தயமிுகத்தின்
அவனத்தத் தயரப்பு ிக்கென் உண்வுகவுயும
பபாரதவிப்ப்த்தி நடக்க பவணடிவ்.
என்றாரலும, கூட்டம முடந்தயதம எனக்க
பசி படாரஸ. க்றப்பாரக பதயாரு் பசந்திிநாரதயன்,
என்வன க்விிாரக விி்ற்த்தயார். எனத
தயவைவியுவரையி வகளுைார் வுாரகத்திி
இன்பனன்ன பசெயி பவண்ம என்று நாரன்
பசாரிைத் தயவ்றவிட்படன். அதயனாரி தயாரன்
கவைஞரும பபரவவையன் பகாரரக்வகவககவுப்
பற்ற க்றப் டவிிவை என்றார். உடபன நாரன்
எழுத்த மூைிாரக கவைஞரடம
பகார்த்திருக்கம விணணப்பத்வதய
நிவனவுப்த்தி மீண்ம மீண்ம

பசாரன்னவதயபி பசாரிை விருமபவிிவை
என்பறன். அதயறக பதயாரு் பசந்திிநாரதயன் இதயர
உறுப் ன்கென் ிவுன சமிதயத்பதயார் ‘நீஙககள
இந்தய பகாரரக்வகவி கூட்டத்தின் முன்
வவத்திருக்க பவண்ம. அவ்களம ஆரவாரரம
பசெயதிருப்பார்ககள. கவைஞரும ிக்ககள
கருத்தக்க ிதிப்பெப்பவ். நித
பகாரரக்வககெி குரு ற்ைவறவற ஏற்றருப்பார்.
நீஙககள ரகற்ிிாரக பகார்த்தயத ரகற்ிிாரகபவ
பபாரெயவிட்டதும என்று விுக்கினார்.
எனக்கம என்னபவார பபாரி இருந்தயத.
கவைஞ் முன்னிவைையி குரு நிை
சந்தய்ப்பத்வதய நழுவ விட்்விட்படாரபி என்ற
ஆதயஙகம இன்னும என்னுகள உகளுத. அபதய
சிித்திி கவைஞ் சிிாரக ற்ை
நடவடக்வககவு அ்றவித்திருக்கைாரபி என்ற
வருத்தயமும எனக்க உண். வகளுைார்
அன்ப்ககள ற்ை் கவைஞவர பசாரிிக்
கறறமிிவை திருவருகள இன்னும வககூட
விிவை பிலும பிலும வகளுைாரவர
முன்னிைப்ப்த்திி றபக, அந்தய வுாரகம
பின்பட பவண்ம என்று இருக்கிறபதயார
என்னபவார என்றார்ககள.

கவைஞ் முத்தயமிழ் அ்றஞ்
எப்பப்பட்ட ினுசன்!

இரணடாரையரம ஆணடி ிார்ச் முதயி வாரர
வாரக்கிி....
ஏவி. எம. பிெயிப்பச் பசட்டிார்
அவ்கென் ிகளம, எனத க்மப
நணபருிாரன திருிதி. மீனார அருண வீரப்பன்
அவ்ககள, என்வன அகிை இந்திி க்மபநைத்
திட்டச் சஙகத்திி கவைஞபரார் பச்ந்த
பபசவவத்தயார்.
இன்று, இந்திிாரவிி அரச சாரரார
நிறுவனஙகெி பபருமபாரைாரனவவ அரசப்
பணத்வதயயும, பவெநாரட்்ப் பணத்வதயயும
தயருவித்தக் பகாரண் அவற்றறக கணக்க
காரட்டாரிி பபாரதிக்களக்க பசவவ பசெயவத

பபாரி, பாரவவன பசெயத, முக்காரிவாரற்ப்
பணதயவதய ஓரஙகட்்ம பபாரத, இந்தய அகிை
இந்திி க்மபநை திட்டச் சஙகம,
பவெப்பவடிாரகவும, பந்விிாரகவும
பசிிப்கிற அவிப்பு. அந்தயக் காரைத்திி
இருந்பதய க்மபநைத் திட்டத்திறகாரக
அருமபணி ஆற்றி அவிப்பு.
விுார நாரெி ராரபஜஸவர ிணடபத்திி
பிவடையி கவைஞ் ந்நாரிகிாரக
உட்கார்ந்திருந்தயார். எிபைாரருக்கம
பபாரடப்பட்ட சாரதயாரரண நாரறகாரிவி
வறபுறுத்தி வாரஙகிக் பகாரணடார். அவருக்க
வைத பக்கம சஙகத்தின் தயவைவ் என்று
நிவனக்கிபறன். இடத பக்கமும
இன்பனாரருவ்... நாரன் கவைஞரன் வைத
பக்கத்திறக வைத பக்கம. என்வனி்த்த
கவைஞரன் தவணவிிார் திருிதி ராரசாரத்தி
அமவிிார், இவவர அ்த்த ரபஜஸவர
அமவிிார்... இவ்ககள இருவரும க்மப
நணப்ககள என்பதயாரி சருிாரக பபற்க்
பகாரணடருந்தயார்ககள. நாரனும, ராரசாரத்தி
அமிாரவும வணக்கம கூட பசாரிிக்

பகாரகளுவிிவை. அப்பட பசாரிிக்
பகாரகளுாரதயதயறக என்னுவிி குரு காரரணம
உண். கவைஞ், முதயிவராரக இருந்தய பபாரத,
அவ்தயாரன் என்வன வாரபனாரிையி இருந்த
பதயாரவைக்காரட்ற்க்க பசெயதி ஆற்ரிராரக
ிாரற்றனார் என்பவதய வாரசக்கெடம ஏறகனபவ
பகி்ந்த பகாரணடருக்கிபறன். அந்தயச் சிித்திி,
இதயிம பபசகிறத ஆற்ரி் ிணிின், நாரன்,
ராரசாரத்தி அமிாரவின் சாரதிவி பச்ந்தயவன்
என்பதயாரி, அவபர கவைஞரடம என்வன
பதயாரவைக்காரட்ற்ையி நிிமிக்க பவண்ம என்று
நி்பந்தித்த பவற்ற பபறறதயாரக எழுதிையருந்தயார்.
இத ிணிின் அவ்கென் தயகதிக்பக
கவறவாரன பசிி.
ராரசாரத்தி அமிாரவுக்க என்வன
பதயரந்திருக்க முடிாரத. குருபவவு,
கனிபிாரழி சமபந்தயிாரக கவைஞரடம நாரன்
உவரிாரடிவதய, அவ் தயனத தவணவிிாரருடன்
பசாரிி இருக்கைாரம. ஆனாரலும, ராரசாரத்தி
அமிாரவுடன் எனக்பகாரரு ிாரன வகிாரன அன்பு
உண். இதயிம பபசகிறதிி வந்தய பசெயதி,
குருபவவு உணவிிாரக இருக்கைாரபிார

என்றுகூட நமபத் தவஙகிபனன். குருவ் நிக்க
டத்தயிாரனவராரெய ஆகமபபாரத, அவ் நிக்க
நிை காரரிம பசெயவதயாரக கூறப்ப்ம பபாரத,
அத பசெயிப்பட்டபதயார,
பசெயிப்படவிிவைபிார, சமபந்தயப்பட்டவ்,
அப்பட பசெயதயதயாரகபவ நமபுவார். நடப்பவதய
ிட்்ம நமப பவண்ம என்பத இிவை.
நடந்திருக்கம என்றும நமபைாரம. இததயாரன்
ிபனாரதயத்தவத்திி குரு அடப்பவட விதி.
இந்தயச் ிுிி, கவைஞ்,
இரணடாரவத தயடவவிாரக முதயிவராரெய
பபாரறுப்பபறறவுடன் பசன்வன பதயாரவைக்
காரட்ற்ையி குரு கவிிரஙகத்திறக தயவைவி
தயாரஙகினார். கவிிரஙகம நிவைி
அரஙகிறககளபுபி நடந்தயத. அஙபக வரும
ராரசாரத்தி அமிாரவவ வரபவறறு அவருக்கரி
இருக்வகக்க அவவர அவுத்தச் பசிை
பவண்ம என்பத எனக்க பகார்க்கப்பட்ட
பபாரறுப்பு. இந்தயப் பபாரறுப்வபக்
பகார்த்தயவ்ககள கூட இதயிம பபசகிறத
பசெயதிவி நம த்தயாரன் பகார்த்த இருக்கைாரம
ராரசாரத்தி அமிார வந்தய பபாரத நாரன் என்வன

அ்றமுகம பசெயத பகாரணபடன். என் பபிவரக்
பகட்டதம, அவ் ஏ்றட்்ப் பார்த்த புன்னவகச்
பசெயவார் என்று நிவனத்பதயன். அவருக்க
என்வனத் பதயரிவிிவை. குப்புக்கம அவ்
தயவைிாரட்ட விிவை. இத எனக்க
அவிாரனிாரக பதயாரன்்றித.
குரு வருடத்திறகப் றக, பதயாரு் ஆைட
அருணாரவின் ிகனின் திருிண நிகழ்ச்ற்
அவடிாரரி நவடபபறறத. கவைஞ் இவதய
நடத்தி வவத்தயார். கூட்டம கவைந்தய றக
காரவரத் பதயடக் பகாரணடருந்தய ராரசாரத்தி
அமிாரவிடம மீண்ம என்வன அ்றமுகம
பசெயத பகாரணபடன். அவ் கண்க்க விிவை.
கவறந்தயபட்சம அப்பட எனக்கத் பதயாரன்்றித.
இனிபிி அவவர எஙபக சந்தித்தயாரலும நாரனும
கண்க்கக் கூடாரத என்ற முடவுக்க வந்த
விட்படன். அருணாரவிடம இந்தய இரண்
நிகழ்ச்ற்கவுயும நாரன் ினத்தயாரஙகைாரக
க்றப் ட்ட பபாரத ‘பிாரவ்.. அந்தய அமிார
பராரமப குஷடப்பட்டவஙக... அப்பாரவி...
நிவறி பபரு கூவு கம ் பபாரட்பட
அவஙகு ஏிாரத்தி இருக்காரஙக. இதயனாரை

அவஙக எச்சரக்வகிார இருக்காரஙக. உமி
கம ் கூவுக் கம டார அிைத நிை
கம டார என்பத அவஙகளக்க எப்படத்
பதயரயுமும என்று அவ் குரு எதி் பககளவி
பகட்டார்.
என்றாரலும, இனிபிி ராரசாரத்தி
அமிாரவவ எஙபக பார்த்தயாரலும, அவவரத்
பதயரந்தயத பபாரி காரட்டக் பகாரகளவதிிவை
என்று நாரன் தீ்ிாரனித்த விட்படன். ஆவகிாரி
அந்தய விுார பிவடையி, அவபரார் நாரன்
பபசவிிவை. அவரும என்வன
கண்க்கவிிவை. இதயவன கவைஞ்
எப்படபிார கவனித்த இருக்கிறார். உடபன
வைத பக்கிாரக திரும ராரசாரத்தி அமவிிாரவர
பநாரக்கி ‘அவரு சமுத்திரமும என்று ற்்றத
வலுவாரக பபற்னார். உடபன, நாரஙககள
இருவரும பதயரயுபி என்று குபர சிித்திி
பசாரிிக் பகாரண், குபர சிித்திி வணக்கம
பபாரட்் றக பபற்க் பகாரணபடாரம.
ராரசாரத்தி அமவிிார் எவ்வுவு
எெவிிாரனவ் என்பத அப்பபாரத நன்றாரகபவ

புரந்தயத. நாரனும கனிபிாரழி ிணமுடத்த
ற்ஙகப்ப் பசன்றவதய கருத்திி பகாரண்,
ராரசாரத்தி அமவிிார் ஆனந்தய விகடனிி என்
ற்ரப்பு ற்ஙகப்ப் பபாரெயவிட்டதும என்று
க்றப் ட்டவதயப் படத்த விட்் ‘என் கணககள
கைஙகின என்று அவரடம பதயரவித்பதயன்.
உடபன அவ், ஆனந்தய விகடன் அிை அவகள
விகடன் என்று திருத்தயம பகார்த்தயார்.
அவருவடி கணககள உகளமுகிாரெய பபாரையருக்க
பவண்ம. ிபனார அவைககள ற்ஙகப்பருக்க
அவவர இழுத்தக் பகாரண் பசன்்றருக்க
பவண்ம. ற்்றத பநரம பபச்சறறு
காரட்ற்ிெத்தயார்.
இதயறகப் றக தினகரன் பத்திரவக
விுாரவிி ராரசாரத்தி அமவிிாரவர சந்தித்பதயன்.
என் ிகனின் திருிண வரபவறபு விுார
அவுப் தயவு பகார்க்காரத பபாரனத ஏன்
என்று என்வன பகட்டார். நாரன் அவ் அப்பபாரத
ரி இிைாரதயதயாரி கூரிரி
அனுப் ையருந்தயதயாரக பதயரவித்பதயன். கூரிரி
அனுப் ையருந்தயாரி வந்திருக்கபி என்று

என்வன நமபாரதயத பபாரி பகட்டார். அதிி குரு
உரவி இருப்பவதய கண் பகாரணபடன்.
கவைஞ் என்வனப் பார்த்த ‘அததயாரன்
என் தவணவிிார் ராரசாரத்தி அமிாரும என்று
பசாரிி ஏன் பபசாரிி இருக்கிறாரெய என்று
ிவறமுகிாரக பகட்காரதய பககளவி குன்வற
எழுப் இருக்கைாரம. ஆனாரி அவபரார தயனத
தவணவிிாரவரப் பார்த்தத்தயாரன் அப்பட
பகட்டார். இதயனாரி நாரனும அன்வறக்க என்
தவணவிிார் திருிதி. பகாரகிைார சமுத்திரத்வதய
பற்ற பபசவத என்று தீ்ிாரனித்த விட்படன்.
இப்படப் பபற்பனன்.
‘பபாரதவாரக நித முதயிவரன்
முன்னிவைையி பபசவதயறக அவனவருபி
அஞ்சவார்ககள. அந்தய அுவிறக கவைஞ்
அவ்குத பபச்வச ினதிி உகளவாரஙகிக்
பகாரண் கட்்வதயார, தயட்்வதயார, தயட்டக்
பகார்ப்பதயார என்று தீ்ிாரனிப்பார். ஆனாரி,
கவைஞரன் முன்னிவைையி பபச நாரன்
தயிஙகவத இிவைும

‘இப்பபாரத நாரன் பிப்ப்வத
பார்வவிாரு் இருக்வகையி இருக்கம என்
தவணவிிாரருக்கத்தயாரன். வகளுைார் ிக்ககள
பநிப் பபரவவ தவக்க விுாரவிறக தயவைவி
தயாரஙகிி நாரன் கவைஞரன் வருவகவி
பபாரருட்ப்த்தயாரத பபாரி அஙகம இஙகம
சற்றிதயாரக என் தவணவிிார் என்வனக்
கணடத்தயார். ‘எப்ப பப் பட்ட ினுசன்! அவ்.
அவ் முன்னாரை அப்பட நடந்தகி்கஙகபுும
என்று சாரடனார். கவைஞருக்க, பதயன்ிாரவட்ட
ிணவாரசவன பாரணிையி எப்பப்ப்பட்ட
ினுசன் என்று என் தவணவிிார்
பகார்த்திருக்கம பட்டம அவருக்க ஏறகனபவ
வுஙகப்பட்டருக்கம டாரக்ட், முத்தயமிழ்
அ்றஞ், தயமிுனத்தயவைவ் பபாரன்ற
பட்டஙகளக்க இவணிாரனதும
கவைஞ் என் பபச்வச பபரதம
ரற்த்தயார். நாரன் பபற் உட்கார்ந்தயதம ராரசாரத்தி
அமவிி், நூறறுக் கணக்காரன
பார்வவிாரு்ககள ித்திையி, முன் ன்
பார்த்தய்றிாரதய என் ிவனவிவி கண் டத்த
‘எப்பட பவட்கப்ப்கிறாரஙக பாரருஙகும என்றார்.

கவைஞ்-மூப்பனார் குரு
தயமிு் இைக்கணம

இரணடாரையரம ஆணடி ிார்ச் ிாரதயம
இரணடாரவத வாரரத்திி கவைஞவர மீண்ம
சந்திக்கம வாரெயப்பு கிவடத்தயத.
எனத ிகன் ற்வகிாரரன் திருிண
அவுப் தயவு பகார்ப்பதயறகாரக வுக்கம
பபாரி சணமுகநாரதயன் மூைிாரக கவைஞவரச்
சந்தித்பதயன். பகாரவவையி நவடபபறும
திருிணத்திறக கவைஞராரி வரமுடிாரத
என்றாரலும, பசன்வனையி நவடபபறும
வரபவற றக, அவ் வந்தயாரக பவண்ம
என்பறன். ‘சார் என் ிகபுாரட கிிாரணத்தக்க
நீஙக வரை. ஆனார இந்தய கிிாரணத்தக்க

கணடப்பார வராணமும என்பறன் உரவிபிார் .
உடபன ‘கவைஞ் உஙக ிகபுாரட திருிண
நாரளை எனக்க இன்பனாரரு திருிண நிகழ்ச்ற்
இருந்தயதயவதய அப்பபவ உஙககிட்ட
பசாரன்பனபனும என்று பதிைெத்தயார்.
நாரன் அசந்த பபாரபனன். கவைஞ்
அப்பபாரத அப்பட பசாரன்னத அந்தயச்
சிித்திிதயாரன் எனக்கம நிவனவுக்க வந்தயத.
கிட்டத்தயட்ட ஐந்தயாரண்களக்க றகம
கவைஞ் அப்பபாரத பபற்ிவதய ிறக்காரிி
வவத்திருக்கிறார். பிவறு அரற்ிி சமூக
நிகழ்வுகவு கூட முழுவிிாரக நிவனவு ப்த்தய
முடிாரிி பை தயவைவ்ககள அிைாரட
இருப்பவதய பசெயதிிாருன் என்ற முவறையி நாரன்
பைதயடவவ பார்த்திருக்கிபறன். ஆனாரி,
கவைஞபரார குரு சாரதயாரரண விஷித்வதயக் கூட
அதவும ஐந்தயாரண்க்க முன்பு பபற்ிவதய
ினதிி பதிவு பசெயதிருப்பத கண் நாரன்
பரத்தப் பபாரபனன் என்று மீண்ம மீண்ம
பசாரன்னவதயபி பசாரிை குரு ிாரதிர இருக்கிறத.
ஆனாரி, உணவி அததயாரன்.

இந்தயச் சந்திப் ன்பபாரத, கவைஞருடன்
பபருமபாரலும அரற்ிி நிகழ்வுகவுபி
பபற்பனன். பிி் ஸடாரினுக்க
ிக்கெவடபி பைத்தய ஆதயரவு இருப்பவதயயும,
அவ் அிலும பகலும க்றப்பாரக
தீவிபத்தக்ென் பபாரதம, தீராரதய ிவுையன்
பபாரதம ஓபடாரட உவுப்பவதய ிக்ககள
உன்னிப்பாரக கவனிக்கிறார்ககள. இப்பபாரத
பபாரைபவ அவ் எப்பபாரதம அடக்கி வாரற்க்க
பவண்ம என்று கவைஞ் பகுாரிபை குரு
அ்றவுவரவி உதி்த்பதயன்.
குரு க்றப் ட்ட சாரதி, அவருக்க
வாரக்கெக்காரத என்கிற ிதயார்த்தயத்வதயச் மீண்ம
சட்டக்காரட்ட, அந்தய சாரதிையவனவர
ஆறறுப்ப்த்தயவும, அதயறக எதிராரக உகளு
சாரதிவி பின்விப் ப்த்தயவும, கவைஞ்
ஆவன பசெயி பவண்ம என்பறன். பசன்ற
தயடவவ, நாரன் க்றப் ட்ட அந்தய சாரதிையன், தயன்
பக்கம நிறபதயாரக க்றப் ட்ட கவைஞ்,
இப்பபாரத அவ்குத குட்்பிாரத்தயிாரன
ஆதயரவிி, பத்த சதயவீதயம கவறந்த இருப்பதயாரக
க்றப் ட்டார். இதவும, அவ், அந்தய சாரதிையன்

மீத வவத்திருக்கம நம க்வகவி காரட்்கிறபதய
தயவிர, ிதயார்த்தயவதய அிை என்பத எனக்கப்
புரந்தயத. ஆனாரலும, அவ் கருத்தக்க எதிராரக
நாரன் பைிாரக வாரதயாரடவிிவை. அ்த்த
வரவிருக்கம பதய்தயலுக்க முன்பு, இந்தய
ிதயார்த்தயத்வதய அவ் புரந்த பகாரகளவதம,
அதயறக ஏறப வியூகம வகப்பதம தயமிுகத்தின்
குட்்பிாரத்தயிாரன நைனுக்க உகந்தயத.
எனக்க சாரதிையி நம க்வக
இிவைதயாரன். கவைஞரும அப்படபி.
அபதயசிிம தயமிுகத்திி பதயாரறறு பநாரிாரெய
பரவிவரும சாரதிி அரற்ிவையும புறக்கணிக்க
முடிாரத என்பபதய என் கருத்த. சாரதி வழிிாரக,
சாரதிித்வதய கவைஞராரி கட்்க்ககள
பகாரண்வர முடயும என்று நிவனக்கிபறன்.
திருிண வரபவறபு நாரெி, கவைஞ்
இரவு எட்் ிணி அுவிி, ராரபஜஸவர
கிிாரண ிணடபத்தக்க வந்தயார். ஏழு
அவிச்ச்கவு தயன்பனார் கூட்ட வந்தயார்.
இவ்கெி பைருக்க, நாரன் அவுப் தயழ்
பகார்க்கவிிவை. எனக்க அவ்கவு

ஏ்றட்்ப் பார்க்கபவ கூச்சிாரக இருந்தயத.
க்றப்பாரக மூத்தய அவிச்ச்குாரன வீரபாரணட
ஆறுமுகம, பகார.ற்.ிணி அவ்ககள பிவடக்க
கவைஞபரார் வந்த இருந்தயார்ககள.
கவைஞருக்க பவணடி குருவ், தயஙகளக்கம
பவணடிவ் என்ற முவறையிதயாரன்
வந்திருப்பார்ககள. அவிச்ச்ககள ஆ்க்கார்
வீராரசாரமி, தவரமுருகன், பபாரன்முட, தயமிழ்க்
கடிகன், ச்சாரணட ஆகிபிார் எனக்க
நணப்ககள. இவ்ககள வருவத இிிபு ஆனாரி,
நாரன் க்றப் ட்ட அந்தய இரண் மூத்தய
அவிச்ச்களம அவுப் தயழ் கிவடக்காரதயவதய
ினதிி வவத்தக் பகாரண் கவைஞரடமிருந்த
அப்பபாரவதயக்க நழுவிப் பபாரகாரிி, வரபவறபு
நிகழ்ச்ற்க்க வந்தயத குரு பபருந்தயன்விிாரன
பசிி. அணணார, திமுகவவ எப்பட க்மபப்
பாரஙகிி வவத்திருந்தயாரபரார அப்படபி
கவைஞரும வவத்திருப்பவதய கணணாரரக்
கணபடன்.
இந்தய விுாரவிறக மூப்பனார், எஸ.ஆ்.
பாரைசப்ரிணிிம பபாரன்ற தயவைவ்ககள
வந்திருப்பார்ககள என்பவதய பசாரிை பவணடித

இிவை. மூப்பனார் அவ்ககள கூட்டத்பதயார்
அி்ந்த இவசக் கச்பசரவி ரற்த்தக்
பகாரணடருந்தயார். கவைஞ் பிவடக்க வந்தயவதய
அவ் கவனிக்கவிிவை. கவைஞ் பவெபி
புறப்ப்மபபாரத ிாரபரார குருவ் மூப்பனார்
வந்திருப்பதயாரக கவைஞரடம பதயரவித்தயார்.
உடபன கவைஞ் திரும நடந்த மூப்பனாரவர
பநாரக்கி ஓடாரதய கவறிாரக நடந்தயார். இதயறககள
மூப்பனாரரும பசதி அ்றந்த கவைஞவர பநாரக்கி
ஓட வந்தயார்.
இருவரும குருவ் வகவி குருவ்
டத்தக் பகாரண் அன்பபார்
அுவுாரவினார்ககள. இந்தய நிகழ்ச்ற்வித்தயாரன்
அவனத்தப் பத்திரவககளம புவகப்பட
சாரட்ற்ிாரக பசெயதிிாரக்கி இருந்தயன. அரற்ிிி
எதிரும புதிருிாரக இருந்தயாரலும சமூக, க்மப
உறவு என்று வருமபபாரத தயவைவ்ககள எப்பட
நடந்த பகாரகளு பவண்ம என்பதயறக
கவைஞரும, மூப்பனாரரும கணகாரட்ற்
பபாரைபவ பதயாரன்்றனார்ககள. ிறற
தயவைவ்களக்கம எப்பட நடந்த

பகாரகளகிறார்ககள என்பவதய இஙபக பசாரிைாரிி
வி்வபதய கட்்வரையன் தயகதிக்க ஏறபுவடித.

பபாரதச் சமுத்திரத்திறககள குரு
புிிவீச்ச

கவைஞவர பை் முன்னிவைையி
மீண்ம சந்திக்கம வாரெயப்பு 11.6.2000 அன்று
ஏறபட்டத.
முன்பு கவைஞரடம நாரன் சி்ப் த்தய
க்றப் ன் அடப்பவடையி தயமிுக அரச தயமிழ்
இைக்கிிச் சஙகப் பைவகையன் கறகளபடம என்ற
அவிப்வப நிறுவிித. இதயன் பபாரதக்கழு
உறுப் னராரக நாரனும நிிமிக்கப் பட்டருந்பதயன்.
இந்தய அவிப் றக கவைஞ் முதயிவராரக
அிை, இைக்கிிவாரதி என்ற முவறையி
தயவைவராரகப் பபாரறுப்பபறறார். தயமிுணணி
தவணத்தயவைவ் முவனவ் நாரகராரஜன்

அவ்ககள தயனி அலுவை். தயமிழ் வு்ச்ற்த் தவற
அவிச்ச் முவனவ் தயமிழ்க் கடிகன் அவ்ககள
புரவை். தயமிுக அரற்ன் தயவைவி
பசிைகத்திி கவைஞ் தயவைவிையி
பபாரதக்கழுக் கூட்டம - நவடபபறறத.
பபாரதக் கழுவிி தயமிு்றஞ்ககள
ற்ைமபபாரி பசிைப்பன், ச.பிெயிப்பன்,
கார.பார.அறவாரணன், சார.பவ. சப் ரிணிின்,
ஆஙகிை இைக்கிி வித்தயக் ச. பசிைப்பன்,
‘காரவ்ிாரும சணமுக சந்தயரம, நாரட்்ப்புற இிி
வித்தயக்குாரன பபராரற்ரி்ககள லூ்த, பக.ஏ.
கணபசகரன், எழுத்தயாரு்ககள சாரவி, பகாரவி.
ிணிபசகரன், சஜாரதயார, நவீன நாரடக விறபன்ன்
மு.ராரிசாரமி, வாரபனாரித்தவற நிபுண் ின்ன்
ின்னன் உகளெட்ட பை் பபாரதக்கழு
உறுப் ன்குாரக கைந்த பகாரணடார்ககள. இந்தயக்
கழுக் கூட்டத்திி அப்பபாரவதயி நிதித்தவற
பசிைாருரும, எனத பிைாரண்காரை
நணபருிாரன ராரஜாரராரம இ. ஆ. ப. அவ்களம,
தயமிழ் வு்ச்ற்த் தவற இிக்கந் எழுத்தயாரு் ி.
ராரபஜந்திரனும கைந்தக் பகாரணடார்ககள. ித்திி
சாரகித்திி அக்காரபதயமி சார் ி அதயன் பசிைாரு்

கவிஞ் சச்ற்னாரந்தயமும, பசன்வன கிவுையன்
அப்பபாரவதயவி தயனி அதிகாரர கிருுஷண
மூ்த்தியும கைந்த பகாரணடார்ககள. நாரனும
பபாரதக்கழு உறுப் னராரெய கைந்த
பகாரணபடனார கைக்கிபனனார என்பவதய
வாரசக்ககள தயாரன் தீ்ிாரனிக்க பவண்ம.
இந்தயக்கழுக் கூட்டத்திி அ்றமுக
உவரிாரற்றி தவணத் தயவைவரும, காரட்ற்க்க
எெிவரும, க்ஞ்பசாரி அறறவருிாரன
முவனவ். தயமிுணணி அவ்ககள,
சஙகப்பைவக எிபைாரருக்கம
பபாரதப்பவடிாரனத என்று க்றப் ட்டார்.
ஆவகிாரி, இதயவன தயவறாரக நிவனக்க
பவணடாரம என்றும குருற்ை பிட்்க்கட
இைக்கிிவாரதிகவு ினதிி வவத்தக்
பகாரண் பபற்னார்.
இந்தயச் சஙகப்பைவக எதயறகாரக
அவிக்கப்பட்டத என்பவதய, அவவர விட நாரன்
அதிகிாரகபவ அ்றபவன் என்பதயாரி என்னாரி
க்றக்கடாரிி இருக்க முடிவிிவை.
முவனவரன் பபச்ற்ி கறுக்கிட்் இந்தய

அவிப்பு, குரு இடகுதக்கட்் பைவகதயாரன்
என்று வாரதிட்படன். திராரவிட, முறபபாரக்க
இிக்க பவடப்பாரெகவு, சாரகித்திி
அக்காரபதயமிையன் தவணபிார் இஙககளு
பிட்்க்கட இைக்கிிவாரதிககள இருட்டடப்பு
பசெயவதயாரிதயாரன், இந்தய அவிப்பு உருவாரக்கப்
பட்் இருக்கிறத என்பறன். ஆவகிாரி,
தயாரழ்த்தயப்பட்ட றப்த்தயப்பட்ட, அபதய சிிம,
தயகதி வாரெயந்தய பவடப்பாரெகவு அவடிாருப்
ப்த்தவபதய இந்தய சஙகப்பைவகையன் முதயி
பநாரக்கம என்றும வாரதிட்படன். ற்்றத உண்ச்ற்
வசப்பட்், க்விிாரகதயாரன் பபற்பனன்.
எதயறகாரக இந்தய சஙகப்பைவக
தவக்கப்பட்டபதயார, அதயன் பநாரக்கம புரிாரிி,
சந்தயரம ராரிசாரமிக்கம, பஜிகாரந்தயனுக்கம
சஙகப்பைவக, கறும படஙகவு எ்க்க
பவண்ம என்று குருவ் தினிணிையி
எழுதிையருந்தயார். இன்பனாரருவ்
அபசாரகமித்திரன், இந்திரார பார்த்தயசாரரதி பபாரன்ற
இைக்கிி பிவதயகவு முன்னிவைப்
ப்த்தவதயறகாரக இந்தய அவிப்பு உருவாரக்கப்
பட்் இருப்பதயாரக குரு பத்திரவகக்க பபட்ட

அெத்திருந்தயார். இத சஙகப் பைவகையன்
சஙகிிகவு அறுத்த வி்கிற சாரிாரச்சரிாரக
எனக்கத் பதயாரன்்றித. இதயனாரி, இந்தய
அவிப்பும இன்பனாரரு சாரகித்திி
அக்காரபதயமிிாரக ஆகிவி்பிார என்று என்னுகள
அச்சம ஏறபட்டத. ஆவகிாரி எ்த்தய
எ்ப் பைபி இதயன் பநாரக்கத்வதய உகளுத
உகளுபடபி பசாரிிவிட பவண்ம என்ற
எணணத்திி, நாரன் பபரதம ிதிக்கம
முவனவ் தயமிுணணி பபச்ற்ி கறுக்கிட
பவணடிதயாரையறறு. அவ் பபற் முடப்பத
வவரக்கம காரத்திருக்க எனக்க
பபாரறுவிையிவை.
பபாரதக் கழு உறுப் ன்கெவடபி
பபரதம பரபரப்பு ஏறபட்டத. ஆனாரி எவரும
இவடி்றத்த பபற்ி என்வன
இவடி்றக்கவிிவை. கவைஞரன் தயவைவி
அவ்குத வாரெயகவு கட்டப்
பபாரட்டருக்கைாரம. அிைத கவைஞ் பார்த்தக்
பகாரகளளவார் என்று சமிார இருந்த
இருக்கைாரம. குருபவவு, நாரன் பபற்ித
முரட்்த்தயனிாரக இருந்தயாரலும அதிி உணவி
பபாரதிந்திருப்பவதய உண்ந்தம பபசாரத இருந்த

இருக்கைாரம. இந்தய மூன்று காரரணஙகுாரபைார,
அிைத மூன்்றி குன்றாரபைார தயமிுகபிஙகம
இருந்த வந்தய ற்ந்தயவனிாரு்ககள, எந்தய விதய
எதி்விவனயும ஏறப்த்தயவிிவை. இந்தயப்
பபாரக்வக என் கருத்தக்காரன பிௌன
சாரட்ற்ிிாரக நிவனத்தக் பகாரண் நாரன்
பிறபகாரண்ம பபசப்பபாரபனன்.
அப்பபாரத கவைஞ் இவடி்றத்தயார்
இட குதக்கடாரக இருக்க பவண்ம என்று
பசாரன்ன என்வனப் பார்த்த ‘சமுத்திரம
எிபைாரருக்கம பபாரதவாரனதும என்று ற்பைவட
நித்பதயார் க்றப் ட்டார். நாரனும ற்்றத
பநரத்திறகப் றக ‘சமுத்திரம ற்ை சிிம
கவரபிற பவணடித இருக்கிறதும என்பறன்.
கவைஞ் என்வனபி உறறு பநாரக்கினார். அந்தய
பார்வவையன் பபாரருவு புரந்த பகாரண், நாரன்
பிறபகாரண் பபசவிிவை. இவதய ஆனந்தய
விகடனிி எழுத்தயாரு் சஜாரதயார அவ்ககள
பின்விிாரக க்றப் ட்டருந்தயார். ஆனாரி
கவணிாரழிப் பத்திரவகபிார, தயனக்பக
இிிபாரன பிட்்க்கடத் தயனத்திி, கவைஞ்
என்வன தயவைையி தயட்ட உட்காரர வவத்த

விட்டதயாரக க்றப் ட்் என்வன
பகாரிாரெிாரக்கவதயாரக நிவனத்த,
பகாரிாரெத்தயனம பசெயதயத.
சஙகப் பைவகையன் பபாரதக்கழு
கூட்டத்திி பிபவறு இைக்கிி
சிாரச்சாரரஙகவு உறுப் ன்ககள பகாரட காரட்டக்
பகாரணடருந்தயார்ககள. எனக்க உகளளர வருத்தயம.
குரு மூத்தய தயமிு்றஞவர அதவும என் மீத
அன்புக் காரட்்ம பபரிவரன் பபச்வச அப்பட
இவடி்றத்த இருக்கக் கூடாரத என்ற கறற
உண்வு ஏறபட்டத.
கவைஞரன் கணிப் ி இருந்த நாரன்
வீழ்ந்திருப்பபபனார என்ற சந்பதயகம. சமுத்திரம
எஙபக பபாரனாரலும கைாரட்டார பசெயவார் என்று
சஙகப் பைவக எதிரககள நாரன் பசாரிை வந்தயதயவதய
திவசத்திருப் விடைாரபி என்ற எதி்காரை
அச்சம. பபாரதக்கழு கூட்டம முடந்தயதம, ற்ை்
நாரன் கறுக்கிட்டததயாரன் சர என்றார்ககள. ற்ை்
இவவ எிைாரம பசாரிைாரிி பசெயி பவணடி
பசிிககள என்றார்ககள. நாரன் கவைஞ் தயவறாரக
நிவனப்பாரபர என்று வருந்தினாரலும நாரன்

அப்பட கருத்த பதயரவித்தயதிி எந்தய தயவறும
இருப்பதயாரக எனக்கத் பதயாரன்றவிிவை.
சஙகப் பைவகையன் பபாரதக் கழு
உறுப் ன்கெி இருந்த பசிறகழுவிறக
உறுப் ன்ககள பதய்ந்பதய்க்கப் பட்டார்ககள.
பபாரட்ட இிைாரதய பதய்வு. பபராரற்ரி்
பிெயிப்பன், சஙகப் பைவகக்க காரரணிாரனவ்
என்று பசாரிி என் பபிவர முன்பிாரழிந்தயார்.
உறுப் ன்ககள ஆட்பச க்கவிிவை.
ற்ைமபபாரி பசிைப்பன், சார. பவ.
சப் ரிணிின், அப்தி ரகிாரன், காரவ்ிார
சணமுகச் சந்தயரம ஆகிபிார் பசிறகழு
உறுப் ன்குாரக பதய்ந்பதய்க்கப் பட்டார்ககள
என்பவதய விட பபாரதக் கழுவாரி நிிமிக்கப்
பட்டார்ககள என்று பசாரிைைாரம.
காரைஙகாரைிாரக அடவிப்
ப்த்தயப்பட்ட அிைத பகாரச்வசப்ப்த்தயப்
பட்ட இந்தய ிணணின் இைக்கிித்வதய
றபிாரழிகளக்க எ்த்தச் பசிை, இத்தயவகி
தயடாரைட கறுக்க் பதயவவ என்பற பதயாரன்்றித.
ஆரமபகாரைத்திி என் பவடப்புகவு

ிக்களக்க பகாரண் பசன்றவரும என்வன
சஙகப்பைவகையன் பசிறகழுவிறக
உறுப் னராரக வழிபிாரழிந்தயவருிாரன
பபராரற்ரி் பிெயிப்பன் தயமிுணணி
அவ்களக்க மிகவும பவணடிவ். நாரன்
தயமிுணணி அவ்கெடம குருபவவு அவ்
ினம புணப்ம பட நடந்த பகாரகளளம
நிவைவி ஏறபட்டதயறக வருத்தயம
பதயரவித்தயபபாரத பபராரற்ரி். பிெயிப்பன்
நாரன் அப்படச் பசெயதயபதய சர என்று அஙபகபி
வாரதிட்டார். இததயாரன் நட்வபயும மீ்றி பந்வி
என்பத.
கவைஞரும, தயனக்பக உரி
முத்திவரபிார் தயமிழ் இைக்கிித்வதயப்
பற்றயும, அவதய உைகுாரவ பகாரண் எ்த்த
பசிை பவணடி அவற்ித்வதயயும
அருவிிாரக வறபுறுத்தினார்.
நாரன் கவைஞருடன் பகாரணட நட்வப
வாரழ்நாரகள வவர கட்டக் காரப்பாரறற பவண்ம
என்று கஙகணம கட்டக் பகாரணடருப்பவன்.
எனத இவடச்பசருகி பபச்ச இதயறக
இவடயூறாரக வந்திருக்கபிார என்று

வருத்தயப்பட்படன். அதயறக அவற்ிம இிவை
என்பத பபாரி குரு நிகழ்ச்ற் விவரவிி
நவடபபறறத. முதயிவ் அலுவைகத்திி
ஆன்வைன் என்ற தயனிிார் இவணித்வதய
கவைஞ் 11.12.2000 அன்று தவக்கி வவத்த
இருக்கிறார். அதிி எனத கட்்வரிாரன
‘கிராரிஙககள அன்றும இன்றும எனத
புவகப்படத்தடன் பவெிாரகி இருந்தயதயாரம.
அதிி வந்தய கட்்வரகவுயும,
எழுத்தயாரு்கென் பபி்கவுயும பிுனிாரக
பார்த்தக் பகாரணடருந்தய கவைஞ் எனத
கட்்வரவியும எனத புவகப்படத்வதயயும
பார்த்தயவுடபன, அவதய உறறு பநாரக்கி அடபட
நமி சமுத்திரம! என்றாரராரம. இவதய
ஆன்வைனிி பணிிாரறறும எனத பதயாருரும,
ற்றந்தய இைக்கிிவாரதியுிாரன திருப்ப்
கிருுஷணனும, பசெயதித் தவறையி உதயவி
இிக்கநராரக உகளுவரும, எனத வாரடிிி
நாரவலுக்க காரரணிாரனவருிாரன, என் இனிி
நணப் சபாருஷ அவ்களம ிறுநாரகள என்னிடம
தயனித்தயனிிாரக பதயாரவைபபற்ையி பதயாரட்பு
பகாரண் பதயரவித்தயார்ககள.

எனக்க இரட்வட ிகிழ்ச்ற். கறகள
படத்திி நாரன் பதயரவித்தய கருத்வதய கவைஞ்
ஏறறுக் பகாரணடார் என்கிற குரு ிகிழ்ச்ற்.
அப்படபி அவ் ஏறறுக் பகாரகளுவிிவை
என்றாரலும என் மீத வவத்திருக்கம அன்பு
அவரடமிருந்த வீழ்ச்ற் அவடிவிிவை என்ற
இன்பனாரரு ிகிழ்ச்ற்.
இந்தயக் காரைக்கட்டத்திி முரபசாரி
ிாரறன் அவ்ககள பநாரெயவாரெயப்பட்்
அப்பிபைார ிருத்தவிவனையி பச்க்கப்
பட்டார். ிாரறன் அவ்களம ரஙகராரஜன்
கிாரரிஙகைிாரக தி்தி்ப்பபன்று
ஆகிவி்வாரபரார என்பத பபாரன்ற அதி்ச்ற்தயரும
பசெயதிககள பவெிாரையன. இந்தயச் சிித்திி
கவைஞ் கைஙகிப் பபாரனவதய
பதயாரவைக்காரட்ற்ையி பார்த்தய பபாரத என் கணககள
கைஙகிவிட்டன. வகிறு நிவைையி அவ்
தயவித்தய தயவிப்பு என்வனயும தயவிக்க வவத்தயத.
என்வன ிட்்ிிை... ினிதயபநிம மிக்க
எிபைாரவரயும தயவிக்க வவத்திருக்கம. ஆனாரி,
என்வனப் பபாரன்றவ்கென் தயவிப்பு தயமிழ்நார்
சமபந்தயப்பட்டதம கூட, ஓணாரனாரெயப் பபாரன
தயமிுகம தயவைநிமி்ந்த நிறக இன்னும கவறந்தய

பட்சம ஐந்தயாரண்குாரவத பதயவவப்ப்கிறத.
இதயறக கவைஞ் வாரழ்ந்தயாரக பவண்ம.
ஆனாரி, ிாரறனுக்க விபீதயிாரன குன்று
ஏறபட்டாரி அவரும வாருிாரட்டார் என்பத
அவரத ஐமபுைன்ககள மூைமும
பவெப்பவடிாரக பதயரந்தயத. பவெநாரட்்
ிருத்தவ் குருவ் ிருத்தவ ிவனையி இருந்த
பவெபி்றி பபாரத, கவைஞ்
இிைாரவிையி வகிாரட்டித என்
இதயித்வதயபி ஆட்்வத பபாரி இருந்தயத.
முரபசாரி ிாரறன் அவ்கவுப் பற்ற
பிபவறு விி்சனஙககள உண். அப்பாரவிக்
கவைஞவர, அவ்தயாரன் ஆட்ட வவப்பதயாரக
கட்ற்க்காரர்ககள ற்ை்கூட கூறுவத உண்.
இதயனாரி கவைஞருக்க பாரதயகிாரன நிவைபி
உருவாரகிையருக்கிறத என்றும குரு கருத்த
நிைவுகிறத. ஆனாரி, இன்பனாரரு பகாரணத்திி
பார்த்தயாரி, கவைஞருக்க குரு ிாரறன்
பதயவவப்ப்கிறத. நந்தயனின்
பபாரறுப்பாரற்ரிராரன என் இனிி பதயாரு்
கவிஞ் இுபவனிி இத க்றத்த கருத்த

பதயரவிக்கம பபாரத கவைஞ் குரு வவகையை
ஏிாரெஙக .... அவ் கவதய குன்வற
நிைாரையருக்கன்னு பசாரிிட்டாரி பபாரதம
அப்படபி ிிஙகி்வார். ிாரறன் உடனிருந்த,
நிைவ்ககள பகட்டவ்கவு சித்த அவருக்க
சரிாரன வழிகாரட்டிாரக இருக்கிறார்ும என்றார்.
பதயன் ிாரவட்டஙகெி அந்தயக் காரைத்திி
தயாரெய ிாரிாரவவ ‘அமிாரன் என்பற
பசாரிலுவார்ககள. இதயனாரி சபகாரதயர
களவுகென் ஜாரதயகஙககள கூட
தயாரெயிாரினுக்காரபவ முதயிி பபசம
என்பார்ககள. ஆனாரி எனக்கம என் தயாரெயிாரிார
அமிாரன் தயாரன். அவவர விட நாரன் பவறு
ிாரவரயும அதிகிாரக பநற்க்கவிிவை. இந்தய
உறவு கவைஞருக்கம ிாரறனுக்கம அன்று
முதயி இன்று வவர நிைவி வருகிறத. ிாரறன்
என்ற ன்றுபகாரி இிவை என்றாரி, கவைஞ்
அரற்ிிி ஓருவு முடிாரவதயறகம
வாரெயப்புககள உண். இந்தய தயத்தவார்த்தயச்
ற்ந்தயவனயுடன் இன்வறி தயமிுக நிவாரழ்விி
முரபசாரி ிாரறன் அவ்கென் உையரும,
வாரழ்தயலும இதயனாரி கவைஞரன் வாரழ்தயலும

தயமிுக வாரழ்தயிி முக்கிி அமசஙகுாரக
எனக்கப் ப்கின்றன

வவகணட் தயவைப்பாரவக
வகளுைார் வழிபார்
கவைஞபர முன் நிறக...

பசன்ற ஆணடி டசமப் ிாரதயம ஏுாரம
பதயதி கவைஞவர மீண்ம சந்தித்பதயன்.
இந்தயச் சந்திப்பு வித்திிாரசிாரன
காரரணஙகளக்காரனத. அபதயார் ஐந்தயாரம பதயதி
சணமுகநாரதயன் அவ்கவு அாணகினாரி
ிறுநாரகள ஆறாரம பதயதிின்று, கவைஞவர ஏுாரம
பதயதி சந்திக்கைாரம என்று பசெயதி வந்தயத.
பபாரதவாரக எனத பவண்பகாரட்களக்கப்

றக, கவைஞவர சந்திக்க நாரன்வகந்த
நாரட்குாரவத ஆகம. ஆனாரி, இந்தயத் தயடவவ
குருநாரகள இவடபவெையி எனக்க அனுிதி
கிவடத்தயத. கவைஞரும என்வனப் பார்க்க
ஆவைாரக இருக்கிறார் என்று அனுிாரனித்தக்
பகாரணபடன்.
மூன்று முக்கிி காரரணஙகளக்காரக
கவைஞவர சந்தித்பதயன். முதயைாரவத அரற்ிி
நிகழ்வுககள. இரணடாரவத சாரகித்திி அக்காரபதயமி
சிாரச்சாரரஙககள. மூன்றாரவத குரு பாரவனச்
பசாரறறுக்க குரு பசாரறு பதயிாரக குரு அதிகாரரையன்
நடத்வதயவிச் சட்டக் காரட்ட தயமிுக அதிகாரர
வ்க்கத்வதய அவடிாருப் ப்த்தய பவண்ம
என்பத.
முரபசாரி ிாரறன் உடி நைம
இிைாரிி இருக்கம பபாரத,
பதயாரவைக்காரட்ற்ையி பார்த்தய கவைஞரி
இருந்த நாரன் சந்தித்தய கவைஞ் வித்திிாரசிாரக
இருந்தயார். உடபன, எ்த்தய எ்ப் பைபி
‘பரவாரையிவை சார், கமமுன்னு இருக்கஙக,
இப்பட உஙகுப் பார்க்க ிகிழ்ச்ற்ிாரக

இருக்கதும என்று பசாரன்பனன். இந்தய ‘கமும என்ற
வார்த்வதய எனக்க எனத பசரத் பதயாரு்ககள
பகார்த்தயத. இவதய பின்ப்த்தி இருக்கக்
கூடாரததயாரன். ஆனாரலும, பிாரழிவாரசவன ிாரவர
விட்டத?
முரபசாரி ிாரறன் உடிநைக் கவறவின்
பபாரத, பதயாரவைக்காரட்ற்ையி கவைஞ் தடத்தய
தடப்வபக் கண் நாரன் கணகைஙகி விட்டதயாரக
க்றப் ட்படன். உடபன அவ் அப்பிபைார
ிருத்திவனையி க்றப்பபட்டி நாரன்
எழுதிிவதய படத்தயதயாரக பதயரவித்தயார். இதிி
ிாரறனின் வாரழ்வும, கவைஞரன் வாரழ்தயலும
தயமிுக நைன்கபுார் ன்னிப் வணந்த
உகளுன என்று எழுதிையருந்பதயன்.
எனக்கம, ிாரறன் அவ்களக்க வந்தயத
பபாரன்ற இதயி பநாரெய ற்்றி அுவிி
வந்திருப்பவதய கவைஞரடம க்றப்பபட்படன்.
உடபன அவ் தடத்தப் பபாரனார். அதபற்ற
அவ் விசாரரக்கப் பபாரனபபாரத, நாரன்
எச்சரக்வகிாரபனன். அவிச்ச் ஆைட அருணார
அவ்களக்க இருதயித்திி இரண்

அவடப்புககள இருப்பதயாரகவும, ஆனாரலும
ஐந்தயாரறு ிாரதயஙகளக்கப் றக அறுவவச்
ற்கிச்வச பசெயத பகாரகளுைாரம என்றும
ிருத்தவ்ககள பதயரவித்திருந்தயார்ககள. இவதயக்
பககளவிப்பட்ட கவைஞ் அருணாரவவ,
உடனடிாரக ிருத்தவிவனையி பசருமபட
பசெயத விட்டாரராரம. இவதய ினதிி வவத்த
எனக்கம அப்பட குரு ிருத்தவிவன வாரசம
உடனடிாரக ஏறபடக் கூடாரத என்பதயறகாரக
இபைசதயாரஙக அெயிாரும என்று பசாரிிவிட்்
பபச்வச ிாரற்றபனன். இந்தய ‘அெயிார எனத சார்
என்கிற வார்த்வதயவி எப்படபிார
ிாரற்றவிட்டத. எிைாரம என் இனிி நணப்,
எந்தய ினத்தயாரஙகவையும ினதிி வவத்தக்
பகாரகளுாரதய அறபுதயப் பபச்சாரு். தயமிழ்க்
கடிகனின் வாரசவனதயாரன்.
முரபசாரி ிாரறவன பற்றி
பபச்வசி்த்த, இன்வறி அரற்ிி நிைவரம
பற்ற பபச்ச வந்தயத. வரப்பபாரகிற பதய்தயிககள
க்றத்த கவைஞரடம ற்ை சந்பதயகஙககள
பகட்படன். திமுக ரச்சாரரம ஆக்கிரமிப்பாரக
இிவை. தயறகாரப்பாரக இருக்கிறத என்பறன்.

கவைஞ் ‘அப்படையிவை பை் திறவிிாரக
பபசகிறார்ககளும என்றார்.
அரற்ிி கட்ற்கென் அணிவகப் ி,
கவைஞ் இந்தய அுவிறக பிௌனம சாரதிக்கக்
கூடாரத என்றும, குருற்ை நிகழ்வுகவு சட்டக்
காரட்டபனன். கவைஞ் தயனத ிவுனத்திறகாரன
காரரணஙகவு என்னிடம பதயரவித்தயார். அந்தயக்
காரரணஙகவு கண் நாரன் அதி்ந்த பபாரபனன்.
அவரத பிௌனத்திறகாரன ிுி எனக்க
புரந்தயத. இந்தய அதி்ச்ற் தயரும பசெயதிவி,
கவைஞ் என்னிடம பகி்ந்த பகாரணடத
என்வனப்பற்ற நாரன் பபரதயாரக நிவனக்க
வவத்தயத. ஜி.பக. எம அவ்கெடம பபற்ப்
பார்க்கைாரிார என்பறன். அவ் எனக்க இும
விதிிருந்பதய பதயரயும என்பவதயயும, நாரன்
பசாரிவவதய கவனிாரகக் பகட்பார் என்பவதயயும
க்றப் ட்படன். கவைஞ் ற்ரத்தக் பகாரணடார்.
ிறுப்புக் கூறவிிவை. வந்தயாரி பச்த்தக்
பகாரகளபவாரம என்பததயாரன் அந்தயச் ற்ரப் ன்
பபாரருகள.

எஙககள உவரிாரடி சாரகித்திி
அக்காரபதயமிையன் பக்கம திரும ித. இந்தய
அக்காரபதயமி எப்பட எிைாரம பிட்்க் கடக்க
ஏதவாரக பசிிப்கிறத என்பவதய ஏறபகனபவ
பதயரவித்த விட்படன். பிட்்க் கட தயாரச
எழுத்தயாரு் குருவருக்க, இந்தய அவிப்பு ஐந்தப்
பபாரறுப்புகவு பதயாரட்ந்த பகார்த்த வந்தயத.
இவ் பதயாரகத்த அணவிையி பவெிாரன நவீன
தயமிழ்ச் ற்றுகவதயகெி திராரவிட இிக்க
பவடப்பாரெகபுார, க்றப்பாரக
பசாரிலுமபடிாரன கவைஞரன் கப்வபத்
பதயாரட்டபிார அிைத ச.சமுத்திரம, க.ற்ன்னப்ப
பாரரதி, பபாரன்னீைன், ட. பசிவராரஜ்,
பிைாரணவி பபாரன்னுச்சாரமி என்ற முறபபாரக்க
வரவச பவடப்பபார இடம பபறவிிவை. இந்தய
ைட்சணத்திி இபதய எழுத்தயாருருக்க பசன்ற
நூறறாரணடன் ற்றுகவதயகவு பதயாரகக்கம
பபாரறுப்வபயும, அக்காரபதயமி பகார்த்தயதிி
தடத்தப் பபாரபனன்.
இந்தயப் பபாரறுப்வப அவ் காரெயதயி,
உவத்தயி இிைாரிி பசெயிிாரட்டார் என்பத
பதயரயும. ஆவகிாரி, கமுதயம, கஙகிம

பபாரன்ற பத்திரவககெி இந்தய இைக்கிி
பகார்ஙபகாரன்விவி கணடத்த எழுதிபனன்.
முதபபரும எழுத்தயாருராரன விிக்கணணன்
தயவைவிையி எழுத்தயாரு் கூட்டணி குன்வற
உருவாரக்கி கூட்டம பபாரட்் கணடத்பதயாரம.
இந்தய விவரத்வதய கவைஞரடம நாரன்
பதயரவித்தயபபாரத, கஙகிம பத்திரவகையி வந்தய
கட்்வரகவு படத்தயதயாரக க்றப் ட்டார்.
பபருமபாரலும எனத கருத்த அவருக்க
ஏறபுவடிதயாரகபவ இருந்தயத. சாரகித்திி
அக்காரபதயமிையன் இத்தயவகி பபாரக்வக கணடத்த
தயமிழ் வு்ச்ற்த்தவற அவிச்ச் முவனவ்.
தயமிழ்க் கடிகன் அவ்ககள மூைம ித்திி
அரற்றகம அந்தய அக்காரபதயமிக்கம கடதயம
எழுதமபட, நாரன் பகட்்க் பகாரகளுைாரிார
என்று வினவிிபபாரத கவைஞ் சர என்று
குப்புக் பகாரணடார்.
இத்தயவகி முிறற்குாரலும, எஙககள
பபாரராரட்டத்தயாரலும சமபந்தயப்பட்ட அந்தய
எழுத்தயாருபரார் பிலும இரண் பபவர
நிிமித்த குரு கழு அவிக்கப்ப்வதயாரக
பதயரகிறத. இதயனாரி, தயமிழ் இைக்கிித்வதய குரு
விபத்திி இருந்த காரப்பாரற்றி பபருமிதயம

ஏறப்கிறத. திராரவிடப் பவடப்பாரெகளக்க
முதயிமுவறிாரக இைக்கிி நீதி
வுஙகப்ப்கிறத.
இறுதிிாரக எஙககள பகதி பசன்வன
ிாரநக் கடநீ் ிறறும வடகாரி வாரரித்தின் குரு
உதயவிப் பபார்றிாருவரப் பற்றித. இவ் குரு
பதயாரழிறச்சஙகத் தயவைவராரம. இிக்கீதிையி
இிைாரதய லுமபத்தயனிாரன தயவைவ் என்பதயாரி,
இவ் பபாரதிக்கவு வர பசலுத்தபவாரராரக
நிவனக்காரிி கப்பம கட்்பவராரகபவ
நிவனத்தயார். எஙககள பதயருவாரற்கெி எழுத்த
மூைிாரன பவண்பகாரவுப் பற்ற
குப்புக்கக்கூட குரு பதிி அெக்கவிிவை.
வாரரித்திி பகட்டாரபைார அவராரக பசெயதயாரி
உண். அவவர ிாரரும அப்படச் பசெயிச்
பசாரிை முடிாரத என்று இிைாரிவிையி
பதயரவித்தயன். கவைஞ் அரச நிைவதய பசெயி
நிவனத்தயாரலும அவதய எப்பட குரு அதிகாரரிாரி
மு்றிடக்க முடகிறத என்பவதய பநருக்க
பநராரகப் பார்த்பதயன். இவதயக் கவைஞரடம
பதயரவிக்க நிவனத்பதயன். பை நணப்ககள குரு
முதயிவரடிார இத்தயவகி ற்ன்னப்
ரச்சவனவி க்றப் ்வத என்று

வினவினார்ககள. ஆனாரி, எனத பதயாரு்
பசந்திிநாரதயன் கவைஞ் தயப்பாரக எ்த்தக்
பகாரகளுிாரட்டார் என்று க்றப் ட்்
க்கிெத்தயார்
நாரன் குரு க்றப்பு எழுதிக் பகாரணபடன்.
அதிி, கிருுஷணார நதி நீ் திட்டத்வதயப் பற்ற
கவவைப்ப்ம முதயிவரடம குரு பதயருவின்
தயண்் விநிபிாரகம பற்ற க்றப் ்வதயறக
வருத்தயம பதயரவித்பதயன். ன்ன் அடத்தயு
ிக்கென் உரவிப் பபாரராரட்டிாரன குாரெய நீ்
பகி்வவ, பிட்்க்கடையன் குாரெயச் சணவட
என்று பகாரச்வசப் ப்த்திிவதயச் சட்டக்காரட்ட,
ிக்ககள முதயிவராரன கவைஞ், அப்பட எ்த்தக்
பகாரகளுிாரட்டார் என்ற முன்னுவரயுடன்
விவரம பதயரவித்திருந்பதயன். இந்தய க்றப்வபக்
பகார்க்கம பபாரத எனக்க வகககள பைசாரக
ஆடன. ஆனாரி, கவைஞபரார இவதய இிிபாரக
எ்த்தக் பகாரணடார்.
வீட்்க்கத் திரும ி மூன்று ிணி
பநரத்திி பந்விிாருராரன நி்வாரக இிக்கந்
ற் ற்ங என்பனார் பதயாரட்பு பகாரணடார். நாரன்

அவவரச் சந்தித்பதயன். அவருக்கம தயன்வன
மிரட்டக் பகாரணடருந்தய சபாரட்பனட்
குருவரடமிருந்த வி்தயவை கிவடத்தய ிகிழ்ச்ற்.
கருவி உட்காரர பனமபும என்பார்கபு அப்பட
குன்று நடந்தயத. இந்தய அதிகாரரவிப் பற்ற
அன்று பவெிாரன தினிை் பத்திரவகையி
தக்கவடப் பபச்ற்ி ‘சமுத்திரத்திறபக தயணணி
காரட்டிவ்ும என்று அந்தய அதிகாரரவிப் பற்ற
கணடக்கம உவரிாரடி இடம பபற்றருந்தயத.
இவதய முதயிவரும, அவருடன் பணிபுரயும உி்
அதிகாரரகளம படத்திருப்பார்ககள. அன்வறக்கப்
பார்த்த நாரன் தயாரன் அந்தயச் பசெயதிவி
பபாரடவவத்தயத என்று நிவனத்திருக்கைாரம.
ஆனாரி, அதயறக நாரன் பபாரறுப் ிவை.
என்வனப் பபாரை சமபந்தயப்பட்ட அலுவைரடம
திக்கமுக்காரடி தினிை் தயவைவிச்
பசெயதிிாருரும, எனத நணபருிாரன
நூருிைாரதயாரன் அந்தயச் பசெயதிக்க முழுமுதயி
காரரணம. இப்பட எத்தயவனக் காரகஙககள
உட்கார்ந்த, எத்தயவன பனமபுஙககள
விழுந்தயனபவார. இதயனாரி தயாரன்போார என்னபவார,
காரக்காரக் காரரணஙகுாரி ற்ை்

முதயிவ்குாரகவும, அவிச்ச்குாரகவும
ஆகிவி்கிறார்ககள.
கவைஞ் மூைம வகளுைாரவரயும,
வவகணடவரயும ிக்கெவடபி பகாரண்
எ்த்தச் பசிை திட்டமிட்் இருக்கிபறாரம.
கவைஞரும குரு ஆரமபிாரக, இந்தய இரு
ஆன்மீகப் பபாரராரெகளக்கம, கறும படஙககள
எ்க்க பகாரகளவகிுவிி
முடபவ்த்திருக்கிறார்.
தயமிுகத்திி முதயி தயடவவிாரக இந்தய
இரண் ஆன்மீகப் பபாரராரெகவுயும,
ிக்கெவடபி பகாரண் பசிவதயறக கவைஞ்
வாரெயப்பெத்திருக்கிறார். இந்தய வாரெயப்புக்ககள
ஆிபபாரி தயவுத்த, அருக பபாரி பவரன்ற
கவைஞ் நிக்க பதயவவப்ப்கிறார்.
சாரமிப்பதயாரப்பு வவகணடபர
கவைஞரன் தயவைப்பாரவகவி
வலுப்ப்த்தயட்்ம, வடலூ் வகளுைாரபர தயமிழ்
வழிபாரட்வட பசெயவிக்கட்்ம. இதயறக
கவைஞபர பதயாரடரட்்ம.

தயம ராரன் பதயாரு் குரு
பன்முகப் பார்வவ

கவைஞவர என்னுவிி தயம ராரன் பதயாரு்
என்று அவுப்பதயறகாரன காரரணஙகவு பகி்ந்த
பகாரகளகிபறன்.
வசவசிிக் கரவ்கெி அப்ப்
ராரனுக்கம, முழுமுதயி கடவுுாரன
ற்வபபருிாரனுக்கம உகளு உறவு நிைபதயார்
ஆணடாரன் அடவித் தயன்வி வாரெயந்தயத.
திருஞாரன சமபந்தயருக்கம அபதய ஆணடவனிடம
உருவாரன உறவு தயந்வதய ிகன் பபாரன்றத.
சந்தயரருக்க ஏறபட்ட உறபவார பதயாருனுக்கத்
பதயாருன் பபாரி இவணிாரனத.
பபரி புராரணத்திலும, இதயர தயமிழ்
புராரண நூிகெலும வந்தகளு இந்தய

மூவரடமும ஈசன் நடத்திிதயாரகக் கூறப்ப்ம
திருவிவுிாரடிககள புராரணப் பபாரெயகபு.
ஆனாரலும, இவவ பஜ்ித்வதயப் பபாரி,
பிெயவிக்க விவி பகார்க்கம பபாரெயககள.
சந்தயரவர, அவரத திருிணத்தின் பபாரத
ற்வபபருிாரன் தயனத அடவி என்று நிர த்த
அவுத்தச் பசிகிறார். இதிி சந்தயரருக்க
விருப்பம இிவை. ஆனாரலும, பவறு
வழிையிைாரிி ஈசன் ன்னாரி பசிகிறார்.
இவதயப்பபாரி, நாரனும என்வனயும மீ்ற,
கவைஞரன் தயமிழிறக அடவிிாரபனன். சந்தயர்
பசெயதயதயாரக கூறப்ப்ம தயவறுகளக்காரக
அவருக்க கணககள பபாரகின்றன. எனக்க,
பதயாரவைக்காரட்ற் பவவை பபாரகிறத.
சந்தயரருக்க, சரிாரக நடப்பதயறக குரு
ன்றுபகாரி கிவடக்கிறத. எனக்க, வாரபனாரி
கிவடக்கிறத. சந்தயர், அந்தய ன்றுபகாரவை
வவத்த ற்வபசாரரபிாரன ிஙகத்தின் மீத
வீற்ிடக்கிறார். நாரனும, வாரபனாரிவி
வவத்பதய கவைஞவர அடக்கிபறன். சந்தயர்,
தயனத பகாரபத்தின் உச்சத்திி ற்வபபருிாரவன
வாரழ்ந்த பபாரவீபர என்று அஙகதய பாரணிையி

பதிகம பாரடனார். நாரனும கவைஞவர தயாரக்கி,
அ்றக்வகககள வி்த்பதயன். இறுதிையி
சந்தயரத்பதயாருரும, ிகாரத்பதயாருரும, குரு
விித்திி குகள்றத்தயத பபாரி நாரனும
கவைஞரும குன்்றக்கிபறாரம.
இப்படக் க்றப் ்வதயாரி, கவைஞவர
நாரன் ஆணடவனாரக உி்த்தி, அந்தயச் சாரக்கிி
என்வனயும குரு நவீன சந்தயரராரக ஆக்கிக்
பகாரகளவதயாரக பபாரருட்ப்த்தயைாரகாரத.
என்னுவிி தயம ராரன் பதயாரு் என்று நாரன்
அவுப்பதயறக பகார்க்கப்பட்ட விுக்கபி
இத. ஆவகிாரி, வரகளக்ககள வர
பதயடைாரகாரத. கவைஞ் கூட இவதயப்பற்ற
என்னிடம பகட்கவிிவை. இதயன் முழுத்தயாரக்கம
அவருக்கத் பதயரிாரிலும இருக்காரத.
இந்தய விுக்கத்தினாரி கவைஞவர
விி்ற்க்கக் கூடாரத என்றும பபாரருுிை.
பதயாரட்ந்த விி்ற்ப்பபன் என்பதயறகதயாரன் இந்தய
பட்டபி. ஆனாரி அத, அவவரயும
தயமிுகத்வதயயும பின்விப் ப்த்தவதயறகாரக
ிட்்பி.

கவைஞ், என்வனப்பபாரி எெி
வ்க்கத்திி இருந்த புறப்பட்டவ். பபாரதவாரக
இுவிையி ினக்காரிஙகவு உகளவாரஙகிக்
பகாரணட குருவருக்க இரண் தயனித்தவக்
கணஙககள இருக்கம. முதயைாரவதயாரக அந்தயச்
ற்றுவன் இவுஞராரகம பபாரத பரிசாரதவாரக
ிாரறைாரம. வாரழ்நாரகள முழுவதம இந்தயச்
சாரதத்தயனம நீடக்கைாரம. இரணடாரவதயாரக அந்தய
இவுஞ் தீவிரவாரதிிாரக ிாரறைாரம. இந்தய
இரணடி குன்றுதயாரன் அவனுக்க இருக்க
முடயும. ஆனாரி, கவைஞருக்பகார அிைத
எனக்பகார இந்தய இரண்ம, தயக்க
விகிதயாரச்சாரரத்திி இருக்கின்றன என்பற
கருதகிபறன். இந்தய இரணவடயும மு்றிடத்தக்
பகாரண் அவ் வீ்றட்டருக்கிறார் என்பபதய என்
கருத்த.
1969 ஆம ஆணடி, முதயி தயடவவிாரக
முதயைவிச்சராரகப் பபாரறுப்பபறறபபாரத
கவைஞ், தயன்வன குரு கட்ற்த் தயவைவராரக
அனுிாரனித்தயார். பபருந்தயவைவ் காரிராரசவர
மு்றிடப்பதயறகாரக இந்திராரவுடன் கூட்டவித்த
அவ் முதயைவிச்ச் பதயவிவி உறுதி பசெயதக்

பகாரணட பபாரத குரு அரற்ிிவாரதிிாரகபவ
தயன்வன நிவனத்தக் பகாரணடார். 1989 ி
பதயவிபிறறபபாரத, குரு குரு தயாரிகத் தயமிுனத்
தயவைவராரக பபாரறுப்பபறறார். இப்பபாரத அதயாரவத 1996 ஆம ஆண் பி ிாரதயம
பதயவிபிறற நாரெிருந்த அவ் எிைாரிாரகி,
எிைாரமும அிைத ிாரகி அரற்ிிி
கிட்டத்தயட்ட பரணத்தவத்வதய எட்டவிட்டார்
என்பற கருதகிபறன். இிவைிாரனாரி பசிவி
பஜிைிதயாரவவ அவ் எதி்பநாரக்ககிற விதயபி
பவறு விதயிாரக இருக்கம.
கவைஞவர, அவரத அரற்ிி எதிரககள
பவுி கணக்வக வவத்பதய அுக்கிறார்ககள. இத
தயவறாரனத. ஆரமபத்திி தயவறாரக
கருதயப்ப்கிறவ்ககள, இறுதிக் கட்டத்திி
பபாரறறுதயலுக்க உரிவ்ககள ஆகிறார்ககள.
எ்த்தக் காரட்டாரக, கன்றக்கடையி
ஆரமபக் கட்டத்திி ிக்குாரி ஓருவு
குதக்கப்பட்ட தயவத்திரு கன்றக்கட அடகுார்
இறுதிக் கட்டத்திி அந்தய ிக்களக்க உகளள்
கடவுுாரகி விட்டார். இருபத ஆண்களக்க

முன்பு, டிிையி வுக்க்றஞ்கவு அடத்தத்
தரத்திி கறறத்தின் பபரி தயணணிையிைார
காரட்டறக அனுப்பபட்ட கிபரன்பபடதயாரன்
இன்று நார் பபாரறறும காரவைராரக திகழ்கிறார்.
பகரு கடபைாரர கிராரித்திி பபருமபாரைாரன
ிக்கென் ஏச்சக்கம, எகளுலுக்கம உகளுாரன
குரு மீனவப் பபணதயாரன், இன்று உைகம
பபாரறறும ிாரதயார அமி்தயாரையிாரக
ிார்றையருக்கிறார்.
குருவவர அவரத இறுதிப் பரணாரி
வு்ச்ற்வி வவத்தத்தயாரன் அுக்க பவண்ம.
எிபைாரருக்கம இப்படப்பட்ட அுவுபகாரவை
வவப்பவ்ககள கவைஞ் என்று வந்தவிட்டாரி
ஏபனார அந்தய அுவுபகாரவை குடத்தப்
பபார்கிறார்ககள. இத விற்த்திரிாரகவும
இருக்கிறத. பவதயவனிாரகவும இருக்கிறத.
கவைஞ் ிகத்தயாரன் இைக்கிிவாரதி.
வவரஸ ்ருவ முடிாரதய கணிப்பபார்ற
மூவுக்காரர். ஆனாரலும, தயாரன் சந்திக்கம
குருவரடம அவருவடி அுவிறக
இறஙககிறார். என்னிடம அவ்

உவரிார்வவதயப் பார்த்தயாரி, அந்தயக் கணத்திி
அவ் முதயிவ் என்பத ிறந்த பபாரகம.
அ ராரமிவிப் பற்ற அந்தயப் பபிருக்கரி
பட்ட் க்றப் ்வாரபர என் அ்றவுவாரனத
அதிசிபி என்று. அப்பட கவைஞரும
குருவரன் அ்றவுவிறக அதிசிிாரெய தயன்வன
ஆக்கிக் பகாரகளகிறார்.
இைக்கிிவாரதி என்று வருமபபாரத
அரற்ிி பிிதயுத்திி இருந்த கதித்த
நமபிார் சிதயுத்திி நிறகிறார். இவரத
பதயன்பாரணடச் ற்ஙகம, பபாரன்ன் சஙக் பபாரன்ற பவடப்புககள தயாரழ்த்தயப்பட்ட,
றப்த்தயப்பட்ட ிக்கென், இைக்கிிவாரதிககள
பிபைாரஙக, பிபைாரஙக பிபைாரஙகம என்பத
எதி்காரை இைக்கிி வரைாரறறு உணவி.
தயமிுகத்திி கவைஞவரப் பபாரி பவறு
எந்தயத் தயவைவரும இழிவாரகவும,
பகவைிாரகவும விி்ற்க்கப்பட விிவை .
இவருக்க அ்த்தயபடிாரக பபருந்தயவைவ்
காரிரசவரச் பசாரிைைாரம. பபருந்தயவைவருக்க
இந்தய வசவுககள காரதிபைபி ஏறாரத. ஆனாரி,

கவைஞ் அப்படிிை. பசன்ற்ட்டவ்
என்பார்கபு அந்தய ிாரதிரிாரன வவக.
பதயாரட்டாரி ற்ாணஙகி வவகதயாரன். அவ் இழிவு
பசெயிப்ப்ம பபாரபதயிைாரம, இந்தய உண்ச்ற்
இவை சருஙகி பபாரையருக்கம என்பத அவவரப்
பபாரன்ற எனக்கம புரயும. ஆனாரலும, இவ்
அந்தய இவைககள சருஙகம பபாரபதயிைாரம,
அவறவறத் தயாரஙகம பசடிாரகி வி்கிறார்.
இந்தயச் பசடையி எத்தயவன இவைகவுதயாரன்,
எதிரகுாரி சருஙக வவக்க முடயும?
கவைஞ், டிி ஆட்ற்ிாரு்களக்க
பிப்ப்வதயாரக அன்று முதயி இன்று வவர குரு
கறறச்சாரட்் உண். அஞ்சவதயறக அஞ்சாரவி
பபவதயவி என்பவதய அ்றந்தயவ்தயாரன். இதயனாரி,
தயனக்ககள இருக்கம குரு பபாரராரெவி அவ்
ிறந்த வி்வதம உண். அபதய சிிம,
சந்தய்ப்பச் ிுி அந்தயப் பபாரராரெவிச்  வண்ம
பபாரத அரற்ிிவாரதி ிவறந்த அந்தயப்
பபாரராரெபி விசவரபம எ்ப்பார். இதயறக
பநருக்கட காரைபி சாரட்ற்.

பபறற களவு ற்வறையி ற்த்ரவவதய
பசெயிப்பட்ட பபாரதம, கட்ற்க்காரர்ககள
படாரதயபார் ப்த்தயப்பட்ட பபாரதம
கவைஞருக்ககள இருந்தய பபாரராரெ பவெப்பட்்
விசவரபம எ்த்தயார். பநருக்கடகாரி ஆட்ற்க்க
சவாரிட்டார். முன்னாரகள அவிச்ச் ராரஜாரராரம
அவ்கென் தயம யும, சமூகச்
ற்ந்தயவனிாருருிாரன டாரக்ட் காரந்தயராரஜ்,
கவைஞரடம தயாரன் உடனிருந்த கணட இந்தய
பபாரராரெ அனுபவத்வதய என்னிடம பசாரிிச்
பசாரிி பிெயிறப்பார். ஆனாரலும, இதிி குரு
பவடக்வக அிைத விபீதயம என்னபவன்றாரி,
இிிபுநிவை திருமபுமபபாரபதயிைாரம
கவைஞவர ஆக்கிரமித்தய அந்தய பபாரராரெ அடஙகி
குரு குரு பபாரதவிவாரதிபி பதயன்ப்வார்.
இதபவ கவைஞரன் பைம. இதபவ கவைஞரன்
பைவீனம. தயமிுகத்திறகம பச்த்ததயாரன்.
அரற்ிிி பசாரந்தய விருப்பு
பவறுப்புகளக்க உட்படாரிி ிதயார்த்தயிாரன
முடவுகவு பிறபகாரகளளம கவைஞ்
பதயாருவி என்று வந்தவிட்டாரி அவ்
பதயாரணட் அடவிிாரகி வி்கிறார். ைட்பசாரப

ைட்சம கூட்டத்திறக ித்திையலும அவருகள ஏபதயார
குரு தயனிவி தயனித்தவிாரெய நிறகிறத. இந்தயத்
தயனித்தவத்வதய ிவறக்கம அரற்ிி திவர
விைக்கப்பட்டாரி அதபவ குரு ஆன்மீக
வடவிாரக பவெப்பட்டருக்கம. இரவிி
எத்தயவன ிணிக்க ப்த்தயாரலும, காரவைையி
ஐந்த ிணிக்பகிைாரம கவைஞ்
எழுந்தவி்வார் என்பார்ககள. இதயறகப்
பபி்தயாரன் க்ிபிாரகம. இதயனாரிதயாரன் அவ்
எதிரகென் ஆருடஙகவு பபாரெயப் த்தயபட
நவட பபார்கிறார்.
கவைஞரடம கவற இிைாரிி
இிவை. சமூக ிாரறறத்திறக அவ் தடக்கிற
அுவிறக கைாரச்சாரர ிாரறறத்திறக அவ்
அதிகிாரக இிஙகவிிவை. இந்திி பதயாரவைக்
காரட்ற்கெலும பத்திரவககெலும தயமிழ் பசத்தக்
பகாரண் வருகிறத. தயமிழ்ப்பணபார் நனி
நாரக்க பணபாரட்டறக வழிவி்கிறத. இதயறக
கவைஞ் அரச ீதிையி தீவிரிாரக எந்தய
நடவடக்வகயும எ்க்கவிிவை .
இைக்கிிவாரதி என்ற வவகையி, தயனத பபனார
தயமிவு பிபைாரஙகச் பசெயதயாரி பபாரதம என்று

ிட்்பி நிவனக்கிறார். உைகிிிாரதயிி
கைாரச்சாரர  வரழிவுகவு தயவி்க்க முடிாரத என்று
நிவனக்கிறாரபரார என்னபிார. ஆனாரலும, இந்தய
 வரழிவுகவு அப்புறப்ப்த்தயாரிி தயமிவு
பின்விப்ப்த்தய முடிாரத. கவைஞ்
அவித்தய கறகளபடம இந்தய  வரழிவுக்க எதிராரன
குரு ஆரமபிாரக இருக்கம என்று
எதி்பார்ப்பபாரிாரக.
கவைஞ் பதயவிையி இிைாரதயபபாரதம
அவவர எனத நூி பவெயீட்் விுாரவிறக
அவுத்திருப்பபன் என்று பதயரவித்தயவதய
க்றப் ட்் அவ் பபசவகையி, பசாரதித்தப்
பார்க்க ஆவச என்றார்.
இந்தய பசாரதயவனக் கட்டத்திிதயாரன் இந்தய
நூவை பகாரண் வருகிபறன். கவைஞ் நிச்சிம
மீண்ம முதயிவராரவார் என்பதிி எனக்கச்
சந்பதயகம இிவை . ஆனாரலும, சாரதிிச் சக்திககள
அவவர வீழ்த்திவி்பிார என்ற குரு அச்சமும
வருகிறத. அவ் பவற்ற பபறற றக இந்தய
நூவைக் பகாரண் வந்தயாரி அத சி்த்தயாரக
கருதயப்ப்ம. அதயறகாரக அவ் பதயாரறபார் என்று

பதய்தயி வரும வவரக்கம காரத்திருக்கவும
கூடாரத. எனபவ, இந்தயக் காரைக் கட்டத்திி இந்தய
நூி. முன்பபிைாரம கவைஞ் ஆட்ற்ையன்
பபாரத கவைஞவர பாரதயகிாரக விி்ற்ப்பார்ககள.
ஆனாரி, இப்பபாரபதயிைாரம கவைஞவர
விட்்விட்் அரவசயும, அதிகாரரகவுயும
தயாரன் திட்்கிறார்ககள. பபாரதிக்களக்க
கவைஞரன் இந்தய முதி்ச்ற் புரந்திருக்கிறத.
அவரத ற்ந்தயவன முழுவதம தயமிுகத்வதய
பின்ப்த்தய பவண்ம என்பதிி சுிவவதய
ிக்ககள புரந்த பகாரணட அுவிறக
கட்ற்க்காரர்களம, அரச கட்டவிப்பும புரந்தக்
பகாரகளுவிிவைபி என்பததயாரன் இன்வறி
பசாரதயவன. இதயறகாரக ிக்ககள கவைஞவர
ற்லுவவ சிக்க விடிாரட்டார்ககள என்று
நமபுகிபறன்.
கவைஞவர சந்தித்தய நாரட்கவு நாரன்,
பதயாரரிிாரகத்தயாரன் பபாரட்டருக்கிபறன். எனக்க
நாரட்க்றப்பு எழுதம புக்கம இிவை. குரு
முதயிவவர பற்றி சந்திப்பு பதயதிகவு கூட
பதயரிாரிி வவத்திருப்பத தயவறுதயாரன்.
அவபரார் சந்தித்தய பபாரபதயிைாரம நாரன்

புவகப்படஙககள எ்த்தக் பகாரணடதிிவை.
இத கவனக் கவறவு அிை. கவனிாரக
பிறபகாரணட குரு பணபார்தயாரன். இந்தய
சந்தய்ப்பத்திி இன்பனாரன்வறயும க்றப் ட
விருமபுகிபறன். எதி் வரும பதய்தயிகெி,
கவைஞ் பதயாரறபார் என்றும, அப்பபாரத அவ்
மீத க்விிாரன நடவடக்வகககள
எ்க்கப்ப்ம என்றும, ற்ை் தயாரறுிாரறாரக
பபற்வருகிறார்ககள.
கவைஞ் பவற்ற பபறறாரி அத
ஐந்தயாரண்காரைிாரக நாரம அனுபவித்த வரும
சதயந்திரத்வதய வலுப்ப்த்தவதயாரக இருக்கம.
குருபவவு அந்தய வாரெயப்பு நிக்பகார
கவைஞருக்க கிவடக்காரத பபாரெய ஆதிக்கச்
சக்திககள தயவைவிரத்த தயாரணடவிாரட
முவனயும. இதபவ தயமிுகத்திி இரணடாரவத
வி்தயவைப் பபாரராரட்டத்தின் தவக்கிாரக
இருக்கம.
இந்தயப் பபாரராரட்டத்திி, தயமிழ்
பதயற்ி்களம, பபரனவாரதிகளம கைந்தக்
பகாரகளவத சந்பதயகபி. கவைஞரன் உகளவட்ட

இைக்கிிவாரதிகளம, பவெப்பவடிாரக
எழுத்தயாரி பபாரரார்வதம குரு பககளவிக் க்றபி.
ஆனாரி, சிிரிாரவதயத் தயமிுன் என்ற
முவறையலும, தயமிழ் எழுத்தயாருன் என்ற
வவகையலும நாரன் பசாரிைாரலும, பசிைாரலும
பதயாரட்ந்த பபாரரார்பவன்.

இந்தய மின்னூவைப் பற்ற

உஙகளக்க இமமின்னூி, இவணி
நூைகிாரன, விக்கிமூைத்திி இருந்த
கிவடத்தகளுத[1].
இந்தய இவணி நூைகம
தயன்னார்வை்குாரி வுருகிறத. விக்கிமூைம
பதிி தயன்னார்வை்கவு வரபவறகிறத.
தயாரஙகளம விக்கிமூைத்திி இவணந்த பிலும
பை மின்னூிகவு அவனவரும படக்கிாரறு
பசெயிைாரம.
மிகந்தய அக்கவறயுடன் பிெயப்பு
பசெயதயாரலும, மின்னூிி வு ஏபதயனும
இருந்தயாரி தயிக்கம இிைாரிி, விக்கிமூைத்திி
இமமின்னூின் பபச்ச பக்கத்திி
பதயரவிக்கைாரம அிைத வுகவு நீஙகபு
கூட சர பசெயிைாரம.

இப்பவடப்பாரக்கம, கட்டறற
உரிஙகபுார் (பபாரதகு /கனு -Commons
/GNU FDL )[2][3] இைவசிாரக
அெக்கப்ப்கிறத. எனபவ, இந்தய உவரவி
நீஙககள ிறறவபரார் பகிரைாரம; ிாரற்ற
பிமப்த்தயைாரம; வணிக பநாரக்கத்பதயார்ம,
வணிக பநாரக்கமின்்றயும பின்ப்த்தயைாரம
இமமின்னூி சாரத்திிிாரவதயறக
பஙகெத்தயவ்ககள ன்வருிாரறு:
Balajijagadesh
Info-farmer
Xato
Rocket000
Patricknoddy~commonswiki
Be..anyone

HoboJones
Fleshgrinder
Mecredis

↑ http://ta.wikisource.org
↑ http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0/
↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

