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உலைகுாவிி பபாதுக் கு உரிம (CC0 1.0)
இது சடத் ஏற்பவத்ி உரித்தின் சருக்கம ிடடுபி. முழு உவரவி
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவைரயில்
காணலைாம. பதி்பபரவி அற்றது
இந்த ஆக்கத்துத்ன் பதாத்ர்பவத்ிவைர்ககள, உலைகுுாவிி பபாது்ப பின்பாடடுக்க எனை
பதி்பபரவிகூ சடத்த்துக்க உடபடடு, தஙககள அவனைத்து்ப பதி்பபரவிகவுயும
விடுவித்துகளுனைர்.
நீஙககள இவ்வைாக்கத்வத்ப பிபிடுக்கலைாம; பிமபடுத்தலைாம; பகிரலைாம; பவைறு
வைிவைிாக ிாற்றலைாம; வைணிக்ப பின்களும அவத்ிலைாம. இவைற்றுக்க நீஙககள ஒ்பபதல்
ஏதும பகாரத் பதவவையில்வலை.
***
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இது, உலைகத் தமிழ் விக்கிக்த்ககூ சமூகமும ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இவணிக்
கல்விக் குகமும ( http://tamilvu.org ) இவணந்த ் டடுமுிற்சியில், பதிபவைற்றிி
நூல்களில் ஒன்று. இக்் டடு முிற்சிவி்ப பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற
முகவைரயில் விரவைாகக் காணலைாம.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication
This is a human readable summary of the legal code found at
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode

No Copyright
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public
domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law
including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes,
all without asking permission. ***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia
Community ( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy (
http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at
https://ta.wikisource.org/s/4kx.+
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என் பார்வவையில் கவலைஞர்

ச. சமுத்திரம

ஏகவலைவைன் பதி்பபகம
9, இரண்த்ாவைது கறுக்கத் பதரு,
த்ாக்த்ர். ராதாகிருஷ்ணன் நகர்,
பசன்வனை - 600 041
4917594

நூல் : என் பார்வவையில் கவலைஞர்
முதல் பதி்பப : ிசமபர், 2000
வைிவைம : “பத்மி”
பக்கஙககள : 172+20 =192
விவலை : ர. 60/உரவி : ஆசிரிருக்க
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பவைளியீடு:

ஏகவலைவைன் பதி்பபகம

9, இரண்த்ாவைது கறுக்கத் பதரு,
த்ாக்த்ர். இராதாகிருஷ்ணன் நகர்,
பசன்வனை - 600 041
பபான்: 4917594
ஒளி அகூச:
ஏகவலைவைன், பசன்வனை - 41
அகூச:
சக்தி பிராசஸ்
பசன்வனை - 600 081.
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கவலைஞர் பபசகிறார்
(ச.சமுத்திரம எழுதிி நூல்கவு பவைளியிடடு 26.7.96 அன்று கவலைஞர் ஆற்றிி
உவர)
இந்த நகழ்கூசிவிக் காணமபபாதும, கலைந்து பகாண்டு இரு்பபவத
நவனைக்கமபபாதும, இந்த விுாவவை்பபற்றி பகாவத்யிபலை இவு்பபாறிக் பகாகளளும
வைவக கிவத்த்த களிர்தருபவை, தரு நுபலை, நுல் தந்த சகபி என்று நான் வைர்ணிக்க
பவைண்ிிது இருக்கிறது. காவலையிலிருந்து கடும பணிககள பலைவைற்வற ஆற்றிவிடடு,
ிாவலையிாலம கடும பணிகவு எதிர் பகாண்டுவிடடு, இஙபக இந்த இலைக்கிி நகழ்கூசியில்
கலைந்து பகாகளகிற பநரத்தில் இது பகாவத்யிபலை இவு்பபாற்றிக் பகாகளளும களிர் தருவைாக,
தருநுலைாக, நுல் தரும சகிாக இருக்கிறது என்பவத நவனைத்து, நவனைத்தவத பநஞ்சிபலை
பதித்து, பதித்தவத உஙகளித்த்திபலை நான் பகிர்ந்து பகாகளகின்பறன்.
சமுத்திரபி நமபக்கம
நமமுவத்ி அன்பக்கம, பண்பக்கம உரி அருவித் பதாுர் சமுத்திரம
அவைர்களுவத்ி மூன்று நூல்ககள, இன்று உஙகளுவத்ி அன்பார்ந்த முன்னிவலையில்
பவைளியித்்பபடடு இருக்கின்றனை. கத்ந்த சிலை வைாரஙகளுக்க முன்ப, நான் ஒரு தண்ணீர்
பதசத்திற்க பபாயிருந்பதன். (பலைத்த சிர்பப ) கவிிரச வவைரமுத்துவின் தண்ணீர் பதசம.
அதுவும சமுத்திரத்திபலை நவத்பபற்ற கவத. சமுத்திரம கவதக்கம இன்வறக்க
வைந்திருக்கிபறன். எனைபவை கருணாநதி ஆடசிக்க வைந்தால், தண்ணீபர கிவத்க்காது என்ற
சாபத்திற்க இவத்யில், தண்ணீர் பதசபி உருவைாகிறது என்ற அுவில், தண்ணீர்
பதசபின்னை? சமுத்திரபி உன் பக்கம இருக்கிறது என்ற அுவில் இந்த நகழ்கூசி
இன்வறக்க நவத்பபற்றுக் பகாண்டு இருக்கிறது. (பலைத்த வகதடத்ல்)
நண்பர் நத்ராசன், இந்த நகழ்கூசியில் ஒரு பவைண்டுபகாவு விடுத்து, என்னவத்ி
சிறுகவத ஒன்வற நான் பபாது்பபணித்துவற அவிகூசராக இருந்தபபாது பபற்று,
வைாபனைாலியிபலை ஒலிபர்பபிி நகழ்கூசிவி கறி்பபிடத்ார். எனைக்க பசவிிானை
நவனைவுககள. அ்பபபாது அவைர் என்னித்த்திபலை அந்த சிறுகவதவி்ப பபற்று திருகூசி
வைாபனைாலியிபலை பவைளியிடத்து. 1967 க்க பிறக. நான் அண்ணா தவலைவியில் பபாது்ப
பணித் துவற அவிகூசராக பபாறு்பபபற்றிருந்த காலைக்கடத்த்தில்.
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1947 ஆம ஆண்டு, கண்த்லைபகசி இலைக்கிித்வத, ஒரு நாத்கிாக உருவைாக்கி
ிந்திரகிார, என்று பபிரடடு, திருகூசி வைாபனைாலி நவலைித்திற்க அன்பபி வவைத்பதன்.
ஒரு வைாரம கழத்து, திருமப, அது என் வகக்க கிவத்த்து விடத்து. அபத வைாபனைாலி
நவலைிம, நத்ராசன் உருவைத்தில் இருபதாண்டுகாலை இவத்பவைளிக்க்ப பிறக,
என்னித்த்திபலை ஒரு சிறுகவதவி்ப பபற்று, அவத ஒலி பர்பபினைார்ககள என்று எண்ணம
பபாதுதான் எனைக்க பவைதவனைபி. எழுத்தாுர்கவு அவைர்ககள இருக்கின்ற அந்தஸ்வத
வவைத்து, அவைர்களுக்ககளு பதவிவி வவைத்து திவு பசய்து ிாரும கணக்கித்ாதீர்ககள.
(பலைத்த வகதடத்ல்) எழுத்வத வவைத்து கணக்கிடுஙககள என்பதுதான் எனைக்ககளு
கவைவலையும, அந்த கவைவலை சார்ந்த பவைண்டுபகாளும ஆகம.
நான் முதலைவிகூசராக 89-90 ல் பபாறு்பபபற்றிருந்த பபாது, தஞ்வச
பல்கவலைக்குகத்தின் சார்பாக ராரராரன் விருது வைுஙக்பபடத்து. அந்து விருது, நான்
எதிர்க்கடசித் தவலைவைனைாக இருந்தபபாபத எனைக்காக சிலைரால் சிபாரச பசய்ி்பபடடு,
அ்பபபாழுது வைுஙக்பபத்ாில், நறுத்தி வவைக்க்பபடடு, பவைண்த்ாம என்று தடுக்க்பபடடு
நன்று பபானை விருது. எனைபவை பல்கவலைக் குகத்வதகூ பசர்ந்தவைர்ககள, அந்த வைரலைாற்வறகூ
பசால்லி, ‘இவத நீஙககள பபற்றுக் பகாகளு பவைண்டும’  என்று பகடத்பபாது ிறுத்பதன்.
இருந்தாாலம பிிவைாதத்தின் காரணிாக, பிறக, நான் ஏற்றுக் பகாண்பத்ன். அ்பபபாழுது
கிிரசத் துவணத்தவலைவைராக இருந்த சஙகர் திாகள சர்ிா அந்த விுாவிற்க வைந்து, அந்த
விருவத வைுஙகினைார். அத்துத்ன் பல்கவலைக்குகம சார்பாக ஒரு லைடசம ரபாய்
பபாற்கிழயும வைுஙக்பபடத்து.
அந்த நதிவி, நான் பபற்றுக் பகாகளுாிபலைபி பல்கவலைக் குகத்திற்பக பசர்த்து
என்னவத்ி தாய் தந்வதிரன் பபிரால், ஒரு அறக்கடத்வுவி நறுவி தமிழ்கூ
சான்பறார்களுவத்ி பபிரால் ஆண்டுபதாறும பசாற்பபாழவுகவு பல்கவலைக்குகத்தில்
நத்த்துஙககள என்று பகடடுக்பகாண்பத்ன். அது பதாத்ர்ந்து நவத்பபற்று வைருகிறது.
இவைற்வறபில்லைாம பசால்வைதற்க காரணம நீஙககள என்வனை திவுபசய்து பதவியில்
இருக்கிபறன்: முதலைவிகூசராக இருக்கிபறன் என்று எண்ணி்ப பார்த்து என்னவத்ி
எழுத்துக்கவு பாராடத்ாதீர்ககள.
சமுத்திரத்வதகூ பசாதிக்க ஆவச...
இஙபக சமுத்திரம பசான்னைார். “கவலைஞர் முதல்வைராக பபாறு்பபபற்காில்
இருந்திருந்தாாலம, அவைவரத்தான் அவுத்து இந்த நகழ்கூசியிபலை இந்த நூல்கவு
பவைளியித்கூ பசய்திரு்பபபன்” என்று அவைர் பசான்னைாபர அவதத்தான் விருமபகின்பறன்.
(பலைத்த வகதடத்ல்) அவத பசாதித்து்ப பார்க்க எனைக்கக் ் த் ஒரு ஆவச (பலைத்த சிர்பப) சிலை
ஆண்டுகளுக்க்ப பிறக முதலைவிகூசராக இல்லைாில் இருந்து, அவைரும இதுபபான்று நூவலை
எழுதி அ்பபபாழுது அவுக்கிறாரா இல்வலைிா என்று பார்க்கபவைண்டும என்று எனைக்க ஒரு
ஆவச. இந்த ஆவச சிலை பபருக்க ஆறுதவலைக் ் த் தரும. அ்பபாத்ா என்று பபருமூகூசக் ் த்
எழும. (பலைத்த சிர்பப)
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நான் அதற்காக இரு்பபவைன் அல்லை என்பவத அருவி நண்பர் இந்திி கமக்னிஸ்ட
கடசியின் தவலைவைர் நல்லைகண்ணபபான்ற என்வனை உணர்ந்தவைர்ககள மிகமிக நன்றாக
அறிவைார்ககள. பகாகளவகக்காகபவை இுமபிராிம முதல் வைாழ்பவைன் நான். அதனைால்தான்
ஒபர இத்த்தில் நவலைத்து நற்கிபறன். அதுவும உஙகளுக்கத்பதரயும. (பலைத்த வகதடத்ல்)
அ்பபி வைாுதவைர்ககள என்னை ஆனைார்ககள என்பவதத்தான் சமுத்திரம “ஒரு ிாிரமும
ிரஙபகாத்தி்ப பறவவைகளும” என்ற அரி நூலில் பத்ம பிித்துக் காடியிருக்கிறார்.
கனைிானை கணஙககள...
ஆனைால், இ்பபபாது எவ்வைுவு கனைிானை பணிககள! கணம என்றால் ிாண்பமிக என்ற
பபாருளில் பசால்லைவில்வலை. எவ்வைுவு அதிகிானை பணிககள என்வனை அழுத்திக் பகாண்டு
இருக்கின்றனை என்பது உஙகளுக்கத் பதரயும. சமுத்திரம நூல் பவைளியித் இந்த நாவு
கறித்துக் பகடத்பபாது நான் பசான்பனைன். “அபநகிாக 25 ம பததி நதிநவலை அறிக்வகயின்
மீதான் பதில் உவர முிந்துவிடும. ிறுநாகள நகழ்கூசிவி வவைத்துக் பகாகளுலைாம” என்று
பசான்னைது உண்விதான். ஆனைால் அந்த அறிக்வகவித் திாரக்க நான் எடுத்துக் பகாண்த்
நாடககள, அதற்காக நான் விழத்த இரவுககள, அது திாரத்து பவைளிவைந்த பிறக அவத்பபற்றி
வைந்த விிர்சனைஙககள, அதற்க ஏற்ப, அந்த அறிக்வகயில் காணபவைண்ிி திருத்தஙககள,
பநற்வறி தினைம நான் ஆற்றபவைண்ிி பதிாலவர, இதற்காக நான் பசலைவைழத்த பநரம,
இன்று காவலையிபலை, நமமுவத்ி இுந்த கவுன்சில்-சடத்ின்ற பிலைவவை மீண்டும
வைரபவைண்டும என்பதற்கானை தீர்ிானைத்தின் மீது நான் ஆற்றிி உவர, அதற்க்ப பிறக உலைக
வைஙகியினவத்ி இிக்கநவரக் கண்டு பசன்வனைக்கம, தமிுகத்திற்கம பபறபவைண்ிி
உதவிகவு்ப பபற ஆபலைாசவனை நத்த்திவிடடு பநராக இஙபக வைருகிபறன்.
எழுத்தாுன் பசால்...
சமுத்திரம இஙபக கறி்பபிடத்வத்ப பபாலை எனைக்கம அவைருக்கம நீண்த் காலைிாக
ஒரு பநருக்கம உண்டு. பராசக்தி பத்ம பார்த்ததிலிருந்பத கவலைஞரன் தாக்கம எனைக்க
உண்டு என்று பசான்னைார். கவலைஞரன் தாக்கமும உண்டு. கவலைஞவர சிலை பநரஙகளிபலை
தாக்கவைதும உண்டு. (பலைத்த வகதடத்ல்) அந்த தாக்கம எனைக்க ஊக்கத்வத அளித்தது.
தாக்கவைது என்வனை நமிர்ந்து பார்க்ககூ பசய்தது. தாக்கவைது என்வனை சிந்திக்ககூ பசய்தது. ஏன்
தாக்ககிறார். ஏபதா கவற நமமில் இருக்கிறது எனை எண்ணி்ப பார்க்ககூ பசய்தது.
எழுத்தாுன் பசால்வைது என்வறக்காது ஒருநாகள பலிக்கம.
நல்லைா பகடத் ஒரு பககளவி...
நண்பர் சமுத்திரம அவைர்ககள ‘எனைது கவதகளின் கவதககள’  என்ற நூலில் நான் பலை
நகழ்வுகவு்ப பார்த்பதன். எ்பபபாதும, எந்த ஒரு எழுத்தாுரன் நூலைாக இருந்தாாலம அவத
முழுவிிாக்ப பித்துவிடடுத்தான் நகழ்கூசிக்க நான் வைருவைது, பவைளியிடுவைது, அந்த
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நூவலை்ப பற்றி்ப பபசவைது, என்பது நமமுவத்ி தமிழ்க்கிிகன் அவைர்களுக்க நன்றாகத்
பதரயும.
அவைர் ‘நல்லைா பகடத், ஒரு பககளவி’  என்ற தவலை்பபில் இந்தக் கவதக்கானை கரு
உருவைானை பசய்திவி பசால்லியிருக்கிறார். அதில் சிலை பகதிகவு நான் பித்துக்
காடடுகிபறன்.
“60-ம ஆண்டு முற்பகதியில் பசன்வனையில் கல்்ரயில் பித்து வைந்பதன். நான்
இருந்த வீடு பசர்ப பகதி: காமபவுண்டு வீடு. சிார் அய்மபது பபவரக் பகாண்த் ினித
சமூகம என்வனை்ப பபரதும வைசீகரத்தது. ரக்ஷா ட்டடடுபவைர்ககள, ் லி பவைவலை பார்்பபவைர்ககள,
அ்பபும சடும பபண்ககள, வைவத் சடும ஆிா ஆகிபிாரன் ிாசிருவைற்ற அன்ப என் ினைக்
கஷ்த்த்வத ிறக்ககூ பசய்தது. அய்மபது பபருக்க ட்டபர ஒரு கழவைவற. அதுவும கதவு
இல்லைாதது. ‘ிார் உகளபு என்று பகடடுக் பகாண்பத் ிற்றவைர் பசல்லை பவைண்டும.
களி்பபபதா குாிி்ப பக்கம: நான் குாயில் இறஙகி தவைவலையில் தண்ணீர் பிித்து
ிரமவி நர்பபி களிக்கபவைண்டும. சடிபிாபத்ா, துண்பத்ாபத்ா அத்தவனை பபருக்கம
முன்னிவலையில் ஐந்தவரிி உத்மவப முக்கால் நர்வைாணத்பதாடு காடிக் பகாண்ிருக்க
பவைடகிாக இருந்தது. அந்த்ப பின்னைணியில் அந்த அசத்தக் காற்றிாலம பதன்றல் வைாவத்
கிவத்த்தது.”
“என் வீடடுக்க பக்கத்து வீடு ஒரு ூனக்கார கடுமபம வைாழ்ந்த வீடு. அஙபக வைிதுக்க
வைந்த ஒரு ூனக்கார்ப பபண், அமிாவும அண்ணனம உதிரிாக வைாஙகி வைந்த ூனக்கவு
ிாவலைிாக பதாடு்பபது அவைுது பணி. அவைகள பார்்பபதற்க கவைர்கூசிிாக இல்வலை இவைர்
பசால்கிறார். (பலைத்த சிர்பப) என்றாாலம அுகாக இரு்பபாகள. கலைகலைபவைன்று சிர்பபாகள.
எதற்பகடுத்தாாலம ‘நல்லைா பகடத், ஒரு பககளவி’  என்பாகள. அவைளுக்க என் மீது ஏபதா ஒரு
அனதாபம. நான் குாிியில் படும பாடவத்யும கல்்ரத் பதாுர்ககள என் வீடடுக்க
வைந்தால் அவைர்கவு உடகார வவைக்க இத்ம கிவத்க்காில் நான் திண்த்ாடுவைவதயும கண்த்
அவைகள ஒரு நாகள குாிிக்க்ப பபானை என்வனை அவைகள வகிாடித் தடுத்தாகள.
முகத்வத பவைடகிாக்கிக் பகாண்டு - இவத எல்பலைாரும என்னை எழுதுவைார்ககள
என்றால் நாணிக் பகாணி முகத்வதத் பதாஙக்ப பபாடடுக் பகாண்டு என்று இவ்வைுவு
வைார்த்வதகளுக்க்ப பதிலைாக ட்டபர வைரயில் ரத்தினைகூ சருக்கிாக எழுதுகிறார். முகத்வத
பவைடகிாக்கிக் பகாண்டு, என் தவைவலைவி வைாஙகி தண்ணீர் பிித்துக் பகாடுத்தாகள. எவைரும
கண்ணில் பதன்பத்ாதபபாது, நான் களிக்க்ப பபாவைதும, அவைகள தண்ணீர் பிித்துக்
பகாடு்பபதும வைுக்கிாகிவிடத்து. (பலைத்த சிர்பப) நான் கல்்ரக்ககூ பசல்ாலமபபாது,
அவைகள வைாசலில் நன்று என்வனை வைழின்பபி வவை்பபாகள. கல்்ரயில் நவத்பபறும
பபகூச்ப பபாடிகளில், நான் வைாஙகம பரசக் பகா்பவபகவு இரவு பநரத்தில் ரன்னைல்
வைழிாக அவைளித்ம பகாடு்பபபன். அவைகள அதவனை வைாஙகி கண்ணில் ஒற்றிக்
பகாண்டுவிடடு பின்னைர் என்னித்ம திரு்பபிக் பகாடு்பபாகள. இவ்வைுவுக்கம அவைவு
பதாடத்தில்வலை: பகடத்தில்வலை. நமபபவைாிாக (பலைத்த சிர்பப)
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பிறக ஒரு கல்்ர ிாணவைவர வீடிற்க அவுத்து வைர, அவைன் அந்த்ப பபண்வண்ப
பார்த்து ஏபதா ஏகிிம பபச , அதன் காரணிாக, இவைர் மீபத அவைகள பகாபம பகாண்டு,
பவைபறாருவைவரத் திருிணம பசய்து பகாண்டு ஊவர விடபத் பபாய் விடத்ாகள.
பலை ஆண்டுகளுக்க்ப பிறக ஒரு பபருந்து நவலைித்திபலை அந்த்ப பபண் வைிதானை
நவலையில், பதய்ந்த நவலையில் இரு்பபவத்ப பார்த்து அ்பபபாழுது ஒருவைவரபிாருவைர்
அறிமுகம பசய்து பகாண்த்ார்ககள, அ்பபபாழுது சமுத்திரம பகடகிறார் “இ்பபி ஆகி
விடத்ாபி நானம பவைறு ஒருத்திவி திருிணம பசய்து பகாண்டு விடபத்ன். ஆனைால் நான்
உன்வனைக் பகடகிபறன், நீ அ்பபபாழுது என்வனை காதலிகூசாிா’  என்று அ்பபி பதய்ந்து
பபானை அந்தக் கடவத்வி்ப பார்த்து நீ என்வனைக் காதலிகூசாிா என்ற பபாது, அந்த்ப பபண்
அ்பபபாதும ‘நல்லைா பகடத், ஒரு பககளவி’  (பலைத்த சிர்பப) என்றாகள. இதுதான்
சமுத்திரத்தின் இலைக்கிி நிம. இவத வவைத்பத ஒரு கவத எழுதிபனைன் என்று அவைர்
கறி்பபிடுகிறார்.
ிரணகூசவவை
இன்பனைான்று. ிரண முகத்திபலை ் த் அந்த நகழ்வவை வவைத்து எழுத்பதாவிிம
தீடடுமபபாது் த் எ்பபி நவககூசவவை மின்னைலிடுகிறது. மின்னி்ப பளிகூசிடுகிறது
என்பதற்க ஒரு எடுத்துக்காடடு. தன்வனை்ப பற்றிக் கறி்பபிடுகிறார்.
“பசன்வனை ியிவலையில் வைாழும ிாமுனிவைர் கருஜ சந்தர சவைாமிகவு, நானம என்
துவணவியும ிருத்துவைிவனைக்க பபாய்விடடு வைரும வைழயில், பார்த்பதாம. நான், ிரண
விளிமபில் இருக்கம ஒரு பநாிாளிிாகி, அவைவர பநாக்கிபனைன். காவலை 8 ிணிக்க
பத்ிாசனைம பபாடடு இரவு 8 ிணி வைவர அ்பபிபி அிர்ந்திருக்கம அந்த எண்பது வைிது
முனிவைர் எனைக்க ஆதரவு ் றிிபதாடு, ஒரு எாலமிகூவச்ப புத்வதயும பகாடுத்து “இது
சருஙககூ சருஙக உன் பநாயும பபாய்விடும” என்றார்.
எனைக்க, அது ஒரு பபரி ிபனைாதித்த்வதக் பகாடுத்தது. நான் படுத்துவிடத்ால்
இலைக்கிி உலைகபி துித்து்ப பபாகபி என்று நவனைத்பதன். பசன்வனை வைாபனைாலி நவலைி
பசய்தி்ப பிரபவை இிஙகாது, என்ற ிாி எண்ணம எழுந்தது. அந்த ிாதிர எந்த்ப
பிருிமும ஏற்பத்வில்வலை . ஒருபவைவு, நான் ிிந்திருந்தால், ஒரு சினிிா நிவகயின்
கல்ிாண பசய்திக்கக் கபு ஒரு சின்னைகூ பசய்தி என்வனை்ப பற்றி வைரலைாம. அதுவும எனைக்க
சாலவக காடடுவைது பபாலை
எ்பபி உகளுத்வத பதாத்க்் ிி இந்த எழுத்து ஆும
அவிந்திருக்கிறபதன்பதற்காகத் தான் இவத நான் பித்துக் காடிபனைன். அதாவைது ஒரு
எழுத்தாுனின் ிரணம என்பது அவ்வைுவு ிலிவைாகிவிடத்து. ஏபனைன்றால் பாரதிிாரன்
வைாரச என்றும, பாரதிிாவர “நீடுதுயில் நீக்க பாி வைந்த நலைா” என்றும பாராடிி பரடசிக்
கவிஞன் பாரதிதாசன் ிரணிவத்ந்த பபாது, ஒரு ஆஙகிலை்ப பத்திரகவகயில் எ்பபி பசய்தி
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வைந்தது பதரயுிா? பசால்லைபவை எனைக்க பவைதவனைிாக இருக்கிறது. இறந்தவைர்ககள என்று ஒரு
படிில் பபாடடு ஒரு சிஙகிகள காலை பசய்திிாக பாரதிதாசனின் ிவறவுகூ பசய்தி
பவைளியித்்பபடத்து. அது அவைருவத்ி உகளுத்வதத் தாக்கியிருக்கிறபதன்று கருதுகிபறன்.
அதனைால்தான் பசால்கிறார் ‘ஒருபவைவு நான் ிரணிவத்ந்து விடத்ால் ஒரு சினிிா
நிவகயின் திருிணகூ பசய்திக்கக் கபு அஙபக ் த் பாருஙககள சினிிா நிவகயின்
திருிணகூ பசய்திக்கக் கபு... ஒரு சின்னைகூ பசய்திிாக ிரணகூ பசய்தி வைரலைாம. அதுவும
எனைக்க சாலவக காடடுவைது பபாலை’  என்று கறி்பபிடுகிறார். இ்பபி உகளுத்வத
பதாத்க்் ிி கவதகவு எழுதிிவைர்.
பரணாி ிரஙபகாத்திககள
“ஒரு ிாிரமும ிரஙபகாத்தி பறவவைகளும” என்ற இந்தத் பதாக்பபில் அருவி
நண்பர் பபான்னீலைன் எடுத்துக்காடிிவத்ப பபாலை, பலை அருவிிானை பசய்திகவு சிலை
பாத்திரஙககள மூலைிாக எடுத்துக் காடியிருக்கிறார். அதிபலை கறி்பபாககூ பசால்லை
பவைண்டுபிிானைால் பரணாி வைுர்கூசி, பரணாிம எதிர் பரணாிிாக ஆகிறது. அந்த
பரணாி வைுர்கூசி என்ற வைார்த்வதபி ஏன் அவைருவத்ி உகளுத்தில் பிறந்தது என்பது
எனைக்கத் பதரயும. ‘நான் தந்வத பபரிாரன் திராவித் இிக்கத்தில் பரணாி வைுர்கூசி”
என்று எஙபகபிா ஒருவைர் பபசிிது - எஙபகபிா அல்லை சடத்ின்ற பபரவவையில் பபசிிது,
நமமுவத்ி சமுத்திரத்தின் உகளுத்வதத் பதாடிருக்கிறது. அவத வவைத்து பரணாி
வைுர்கூசி எ்பபி ஆகியிருக்கிறபதன்பவதத்தான் இந்த எழுத்தாற்றலின் மூலைிாக அவைர்
காடியிருக்கிறார்.
பரணாி வைுர்கூசியும, எதிர்்ப பரணாி வைுர்கூசியும ஏற்படுவைது இிற்வக.
எடுத்துக்காடத்ாக மில்லிின் வைருத்ஙகளுக்க முன்பிருந்த மிக்ப பபரி மிருகிானை
‘வத்பனைாசர்’  இ்பபபாழுது ட்டணானைாக சிறுத்து்ப பபானைது. நாடில் மிக்ப பபரி
தாவைரிானை ஒரு ிரவைவக இ்பபபாழுது பிரளிகூ பசிிாக ஆகிவிடத்து. இ்பபி நத்ிாடும
பல்கவலைக் குகிானை தமிுன், தவைழும நவலைக்க தகளு்பபடத்தும ஒருவித்ப பரணாிபி’ 
(பலைத்த வகதடத்ல்) பரந்து பகாண்ிருக்கிறீர்ககள. விுக்கம பதவவையில்வலை.
நத்ந்தது, நத்க்காது
இன்பனைாரு இத்த்திபலை எந்த அுவுக்க லைஞ்ச லைாவைண்ிம இந்த ிாநலைத்தில்
நாடில் வைுர்ந்து விடத்து என்பவத “கண்ணக்கத் பதரந்த கிருமிககள” என்ற தவலை்பபில்
அருவி நண்பர் சமுத்திரம, புனிகூசாமி என்கின்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தின் மூலைிாக
விுக்ககிறார். அந்த கதாபாத்திரத்திற்க பநஞ்சவைலி, அிக்கி ிாத்திவர
சா்பபித்பவைண்டும. ஆனைால் அவைர் உணவு அருந்தும பபாழுது ஒரு பிஙகரிானை பசய்தி
வைருகிறது. பசன்வனை ிாநகரத்தில் சாக்கவத் தண்ணீரும நல்லை தண்ணீரும ஒன்றாகக் கலைந்து
விஷிாகிவிடத்து என்ற பசய்தி வைருகிறது.
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இவத உரிவைர்களித்த்தில் உத்பனை பசால்லை பவைண்டும என்பதற்காக்ப
பற்பபடுகிறார். பற்பபடுகிற வைழகளிபலைல்லைாம பலை தத்ஙகல்ககள. அந்த ஒவ்பவைாரு
தத்ஙகவலையும மீறிக் பகாண்பத் அவைர் கவத்சிிாக ஒரு இத்த்திற்க்ப பபாகிறார்.
ஒவ்பவைாரு தத்ஙகவலையும கத்க்க பவைண்டுபிிானைால் அந்த கதாபாத்திரத்திற்க லைஞ்சம
பகாடுக்க பவைண்ியிருக்கிறது. ிற்றவைர்களுக்க அந்த லைஞ்சத்வத பகாடுத்துவிடடுதான்
கத்க்க பவைண்ியிருக்கிறது. அவைர்ககள எந்த அதிகாரிாக இருந்தாாலம அவைர் பபாீஸஸ்காராக
இருந்தாாலம, ிற்ற எந்த அதிகாரிாக இருந்தாாலம, இவைர்கவு தாண்ிகூ பசல்லை லைஞ்சம
பதவவை்பபடுகிறது. இவ்வைுவும பகாடுக்காில் புனிகூசாமி என்கின்ற அந்த நல்லை ினைம
பவத்த்த ினிதர், தான் எந்தகூ பசய்திவிகூ பசால்லி ிக்கவுக் கா்பபாற்ற பவைண்டுபின்று
பசன்றாபரா அவதகூ பசய்ி முிிாில் தவிக்கிறார்.
எந்த இத்த்தில் நத்க்கிபறாம என்பது பரிவில்வலை. தவலை பமபரிானைது: இருதிம
ித்தும ஆனைது. சிலை நமித்ஙகளில் அந்தக் களிராலம உத்மப விிர்த்தது. ிார்பம முதுகம
ஒன்வறபிான்று பிய்த்துக் பகாகளவைது பபால் வைலித்தனை. பசால்லை முிிாத வைலி. நரமபககள
பதாய்ந்து பகாண்ிருந்தனை. வைாயில் நவரயும ரத்தமுிாய் நல்லை தண்ணீரும சாக்கவத்யும
கலைந்தது ிாதிர. இவைரது முகபிா பகாணல்ிாணலைாக. புனிகூசாமி பரந்து பகாண்த்ார்.
ரத்த அழுத்தம ் ிவிடத்து. சர்க்கவர அுவு ஏறிவிடத்து. இதித் துி்பப கவறந்து
பகாண்ிருக்கிறது- இந்த நாடவத்்ப பபாலை!’
புனிகூசாமி ‘ஆனைந்தமிா, ஆனைந்தமிா’  என்று தன்னவத்ி ிவனைவிவி
அவுத்தபிபி தவரயில் சாய்ந்தார். காலைற்று விழுந்தார். மூகூசற்று்ப பபானைார். இந்த
புனிகூசாமி பசத்தபத பசத்தார். இன்பனைான்வறயும பதரந்து பகாண்த்ாவைது பசத்து
இருக்கலைாம. அதாவைது இவைரது பிணத்வத பிபரத பரபசாதவனைக்க்ப பிறக
ிருத்துவைிவனையிலிருந்து எடு்பபதற்கக் ் த் அன்பளி்பபக் பகாடுக்க பவைண்டுபின்பது
சமூககூ சிாலவவைவிகூ சிந்த புனிசாமிக்க பதரிபவை பதரிாது.”
இது நத்ந்த கவத. இனி நத்க்கக் ் த்ாபதன்பதற்காக எழுத்பபடத் கவத. நத்க்காது
என்ற உறுதிவி நான் சமுத்திரம அவைர்களுக்கத் பதரவித்துக் பகாகளகிபறன். (பலைத்த
வகத்தடத்ல்)
நான் முதலிபலை கறி்பபிடபத்ன். என் மீது அுவு கத்ந்த பிரிம ஒன்றும
சமுத்திரத்திற்க இல்வலை. ஆனைால் அந்த்ப பிரிம பகாகளளுமபிிாக நான் அவைரத்த்திபலை
நத்ந்து பகாண்ிருக்கிபறன் என்பது இன்று அவைர் ஆற்றிி உவரயின் மூலைம எனைக்க்ப
பரகிறது. அவைருவத்ி எழுத்துக்ககள, சமுதாித்திபலை உகளு சிலை பகடுகவு, கு்பபஙகவு,
பண்கவு பபாக்கவைதற்க என்வறக்கம ஆயுதிாக்ப பின்பத்க் ் ிி எழுத்து.
ஆனைால் சமுதாித்தில் இருக்கின்ற இந்த விவைகாரஙககள ிாத்திரில்லை. ஒரு
ஆடசியினைால் சத் சமுதாி-கலைாகூசாரக்பகடு விவுயும என்பவத அவைர் பரந்து பகாட
காரணத்தினைாபலை தான் அவைர் ‘ஒரு ிாிரமுமிரஙபகாத்தி பறவவைகளும’  என்ற பத்தகத்வத
எழுதியிருக்கிறார்.
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அண்ணா அவைர்ககள இ்பபி உருவைக்பபடுத்தி கவதககள எழுதிிதுண்டு. நானம
இ்பபி உருவைக்பபடுத்தி எழுதிி கவதககள பலை உண்டு. ஆனைால் இவைவர்ப பபாலை
பிமில்லைாில் இவ்வைுவு பகூவசிாக உருவைக்பபடுத்தி இந்தக் கவதகவு நாஙககள ் த்
எழுதவில்வலை. அந்தத் துணிகூசவலை பாராடடுகிபறன். அந்தத் துணிகூசல் எ்பபி வைந்தது
என்று பார்க்கிபறன்.
பபிர் சமுத்திரம. சமுத்திரத்தின் தண்ணீர் உ்பப கரக்கம. ஆனைால் சூரி ஒளி
படத்ால் அந்தத் தண்ணீர் நீராவிிாகி ிவுிாக்ப பபாழயும. ிவுிாக்ப பபாழயும
பபாது தி தண்ணீராக இருக்கம. உ்பப கரக்காது. சூரி ஒளி படத்தால் சமுத்திர நீர் நல்லை
நீராகிறது. (பலைத்த வகதடத்ல்) வைாழ்க சமுத்திரத்தின் பகழ் என்று வைாழ்த்துகிபறன்.
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என்வனை்பபற்றி நான்
-ச.சமுத்திரம
என் பார்வவையில் கவலைஞர் என்ற இந்த நூவலை பி்பபதற்க முன்ப என் பார்வவை
என்னை என்று அறிந்து பகாகளளும ஆவைல், வைாசகர்களுக்க இருக்கிறபதா இல்வலைபிா, அவத
பதரி்பபடுத்த பவைண்ிி உற்சாகமும கடத்ாிமும எனைக்க ஏற்படடுகளுனை. இந்த
வைரகவு எழுதுமபபாது, இருபத்வதந்து ஆண்டுகளுக்க முன்ப கமுதம பத்திரவகயில், கா,
கா, கா என்ற தவலை்பபில் நான் எழுதிி சிறுகவதபி நவனைவுக்க வைருகிறது. அதில் இ்பபி
ஒரு பாத்திரத்வத சித்தரத்து இருந்பதன்.
‘பண்த்ாரம என்னைபிா சிவை்பபத்தான். ஆனைாாலம அவைவனை காக்கா என்பற
அவு்பபார்ககள. அவைனைது பிலைதிகார, ஆகாித்தில் பவைகளவுக் காக்கா பற்பபதாக
பசான்னைால், ‘ஆிாம நானம பார்த்பதன்’  என்று பசால்லைிாடத்ான். அ்பபிகூ பசான்னைால்,
அந்த அதிகாரபிாடு சரக்ககூ சிிாய் பபசிிதாய் ஆகிவிடுிாம ஆவகிால் ‘நீஙககள
பார்த்தவத நான் பார்த்பதன் என்பான்.’
நான், எனைது பாத்திரத்வத சித்தரத்து இரு்பபது பபாலைபவைதான், நமவிவித்
பின்படத்வைர்கவு்ப பற்றி, நாம எழுதுமபபாது ஒரு காக்காத்தனைம வைந்து விடுகிறது.
பபருமபாலைானைவைர்ககள, முழுக்க முழுக்க, கறி்பபிடத் ஒரு சந்தர்்பபத்தில், எவைர் பிபலைாஙகி
நற்கிறாபரா அவைவர்ப பற்றி பகழ்ந்து தகளளி, காரிம சாதித்துக் பகாகளவைவதபி பநாக்கிாக
பகாண்த்வைர்ககள. கவலைஞவர்ப பற்றிி பலை நூல்களும, இ்பபி்ப படத்வவைபி. இந்த்ப
படிிலில் இந்த நூாலம இத்ம பபற்றுவித்க் ் த்ாது என்பதற்காகபவை என்வனை்ப பற்றி
வைாசகர்களித்ம பகிர்ந்துக் பகாகளு விருமபகிபறன்.
என்வனை்பபபால் கவலைஞவர பவைறுத்தவைர் எவைரும இல்வலை. இ்பபபாது
என்வனை்பபபால் அவைவர விருமபகிறவைரும எவைரும இல்வலைபின்பவத வைாசகர்ககள இந்த
நூவலை பித்துவிடடு பரந்து பகாகளுலைாம. இந்த ிாற்றம, ஆண்டுக் கணக்கில் அஙகலைம
அஙகலைிாக ஏற்படத் ஒன்றாகம. இ்பபபாது் த், நான் கவலைஞரன், இலைக்கிி
நண்பர்களின் உகளவைடத்த்தில் இரு்பபவைனம இல்வலை. இருக்க நவனைத்தவைனம இல்வலை.
ஆனைால், கவலைஞர் மீது இந்த உகளவைடத்க்காரர்களுக்பக இல்லைாத ஒரு ஈ்டுபாடும ஒன்றி்பபம
எனைக்க உண்டு. இந்த ரசவைாதம எ்பபி ஏற்படத்து என்பவத விுக்கவைதற்காகபவை இந்த
நூல். இது, கவலைஞவர்ப பற்றிி நூல் என்பவத வித் என்வனை்ப பற்றி கவலைஞர் வைழிாக
பதரவித்துக் பகாகளளும நூல் என்று ் த்கூ பசால்லைலைாம. இந்த நூலில் நான் தான் தக்கலைாக
பபசியிருக்கிபறன். கவலைஞர் அ்பபி பபசவில்வலைிா என்ற ஒரு பககளவி எழும...
பபசினைார். ஆனைாாலம, அந்த ிகத்தான் தவலைவைர் தனி்பபடத் முவறயில் என்னித்ம
பதரவித்த அவனைத்து கருத்துக்கவுயும பவைளி்பபடுத்த எனைக்க உரவி இல்வலை .
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கவலைஞவர்ப பற்றி எழுத எனைக்க என்னை தகதி இருக்கிறது?
ஆய்வுத் தகதி இல்வலை. அதிகிானை இலைக்கிித் தகதியும இல்வலை. இவணிானை
அந்தஸ்து தகதியும இல்வலை. காலைஙகாலைிானை நடபத் தகதியும இல்வலை. அவைரது
சகதுக்கஙகளில் பஙக பகாண்த் பாசத்தகதியும இல்வலை. ஆனைாாலமஒரு பநர்விிானை அதுவும தன்னைலைிறு்பப இலைக்கிிவைாதி - தமிழ்கூ சாதிிான் என்ற
ஒபர ஒரு தகதி என்னித்ம நகூசிம இருக்கிறது. இந்தத் தகதிவித்தான் இஙபக
வைாசகர்கபுாடு பகிர்ந்துக் பகாகளு விருமபகிபறன். நூற்றுக்க நூறானை தகதி என்று நாபனை
பசால்லைிாடபத்ன். அபத சிிம எனைக்க நாபனை எண்பது விழுக்காடுககள பகாடுத்துக்
பகாகளுலைாம.
திராவித் முன்பனைற்றக் குகம அவனைத்து ிாணவைர்கவுயும தன்பக்கம இழுத்துக்
பகாண்த்பபாது நான் சிறுபான்வி பதசிிவைாதிிாகபவை பபாதுவைாழ்க்வகவித்
துவைக்கிபனைன். இதனைால் திமுக ிிிானை ிாணவைர்ககள ித்தியிபலை எனைக்க கிவத்க்க
பவைண்ிி பசல்வைாக்வக இுந்பதன். ஆனைாாலம அவத்ப பற்றி நான் கவைவலை்பபத்வில்வலை.
சமூகநீதி என்று வைந்துவிடத்ால் நான் எனைக்க பவைண்ிிவைர்கவுயும பவகத்துக்
பகாகளு திஙகிிது இல்வலை. எடுத்துக் காடத்ாக, நான் பிறந்த பபாது எனைக்க பபிர்
வவைத்தவைர் எஙககள ஊர் கணக்க்பபிகளவு. ஆனைாாலம, அவைரது ் டடுறவுகூ சஙக
ஊுல்கவு்ப பற்றி, 15 வைிதிபலைபி ஊரல் ் டத்ம பபாடடு கண்ித்திருக்கிபறன்.
மு்பபத்திரண்டு ஆண்டுகாலை ித்திி அரச அாலவைலைக வைாழ்க்வகயில் அரசக்பகதிராக
மூன்று தத்வவை நீதிின்றஙகளுக்ககூ பசன்றிருக்கிபறன். பல்பவைறு உிர் அதிகாரகளுக்க
எதிராக பபார்க்பகாித் தக்கி அத்தவனையிாலம பவைற்றி பபற்றிருக்கிபறன். ஆனைாாலம,
அவவை தந்த விழு்பபண்ககள இன்னம வைலித்துக் பகாண்டுதான் இருக்கின்றனை.
பதுில்லியில், தசிபிந்த கண்ணாிிாக இருந்த நான், எனைது பபாராளிக்
வககுாபலைபி, என்வனை, நாபனை துவத்த்துக் பகாண்டு, எஙககள அகிலை இந்திி தகவைல் துவற
அதிகாரககள சஙகத்தின் பபாதுகூ பசிலைாுராகவும பதர்ந்பதடுக்க்ப படிருக்கிபறன்.
என்வனை இழவு படுத்திி ஒரு தமிழ் பிராிண அதிகாரவி சஙகம இழவு படுத்த்ப
பபானைபபாது அவத தடிக் பகடடு எனைது அந்தரஙகக் கறி்பபபடவத் எழுதும தவலைவி
அதிகாரவி பவகத்துக் பகாண்த்வைன் நான்.
மு்பபதாண்டுகளுக்க முன்ப எனைது சாதிவி சார்ந்த படத்தார இவுஞர்ககள, ஒரு
சஙகத்வத திருமிக. சிவைந்தி ஆதித்தன் அவைர்ககள தவலைவியில் உருவைாக்கிிபபாது அந்தக்
் டத்த்தில் பவைபறாரு காரணத்திற்காக பசன்றிருந்த நான் கடத்ாிிாக பபச
பவைண்ிிதாயிற்று. அ்பபபாது, ‘பணக்கார நாத்ார், பணக்கார பிராிணபராடு பசருமபபாது
ஏன் ஏவு நாத்ார், எவு பவறிபராடும, பார்்பபனைபராடும பசரக்் த்ாது என்று’ 
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அதிரிிாய் பபசிிவைன். சிவைந்தி அவைர்களின் ினைவதயும பநாகித்தவைன். இவ்வைுவுக்கம,
அவைரது ராணியிாலம, ராணிமுத்துவிாலம அவைர் எனைக்க ஊக்கிளித்துக் பகாண்ிருந்த
பநரத்தில்தான் இ்பபி பபசிபனைன்.
இபதபபால் என்வனை திிர் எழுத்தாுனைாக்கிி பபருவி ஆனைந்த விகத்னக்பக
சாரும. அடுத்தடுத்து எனைது கவதகவு பிரசரத்து என்வனை்ப பிரபலை்பபடுத்திிது. அபத
விகத்ன் தனைது ரனனிிர் விகத்ன் மூலைம என்வனையும, நான் பணிிாற்றிி
பதாவலைக்காடசிவியும சமபந்த்பபடுத்தி இழவைாக எழுதிிபபாது விகத்வனை
நீதிின்றத்திற்க இழுத்தவைன் நான். இதன் ஆசிரிர் பாலைச்பரிணிிம அவைர்ககள, நான் அந்த
கடடுவரக்க ிறு்பபத் பதரவிக்கலைாம என்றும கறி்பபிடத் பபாதும, அவத ிறுத்தவைன்
நான். இதனைால், பல்லைாண்டுககள விகத்னில் என் கவதககள பவைளிிாகவில்வலை.
இவ்வைுவுக்கம விகத்ன் ஆசிரிருக்கம, அந்த கடடுவரக்கம சமபந்தமில்வலை என்று
அறிந்பதன். பவைறு ஒரு எழுத்தாுராக இருந்தால் விகத்ன் ஆசிரிர் வைுஙகிி வைாய்்பவப்ப
பின்படுத்திக் பகாண்டு ஒரு அனதாப அவலைவி எழு்பபி விகத்னில், தனைது கவதகவு
திணித்திரு்பபார். எனைக்க சாகித்திி அக்காபதமி பரச கிவத்த்த பபாதுதான் எனைது
நன்றியுணர்வும, விகத்ன் ஆசிரிரன் பபருந்தன்வியும ஒரு விித்தில் சந்தித்தனை.
1982 ஆம ஆண்ில் எம.ஜ.ஆர் அவைர்ககள முதல்வைராக இருந்தபபாது, தமிுக அரசின்
சார்பில் நான் எழுதிி ‘ஊருக்ககள ஒரு பரடசி’  என்ற நாவைாலக்கம ‘கற்றம பார்க்கில்’  என்ற
சிறுகவதக்கம ஒபர ஆண்டு இரண்டு முதல் பரசககள கிவத்த்தனை. எம.ஜ.ஆபர, தன் வகபத்
அவைற்வற வைுஙகினைார். இந்த்ப பவக்பபத்மும, இன்பனைாரு பவக்பபத்ம ிடடுபி அரச
சார்பில் பத்திரவககளுக்க அன்பப்ப படத்னை. ஆனைாாலம, பதவி பத்திரவக என்வனை
பபடிக் கண்த்பபாது ‘இது ிக்ககள வைர பணத்தில் வைந்த பரசககள, ஆவகிால் ிக்களுக்க
விசவைாசிாக எழுதுபவைன்’  என்று கறி்பபிடபத்ன். ஒரு இத்த்தில் ் த் எம.ஜ.ஆர்
அவைர்கவு்ப பற்றி கறி்பபித்பவை இல்வலை. அந்த்ப பரசகவு அந்த பபான்ினைகூ
பசமிலின் பபாற்பாதஙகளில் சிர்்பபி்பபதாக என்னித்த்தில் இன்பனைாருவைராக இருந்தால்,
பசால்லியிரு்பபார். வைடியும முதாலிாக அறுவைவத் பசய்திரு்பபார்.
எனைக்க சாகித்திி அக்காபதமி பரச கிவத்த்த பபாது இலைக்கிித்தில் இத்ஒதுக்கடு
வைந்து விடத்து என்று ஒரு பிடடுக்கி பத்திரவக எழுத்பபபாய் என் சாதியினைர் எ்பபிபிா
என்வனை அவத்ிாும கண்டு புனியில் நவத்பபற்ற ஒரு ிாபபரும ிகாசனை ிாநாடிற்க
என்வனை பபச அவுத்து, பபருந்பதாவக பகாடுத்து பகாுரவிக்க முன்வைந்தார்ககள. ஆனைால்,
பபாதுவைாழ்வில் இரு்பபவைர்ககள கறி்பபாக தவலைவைராகவும, எழுத்தாுராகவும
இரு்பபவைர்ககள சாதிி ிறு்பபாுராக இருக்க பவைண்டும என்று அன்றும நவனைத்பதன்,
இன்றும நவனைக்கிபறன். ஆவகிால், அந்த ிகாநாடிற்க வைரிாடபத்ன் என்று கிதம
எழுதி்ப பபாடபத்ன்.
என் உறவுக்காரர்கவுக் பகாண்த் பசன்வனை விிாபாரககள சஙகம இபத
காரணத்துக்காக என்வனை அவுத்த பபாதும ிறுத்பதன். நான் நவனைத்திருந்தால் சமுத்திரம
சமூபக் பபரவவை என்ற இவலைிவறவு, காய்ிவறவைானை சாதிி அவி்பவப உருவைாக்கி
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இன்னம பிரபலைிாகி இருக்கலைாம. இ்பபபாது என்வனைக் கடுவிிாகவும, பகாகூவச்ப
படுத்தியும பபசம பத்திரவககவு ஒருவக பார்த்திருக்கலைாம. ஆனைால், என் வகபிா
எழுத்தாுக் வக. தமிழ்கூசாதி என்ற ஒன்வறக் தவிர பவைறு எந்த சாதியும இல்வலை என்று
எழுத்தால் சாதிக்க நவனைக்கம வக.
1980 ஆம ஆண்டு வைாக்கில் எனைது நாவைலைானை ‘பசாற்று்ப படத்ாும’  ஊவி
பவையிலைாக பத்ிாக்ப பபானைபபாது அதற்க இவசிவித்த இவுிராரா அவைர்களின்
விரு்பப்பபி அவைவர எனைது திவர்பபத் திார்பபாுருத்ன் சந்தித்பதன். பல்பவைறு
நாத்கஙகளில் நான் பாத்ல்ககள எழுதி அவவை பவைற்றி பபற்றதால், இவுிராராவித்ம
உகளு பரகூசித்வத பலைிாக நடபாக்கி அவைர் மூலைம திவர்பபாத்ல்கவு எழுத
நவனைத்பதன். இதனைால், அ்பபபாது நலைவிி வைறுவியும பவைளிபிறி, இ்பபபாதும
ிக்களித்ம இன்னம பநருக்கிாக பபாக முிந்திருக்கம. ஆனைால், எஙகுது சந்தி்பபில்
கடுவிிானை வைாக்கவைாதம ஏற்படடு பகாஞ்ச நஞ்சமிருந்த பரகூசிமும பபாய்விடத்து.
இதனைால் ஊவி பவையிாலம ஊவிிாகபவை ஆக்க்பபடத்து. ஆனைாாலம, எனைக்க
இ்பபபாதும வைருத்தம இல்வலை. சாதி்பபது எ்பபி ஒரு சாதவனைபிா, அ்பபி சாதிக்காில்
இரு்பபதும ஒரு சாதவனை என்று நவனை்பபவைன் நான். ஒரு பபண் ஐ.பி.எஸ் எழுத்தாுர்
நீதிின்றத்தில் எனைக்க எதிராக அவைதறு வைுக்க ஒன்வற பதாடுத்திருக்கிறார். நீதிின்ற
விசாரவணகளுக்க அவைர் அரச வைாகனைஙகளிபலைபி வைந்தார். இவத ஆடபசபித்து அ்பபபாது
உகளதுவற பசிலைாுராக இருந்த ூனரணலிஙகம அவைர்களித்ம ஒரு ின பகாடுத்பதன். இவைர்
எனைது இனிி நண்பர். அவைர், அந்த அமிாவவை அஙபகபி வைரவைவுத்து வைுக்வக வைாபஸ்
வைாஙககூ பசய்வைதாக கறி்பபிடத்ார். அவைரும தனைது நண்பர் என்பதால் அவத தடத்ிாடத்ார்
என்றும கறி்பபிடத்ார். ஆனைாாலம, நான் ிறுத்துவிடபத்ன். எனைது வைாதிவி அவைரது
பிலைதிகாரவி வவைத்து நர்பந்திக்க நான் விருமபவில்வலை.
நான் தமிழ் பதசிித்தின் பக்கம நற்பவைன். ஆனைாாலம, தமிழ் பபரனைவைாதத்வதபிா,
விடுதவலை்பபலிகவுபிா என்னைால் ஆதரக்க இிலைவில்வலை. ினைகூசாடசிவி தக்கி்ப
பபாடடுவிடடு ஆதரத்து இருந்தால் இந்பநரம உலைகத்தில் எபதா ஒரு நாடில்
பபசிக்பகாண்ிரு்பபபன். இதன் மூலைம அருவிிானை நண்பர்கவு ் த் இுந்திருக்கிபறன்.
ித்தியில் அரச ஊழிர்ககள நலைவனை கவைனித்து வைந்த அ்பபபாவதி அவிகூசரானை என்
இனிி பதாுர் எஸ்.ஆர். பாலைச்பபிரிணிிம அவைர்ககள எனைக்க பதவியில் நீடி்பபக்
பகாடுக்க முன்வைந்தார். அவத பின்விிாக ிறுத்தவைன் நான்.
இவவை, என்வனை்ப பற்றி எனைக்கத் பதரந்த விவைரஙககள. வைாசகர்ககள இந்த நூலின்
நமபகத்தன்விவி இதன் மூலைம எ்பபி பவைண்டுிானைாாலம தீர்ிானிக்கடடும.
இந்த நூல் கறித்து வைாசகர்ககள தஙகுது பிலைானை கருத்துக்கவு எனைக்கத்
பதரவித்தால் எனைக்க உதவிிாக இருக்கம. கவலைஞவர்ப பற்றி இரண்த்ாவைது பகதி எழுத்ப
பபாகமபபாது இந்த திருத்தஙககள கவைனைத்தில் பகாகளு்பபடும.
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இந்த நூவலை அருவிிாக அகூசிடடுக் பகாடுத்த ிணிவைாசகர் பதி்பபகத்தின்
உரவிிாுர் பபராசிரிர் ச.பிய்ி்பபன், அதன் நர்வைாகிகுானை பசாமு, கருமூர்த்தி
ஆகிபிாருக்கம எனை ினைிார்ந்த நன்றிவித் பதரவித்துக் பகாகளகிபறன்.

1953-ஆம ஆண்டு, கவலைஞர் வீடிற்க ஒரு சிறுவைனைாக வைந்பதன். அன்றுமுதல்
கவலைஞவர்ப பார்க்கிபறன். பார்த்துக் பகாண்பத் இருக்கிபறன். இன்னம அவைவர்ப பார்த்து
முிிவில்வலை.
- பவைவலைிாுர். ிணி அவைர்ககள
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நமி சமுத்திரத்துக்க ஒரு நல்லை ிாவலைிாக...
1996 ஆம ஆண்டு... ரனவலை ிாதம முதல் வைாரத்தில் ஒருநாகள...
எனைது வைாகனைத்தில் இரண்டு சக்கர கால்களும, எனைது வககளும ஒன்றாக இவணி,
நான்க கால் பாய்கூசலில் பகாபாலைபரத்தில் நான்காவைது கறுக்கத் பதருவுக்ககள நவுந்பதன்.
வைாகனைத்வத ஒரு ட்டரிாக நறுத்தி விடடு, நத்ந்பதன். அஙககளு காவைல்துவற அதிகாரககள
என்வனை ட்டரஙகடி பார்த்தார்கபு தவிர, கறுக்க விசாரவண எதுவும பசய்ிவில்வலை.
என்வனை என் பாடடுக்க நத்க்க விடத்ார்ககள. எனைக்க ஆனைந்த அதிர்கூசி. கத்ந்த ஐந்து ஆண்டு
காலைத்தில் முதல்வைரன் வீடடுக்ககள இ்பபி சபிடவசிாக நத்ிாத் முிிாது. இது எனைக்க
ஒரு பதுவிிாகவும, சாராசர ினிதனக்க கிவத்த்திருக்கின்ற பதர்தல் பரடசி பலைனைாகவும
பதான்றிிது.
கவலைஞரன் வீடிற்க பலைதத்வவை பசன்றிரு்பபதால் அவத அவத்ிாும
கண்டுபிி்பபதில் சிரிம இல்வலை. பிரதானை சாவலையில் இந்த கறுக்கத் பதருக்கவு
கண்டுபிி்பபதற்பக ஒரு ஆய்வு்ப படத்ம பகாடுக்கலைாம. ஆனைால், பதருவின்
ிறுமுவனையில் இருந்த கவலைஞரன் வீடடு முன்னைால் ஒருசிலை சுல் விுக்க கார்களும,
் டத்மும இரு்பபவத வவைத்துத்தான், அவத கவலைஞரன் வீடு என்று பதிதாக வைருபவைர்
அனிானிக்க முியும. அந்த பதரு முழுக்க ிாத்ிாளிவக ் த் பகாபரஙககள பபான்ற
கடித்ஙககள. கவலைஞரன் வீடு இவைற்பறாடு ஒ்பபிடும பபாது மிககூ சாதாரணிானைது.
ஒருவைர் அவிகூசராக்ப பபாறு்பபபற்கமபபாது அவைர் பசாந்த வீடில் இருக்க விருமபினைால்
அரச பசலைவில் அந்த வீடவத் பது்பபித்துக் பகாகளுலைாம. முதல்வைர் என்றால் பகடக
பவைண்ிிது இல்வலை.
ஆனைால், கவலைஞரன் வீடடு முன்ப ஒரு பபரிபதாரு வைவுந்த பகாடத்வக
முக்பகாண வைிவைத்தில் பபாத்்பபடடு இருந்தது. வைாசாலக்க முன்னைால் இத்து பக்கத்தில்
பபாது ிக்களுக்காக பபஞ்சககள பபாத்்பபடிருந்தனை. இதுதான் முதல்வைர் கவலைஞர் தனைது
வீடவத் பது்பபித்துக் பகாண்த் வைவக என்று கருதுகிபறன். ிற்றபி அவைரது வீடு பின்வனை்ப
பதுவிக்க பதுவிிாகாில், முன்வனை புவிக்க புவிிாகபவை பதான்றிிது.
கவலைஞவர்ப பார்க்க்பபபாகிபறாம, பபச்ப பபாகிபறாம என்ற பரபர்பபபாடும,
பரவைசத்பதாடும, ் த்பவை பத்பத்்பபபாடும கவலைஞரன் வைரபவைற்ப அவறக்ககள
நவுகிபறன். வீடடுக்க முன்னைால் நன்ற காவைலைர்களுக்கம, வைாசல்பக்கம நன்ற
காவைல்துவற உிர் அதிகாரகளுக்கம என்வனை நன்றாகபவை பதரந்திருக்கிறது. பருவைகூ
சழ்பபபாடு என்வனை உகளபு விடத்ார்ககள. பசவ்வைக வைிவைத்திலைானை வைரபவைற்பவற...
ிாி்பபிகளுக்க வைழவிடத்து பபால் ஒதுக்கிாக இருந்த பவைளி, பிவுவுட பலைவககுால்
தடுக்க்பபடடு திிர் அவறிாக்க்ப படிருந்தது. அந்த அவறக்ககள எனைது இனிி நண்பரும,
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முதல்வைர் அாலவைலைகத்தின் இவணகூ பசிலைாுருிானை சண்முகநாதன் அவைர்ககள தடத்கூசில்
எவதபிா அித்துக் பகாண்ிருந்தார். ஒருபவைவு நமபகிானை கிதிாக இருக்கம. அவத
நான் பார்க்கவும ் த்ாது. அபத சிித்தில் அவைரத்ம பபசவும பவைண்டும. ஆவகிால்,
தவலைவி ிடடும ஒரு பகாணத்தில் தக்கி வவைத்துக் பகாண்டு ‘வைந்து விடபத்ன்’  என்பதற்க
அவத்ிாுிாக அவைருக்க ஒரு சல்க்ட அித்பதன். அவைரும கருிபி கண்ணாக
இருந்ததால் என்வனை பில்லைத் திருமபி்ப பார்த்து தவலைவி பின்விிாக ஆடினைார். அது
பிகம ஆகாித்திலிருந்து கபு கவிவைது பபால் எனைக்கத் பதான்றிிது.
இந்த சண்முகநாதன் கவலைஞருக்க ராி பக்த அனிான் ிாதிர. கவலைஞரன் ினைபி
இவைர் ினைம. பபாதுவைாக, கவலைஞர் ஒருவைர் மீது என்னை அனிானைம வவைத்திருக்கிறார்
என்பவத இவைரது ‘பத்ான்’  மூலைம அறிந்து பகாகளுலைாம என்பார்ககள. என் மீது மிகவும
அன்ப வவைத்திரு்பபவைர். ஒரு வைாரத்திற்க முன்ப கவலைஞவர சந்திக்க இவைவர அணகிபனைன்.
நான் எதிர்பார்த்தது பபால் அனிதி விவரவில் கிவத்க்காததால் எனைது நண்பர் ஆலைி
அருணா அவைர்கவு அணகிபனைன். அவைர் நத்வைிக்வக எடு்பபது வைவரக்கம காத்திருக்க
முிிாில், மீண்டும சண்முகநாதவனை பதாவலைபபசியில் பதாத்ர்ப பகாண்பத்ன். உத்பனை
அவைர் ‘சமுத்திரம சார்! முதல்வைர் அாலவைலைகத்தில் உஙகளுக்க இருக்கிற ஒபர நண்பன் நான்
தான்... எனைக்கத் பதரிாதா கவலைஞர் கிடத் ‘எ்பபபா பபசி எ்பபபா வைாஙகணம என்று,’
என்றார். நான் வைருத்தம பதரவித்பதன். ் த்பவை அவைசரம என்பறன். அவைர் ஒபர நண்பர்
என்று பசான்னை ஒற்வற வைார்த்வதயில் எனைக்கம கவலைஞருக்கம இவத்பி உகளு உறவின்
கத்ந்த காலைபி உகளுத்ஙகி இரு்பபவதத்தான் அவைர் பகாி காடினைார்.
சண்முகநாதன் உடகார்ந்திருக்கம அவறக்க எதிர்்பபக்கம உகளு பகதியில் ஒரு
நாற்காலியில் நான் உடகார்ந்பதன். இன்னம பலைர் அஙபக உடகார்ந்து இருந்தார்ககள. சிலை
பதிி முகஙககள. பலை பவுி முகஙககள. இந்த இரண்த்ாவைது வைவக முகஙகவு்ப பார்த்ததும,
நான் ட்டருவு பவைடகிபனைன். அந்த முகஙகளும ‘உனைக்க இஙபக என்னை பவைவலை’  என்று
பகடகாில் பகடபது பபால் பதான்றினை. கறி்பபாக ஆர்.ி. சீதாபதி அவைர்ககள அன்வறக்க்ப
பார்த்து வைந்திருந்தார். என் வைணக்கத்திற்க அவைர் இில்பாகபவை பதில் வைணக்கம பபாடத்ார்.
ஆனைால் அவைருக்க வைணக்கம பபாடும பபாது என் வக பலைசாக ஆிிது. காரணம
கவலைஞருக்கம எனைக்கம ஏற்படத் பிாதல்களும முரண்பாடுகளும அவைருக்க நன்றாகபவை
பதரயும.
கவலைஞருக்க என்வனை்ப பற்றி முழுவிிாகத் பதரயும என்பதால் நான் கற்ற
உணர்வில் தவிக்க இல்வலை. ஆனைாாலம, ஒருவைர் தான் எ்பபி்பபடத்வைர் என்பவத தனைது
உணர்வுகுால் தீர்ிானிக்கிறார். ஆனைால், ிற்றவைர்கபுா அவைவர அவைரது பசில்குால்
தீர்ிானிக்கிறார்ககள. உணர்வுகளும பசில்பாடுகளும பிறருக்க முரண்பாடுகுாக பதரயும
பபாது தவைறானை கருத்துக்க வைாய்்பபககள உண்டு. இந்த வைாய்்பபக்கவு அஙகிருக்கம
நண்பர்களுக்க நவறிபவை பகாடுத்திரு்பபபன். காரணம கவலைஞரத்ம நான் சண்வத்்ப
பபாடத்து ிடடுபி அவைர்களுக்கத் பதரயும கத்ந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஏற்படத் உறவு
ிாற்றம அவைர்களுக்க பதரந்திருக்க நிாிம இல்வலை.
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நான் அந்த முகஙகவு பார்க்க விருமபாது சவைபரஙகம ிாடத்்பபடிருந்த
பத்ஙகவு்ப பார்த்பதன். எதிர்்பபறகூ சவைரல் கவலைஞர் பதன்வனை ிரத்தில் பலைசாய் சாய்ந்து
நற்பது பபான்ற ஒரு வைரபவைற்ப இதழ். அதற்க கபு -

"நன்றி ஒருவைர்க்க பசய்தக்கால் அந்நன்றி
என்று தருமபகாபலைனை பவைண்த்ாம - நன்று
துரா வைுர்பதஙக தாளுண்த் நீவர
தவலைிாபலை தான்தருத லைால்"
என்று எழுத்பபடிருந்தது.
இன்பனைாரு பகதியில் இபதிாதிரிானை பவைண்பாவில் ‘சஙகத் தமிழ் தந்த
கவலைஞபர’  என்ற வைாசகம என்வனைக் கவைர்ந்தது. இந்த ஒுவவைிார் பாத்வலை, மூன்றாவைது
வைக்பப்ப பிக்கம பபாது என் ஆசிரவி பசால்லிக் பகாடுத்ததும ிறுநாகள அவத ஒ்பபிக்க
பவைண்டும என்று ஆவணயிடத்தும, அன்றிரவு நான் இந்த பாத்வலை ினை்பபாத்ம பசய்ததும
நவனைவுக்க வைந்தனை. ிறுநாகள அதிகாவலையிபலைபி ினை்பபாத்ம பசய்திருக்க ிாடத்ான்
என்று நான் அனிானித்த எனைது பபரி்பபா ிகவனை எழு்பபி இந்த பாத்வலை ஒ்பபித்த்ப
பபாது அவைன் ஒரு திருத்தம பசான்னைான். அ்பபபாபத எனைக்க கர்வைபஙகம ஏற்படத்து.
இந்த்ப பாத்ல் பதாண்த்ர்களுக்க, கவலைஞர் பசய்த பதாண்டுகவு பசால்லைாில் பசால்வைது
பபால் பதான்றிிது.
அந்த வைரகளில் இருந்து கண்கவு விலைக்கி தந்வத பபரிார் மூதறிஞர் ராராஜ,
பபருந்தவலைவைர் காிராசர் பபான்ற தவலைவைர்களுத்ன் கவலைஞர் பசர்ந்து நற்கம
பவக்பபத்ஙகவு்ப பார்த்பதன். அன்றுமுதல் இன்று வைவர கவலைஞருக்க வைுஙக்ப படத்
பல்பவைறு வைரபவைற்ப பத்ஙகளும, சவைர் இருக்கம இத்ம பதரிாில் இவத்யிவத்பி
பவைண்விவிக் காடிக் பகாண்டு காடசி காடினை.
இந்தகூ சிிம பார்த்து பவைளிபி ிக்ககள ் டத்ம பபருத்து விடத்து. ஆண்களும
பபண்களுிாய் ஆளுக்பகாரு ினவவை வகயில் வவைத்துக் பகாண்டு அவிதிபிாடு
நன்றார்ககள அவைர்கவு ஒழுஙக பசய்து விடடு அவிகூசர் ஆர்க்காடடு வீராசாமி அவைர்ககள
உகளபு வைந்தார். கண்ணில் பதன்படத் என்வனை ஆகூசரிிாக்ப பார்த்தார். இரண்டு
வினைாிககள கழத்து மீண்டும பவைளிபி பார்த்தார். எனைக்க என்னைபிா 1990 ஆம ஆண்டு
பச்பத்மபர் ிாதவைாக்கில் இபத வீடடுக்க முன்ப கவலைஞருக்கம எனைக்கம நவத்பபற்ற
கடுவிிானை வைாக்கவைாதம அவைருக்க நவனைவுக்க வைந்து அந்த இத்த்வத அவைர்
அனிகூவசிாக பார்க்கிறாபரா என்று ் த் நவனைத்பதன். அவைர் சாதரணிாகத் தான்
பார்த்திரு்பபார். ஆனைால், எனைக்பகா ‘எந்த முகத்பதாடு இஙபக வைந்பத’  என்று அவைர் பகடபது
பபால் பதான்றிிது. ஒருபவைவு எல்பலைாவரயும பபால் நானம ஒரு பகூபசாந்திிாகி
மீண்டும இஙபக வைந்திரு்பபபபனைா என்று அவைர் நவனைத்திருந்தால் அதில் தவைறில்வலை.
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என்னைால் அவைர் முகத்வத பநருக்க பநராய் பார்க்க முிிவில்வலை. ஆவகிால்,
உகளபு உகளு வைரபவைற்பவறக்ககள நவுி்ப பபாபனைன். அதன் வைாசல்பிக்க பில்
கவலைஞரும, அவைரது அன்வனைிார் அஞ்சகம அமவிிாரும தாயும ிகவுிாய் இருந்த
பத்ம என்வனை சிறிது பநரம நற்க வவைத்தது. அய்ந்து வைிதிபலைபி அமிாவவை இுந்த என்
ினைம சிறிது துித்து்ப பபானைது.
உகள வைரபவைற்பவறயில் பசாபா பசடடுககள பபாத்்பபடடு இருந்தனை. சவைவர ஒடிி
பிவரயின் இருபக்கமும இரண்டு கண்ணாி பபவுகளில் கவலைஞரன் தந்வத
முத்துபவைலைரன் பத்மும, அன்வனைிாரன் பத்மும சிவலைகுாக வவைக்க்பபடடு இருந்தனை.
பில் சவைரல் திருவைகளளுவைர் பத்ம. இன்பனைாரு பகதியில், கவலைஞர், தனைது
குந்வதகபுாடு விதவிதிாக எடுத்துக் பகாண்த் பவக்பபத்ஙககள... கவலைஞவர அந்த
வைிதில் நான் பார்த்தது இல்வலை. இ்பபபாது பபால் அவைர் தவலை வைழுக்வகிாக இல்லைாில்
சருடவத் முிபிாடு அுகாகத் பதான்றிிது. அந்த கண்களிாலம ஒரு கறுகறு்பபம ஒரு
பபாராளிக் கணமும பதன்படுவைது பபால் எனைக்கத் பதான்றிிது.
அந்த அவறமுழுக்க விிாபித்த பார்வவைிாுர்கவு்ப பார்த்பதன். ஒரு சிலைர் இ.ஆ.ப.
அதிகாரகுாக இருக்கலைாம. ஒரு சிலைர் பதாழலைதிபர்குாக இருக்கலைாம. ஒவ்பவைாருவைரும
தஙகளுக்ககளபுபி மூழ்கிக் கித்ந்தார்ககள. கவலைஞவர முன் அனிதியுத்ன் சந்திக்க
வைந்திரு்பபவைர்ககள. முதல்வைவர சந்திக்கம பபாது எ்பபி எல்லைாம பபச பவைண்டும என்று
ினைதிற்ககள ிாறிிாறி ஒத்திவக பபாடடுக் பகாண்ிருந்தவைர்ககள.
ஒபர ஒருவைர் ிடடும பதா்பபகள வைவரக்கம சடவத்யில் பித்தான் ிாடத்ாில் த்ாலைர்
சஙகிலி பதான்ற தனித்திருந்தார். விசாரத்து்ப பார்த்ததில், அவைர் ஒரு பிரபலை திவர்பபத்
நிகர் என்று அறிந்பதன். ஒரு முதல்வைவர எந்த ிாதிர சந்திக்க பவைண்டும என்கிற உவத்
நாகரீகம ் த் இல்லைாதவைர். இந்த ிாதிர ஆடகளுக்க கவலைஞர் இன்னம
இத்ஙபகாடுக்கிறாபர என்று எனைக்க இ்பபபாது ் த் வைருத்தம உண்டு. அஙபக இருக்க்ப
பிிக்காில் பவைளி வைரபவைற்பவறக்க வைந்பதன். கவலைஞரன் முன்வனைி அவிகூசரவவையில்
பணிிாற்றி, இ்பபபாதும பதாத்ர்ந்து அவிகூசர்குாக இருக்கம திருவைாுர்ககள பபான்முி,
துவரமுருகன் ஆகிபிார் பதன்படத்ார்ககள. பவுி பதாுரானை துவரமுருகன் என்வனை்ப
பார்த்து நடபபாடு சிரத்தார். பபான்முி பபசவில்வலை. ஒருபவைவு, ஒரு காலைத்தில்
கவலைஞபராடு, நான் நத்ந்து பகாண்த் விதம இ்பபபாது அவைருக்க நவனைவுக்க வைந்திருக்க
பவைண்டும.
அத்தவனை பபர் ித்தியிாலம நான் தனிவியில் தவித்பதன். இந்தகூ சிித்தில் பலைசாய்
உகள வைவுந்த அய்மபது வைிது ிதிக்கத் தக்க ஒருவைர் என்னித்ம வைணக்கம பபாடத்ார். நான்
திருதிரு என்று விழத்த பபாது அவைர் ‘உஙகவு எனைக்கத் பதரயும சமுத்திரம சார். என்
பபிர் ிணி’  என்றார். இந்த ிணி, கவலைஞரன் பவைவலைிாகள என்று பசால்லைக்
பககளவி்பபடடு இருக்கிபறன். பநருக்கிக் காலைத்தில் காவைல்துவறயினைரால் மிகவும
பகாடுவி்பபடுத்த்ப படத்வைர் என்றும அறிந்து இருக்கிபறன். ஆனைால், பார்வவையும
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பதாரவணயும இவைவர பவைவலைிாுாகக் காடத்ாில், வீடடு ஆுாகபவை காடிிது. இந்த
அுவிற்க கவலைஞரும அவைரது கடுமபத்தினைரும அவைருக்க பகாடுத்திருக்கம சதந்திரமும
இவைரது விசவைாசமும அந்த ிணிவிகூ சற்றி ஒரு ஒளிவைடத்ிாய் எனைக்கத் பதான்றிிது.
நான் பதிலைளித்பதன்.
‘உஙகவு்ப பற்றி நவறி பககளவி்பபடிருக்பகன் ிணி. எவ்வைுவு காலைிா
கவலைஞர் வீடலை இருக்கிஙக?’
‘1953 ஆம ஆண்டு சிறுவைனைா வைந்பதன் சார். கவலைஞவர அ்பப்ப பார்த்தவைன் இன்னம
பார்த்து முிக்கலை. பார்த்துக் பகாண்பத் இருக்பகன் சார்’ 
‘பதாகள கண்த்ார் பதாபு கண்த்ார் என்று கமபன் பசான்னைதுதான், எனைக்க
நவனைவுக்க வைந்தது.’ நானம, கவலைஞவர காதலைாகியும, பிாதலைாகியும கண்ணீர் ில்க்ப
பார்த்திருக்கிபறன். ஆனைாாலம, இன்னம நான் பார்த்து முிிவில்வலை.
ிணிபிாடு பபசிிது எனைக்க சிறிது பதமபளித்தது. இந்தகூ சிித்தில்
ிாி்பபிகளில் இருந்து கபு இறஙகிி பதாுர் சண்முகநாதன், நான் கவலைஞவர பார்க்க
ிாிக்ககூ பசல்லைலைாம என்று சமிக்வஞ பசய்தார்.
ிாி்பபிகவு ட்டத்ாக்கவறிாகத் தாவி, கவலைஞர் உகளு அவறக்ககள நவுகிபறன்.
வைாசற்பக்கம முகம பபாடடுத்தான் கவலைஞர் உடகார்ந்திருக்கிறார். ஒற்வறகூபசாபா
இருக்வகயில் இருந்து என்வனை்ப பார்த்ததும ‘வைாஙக சமுத்திரம! என்று எழுகிறார். நான்
பவதத்து்ப பபாய்விடுகிபறன். ஒரு ிகத்தான் ினிதர் எனைக்காக எழுந்திருக்க ் த்ாது.
அ்பபிபி எழுந்த அவைவர அதிக பநரம நற்க வவைக்கக் ் த்ாது என்று ட்டபத்ாி்ப
பபாகிபறன்.
கவலைஞர் உடகார்ந்ததும, நானம உடகாருகிபறன். கவலைஞவர எழுத்தாுத்தனைிாக
பார்க்கிபறன். பல்பவைறு சந்தி்பபகளில் இ்பபி கவலைஞவர ிடடுபி பார்த்ததால் அந்த
அவறக்ககள கவலைஞர் ிடடுபி இன்னம எனைக்க காடசித் தருகிறார். பவக்பபத்ஙககள
உண்த்ா... திவரகூசீவலைககள உகளுனைவைா என்பது இன்றுவும பதரிாது. கவலைஞரன்
பார்வவையில் பவுி விரக்திக்க்ப பதிலைாக ஒரு பிரகாசம பதரகிறது. ஆனைால் அந்த பிரகாசம
தன்வனை பிரகாச்பபடுத்தாில், இந்த சமூகத்வத்ப பிரகாச்பபடுத்த முவனைவைது பபால்
என்னகள ஒரு ிதி்பபீடு எழுகிறது. ிக்ககள பகாடுத்த பபாறு்பவப அவைர்ககள எதிர்பார்்பபிற்க
ஏற்ப நவனைபவைற்ற பவைண்டுபி என்ற சவிவி தவலைதாஙகி, முகத்திாலம அதன் தத்ிஙககள
ஏற்படடுகளுதுபபால் பதான்றிிது. ஆுவைந்த பபருவி இல்லைாில் அவத நவறபவைற்றும
விக்கத்வத எ்பபி உருவைாக்கவைது என்ற சிந்தவனைபி, அவைர் முகத்தில் ிண்ிக் கித்ந்ததாக
எனைக்க்ப படத்து.
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கவலைஞரத்ம அவைரது பவைற்றி வைாவகக்க எனைது வைாழ்த்துக்கவுத் பதரவித்துக்
பகாண்பத்ன். பல்பவைறு விவைகாரஙகவு்ப பபசிபனைாம. இவைற்றுகள பலை அந்தரஙகிானைவவை.
கவலைஞர் என்மீது நமபிக்வக வவைத்து பதரவிக்கம தகவைல்கவு ினைதில் வவைத்து வைாிால்
ூனடி வவைக்க பவைண்டுபி என்ற அகூசமும ் த்பவை ஏற்படுகிறது.
இன்பனைான்றும தடடு்பபடுகிறது. ஒரு கடி அதிகாரவி்ப பார்க்க்ப பபானைால் ் த்,
அவைர், பகா்பவப்ப பார்த்துக் பகாண்பத் பபசவைார். அவைர் பபசி முி்பபது வைவரக்கம நாம
பிுனைிாக இருந்தால் ‘நீஙக பாடடுக்க பபசஙக’  என்பார். சிலைர் பதாவலைக்காடசி
பபடியில் ஒரு கண்ணம, நம மீது ஒரு கண்ணம பபாடடு நாம பபசவைவத பகடபார்ககள.
நாம நிது பபகூசில் உகூசத்திற்க பசல்ாலம பபாது அவைர்ககள பதாவலைபபசி எண்கவுகூ
சுற்றுவைார்ககள. நமித்க் கணக்கில் பபசவைார்ககள. பிறக நமவி்ப பார்த்து ‘என்னைபவைா
பசான்னீர்கபு’  என்பார்ககள. இ்பபி்பபடத் அதிகாரகவுயும தவலைவைர்கவுயும பார்த்து
எனைக்க அத்துபி ஆகிவிடத்து. சிலைரத்ம பசால்லை வைந்த தகவைல்கவு பசால்லைாிபலை
பவைளிபிறி இருக்கிபறன்.
கவலைஞர் அ்பபிில்லை. எனைக்க பத்து நமித்ம பகாடுத்தால் அந்த பத்து நமித்மும
பதாவலைபபசி ிணி அிக்காது. இண்த்ர்காம இவரிாது. கவலைஞரும எவதபிா
நவனைவிற்க பகாண்டு வைந்ததுபபால், அரக்க்ப பரக்க்ப பார்க்க ிாடத்ார். எவைரும அந்த
அவறக்ககள நவுிவும முிிாது. ஒரு முதல்வைருக்க ஒரு நமித்த்திற்க கவறந்தது மூன்று
பதாவலைபபசிகுாவைது வைரும. இந்த சிானிி சமுத்திரத்திற்பக ஒரு நாளில் பலை
பத்லிபபான்ககள வைருமபபாது, முதல்வைரும, கடசித்தவலைவைருிானை கவலைஞருக்க வைரும
எண்ணிக்வக கறித்து கறி்பபித் பவைண்ிிது இல்வலை. ஆனைால், கவலைஞபரா அவைற்வற
வைிகடி வவைக்ககூ பசால்கிறார் என்பபத உண்வி. பார்வவைிாுர்களுக்க கிவத்க்கம
பநரத்வத அவைர் வீணிக்க விருமபிிதில்வலை. அபத சிிம சந்தி்பப பநரம ் ிவிடத்ால்
இண்த்ர்காம பலைசாக இவரயும. இஙகிதம உகளுவைர்ககள பரந்து பகாகளு பவைண்டும.
பல்பவைறு சந்தி்பபகளில் ஒன்பற ஒன்றில் தவிர கவலைஞர் என்வனை்ப பபாகலைாம என்று
பசான்னைதில்வலை.
பிறக நான் எந்த பநாக்கத்திற்க வைந்பதபனைா, அந்த பநாக்கத்வத கவலைஞரத்ம
பசால்கிபறன். அ்பபபாதுதான் பவைளிிானை எனைது சிறுகவத நூலைானை ஒரு ிாிரமும
ிரஙபகாத்தி பறவவைகளும, எனைது கடடுவரத் பதாக்பபானை எனைது கவதகளின் கவதககள,
அபிாத்தி ிசூதி இிபடத்பபாது பநல்வலை ிாவைடத்த்தின் இசலைாமிி கிராிிானை
பிடடு்பபாவுிம எ்பபி ிதபவைறி உன்ித்தர்குால் சற்றி வைவுக்க்பபடத்து என்பவத
விுக்கம நாவைலைானை மூடத்ம ஆகிி மூன்று நூல்கவுயும கவலைஞர் பவைளியித் பவைண்டும
என்று பகடடுக் பகாகளகிபறன். அபத சிித்தில், முதல் அவிகூசர் என்பதால் அவைவர
அவுக்கவில்வலை என்பவதயும பதளிவைாக்ககிபறன்.
பசன்ற பதர்தலின் முிவுககள எ்பபியிருக்கம என்று பதரிாதபபாபத, எனைது
அருவி பதாுரும, தமிழ்நாடு முற்பபாக்க எழுத்தாுர் சஙகத் தவலைவைரும, வைுக்கறிஞரும,
கவலைஞர் மீது பற்றாுருிானை ச.பசந்தில்நாதனத்னம இந்திி கமக்னிஸ்ட கடசியின் தமிழ்
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ிாநலைகூ பசிலைாுர் ஆர். என். நல்லைகண்ண அவைர்கபுாடும ஆபலைாசித்து கவலைஞர்
பவைன்றாாலம பதாற்றாாலம அவைர்தான் இந்த நூல்கவு பவைளியித் பவைண்டும என்று
் டத்ாக முிபவைடுத்தவதகூ சடிக் காடிபனைன். கவலைஞர் பலைசாய் சிரத்தார். எனைக்க
பரந்து விடத்து இ்பபி்பபடத் முிவு, அவைருக்க காடடும சாலவக அல்லை. பிகூவசயில்
அதிகார்ப பிகூவச ் த்ாது. பரந்து பகாண்டு என் தவலையில் நாபனை பலைசாக அித்துக்
பகாண்பத்ன்.
என்றாாலம, கவலைஞர் இந்த அதிகார்ப பிகூவச பற்றி அலைடிக்கவில்வலை.
சண்முகநாதன் அவைர்கபுாடு பத்லிகாமில் பபசினைார். ‘நமி சமுத்திரத்துக்க அவைபராத்
நூல்கவு பவைளியித் ஒரு பததி பவைணிாம வைா’  என்றார். நான் பநகிழ்ந்து பபாபனைன். நான்
கத்ந்தகாலைத்தில் பவைளி்பபடுத்திி கவலைஞருக்க எதிரானை கண்த்னை அறிக்வககவுயும மீறி
அவைர் ‘நமி சமுத்திரம’  என்கிறார். இந்த்ப பபரி ினைம - கவலைஞரன் சிறிினை சிந்திிாத
இில்ப என்வனை அ்பபிபி ஆக்கிரமித்துக் பகாகளகிறது. சண்முகநாதன் வைருமபபாது,
பார்வவை ிஙககிறது. சண்முகநாதன் வத்ரவி காடி ஏபதா பசால்கிறார். உத்பனை கவலைஞர்
என்வனை்ப பார்த்து பவைளியீடடு விுாவவை அந்த ிாதம 26 ஆம பததியில் வவைத்துக்
பகாகளுலைாம என்கிறார். சண்முகநாதனம கறித்துக் பகாண்த்ார்.
எனைது மூன்று பவத்்பபகவுயும கவலைஞரத்ம பகாடுக்கிபறன். ஒவ்பவைாரு
பவத்்பபிாலம தமபிரான் பதாுர் கவலைஞருக்க என்று நான் எழுதியிரு்பபவத கவலைஞர்
சிறிது அழுத்திாக பார்க்கிறார். இந்த ிாதிர எவைரும திது பவத்்பபகளில் இ்பபி எழுதி
பகாடுத்திருக்க ிாடத்ார்ககள என்று நவனைக்கிபறன். இந்த வைார்த்வதயில் கவலைஞருக்கம
எனைக்கம உகளு உறவும அந்த உறவில் ஏற்படத் ரசாினை ிாற்றமும உகளுத்ஙகி
இரு்பபவதகூ பசால்லைாில் பசால்ாலம பராண்ப பபாருகள மிக்க வைார்த்வத அது. இவத
பின்னைால் விுக்கலைாம என்று நவனைக்கிபறன்.
விவத்பபற்பபபானை என்னித்ம எந்த இத்த்தில் விுா நவத்பபறும என்று கவலைஞர்
பகடத்ார். உத்பனை ராபரஸ்வைர கல்ிாண ிண்த்பம அல்லைது கவலைவைாணர் அரஙகம என்று
பதிலைளித்பதன். பபாய்வைாருஙககள என்பது ிாதிர கவலைஞர் தவலைிவசத்தார்.
பபாதுவைாக, கவலைஞவர விுாவுக்க அவுத்தால் அந்த விுாவிற்கானை பபகூசாுர்பஙபகற்பாுர் படிிவலை கவலைஞரத்ம பகாடுக்கபவைண்டும என்பார்ககள. இது
சர்வைாதிகாரம அல்லை. நிாிானைதுதான். ஒரு தவலைவைவர அதுவும ிக்ககள அுவிாலம, கடசி
அுவிாலம, அரச அுவிாலம ஈ்டு இவணிற்ற தவலைவைராக இருக்கம ஒருவைவர விுாவிற்க
அவுக்கமபபாது ிாராவைது ஒருவைர், தறுதவலைத்தனைிாக்ப பபசலைாம. அல்லைது சிக்கலைானை
விவைகாரஙகவு எழு்பபி, அஙபகபி அவைர் பதிலைளிக்க பவைண்டும என்பது ிாதிர ் த்
வைற்பறுத்தலைாம. விுா பிவத்வி பகாகூவச்பபடுத்தி வித்லைாம.
எனைபவை, கவலைஞர் பபான்ற தவலைவைர்ககள, விுா விவைரஙகவுயும, பபகூசாுர்
படிிவலையும பகடபதில் தவைறில்வலை. நான் ் த் என்வனை விுாவிற்க
அவு்பபவைர்களித்ம பிவத்வி பகிர்ந்து பகாகளளும ிற்றவைர்கவு்ப பற்றி பகடபதுண்டு.
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எனைக்க சர்பபத்ாதவைர்ககள என்றால் நான் ிறுத்துவிடுவைதும உண்டு. இந்த்ப பின்னைணியில்,
கவலைஞர், பபகூசாுர் விவைரத்வத என்னித்ம பகடகாதது அவைருக்க என் மீது இருந்த
நமபிக்வகபி காடடுகிறது. அவைரும பகடகவில்வலை நானம பசால்லைவில்வலை.
பகடிருந்தால் பசால்லியிரு்பபபன். அ்பபி பசால்லை பவைண்டும என்று எனைக்க
பதான்றவில்வலை. அவ்வைுவுதான். ஆனைால், இ்பபபாது நவனைத்து்ப பார்க்கமபபாது
கவலைஞர் என்மீது வவைத்திருந்த அு்பபரி நமபிக்வகயில் பபருமிதம ஏற்படுகிறது.
் த்பவை ிாராக இருந்தாாலம சிாளிக்கலைாம என்கிற அவைரது பபார்க்கணமும ஒரு
காரணிாக இருக்கபிா என்ற க்கமும ஏற்படுகிறது.
கவலைஞரத்ம பததி கிவத்த்த ிகிழ்கூசியில் அவைர் நமி சமுத்திரம என்று பசான்னை
ஒன்றி்பபில் பியிறஙகிபனைன். கபு நன்று பகாண்ிருந்த ஆர்க்காடத்ார் உகளளிடத்
அவிகூசர்கவுயும, தவலைவைர்கவுயும கித்தா்பபாக்ப பார்த்துக் பகாண்பத் கவலைஞரன்
வீடவத்விடடு பவைளிபிற ினைமில்லைாில் பவைளிபிறிபனைன்.
நான் வீடடுக்க்ப பபாகாில் பாலைாஜ நகரல் உகளு நண்பர் அருண் வீர்பபன்
அவைர்களின் வீடிற்ககூ பசன்பறன். திவர்பபத் உலைகில் வைரலைாறு பவத்த்த ஏவி.பிய்ி்பபகூ
பசடிிார் அவைர்களின் ிருிகன், இவைர் ிாினைாவர பகத்ிிாக்காில் சிிாக உவுத்து
ஆசிிாவிபலைபி மிக்ப பபரி ஒலிபதி்பப நவலைித்வத அவித்திரு்பபவைர். இவைரத்ம,
கவலைஞவர சந்தித்த விவைரஙகவு பதரவித்துவிடடு, விுாவிற்கானை பசலைவு்ப படிிவலை்ப
பபாடடு்ப பார்த்பதாம. அமபதாயிரம ரபாய் அுவிற்க வைந்தது. நான் அதிர்ந்து பபாபனைன்.
என்னவத்ி பரஞ்பச ஐிாயிரம ரபாய் தான். என்னை பசய்வைது என்று குமபி்ப
பபானைபபாது, அருண் வீர்பபன் அவைர்ககள, தனைது துவணவிிார் மீனைாவவை அவுத்தார்.
அவைரது துவணவிிாபர சிக்காலக்க ஒரு தீர்வவைகூ பசான்னைார். அவைர், தனைது அமிா
ராபரஸ்வைர அமவிிாரத்ம பபசி அவைர் பபராலகளு அந்த ிண்த்பத்வத எனைக்க
இலைவைசிாக வைாஙகிக் பகாடு்பபதாக வைாக்களித்தார். கவலைஞர் என்று பசான்னைால் அமிா
கடத்ாிம தருவைார் என்றும கறி்பபிடத்ார்.
ஒரு கறி்பபிடத் நாளில் நானம, மீனைா அருண் வீர்பபன் அவைர்களும, ராபரஸ்வைர
அமவிிார் அவைர்கவுகூ சந்தித்பதாம. ராபரஸ்வைர அமவிிார் எனைக்க ஒுவவைிார்
ிாதிரபி பதான்றிிது. ஒபர ஒரு வித்திிாசம, தமிவுக் பகாடுத்து அன்பளி்பவப
வைாஙகபவைர் அல்லை. அன்பளி்பப தந்து தமிவு வைாஙககிறவைர். அவைர் தனைது பபிரல் உகளு
அந்த அருவிிானை கடித் வைுாகத்வத என் பபாறு்பபில் ஒருநாகள இலைவைசிாய் தருவைதற்க
ிகிழ்கூசிபிாடு உத்ன்படத்ார். கவலைஞர் என்றவுத்பனை ிறுபபகூசில்வலை. அவைர்
எதிர்கடசியில் இருந்தபபாது ் த் இபத அணகமுவறபி பகாண்த்வைர். கவலைஞர்
பவைளியிடும மூன்று பத்தகத்தின் பிகவுயும ராபரஸ்வைர அமவிிார் வைாஙகிக்
பகாகளுபவைண்டும என்று அந்த இத்த்தில் பகடடுக் பகாண்த்ால் அது அசல்
பகாகூவசத்தனைிாக எனைக்க பதான்றிிது. அவைருக்க கண்குால் நன்றி பதரவித்துவிடடு
பவைளிபிறிபனைன். ஒரு வைாரம கழத்துத்தான் அவைர் முதல்பிகவு வைாஙகபவைண்டும என்று
பகடடுக்பகாண்பத்ன்.
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வீடிற்கத் திருமபிிதும, ினைம என்வனை உவதத்தது. கவலைஞர் எனைது சிறுகவத
பதாக்பவப பிக்கமபபாது அவைர் ினைம பநாகபி என்ற பின் பிாசவனையில்
அல்லைாிபனைன். கவலைஞர் பவைளியித் இருக்கம ஒரு ிாிரமும ிரஙபகாத்தி்ப
பறவவைகளும என்ற சிறுகவதகளில் பபருமபாலைானைவவை அரசிில் கவதககள. முன்னைாகள
முதல்வைர் பரிலைலிதா பகாண்டுவைந்த காலைி கலைாகூசாரத்வத சாடும கவத எதிர் பரிாணம.
ஒரு ிாிரமும ிரஙபகாத்தி்ப பறவவைகளும தமிுகத்வத அரசிில் கடசிககள அத்தவனையும
என்னை பாடு படுத்துகின்றனை என்பவத விுக்ககிற கவத.
எல்லைாவைற்றிற்கம பிலைாக ஐமபபரும விுா, பபாறுத்தது பபாதாது ஆகிி
சிறுகவதககள திராவித் இிக்கத்வதயும, கவலைஞவரயும சாத்க் ் ிிவவை. முதல் கவதிானை
ஐமபபரும விுா எடுத்த எடு்பபிபலைபி திராவித் இிக்கத்வத கிண்த்ல் பசய்யும ஒரு
அஙகதக் கவத. கவலைஞர் இவைற்வற பித்து விடடு விுாவிற்க வைருவைாரா என்று எனைக்க
சந்பதகம ஏற்படடு விடத்து. அபத சிிம இந்தத் பதாக்பவப உருவைாக்கம பபாது அவைர்
தான் பவைளியித் பவைண்டும என்ற அனிானைத்பதாடு தான் இந்தகூ சிறுகவதகவு
உகளுத்க்கிபனைன். இ்பபபாது விுா பததி நகூசயிக்க்பபடடு விடத்தால் கவலைஞர்
வைருவைாபரா, ிாடத்ாபரா என்பது ிாதிர ினைதிற்ககள ஒரு பலைமபல் ஏற்படத்து. கவலைஞர்
இந்த நகழ்கூசிவி ரத்து பசய்துவித்லைாம என்றும ஒரு உதறல் எடுத்தது.
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சமுத்திரம பில் ஒரு உதி சூரின்
வைருவைார் கவலைஞர் என்றும, வைாரார் கவலைஞர் என்றும நரத்பலைாடு ராிநாதபரத்திற்க
ித்திி அரசின் குவிுமபரத் துவறயின் ிாநலை தவலைவி அதிகார என்ற முவறயில் ர்
பபாபனைன். அஙககளு ிாவைடத் ஆடசித்தவலைவைர் விருந்தினைர் ிாளிவகயில் தத்பத்லைாகத்
தஙகியிருந்பதன்.
ஒருநாகள காவலையில் எனைது அாலவைலைக வைாடகூபின் எனை்பபடும இரவுபநரக் காவைலைாளி
என் அவறக்க வைந்தார். நல்லை இவுஞர். ஆனைால் காது ிந்தம. நான் பலைதத்வவை ‘பகடகம
கருவிவி’  காதுகளில் பபாருத்திக் பகாகளளுமபி பகடத்ாாலம அது அவைருக்கம
பகடத்ாாலம, பகுாதது பபாலைபவை பாவித்துக் பகாண்த்வைர். உறு்பப பலைவீனைம பபரதல்லை
என்று நான் பலைதத்வவை பசான்னைாாலம, ஒருதத்வவை ் த் அவத ஏற்றுக் பகாகளுாதவைர். காது
நன்றாகக் பகடபது பபாலைபவை நி்பபார். அ்பபி்பபடத்வைர் என் அவறக்க வைந்து ிாபரா
நாதன்ன ஒருத்தர் இரவில் அாலவைலைகத்தில் பத்லிபபான் பசய்ததாக பதரவித்தார்.
என்றாாலம எந்த பபிருக்கரி நாதன் என்பவத அவைரால் பதளிவைாககூ பசால்லை
முிிவில்வலை. பவைறும நாதன் இல்வலை இன்பனைாரு பபிவரயும முன்னைால் பகாண்த்
ஏபதா ஒரு நாதன் என்று பசான்னைவதபி பசால்லிக் பகாண்ிருந்தார்.
எனைக்க்ப பிம பிித்து விடத்து. ஒருபவைவு சண்முகநாதன் எனைது அாலவைலைக
பத்லிபபான் எண்கவு வைாஙகி ‘இ்பபி எழுதினைா எ்பபிஙக கவலைஞர் வைருவைார்’  என்று
பசால்லி விடடு நகழ்கூசிவி ரத்து பசய்த விவைகாரத்வத பசால்லை வைந்திரு்பபாபரா என்று
துித்து்ப பபாபனைன். உத்பனை தமிுக அரசின் ிக்ககள பதாத்ர்ப அதிகாரிானை என் இனிி
நண்பர் சபாசத்ன் பதாவலை பபசியில் பதாத்ர்ப பகாண்பத்ன். அவைர் தனைக்க பதரிாது
என்றும சண்முகநாதனித்பி நான் பபசிவித்லைாம என்றும பரந்துவரத்தார். எனைக்க
சண்முகநாதனித்ம பபச்ப பிம. ‘எஙக்பபன் கதிருக்ககள இல்வலை ‘ என்கிற கவதிாகிவித்க்
் த்ாபத என்கிற அகூசம. சமிா கித்க்கிற சஙவக ஊதிவித்க் ் த்ாபத என்கிற
முன்பிாசவனை.
என் துவணவிிாருக்க பத்லிபபான் பசய்தால் கவலைஞரன் நகழ்கூசி ரத்தாகி
விடத்தாக ிாரும பதரவிக்க வில்வலை என்றார். ஆனைாாலம, ிாபரா ஒருவைர் எனைது
ராிநாதபர அாலவைலைக எண்வண வைாஙகிிதாகவும கறி்பபிடத்ார். எதற்க என்று
பதரிாதாம. இவைரும பகடகவில்வலைிாம. அவைரும பசால்லை வில்வலைிாம. என்னவத்ி
பகாபத்வத ிவனைவியித்ம காடடுவைது பபால் பதாவலைபபசிவி த்க்பகன்று வவைத்பதன்.
பின்னைர் பதாுர் பசந்தில்நாதனத்ன் பதாத்ர்ப பகாண்பத்ன். அவைர், தான் பபசவில்வலை
என்றார். எனைது ஆதஙகத்வதத் பதரவித்தபபாது கவலைஞர் அ்பபிபில்லைாம நத்ந்து
பகாகளுிாடத்ார் என்றார். இது எனைக்கம பதரயும. ஆனைாாலம, விவைகாரம என்வனை்ப
பற்றிிது என்பதால் ஒரு த்ாக்த்ருக்க, தனைது பநாவி பற்றி ஏற்படும சந்பதகம எனைக்கம
வைந்தது.
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ஒருபவைவு சண்முகநாதன் இல்லைாில் பவைறு நாதனைாக இருக்கலைாபிா. ில்லியில்
தமிழ்கூசஙக துவணத் தவலைவைராக பணிிாற்றிி என் நண்பர் விசவைநாதனைா? அல்லைது
என்பனைாடு கல்்ர்ப பபகூச பபாடிகளில் கலைந்து பகாண்த்வைரும அவிகூசராக இருந்து
விடடு அரசிிலில் இருந்து கவுரவைிாக விலைகிக் பகாண்த் பவை்ர் விசவைநாதனைா? என்
பகளளித் பதாுன் பலைாகநாதனைா? எனைது இனிி நண்பரும தினைத்தந்தியின் அ்பபபாவதி
பசய்தி ஆசிரிருிானை சண்முகநாதனைா? பசன்வனை வைாபனைாலியில், என்வனைகூ பசால்ாலக்ககூ
பசால் அண்ணா அண்ணா என்று அவுக்கம இவுி சகா சாமிநாதனைா? அல்லைது
அற்பதிானை இலைக்கிி விிர்சகரானை பபராசிரிர் இராி. கருநாதனைா? அத்தவனை
நாதன்கவுயும நவனைத்து்ப பார்த்பதன். இதுவைவர எந்த நாதன் பதாவலைபபசியில் பதாத்ர்ப
பகாண்த்ார் என்பவத என்னைால் கண்டுபிிக்கபவை முிிவில்வலை.
விுா நாகள பநருஙகிிது என்பவத வித் பநருக்கிிது என்பற பசால்லைலைாம. கவலைஞர்
வைருவைதும உறுதிிாகி விடத்து. ஆனைாாலம, கவத்சி பநரத்தில் வைராில் பபாய்விடுவைாபரா
என்று ஒரு உதறல். அ்பபிிானைால் இந்பநரம பசால்லி அன்பபி இரு்பபார் என்கிற
ஆறுதல்.
பபாதுவைாக முதல்வைவர வவைத்து இந்த ிாதிரிானை விுாக்ககள நத்த்துகிறவைர்ககள
அதிபலைபி பணம கரந்து விடுவைார்ககள. பிரபலை பதாழலைதிபர்கவு நீண்த் வைரவசயில் நற்க
வவைத்து அவைர்ககள முதல்வைரத்மிருந்து பிககள பபறுவைது பபால் பதாவலைக்காடசி சாடசிிாக
காடி ஒவ்பவைாருவைவரயும ஆயிரக்கணக்கில் ரபாய் பகாடுக்கமபி பசய்து விடுவைார்ககள.
முதல்வைர் என்றால் பகடக பவைண்த்ாம. அத்தவனை பதாழலைதிபர்களும ் ி விடுவைார்ககள.
ஆனைால், இது ஒரு பகவைலைிானை அணகமுவற இதில் எனைக்க உத்ன்பாடு இல்வலை என்பது
ிடடும அல்லை. இ்பபி விுாவவை விிாபார பிவத்ிாக்கம பபர்வைழகவு நான் பவைறுத்து
ஒதுக்ககிறவைன். அபத சிித்தில் விுாவிற்கானை மின்கடத்ணம இரவு பநரிாகிிதால்
பலைசானை மின் பதாரணம. பபான்னைாவத்ககள ிாவலை ிரிாவதககள, சவைபராடிககள,
அவு்பபிதழ்ககள என்று மு்பபதாயிரம ரபாிாவைது பசலைவைாகம. மின்கடத்ணம பிவத்
அலைஙகாரம என்று பவைறு...
என்னை பசய்ிலைாம என்று சிந்தித்தபிபி எனைது நண்பர் அவிகூசர் ஆலைி அருணா
அவைர்கவு அணகிபனைன். அவைர் பநல்வலை பநடுிாறவனை பதாத்ர்ப பகாண்டு தினைத்தந்தி
சார்பில் சவைபராடிககள அிக்ககூ பசய்தார். பநல்வலை பநடுிாறன் திராவித் முன்பனைற்ற
குகத்தில் பபாறு்பபானை பணியில் இருந்தவைர். மிககூ சிறந்த ஆய்வைாுர், இலைக்கிி்ப
பபகூசாுர்.... ஆனைாாலம, நான் அவைவர பபச வைருமபி அவுக்கவில்வலை. அது எஙககள
இருவைவரயுபி பகாகூவச படுத்துவைதாக இருக்கம என்று கருதிபனைன். ஆரமப காலைத்தில்
எனைது நூல்கவு பவைளியிடடு ஊக்கவித்த ிணிவைாசகர் நூலைகத்தின் உரவிிாுர்
பபராசிரிர் ச. பிய்ி்பபன் அவைர்ககள அவு்பபிதழ்கவு அகூசித்துக் பகாடுத்தார்.
பசன்வனைத் பதாவலைக்காடசி நவலைித்தின் அ்பபபாவதி இிக்கநரும சிறந்த
எழுத்தாுருிானை ஏ. நத்ராசன் அவைர்களித்ம ‘பபான்னைாவத் வைாஙகிக் பகாடுஙககள’  என்று
உரவிபிாடு பகடபத்ன். ஐந்து வைாஙகிக் பகாடுஙககள நான் கவலைஞருக்க பபாடத்து தவிர
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எஞ்சிி நான்க சால்வவைகவுயும ிற்ற பபகூசாுர்களுக்க ிாற்றி ிாற்றி பபாடடு
சிாளித்து விடுகிபறன்’  என்பறன். உத்பனை அவைர், ‘பசய்வைவதத் திருந்த பசய்ிணம
அண்ணாகூசி’  என்று அறிவுறுத்தினைார். எனைக்கம பசர்த்து பபான்னைாவத்கவு வைாஙகி
பகாண்டு வைந்து விடத்ார். அருண் வீர்பபன் அவைர்ககள வீிபிா பத்ம எடுத்துக் பகாடு்பபதாக
தாபி முன் வைந்து பதரவித்து விடத்ார். எனைது உறவினைரும சிந்தவனைிாுரும, ிருத்துவை
துவறயில் அவனைத்து்ப பிரவுகவுயும நன்றாக பதரந்து வவைத்திரு்பபவைருிானை த்ாக்த்ர்
ராஜ்கிார் பத்திரவகிாுருக்க விருந்தளிக்கம பபாறு்பவப ஏற்றுக் பகாண்த்ார். எனைது
உறவினைரானை அவைர்தான் நன்றியுவர ் றினைார்.
விுா நாகள வைந்தது.
ிாவலை ஐந்தவர ிணிக்க பவைளியீடடு விுா துவைஙக பவைண்டும. ஆனைால், ் டத்ம
அதிகிாக இல்வலை. நான் நமபியிருக்கம முற்பபாக்க பதாுர்ககள ஆறவர ிணி
அுவில்தான் வைரமுியும, ஐந்தவர ிணிக்பக, கவலைஞர் வைரலைாிா என்று முதலைவிகூசர்
அாலவைலைகத்தில் இருந்து பககளவி வைந்து விடத்து. சவைபராடிகளும, அவு்பபிதழ்களும
அருவிிானைவவை. ிக்ககள இலைக்கிிம ிக்கபு இலைக்கிிம - கவலைஞர் பபசகிறார் என்ற
தவலை்பபகூ பசய்திபிாடு விுாகூ பசய்தி பவைளியித்்பபடடு இருந்தது. முதல்வைரன்
பவக்பபத்மும பபரி அுவில் பவைளியித்்பபடடு இருந்தது. ஆனைால் எனைது
பவக்பபத்த்வத நான் பவைளியித்வில்வலை. கவைர்கூசிிானை சவைபராடி அதன் தவலை்பபப
இலைக்கிிவைாதிகவு இழுக்கக் ் ிிது.
என்றாாலம சவைபராடிகவு ஒடடும பபாறு்பவப முன்பணம வைாஙகி ஒ்பபக்
பகாண்த் ஒரு அகூசகம, சரிாக ஒடத்வில்வலை. ஒ்பபக்க அஙபக இஙபகயுிாக
ஒடியிருந்தார்ககள. கவலைஞரன் வீடடு அருபக ் த் ஒடத்வில்வலை. பபாதாக்கவறக்க,
நானம பத்திரவககவு அணகி அவு்பபிதழ்கவு பகாடுக்கவில்வலை. இந்த்ப
பின்னைணியில் கவலைஞர் ஆறு ிணிக்க வைரலைாம என்று பசால்லி அன்பபிபனைன். அதற்ககள
் டத்ம ் ி விடும என்ற நமபிக்வக. காவைல்துவற அதிகார ஒருவைர் ஐந்தவர ிணி என்று
பபாடடு விடடு முதல்வைரன் நகழ்கூசிவி தகளளி வவைக்கலைாிா என்று தனைது பகாபத்திற்க
நவககூசவவை முகமூி பபாடடுக் பகடத்ார். நானம ஐந்தவர ிணி என்று பபாத்வில்வலை.
‘ஐந்தவர ிணிிுவில் என்று பபாடடு இருக்கிபறாம’  என்று பதிலைளித்பதன்.
கவலைஞர் ஆறுிணிக்க வைந்துவிடுவைார் என்று இறுதிிானை தகவைல் வைந்தது.
கவலைஞர் வைந்ததும பிவத்யில் இருந்து ் டத்த்வத்ப பார்த்தால் அந்த ிண்த்பம
நரமபி வைழந்து, பவைளிபியும விிாபித்திருந்தது. இந்தக் ் டத்த்தில் கடசித்
பதாண்த்ர்கவு வித் இலைக்கிித் பதாண்த்ர்கபு அதிகம. கவலைஞர் கறுநவக தவைு
வைந்தார். நானம எனைது கடுமபத்தினைரும அவைவர எதிர் பகாண்டு வைரபவைற்பறாம.
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கவலைஞர், எனைது மூன்று நூல்கவுயும பலைத்த வக தடத்ாலக்கிவத்பி பவைளியிடத்ார்.
இவைற்வற ராபரஸ்வைர அமவிிார் வைாஙகிக் பகாண்த்ார்.
தமிழ்்ப பண்பாடடுத் துவற அவிகூசர் முவனைவைர். தமிழ்க் கிிகன் தவலைவி
வைகிக்க, எனைது இனிி பதாுர் கவிஞர் இுபவைனில் வைரபவைற்பவர ஆற்றினைார். அவிகூசர்
ஆலைி அருணா, இந்திி கமக்னிஸ்ட கடசியின் ிாநலைகூ பசிலைாுர் ஆர்.என். நல்லைகண்ண
தமிழ்நாடு முற்பபாக்க எழுத்தாுர் சஙகத்தவலைவைர் ச. பசந்தில்நாதன். தமிழ்நாடு கவலை
இலைக்கிி்ப பபருின்ற பசிலைரும முற்பபாக்க எழுத்தாுருிானை பபான்னீலைன், கிறிஸ்துவை
இலைக்கிி சஙகத்தின் பபாதுகூ பசிலைாுர் த்ாக்த்ர். திானைந்தன் பிரான்சிஸ், ிணிவைாசகர்
பதி்பபகத்தின் உரவிிாுர் பபராசிரிர் ச.பிய்ி்பபன், பசன்வனைத் பதாவலைக்காடசி
நவலைித்தின் அ்பபபாவதி இிக்கநர் ஏ.நத்ராசன் ஆகிபிார் சருஙககூ பசால்லி விுஙக
வவைத்தார்ககள. அ்பபபாது ித்திி அவிகூசராக இருந்த என் இனிி பதாுரும ினைதில்
படத்வத பவைடடு ஒன்று துண்டு இரண்த்ாய் எடுத்துவர்பபவைருிானை எஸ்.ஆர்.
பாலைச்பரிணிிம அவைர்ககள இந்த விுாவில் கலைந்து பகாகளவைதற்க என்பற பதுில்லியில்
இருந்து பற்பபடடு விடத்தாககூ பசய்தி வைந்தது.
இந்த விுாவிற்க தவலைவி வைகித்து பபசிி முவனைவைர் தமிழ்க் கிிகன் எனைது
ஒருசிலை கவதகளில் கடடுவரத்தனைம வைந்துவிடுகிறது என்றார். அவைர் பபசி முித்ததும நான்
விவைரம பகடத்பபாது உஙககள கவதகளில் ‘பசய்திகளின் வீகூச இலைக்கிி வீகூவச
அமுக்கிவிடுகிறது’  என்றார். நான் அசந்து விடபத்ன். இது அற்பதிானை திறனைாய்வு.
விிர்சகவர பவத்்பபாளி ிதிக்கம திறனைாய்வு. கவலைஞர் தக்கவைவரத் தான் தமிழ்
பண்பாடடுத் துவற அவிகூசராக ஆக்கியிருக்கிறார் என்பதில் ிகிழ்கூசி. இந்த விுாவில்
பபசிி பசந்தில்நாதன் ித்திி சாகித்திி அக்காபதமி பபால் ிாநலை அுவில் ஒரு
அக்காபதமிவி அவிக்க பவைண்டும என்று இன்வறி கறகளபீத்த்திற்க வித்திடத்ார் என்று
பசால்லைலைாம.
ஆலைி அருணாவுக்க என்வனை்ப பற்றி நீண்த்காலைிாகத் பதரயும என்பதால்
விலைாவைாரிாக்ப பபசினைார். எழுத்தாுத் பதாுர் பபான்னீலைன், 1972 ஆம ஆண்ிபலைபி,
அரச ஊழிர்ககள பவத்்பப இலைக்கிித்திற்ககள பசல்லைலைாம என்று கவலைஞர்
ஆவணயிடத்வத புஙகாகிதிாககூ பசான்னைார்.
கவலைஞர் ஏுவர ிணி அுவில் நூல்கவு பவைளியிடடு உவரிாற்றினைார். மூன்று
பவத்்பபகளில் இரண்ில் பல்பவைறு பக்கஙகளுக்கிவத்பி அமப காகிதஙககள கத்த்பபடடு
அந்த்ப பக்கஙகளின் ட்டரஙகளில் கவலைஞர் வகிால் கறி்பபபழுத்ப படிருந்தது. அவைரது
வகயில் இருந்த அந்த்ப பத்தகஙகவு பார்க்கமபபாது அவைற்றிற்க நீண்த் பவைகளளிகூ
சஙகிலிககள அணிவிக்க்ப படத்து பபால் பதான்றிிது.
சிறுகவத பதாக்பபில் ஆஙகாஙபக சிலை பகதிகவுயும எனைது கவதகளின் கவதகளில்
சிலை பகதிகவுயும, தனைது விிர்சனைத்துத்ன் அவைர் வைாசித்துக் காடிிபபாது விுா
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ிண்த்பம அதிர்ந்தது. அதிகாரகளின் ஆணவை்ப பபாக்வக சித்தரக்கம ஒரு கவதகூ
சருக்கத்வதகூ பசால்லி விடடு ‘இது நத்ந்த கவத... இனிபில் நத்க்காத கவத’  என்றார்.
எனைது கவதகளின் கவதகளில் ஒரு இும பபண்வண்ப பற்றி கறி்பபிடுமபபாது ‘அுகாக
இருக்க ிாடத்ாகள. ஆனைால் கவைர்கூசிிாக இரு்பபாகள’  என்று ஒரு வைர வைரும. உத்பனை,
அுவக்ப பற்றி சமுத்திரம பசால்கிறார் என்று எகளுல் சவவைபிாடு பபசிிபபாது ் டத்ம
வககவுத் தக்கித் தக்கித் தடிிது. (அந்த அுவிற்க அிபின் அுகனைாக்கம) அந்த்ப
பபண்ணம நானம பதாடத்தில்வலை பகடத்து இல்வலை என்ற வைரவி பித்துவிடடு
நமபபவைாிாக என்றார். கவலைஞரன் உவர இந்த நூாலக்க முன்னவரிாக
பகாடுக்க்பபடிரு்பபதால் பிற்பகாண்டு இஙபக விுக்கவில்வலை. ஆனைாாலம,
எழுத்தாுவனை அவைனைது அந்தஸ்வத வவைத்து ிதி்பபித்லைாகாது என்று இ்பபபாது இருக்கம
இலைக்கிி்ப பபாக்வக விிர்சித்தார். எழுத்தாுன் பசான்னைால் அது பலிக்கம என்று தனைது
அனபவைத்வதபி முன் வவைத்தார். சமுத்திரம எழுத்து ஆய்த எழுத்து என்றார்.
சமுத்திரத்திற்க கவலைஞர் மீது தாக்கமும உண்டு கவலைஞவர தாக்கிிதும உண்டு என்றார்.
உ்பப கரக்கம சமுத்திரம, கதிபராளி படடு நல்லை நீராகி விடத்து என்றும ஒரு பபாடு
பபாடத்ார்.
எனைது ஏற்பவரயில் கவலைஞருக்கம எனைக்கம உகளு பிாதல், காதல்,
விஞ்ஞானைரீதிிானை உறவு முவற ஆகிிவைற்வற எடுத்துவரத்பதன். எனைது பவத்்பபகவு
முழுவிிாக்ப பவத்த்து விடடு, அவைர் உவரிாற்றிிதில் பநகிழ்ந்து பபானை நான், பபச
முிிாில் விக்கித் திக்கிபனைன். இது பற்றி கவலைஞர் கறி்பபிடும பபாது, நான் அவைரத்ம
பதரவித்த சிலை பரந்துவரகவு ிவறமுகிாக கறி்பபிடடு இவைற்றால் ‘நான் திருமபி்ப
பார்த்பதன், திருத்திக் பகாண்பத்ன்’  என்று உணர்கூசிவைசிாக பபசினைார். என் பபகூசிலிருந்பத
பிற்பகாகள காடி, ‘சமுத்திரத்திற்க என் மீது அ்பபி ஒன்றும அன்பில்வலை ஆனைால் அவைர்
பிரி்பபடும பிிாய் நான் நத்ந்து பகாண்ிருக்கிபறன்’  என்றார்.
கவலைஞர் ினைமவிடடு பபசிக் பகாண்ிருந்தார். அ்பபபாது விிானைத் தாிதத்தால்
ித்திி அவிகூசரானை பதாுர் எஸ் ஆர். பாலைச்பபிரிணிிம அவைர்ககள கவலைஞர்
பபசிக்பகாண்ிருக்கம பபாது பிவத்க்க வைந்துவிடத்ார். கவலைஞரும பபகூவச
உத்னைிிாக முித்துக் பகாண்த்ார். எஸ்.ஆர்.பியும பதிவனைந்து நமித்ம வைவர பபசினைார்.
கவலைஞரும, தான் பபானைால் ் டத்ம கவலைந்துவிடும என்கிற அனிானைத்தில் எஸ் ஆர்பி
பபசவைது வைவரக்கம காத்திருந்தார். இந்த நித்தக பிவத் நாகரீகம பபருமபாலைானை
தவலைவைர்களித்ம காணக் கிவத்க்காதது.
இந்த நகழ்கூசியில் என்வனை ஆுாக்கிி எனைது சித்தி ராசமிாவிற்க, கவலைஞர்
பிவத்யில் பபான்னைாவத் பபார்த்தினைார். அந்தக் காலைத்து பின் பகாசவை பத்வவைபிாடு
பதான்றிி அந்த எளிி சித்திவி்ப பார்த்ததும ் டத்மும பநகிழ்ந்தது. கவலைஞரும
பநகிழ்ந்து பபானைார்.
இந்த விுாவில் அவிகூசர்ககள ஆர்க்காடு வீராசாமி, பபான்முி, துவரமுருகன்,
எஸ்.பி.சற்கணம ஆகிபிாரும நக்கரன் ஆசிரிர் பகாபால், யு.என்.ஐ பசய்திிாுரானை
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பதாுர் ரபிசன், இலைக்கிி வீதி இனிிவைன், என்னவத்ி கல்்ர ஆசிரிரும காவைற்துவற
தவலைவைருிானை ராஜ்பிாகன், நண்பர் அருண்வீர்பபன், சடத்்பபபரவவைத் துவண தவலைவைர்
பரதி இுமவைழுதி, எனைது அாலவைலைக ஊழிர்ககள, பவை்ர் விுமபர அாலவைலைக அதிகாரயும
இ்பபபாவதி திவர்பபத் தணிக்வக அதிகாரயுிானை தனைபசகரன் உகளளிடத் பலைர் கலைந்து
பகாண்டு சிற்பபித்தார்ககள.
இந்த விுாவில் திருஷ்ி பபால் ஒரு நரத்ாலம ஏற்படத்து. எனைது ஏற்பவரயில்
முன்வனைி சடத்்பபபரவவையில் ஒருதத்வவை இ்பபபாவதி பபரவவைத் துவணத் தவலைவைர்
பரதி இுமவைழுதி வைன்முவறக்க ஆுானை பபாது ‘உனைக்கம காலைம வைருண்த்ா’  என்று
கறி்பபிடத்தாக பதரவித்பதன். பபச எழுந்த கவலைஞர் பபகூசாுர்ககள படிிலில்
உகளுவைர்கவுயும, பார்வவைிாுர்ககள ித்தியில் இருந்த அவிகூசர்கவுயும பவைறுிபனை
பபிரடடு அவுத்துவிடடு ‘ிாண்பமிக சடத்்பபபரவவைத் துவணத் தவலைவைர் பரதி
இுமவைழுதி அவைர்கபு’  என்று அவுத்தார். ிற்ற அவிகூசர்களின் பபிர்கவுகூ பசான்னை
பபாது வகத்தடத்ாத ் டத்ம பரதிவி ிாண்பமிகவைாக ஆக்கிிதும பலைிாக
வகத்தடிிது.
எனைக்க ஒன்றும பரிவில்வலை. விுா முிந்ததும நண்பர்களித்ம விசாரத்தால் நான்
சடத்்பபபரவவைத் துவணத் தவலைவைரானை பரதிவி அ்பபி ‘த்ா’  பபாடடு்ப பபசிிவதக்
கறி்பபிடடு இருக்கக் ் த்ாது என்று பசால்லி வவைத்தது பபால் அத்தவனை பபரும
பசான்னைார்ககள. இவத ினைதில் வவைத்துத்தான் கவலைஞர் ிாண்பமிக வைார்த்வதவி பசர்த்தார்
என்றும கறி்பபிடத்ார்ககள. ் டத்த்தினைருக்கம இது எ்பபிபிா பரந்து விடத்து. கவலைஞர்
பபசிிவத வவைத்து அவைர்களுக்க அ்பபி பரந்ததா அல்லைது ் டத்த்தினைர் நவனைத்தவத
கருத்தில் பகாண்டு கவலைஞர் அ்பபி பபசினைாரா என்பதற்க ஒரு படிிண்த்பபி
நத்த்தலைாம.
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கவலைஞர் வைழக் காதல் கிதஙககள

எனைக்க விவைரம பதரந்த 1954 ஆம ஆண்ில் இருந்து 1990 வைவர எம.ஜ.ஆருக்க
அடுத்தபிிாக நான் கவலைஞவர பவைறுத்பதன். எம.ஜ.ஆவரிாவைது நுல் ினிதர் என்று
அந்தக் காலைத்திபலைபி என் சிந்தவனையில் இருந்து ஒதுக்கி இருந்பதன். கவலைஞர் மீது நான்
பகாண்த் பவைறு்பபிற்க பவைகளளி விுாவவை வித் அதிகிானை ஒரு விுாவவை அல்லைது நவனைவு
நாகள அனசர்பவப வவைக்க முியும. இ்பபபாது பிாசித்து்ப பார்த்தால் கவலைஞர் மீது நான்
பகாண்த்து பவைறுிபனை பவைறு்பப அல்லை. ஆஙகிலைத்தில் லைவ் - பஹேட (Love - Hate)
எனை்பபடும உறவு என்று பகாகளுலைாம. ஒரு நாணித்தின் இருபக்கம பபால் விரு்பபம
பவைறு்பபம பகாண்த் ிானைசீகிானை உறவு.
1954 ஆம ஆண்டு வைாக்கில் நான் எஙககள ஊரானை பநல்வலை ிாவைடத்த்தில் உகளு
தி்பபணமபடியில் ஏுாவைது வைக்பப பித்துக் பகாண்ிருக்கிபறன். அ்பபபாது எஙககள ஊர்
வைாத்திிார், பாதி பநரம எஙகவு வீடிற்க அன்பபி விடுவைார். அ்பபபாவதி
முதலைவிகூசரானை ராராஜ பகாண்டு வைருவைதாக இருந்த பதிி கல்வி திடத்த்தின் பி பாதி
பநரம பி்பப, மீதி பநரத்தில் கடுமபம சமபந்த்பபடத் ஒரு பதாழவலை பசய்ி பவைண்டும.
இந்தக் கல்வித் திடத்ம அமுாலக்க வைருவைதற்க முன்பப கல்வித்துவற முந்திரக்
பகாடவத்ிானைபதா... என்னைபிா ... ிாணவைகூ சிறுவைனைானை நான் ிற்ற ிாணவைர்கபுாடு
வீடிற்க அன்பப்பபடபத்ன்.
இதுதான் சிிம என்று பார்த்த என் பாடவத்ிா (தாத்தா) என்வனை வைில்
பவைவலைக்ககள சிக்க வவைத்தார். கிவலை அித்பதன். பாத்தி பபாடபத்ன். நாற்று நடபத்ன்.
பதன்வனையில் ஏறி பதஙகாய் பறித்பதன். வைில்களுக்க நீர் பாய்கூசிபனைன். ் லிிாகள மிகூசம
என்பவத பரந்து பகாண்த் என் தாத்தா இனிபில் நான் பகளளிக் ் த்த்திற்க பகல்
பாதியிாலம பபாகக் ் த்ாது என்று தடுக்க்ப பபானைார்.
எனைக்க அழுவக அழுவகிாக வைந்தது. நான்க ஆண்டுகளுக்க முன்ப காலைிானை
திருிவலை ஆகூசி என்றும சின்னைத்தாயி என்றும அவுக்க்பபடத் எனைது விதவவைத் தாய்
வைாய்க்கால் ிண்ணில் எனைக்க பல்பதய்த்தபிபி ‘என் ிவைபனை... உனைக்க பசாத்து இல்லை...
சகம இல்லைத்ா... நீ பிகூசி சர்க்கார் பவைவலைக்க பபானைாத்தான் நீயும பதறமுியும... இந்த
அமிாவும பதற முியும’  என்று அறிவுறுத்திிது, தாத்தா பார்த்த திிி பார்வவையில்
அழுவகிானைது. இந்தகூ சிித்தில்தான் ராராஜ பகாண்டு வைந்த கல்வித் திடத்ம
நீக்க்பபடடு, சிறுவைர்குானை நாஙககள எல்லைாம மீண்டும பகளளிக்் த்த்திற்க முழுபநரமும
பசன்பறாம. இதில் ஒன்று கறி்பபித் பவைண்ிிது முக்கிிம. ராராஜ பகாண்டுவைந்த
திடத்த்திற்க பபிர் பதிி கல்வித் திடத்ம. இதற்க திராவித் இிக்கம வவைத்த பபிர்
கலைக்கல்வித் திடத்ம. முதலைவிகூசரன் பபிர் சக்கரவைர்த்தி இராரபகாபாலைாகூசார. திராவித்
இிக்கத்தினைர் அவைருக்க வவைத்த பபிர் கல்ாலக்பபடத்ர்.
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இத்தவகி வைார்த்வதகளின் அருவி பபருவிகபுா அல்லைது சிறுவிகபுா எனைக்க
பரிாது. ஆனைாாலம, காிராசர் முதலைவிகூசராகி எளிி பிகளவுககள முழு பநரம பிக்க
வைவக பசய்திருக்கிறார் என்பது ிடடும பதரயும. இதற்க தந்வத பபரிாரும காரணிாக
இருந்தார் என்பது எனைக்க அ்பபபாது பதரிாது. உிர்நவலை்ப பகளளியில் உபகாரகூ
சமபுமும எனைக்கக் பகாடுக்க்பபடத்து. கல்்ர வைவரக்கம இந்தத் பதாவக நீித்தது.
ஆவகிால், அந்தக் காலைக்கடத்த்தில் காிராசவர கடுவிிாக விிர்சித்த திராவித்
முன்பனைற்ற குகத்தினைர் கறி்பபாக கவலைஞர் எனைக்க அறபவை பிிக்காில் பபாயிற்று. அந்த
இும வைிதில் அவைவர நான் எனைது பசாந்த எதிரிாகபவை நவனைத்பதன். எனைக்க கிவத்த்த
முழுக் கல்விவி இவைரும, அண்ணாவும எஙபக பறித்து விடுவைார்கபுா என்று
அநிாிிாக்ப பிந்பதன்.
இபதாடு, காிராசர் எனைது சாதிவி பசர்ந்தவைர். என்வனை்ப பபாலைபவை பசாந்த
சாதிிால் ஒதுக்க்ப படத்வைர் என்பது எனைக்க அ்பபபாது பதரவிக்க்பபடத்து. எஙககள
ஊராலம சற்று வைடத்ாரத்திாலம உகளு எஙககள சாதியினைர் காிராசர் ஆடசிக்க வைந்தவத
தாஙககள ஆடசிக்க வைந்ததாகபவை கருதினைார்ககள. காரணம பபருமபாாலம பவனைபிறி
நாத்ார்கவு பகாண்த் எஙககள கிராித்தில் நாஙககளதான் பபருமபான்வியினைர். ஆனைாாலம,
மிககூ சிறுபான்வியினைரானை ஆசாரகளும, பவைகளுாுர்களும எஙககள ஆடகவு
ஒருவியில்தான் பபசவைார்ககள. அறுபது வைிது நரமபிி எனைது தாத்தாவவை ஒரு ஏழு வைிது
ஆசார சிறுவைன் ‘உதிரிாத்ா! எஙக வீடடுக்க வைருவீராம’  என்று பசால்லிவிடடு்ப பபாவைான்.
எஙககள தாத்தாவும ‘அ்பபிிா ஆசார அய்ிா’  என்பார். ஒற்வற கணக்க்பபிகளவு வீடிற்க
இடு்பபில் துண்வத்க் கடிக் பகாண்டு பபாவைார்.
பபாதுவைாக பிராிணர்கவுத்தான் சூத்திரர்ககள இ்பபி அவு்பபது உண்டு. ஆனைால்,
சூத்திரர்குானை எஙககள ஆடககள இன்பனைாரு சூத்திரர்கவு பிராிணர்கவு பபால் நத்த்த
பவைண்ிி நவலைவி. இதவனை பிற்காலைத்தில் என்வனை்ப பபான்ற இவுஞர்ககள
தவலைபிடுத்து நீக்கி விடபத்ாம என்றாாலம அ்பபபாது ிபனைா அிவியில் கித்ந்த எஙககள
சாதியில் ஒருவைர் முதலைவிகூசர் ஆனைபத ஒரு பபரி சாதவனை. ஒரு பவனைபிறி வீரர்
‘காிராசர் காிராசர் என்கிறார்கபு அவைரு நமி ரவைன்க் இன்சபபக்த்ர் அய்ிாவைவித்
பபரிவைரா’  என்று ஒரு பபரி பககளவிிாகக் பகடத்ார். இ்பபி எஙகவு்ப பபான்ற
எளிிவைர்கவு உய்விக்க வைந்த காிராசவர பிக்காதவைர் என்றும, பாிரர் என்றும திராவித்
முன்பனைற்றக் குகத்தினைர் பிவத்களில் திடித் தீர்்பபவத என்னைால் ஏற்றுக் பகாகளு
இிலைவில்வலை. காிராசரன் எதிரககள சிறுவைனைானை எனைக்கம எதிரகபு. இந்த எதிர்ப
படிிலில் முன்னைணியில் இருந்த கவலைஞரும என் எதிரபி.
என்றாாலம, காிராசர் சாதிவி பசர்ந்த ிாணவைர்ககள உகளளிடத் அத்தவனை பபருபி
திராவித் முன்பனைற்றக் குகத்வதகூ பசர்ந்தவைர்ககள. இவைர்களுக்க அவத்ந்தால் திராவித் நாடு
இல்வலைபின்றால் சடுகாடு’  என்பபத தாரக ிந்திரம. தமிழ்த்தாவி, இந்தி அரக்கி பகாவலை
பசய்ி பபாவைதாக ஒரு எதிர்பார்்பப. இதனைால், வைத்நாடடு ிக்களுக்கம, இந்தி பிாழக்கம
எதிராக அவனைத்து ிாணவைர்களும திமுக பகாியின் கழ் ஒன்று திரண்ிருந்த பநரம.
பிக்காத ினிதர்ககள ் த் பிவத்யில் திமுகவினைர் காிராசவர பிக்காதவைர் என்று
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பசால்ாலம பபாது இவைர்ககள என்னைபிா லைண்த்னில் பித்து விடடு பாரசில் த்ாக்த்ர் படத்ம
வைாஙகிிது பபால் வகதடடுவைார்ககள. இத்தவகி அரசிில் சூுலில் நான் காிராசவர
பார்க்காிபலை அவைர் பக்தனைாபனைன்.
அந்தக் காலைகடத்த்தில், என் வைவரக்கம திராவித் இிக்கம என்பது திராவித்
முன்பனைற்ற குகம தான். அவ்வை்பபபாது தந்வத பபரிார் பபசவைது தினைத்தந்தியில்
ிடடுபி வைரும. அபதாடு சர. இந்தக் கடத்த்தில் பகளளிக்் த் பபகூச்ப பபாடிகளில்
பவைற்றி பபறும நான் சிறிது சமூக சிந்தவனைவியும வைுர்த்துக் பகாண்பத்ன். பாரதிிார்
ிவனைவி பசல்லைமிா பிறந்த கவத்ித்தில் நான் உிர்நவலை்ப பகளளியில் பித்பதன்.
பாரதிிார் வைாழ்ந்த விதம பற்றி பலை பபரிவைர்களித்ம பகடபபன். ிாவைடத் அுவிலைானை
உிர்நவலை்பபகளளி பபகூச்பபபாடியில் நான் பவைற்றி்ப பபறுவைதற்காகவும, அந்த
பவைற்றிக்க வித்திிாசிானை பபகூச இருக்கபவைண்டும என்பதற்காகவும பாரதிவி பிய்ிாக
விருமபிிதாாலம அவைபராடு புகிிவைர்ககள, அவைர்குது வைாரச உறவினைர்ககள ஆகிபிாவர
சந்தித்து ிாணவைத்தனைிாக சிலை பககளவிகவுக் பகடத்துண்டு.
உண்விிாகபவை, பாரதிிார் கழுவதயின் வைாவலை பிித்துக் பகாண்டு அதன்
பின்னைால் ட்டியிருக்கிறார். பசல்லைமிா பகாஞ்சம நஞ்சம கிவத்த்த அரசிவி பவத்க்கம
பபாது ட்டி்பபபாய் அவைற்றில் ஒரு கத்வத எடுத்து பறவவைகளுக்க வீசியிருக்கிறார்.
இ்பபி்பபடத் ஒரு கவிஞவனை பார்்பபனைக் கவி என்று வைர்ணித்த திராவித் இிக்க
பத்திரக்வககளில் வைந்த பசய்திகவு என்னைால் தாஙகிக் பகாகளு முிிவில்வலை.
ஆவகிால், கவலைஞர் இந்த அணியில் இருந்தாபரா இல்வலைபிா இந்த இிக்கத்தின்
முன்பனைாிிாக சித்தரக்க்பபடத் அவைர் மீது எனைக்க தீரா்பபவக ஏற்படத்து.
இன்பனைாரு முக்கிி காரணம, திராவித் இிக்கத்வத்ப பற்றிி சரிானை தகவைல்கபுா
அல்லைது அன்வறி பிராிணர்ககள கிழத்த சூத்திரக் பகாடவத்பிா அந்தக் பகாடிற்கம
கபு உகளு ஆதிதிராவித் ிக்கவு்ப பற்றி வைரலைாற்று ரீதிிானை தகவைல்கவுபிா இந்த
இிக்கம பசால்லைாபலைா அல்லைது எழுத்தாபலைா பதரவித்ததில்வலை. எனைக்க பதரந்து
‘உஞ்சிவிருத்தி பா்பபான்’  என்பனை பபான்ற வைசவு வைார்த்வதகபு அதிகிாக
புஙக்பபடத்னை. இதனைால், இந்த இிக்கத்தின் மீது எனைக்க ஒடடுபிாத்திானை
கடுவிிானை பவைறு்பப என் இும வைிதிபலைபி பதிந்துவிடத்து. பிராிணர் பக்கபி
அனதாபம ஏற்படத்து.
கன்னிிாகிர ிாவைடத்த்தில் நிது மு்பபாடிககள இடு்பபக்க பிபலை எந்த
துணிவியும பபாத்க்் த்ாது என்று இருந்த இந்து ித அட ழிபிா, பஞ்சிருக்க
இத்மில்வலை என்று அந்தக் காலை பபருந்துகளில் பவைளி்பபவத்ிாக எழுதி
வவைக்க்பபடத்பதா, கற்றாலை அருவியில் களிக்கக் ் த் தாழ்த்த்பபடத் பிற்படுத்த்பபடத்
ிக்களுக்க உரவி கிவத்ிாது என்ற தகவைபலைா எனைக்க பதரவிக்க்பபத்வில்வலை. இந்த
தகவைல்கவு தாஙகிி நூல்கவு நான் பித்ததில்வலை. இவவை கிவத்த்திருந்தால்
படுகுத்தில் ஒ்பபார பதவவையில்வலை என்று கருதி நான் ஒரு வைாலவைானை திராவித்
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இிக்கவைாதிிாக ிாறியிரு்பபபன். இந்த தகவைலின்விபி இந்த இிக்கத்வத நான்
எதிரிாக பாவிக்கம ினை்பபபாக்வக என்னகள ஏற்படுத்தி விடத்து.
இந்த இிக்கத்தின் வைிவைிாக அண்ணா எனைக்க பதான்றவில்வலை. காரணம அவைர்
தமிழ், சிந்தவனைிாுர்கவுயும, தமிழ் ஆர்வைலைர்கவுயும தாண்ி பாிர ிக்களுக்க
பபாகவில்வலை. ஆனைால் கலைவஞரன் தமிபுா பாிர ிக்கவு கவைர்ந்தது. அவைர்ககள
ித்தியில் அண்ணாவவை வித் கவலைஞபர வைாலவைாக நன்றார். ிாணவைர்ககள அண்ணாவவை
ிதித்தார்ககள. விிந்தார்ககள. ஆனைால் கவலைஞவர தஙகளில் ஒருவைர் என்பது பபால்
பநசித்தார்ககள. இதனைால் கவலைஞர் மீது எனைக்க கண்மூித்தனைிானை பகாபம ஏற்படத்து.
பபாதாக்கவறக்க, எம.ஜ.ஆருக்க ஏற்றம பகாடுக்க பவைண்டும என்பதற்காக நிகர் சிவைாஜ
கபணசவனை, திமுக பதாண்த்ர்ககள கறி்பபாக ிாணவைர்ககள, பதாந்தி கபணசன் என்றும,
திரு்பபதி கபணசன் என்றும, கஞ்சன் என்றும திடித் தீர்த்து அவைரது அற்பதிானை நி்பவப
மூி ிவறத்தது எனைக்க இந்த இிக்கத்தின் மீபத ஒரு பவைறு்பவப ஏற்படுத்தி விடத்து.
இும வைிதில் ஒன்று பதிந்து விடத்ால், அ்பபி பதிந்தது பதிந்தது தான் என்பது என்
வைவரக்கம உண்விிாயிற்று. திராவித் இிக்கத்துத்ன் ிானைசீகிாக இவணவைதற்க
பல்பவைறு நகழ்வுககள ஏற்படத்னை. ஆனைாாலம, பசிரத்தாணி என்பார்கபு அ்பபி திராவித்
எதிர்்பப என்னகளபு பதிந்துவிடத்தால் எனைக்க ஏற்படத் சிறுவிககள ் த் பபரதாக
பதரிவில்வலை.
எடுத்துக் காடத்ாக, ஒரு தத்வவை பாரதி விுாவில் நத்ந்த பபகூச்ப பபாடியில் எந்த
சூது வைாதும இல்லைாில் பாரதி பாிி ‘பார்்பபாவனை அய்ின் என்ற காலைமும பபாகூபச
பவைகளவு்ப பரஙகிவி துவர என்ற காலைமும பபாகூபச’  என்ற பாத்வலை பிற்பகாகள காடி்ப
பபசிபனைன்.
அன்று முதல் கவத்ித்தில் உகளு சத்திரம உிர்நவலை்ப பகளளியில் அத்தவனை
பிராிண ஆசிரிர்களும என்வனை எதிர ிாதிர நத்த்த துவைஙகினைார்ககள. அவைர்களுக்க
பசல்லை்பபிகளவுிாக இருந்த நான் வில்லை்ப பிகளவுிாக்ப பபாய்விடபத்ன். ஒருசிலைவர
தவிர்த்து, அத்தவனை பிராிண ஆசிரிர்களும என்வனை வைக்பபகளில் அவைிானை்ப
படுத்தினைார்ககள. பபகூச்ப பபாடிகளிாலம, கடடுவர்ப பபாடிகளிாலம முதலைாவைதாக வைந்த
என்வனை ஒதுக்கி வவைத்தார்ககள. அ்பபியும எனைக்க, பிராிணர்கவு விடுஙககள
பிராிணீித்தின் மீது ் த் பவைறு்பப ஏற்பத்வில்வலை.
இபத சிித்தில் கவலைஞவரபிா அல்லைது அவைரது தமிவுபிா என்னைால் உதற
முிிவில்வலை. 1952 ஆம ஆண்ில் பவைளிிானை அவைரது பராசக்தி பத்ம, இரண்டு
ஆண்டுககள கழத்து எஙககள பக்கத்து ட்டவலைக் பகாடத்வக ரங திபிடத்ர்களுக்க வைந்தது.
இது இவுஞர்ககள ித்தியிபலை ிகத்தானை தாக்கத்வத ஏற்படுத்திிது. எடத்ாவைது வைக்பப
வைவர பித்த ஒவ்பவைாரு இவுஞனம பிவத் நாத்கஙகளிாலம, கல்ிாண நகழ்கூசிகளிாலம
கவலைஞர் பாணியில் பபசத் துவைஙகினைான். அவைவனை அறிிாிபலை தமிவு பபாறுத்த
அுவில் அவைனவத்ி நாக்க சரஸ்வைதிிானைது என்று பசால்வைவத வித் அதற்க இவணிாக
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கவலைஞரானைது என்று பசால்லைலைாம. சரஸ்வைதி கமபவனையும, ஒடத்க் ் த்தவனையும பபரி
அுவில் நாத்றிிகூ பசய்த ஞானைத் பதய்வைம. ஆனைால், கவலைஞர் என்ற ிானத்பரா
ஒவ்பவைாரு பாிரவனையும தமிுால் தடி எழு்பபி தன்வனை்ப பபால் அவைவனை பபச
வவைத்தார். அ்பபபாது இவதக் பகாபமும கமுறாலிாக ஒ்பபக் பகாண்பத்ன்.
நானம கவலைஞரன் தாக்கத்திற்க உடபடபத்ன். பித்த (அதாவைது அந்த காலைத்து
எஸ்.எல்.சி) பலை இவுஞர்ககள கவலைஞர் வைசனை பாணி நாத்கஙகவு படி பதாடி எஙகம
அரஙபகற்றினைார்ககள. நானம கடடுவர்ப பபாடிகளில் கவலைஞர் பாணி தமிவுபி
வகிாண்டு பவைற்றி பபற்பறன். எனைக்க சாகித்திி அக்காபதமி பரச கிவத்த்த பபாது ் த்
அவத பபாறுக்காத சிலை பபர்வைழககள எனைது சிறுகவதககள, நாவைல்களில் வைரும
உவரிாத்ல்ககள ட்டவச நித்பதாடு இரு்பபதாக கற்றம சாடடுவைதாக நவனைத்து தஙகளுக்க
பதரிாிபலை எனைக்க பகுாரம சூடினைார்ககள. இந்த ட்டவச நிம நான் என்வனையும மீறி
கவலைஞரத்ம இருந்து கத்ன் வைாஙகிிது.
இன்னம ஒரு சவவைிானை அனபவைத்வத பசால்லிிாக பவைண்டும. கவலைஞரன் தமிழ்
என் மூலைம பவைளி்பபடடு பலை இவுஞர்கவுயும, இும பபண்கவுயும காதலைர்குாய்
ிாற்றிிது. அந்தக் காலைத்தில் காதல் என்பபத அ்பபபாதுதான் அருமபத் துவைஙகிிது. அதற்க
முன்ப காதலில் சிக்கிிவைர்ககள கறி்பபாக பபண்ககள பிிபடத்ால், அவைர்ககள இரபவைாடு
இரவைாக எரத்துக் பகால்லை்பபடுவைார்ககள. ஆண்குாக இருந்தால், பிாடவத் அிக்க்பபடடு,
கருமபகளளி, பசமபகளளி கத்தி கழுவதகளில் ஏற்ற்பபடுவைார்ககள.
உதாரணிாக, எஙககள ஊர் வைாத்திிாருக்க பவைளிக்ரல் கல்ிாணம. தாலிகடிி
உத்பனை, அவைருவத்ி ிவனைவி அவைருக்க பதநீர் பகாடுத்தாுாம. உத்பனை எஙக ஊர்்பபக்கம
‘இ்பபியும ஒரு பபாமபவுிா’  என்று வைக்கவண பபசவைார்ககள. திருிணம ஆகி ஒரு
குந்வத பபற்று தாய் வீடிற்ககூ பசல்ாலம ஒரு பபண் ் த், பிறந்த ஊரல் கமிாகவர
வைவரக்கம கடிி கணவைபனைாடு உல்லைாசிாக்ப பபசி நத்்பபாகள. ஊருக்ககள நவுந்ததும
அவைர் ிாபரா தான் ிாபரா என்பது ிாதிர ஒரு பர்லைாஙக எடி நத்்பபாகள.
இந்த்ப பின்னைணியில், திராவித் இிக்கம காதலிாலம ஒரு ிறுிலைர்கூசிவி
ஏற்படுத்திிது. அ்பபபாதுதான் அறிமுகிானை பீி சற்றும பதாழலில் ஈ்டுபடத்
பபண்களுக்க பபடிக் கவத் வவைத்திரு்பபவைர்களும, வைிர் பின்களும, பத்ய்லைர்களும
கதா நாிகர்ககள. விவைசாிக் ் லி்ப பபண்களுக்க வில்ால்ப பாடத்ாளிகளும, பிவத் நாத்க
நிகர்களும நாிகர்ககள. எஸ்.எல்.சி பபயிலைானை பில்களுக்க வஹேிர் கிபரடு எனை்பபடும
எடடு பித்த பயிற்சி பபற்ற ஆசிரவிககள நாிகிககள. பவைவலை பார்க்கம பித்த
இவுஞர்களுக்க பசகண்த்ர கிபரடு எனை்பபடும உிர்தர ஆரமப்பபகளளி ஆசிரவிககள
நாிகிககள.
இ்பபி்பபடத் சூுலில் பபருமபாலைானை இவுஞர்களுக்க எனைக்க நன்றாக எழுத
வைரும என்பது எ்பபிபிா பதரந்து விடத்து. தாஙககள பநசிக்கம பபண்களுக்க அவைர்ககள
பபிரல் நான் காதல் கிதம எழுதிக் பகாடுக்க பவைண்டும என்பது ஒவ்பவைாரு இவுஞனம
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விடுக்கம பவைண்டுபகாகள. நான் உத்னைிிாக ிசிி ிாடபத்ன். என்னித்ம காதல் கிதம
பபற நவனைக்கம ஒரு இவுஞன் எஙககள ஊரல் இருந்து எடடு வில் பதாவலைவில் உகளு
கற்றாலைத்திற்க என்வனை வசக்கிளில் ஏற்றிகூ பசல்லை பவைண்டும. கற்றாலை அருவி
பவைகளுத்தில் எனைது த்வுசவரயும, சடவத்கவுயும பசா்பப பபாடடு துவவைத்து
தரபவைண்டும. திருமபகிற வைழயில் பதன்காசியில் ஒரு அய்ிரமிா வீடத்ுவில் நத்த்திி
விடுதியில் சா்பபாடு வைாஙகித் தர பவைண்டும. சா்பபாடு நாலைணா. நவறவைாக இருக்கம.
பிறக பதன்காசி பரதன் திபிடத்ரல் சினிிாவுக்க ் டி்ப பபாக பவைண்டும. வைருகிற
வைழயில் பாவர்சத்திரம என்ற இத்த்தில் ஒரு ியும, இரண்டு ிசால் வைவத்யும வைாஙகித்
தரபவைண்டும.
இ்பபி ஒரு தத்வவை என்வனைக் கவைனித்தால்தான், நான் காதல் கிதஙககள எழுதுவைது
பற்றி பிாசி்பபபன். சமபந்த்பபடத் பபண்ணின் உவத்ிுக, உருவை அுக, நவத்ிுக,
பசால்லைுக பபான்றவைற்வற மிவக்பபடுத்தி அசிஙகிானை பதாற்றஙகவு எிட பசய்து
‘கண்பண, கற்ூனரபி, கஸ்தர பபடத்கபி, பதவைகலை பபண்பண, நாவைல் பு நறத்தாபு’ 
என்று ினைதில் உருவைாகம வைார்த்வதகவு எல்லைாம ஒன்று திரடி கிதிாக்கி, பகாடுத்து
விடுபவைன். வீடில் பபற்பறாரத்மும அண்ணன் தமபியித்மும நாபி பபபி என்றும
கவுகண்ணி, ிஞ்ச கத்ஞ்சாகள, ஆவி, எருவிிாடு பபான்ற படத்ஙகவு சிக்க
முிிாில் சிக்கம இும பபண்களுக்க இத்தவகி கிதஙககள வைர்பபிரசாதிாகவும,
வைிகாலைாகவும அவிந்திருக்கம. இந்தக் கிதஙகவு அவைர்ககள எழுத்துக் ் டி்ப
பி்பபார்ககள. கிதம கிவத்த்த மூன்று நாடகளிபலைபி பளிிந்பதா்பபில் சந்தித்துக்
பகாகளவைார்ககள. ஆணம பபண்ணம நலைம பார்த்தும, கலைம பார்த்தும காதலித்ததால்
பிரகூசவனை அதிகிாகவில்வலை. சிலை இவுஞர்ககள வகபிாடு பிிபடடு அிபடடு
இருக்கிறார்ககள. இவைர்கவு அ்பபி அித்த சமபந்தபடத் பபண்ணின் சபகாதரர்களுக்க
நான்தான் காதல் கிதஙகவு எழுதி பகாடுத்தவைன் என்பது பதரயும. ஆனைாாலம என்
கிடபத் வைரிாடத்ார்ககள.
கல்்ர விடுமுவறயில் கிராித்திற்ககூ பசன்ற நான் கவலைஞர் பாணியில் எழுதிி ஒரு
நாத்கத்தில் கதாநாிகனைாகவும நித்திருக்கிபறன். எனைக்க சிவைாஜ பபாலைபவை வைசனைம
பபசபவைன் என்றும, கருணாநதி பபாலைபவை வைசனைம எழுதுகிறவைன் என்றும ஏக்பபடத் நல்லை
பபிர். ஆவகிால், கவலைஞர் அந்த வைிதிபலைபி தமிவு பபாறுத்த அுவிலைாவைது என் வைழ
காடிிாகிவிடத்ார். ஆனைாாலம, வைழவித்தான் பார்த்பதபனை தவிர வைழகாடிவி
பவகவியுத்ன் ஒதுக்கி விடபத்ன்.
பசன்வனையில் சர் திிாகராி கல்்ரயில் நான் பித்த பபாது, திமுகவிற்க எதிராக
காஙகிரஸ் இவுஞர்ககள வைத்பசன்வனை பகாவிந்த்பப நாிக்கன் பதருவில் என்ற ஒரு
பத்திரவகவி நத்த்தினைார்ககள. அதில் திராவித் இிக்கத்வத கிண்த்ல் பசய்து ஆசிரி
எண்சீரி விருத்தத்தில் நான் ஒரு கவிவத எழுதி அது பிரசரிாயிற்று. அ்பபபாது காஙகிரஸ்
ிாணவைரானை பசந்தில்நாதனின் அண்ணன் ராரா, என்வனை அந்த பத்திரவகக்க அவுத்துகூ
பசன்று அறிமுக்ப படுத்தினைார். பின்ப சத்திிமூர்த்தி பவைனில் காஙகிரஸ் தவலைவைர்களின்
அறிமுகமும கிவத்த்தது. இந்த பலைத்தில் பல்பவைறு அரசிில் பிவத்களில் பபசிபனைன்.
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அண்ணாவவை கிண்த்லைித்து அருவி நண்பர் கரகாலைன் எழுதிி ஒரு நாத்கத்திற்க நான்
பாத்ல் எழுதி அது பிரிாதிாகவும விுமபரம பசய்ி்பபடத்து.
காஞ்சிபரத்தில் நவத்பபற்ற ிாணவைர் காஙகிரஸ் ிகாநாடில் பபருந்தவலைவைர்
காிராசர் முன்னிவலையில் அடுக்க பிாழயில் பபசிபனைன். பதசிி முுக்கத்தில் எழுதிி
கவிவதவி அ்பபிபி ஒ்பபித்பதன். காிராசர் பரவைசிாகி விடத்ார். அதிக பிரசஙகித்
தனைிாக பபசகிறவைர்கவு பிவத்யிபலை சடவத்வி்ப பிித்து இழுக்கம பபருந்தவலைவைர்
என் பபகூசக்க கிவத்த்த பலைத்த வகதடத்ல்குால் ிகிழ்ந்து பபானைார். அவைர் பபசம பபாது
‘எஙக கிடபத்யும அடுக்க பிாழ பபசறவைன் இருக்கான், இவைன் ் த் பபசறதுக்க வைரிா’ 
என்று அவற் வைல் விடு்பபது பபால் பபசினைார்.
இந்த பவைற்றிக்க காரணம கவலைஞரன் தமிபு எனைது பபசம பாணி வித்திிாசிானைது
என்றாாலம நான் ‘அத்க்க்பபடத்து, ஒடுக்க்பபடத்து, ித்க்க்பபடத்து’  என்ற அடுக்கிக்
பகாண்பத் பபாபவைன். இது கவலைஞர் தன்வனைிறிிாில் தந்தது. நான் என்வனைிறிிாில்
பபற்றது. இந்தத் தமிவு வவைத்பத அண்ணாவின் வீடடு முன்ப அவைவரயும கடுவிிாக
விிர்சித்து இருக்கிபறன். ிறுநாகள அண்ணா இருந்த பிவத்யில் ஒரு திமுக பபகூசாுர்
அ்பபபாது பநல்வலை சமுத்திரிாக அறிி்பபடத் என்வனை கடுவிிாககூ சாத் அண்ணாபவைா
பபகூசாற்றல் மிக்க அந்த இவுஞர் என் பக்கம வைந்தால் அவைவர தவலையில் வவைத்து
தாஙகபவைன் என்பது ிாதிர பபசியிருக்கிறார்.
காஙகிரஸ் தவலைவைர்குால் சல்லிக்காச எனைக்க பிரபிாசனைமில்வலை என்று பதரந்தும,
என்னைால் அண்ணாவின் பக்கம தாவைமுிிவில்வலை. காரணம விவைாதமும, எதிர்விவைாதமும
ஒரு கடத்த்தில் சடுகடு ஆடத்ிாகி விடுகிறது. இதில் உண்வி பவைல்லை பவைண்டும
என்பதற்க பதிலைாக தீிவவைகவு பின் படுத்திிாவைது தனைது அணி பவைற்றி்ப பபற
பவைண்டும என்பபத பிபலைாஙககிறது.
இந்த அரசிில் சடுகடு ஆடத்த்தில் நான் பதசிி அணியில் இருந்பதன். அந்தக்
காலைத்தில் திராவித் நாடு, நமநாடு, முரபசாலி, பதன்றல், இனைமுுக்கம பபான்ற ஏக்பபடத்
திமுக பத்திரவககவு நான் பி்பபதுண்டு. சிலைமபகூ பசல்வைரன் பசஙபகால், ஜீவைாவின்
தாிவர பபான்ற இதழ்கவுயும பி்பபதுண்டு. அந்த காலைத்தில் ஒவ்பவைாரு கடசி கிவு
அாலவைலைகஙகளிாலம தினைிணி, தினைத்தந்தி பபான்ற பத்திரவககளும, கடசி பத்திரவககளும
வவைக்க்ப படிருக்கம. காஙகிரஸ் பபகூசாுன் என்று அறிி்பபடத் நான், வைத்பசன்வனையில்
திமுக கடசி அாலவைலைகத்திற்க பசன்று பல்வைபறு பத்திரவககவு பி்பபபன். ிாரும
தவைறாக எடுத்துக் பகாகளுிாடத்ார்ககள. அந்த அுவுக்க சர்வைக்கடசி சிரசம நலைவிிது.
வைத்பசன்வனையில் உகளு சர்திிாகராி கல்்ரயில் பபராசிரிர் அன்புகன் அவைர்ககள
தமிழ் ிாணவைர் ின்ற சார்பாக உவரிாற்றிி பபாது, அவைரது பபகூச திராவித் ிிிாக
இருந்ததால் அவத ஆடபசபித்து முதல் வைரவசயில் உடகார்ந்திருந்த பதசிி ிாணவைனைானை
நான் ஒற்வற ினிதனைாய் பவைளிநத்்பப பசய்பதன். என்வனைத் தவிர எல்பலைாருபி திமுக
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ிாணவைர்ககள. ஒருவைர் ் த் என்வனைக் பகலி பசய்ிவில்வலை. என்னவத்ி பவைளிநத்்பப
அவைர்களுக்க பிிக்கவில்வலை. என்றாாலம அதற்க ிரிாவத பதரவித்தார்ககள.
அந்தக் கல்்ரயில் தமிழ் ிாணவைர் ின்றத்திற்க என்வனைபி தவலைவைராகவும
பதர்ந்பதடுத்தார்ககள. அஙபக தமிழ் பதாலஙக ிாணவைர் பிரகூசவனை ஏற்படத் பபாது நானம
திமுக ிாணவைர்களும ஒன்றுபடடு பபாராி அதன் விவுவைாக எஙகளில் ஆறு பபர்
கல்்ரயில் இருந்து துரத்த்ப படபத்ாம. அ்பபபாது கல்்ரயின் அறக்கடத்வு
தவலைவைராக இருந்த எம.ஜ.ஆர் அவைர்ககள எஙககள உதவிக்க வைரவில்வலை . காஙகிரஸ்
ஆடசியினைர் எனைக்காக ஒரு துருமவபக் ் த் எடுத்து்ப பபாத்வில்வலை.
இறுதியில், தந்வத பபரிார்தான் எஙகவு காஞ்சிபரம பகூவசி்பபன் கல்்ரயில்
பசர்த்து விடத்ார். ஆனைாாலம, பவைளிபிற்ற்பபடத் ிாணவைர்ககள எம.ஜ.ஆர்
ஆதரவைாுர்குாகபவை இருந்தார்ககள. நானம காஙகிரஸ் ிாணவைனைாகபவை இருந்பதன். அந்த
அுவுக்க தனி நபர்ககள தவலைவைர்குாக இருந்தாாலம அவைர்கவு பின்தகளளி தாஙககள
பகாண்த் தத்துவைபி முன்னிவலை்ப படுத்த்பபடத்து. இதனைால் திமுக பபரவலையில்
தவலைவைர்குானை, அவிகூசர்குானை கவிஞர் பவைுபவைந்தன், பவை்ர் விசவைநாதன்,
துவரமுருகன், ஆலைி அருணா, பக.ஏ. கிருஷ்ணசாமி பபான்றவைர்ககள இன்னம என்
நண்பர்குாக இருக்கிறார்ககள. இ்பபி தனிநபர் உறவு பாதிக்க்ப பத்ாில் இருந்த நிது
பபாது வைாழ்க்வக ிார் கண்படபத்ா ிாசபடடு விடத்து.
ிாற்று கடசிிானை திமுக ிாணவைர்கபுாடு ஒன்றி்பபபானை என்னைால் கவலைஞபராடு
ிடடும ஒன்ற முிிவில்வலை.
1966 ஆம ஆண்டு பதுில்லி வைாபனைாலி நவலைித்தில் தமிழ் பசய்தி்ப பிரவில் உதவி
ஆசிரிராக பசர்ந்பதன். சடத்்ப பபரவவை பதர்தலில் விருதுநகரல் காிராசர் பதாற்ற
பசய்திவி ித்திிானை பசய்தியில் அழுதபிபி வைாசித்பதன். காிராசர் பதால்விவி
அஙகிருந்த கறு்பபத் தமிுர்களும, பவைகளவுத் தமிுர்களும வைாண பவைிக்வகபிாடு
பகாண்த்ாினைார்ககள. இதற்பகல்லைாம முதல் காரணம கவலைஞர் என்பற நான் நவனைத்பதன்.
அவைர் மீது இருந்த பவைறு்பப பிாலம பிாலம ் ிிது.
இந்த பதால்விக்க்ப பிறக காிராசர் கன்னிிாகிர பதாகதியில் பபாடியிடுகிறார்.
பபாது்பபணித்துவற அவிகூசராக இருந்த கவலைஞர் அஙபகபி முகாமிடடு
பபருந்தவலைவைவர பதாற்கி்பபதற்காக பதர்தல் பிரசாரத்வத முிக்கி விடுகிறார். ஊர் ஊராக
பபாகிறார். காிராசவர பற்றி காரசாரிாக விவைாதிக்கிறார். நான் ிடடும அவைரது பதர்தல்
் டத்த்வத பார்த்திருந்தால் அவைவர பநாக்கி. ஒரு கல்வலைக்் த் வீசியிரு்பபபன். ஆனைாாலம
காிராசர் பவைற்றி பபற்று விடத்ார் காிராசர் எதிர என் எதிர என்று நவனைத்த நான்
இ்பபபாபதா என் எதிரிானை கவலைஞர் காிராசரன் எதிர என்று நவனைக்கத் துவைஙகிபனைன்.
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காிராசர் பவைற்றி பபற்ற பசய்தி பவைளிிானை ஒரு வைாரத்திற்ககள அரச விடு்பபில்
பசன்வனை வைந்பதன். என் இனிி நண்பர் க.பா. புனிவி சந்தித்பதன். ிாணவைர் காஙகிரஸ்
சார்பில் சடத்்ப பபரவவை உறு்பபினைராக இருந்த இனிி நண்பர். பவைளி்பபவத்ிாக
பபசகிறவைர். கன்னிிாகிர பதர்தலில் முகாமிடத்வைர். அவைவர பார்த்ததும காிராசவர
முறிிிக்க நவனைத்த கருணாநதி என்பவைவர கண்த்பி திடிபனைன். ‘அந்தாளு எந்த ிாதிர’ 
என்று பகடபத்ன். உத்பனை புனி ‘பிரலிின்ட பபல்பலைா பிவரனி சா்ப, திமுகவின்
பபக்பபான்’  என்று ிணி்ப பிருவை ஆஙகிலைத்தில் அசத்தினைார். நான் அவைவர அகூசறுத்துவைது
பபால் பார்த்தபபாது ஒரு நகழ்கூசிவி விுக்கினைார்.
தஞ்வசயில் திமுக அரசக்க எதிராக இந்த புனி ஒரு பபாராடத்ம நத்த்தினைாராம.
அஙபக சற்று்ப பிணிாய் பசன்ற பபாது்பபணித்துவற அவிகூசர் கருணாநதிக்க எதிராக
கறு்பபக் பகாி காடிிபதாடு. ‘பாவனை இஙபக பிிரசி’  எஙபக’  என்று திமுகவினைர்
பதர்தலின்பபாது பகாடுத்த வைாக்கறுதிவி நவனைவு படுத்தினைாராம. காவைல்துவறயினைரும
காஙகிரஸ்காரர்ககள பரி சாதுக்ககள என்பதால் கவலைஞரன் பாதுகா்பப பற்றி கவைவலை்பபத்
வில்வலைிாம. ஆனைால், அவிகூசர் கருணாநதிபிா கறு்பபக் பகாி காடிி
பதாண்த்ர்களின் தவலைவைரானை புனிவி பநருஙகி ‘காஙகிரஸ் பபாராடத் தவலைவி
உஙகளித்ம வைந்ததற்காக உஙகவு வைாழ்த்துகிபறன் புனி’  என்று பசால்லி விடடு
பபானைாராம.
அகாலைிாக ிரணிவத்ந்த தஞ்வச ினிதரானை என் பதாுர் புனி அரசிிவலை ஒரு
சடுகடு ஆடத்ிாகபவை எடுத்துக் பகாண்த்ார். கவலைஞரன் பகவுபி அிக்கி பசால்லிக்
பகாண்ிரு்பபார். பபாதுவைாழ்க்வகயில் தனிினித பவைறு்பபபா, துதி பாத்பலைா ் த்ாது
என்பார். அவைரால் பபருந்தவலைவைர் காிராசவரயும பநசிக்க முிந்தது. அபத சிிம
பபருந்தவலைவைவர கடுவிிாக விிர்சித்த கவலைஞபராடும அன்ப பாராடத் முிந்தது.
ஆனைால், என்னைால் அ்பபி இருக்க முிிவில்வலை. புனி ஆயிரம பசான்னைாாலம
கவலைஞருக்க எதிரானை என் வைன்ிம ் ிிபத தவிர, கவறிவில்வலை. இவ்வைுவுக்கம
கவலைஞருக்க இந்த சமுத்திரத்வத்ப பற்றிபி பதரிாது. பதரந்தாாலம ஒரு பபாருடத்ல்லை.
ஆனைாாலம, கவலைஞவர பவைறு்பபவத ஒரு சமூக கத்விிாகபவை நான் நவனைத்பதன்.
பதுில்லியில் இருந்து விடுமுவறயில் வைந்தபபாது, அ்பபபாவதி ிவுண்ட பராடு
வைழிாக நண்பர்கபுாடு நத்ந்துக் பகாண்ிருந்தபபாது, ஒரு கார், முன்பநாக்கி்ப பபாய்க்
பகாண்ிருந்தது, ஒரு நண்பர், அந்தக் காரல் முன்னிருக்வகயில் கவலைஞர் பபாவைதாகக்
கறி்பபிடத்த்ார். எனைக்க ஆகூசரிிாக இருந்தது. ஆனைந்திாக பின்னிருக்வகயில் இரண்டு
பக்கமும பறவவைகளின் இறக்வக ிாதிர வககவு்ப பபாடடுக் பகாண்டு அிராில்,
முன்னிருக்வகயில் உடகார்ந்து, சத்ன் பிபரக்கில் முகம கண்ணாிவி இிக்கக் ் ிி
நவலையில் அவைர் ஏன் அ்பபி பபானைார் என்பது பரிவில்வலை. இதுதான் கருணாநதியின்
இில்பபா என்று அ்பபபாது விிந்துக் பகாண்பத்ன்.
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தான் ஆத்ாவிடத்ாாலம சவத ஆி...

1974 ஆம ஆண்டு பி ிாதம பசன்வனை வைாபனைாலி நவலைித்தில் உகளு நகழ்கூசி்ப
பத்திரவகிானை வைாபனைாலிக்க பபாறு்பபாசிரிராக நிமிக்க்பபடபத்ன். ஐந்து
ஆண்டுகளுக்க முன்ப என்வனை பசன்வனைக்க ிாற்றுமபி ில்லி பிலித் அதிகாரகவு
பகஞ்சியிருக்கிபறன். அவைர்ககள கண்டுக்கபவை இல்வலை. அகிி இந்திி தகவைல் பதாத்ர்ப
அதிகாரககள சஙகத்தின் பபாதுகூ பசிலைாுராக நான் பதர்ந்பதடுக்க்பபடடு சிலை தத்ாலைி
நத்வைிக்வககவு எடுத்து அவிகூசகத்வத அதிரகூ பசய்பதன். ஆனைாாலம, கடுமப நலைவைரம
காரணிாக நான் பசன்வனைக்க வைந்தாக பவைண்ிி கடத்ாிம. காவலையில் ின பபாடபத்ன்
பதாவலைந்தால் சர என்பது ிாதிர ிாவலையிபலை ிாற்றல் உத்தரவவை பபாடடு விடத்ார்ககள.
எஙககள சகாக்களின் ிகத்தான் வைருத்தம கலைந்த வைழின்பபபாடு பசன்வனை வைந்து
பபாறு்பபபற்பறன். அ்பபபாது இவுி ராரா வைாபனைாலி நவலைி பிக்கடடுகளில் ஏறி
இறஙகி, பகாண்ிரு்பபார். அவைருவத்ி பவக்பபத்த்வத அிக்கி வைாபனைாலி
பத்திரவகயில் பவைளியிடபத்ன்.
1975 ஆம ஆண்டு ரனவலை 25 ம பததி நாடில் பநருக்கி நவலை பிரகத்னை்ப
படுத்த்பபடத்து. பிரதிர் இந்திராவின் பதர்தல் பசல்லைாது என்று அலைகாபாத் உிர்
நீதிின்றம அளித்த தீர்்பப பகலிக்கரிது. உகூச நீதிின்றத்தில் பில்முவறயீடு தாக்கல்
பசய்த இந்திராகாந்திவி பதவி விலைக பவைண்டும என்று எதிர்கடசிககள பகாரிது
அற்பத்தனைிானைது. இதற்காக இந்திராகாந்தி பநருக்கி நவலைவி பிரகத்னை்ப படுத்திிது
அசிஙகிானைது. என்றாாலம, தமிுகத்வத்ப பபாறுத்துவில் ிார்க்சிி கமக்னிஸ்ட கடசி,
திராவித் முன்பனைற்ற குகம ஆகிிவைற்வற தவிர பபருமபாலைானை கடசிககள பநருக்கிவி
வைரபவைற்றனை. வீர தீர பிரதாபஙகவு பவைளியிடும பல்பவைறு சஙகஙகளும, ஊழிர்
அவி்பபகளும இந்த பிரகத்னைத்வத வைரபவைற்பதாக அறிக்வகககள விடத்னைர். எஙககள
நவலைித்திற்க முன்னைால் எனைது கண் முன்னைாபலைபி அரவச விிர்சித்ததற்காக ஒருவைவர
வைத்நாடடு பபாீஸசார் வகது பசய்து பகாண்டு பபானைார்ககள. இம என்றால் சிவறவைாசம,
ஏபனைன்றால் வைனைவைாசம என்ற கவததான்.
பநருக்கி நவலை பிரகத்னை்ப படுத்த்பபடத் பபாது முதல்வைராக இருந்த கவலைஞர்
ிவறமுகிாக்ப பபார்க்பகாி தக்கிிது அவைர் மீது எனைக்க முதல் தத்வவைிாக ஒரு ஈ்ர்்பவப
ஏற்படுத்திிது. இந்திராகாந்திவி எதிர்த்த ரார்ஜ் பபர்னைான்த்ஸ் உகளளிடத் பல்பவைறு
பதசிி தவலைவைர்களுக்க அவைர் பகலித்ம வைுஙகினைார். பபருந்தவலைவைர் காிராசவர வகது
பசய்ி பவைண்டும என்று வைந்த ஆவணவியும கித்்பபில் பபாடடு விடத்ார். பநருக்கி
நவலையினைால் நாடு என்னை ஆகபிா என்று பதறி்ப பபானை பபருந்தவலைவைரும, கவலைஞரும
ஒருவைருக்க ஒருவைர் முடடுக் பகாடுத்துக் பகாண்த்ார்ககள. ஆனைால், பபருந்தவலைவைர்
1975 ஆம ஆண்டு அக்பத்ாபர் இரண்த்ாம பததி அண்ணல் காந்தி பிறந்தநாளில்
காலைிானைார். கவலைஞர் அரச 1976 ஆம ஆண்டு ரனைவைர ிாத இறுதியில் பதவி நீக்கம
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பசய்ி்பபடத்து. கிிரச தவலைவைரன் ஆடசி அமுாலக்க வைந்தது. இ ஆி அதிகாரகுானை
ஆர்.வி. ச்பபிரிணிிமும, தாபவையும தமிுக அரசின் ஆபலைாசகர்குாக வைந்தார்ககள.
ஆர்.வி.எஸ் பதவிபிற்ற உத்பனைபி தவைத்திரு கன்றக்கி அிகுாவர வகது பசய்ி
ஆவணயிடத்தாக அறிகிபறன். காஞ்சி சஙகராகூசாரிார் அவைர்களின் தவலையீடத்ால்
அிகுார் வகது பசய்ி்பபத் வில்வலை.
என்றாாலம பதசிிவைாதி என்ற முவறயில் கவலைஞர் ஆடசி பதவி நீக்கம
பசய்ி்பபடத்தில் ிகிழ்கூசிதான். இந்திரா அரச கவலைஞரன் ிகன் மு.க.ஸ்த்ாலின்
உகளளிடத் அவைருக்க பவைண்ிி முக்கிிிானைவைர்கவு சிவறயில் தகளளிிது.
ஒருநாகள, எனைது அவறயில் நானம வைாபனைாலியின் மூத்த பசய்திிாுரும இ்பபபாது
பத்திரவக தகவைல் அவி்பபின் இிக்கநராகவும உகளு ி.ஜ. நல்லைமுத்து என்பனைாடு பபசிக்
பகாண்ிருந்தார். முன்பபல்லைாம, கவலைஞவர விிர்சி்பபதுதான் எஙகுது பபாழுது
பபாக்காக இருந்தது. இ்பபி, நாஙககள கவலைஞவர கடுவிிாக விிர்சிக்கம சிிஙகளில்
கவலைஞரன் அருவி பபருவிகவு எடுத்துவரக்கம எஙக அாலவைலைகத் பதாுர் ஒருவைர்,
ஆடசி ிாறிி பிறகம, எனைது அவறக்க வைந்தார். ஒரு தகவைவலை சிரத்தபிபி சவவைிாக
எஙகவு ிகிழ்விக்கம பநாக்கத்பதாபத்ா என்னைபவைா கறி்பபிடத்ார்.
முகஸ்த்ாலின், பகாபாலைபரத்தில் உகளு முதல்வைர் வீடில் வகது பசய்ி்பபடடு
பபாீஸஸ் பவைனில் ஏற்ற்பபடத்ாராம. கவலைஞர் பவைனில் இருந்த தனைது ிகனின் வகவி்ப
பிித்துக் பகாண்டு விவத் பகாடுக்க்ப பபானைாராம. அ்பபபாது, ஒரு வைத்நாடடு காவைலைர்,
லைத்திக் கமபால் பவைவனை அித்து, கவலைஞவர மிரடடும பதானியில் பார்த்துவிடடு ‘சபலைா
சபலைா’  என்று பசால்லி விடடு ஸ்த்ாலிபனைாடு பவைனில் ஏறி பறந்து விடத்ாராம.
இந்தத் தகவைவலை பகடத் நான், ிகிழ்கூசி பபாஙக பதான்றிி அவைரத்ம ‘பகாஞ்ச பவைலை
இருக்க... திவு பசய்து அ்பபறம வைாருஙககள’  என்று பசால்லிவிடடு அ்பபிபி அவசிாது
இருந்பதன். உத்பனை, நல்லைமுத்து ‘எதற்க்பபா அவைர விரடடுற’  என்றார். நான்
விுக்கிபனைன். விுக்கிபனைன் என்பவத வித் பநகிழ்ந்து பபானை கரலில் உவத்ந்து பபாய்கூ
பசான்பனைன் என்று கறி்பபித்லைாம. ‘ஆயிரந்தான் இருந்தாாலம கருணாநதி (கவலைஞரல்லை)
நமிவைர்’  மூன்று நாடகளுக்க முன்பவைவர, அரசனைாக வைாழ்ந்தவைர். அவைவர
பகவைலை்பபடுத்துவைது பபால் ஒரு காவைலைர் நத்ந்து பகாண்த்து தமிுனின் கண்த்னைத்துக்க
உரிது. இவதவித்க் பகவைலைிானைது கவலைஞரன் ஆதரவைாுராக ் றிக்பகாண்த் இந்த
நண்பர் நாம ிகிழ்கூசி அவத்பவைாம என்று நவனைத்து, இந்த தகவைவலை சிர்பபம
கமிாுமுிாய்கூ பசான்னைது! என்று பதிலைளித்பதன்.
இந்தகூ சூுவலை எழுதும இ்பபபாது ் த், கவலைஞர் பவைவனை பதாடடுக்பகாண்டு
இரு்பபது பபாலைவும ஸ்த்ாலின் பவைனக்ககள இரு்பபது பபாலைவும காவைலைன் அ்பபி நத்ந்து
பகாண்த்து பபாலைவும காடசி வைருகிறது. இதற்க பபிர்தான், தான் ஆத்ாவிடத்ாாலம
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சவதிாடும என்பபதா? உண்வியிபலைா அந்த தகவைவலை பகடத் நான் ஆி்ப
பபாய்விடபத்ன்.
பசன்வனை வைாபனைாலி நவலைித்தில் இருந்து பசன்வனையிபலை உகளு
குவிுமபரத்துவறக்க என்வனை ிாற்றினைார்ககள. கவலைஞர் அரச பசய்ததாக ் ற்பபடும
ஊுல் படிிவலை வகயில் பகாடுத்து பிவத்பதாறும பபச பவைண்டும என்றார்ககள.
அ்பபபாது பத்திரவக தணிக்வக பசில்பாடில் இருந்ததால் எஙகுது அரசிில் பபகூச
பசய்திகுானைது இல்வலை. எனைக்க இது அதிகிாக பிிக்கவில்வலை என்றாாலம பபாது
வைாழ்க்வகயில் ஊுலைற்ற நவலைவி வைரபவைண்டும என்ற காரணத்திற்காக பிவத்யில்
ஏறிிதும கவலைஞர் அரவச கடுவிிாக விிர்சித்து இருக்கிபறன். அபதசிிம
பிடடுக்கிிானை ித்திி ிாநலை உிர் அதிகாரககள கவலைஞவர விிர்சிக்கம பபாது, என்
ரத்தம பகாதித்தது.
ஒரு தத்வவை, ித்திி, ிாநலை ிக்ககள பதாத்ர்ப அதிகாரகளின் ் டத்ம ராராஜ
ிண்த்பத்தில் நவத்பபற்றது. தமிுக அரசின் சர்வை வைல்லைவி மிக்க ஆபலைாசகர் தபவை
அவைர்ககள ் டத்த்திற்க தவலைவி தாஙகினைார். அவைர் பபசி முித்ததும நான் ‘பநருக்கி
காலைத்வத சாக்காக்கி காவைற்துவறயினைரும இதர அதிகாரகளும தஙககள ிாமூவலைக் ் டிக்
பகாண்த்ார்ககள. ிக்ககள ித்தியில் ஒரு முணமுண்பப இருக்கிறது’  என்பறன். இது தபவைக்க
பிிக்கவில்வலை. பகாகள பசால்லைலைாகாது என்றார். உத்பனை, என் எதிர்்பவப காடடும
வைவகயில் அவைர் முன்னைால் ஒரு சிகபரடவத் பற்ற வவைத்துக் பகாண்டு ் டத்த்வத விடடு
பவைளிநத்்பப பசய்வைதுபபால் பத்து நமித்ம பவைளிபி பபாபனைன். இதனைால் எனைக்க திமுக
முத்திவர கத்த்பபடடு என்வனை அந்திானக்க ிாற்ற பவைண்டும என்று பசன்வனையில்
உகளு உிர் அதிகாரககள கழு அவிகூசரவவைக்க பரந்துவரத்து அதுவும ஆவணிாக்ப
பபானை பநரம. எ்பபிபிா பசய்தி பதரந்து தமிழ்நாடு காஙகிரஸ் கமிடியின் அ்பபபாவதி
பபாதுகூ பசிலைாுர்களில் ஒருவைரானை என் இனிி பதாுர் ஏ.பக. சண்முகசந்தரத்வத
அணகிபனைன். அவைர் அந்த ஆவண வைராிபலை பார்த்துக் பகாண்த்ார்.
பநருக்கிக்காலை பத்திரவக தணிக்வக அதிகாரககள கறி்பபாக இலைக்கிிவைாதிிானை
பவைஙகடராின் என்பவைர் முரபசாலியின் சாதுரித்வத அதன் பின்னைால் உகளு கவலைஞரன்
திறவிவி பாராடடுவைார். பத்திரவகககள முன்் டிபி தனைது பசய்திகவுயும, பலை
அவுடகவுயும தணிக்வக கழுவித்ம காடிிாக பவைண்டும. தணிக்வக கழுவின்
ஒ்பபதாலக்க பிறபக பத்திரவகககள பவைளிிாக பவைண்டும என்ற இருமபக் கரம
பசில்படடுக் பகாண்ிருந்தது. முரபசாலி பத்திரவகயும தணிக்வகக்க வைரும. ஆனைால்,
கவலைஞபரா ஒரு சிலை பசய்திகளில் தணிக்வக அதிகாரகளின் கண்கவு ிவறத்து விடத்ார்.
சிவறயில் எவைபரல்லைாம வகதிகுாக இருக்கிறார்ககள என்று ் த் பத்திரவகககள
பவைளி்பபவத்ிாக எழுத முிிாத பநரம. இந்தகூ சிித்தில் கவலைஞரன் முரபசாலியில்
அண்ணா சிாதிக்க வைர இிலைாதவைர்ககள என்று மு.க.ஸ்த்ாலின் உகளளிடத்
முக்கிிிானைவைர்களின் பபிர்கவு விலைாவைாரிாக பவைளியிடத்ார்.
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பசன்வனை பதாவலைக்காடசியிாலம, வைாபனைாலியிாலம கவலைஞவர வில்லைத்தனைிாக பலை
தவலைவைர்ககள சித்தரத்தார்ககள. திரு்பபி பதிலைளிக்க கவலைஞருக்க வைாய்்பப
பகாடுக்க்பபத்ாிபலை அவைபராடு ் ிக் கலைாவிிவைர்ககள ் த் இந்த ஊத்கஙகளில்,
கவலைஞவர கடுவிிாகவும, பகவைலைிாகவும சித்தரத்து பபசினைார்ககள. இந்த ிாதிர
சிிஙகளில் கவலைஞரன் ினைம என்னை பாடுபடிருக்கம என்பவத நான் நவனைத்தபபாது
எனைக்க கவலைஞர் மீது அனதாபம ஏற்படத்து. அந்த அனதாபபி அன்பானைது.
பவைந்த பண்ணில் பவைவலை பாய்்பபது பபால், வைகளளுவைர் பகாடத்த்வதக் கடிி
கவலைஞருக்க அஙபக இத்மில்லைாில் பபாய்விடத்து. வைகளளுவைத்தின் ிாண்பகவுயும
அதில் உகளு நவீனைத்துவைஙகவுயும தக்காரும மிக்காரும இல்லைாில் இந்த பகாடத்த்வதக்
கடிி கவலைஞர் அஙபக இகு்பபடத்ார். வைகளளுவைர் பகாடத் திற்பப விுாவில்
பபகூசாுர்ககள அவனைவைரும கவலைஞவர பகவைலை்பபடுத்தி சித்தரத்தார்ககள. இவத உவைவி
கவிஞர் சரதா கடுவிிாக எதிர்த்து ஒரு ரகவுபி ஏற்படுத்தி விடத்ார். இது கண்டு நானம
ஒரு முழுத் தமிுனைாபனைன். கவிஞர் சரதா இ்பபபாது பகாிாளித்தனைிாக பபசிவிடுகிறார்.
ஒரு கடத்த்தில் காலைி கலைாகூசாரத்திாலம சிக்கிக் பகாண்த்ார். ஆனைாாலம அன்று தன்னவத்ி
உயிவர்ப பற்றி கவைவலை்ப பத்ாில் அவைர் எதிர்்பப காடிிது இன்னம என்வனை
வீறுபகாகளுகூ பசய்கிறது.
இதனைால், நான் கவலைஞவர ிறுபரசீலைவனை பசய்ித் துவைஙகிபனைன்.
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கவலைஞர் வீடில் ஒரு சமுத்திரக் ் கூசல்

1979 ஆம ஆண்டு நவைமபர் ிாதம திடத்ம பத்திரவகயில் உதவி ஆசிரிராக
பபாறு்பபபற்று சரிாக இரண்டு ஆண்டுககள கழத்து பசன்வனை பதாவலைக்காடசி
நவலைித்தில் உதவி பசய்தி ஆசிரிராக நிமிக்க்பபடபத்ன்.
இந்த பசன்வனை பதாவலைக்காடசி நவலைித்தின் பசய்தி்ப பிரவில் ஏற்படத்
கு்பபத்வத சிாளிக்க நான்தான் சரிானை அாலவைலைர் என்று நவனைத்து ில்லி பிலித்ம
என்வனை அந்த நவலைித்தில் நிமித்தது. இந்தகூ பசய்தி்ப பிரவு இ்பபபாது பபால் ஒழுஙக
பசய்ி்பபத்ாில் கிடத்த்தடத் வபத்திிக்கார ிருத்துவைிவனை பபால் பதாற்றம காடிிது.
இந்த நவலைித்தில் முக்கால்வைாசி்பபபர் எதிர்க்கடசித் தவலைவைராக இருந்த
கவலைஞரன் தீவிரிானை, அபத சிிம பதளிவைானை ஆதரவைாுர்ககள. அ்பபபாது
முதலைவிகூசராக இருந்த எம ஜ ஆர் அவைர்ககள பசல்வி பரிலைலிதாவவை அரசிிாலக்க
பகாண்டு வைருவைதற்க பவைகளபுாடத்ிாக ஏபதா ஒரு விுாவில் அவைவர கத்து விுக்பகற்றகூ
பசய்தார். கவலைஞரன் தீவிர பக்தரானை ஒரு எிடத்ர் இந்த விுக்க நகழ்கூசிவி துண்ித்து
விடத்ார். இது என் கவைனைத்திற்க வைந்த பபாது, பதசிி பசய்தி ஒளிபர்பபில் கத்துவிுக்க
இத்திிாதிககள பசய்திகுாகாது என்பதால், அந்த பவைடவத் ஏற்றுக் பகாண்பத்ன். இவத்ப
பார்த்த எம.ஜ.ஆருக்க கடுஙபகாபம.
ிறுநாகள பகாபத்துக்கானை இந்தக் காரணத்வத பவைளி்பபவத்ிாக பசால்லைாில் பவைறு
காரணஙகவுக் ் றி பதாவலைக்காடசிவி பகிஷ்கர்பபதாக அறிவித்தார். தமிுக அரச
விுாக்கவு பத்பிடு்பபதற்க அனிதி பகாடுக்க ிறுத்தார். கவத்சியில் எஙககள
இிக்கநரும இன்னம சிலை அதிகாரகளும பிலித்த்தின் கடத்வு்பபி முதல்வைர்
எம.ஜ.ஆரத்ம அரசின் சார்பில் ின்னி்பப பகடடுக் பகாண்த்ார்ககள.
இந்த நவலைவியில்தான், பசய்தி ஆசிரிருக்க உறுதுவணிாக ஒத்துவுத்பதன்.
இதனைாபலைபி, பலை சிநலைமிககள பசய்திகளுக்ககள நவுத்த மூக்ககவு எடுத்துக்
பகாண்த்ார்ககள. நானம பகதி பநர பசய்திிாுர்கவு நிமிக்க காரணிாபனைன். பிரபலை
நிகர் சரத்கிாரன் தந்வதயும எனைது மூத்த சாகாவுிானை ராிநாதன், எழுத்தாுரும
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வைாபனைாலி மூத்த பசய்திிாுருிானை சந்தா, இசக்கி, அருணாசலைம, ் த்பவை தகதி வைாய்ந்த
பத்திரவகிாுர்ககள ஆகிபிார் எஙககள பிரவில் பணிிாற்றினைார்ககள.
இ்பபி அந்தகூ பசய்தி்ப பிரவவை ஒழுஙக படுத்திி பிறக, பசய்தி ஆசிரிர் தனைது
சிரபத்வதக் காடத்த் துவைஙகினைார். என்வனை பத்லிபிரண்த்ரல் கடடுக்கவு ிடடுபி
எடுக்ககூ பசான்னைார். அற்பத்தனைிானை பசய்திகவு கறி்பபாக காஙகிரஸ் கடசியின் துண்டு
துக்கத்ா ஆசாமிகளின் பசய்திகவு பதசிி பசய்திிாக ஒளிபர்பபினைார். இதில் அவைருக்கம
எனைக்கம கடுவிிானை கருத்து பிாதல் ஏற்படத்து.
இந்தக் கடத்த்தில், அமபபத்கார் பிறந்த ிராடிி ிாநலைத்வத பசர்ந்த பசுபத்க்கர்
என்பவைர் பசன்வனை பதாவலைக்காடசி நவலைி இிக்கநராக பபாறு்பபபற்றார்.
அமபபத்காரித்தில் இவைருக்க அத்தவனையும அத்துபி. தாழ்த்த்பபடத், பிற்படுத்த்பபடத்
அாலவைலைர்களுக்காக பிலைதிகாரகவுயும பவகத்துக் பகாண்த்வைர். என்வனை அவைருக்க்ப
பிித்து விடத்து. என் பக்கம உகளு பசய்தி நிாிமும பரந்து விடத்து. ஆவகிால், எனைக்க
ஆதரவைாக பசில் படத்ார். இதனைால், சர்வை வைல்லைவி மிக்க எனைது பசய்தி ஆசிரிரன்
பகாபத்திற்க ஆுானைார். அந்தக் காலைத்திாலம, இந்தக் காலைத்திாலம நவலைி இிக்கநர்கவு
வித் பசய்தி ஆசிரிர்கபு பசல்வைாக்க உகளுவைர்ககள. அத்தவனை அரசிில் வைாதிகளும
இவைர்ககள பசால்வைவததான் பகடபார்ககள.
உதவி ஆசிரிரானை எனைக்கம அந்த பசய்தி ஆசிரிருக்கம ஒரு பகடுபிி பபார் நத்ந்து
பகாண்டு இருந்த பபாது, ஒரு நாகள ித்திிானைம நவலைித்திற்ககள நவுந்பதன். அ்பபபாது
இிக்கநரன் அவறக்க பவைளிபி ஒபர ் டத்ம. கணித பிவத என்று கருத்பபடுகிற
சகந்தலைா பதவி, தவலைவிர பகாலைிாக ‘ிகாராஷ்ிர கயுபத’  என்று திடிக் பகாண்டு
இருக்கிறார். அத்தவனை ஊழிர்களும பவைிக்வக பார்க்கிறார்ககள. சிலைர் ‘பித்ம, பித்ம’ 
என்று தாரா பசய்கிறார்ககள. விசாரத்து்ப பார்த்ததில், தன்வனை கணித பிவதிாகக் காடிக்
பகாண்த் சகந்தலைா பதவி, எஙககள இிக்கநர் அவறக்ககள நவுந்து பதாவலைக்காடசியில்
தனைக்பகாரு நகழ்கூசி தரபவைண்டும என்று பகடிருக்கிறார். இிக்கநர் தனைது இிலைாவிவி
அவைருக்க விுக்கியிருக்கிறார்.
அ்பபபாது கர்நாத்க ிாநலைத்திாலம பதாவலைக்காடசி நவலைிம இல்வலை. இதனைால்,
இந்த அமவிிாருக்க ஒரு நகழ்கூசி பகாடுக்க பவைண்டும என்று இந்த இிக்கநபர
பிலித்த்திற்க ஒரு கிதம எழுதியிருந்தார். இந்த அமவிிார் இந்திரா காந்திக்க எதிராக
பதர்தலில் பபாடி இடத்வத ினைதில் வவைத்து, இவைரது முகபி பதாவலைக் காடசியில்
பதரிக் ் த்ாது என்று பிலித்ம ஆவண பபாடத்து. இவதகூ பசால்லைவும முிிாில்,
பில்லைவும முிிாில், எஙககள இிக்கநர் இவைரத்ம பின்விிாக்ப பபசி சிாளிக்க்ப
பார்த்திருக்கிறார். ஆனைால், இவைரது பகா ரிானை ஆபாசிானை வைார்த்வதகுால் அதிர்ந்து
பபானை இிக்கநர், எ்பபிபிா அவற வைாசவலைத் தாண்ி இரண்த்ாவைது ிாிக்க பசன்று ஒரு
அதிகாரயின் அவறக்ககள ஒளிந்து பகாண்த்ார்.
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சகந்தலைா பதவிபிா அ்பபபாபத அஙபகபி நகழ்கூசி பகாடுக்கவில்வலை என்றால்
நத்்பபது பவைறு என்று மிரடடுகிறார். இவத்யில் பசன்ற நான், எவ்வைுபவைா பசால்லி்ப
பார்த்பதன். என்னவத்ி நிவுவர அவைருக்க்ப பரிவில்வலை . பிறக ிரிாதிா பபாி
இல்லை பபாீஸஸ்லை ஒ்பபவத்்பபபன் என்று கத்திபனைன். இந்த இிக்கநரத்ம ஆதாிம பதிி
அதிகாரககள சமிா இருந்த பபாது, சிலை தலித் ஊழிர்ககள என்பனைாடு பசர்ந்து
பகாண்த்ார்ககள. சகந்தலைா பதவி பசால்லைாில் பகாகளுாில் ஒிவிடத்ார்.
இரண்த்ாவைது ிாியில் இருக்கம பசய்தி பிரவுக்க வைந்த நான், இந்தகூ சமபவைத்வத,
எனைது சகாக்கபுாடு பகிர்ந்து பகாண்பத்ன். பசய்தி ஆசிரிரன் கழுகக் கண்கவு நான்
பார்க்கவில்வலை. உத்னைிிாக அவைர் பத்திரவக தகவைல் அாலவைகத்தில் உதவி தகவைல்
அதிகாரிாக இருந்தவைரும கவலைஞரால் பின்னைர் இருநாவுக்கரச என்று வைர்ணிக்க்ப
படத்வைருத்ன் பதாத்ர்ப பகாண்டு சகந்தலைா பதவிக்க பசய்திிாுர் ் டத்த்வத ஏற்பாடு
பசய்து விடத்ார். இந்த நரத்தனைத்வத ிறுநாகள பசய்திதாகளகளில் பார்த்பதாம. பசன்வனை
பதாவலைக்காடசி நவலைி இிக்கநர் அாலவைலைகத்தில் கிபபாவதயில் இருந்ததாகவும,
சகந்தலைா பதவியுத்ன் தவைறாக நத்க்க முிற்சித்ததாகவும அத்தவனை பத்திரவககளிாலம
கிடத்த் தடத் தவலை்பபகூ பசய்திககள பவைளிிாயினை. இந்த பத்திரவககளுக்க பசுபத்க்கர்
தர்பபில் என்னை நத்ந்தது என்பவத பகடக பவைண்டும என்ற ஒரு நாகரீகம ் த் இல்வலை .
அவைர் ஒரு தலித் என்பதுதான் காரணம. சகந்தலைா பதவியின் பசல்வைாக்வக கணக்கில் எடுத்து
பசுபத்க்கவர குஙக்பபடுத்தி பசய்திகவுபி விிாபாரிாக்கி விடத்ார்ககள.
இதன் எதிர்விவனைிாக, தாசில்தாராக இருந்து பின்னைர் பி்பபிிாக முன்பனைறிி
பசுபத்க்கவர பற்றிி சிவைரலைாற்றுக் கறி்பவப முதலில் தாிவரயில் பவைளியிடபத்ன்.
இவைர் ஒழுக்கம என்று வைருகின்ற பபாது அ்பபழுக்கற்றவைர். கி என்றால் என்னை என்பற
பதரிாதவைர். சிறந்த கவிஞர். பபாராளி. என்றாாலம தமிுகத்தின் பத்திரவகத்தனைம
பரிாில் ஆி்ப பபானைார். ஆனைாாலம, நான் அவைவர ஆற்று்பபடுத்திபனைன்.
எந்த கஙகித்வத வவைத்து கவலைஞவர கஙகித் தமிுன் என்று முன்ப
வைர்ணித்பதபனைா, அபத கஙகித்தில் பசுபத்க்கரன் சருக்கிானை சிவைரலைாறு பவைளிிாகம
பி பசய்பதன். சகந்தலைா பதவி அவைவர இழவு படுத்திி விவைரமும கஙகித்தில் இத்ம
பபற்றது. தமிுகபிஙகம உகளு தலித் ிக்ககள பகாதித்து்ப பபானைார்ககள. அணி அணிிாக
லைாரயில் வைந்து பசுபத்க்கருக்க ஆதரவு பதரவித்தார்ககள. அன்று முதல் பசுபத்க்கர் ஒரு
வி.வி.ஐ.பி. ஆகிவிடத்ார். கஙகிம இவைருக்க உத்லைானைது. கவலைஞர் உயிரானைார். நன்றி்ப
பபருக்கில் கவலைஞர் என்ற படத்த்வத பசால்லை முிிாில் அவைர் ிுவலைிாக ிாறும
பபாது எஙகுால் சிரக்காில் இருக்க முிிாது.
இந்த நகழ்கூசிக்க்ப பிறக பசுபத்க்கரன் மூத்த ிகளின் திருிணம பசன்வனை
ராபரஸ்வைர கல்ிாண ிண்த்பத்திலை நவத்பபறுவைதற்க திடத்மித்்பபடத்து.
அவு்பபிதழும திாராகி விடத்து. பசுபத்க்கர் கவலைஞவர பநரல் சந்தித்து
அவு்பபிதவு பகாடுக்க பவைண்டும என்றார். நானம அவு்பபிதழ் பகாடுக்க ஒரு நமித்ம
தாபனை என்று அவைவர அவுத்துக் பகாண்டு கவலைஞரன் வீடிற்ககூ பசன்பறன். கவலைஞர்
53

ிாியில் எழுதிக் பகாண்ிரு்பபதாக உதவிிாுர்ககள பசான்னைார்ககள. ஒபர ஒரு நமித்ம
என்று ின்றாிபனைாம. உத்பனை ிாிக்க்ப பபானை ஒருவைர், மீண்டும திருமபி வைந்து
‘கவலைஞர் எழுதுமபபாது ிாரும பபாகக் ் த்ாதுஙக’  என்றார். கவலைஞர் எஙகவு
அனிதிக்கவில்வலை என்று அனிானித்துக் பகாண்பத்ாம. ஒருபவைவு, அந்த
உதவிிாுபர கவலைஞரன் எழுத்து ‘மூவத்்ப’  பார்த்து விடடு அவைரத்ம விவைரம
பசால்லைாில் வைந்திருக்கலைாம என்ற சிந்தவனை எஙகளுக்க ஏற்பத்வில்வலை. முன்னைனிதி
பபறாில் பசன்றதும எஙகளுக்க பபரதாகத் பதரிவில்வலை.
எனைக்பகா , கடடுக்கத்ஙகாத பகாபம. கவலைஞருக்க ஆதரவைாக பசுபத்க்கர் மூலைமும
அ்பபபாது பபாறு்பப ஆசிரிராக இருந்த என் மூலைமும ஏராுிானை நகழ்கூசிகவு,
பசய்திகவு ஒளிபர்பபி வைந்பதாம. கவலைஞரும எஙகளித்ம ஈ்டுபாடு பகாண்ிரு்பபார்
என்பவதவித் பகாண்ிருக்க பவைண்டும என்பற நவனைத்பதாம. எனைக்பகா, ஒரு சக்தி
வைாய்ந்த நவலைித்வத, கவலைஞருக்க சரிாக பின்படுத்தத் பதரிவில்வலைபி என்ற
பகாபம. ஒரு நமித் சந்தி்பபில் என்னை ஆகிவிடும என்கிற பவைகம. அவைரது வீடிபலைபி
அவைருக்க எதிராக கத்திபனைன். ஒரு சாதாரண வீடில் இ்பபி கத்தினைாபலை விவுவுககள
விபரீதிாக இருக்கம. ஆனைால், கவலைஞரன் உதவிிாுர்கபுா, முகத்தில் பகாபக்கறிவி
காடத்ாில் நிமபத் பபசி எஙகவு அன்பபி வவைத்தார்ககள. இந்த நித்தக நாகரீகம,
கவலைஞர் பகாடுத்த பயிற்சிிால் ஏற்படிருக்கலைாம.
பசன்வனைத் பதாவலைக்காடசி நவலைித்திற்க திருமபிிதும என் ் கூசவலை நாபனை
பகடடு எனைக்க உகள்ளர உதறல். ஆயிரம இருந்தாாலம, நானம, பசுபத்க்கரும அரச
ஊழிர்ககள. அதிகார வைர்க்க ஏணியில் நடு்பபிக்கடடுககள. கவலைஞபரா, இந்த ஏணிபி
எடத் முிிாத உிரத்தில் இரு்பபவைர். எனைது நத்த்வதவி்ப பற்றி ஒரு வைர முரபசாலியில்
எழுதினைால் பபாதும. நான் சஸ்பபண்ட ஆபவைன். எலிபிாடு தவைவு ் டடு பசர்ந்த
கவதபபால் பசுபத்க்கரும ஒரு வைழிாகி இரு்பபார். இ்பபி ஏதாவைது பசய்ி ிாடபத்ாிா
என்று பிலைதிகாரகளும இருநாவுக்கரசித்ம வைாஙகித் தின்ற ஒருசிலை பசய்திிாுர்களும
காத்துக் கித்ந்தார்ககள. ஒரு வைாரம வைவர முரபசாலிவி ஆுிாக பித்பதன். சின்னைகூ
பசய்திகவுக் ் த் பதித்பதி பித்பதன். கவலைஞர் ் த் அ்பபி பித்திருக்க ிாடத்ார்.
பசுபத்க்கர் ிகளின் திருிணநாகள வைந்தது. ிாவலையில் வைரபவைற்ப. ஏராுிானை சினிிா
திார்பபாுர்ககள, பதாழலைதிபர்ககள, நிகநிவகிர்ககள, அரச அதிகாரககள என்று
கண்பகாகளுாக் ் டத்ம. திிபரன்று ் டத்த்தில் ஒரு பரபர்பப. கவலைஞர் வைந்து
பகாண்ிருக்கிறார். அ்பபபாதுதான் நான் அவைவர முதல் தத்வவைிாக பநருக்கபநர்
பார்க்கிபறன். அவைர் முகத்தில் ஒரு சின்னைகூ சிர்பப.
நான், அ்பபபாவதக்க கவலைஞர் ிிிாகி விடபத்ன்.
இந்தக் கடத்த்தில் கவலைஞருக்க ஏற்படத் ஒரு வைன்முவற எனைக்க ஏற்படத்தாக
துித்து்ப பபாபனைன்.
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பிரதிர் இந்திராகாந்தியுத்ன் கவலைஞர் ் டத்ணி வவைத்திருந்த காலைம. அவைர்
பசன்வனைக்க வைந்திருந்தபபாது முதல்வைர் எம.ஜ.ஆரும, ் டத்ணி சகா கவலைஞரும விிானை
நவலைித்திற்ககூ பசன்றார்ககள. விிானைம தவரயிறஙகிிதும எம. ஜ. ஆர் விிானைத்திற்க
அருபக பபாயிருந்தார். இந்த இத்த்திற்க முக்கிிிானை தவலைவைர்கவுத்தான்
அன்பபவைார்ககள. கவலைஞரும விிானைத்திற்க அருபக பபாக முற்படத்பபாது அ்பபபாவதி
துவண பபாீஸஸ் கமிசனைர் ஒருவைர் கவலைஞரன் வகவி்ப பிித்து பபாகக்் த்ாது என்பது
பபால் இழுத்தார். இவத்ப பார்த்து பத்திரவகிாுர்குானை எஙகளில் ஒரு சிலைர்
் கூசலிடபத்ாம. முதல்வைர், இந்திரா காந்திபிாடும திருமபி வைந்தார். கவலைஞர் அவைரத்ம
தனைக்க ஏற்படத் வைன்முவறவி விுக்கவைது பபால் இருந்தது. ஆனைால், எம.ஜ.ஆர் கண்டு
பகாகளுவில்வலை. இருவைரும இத்ம ிாறி இருந்தால், கவலைஞர் எம ஜ ஆவர அவைிதித்த
அந்த அதிகாரவி அஙபகபி அவைரத்ம ின்னி்பபக் பகடககூ பசய்திரு்பபார்.
காரணம, இது தமிுன் பண்பாடு.
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அன்பாலைித்தில் ஒரு அதிக்ப பிரசஙகித்தனைம

பசன்வனை பதாவலைக்காடசியில் உதவி ஆசிரிராக பணிிாற்றி பலைரத்ம வைாஙகிக் கடிக்
பகாண்டு நீதிின்றம பசன்று பின்னைர் பில் ிடத்த்திற்கம எனைக்கம ஏற்படத்
உத்ன்பாடின் பி, 1985 ஆம ஆண்டு நவைமபர் ிாதவைாக்கில் பபஙகளுரல் ித்திி அரசின்
குவிுமபரத்துவற ிாநலை தவலைவி அதிகாரிாக பபாறு்பபபற்பறன். கன்னைத்
ஊழிர்ககள, என்வனை பிறவி எதிரிாகபவை பார்த்தார்ககள. இதற்க நமிவைர்களின் உலைகாண்த்
தத்துவைமும, அந்த ிாநலைத்தின் அரசிிலில் ஒன்றிருக்காில் தி.மு.க. அ.தி.மு.க என்று கடசி
வவைத்துக் பகாண்டு இஙககளு சினிிா நிகர்களின் கடஅவுடடுகவு தக்கிக் பகாண்டு
ஊர்வைலைிாக பபானைதும ஒரு காரணம. இதனைால், கன்னைத் ஊழிர்ககள, நானம உலைகாண்த்
தமிுன் பரமபவர என்று என்வனை ஒரு ிாதிர பார்த்தபபாது, நான் பபஙகளுர் தமிழ்கூ
சஙகத்வத ஒரு ிாறுதாலக்காகவும, ஆறுதாலக்காகவும அணக பவைண்ிிதாயிற்று.
இஙபகதான், இலைஙவக தமிுர்களுக்காக கரல் பகாடுத்த பபஙகளுர் சண்முகசந்தரம
அவைர்கவுகூ சந்தித்பதன். இந்தகூ சந்தி்பப ஒரு ிாத வைாக்கில் தீவிர நடபாகி விடத்து. இவைர்
சிறிினை சிந்திிாத ினிதர். வைகளுலைார் பக்தர். அபத சிிம தமிழ்கூ சாதியித்ம பகாண்த்
தணிிாத காதலைால் விடுதவலை்பபலிகளின் உகளநாடடு்ப பபாவர தீவிரிாக ஆதரத்தவைர்.
இவைர் உதவியில் பலை விடுதவலை்ப பலிககள தஙகி இருந்தனைர். என் மீதும அன்ப பபாழந்தனைர்
அ்பபபாது இலைஙவக ராணவைம விடுதவலைபலிகவு ிடடும அல்லைாது பவைறு
வைழயில்லைாில் அவைர்கவு ஆதரக்கம இலைஙவக தமிுர்கவுயும பவைடவத்ிாிக்
பகாண்ிருந்தது. ஆனைால், எதிர்க் கடசித் தவலைவைரானை கவலைஞபரா பாராமுகிாய்
இரு்பபதுபபால் பதான்றிிது. இவைர் வைுஙக்பபபானை நன்பகாவத்வி விடுதவலை்ப பலிககள,
முதல்வைர் எம.ஜ.ஆருக்க்ப பிந்து ிறுத்துவிடத்து எஙகளுக்க கவலைஞருக்க ஏற்படத்
அவைிானைிாகத் பதான்றவில்வலை. இது விடுதவலை்ப பலிகளின் பபார்த் தந்திரிாகபவை
பதான்றிிது. நாத்ாளுின்றத்தில் வவைபகா ஆபவைசிாக பபசவைவதத் தவிர, தி.மு.க
அதிகிாக அலைடிக் பகாகளுவில்வலை. கவலைஞரன் பிௌனைம எஙகளுக்க பகாபத்வதக்
பகாடுத்தது. கவலைஞவர சந்தித்து, கர்நாத்கத் தமிுர்களின் ஆதஙகத்வத பதரவிக்க
பவைண்டும என்று தீர்ிானித்பதாம.
1986 ஆம ஆண்டுவைாக்கில், பகாபாலைபரத்தில், கவலைஞரன் வீடவத், பதிக்
கண்டுபிித்து வைாசாலக்ககள பபாய்விடபத்ன். வீடில் ஒரு ஈ், காக்கா ் த் இல்லைாதது
பபான்ற பதாற்றம. கவலைஞர் எதிர்க்கடசிிாக இருந்தாாலம, அவைர் அந்தக் கடசிக்க அரசர்
ஆயிற்பற - பதாண்த்ர்ககள அவைவர வகவிடடு விடத்ார்குா என்ற சிந்தவனைபிாடு,
கண்கவுத் துுாவிிபபாது-
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ஒிசலைானை, ிஙகுகரிானை ஒரு அய்மபது வைிது பபண்ிணி பதன்படத்ார். முன்னைர்
பார்த்த்ப பவக்பபத்த்வத வவைத்து அவைர்தான் கவலைஞரன் துவணவிிார் திாளு அமிா
என்பவத பதரந்து பகாண்பத்ன். என்வனை எழுத்தாுன் என்றும பபஙக்ளரல் அரச பவைவலை
பார்்பபவைன் என்றும அறிமுக்பபடுத்திக் பகாண்டு கவலைஞவர பார்க்க வைந்ததாக
பசான்பனைன். அ்பபபாது அவைர் பதிலைளித்த வைார்த்வதகவு என்னைால் முழுவிிாக ஒ்பபிக்க
முிிாது. ஆனைால் இந்த பபாருளில்தான் பசான்னைார்
‘உஙகளுக்கத் பதரிாதா? அவைர பபாீஸஸ் பிிகூசடடு பபாய் பரயிாலலை
பபாடடுடத்ாஙக.’
ஒரு தவலைவைரன் ிவனைவி பபாராளிிாகவும இருக்கலைாம, அபதசிிம அந்தத்
தவலைவைவர வைழபடுத்தும கடுமப்ப பபண்ணாகவும இருக்கலைாம. ஆய்ந்து பார்த்தால் இந்த
இரண்ிற்கம பவைறுபாபத் கிவத்ிாது. திாளு அமிா, ஒற்வற நவகபிாடு, காலைணா
அஙகலை்ப பபாடபத்ாடு என்வனை்ப பார்த்தவதயும கவலைஞர் ஏன் வகது பசய்ி்பபடத்ார்
என்று ிண்வைாசவனை தஞ்வச தமிழல் விுக்கிிவதயும பகடடுக் பகாண்ிருந்த பபாபத
எனைக்க அழுவக வைந்துவிடத்து. பசால்லைாில் பகாகளுாில் திருமபி விடபத்ன். கவலைஞர்
முதலைவிகூசராக இருந்தபபாது அவைபராடு பலை, இத்ஙகளுக்க ிாவலை ிரிாவதகபுாடு
பசன்ற இந்த அமவிிார், பாதிக்க்பபடத் கவலைஞரன் துவணவிிாராய் அவைர் கண்களில்
பதான்றிி கலைக்கமும, வைார்த்வதகவு உருவைாக்கிி பில்லிி கராலம இன்னம என்
ினைவத விடடு நீஙகவில்வலை. எனைது சந்தி்பப, அந்த அமிாவிற்க ஆயிரத்பதடடு
நகழ்கூசிகளில் ஒன்று. நகூசிம அவைர் ிறந்திரு்பபார். ஆனைால், என்னைால் இன்றுவைவர அந்த
நகழ்கூசிவி, அவைரது துிரிானை முகபாவைத்வத ிறக்க முிிவில்வலை .
திாளு அமிாவவை பார்த்து விடடு, பபஙக்ளர் திருமபிி நான் சண்முகசந்தரம
அவைர்களித்ம, முதல்வைர் எம. ஜ. ஆர் கவலைஞவர அத்ாவைிிாக வீடிபலைபி வகது பசய்து
சிவறயில் அவத்த்திரு்பபவத கறி்பபிடபத்ன். அவைரும இதர தமிுர்களும பகாதித்து்ப
பபானைார்ககள. ‘நமி தமிுனக்க பத்தி இல்வலைபி’  என்று பநாந்து பகாண்த்ார்ககள.
திாளு அமிாவவை சந்தித்த மூன்று ிாத காலைத்திற்ககள கவலைஞவர சந்திக்ககூ
பசன்பறன். அ்பபபாது அறிவைாலைிம இல்வலை . தி.மு.க. தவலைவி அாலவைலைகிானை
அன்பாலைிம இதற்க அருபக ிறுமுவனையில் உகளு இத்த்தில் இருந்தது. அந்த
அாலவைலைகத்தின் வைரபவைற்ப அவறயில், பசன்வனை ிாநகராடசியின் முன்னைாகள பிிரும
சடத்ின்ற உறு்பபினைருிானை சா. கபணசன் ‘பி.ஏ.வைாக’  உடகார்ந்திருந்தார். இதற்க முன்பப,
இவைர் எனைக்க புக்கம. அன்ப பபாஙகம முகம. உரத்து்ப பபசாத பின்வி. பார்த்த
உத்பனைபி பநசிக்க பதான்றும முகபாவைம. ஆக பிாத்தத்தில் எளிவியின் உருவைம.
என்வனை அன்பத்ன் வைரபவைற்றார். கவலைஞவர்ப பார்க்க பவைண்டும என்று பசான்பனைன். நான்
பசான்னை பதாரவணயில் கவலைஞருக்கம எனைக்கம நீண்த்காலை புக்கம இருக்கிறதாக
நவனைத்தாபரா என்னைபவைா.. ஒரு பவைவு, எழுத்தாுர் ஒருவைர் எ்பபபாது பவைண்டும
என்றாாலம தன்வனை பார்்பபவத கவலைஞர் தவைறாக எடுத்துக் பகாகளு ிாடத்ார் என்றும
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நவனைத்திருக்கலைாம. ‘உஙகளுக்பகன்னை தவத்ிா பபாடுவைார்? தராுிாக்ப பபாஙக’ 
என்றார்.
நான் ிாி்பபிபிறி கவலைஞரன் அவறக்ககூ பசன்பறன். கவலைஞருத்ன்
பபராசிரிரும கடசியின் பபாருுாுரானை சாதிக் பாடசா அவைர்களும உத்னிருந்தார்ககள.
பபராசிரிவரயும, கவலைஞவரயும ஒருமித்து பார்க்கம பபாது எனைக்க பாடத்ாளித்
பதாுர்களின் முதுபகாலமவப நமிர்த்திி ிார்க்சக்கம, ஏஞ்சாலக்கம இருந்த நடபம,
அனசரவனையும நவனைவுக்க வைந்ததது.
1969 ஆம ஆண்ிடு கவலைஞர் முதல் தத்வவைிாக முதல்வைரானைபபாது, நாத்ாளுின்ற
உறு்பபினைராக இருந்த பபராசிரிர், இருவைரும கலைந்துக் பகாண்த் ் டத்த்தில் ‘கவலைஞவர
தவலைவைராக ஏற்றுக் பகாகளுவில்வலை... துபதிிாக ஏற்றுக் பகாகளகிறன்’  என்று
பவைளி்பபவத்ிாககூ பசான்னைவைர். உத்பனை கவலைஞரும ‘துபதிிாகபவை இருக்கிபறன். துர்
பதிிாக ஆக்காதீர்ககள’  என்று தனைக்பக உரி பாணியில் பதிலைளித்தார். நாவைலைர்
பபான்றவைர்ககள ிறுபக்கம பபானை பபாதும, பபராசிரிர் தனைது கடசியின் பக்கபி நன்றார்.
இருவைரும ஒருவைபராடு ஒருவைர் ஆபலைாசிக்கம பதாரவண அதில் கடடுண்டுகளு சமூகநலை
அக்கவற, ஒரு எழுத்தாுனக்க நல்லைபதாரு காடசிிாகம.
நான், அவைர்ககள மூவைருக்கம பபாது்பபவத்ிாக கமபிடு பபாடடு விடடு,
கவலைஞரத்ம என்வனை அறிமுக்பபடுத்திக் பகாண்பத்ன். அவைரும பதரயும என்பது
பபாலைபவை காடிக் பகாண்த்ார். எதற்காக வைந்தீர்ககள என்பது பபால் இில்பாக என்வனை்ப
பார்த்தார். எஙகளின் அவரநமித் உவரிாத்ல் இந்த பாணியில்தான் நத்ந்தது.
‘உஙகளித்ம நான் தனிிாக்ப பபச பவைண்டும.“’
‘இஙபகபி பபசலைாபி’ 
‘இல்லை தனிிாத்தான் பபசணம’ 
‘இ்பபபாது முிிாபத’ 
‘அ்பப நான் வைாபரன்’ 
‘சர’ 
நான் ஏறிி பவைகத்திபலைபி இறஙகிபனைன். என்வனை்ப பார்த்ததும சாகபணசன்,
அவைர்ககள பதறிிித்து எழுந்தார். ‘என்னைஙக என்னை நத்ந்தது’  என்றார். கவலைஞர், நான்
இறஙகவைதற்ககள அவைவரத் தாளித்து இரு்பபார் என்பது பரந்து விடத்து. நானம நத்ந்தவத
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பசால்லி விடடு ித்ித்பவைன்று பவைளிபிறிபனைன். சா.கபணசன் அவைர்ககள இத்த்தில் நான்
ிடடும இருந்திருந்தால், அிதியில் இறஙகி இரு்பபபன். ஆனைால், இவைரது முகத்தில் ஒரு
சின்னைக்பகாபம ் த் ஏற்பத்வில்வலை. த்பபானை ஆவு அன்பபி விடபத்ாபி என்று நகூசிம
ினைதுக்ககள பழுஙகியிரு்பபார். இ்பபபாது ் த் சாகபணசன் அவைர்கவு நான் சந்திக்கம
பபாபதல்லைாம இந்த நகழ்கூசிவி நவனைவுபடுத்துபவைன்.
கவலைஞபராடு இ்பபி நான் நத்ந்து பகாண்த் பபாது எனைக்க நாற்பத்வதந்து வைிது
இருக்கம. சிந்திக்க பதரந்த வைிதுதான். ஒரு ிகத்தான் தவலைவைரத்ம, முன்னைாகள
முதல்வைரத்ம எ்பபி்ப புக பவைண்டும என்பவத பதரந்து வவைத்திருக்க பவைண்ிி
வைிதுதான். அதுவும லைடபசாப லைடச பதாண்த்ர்கவு பகாண்த்வைர் கவலைஞர். காகிதத்
தவலைவைர் அல்லை. அவைரத்ம பசால்லைாில் பகாகளுாில் பபாய் தனிிாக பபச பவைண்டும
அதற்க ஏதுவைாக அவைர், என்பனைாடு எதாவைது ஒரு அவறக்க வைரபவைண்டும அல்லைது கடசியின்
பபாதுகூ பசிலைாுரும, பபாருுாுரும எனைக்காக அந்த அவறயில் இருந்து பவைளிபிற
பவைண்டும என்று எதிர்பார்த்து பசன்றது பித்துக் களித்தனைில்லை அசல் வபத்திிக்காரத்தனைம.
அந்தக் காலைக்கடத்த்தில், இலைஙவக தமிுர் பபாரடத்த்தின் மீது, கறி்பபாக
விடுதவலை்ப பலிகளின் மீது நான் வவைத்திருந்த கண்மூித்தனைிானை ஈ்டுபாபத் என்வனை
அ்பபி நத்க்க வவைத்து விடத்து. இத்ம, பபாருகள, ஏவைல் அற்று்ப பபாய், ஒரு பகாகளவக
பவைறிினைாக ிாற்றிவிடத்து. பகாகளவக பவைறி உகளுவைர்களுக்க இந்த மூன்றும அற்று்ப
பபாய் எந்த பநரத்தில் என்னை பசய்ி பவைண்டும என்பது பதரிாில் பபாய்விடும
என்பதற்க இலைஙவகயில், நிது விடுதவலை்ப பலிகபு சாடசிகுாக இருக்கிறார்ககள.
பபாதுவைாக, கவலைஞவர பகாபக்காரர் என்பார்ககள. ஒருவைர் பசாந்த
இரு்பபித்த்திபலைபி இருக்கம பபாது இவத்கூ பசறுகலைாக சமபந்தமில்லைாத இன்பனைாருவைர்
வைந்து அதிக்ப பிரசஙகிதனைிாய் நத்ந்து பகாகளவைது, என் வீடில் நத்ந்தாாலம நான் முதலில்
பசால்லைக் ் ிி வைார்த்வத ‘பவைளிபி பபாத்ா’  என்பதுதான். ஆனைால், கவலைஞரன் முகத்தில்
ஒருதுளி பகாபம ் த் இல்வலை. அவைர் பதிலில் ஒரு சின்னை சூடு ் த் இல்வலை.
வைார்த்வதகுால் சூடு பபாடுவைதில் வைல்லைவைரானை கவலைஞர், என்னித்ம ஏன் அ்பபி
பின்விிாக நத்ந்து பகாண்த்ார் என்பது இதுவைவரக்கம எனைக்க்ப பரிவில்வலை. ஒரு
பவைவு எழுத்தாுனின் கிறுக்கத் தனைஙகளில் இதுவும ஒன்று என்று நவனைத்துக்
பகாண்த்ாபரா அல்லைது ஒரு கணத்தில் பபருந்தவலைவைர் காிராசவர பபால், ஆடகவு எவத்
பபாடுவைதில் வைல்லைவைரானை கவலைஞர் நான் பவைகளுந்தி என்று நவனைத்தாபரா என்னைபிா.
நான் என்னைபிா உலைகத் தமிழனைத் தவலைவைர் பபாலைவும, அவைர் என்னைபவைா பதாண்த்ர்
பபாலைவும நான் அ்பபபாது நத்ந்து பகாண்த் விதம இ்பபபாது ் த் என்வனைபி நான் ஒரு
இஙகிதிற்ற பபர்வைழிாக நவனைக்கத் பதான்றுகிறது.
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சாணக்கிி காஙகிரசக்க சறுக்கிி அி

கர்நாத்க ிாநலைத்தில் இருந்து 1987 ஆம ஆண்ில், ிார்கூ ிாதம பபஙகளுரல் இருந்து
பசன்வனை வைாபனைாலி நவலைித்தின் பசய்தி ஆசிரிராக ிாற்ற்பபடடு பபாறு்பபபற்பறன்.
அ்பபபாது எம.ஜ.ஆர் அவைர்ககள முதல்வைராக இருந்தார். முதல்வைருக்கம, எதிர்கடசித்
தவலைவைரானை கவலைஞருக்கம சி அுவிலைானை பசய்திகவு பவைளியிடபத்ன். அ்பபபாது
வைாபரனைலி பசய்தி என்பது மிகவும சக்தி வைாய்ந்தது. பசன்வனை பதாவலைக்காடசி தவிர, பவைறு
எந்த பதாவலைக்காடசியும இல்லைாத பநரம. சாதாரண ிக்கவு பசன்றவத்யும
வைாபனைாலியின் மீது அவனைத்து அரசிில் வைாதிகளுக்கபி ஒரு கண். அதிாலம எஙககள
பசய்திககள, பபருமபாலைானைவைர்ககள கண்விழக்கம காவலை ஆறு நாற்பது ிணிக்கம,
ித்திிானைம இரண்டு பத்துக்கம, ிாவலை ஆறு மு்பபதுக்கம ஒளி்பபர்பபாகம. சடத்
பபரவவை நகழ்கூசிகவுயும பநரல் பசன்று நத்ந்தவைற்வற பார்த்து, அவவைக் கறி்பபில்
இருந்து பபரவவைத் தவலைவைர் நீக்கிி பகதிகவு விடடு விடடு, அந்த சவப ஏபதா
நாகரகிானை சவப என்பது பபால் ிக்களுக்க ஒரு பபாதுக் கருத்வத பகாடுத்து பசய்திககள
பவைளிிாகம.
சடத்்ப பபரவவையில், அதன் பபரவவைத் தவலைவைர் பி.எகூ. பாண்ிின் அவைர்ககள,
பலைதத்வவை கவலைஞவர மிகவும பகவைலைிாக விிர்சித்திருக்கிறார். அிதிக்கம திார்
என்பது பபால் திமுக உறு்பபினைர்களுக்க சவைால் விடுவைார். ஒருதத்வவை அவைர் கவலைஞவர
சடிக் காடிி வைார்த்வதககள இன்னம என் பநஞ்சிபலைபி கத்திக் பகாண்ிருக்கின்றனை.
பநரல் புகவைதற்க இனிவிிானைவைர்தான். ஆனைால், சடத்்ப பபரவவையில் தனைது பரடசி
தவலைவைவர்ப பார்த்து விடத்ால் பபாதும. எதிராளிககள அவைருக்க பவைறும தச. 1987 ஆம
ஆண்டு வைாக்கில், இலைஙவகத் தமிுர்களுக்காக தமிுகபி பகாதித்து பவைவலை
நறுத்தஙகளும, ஊர்வைலைஙகளும நவத்்பபபற்றுக் பகாண்ிருந்தனை. தமிுகம ட்டபர ினிதன்
பபால் நமிர்ந்து இலைஙவக தமிழ் பதாுனக்காக பபார்க்கரல் பகாடுத்தது. நானம
விடுதவலை்பபலிகளுக்க ஏக்பபடத்கூ பசய்திகவுக் பகாடுத்பதன். வீரத்துபதி கிடடு
சத்்பபடத்ார் என்று ஒரு தனி்பபடத் விவைகாரத்வத தவலை்பபகூ பசய்திிாக்கி இலைஙவக
அரசின் பகாபத்துக்க உகளுாகி ித்திி அரசின் கண்வைவலைக்ககளளும சிக்கி விடபத்ன்.
இந்தகூ சிித்தில் இந்திி விிானைஙககள இலைஙவகயின் ஆகாி எல்வலைவி மீறி, வைத்
இலைஙவக தமிுர்களுக்க உணவு பபாடத்லைஙகவு வைுஙகினை இந்தகூ பசய்திவி
‘விிானைஙகவு்ப பார்த்து, அவவை ராணவை விிானைஙககள என்று பிந்து பபாய் பதுஙகிி
தமிழ் ிக்ககள, பின்னைர் இது கண்டு விிானைஙககள அல்லை... பதாண்டு விிானைஙககள என்று
வீதிக்க பவைளிபி வைந்து ஆரவைாரம பசய்தார்ககள’  என்று பசய்தி பபாடபத்ன். இந்த
பசய்திவி பகடத் ிறுவினைாிபி திராவித் குகத் தவலைவைர் கி.வீரிணி பதாவலைபபசி
மூலைிாக என்வனை்ப பாராடினைார்.
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முதல்வைர் எம.ஜ.ஆவர தமிழ்கூ சமூகத்வதக் கருதி நான் விருமபவில்வலை என்றாாலம,
அவைர் பநாய் வைாய்்பபடத் பபாதும பபசமுிிாில் திணறிி பபாதும என் கண்ககள நீருக்ககள
மூழ்கினை. அவைர் இறந்து பசய்திவி மிககூ சிற்பபாக பவைளியிடபத்ாம. அபத சிிம அவைரது
இுபவைடுத்த பதாண்த்ர்ககள எனை கருத்பபடுபவைர்ககள அண்ணாசாவலை கவத்கவு
சூவறிாிிவத அத்க்கி வைாசித்பதாம. இபத பபால் அஙகிருந்த கவலைஞர் சிவலைவி
உவத்த்தவதயும சடத் ஒழுஙவகக் கருதி இவலைவு ிவறவு காய் ிவறவைாகதான்
பவைளியிடபத்ாம.
ரானைகி அமவிிார் பதிவனைந்து நாகள முதல்வைராக பதவி வைகித்து பிறக காணாிற்
பபானைதும வைரலைாறு. சடத்்ப பபரவவையில் அிதிபி நவத்பபற்றது. இவத்ப பற்றி எனைது
பசய்தியில் சடத்சவப ரத்த சவபிாகி விடத்து பசாற்பபாருக்க பதிலைாக ிற்பபார் நத்ந்தது
என்று கறி்பபிடத்வத இ்பபபாது ் த் பசய்திிாுர்ககள பாராடடுவைார்ககள.
ரானைகி அமிாகள ராஜீவ் காந்தி அவைர்கபுாடு இந்தியில் பபசி காஙகிரஸ் ஆதரவவை
பபற்று விடத்ார் என்று ஆர்.எம.வீர்பபன் அவைர்ககள என்னித்ம கறி்பபிடத்ார். ரானைகி
அணி, பரிலைலிதா அணி என்று பிரந்த பபாது என் ிானைசீகிானை ஆதரவு ரானைகி
அமிாவுக்க இருந்தது என்பவத வித் ஆர்எம வீக்பக இருந்தது. ஆனைாாலம, பதாண்த்ர்
பலைம பரிலைலிதாவின் பக்கம.
சடத்்ப பபரவவையில் இந்த இரண்டு அணிகளுக்கம பலை்பபரீடவச நத்ந்த பபாது
ரானைகி அணியின் சார்பாக நன்ற காஙகிரஸ் உறு்பபினைர்ககள, ராஜீவ் காந்தி ினைவத ிாற்றி
ரானைகி அணிக்க எதிரானை நமபிக்வக இல்லைா தீர்ிானைத்திற்க ஆதரவு அளித்து சடத்சவப
ரத்தகூ சவபிானைது வைரலைாறு. ரானைகி அணியின் சார்பிலைானை பபரவவைத் தவலைவைர் பி.எகூ.
பாண்ிின், பரிலைலிதா அணி உறு்பபினைர்ககள ஒவ்பவைாருவைவரயும பதவி நீக்கம பசய்து
பகாண்பத் இருந்தார்.
இந்த அணியின் சார்பில் ஒரு கழுவினைர் கவலைஞவர அவைரது வீடில் சந்தித்து ஆதரவு
பகடக, அவைபரா ிறுத்து விடத்ார். இதனைால் ரானைகி அரசாஙகம பதவி நீக்கம
பசய்ி்பபடத்து. கவலைஞர் ரானைகி அணிக்க ஆதரவு பகாடுக்க ிறுத்ததன் மூலைம ஒரு
ிாபபரும அரசிில் தவைவற பசய்து விடத்ார் என்பற நவனைக்கிபறன். பரிலைலிதாவவை
அரசிில் ரீதியில் வைுர்த்து விடத்ால் பின்னைர் அவைவர அந்த குத்திலிருந்து நீக்கவைது என்பது
கினைம. இவத காஙகிரஸ் உறு்பபினைர்களும பரந்து பகாகளுவில்வலை. இதன் அரசிில் சமூக
விவுவுகவு இ்பபபாது நாம பார்த்துக் பகாண்ிருக்கிபறாம. பபாராளிிாக நான் பபரதும
ிதித்த ஆர்எமவி அவைர்ககள ் த் பரிலைலிதாவுத்ன் அிவி ூனண்த்தில் நான் அதிர்கூசி
அவத்ந்பதன்.
1967 ஆம ஆண்ிலிருந்து தமிுகத்தில் சித்வத இுந்த காஙகிரஸ் நண்பர்களுக்க
இது ஒரு நல்லை வைாய்்பபாக இருந்தது. சினிிாத்தனைஙககள ிலிந்த தமிுக அரசிிலில்
முன்னைாகள கதாநாிகிிானை பசல்வி. பரிலைலிதா, அஙகிருக்கம சினிிா பசடத்்பவபயும,
அரசிிாலக்கக் பகாண்டுவைந்து நரந்தரிாக நன்று தஙகவு பவைவலைக்காரர்கவு வித்
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பகவைலைிாக நத்த்துவைார், என்பவத அனிானிக்க முிிாில் பபானைார்ககள. ரானைகிவி
முதல்வைராக ஏற்றுக் பகாகளு முிிாது பபாயிருந்தால் கவறந்தபடசம ஆர்எமவி.
முதல்வைராக பவைண்டும என்று இவைர்ககள வைற்பறுத்தி இருக்கலைாம. என்றாாலம, இந்த
சாணக்கிி காஙகிரஸ் அி சறுக்கி இன்னம அ்பபிபி விழுந்து கித்க்கிறது.

62

63

காகஙகுா? கழுககுா? ஒரு கவித்துவைிானை பதில்

1989 ஆம ஆண்டு ரனைவைர ிாதம 27 ஆம பததி கவலைஞர் இரண்த்ாவைது தத்வவைிாக
முதல்வைராக்ப பதவிபிற்றார்.
ரானைகி ஆடசி கவலைக்க்பபடடு கிிரசத் தவலைவைர் ஆடசியில் நத்ந்த சடத்்ப
பபரவவை பதர்தலில் கவலைஞர் பபருமபான்விிானை இத்ஙகவு்ப பபற்றதும, அதிமுக
பரிலைலிதா அணி எதிர்க்கடசி ஆனைதும காஙகிரஸ் அடுத்து வைந்ததும பவுி பசய்திககள.
பவைற்றிவைாவககூ சூிி கவலைஞர், தான் உருவைாக்கி, அதுவைவர தனைக்பக
இத்மில்லைாில் பபானை வைகளளுவைர் பகாடத்த்தில் பதவிபிற்றார். அதற்க முன்னைதாக
பசய்திிாுர்கபுாடு நானம பகாபாலைபரத்திற்க்ப பபாபனைன். கவலைஞர் காரல் ஏறவைதற்க
முன்பாக, அருபக உகளு வீடிற்ககூ பசன்று, இரண்டு மூதாடிககள காலில் முுஙகாலிடடு
விழுந்தார். அவைர் கன்னைஙகளில் அவலை அவலைிாக நீர் பகாடிிது. அந்தக் காடசிவி்ப
பார்த்ததும எனைக்க அழுவக வைந்து விடத்து. இரண்டு திக்வகிரும, அ்பபிபி, அவைரது
முதுவக தடித் தவலைவி பகாதிவிடடு, கவலைஞரன் கண்ணீருக்க, கண்ணீவரபி
பதிலைாக்கினைார்ககள. பாசிலைர் பதாற்றுவிடும.
கவலைஞர் பதவிபிற்ற ிறுநாபு, பசன்வனைக் பகாடவத்யில் பசய்திிாுர்கவு
சந்தித்தார். நான் ஒரு கமபிடு பபாடத்தும என்வனைத் பதரயும என்பது பபால்
தவலைிாடினைார். பல்பவைறு பககளவிகவு, பசய்திிாுர்ககள பகடத்ார்ககள. சிலை சிிஙகளில்
வித்திிாசிானை பககளவிகவு நான் பகடபபன். இவத எல்பலைாரும ரசி்பபார்ககள
கவலைஞரத்ம இ்பபிக் பகடபத்ன் ‘ிவறந்த முன்னைாகள முதல்வைர் எம ஜ ஆர் அவைர்களித்ம
இருந்த காக்காக் ் டத்ம, இ்பபபாது உஙகவு பிாய்க்கம. நீஙககள இவைர்கவு என்னை
பசய்ி பபாகிறீர்ககள?’
‘காகஙககள து்பபரவு பணிக்கத் பதவவை. ஆனைாாலம அவவை கழுகககள ஆகாில்
பார்த்துக் பகாகளு்பபடும’ 
இந்த்ப பதிலில் எத்தவனைபிா அர்த்தஙககள உகளுத்ஙகி உகளுனை. ஒவ்பவைாரு
பசய்திிாுரும தத்தம பத்திரவககளின் நவலைபாடுகளுக்க ஏற்ப எடுத்துக்பகாகளு முியும.
ிக்குாடசி முவறவியில் பதாண்த்ர்கவு கவைனித்துக் பகாகளு பவைண்ிிபதாடு,
இவைர்களுக்க வைுஙக்பபடும சாலவககவு அமபலை்பபடுத்தும உதிரகவுயும, உதிர கடசித்
தவலைவைர்கவுயும கவைனித்தாக பவைண்டும. இது தவிர்க்க முிிாதது.
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கவலைஞரன் பசய்திிாுர் சந்தி்பபககள மிகவும இனிவிிானைவவை. பபாதுவைாக பிற
தவலைவைர்கவு பநாண்டும பசய்திிாுர்ககள, கவலைஞரத்ம அத்க்கிாகபவை பககளவி
பகடபார்ககள. கணி்பபபாறி பபால் அவரக் கணத்தில் உலைகபில்லைாம இிஙகம
இண்த்ர்பநட பபால் அவைர் உத்னைிிாக பதிலைளி்பபார். பககளவிவி பதிலைாக திரு்பபிக்
பகாடு்பபார். பகடத்வைரும அவைபராடு பசர்ந்து சிர்பபார்.
பபாதுவைாக தவலைவைர்களின் பசய்திிாுர் சந்தி்பபகளில் பநாறுக்கத் தீனி கிவத்க்கம.
பதாழலைதிபர்ககள, பசய்திிாுர்கவு சந்திக்கிறார்ககள என்றால், என்னைபவைல்லைாபிா
கிவத்க்கம. ஆனைால், கவலைஞரன் பசய்திிாுர் ் டத்ஙகளில் இ்பபபாது எ்பபிபிா
அ்பபபாது கிக்கத் தண்ணீர் ிடடுபி கிவத்க்கம. ஒருதத்வவை முதல்வைர் கவலைஞரன்
பபடி ஒன்றவர ிணிவித் தாண்ிவிடத்து. வையிற்று்பபசி அபகாரிாக இருந்தது. உத்பனை
நான் ‘சார் முதல்லை வையிற்றுக்க உணவிடடு விடடு அ்பபறம பசவிக்க உணவிடுஙககள’  என்று
உரவியுத்ன் பகடபத்ன். அவைர் வைுக்கம பபால் வநிாண்ிிாக பதிலைளிக்கவில்வலை.
சிரத்தார். அன்றுமுதல் அவைரது பசய்திிாுர் ் டத்த்தில் பதநீர், பிஸ்கட வைவகிறாக்ககள
கிவத்த்தனை.
ஒரு தத்வவை, ஊடியில் இ்பபபாது காணாில் பபானை பபாதுத்துவற நறுவைனைிானை
இந்துஸ்தான் திவர்பபத்கூ சருகள திார்பப நறுவைனைத்தில் இன்பனைாரு பதாழற்பிரவவை
இிக்கி வவைக்கம நகழ்கூசிக்க வைாபனைாலிகூ பசய்திிாுராக பசன்றிருந்பதன். பி.வி.
நரசிமிராவ் தவலைவியிலைானை அரசில் பதாழலைவிகூசராக இருந்த பவைஙகல்ராவ்
தவலைவிபிற்க, முதல்வைர் கவலைஞர் அந்த்ப பிரவவைத் துவைக்கி வவைத்தார். நான் வைாழ்க்வக
பவைறுத்து்ப பபாய் ் டத்த்தின் பின்பக்கம ஒதுஙகி உடகார்ந்திருந்பதன். பசன்வனை
பதாவலைக் காடசியினைருக்க ராரிரிாவத. வைாபனைாலிக்காரனைானை என்வனை சீண்டுவைார்
ிாரும இல்வலை. இவ்வைுவுக்கம அதிகார ஏணியில் நான் இருக்கம பிகளுக்க கபு
நற்கம பதாுர்ககளதான் பதாவலைக்காடசி சார்பாக வைந்திருந்தார்ககள. அவிகூசர்களுக்கானை
அடுத்தபிிானை வைரபவைற்ப அவைர்களுக்கத்தான்.
நான் பநாந்து பபானைாாலம, காரித்தில் கண்ணாய் இருந்பதன். நகழ்கூசி முிந்த பத்து
நமித்ஙகளுக்ககள பதுில்லியில் பிற்பகல் இரண்டு ிணிக்க ஒலிபர்பபாகம ஆஙகிலைகூ
பசய்தியில் இந்த நகழ்கூசிவி தவலை்பபகூ பசய்திிாக ஒலி்பபர்பபமபி பசய்து விடபத்ன்.
வைாபனைாலி பசய்திவி பகளுஙககள பகளுஙககள என்று காவலை்ப பிிக்காத கவறிாக அந்த
நறுவைனை அதிகாரகவு பகஞ்சிக் ் த்தாி பகடககூ பசய்பதன். அவைர்ககள, முதல்வைவரயும,
ித்திி அவிகூசவரயும பகடககூ பசய்தார்ககள. அ்பபியும பசய்தி பபாடத்வைர் ிார்
என்பவத்ப பற்றி ிாருக்கம அக்கவற இல்வலை.
இவத பதரந்து வவைத்தது பபால், பவைளிபி பற்பபடத் கவலைஞர், என்னித்ம
பநரவத்ிாக வைந்தார். ‘சமுத்திரம உஙககள நான் அ்பபபவை பார்த்துடபத்ன்’  என்று ் றிவிடடு
கசலைம விசாரத்து விடடு பசன்று விடத்ார். அத்தவனை பபரும என்வனை பிாய்த்து
விடத்ார்ககள. நான் அவைர்களுக்க திிர் வி.வி.ஐ.பிிாக ிாறிவிடபத்ன். இந்த நறுவைனைத்தின்
இிக்கநர், என்வனை தனைது அவறக்க அவுத்துகூ பசன்று, அந்த நறுவைனைத்வத எ்பபி
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பின்படுத்த பவைண்டும என்று எனைக்க விுக்கினைார். அவைரது பநாக்கம, நான் கவலைஞருக்க
பசால்லி, கவலைஞர் மூலைம ித்திி பதாழலைவிகூசருக்க பசய்தி பபாகபவைண்டும
என்பதுதான். என்வனை அிக்கி பின்விபடுத்துகிறவைர் கவலைஞர். இ்பபி பலை
நகழ்கூசிகவு அடுக்கிக் பகாண்பத் பபாகலைாம.
இ்பபி நடபாக பபாய்க் பகாண்ிருந்த வைாபனைாலிகூ பசய்திககள கவலைஞவர
காி்பபடுத்திிதும உண்டு. பசல்வி பரிலைலிதாவின் அ்பபபாவதி ினைகூசாடசிக்
காவைலைரானை நத்ராரன் வீடில், காவைல்துவற பரய்டு பசய்து, அரசிிலில் இருந்து
விலைகவைதாக பரிலைலிதா பபரவவைத் தவலைவைருக்க எழுதிி கிதத்வத வக்பபற்றி,
பபரவவைத் தவலைவைர் அாலவைலைகத்தில் ஒ்பபவத்த்தது நவனைவிருக்கலைாம. அன்றிரவு சிார்
ஒரு ிணிிுவில் நத்ராசனம, பதாடத்க்கவலை கிருஷ்ணமூர்த்தியும என்னத்ன்
பதாவலைபபசியில் பதாத்ர்ப பகாண்த்ார்ககள.
பரிலைலிதா அரசிிலில் இருந்து விலைகவைதாக பவைளியிடத் அந்த கிதத்துத்ன் ் ிி
அறிக்வகவி அவைர் விலைக்கிக் பகாண்த்ார் என்றார்ககள. அதாவைது அரசிிலில் பதாத்ர்ந்து
நீி்பபார் என்று பபாருகள. இந்த்ப பதிி தகவைவலை நான் வைாபனைாலியில் ‘ஸ்் ்ப’ 
என்பார்கபு அ்பபி்பபடத் சந்தர்்பபிாக பின்படுத்திக் பகாண்பத்ன். காவலையில்
பவைளிிானை எல்லைா நாளிதழ்களும பரிலைலிதா அரசிிலில் இருந்து விலைகிவிடத்தாக மிக்ப
பபரி பபனைர்கபுாடு பசய்திகவு பவைளியிடத் பபாது, பசன்வனை வைாபனைாலி ிடடுபி
அவைர் வைாபஸ் வைாஙகி பதாத்ர்ந்து அரசிிலில் ஈ்டுபத்த் தீர்ிானித்திருக்கிறார் என்ற
பசய்திவி தவலை்பபகூ பசய்திிாக பவைளியிடத்து.
ில்லி பிலித்த்தின் ஆவண்பபி நான் பரிலைலிதாவின் வீடிற்க பசன்று
பிற்பகாண்டு நத்ந்தவைற்வற ஆஙகிலைகூ பசய்திிாக்கிபனைன். எனைக்க கிடத்த்தடத் கதாநாிக
வைரபவைற்பதான்.
இந்த விவைகாரம முதல்வைர் கவலைஞருக்க உுவுகூ பசய்திிாக பபாயிருக்கம.
பசன்வனைக் பகாடவத்யில், அவைரது அாலவைலைகத்தில் நானம ஒரு சிலை பசய்திிாுர்களும
அவைவர நண்பகலில் சந்தித்பதாம. என்வனை்ப பார்த்ததும கவலைஞர் முகத்தில் ஒரு
பகாபகூசலைனைம. இதரகூ பசய்திிாுர்கவு்ப பார்த்து பரய்டுக்கம தனைக்கம எந்தவிதகூ
சமபந்தமும இல்வலை என்று பசால்லிவிடடு ஆ்ப - தி - பரக்கார்த்ாக சிலை விவைரஙகவுகூ
பசான்னைார். இதனவத்ி விவுவுதான் அந்த கிதம என்றார். ஆனைால், அவத வக்பபற்றும
பரய்டுக்க தான் காரணமில்வலை என்றார். ஒருபவைவு அவைருக்கத் பதரிிாபிலை
அதிகாரககள சபாஷ் படத்ம வைாஙகவைதற்காக அ்பபிகூ பசய்திருக்கலைாம. ஆனைால்,
முக்கால்வைாசி , கவலைஞருக்க பதரிாில் நத்ந்திருக்க முிிாது. பல்லைாண்டு காலைிாக
பபாறுவிவிக் கவத்பிித்த கவலைஞர், இந்த விவைகாரத்தில் அவைசர்பபடடு விடத்ார்
என்பற பசால்லைலைாம. அதன் விவுவுககளதான் இன்றும நமவி பிமுறுத்திக் பகாண்டு
இருக்கின்றனை. கவலைஞரன் விுக்கத்வத பசய்திிாுர்ககள எழுதிக் பகாண்ிருந்தபபாது,
நான் பபசாில் முதல்வைர் பபசவைவதபி பகடடுக் பகாண்ிருந்பதன். உத்பனை அவைருக்க
பகாபம வைந்து விடத்து. நான் பசால்வைவத கறி்பபபடுக்காில் இருக்கஙக. பிறக எதற்க
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வைந்தீஙக என்று பகாபிாகக் பகடத்ார். ஒருபவைவு, நான் பரிலைலிதாவின்
ஆுாகிவிடபத்ன் என்று அவைர் அனிானித்து இருக்கலைாம. உத்பனை நான் ஒலிபர்பபகூ
பசய்தி சருக்கிானைது என்றும, அவைர் பசான்னைவத ினைதில் கறித்துக் பகாண்பத்ன் என்றும
பதரவித்பதன். பிறக ஒ்பபக்க கறித்துக் பகாகளவைது பபால், பக்கத்தில் உகளுவைரத்ம ஒரு
பப்பபவர கத்ன் வைாஙகி, வி இல்லைாத பபனைாவைால் எழுதுவைது பபால் பாவைவனை பசய்பதன்.
உத்பனை ‘இது கவலைஞரன் ட்டரக் கண்ணக்கத் பதரந்து எஙபக எழுதிிவதக் காடடுஙககள
என்று பகடடுவிடுவைாபரா என்ற பிம. என்றாாலம திருகூசியில் பகல் இரண்டு பத்து
பசய்தியில் கவலைஞர் கறி்பபிடத் அத்தவனையும முதல் பசய்திிாக ஒலி்பபர்பபானைது.
இந்த அரசிில் பரபர்பவப அடுத்து, இவதவித் பிஙகரிானை ஒரு பரபர்பப
ஏற்படத்து. சடத்்ப பபரவவைக் ் டத்ம ் ியிருக்கிறது. முதல்வைர் கவலைஞர், நதிநவலை
அறிக்வகவி தாக்கல் பசய்ி எழுந்து நற்கிறார். அதுவைவர சடத்்ப பபரவவைக்பக வைராத
எதிர்க்கடசித் தவலைவைரானை பரிலைலிதா அன்று வைந்திருக்கிறார். முதல்வைர் நதிநவலை
அறிக்வகவி பிக்க்ப பபாகம பபாது அவைர் பிக்கக் ் த்ாது என்று வைாதாடுகிறார். இந்தகூ
சிித்தில் ரானைகி அணியின் ஒற்வற உறு்பபினைரானை பி.எகூ. பாண்ிின், பரிலைலிதாவுக்க
எதிராக ‘இது பகார்ட அல்லை சடத்்பபபரவவை’  என்று அந்த அவவைபி அதிருமபி
கத்துகிறார். இதுபவை பபரவவையின் கலிஙகத்து்ப பரணிக்க பிகளவுிார் சழிாகிறது.
பரிலைலிதா, கவலைஞவர கிரமினைல் என்கிறார். உத்பனை கவலைஞர் ஏபதா பதிாலக்ககூ
பசால்கிறார். பபரவவையிலிருந்து மூன்றித் தக்கலில் உகளு பசய்திிாுர் ிாத்த்தில் இருந்த
நாஙககள உஷாராகிபறாம. உன்னி்பபாக கவைனிக்கிபறாம. கவலைஞரன் மூக்கக் கண்ணாி,
பரிலைலிதா, அவைரது வபவலை தடிவிடத்தால் கபு விழுகிறது. உத்பனை திமுக
உறு்பபினைர்ககள பரிலைலிதாவவை பநாக்கி முன்பனைறுகிறார்ககள. ஆனைால், அவைபரா பசாபா
பசடடுக்ககள பபாய் பதுஙகிக் பகாகளளுகிறார்.
இ்பபி நவுயும பபாது அவைரது பில் பசவலை கவலைகிறது. இவத என் கண்
முன்னைாபலைபி பார்த்பதன். திமுக உறு்பபினைர்ககள அந்த பசாபாவுக்ககள முதுக
காடிக்கித்ந்த பரிலைலிதா மீது காகிதகூ சருகளகவு எறிகிறார்ககள. எதிர்க்கடசித் துவணத்
தவலைவைரானை திருநாவுக்கரச, பசல்விக்க பாதுகா்பபாக முதுக வைவுி நன்று பகாகளகிறார்.
அவிதி திருமபகிறது. பரிலைலிதா பசாபா பசடில் இருந்து எழுந்து கவலைந்திருந்த
தவலைமுிவி முழுவிிாக கவலைத்து விடடு முகத்வத அழுவக ஆக்கிக் பகாண்டு
பபரவவையில் இருந்து பவைளிபிறுகிறார். முதல்வைர் நதி நவலை அறிக்வகவி தடடுத் தடுிாறி
பிக்கிறார்.
இந்த நகழ்வவை, திருகூசி வைபனைாலி பசய்தியில் உகளுது உகளுபி விுக்கிவிடடு,
இறுதியில் கவலைஞரன் கண்ணாி உவத்ந்தவதயும, ‘பரிலைலிதாவும தவலைவிர பகாலைிாக
பபரவவையிலிருந்து பற்பபடடு இபதா பபாய்பகாண்ிருக்கிறார்’  என்று பசய்தி பபாடபத்ன்.
ிாவலை பத்திரவகககள வைருவைதற்க முன்பப இது காடடுத் தீ பபால் பரவிவிடத்து. அ.தி.மு.க
பதாண்த்ர்களுக்க தவலைவிர பகாலைந்தான் ினைவத உறுத்திிபத தவிர அதற்க முன்னைாாலம
பின்னைாாலம நத்ந்த நகழ்கூசிகவு உகளவைாஙக ிறுத்தார்ககள.
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நானம என் உதவிிாுர்களும பகாடவத்யில் இருந்து பல்லைவை பபருந்தில்
பற்பபடபத்ாம. விபவைகானைந்தர் இல்லைத்திற்க அருபக பபருந்து வைரும பபாது நான்வகந்து
கண்த்ர்ககள அல்லைது பதாண்த்ர்ககள ஒரு பபரி பாறாஙகல்வலை தக்கி, பபருந்தின் முன்பக்க
கண்ணாியில் எறிந்தார்ககள. தவலைபிவுத்தபத தமபிரான் பாக்கிிம. நான் ஒலிபர்பபிி
பசய்திபி கல்லைாக பாய்ந்தது கண்டு, சிறிது பநரம கல்லைாகி்ப பபாபனைன். பபரவவையில்
நத்ந்த சிாகூசாரஙகளுக்க பிணிககள எ்பபி்ப பபாறு்பபாவைார்ககள என்கிற கவறந்தபடச
பகத்தறிவு ் த் இவைர்களுக்க இல்வலை. இந்தக் காடடுமிராண்ித் தனைிானை கல்பலைறிவி
நவனைத்தால் இ்பபபாது ் த் பிபிடுக்கிறது.
ிாவலையில் அத்தவனை பத்திரவககளும பரிலைலிதா துகிாலரி்ப படத்தாக
பசய்திகவு பவைளியிடத்னை. ஆனைால், பசன்வனை வைாபனைாலி நவலைிம ிடடும படபரட
பசய்திகவு பவைளியிடடு விடடு, பின்னைர் பபரவவையில் நத்ந்த சமபவைஙகவு விுக்கிிது.
பரிலைலிதா துகிாலரி்ப படத்ார் என்று ஒரு வைர் த்கூ பசால்லைவில்வலை. ஆனைாாலம,
பரிலைலிதா தாக்க்பபடடு அவைிானை்பபடுத்த்ப படத்வத பநரல் பார்த்தது பபால், நிது
தவலைவைாதி தவலைவைர்ககள பவைளியிடத் கண்த்னை அறிக்வககவு பசய்திகுாக்க பவைண்ிி
கடத்ாிமும எனைக்க ஏற்படத்து. இது ஒரு விசித்திரம. கண்முன் நத்ந்தது ஒன்றாக இருக்க
அவத, கண் பகாண்டு பார்க்காதவைர்ககள பவைறு விதிாககூ பசான்னைாாலம எனைக்க அந்த
அறிக்வககவு இருடத்ி்பப பசய்ி உரவி இல்வலை .
இத்தவகி எனைது நடுநவலைவி பசில்பாடுககள, கவலைஞருக்க பிித்து்ப பபாயிருக்க
பவைண்டும. பசன்வனை பதாவலைக்காடசியில் பசய்தி ஆசிரிராக பணிிாற்றிிவைர் ிாற்ற்ப
பபற்றதும கவலைஞபர அ்பபபாவதி தகவைல் ஒலிபர்பப அவிகூசரானை உபபந்திராவித்ம
பதாவலைபபசியிாலம பநராலம பபசி, என்வனை பதாவலைக்காடசி பசய்தி ஆசிரிராக
பபாறு்பபபற்ககூ பசய்தார்.
எனைக்கம கவலைஞர் எனைது நடுநவலைவி மீது வவைத்திருக்கம நமபிக்வகயில்
அபரீதிானை ிகிழ்கூசி ஏற்படத்து. ஒரு தமிுனின் ஆடசிவி தாக்க்ப பிிக்ககூ பசய்வைதற்க
அணில் முிற்சிிாக பதாவலைக்காடசியில் பணிிாற்ற பவைண்டும என்று கஙகணம கடிக்
பகாண்பத்ன். கவலைஞரன் பதவிக் காலைத்திபலைபி இலைவைசிாக அல்லைது சாலவக விவலையில்
அரச நலைத்வத வைாஙகி, வைாபனைாலி - பதாவலைக்காடசி நகர் ஒன்வற உருவைாக்க பவைண்டும
என்று நவனைத்துக் பகாண்பத்ன்.
ஆனைால் - நவனைத்தது ஒன்று. நத்ந்தது பவைறு.
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வபயிலிருந்து பவைளி்பபடத் ஒரு ூனவனை

1990 ஆம ஆண்டு ஏ்பரல் ிாதம, பசன்வனை பதாவலைக்காடசி நவலைித்தில் பசய்தி
ஆசிரிராக பபாறு்பபபற்பறன்
ித்திி தகவைல் ஒலிபர்பப அவிகூசகம, கவலைஞர் பரந்துவரத்த என்வனை, மூன்று ிாத
காலைம உகளபு நவுி வித்ாில் இழுத்தித்தது. மீண்டும கவலைஞர், அவிகூசர்
உபபந்திராவுக்க பநரல் பபசி என்வனை அஙபக அன்பபினைார். ஆனைாாலம, அந்த
நவலைித்தின் இிக்கநரும, அவைரது துதிபாிகளும என்வனை பவக்பபார்வவைிாகபவை
பார்த்தார்ககள. வைாபனைாலித் துவறயில் அதன் இிக்கநருக்க இவணிானை பசய்திிாசிரிர்
முற்றிாலம சபிகூவசிானைவைர். இஙபகயும அ்பபித்தான் இருக்கபவைண்டும. ஆனைால்,
நவலைி இிக்கநபரா நான் அவைருக்க கபு பவைவலை பசய்வைது பபாலை பாவித்துக் பகாண்த்ார்.
பசய்தி ஆசிரிரன் தவலைவியில் இிஙக பவைண்ிி பசய்திிாுர்ககள நவலைி
இிக்கநரன் தவலைவியில் இிஙகினைார்ககள. பபாதாக்கவறக்க லைவ்வு பவைறு. ஒரு பபண்
பசய்திிாுர், எனைது அவறக்க வைந்து எனைது பிவசயில் உகளு பத்லிபபாவனை எடுத்து
‘ஹேபலைா! தாமு’  என்று பகாஞ்ச பிாழயில் பபசவைார். அவைர் அ்பபி்ப பபசவைது என்வனை
மிரடடுவைது பபாலைவும இருந்தது.
நான் ஒரு நாகள பபாறுத்பதன். ் த்பவை அாலவைலைக பதாவலைபபசி, முக்கிிிானை
பசய்திகளுக்காகபவை தவிர, மூத்த்தனைிானை காதாலக்கல்லை. ிறுநாகள இந்த பாருமிா, இந்த
காதல் பபகூபசல்லைாம இஙபக பபசாபத. பவைறு எஙபகிாவைது பபாய்்ப பபச. நான்
பவைண்த்ாஙகலை’  என்று பசால்லிவிடபத்ன். உத்பனை, எஙககள அவிகூசகத்தில் சர்வை வைல்லைவி
மிக்க இவணகூ பசிலைாுர் தாமுவுக்க, என் மீது கடுவிிானை பகாபம. இவைவர அண்ி
பிவுக்கம நவலைி இிக்கநருக்கம அவதவித்க் பகாபம. ஆனைாாலம, பசய்தித் துவறயில்
இருந்த அத்தவனை பபரும என் பக்கம. கறி்பபாக பீர் முகிது என்ற திார்பபாுர்
கவலைஞரன் பக்தர். ஆனைாாலம, நவலைி இிக்கநர் ஒடடு பிாத்திானை பபாறு்பபாுர் என்ற
பதாவலைக்காடசி இலைக்கண்பபி எனைக்க தீராத தவலைவைலி ஆனைார்.
அாலவைலைகத்தில் இ்பபி என்றால், பசய்தி்ப பணியிாலம பன்ித்ஙக பதால்வலை.
அ்பபபாது, வி.பி.சிங தவலைவி அவிகூசராக இருந்த பநரம. உதிரக் கடசிககள உடபத்
பல்பவைறு கடசிககள எலியும, தவைவுயுிாக ் டத்ணி அவித்து, அரச நத்த்திி காலைம.
அ்பபபாது பவைறு பதாவலைக்காடசிகளும கிவத்ிாது. இல்லைாதவைன் பபண்த்ாடி
எல்லைாருக்கம அண்ணி என்பது ிாதிர அத்தவனைக் கடித் தவலைவைர்களும எனைது
பசய்தி்பபிரவில் உரவி பகாண்த்ாத்த் துவைஙகினைார்ககள. ிாநலை ரனைதாது தவலைவைராக
இருந்த சிவைாஜ கபணசனக்க கவலைஞருக்க இவணிாக பசய்திககள பபாத் பவைண்டும
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என்பது துபதி சண்முகம, ராரபசகரன் பபான்பறாரன் மிரடத்ல் நிகர் திலைகம
ிபலைசிிாவில் சிகிகூவச பபற்று வைரும பபாது, அவைர் பசன்வனையில் இருந்து அறிக்வக
பவைளியிடுவைதாக எனைக்க ரனைதா துத்திலிருந்து பசய்தி அறிக்வகககள வைரும. இது
அபிாக்கிித்தனைம என்பதால் நான் அவைற்வற ஒலிபர்பப ிறுத்துவிடபத்ன். இதனைால்,
துபதி சண்முகம பகாவலை மிரடத்ல் பபான்ற கிதம ஒன்வற ் த் என் பபிரல் எனைக்க
அன்பபி வவைத்தார்.
திராவித்க் குக தவலைவைர் வீரிணி அவைர்ககள ‘எஙககள ஆடககள பபால்லைாதவைஙக
சமுத்திரம’  என்று தனைது பபால்லைாத்தனைத்வத பதாண்த்ர்ககள மீது காடினைார். பாரதிி ரனைதா
கடசி, கறி்பபாக அதன் கரு கடசிிானை ஆர்.எஸ்.எஸ் தஙககள கடசியும ் டத்ணிவி
ஆதர்பபதால் தாஙககள பசால்வைவத எல்லைாம பகடக பவைண்டும என்று நர்பந்தித்தார்ககள.
சமிா பசால்லைக்் த்ாது - ரானைா கிருஷ்ணமூர்த்தி தவலையிடுவைபத இல்வலை. ஆனைாாலம,
சில்லைவற பதவைவதககள, இரவில் வீடடுக்க பதாவலைபபசியில் பபசி கண்த்பி
திடடுவைார்ககள. இந்தத் பதால்வலைககள பபாதாது என்பது பபால், காஙகிரஸ் தவலைவைர்
பக.வி.தஙகபாால தவலைவியில் எனைக்க எதிராக நவலைித்திற்க முன்ப ஒரு ஆர்பாடத்பி
நத்ந்தது. காஙகிரஸ் பசய்திவி நான் சரிாக்ப பபாத்வில்வலைிாம. தமிழ்நாடு காஙகிரஸ்
கடசி தவலைவைராக இருந்த எனைது நண்பர் வைாு்பபாி ராிமூர்த்தியித்ம முவறயிடத்ால்
‘கவலைஞவரயும, மூ்பபனைாவரயும ஏன் அ்பபி கபுாச்பலை காடடுபற’  என்ற பதிலைளித்தார்.
‘இது அரசிிாலக்கானைது... எனைக்க எதிரானைது அல்லை’  என்றும ஆற்று்பபடுத்தினைார்.
ஆனைால், இ்பபபாது கபுாச்ப லைாஙசாடத்ாகவும, லைாஙசாட கபுாச்பபாகவும
ிாறியிரு்பபது அரசிில் விந்வத. ஆனைாாலம, கவலைஞர் விி்ப பகளளியில்தான் இருக்கிறார்.
வைடத்க்பகாடு தான் ிாறியிருக்கிறது. பபாகடடும.
எனைது பசய்தி்ப பிரவு, திபருபதி பபால் துகிாலரி்ப படத்து. பகுரவைர்குால்
அல்லை. கணவைர்ககள என்று பசால்லிக் பகாண்த்வைர்குால் அதிமுக கடசி்ப பத்திரவகிானை
நிது எம.ஜ ஆர், என்வனை தினைமும தாக்கிக் பகாண்ிருந்தது. அரசிில் சில்லைவரககள எனைக்க
எதிராக வகபிழுத்திடடும, பிாடவத்ிாகவும ினக்கவு்ப பபாடடுக்
பகாண்டுயிருந்தார்ககள
இத்தவனை பநருக்கிகளிாலம நான் கருிபி கண்ணாக இருந்பதன். எனைக்க முன்ப
பபாறு்பபாசிரிராக இருந்தவைர் அஙபகபி கா்ன்ற பவைண்டும என்று நவனைத்பதா
என்னைபவைா பதாவலைக்காடசியின் இரண்டு பசய்தி அறிக்வகயிாலம, வைாரத்திற்க ஏழு
நாடகளும கவலைஞரன் வைாய்ஸ் காஸ்வத் - அதாவைது அவைரது பபகூவச ஒலி்பபர்பபினைார்.
இது கவலைஞவரபி நாுவத்வில் ிாசபடுத்தும என்பபதாடு பசய்தி பநறிகளுக்பக
முரணானைது.
எனைபவை, நான் கவலைஞர் கரவலை, பசய்தியில் பசர்்பபதவத வைாரத்திற்க மூன்றாக்கி
பிறக, அவதயும இல்லைாில் பசய்து விடபத்ன். முக்கிிிானை நகழ்கூசிகளின் பபாது
ிடடுபி, கவலைஞரன் பபகூவச ஒளிபர்பபிபனைன். தமிுகம முழுவைதும எனைக்க
70

பதரந்தவைர்ககள, பதாத்ர்ந்து கவலைஞரன் பபகூவச நாகளபதாறும ஒளிபர்பபினைால் பசய்தியின்
இலைக்கணமும, நமபகத்தன்வியும பபாய்விடும என்றார்ககள. கவலைஞருக்கம பகடத்
பபிர் என்றனைர். கவலைஞரும இவத சரிாகபவை எடுத்துக் பகாண்த்ார். பபாது நகழ்கூசிகளில்
என்வனை்ப பார்க்கம பபாபதல்லைாம, ஒரு பார்வவைிாபலைா அல்லைது ஒரு பசால்லைாபலைா என்
பிரசன்னைத்வத அஙககர்பபார். இதனைால், நான் படத்பாடுககள ிவறந்து பபாகம.
எனைது பசய்தி வித்திிாசிாக இருந்தது. எடுத்துக்காடத்ாக பசன்வனையில் பவைகளும
பபருகி, தனைது கிவசவி பநாக்கி பசல்ாலம நீவர ஒரு ரக்ஷா பதாழலைாளி ிண்வண
பபாடடு தடுக்கிறார். இந்த நுல் காடசிவி பார்த்துவிடடு நான் வையிற்றில் ிண்ணகளளி்ப
பபாடத் ிவுக்க , இவைர் ிண்ணகளளி பபாடுகிறார்’  என்பறன். பவைளிநாடுகளில் இருந்து,
ினிதபநி (Human interest) நுல்பத்ஙககள வைரும. இவைற்றிற்க, நான், தக்கபி விுக்கம
எழுதி ஒளிபர்பபிபனைன். அ்பபபாது நரசிமிகூசார என்பவைரும என்பனைாடு
பசய்திிாசிரிராக பணிிாற்றினைார். நல்லை பண்பாுர். தமிுகபிஙகம ஒளிபர்பபாகம
பசய்திகவு ஒரு நமித்ம பகடடுவிடடு, இது சமுத்திரம பசய்திிா அல்லைது நரசிமிாகூசார
பசய்திிா என்று ிக்ககள பந்திம வவை்பபதாகவும அறிந்பதன். தமிுகம முழுக்க எஙககள
பசய்தியின் பதாரவணக்க மிக்பபபரி வைரபவைற்ப.
கவலைஞர் விடுக்கம நான்க பக்க அறிக்வககவு, அவைற்றின் தன்வி ிாறாில்
ஒருபக்க பசய்திிாக சருக்கி பவைளியிடுபவைன். இ்பபபாது ிாநலை ிக்ககள பதாத்ர்ப
அவிகூசகத்தில் உதவி இிக்கநராக இருக்கம அ்பபபாவதி ிக்ககள பதாத்ர்ப அதிகாரயும
எனைது இனிி நண்பருிானை சபாஷ், ிாநலை அரசகூ பசய்திககள தக்கபி வைரும வைவகயில்
பதாத்ர்ப பகாகளவைார். சிலைசிிம அவைற்வற அன்பப முிிவில்வலை என்றால் பித்துக்
காடடுவைார். நான் அவைற்றில் முக்கிிிானைவைற்வற கறித்துக் பகாண்டு உத்னைி
பசய்திிாக்கபவைன்.
1990 ஆம ஆண்டு அக்பத்ாபர் மு்பபத்திபிான்று .... வைுக்கமபபால் இரவு பத்து
இருபது பசய்திகவு முித்துவிடடு பதிபனைாரு ிணிிுவில் வீடு திருமபிபனைன்.
கவலைஞருத்ன், நான் உத்பனை பபசபவைண்டும என்று உதவிிாுர் சண்முகநாதன்
பதரவித்ததாக என் ிவனைவி கறி்பபிடத்ார். உத்பனை, நான் சண்முகநாதவனை பதாத்ர்ப
பகாண்த்பபாது ‘கவலைஞர் பகாபிாக இருக்கிறார். உஙகவு உத்னைிிாக
பதாவலைபபசியில் பதாத்ர்ப பகாகளுகூ பசான்னைார்’  என்றார். நான், உத்பனை கவலைஞருக்க
பத்லிபபான் பசய்து, அவைரது பகாபத்வத கவறக்கம வைவகயில் ‘என்னை சார் பராமப
பகாபிா இருக்கிஙகுாபி’  என்று சர்வைசாதாரணிாகக் பகடபத்ன். இ்பபி ஒரு
முதல்வைரத்ம பகடகலைாகாது. கவலைஞரத்ம உரவி பகாண்த்ாிிதால், அ்பபி நான்
பகடடு விடபத்ன். கவலைஞரும பகாபத்வதக் காடத்ாில், வைருத்தத்துத்ன் பபசினைார்.
‘நீஙகளும என்வனை சூத்திரனைா நவனைகூசடிஙக சமுத்திரம’ .
‘நாபனை பவனைபிறி... உஙகவு ஏன் சார் சூத்திரனைா நவனைக்க்ப பபாபறன்?’.
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‘நான் பவனைபிறிக்கம கபு இரு்பபவைன்’ 
‘என்னை சார் நீஙக? உஙகவு வித் முழுவிிானை தமிுன் ிார் சார்? அவைனைவைன் சாதித்
தமிுனைா இருக்கான். நீஙக ஒருத்தர்தான் முழுவிிானை தமிுன். இது எல்லைாருக்கம
பதரயும. சார். உஙகளுக்க ஏன் சார் பதரிலை?’
‘அ்பபின்னைா நீஙக ஏன் பசய்திகளில் கவலைஞர் கருணாநதின்ன பபாத்க்் த்ாது?’
‘அ்பபி ிாருக்கம பபாடுவைது இல்லை சார். எல்லைாம திரு அல்லைது திருிதி தான்’ 
‘அ்பபின்னைா அன்வனை இந்திராகாந்தின்ன என் நக்ஸ்லை பபாடிஙக’ 
நான் பரந்து பகாண்பத்ன். கவலைஞருக்க தன்வனை பசய்தியில் கவலைஞர் என்று
அவுக்க பவைண்டும என்பது முக்கிிில்லை. அவதயும அவைர் எதிர்பார்க்கவில்வலை.
முன்னைாகள பிரதிர் இந்திராகாந்திவி, எதற்காக நான் அன்வனை என்று அவத்பிாழ
பபாடடு பசய்தி ஒலிபர்பபிபனைன் என்பதுதான் அவைரது ினைத்தாஙகல் அல்லைது வைாதம.
இதற்காக அருவிிாக ஒரு பசால்வைவலை பின்னி என்வனைகூ சிக்க வவைத்து விடத்ார். உத்பனை,
நான் பதிலைளிக்கத் திஙகிபனைன். அிஙகலைிானை ஒன்வற எ்பபிகூ பசால்வைது என்று
பிாசித்பதன். பிறக, சிாளித்துக் பகாண்டு இன்வறக்க ‘இந்திராகாந்திபிாத் நவனைவுநாகள
அந்தமிா பகாவலை பசய்ி்பபடத் நாகள’ . இந்த ிாதிர நவனைவு நாடகளில் தவலைவைர்களுக்க
உரி அவத்பிாழகவு பபாடடுக் பகாகளபவைாம, என்பறன். உத்பனை கவலைஞரும ‘நீஙக
பசால்வைதும சரதான், நான் எதற்காக அ்பபிகூ பசான்பனைன் என்பது பரயும’  என்று
அவிதிபிாடு பதிலைளித்தார். எனைக்க தக்கம நன்றாக வைந்தது. இவதிடுத்து, கவலைஞரன்
பிறந்தநாகள வைந்தது. எஙககள அவிகூசர் உபபந்திராவவையும விடடுவிடடு, கவலைவைாணர்
அரஙகத்திற்க காமிரா சகிதிாக ட்டிபனைன். அ்பபபாது காவைற்துவறயின் துவண கமிசனைரும,
இ்பபபாவதி ் டுதல் கமிசனைருிானை பாலைசந்திரன் அவைர்ககள, எனைக்க பிவத்க்க வைழவித்
ிறுத்தார். எனைக்க என் பதாழல் முக்கிிம. அவைருக்க அவைர் பதாழல் முக்கிிம. ் த்பவை,
பதாவலைக்காடசி என்ற பகாமப எனைக்க முவுத்திருந்தது. பிஙகரிானை வைாக்கவைாதம.
ிாபரா தவலையிடடு, அவைபர சாந்திாகி என்வனை உகளபு அதாவைது பிவத்க்க
அன்பபிவவைத்தார். இவத எதற்காக பசால்ாலகிபறன் என்பது வைாசகர்களுக்க பின்னைால்
பதரயும. இந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரிானை பாலைசந்திரன், அந்த ஒரு தத்வவை தவிர பவைறு எந்தத்
தத்வவையும பகாப்பபடடு நான் பார்த்ததில்வலை.
இ்பபி பத்திரவகிாுருக்கம காவைற்துவறயினைருக்கம அிக்கி பிாதல்ககள
வைருவைதுண்டு. ஆனைாாலம, இவவை பவைறும ஊத்ல்ககளதான். அன்வறி பசய்தியில்,
கவலைஞருக்க எத்தவனை அவத்பிாழககள உண்பத்ா அத்தவனையும பபாடடு, அவைரது
பிறந்தநாகள விுாவவை பபருவி்பபடுத்திபனைன். அவைர் பார்த்தாபரா பககளவி்பபடத்ாபரா.
எனைக்கத் பதரிாது. அவைவரகூ சந்திக்கம பபாது இவத்ப பற்றி பசால்வைதற்க எனைக்கக்
் கூசம.
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இந்தகூ சிித்தில், விடுதவலை்பபலிகவு்ப பற்றி ஏபரன்ஸி பசய்திகளில்
வைருபவைற்வற தக்க்பபி எிட பசய்து, பசய்திகளில் பசர்்பபபாம. இந்திி
அவிதி்பபவத்பிாடு ஆரமபத்தில் நான் ிாழ்பாணம பசன்றபபாது அஙககளு ிக்ககள
அந்த்ப பவத்க்க வகிாடி ஆரவைாரம பசய்து வைரபவைற்றார்ககள. இந்த்ப பவத்வி
விடுதவலை்பபலிககள சரிாக பின்படுத்திக் பகாகளுவில்வலை என்பபத என் கருத்து.
ஆவகிால் நான் விடுதவலை பலிகளின் ஆதரவைாுனைாக இருந்த காலைம பபாய்விடத்து.
விரு்பப பவைறு்பபற்ற பசய்திிாுனைாகபவை, இவைர்களுக்க சாதகிாகவும, பாதகிாகவும
பசய்திகவு்ப பபாடபத்ாம. இது அ்பபபாது தனிக்கித்தனைத்திற்க துித்துக் பகாண்ிருந்த
வவைபகாவிற்க அவைலைாகி விடத்து. எஙகுது பசய்தி்ப பிரவவை்ப பற்றி அவிகூசர்
உபபந்திராவுக்க கடுவிிாக பல்பவைறு கண்த்னைக கிதஙகவு எழுதினைார். அவவை
அவனைத்தும என்னவத்ி கருத்து பகடடு வைந்தனை. தனி்பபடத் முவறயில் அவைர் என்வனைத்
தாக்கவில்வலை. ஒருபவைவு உபபந்திராவித்ம பநரல் பசால்லியிருக்கலைாம. இந்தக் காலை
கடத்த்தில் ித்திி அவிகூசர் தகவைல் ஒளி்பபர்பப அவிகூசர் உபபந்திரா பதுவவைக்ககூ
பசன்ற பபாது அவைபராடு நானம உத்ன் பசன்பறன். பதுவவை அரசினைர் ிாளிவகயில்
உபபந்திரா அவைர்கவுகூ சந்தித்து பபசிக் பகாண்டு இருந்பதன். அ்பபபாது, கவலைஞரன்
நடுநவலைவிவிகூ சடிக் காடிவிடடு, வவை.பகா. பபான்றவைர்ககள திமுகவின் பபிரால்
விடுதவலை்பபலிகளின் அத்ாத பசில்கவு ஆதரக்கிறார்ககள என்று கறி்பபிடபத்ன். என்
பசய்தி்ப பிரவவையும அ்பபிபி ஆக்கவைதற்க வவை.பகா. நவனைக்கிறார் என்று கற்றம
சாடிபனைன். ஆவகிால், நான் பதாவலைக்காடசியில் இருந்து பவைளிபிற்ப பபாவைதாகக்
கறி்பபிடபத்ன். உத்பனை அவிகூசர் ‘வவைபகா. ஒரு தீவிரவைாதி, அவைவர்ப
பபாருடபடுத்தாதீர்ககள. சிக்கல் வைருமபபாது முதல்வைவரபிா அல்லைது முரபசாலி
ிாறவனைபிா சந்தித்து ஆபலைாசவனை பகளுஙககள, நான் உஙகவு ிாற்ற்ப பபாவைதாக
இல்வலை’  என்று பதிலைளித்தார். பபகூச வைாக்கில் வவைபகா பபான்றவைர்குால் திமுக
ிக்களிவத்பி பசல்வைாக்க இுந்து வைருகிறது என்று பசால்லிவிடபத்ன்.
ிறுநாகள உபந்திராவுத்ன் பசன்வனைக்கத் திருமபிபனைன். ிாவலையில் பதுில்லிக்க்ப
பற்பபடத் அவைவர, பசன்வனை துவறமுக விருந்தினைர் ிாளிவகயில் சந்தித்பதன். உத்பனை
அவைர் ‘நீஙககள காஙகிரஸ்காரரா’  என்று பகடத்ார். உத்பனை நான் ஒரு காலைத்தில்’  என்பறன்.
‘பநற்று இரவு, நாத்ாளுின்றத்தில் எதிர்க்கடசித் தவலைவைரானை ராஜவ் காந்தியின் பபகூவச
பசய்தியில் பபாடடு விடடு, அதற்க பதிலைளித்த பிரதிர் வி.பி.சிஙகின் பபகூவச நீஙககள ஏன்
பபாத்வில்வலை?’ என்று பகாபிாகக் பகடத்ார். உத்பனை நான், பசய்தி பவைளிிானை அன்றிரவு
அவைருத்ன் பதுவவையில் இருந்தவத சடிக்காடி, அந்தகூ பசய்திவி இன்பனைாரு
பசய்திிாசிரிரானை நரசிமிகூசார பபாடிரு்பபார் என்று விுக்கிபனைன். உபபந்திராவின்
பகாபம பன்முறுவைலைானைது. கவலைஞவர சந்தித்து விுக்கம பசால்ாலமபி ஆவணயிடடுகூ
பசன்று விடத்ார்.
பத்திரவகககள பபால் அல்லைாது, வைாபனைாலி பதாவலைக் காடசிகளுக்க ஒரு வைசதி
உண்டு. பசய்தி முிவைதற்க இரண்டு நமித்த்திற்க முன்ப ் த் கவத்சி பசய்திவி பசர்த்து
வித்லைாம. ஆனைால் நான் இல்லைாதபபாது இரவு எடடு நாற்பதற்க ஒளிபர்பபாகம பசய்திக்க
எடடு ிணிக்பக பத்லிபிரண்த்ர் பக்கம பபாக ிாடத்ார்ககள. இதன் விவுவு தான் எடடு
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ிணிக்க வைந்த ராஜவ் காந்தியின் நாத்ாளுின்ற பபகூச பசய்திிாகி எடத்வர ிணிிுவில்
பத்லிபிரண்த்ரல் வைந்திருக்கக் ் ிி பிரதிர் வி.பி.சிஙகின் பதில்
பத்லிபிரண்த்ருக்ககளபுபி முத்ஙகி்ப பபாயிருக்கம. நான் எத்தவனை பபருக்கத்தான்
சிாலவவை சி்பபது!
எனைக்கக் கிவத்த்த பதாவலைக்காடசி ஜீ்பபில் உபபந்திராவின் விருந்தினைர்
ிாளிவகயில் இருந்து பநராக கவலைஞரன் பகாபாலைபர வீடிற்ககூ பசன்பறன். இரவு பநரம.
கவலைஞர், பகாவவைக்க சற்று்பபிணிாக பசல்வைதற்க வீடில் இருந்து பியிறஙகி
விடத்ார். அவைவரகூ சற்றி ஏக்பபடத் தவலைவைர்ககள உிர் அதிகாரககள... காரல் ஏற்பபபானை
அவைர் என்வனை்ப பார்த்து நன்றார். முகத்வதக் பகாபிாக்கிக் பகாண்த்ார். எஙகளுக்கிவத்பி
நத்ந்த உவரிாத்லின் விவைரம இதுதான்.
‘உபபந்திரா கிடத் தி.மு.க. அன்பா்பபலைர்ன்ன பசால்லி இருக்கஙக’ 
‘ஆிாம... அவைர் என் அவிகூசர். அவைரத்ம அரசிில் சூுவலை பசால்லை பவைண்ிிது,
என்பனைாத் கத்வி. இதனைால் உஙகளுக்க நான் பசய்தி பபாடுவைது எந்த விதத்திாலம
கவறிவில்வலைபி?’
‘ட்டபகா... நீஙக நாஙகன்ன பிரத்து்ப பபசறீஙகுா? ூனவனை வபயில் இருந்து
பவைளி்பபடடு விடத்து. உஙககள உண்விிானை சிரபம இ்பபபாதுதான் பதரகிறது.’
‘சார். உஙகளுக்பக பதரயும, நான் காிராசர் பதாண்த்ன் கடசிவி மீறி உஙகவு
இரண்த்ாவைது காிராசாக பார்க்கிபறன். நீஙககள முழுவிிானை தமிுன் என்கிற ஒபர
காரணத்தால்தான் இ்பபவும ிவியில் பல்வலைக் கிகூசிடடு இருக்கிபறன். நீஙகளும இ்பபி
பபசினைா என்னை சார் அர்த்தம?
‘சர. பார்க்கலைாம.’
‘வைாபரன் சார்’ 
‘நன்றி’ 
கவலைஞர், காரல் ஏறினைார். அவைர் பபாவைது வைவரக்கம அஙபக நற்க பவைண்டும என்ற
எண்ணம இல்லைாில் - அதாவைது என்வனை ஒரு அரச பசய்திிாுனைாக கருதாில், எழுத்தாு
தனிினிதனைாகக் கருதி அந்த இத்த்தில் இருந்து அவைர் கார் பற்பபடும முன்பப பவைளிபிறி
விடபத்ன். கவலைஞருக்க ஐந்து நமித் இவத்பவைளியில் ் த் அவைர் அறிக்வககவு
பசய்திிாக்ககிற என் மீது அவைர் அ்பபிக் பகாப்ப படத்து அ்பபபாது எனைக்க நிாிிாக
பதரிவில்வலை. ஒருபவைவு வவைபகாவிற்காக கடசித் தவலைவைர் என்ற முவறயில் என் மீது
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பகாப்பபடத்தாக பாவைவனை பசய்து இருக்கலைாம. நானம, அன்றிரவுகூ பசய்திக்க
பபாறு்பபல்லை என்று விுக்கி இருக்கலைாம. அல்லைது தனிிாககூ சந்தித்து பபசகிபறன் என்று
அ்பபபாவதக்க பசால்லி விடடு பின்ப நான்க நாகள கழத்து அவைவர பநரல் சந்தித்து
வவை.பகா. அணியினைரால் திமுகவிற்க பகடத் பபர் வைருவைவத நமபகிாக
பசால்லியிருக்கலைாம. நானம அவைசர்பபடடு விடபத்ன். பவைண்டுபின்பற என்வனை்ப
பபாடடுக் பகாடுத்த உபபந்திரா பபால் ஒரு பிக்ன் ் த் நத்ந்து பகாகளு ிாடத்ார்.
நான் ிறுநாகள அாலவைலைகம திருமபிிதும, பிற்பகாண்டும பதாவலைக்காடசியில்
நீிக்க விருமபவில்வலை என்றும வவை.பகா . பபான்றவைர்களின் விடுதவலை்பபலி பவைகத்வத
என்னைால் பசய்திிாக்க முிிாது என்றும எழுத்து மூலைம அவிகூசர் உபபந்திராவுக்க
பதரவித்து விடபத்ன். பபாதுவைாக ஒரு அதிகார இந்த ிாதிரிானை கருத்துக்கவு, தனைது
உத்னைி அதிகார மூலைம அவிகூசரவவை பசிலைாுருக்கத்தான் அன்பப பவைண்டும ஆனைால்,
விவைகாரம அரசிில் கலைந்ததாக இருந்ததால், அதில் பசய்தி ஆசிரிர் என்பவைர்
விரு்பபத்திற்க விபராதிாகபவை ஈ்டுபடுத்த்பபடுவைதால், ஆபத்துக்க்ப பாவைமில்வலை என்று
கருதி அவிகூசருக்பக பநரவத்ிாக எழுதிவிடபத்ன்.
துவைக்கக் கடத்ிாக என்வனை பதுில்லியில் பயிற்சி என்ற பபிரல் பார்சல்
பசய்தார்ககள. அஙபக பபானை ஒரு ிாத காலைத்திற்ககள, பசன்வனை வைாபனைாலி நவலைித்திற்க
என்வனை ிாற்றி ஆவண பிற்பபித்தார்ககள. வீடு, அாலவைலைகம, பயிற்சி நவலைிம என்று ஒபர
ிாதிரிானை மூன்று ஆவணககள எனைக்க வைந்தனை. பசன்வனைக்க திருமபிிதும ிாவனை பபால்,
வைஞ்சம வவைத்திருந்த நவலைி இிக்கநர் தாமுவித்ம பபசி எனைக்க ஒருநாகள ் த் அவைகாசம
பகாடுக்காில் பணியிலிருந்து விடுவித்து விடத்ார். பசன்வனைத் பதாவலைக்காடசி
நவலைித்தில் நான் ஆறிாதஙகபு க்பவப பகாடிபனைன். க்பவப பகாடிபனைன்
என்பவத வித் அவைற்வற அ்பபற்பபடுத்திபனைன். கவலைஞர், மூ்பபனைார், பரிலைலிதா
பபான்றவைர்கவுத் தவிர பவைறு எந்த தவலைவைரன் பசய்திகவுயும பபாடுவைது இல்வலை.
இ்பபபாது நன்றாக நவனைவிருக்கிறது. உதாரணத்திற்கதான் பசால்கிபறன். ஒரு உதிரக்
கடசித் தவலைவைர் கறி்பபிடத் ஒரு கிராித்தில் ஒரு பபண் கற்பழக்க்பபடத்வத கண்ித்து
தான் அறிக்வக பவைளியிடடு இரு்பபதாக பதரவித்தார். உத்பனை நான், ‘முதலில் அந்தக்
கிராித்தில் பபாய் உண்ணாவிரதம இருஙககள, இல்வலைபின்றால் ிறிில் பசய்யுஙககள,
நான் பதாவலைக்காடசி பகிராபவைாடு வைருகிபறன், நீஙக எந்தகூ பசிாலம பசய்ிாில்
என்னைால் பசய்தி பபாத் முிிாது’  என்று ிறுத்து விடபத்ன். இ்பபி
ிறுக்க்பபடத்வைர்களுக்க எனைது ிாற்றம ஒரு வைர்பபிரசாதிானைது.
எனைக்க கவலைஞர் மீது கடத்ற்ற பகாபம. அவைவர உண்டு இல்வலை என்று பார்க்க
பவைண்டும என்று கஙகணம கடிக் பகாண்பத்ன்.
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கவலைஞருக்க எதிராக ஒரு பசய்தி இிக்கம
1990 ஆம ஆண்டு அக்பத்ாபர் ிாதம பசன்வனை வைாபனைாலி நவலைித்தில் மூத்த
பசய்திிாுராக பபாறு்பபபற்பறன். அ்பபபாது பசய்தி ஆசிரிர் நீண்த் காலை ிருத்துவை
விடு்பபில் இருந்ததால் அவைரது பணிவியும கவைனித்துக் பகாண்த் எனைக்க கவலைஞருக்க
எதிராக ஒரு பசய்தி இிக்கத்வதபி பசில்படுத்த முிந்தது.
கவலைஞர்தான் என்வனை ிாற்றிவிடத்ார் என்று திடத் வைடத்ிாக நமபிபனைன். பத்து
நமித்த்திற்ககள அவைரது பசய்திவி பதாவலைபபசி மூலைபி உகளவைாஙகிக் பகாண்டு
பவைளியிடத் என்வனை, தமிுவனை தமிுன்தான் ஆு பவைண்டும. இந்த வைவகயில் கவலைஞபர
முதல் தமிுன் என்று ினை்பூனர்வைிாக நவனைத்து இதவனை பதாவலைக்காடசியில் பசால்லைாாலம
பசிலைாாலம கவத்பிித்த என்வனை, கவலைஞர் கவத்த் பதஙகாய் ஆக்கி விடத்ாபர என்ற
பகாபம.
நான் பபாறு்பபபற்ற இரண்டு ிாத காலைத்திற்ககள ிசமபர் ிாத ித்தியில் நான்
எழுதிி பவைரல் பழுத்த பலைா என்ற இரண்டு கறுநாவைல்கவு உகளுத்க்கிி பவத்்பபிற்க
சாகித்திி அக்காபதமி பரச கிவத்த்தது. இதனைால் பலை பத்திரவகககள என்வனை்ப பபடி
கண்த்னை.
பசன்வனை பதாவலைக்காடசியில் திமுக அரச எனைக்க பதால்வலை பகாடுத்ததாக
அத்தவனை பத்திரவககளிாலம பதரவித்பதன். இதரக் கடசிகளும ஆளுக்க ஆகள
நாடத்ாண்வி பசய்ததாகவும கறி்பபிடபத்ன். தினைிலைவர தவிர பவைறு எந்த பத்திரவகயும
இந்த்ப பகதிவி பபாத்வில்வலை. ஆனைால், தினைிலைர் இந்த பகதிவி ிடடும பபரி
பசய்திிாக பபாடத்து. கவலைஞர் நகூசிம இவத்ப பித்திருக்க பவைண்டும. அ்பபபாது,
கஙகிம வைார இதழல் எனைது வைாழ்க்வக வைரலைாறு சருக்கிாக பவைளியித்்பபடுவைதாக
இருந்தது. அது பவைளிவைரவில்வலை. நானம அவத எதிர்பார்க்கவில்வலை. ஆனைாாலம,
கஙகித்தில் பராசக்தி பதிலில் என்வனை இலைக்கிி பரிலைலிதா’  என்று வைர்ணிக்க்ப
படிருந்தது.
இந்த தாக்கதாலக்க்ப பிறக இன்பனைாரு தாக்கதவலை பதாடுத்பதன். பதாடுத்ததாக
நவனைத்பதன். தமிுகத்தின் மிககூ சிறந்த பபகூசாுர்களில் ஒருவைரானை வைலைமபர ரானின் ிககள
திருிணம பசன்வனை எழுமூனர் இமபீரில் ட்டடத்லில் நவத்பபற்றது. முதல்வைர்
கவலைஞர்தான் திருிணத்வத நத்த்தி வவைத்தார். வைலைமபரரான், பலைடத்ஸ்ட விவைரம
பதரிாில், என் பபிவரயும வைாழ்த்துவரயில் பசர்த்திருந்தார். பபருமபாாலம குகத்
பதாண்த்ர்கபு அதிகிாக இருந்தார்ககள. தமிுகத்தில் தவலைசிறந்த கவிஞர்ககள, பிரமுகர்ககள
் ியிருந்தார்ககள. ிரபக் கவிவதயில் பகாிகடி்ப பறக்கம கவிஞர் இுந்பதவைன்,
வைரபவைற்பவர ஆற்றிிபதாடு ஒவ்பவைாருவைவரயும அறிமுகம பசய்து பபச வவைத்தார்.
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என் முவற வைந்த பபாது, நான் கறு்பபத் தஙகம என்றும சாகித்ி அகத்ாமியின் விருது
பபற்ற தகதிமிக்க எழுத்தாுர் என்றும பதரவித்தார். ் டத்த்தினைர் வக தடத்வில்வலை.
ஏபனைன்றால், இந்த நகழ்கூசிக்க ஒருசிலை நாடகளுக்க முன்பதான் தினைிலைர் பத்திரக்வகயில்
கவலைஞருக்க எதிராக ஒரு பபடி பகாடுத்திருந்பதன். அவைர்தான் என்வனை பசன்வனை
வைாபனைாலிக்க தக்கிிித்தார் என்று கறி்பபாககூ பசால்லி யிருந்பதன். இவத பதரந்து
வவைத்திருந்த பதாண்த்ர்ககள, பபசாில் வீறா்பபபாடு முதுககவு நமிர்த்தினைார்ககள. சிலைர்
ஏபனைாதான்போா என்று பார்த்தார்ககள. பலைர் நான் சீக்கிரிாக பபசிவித் பவைண்டும என்பது
ிாதிர கிகாரத்வத்ப பார்த்தார்ககள. விக் அருபக வைந்த நான் இ்பபி வைாழ்த்திபனைன்.’
“தந்வத பபரிாருக்க்ப பிறக, தமிுகத்தில் முழுவிிானை தமிுன் இன்னம
பிறக்கவில்வலை. பதாுர் வைலைமபரரானின் ிகளும, ிருிகனம ஒரு தமிழ்க் குந்வதவி்ப
பபற்றுக் பகாடுத்தால் நாபத் நன்றி பதரவிக்கம.”
ஒரு நமித்த்தில் பபசி முித்துவிடடு, நான் பிவத்வி விடடு இறஙகிபனைன்.
கவலைவைாணர் அரஙகில் கவலைஞவர காணகூ பசன்ற என்னத்ன், கடுவிிாக வைாதிடத்
காவைற்துவற உிர் அதிகாரிானை அபத பாலைகூசந்திரன் என்வனை ஆகூசரிாக்ப பார்த்தார்.
இரண்டு மூன்று ிாத இவத்பவைளிக்ககள நான் ஏன் அ்பபி ிாறிபனைன் என்பது அவைருக்க
பதரந்திருக்காது. ஆனைாாலம, உத்னைிிாக அவைர் இில்பானை நவலைக்ககூ பசன்றுவிடத்ார்.
இ்பபபாது ் த் கவலைஞபராடு பசர்த்து அவைர் என்வனை்ப பார்க்கம பபாபதல்லைாம எனைக்க
் கூசிாகபவை இருக்கம.
நானம, இன்னம ஒரு சிலைரும பபசி முித்த பிறக, இறுதிிாக கவலைஞர் எழுந்தார்.
அவைர் என்வனை்ப பற்றி என்னை பபச்ப பபாகிறார் என்பவத அறிவைதற்காக அந்த வைுாகத்வத
ஒடி நன்று பகாண்ிருந்பதன். பபாதுவைாக, எதிராளிகளுக்க பபாதுக் ் டத்ஙகளில்
நாசூக்கானை கடடு வவை்பபதில் கவலைஞர் நபணர். அவு்பபிதவு எடுத்து்ப பித்தார்.
அதிாலகளு பபிர்களுக்க முன்னைால் தமபி, உத்ன்பிற்பப பபான்ற வைார்த்வதகவு
அவத்பிாழிாக்கிவிடடு அந்த பபிர்க்க உரிவைர்கவு சடிக்காடினைார்.
அவு்பபிதழல் என் பபிர் இருந்தாாலம சமுத்திரம அவைர்கபு என்று அவைர்
பசால்லைவில்வலை. இதுதான் என் பபகூசக்க அவைர் காடிி கவறந்தபடச எதிர்்பப.
நான் இ்பபபாது நவனைத்து்ப பார்க்கிபறன். பசல்வி. பரிலைலிதா கலைந்து பகாகளளுகிற
இ்பபி்பபடத் ஒரு ் டத்த்தில் கவலைஞவர ிவறமுகிாக சாிிது பபால், அவைவரகூ
சாினைால் என்னை நத்ந்திருக்கம? அவைரது அதிமுக உத்ன் பிற்பபககள சமிா
இருந்திரு்பபார்குா? அல்லைது இவைர்தான் சமிா இருக்க விடிரு்பபாரா? இமபிரில்
ட்டடத்வலை நான் பார்க்கம பபாபதல்லைாம, கவலைஞரன் பின்விிானை எதிர்்பபம கத்வி
கண்ணிிம கடடு்பபாடவத் காத்து நன்ற திமுக பதாுர்களின் பண்பாடுமதான் நவனைவுக்க
வைருகின்றனை. இன்னம பசால்லை்ப பபானைால் பரிலைலிதா அல்லைாத ிற்றவைர்ககள
முதலைவிகூசர்குாக இருந்தாாலம நான் தாக்க்பபத்ாிபலைா அல்லைது வைசவு வைாஙகாிபலைா
திருமபி இருக்க முிிாது.

77

இந்தகூ சிித்தில், பின்னைர் நத்ந்த ஒரு நகழ்கூசிவி இஙபகபி சடிக் காடத்
விருமபகிபறன். பரிலைலிதா முதல்வைராக ிாறிி பிறக பகாவவையில் பதிி விிானை
நவலைிம ஒன்வற துவைக்கி வவைத்தார். வைாபனைாலி பசய்திிாுராக அஙபக பசன்றிருந்பதன்.
அ்பபபாது காஙகிரஸ் கடசிக்கம, அதிமுகவிற்கம. சிலை கசமுசாக்ககள ித்திி விிானைத்துவற
அவிகூசரானை ிாதவைராவ் சிந்திிா, அந்த நகழ்கூசியில் கலைந்து பகாண்த்ார். இவைர் அரச
வைமசத்வதகூ பசர்ந்தவைர். இந்த நகழ்கூசியில் கலைந்து பகாண்டு பபசிி பகாவவை நாத்ாளுின்ற
காஙகிரஸ் உறு்பபினைர் பச.க்பபசாமி ‘ிாகாராரா சிந்திிா அவைர்கபு’  என்று முதலில் அவைர்
பபிவரக் கறி்பபிடத்ார். அவ்வைுவுதான். அஙபக திரண்ிருந்த அதிமுக பதாண்த்ர்ககள
பிஙகரிாக கத்தினைார்ககள. க்பபகூசாமிவி பபகூவச முிக்கமபி வைாிதிரக்
கரலிடத்ார்ககள. பரிலைலிதா, அவைர்களின் நத்த்வதவி அஙககர்பபது பபால்
பபசாதிருந்தார். இந்த அத்ாவைி நகழ்கூசிவி திருகூசி வைாபனைாலி நவலைித்தில் முதல்
பசய்திிாக ஒலி்பபர்பபிபனைாம.
மீண்டும கவலைஞர் அரசக்பக வைருகிபறன். தமிுக அரசிற்க, கறி்பபாக கவலைஞருக்க
எதிரானை பசய்திகவு முக்கிி்ப படுத்திபனைன். அபத சிிம கவலைஞவர கடசித்தவலைவைர்,
முதல்வைர் என்ற முவறயில் அவைருக்கரி பசய்திகவுயும ஒலிபர்பபிபனைன். ஆனைால்,
கவலைஞருக்க எதிரானை பசய்திகபு அதிகம. காவலையில் ஆறு நாற்பதுக்க ஒலி்பபர்பபாகம
பசய்திககள ிக்ககள ினைதில் கறி்பபாக பாடத்ாளி ிக்களித்ம ிகத்தான் தாக்கத்வத அந்தக்
காலைத்தில் ஏற்படுத்திிவவை. பபாதுவைாக இந்த ிாதிர அரசக்க்ப பாதகிானை பசய்திககள
பவைளிிானைால், ிக்ககள பதாத்ர்ப அதிகாரககள பதாவலைபபசியில் பதாத்ர்ப பகாண்டு
திருத்தம - அல்லைது ிறு்பபக் பகாடு்பபார்ககள. ஆனைால், பசய்திிாசிரிர் நான் என்பதால்
என்னைபிா , என்னத்ன் அவைர்ககள பதாத்ர்ப பகாண்த்தில்வலை.
கவலைஞர் அரசக்க எதிராக, அதிமுக சார்பில் ஒரு ஊுல் படிில்
பகாடுக்க்பபடிருந்தது நான் அத்தவனை பாயிண்டுகவுயும ஒன்றுவித்ாில், ஆனைந்திாக
பசய்திிாக்கிபனைன். இதற்க பதிலைளி்பபது பபால், அபதநாகள ித்திிானைம கவலைஞர்
பசய்திிாுர் ் டத்த்வத ் டியிருந்தார். ஆனைால், எனைக்க அவு்பப வைரவில்வலை.
அவு்பப வைரவில்வலை என்றாாலம ஒரு பசய்திிாுன், தன்ிானைம பற்றி கவைவலை்பபத்ாில்
பபாய்த்தான் ஆக பவைண்டும. இல்வலைிானைல், ில்லிக்காரன் தாளித்து விடுவைான். ஒரு
கடசி, திமுகவிற்க எதிராக ஒரு அறிக்வகவி பவைளியிடத்தால் கவலைஞரும பகாடவத்யில்
முதல்வைராக பதிலைளிக்க விருமபாில் கண்ணிிம காத்தார் என்பற நவனைக்கிபறன்.
ஆவகிால், பசய்திிாுர் சந்தி்பப அண்ணா அறிவைாலைித்தில் நத்ந்தது. அதிமுகவின் ஊுல்
படிில் அறிக்வக பசய்திிாுர்களுக்க பகாடுக்க்பபடடு கவலைஞர் பபசிக்
பகாண்ிருந்தார். தாிதிாக பபானை நான், பபசிக் பகாண்ிருந்த கவலைஞவர இவத்ிறித்து,
இ்பபிக் பகடபத்ன்.
‘சார் நீஙக என்வனை ் ்பபித்லை. ஆனைாாலம வைந்துடபத்ன்’ 
‘நீஙக எஙக பசய்திி பபாத்ிாடிஙக... ஆனைாாலம வைரபவைற்கிபறன்’ .
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பசய்திிாுர்ககள சிரத்து விடத்ார்ககள. கவலைஞரத்ம ஏன் வைாிக் பகாடுக்கறிஙக என்று
சிலைர் என்வனைகூ பசல்லைிாக தடினைார்ககள. கவலைஞர் முகத்வதபி பார்த்பதன்.
காவலையில்தான் அவைவர்ப பற்றிி கடுவிிானை கற்றகூ சாடடுகவு, பநரல் கண்த்து பபால்
பசய்திிாக்கி இருந்பதன். ஆனைால், அவைர் முகத்தில் எந்த கடுகடு்பபம இல்வலை. என்வனை
பன்முறுவைபலைாடு பார்த்தார். எனைக்க ஆகூசரிிாக இருந்தது. ஒரு துளி பகாபத்வதக் ் த்
அவைர் கண்கபுா, முகபாவைபிா காடத்வில்வலை. இன்றுவைவர இது எனைக்க ஆகூசரிிாகபவை
இருக்கிறது.
பசய்திிாுர் ் டத்ம முிந்ததும, அதில் கலைந்து பகாண்த் மு.க.ஸ்த்ாலின் அவைர்ககள
என்வனை்ப பார்த்து எஙக பசய்திவியும பரிபிாவில் பபாடுவீஙகுா அண்பண என்றார்.
இந்த அண்பண என்ற வைார்த்வத என்வனை கசக்கி்ப பிழந்தது. இவைர் முகத்திாலம ஒரு சின்னை
எகள ் த் பவைிக்கவில்வலை. ிாறாக என்வனை நடபாகபவை பார்த்தார். அதிமுகவுக்க எதிராக
பகாடுக்க்பபடத் ஊுல் படிிவலையும, ிாவலைகூ பசய்தியில் தவலை்பபகூ பசய்திிாக்ப
பபாடடு விுாசித் தகளளிவிடபத்ன்.
இந்த அணகமுவற என்வனை ட்டருவு பின்வி்பபடுத்திிது. ஆனைாாலம அரசக்க
எதிரானை பசய்திககள வைுக்கம பபால் ஒலி பர்பபாகிக் பகாண்டுதான் இருந்தனை.
இந்தக் காலைக்கடத்த்தில் இலைஙவகக்ககூ பசன்ற இந்திி அவிதி்பபவத்வி திருமப
பபற்றுக் பகாகளு பவைண்ிி கடத்ாிம ராஜீவ் காந்திக்க ஏற்படத்து. கவலைஞர்
இந்த்பபவத் பசன்வனை திருமபிி பபாது அவத வைரபவைற்க பசல்லைவில்வலை.
இலைஙவகத் தமிழ் பபண்களித்ம இந்திி ராணவைம அத்து மீறி நத்ந்து பகாண்த்து
என்பது கவலைஞரன் வைாதம. ிாழ்்பபாணம, ிடத்க்கு்பப, திரபகாணிவலை என்று
பல்பவைறு இத்ஙகளுக்க பிணித்த எனைக்கம இந்த தகவைல்ககள கிவத்த்ததும, அ்பபபாது
பசன்வனையில் சவைாகத் பஹோடத்லில் தஙகியிருந்த மூ்பபனைார் அவைர்களித்ம பதரவித்பதன்.
அவைரும உத்னைிிாய் ராஜீவ் காந்திவி சந்தித்து தக்க பரகார நத்வைிக்வக எடு்பபதற்க
ஏற்பாடு பசய்வைதாக ் றினைார். இவதிடுத்து, இந்திி பபண் பபாீஸஸ் அஙபக
அன்பப்பபடத்து.
இந்திி அவிதி்பபவத்யினைர் இலைஙவகத் தமிுர்களுக்காக நல்லைதும
பசய்திருக்கிறார்ககள. இந்திி - இலைஙவக ஒ்பபந்தத்திற்க பிறக, ஆயுதஙகத்த்திி கற்றத்தின்
பபரல் வகது பசய்ி்பபடத் விடுதவலை்ப பபாராளிகவு பலைாலி விிானை நவலைித்தில்
இருந்து ஒரு இலைஙவக விிானைம மூலைம பகாழுமபிற்க பகாண்டு பசல்வைதற்க அந்த நாடடு
அரச தீர்ிானித்து விடத்து. விிானைமும வைந்து விடத்து. அந்த விிானைத்வத தடு்பபதற்காக
இந்திி்பபவத் சற்றி வைவுத்ததும எனைக்கத் பதரயும. ஆனைால், ித்திி அரசின் முடத்ாகள
தனைிானை அரசிில் முிவைால் இந்த பபாராளிககள சிவனைடு அருந்தி தற்பகாவலை பசய்து
பகாண்த்ார்ககள.
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கவலைஞருக்க சாதகிானை வி.பி.சிங அரச, நாத்ாளுின்றத்தில் பதவி இுந்தது.
கவலைஞருத்ன் பவகவி பாராடி, அதிமுகவுத்ன் உறவைாிி ராஜீவ் காந்தியின் திவில்
சந்திரபசகர் அவிகூசரவவை ித்தியில் பதவிபிற்றது.
அந்தக் காலைகடத்த்தில் கவலைஞரன் பசய்திிாுர் ் டத்ம - என்னை காரணத்தாபலைா
கடசி அாலவைலைகிானை அறிவைாலைித்திபலைபி நவத்பபற்றது. நான் கவத்சி வைரவசயில்
உடகார்ந்திருந்பதன். அந்த அவறக்ககள நவுந்த கவலைஞர் என்னை சமுத்திரம! எ்பபி
இருக்கஙக’  என்று என்வனை ிடடும தனி்பபடுத்தி நலைம விசாரத்தார். நானம ஒரு ிகத்தான்
தவலைவைர் இ்பபி நலைம விசாரக்கம பபாது அவைருக்க எதிராக ஒரு சின்னை பககளவிவிக் ் த்
எழு்பபக் ் த்ாது என்று உறுதி ூனண்பத்ன். ஆனைால் ஒரு பசய்திிாுர் இந்திி
அவிதி்பபவத் பற்றி ஒரு பககளவி எழு்பபி, கவலைஞர் பதிலைளித்த பபாது, என்னைால் சமிா
இருக்க முிிவில்வலை.
நானம ஒரு தர்ிசஙகத்ிானை பககளவிவி பகடபத்ன். கவலைஞருக்க பிஙகரிானை
பகாபம. அ்பபபாது முகத்தில் ிடடும எகளவு்ப பபாடிருந்தால் அது எண்பணய்
ஆகியிருக்கம. என்வனை பநரிிாக்ப பார்த்து ‘ஆிாய்ிா... இந்திி்ப பவத் இலைஙவக தமிழ்
பபண்கவு கற்பழகூசது. இ்பபவும பசால்பறன், உன்னைாலை நீக்ஸ்லை பபாத் முியுிா’  என்று
சவைால் விடும பதாரவணயில் பகடத்ார். நானம ‘இன்வனைக்க சாிஙகாலைபி பபாடுபறன்
சார்’  என்பறன். இந்த அிளியில் பசய்திிாுர் ் டத்ம விவரவில் முிவுக்க வைந்தது.
நான் ஆி்பபபாய் விடபத்ன். கவலைஞர் இ்பபி எந்த பசய்திிாுவரயும ‘நீ, நான்’ 
என்று ஒருவியில் பபசிிது இல்வலை. இதர பசய்திிாுர்களுக்கம ஆகூசரிிாகி விடத்து.
நான், திக்க முக்காி அந்த அவறவி விடடு அகலை முிிாில் நன்ற பபாது கவலைஞர் என்
அருபக வைந்தார். ‘நான் பசான்னைவத அ்பபிபி பபாத் உஙகளுவத்ி வைாபனைாலி
பநறிமுவறககள இத்ம தராபத, நீஙக எ்பபி பபாடுவீஙக’  என்று பகடத்ார். நான்,
வைாு்பபாி ராிமூர்த்திவிபிா அல்லைது எனைக்க பபருிுவு உதவியிருக்கம திருிதி.
ிரகதம சந்திரபசகவரபிா அணகி ஆகபவை, கவலைஞர் ஆடசிவி ிஸ்மிஸ் பசய்ி
பவைண்டும’  என்று கவலைஞரன் கற்றகூசாடிற்க ஈ்டுபகாடுத்து அந்த பசய்திவி சிகூசீராக்க
முியும. இவத ினைதில் வவைத்துக் பகாண்டு ‘பபாத்முியும’  என்பறன்.
கவலைஞர் என்வனை ஒரு ிாதிர பார்த்தார். அவைர் அ்பபபாது என் மீது சீறிிது பகாகளவக
அி்பபவத்யில் அல்லை என்பதும. வீமபக்காக பபசிிது என்பவதயும பரந்து பகாண்பத்ன்.
அந்த பசய்திவி நான் எனைது பசய்தி அறிக்வகயில் பசர்க்கபவை இல்வலை.
சந்திரபசகர் அரச பபாறு்பபபற்ற ஒருிாத காலைத்திற்ககள ித்திி தகவைல்
ஒலிபர்பபத்துவறக்கம, உகளதுவறக்கம இவணிவிகூசரானை சின்ஹோ பசன்வனைக்க
வைந்திருந்தார். உகளதுவற இவணிவிகூசர் என்ற முவறயில் தமிுகத்தில் சடத்ம ஒழுஙவக
பரசீலைவனை பசய்வைதற்க ிாநலை அவிகூசர்ககள - உிர் அதிகாரககள ் டத்ம ஒன்வற
நத்த்தினைார். முதல்வைர் ் டத்த்திற்க தவலைவி வைகித்தார். தமிுக அரசின் தவலைவி
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அாலவைலைகத்தில் நவத்பபற்ற இந்தக் ் டத்ம முிவைவத்யும பபாதுதான்
பத்திரவகிாுர்ககள அனிதிக்க்பபடத்ார்ககள. இந்தக் ் டத்த்தில் கலைந்து பகாண்த்
முதல்வைரும, ித்திி அவிகூசர் சின்ஹோவும பபசிி முவறயில் இருந்து இரண்த்ாிவைர்,
முதலைாிவைரன் ஆளுவிக்க உடபடடு விடத்ார் என்பது பரந்து விடத்து. இந்த அவிகூசர்
பிரதிர் சந்திரபசகருக்க மிகவும பவைண்ிிவைர்.
இந்தக் ் டத்ம முிந்தபிறக, சின்ஹோ ிறுநாகள ஆளுநர் ிாளிவகயில்
பசய்திிாுர்கவு சந்தித்தார். நான் சமிா இருக்க பவைண்டும என்ற உறுதிபிாடுதான்
பபாயிருந்பதன். ஆனைால், சிலை பசய்திிாுர்ககள கவலைஞர் ஆடசிக்க எதிராக சிலை
பககளவிகவுக் பகடத் பபாது, நானம பசர்ந்து பகாண்பத்ன். ித்திி அரச கவலைஞர் ஆடசி
மீது என்னை நத்வைிக்வக எடுக்க்ப பபாகிறது என்றும பகடபத்ன். அ்பபபாது அவிகூசருத்ன்
இருந்த ித்திி அரசின் தமிழ் ஐஏஎஸ் அதிகார ஒருவைர், அவிகூசரன் காவதக் கித்தார். நான்
இன்னைார் என்று பசால்லி விடத்ார். உத்பனை அவிகூசரும பகாபத்பதாடு எதுவும பபசாில்
சமிா இருஙக சார் என்று ஆஙகிலைத்தில் கடுவிிாககூ பசான்னைார். அ்பபபாது கவலைஞரன்
நாற்காலிவி வித் என் நாற்காலிதான் ஆி்பபபானைது.
ிாவலையில், இபத ஐ.ஏ.எஸ் அதிகார பசன்வனையில் உகளு தகவைல்
ஒளி்பபர்பபத்துவற உிரதிகாரகளின் ் டத்த்வத பசன்வனை பதாவலைக்காடசி நவலைித்தில்
் டினைார். இதில் அவிகூசகத்தின் பசிலைாுரானை ிபகஷ் பிரசாத்தும, கலைந்து பகாண்த்ார்.
எஙககள அவிகூசகத்தின் தவலைவி அதிகார இவைர்தான். பசன்வனை பதாவலைக்காடசி
நவலைித்தில் அ்பபபாது துவண இிக்கநராக இருந்த எழுத்தாுர் ஏ. நத்ராசனம இந்தக்
் டத்த்தில் கலைந்துக் பகாண்த்வைர்களில் ஒருவைர்.
இந்த இ.ஆ.ப, ‘தமிுக அரவச கறி்பபாக முதலைவிகூசவர இஙககளு ஒரு சிலைர்
கடுவிிாக விிர்சிக்கிறார்குாம. இதன் மூலைம அவைர்களுக்க எகூசரக்வக விடுகிபறன்.
இனிபிாலம இ்பபி முதலைவிகூசருக்க தர்ிகூசஙகத்ிானை நவலைவிவி பதாற்றுவித்தால்
அவைர்ககள மீது நாஙககள கடுவிிாக நத்வைிக்வக எடு்பபபாம’  என்று ட்டஙகிக் கத்தினைார்.
் டத்த்தில் ஒருவைர் முகத்திாலம ஈ்ிாத்வில்வலை. ஒருபவைவு எ்பபபாதாவைது த்பபித்தவைறி
கவலைஞவர கவற ் றி இரு்பபபாபிா என்பது ிாதிர தஙகவுத் தாஙகபு பார்த்துக்
பகாண்த்ார்ககள.
என்னைால் பபாறுக்க முிிவில்வலை. நான் எழுந்பதன். ‘நீஙககள பசால்வைது
என்வனைத்தான்... நான் தமிுக அரவச விிர்சி்பபது, கவலைஞவர விிர்சி்பபது ஆகாது...
முதல்வைருக்கம, விடுதவலை்பபலிகளின் மீது அ்பபி ஒன்றும பாசம கிவத்ிாது. ஆவகிால்,
பலிகவு பற்றி பசய்திககள பவைளிிாவைவத அவைரும ஆடபசபிக்க ிாடத்ார். நீஙகுாக
கற்பவனை பசய்து பகாண்த்ால் அதற்க நான் பபாறு்பபல்லை. பதவவைிானைால் என்வனை
ிாற்றுஙககள’  என்று உரக்கக் ் விபனைன். எஙககள பசிலைாுர் ிபகஷ் பிரசாத், ரஷிகர்்பபம
இரவு தஙகாது என்பது பபால், உத்னைிிாக பகாபத்வத காடி நத்வைிக்வக எடுக்கக்
் ிிவைர். ஆனைாாலம, பபாறுவிிாக இருந்தார். இந்தக் ் டத்ம முிந்ததும என்வனை்ப
பற்றி உிர்ிடத்க் கழு ஒன்று ஆய்வு பசய்திருக்கிறது. அ்பபபாவதக்க என் மீது
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நத்வைிக்வக எடுக்க பவைண்ிி பதவவையில்வலை என்று பசிலைாுர் தீர்ிானித்து விடத்தாக
அறிந்பதன்.
ித்திி அரச கவலைஞர் அரசின் மீது நமபிக்வக வவைத்திருந்தாாலம, தமிுக அரசிில்
நர்பந்தம கருதி ராஜவ் காந்தியின் தண்டுதலில், பரிலைலிதாவின் வைற்பறுத்தலில் கவலைஞர்
அரச 1991 ஆம ஆண்டு ரனைவைர ிாதம 31 ஆம பததி பதவி நீக்கம பசய்ி்பபடத்து.
இவதிடுத்து அபத இவணகூ பசிலைாுர் பசன்வனைக்க வைந்தார். அவைவர விிானை
நவலைித்தில் வைரபவைற்ககூ பசன்பறன். என்வனை்ப பார்த்ததும ‘கன்கராரலபலைஷன்ிா’ 
என்றார். உத்பனை நான், எனைக்க, இவண இிக்கநர் பதவி வைந்து விடத்தாகக் கருதி, நன்றி
பதரவித்பதன். எந்த இத்த்தில், எந்த்ப பதவியில், நான் நிமிக்க்பபடடு இருக்கிபறன்
என்பவத அவைபர பசால்லைடடும என்பதுபபால் ஆவைபலைாடு பார்த்பதன். உத்பனை அவைர் ‘உஙக
நண்பர முிகூசிடபத்ாம பார்த்தீஙகுா’  என்றார். அ்பபபாதும பரிாில் நான் அவைவர்ப
பார்த்த பபாது கருணாநதிவித்தான் பசால்பறன். ிஸ்மிஸ் பண்ணிடபத்ாபி , உஙகளுக்க
சந்பதாஷமதாபனை என்றார்.
நான் சந்பதாஷ்பபத் வில்வலை . இந்த ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரககள எ்பபி பகூபசாந்திகுாக
ிாறுகிறார்ககள என்பவத முன்பப பார்த்திருக்கிபறன், என்றாாலம இ்பபபாது அவைவர
அழுத்திாக பார்த்பதன். ஒருவைவகயில் பசால்லை்ப பபானைால் அரசிில் வைாதிகவு வித்
ஆபத்தான்வைர்ககள இந்த ஐ.ஏ.எஸ், ஐ.பி.எஸ் காரர்ககள தான். அரசிில்வைாதிகளுக்க கறுக்க
வைழவிகூ பசால்லிக் பகாடு்பபவைர்கபு இவைர்ககள தான் இந்த அரசிில்வைாதிகளுக்காவைது,
கடசி, ிக்ககள, பதர்தல் என்ற கடடுபாடுககள உகளுனை. இவைர்களுக்பகா வைத்பிாழ ிந்திரம
பபால் அரச சடத்த்திடத்ஙககள தான் வைழகாடி. ஆனைாாலம, அந்த விதிகளுக்கம
வைழகாடிகுாக பசில்படுகிறவைர்ககள இவைர்ககள. என்றாாலம இன்வறி இவுி
தவலைமுவறயில் உருவைாகி இருக்கம பநர்விிானை ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ.பி.எஸ் அதிகாரகவு
நமிால் பார்க்க முிகிறது.
1991 ஆம ஆண்டு பி ிாதம 21 ஆம பததி, காஙகிரஸ் கடசித் தவலைவைர் ராஜீவ் காந்தி
பகால்லை்பபடத்ார்.
கிிரசத் தவலைவைர் ஆடசி நத்க்கம பபாபத, பசன்வனைக்கம காஞ்சிபரத்திற்கம
இவத்பி உகளு ஸபபருமபதரல், இரவு எடத்வர ிணிக்க பிரதிராக வைருவைதற்க
வைாய்்பப இருந்த ராஜவ் காந்தி விடுதவலை பலிகளின் ினிதக் கண்த்ால் பகால்லை்பபடத்ார்.
அவைர் பிரதிராகக் ் த்ாது என்பது விடுதவலை பலிகளின் பநாக்கம என்று ் ற்பபடுகிறது.
இதில் கவலைஞரும முதல்வைராக முிிாது என்பது அவைர்களுக்க பதரயும என்றாாலம தமிுக
அரசிிவலை்ப பற்றி அவைர்களுக்க அக்கவற இல்வலை. கவலைஞவர பகான்றுத் தான் தமிழ்
ஈ்ும உருவைாக பவைண்டும என்றால் அதற்கம அவைர்ககள திாராக இரு்பபார்ககள.

82

பலைதத்வவை வைத்இலைஙவகயில் சற்று்ப பிணம பசய்து இருக்கிபறன். இந்த
விடுதவலை்ப பலிககள பகான்ற தமிுர்களின் எண்ணிக்வக இலைஙவக ராணவைம பகான்ற
எண்ணிக்வகக்க சவுத்ததல்லை. ிாற்றுக் கருத்துகளு தமிழ் சிந்தவனைிாுர்ககள, கவிஞர்ககள
பபான்பறார்கவு கத்த்துவைதும, அவைர்கவு பகாவலைகூ பசய்வைதும இவைர்களுக்க வைாிக்வக.
எனைது கடுமபத்தினைரும நண்பர்களும ் த் ‘நீஙக கவலைஞவர எதிர்த்து பசய்தி பபாடுஙக,
பரிலைலிதாவவை எதிர்த்து பசய்தி பபாடுஙக ஆனைால் எல்ிிவி எதிர்த்து பசய்தி
பபாத்ாதீஙக. வீடிபலைபி வைந்து பகால்ாலவைாஙக! என்றனைர்.
இவைர்களுக்க பிந்து பகாழுமபில் ஒதுஙகியிருந்த அமிர்தலிஙகம வீடிபலைபி
சிற்றுண்ி சா்பபிடடு விடடு ஈ்ரக்வக உலைரும முன்பப அந்த பபருிகவனை சடடுக்
பகான்றவைர்ககள இவைர்ககள. இவைர்களுக்க தமிுகத்தில் கவலைஞர் இருந்தாாலம சரதான்,
பபானைாாலம சரதான். ராஜீவ் காந்தி பகாவலையில் நிது ரத்திானை பதிமூன்று தமிழ்
பபாீஸஸ்காரர்ககள பகால்லை்பபடத்வத இவைர்களுக்க இன்னம பகாமப சீவி விடும
இஙககளு தமிழ் பதசிிர்ககள பபசவைபத இல்வலை.
ஸபபருமபதருக்க நான் ் த் பபாயிரு்பபபன். ஒருபவைவு பகால்லை்பபடடு
இருக்கலைாம. முன்ப இலைஙவக ராணவைம விடுதவலை்ப பலிகவு வைத்ிராய்கூசி வைவர துரத்தி
நர்மூலைம பசய்ி்ப பபானைபபாது பபார்்ப பிரகத்னைம பசய்வைதுபபால் இலைஙவகயின் ஆகாி
எல்வலைவி மீறி பின்னைர் இந்திி ராணவைத்வத அன்பபி வவைத்தவைர் ராஜீவ் காந்தி. இவைரது
அன்வனைதான் இவைர்களுக்க ஆயுதஙகவு வைுஙகி பலிகவு பபாராளிிாக்கிிவைர்.
பிரபாகரவனை ஒ்பபவத்க்க பவைண்டும என்று இலைஙவக பகடத்பபாது அவத பறக்கணித்தவைர்
ராஜீவ் காந்தி. ராஜீவின் அணகமுவற தவைறாக்ப பபாய்விடத்ாாலம, விடுதவலை்ப பலிகவு
வவைத்பத வைத் இலைஙவகயில் தமிழ் பபாீஸவஸ அவிக்கவும, இந்த வீரர்களின்
ிறுவைாழ்விற்காக கணிசிானை நதி ஒதுக்கவும இந்திி இலைஙவக ஒ்பபந்தத்தில் வைவக
பசய்தவைர்.
பாலைஸ்தீனிி ிக்களுக்க உரவி கரல் எழு்பபம. ிாசர் அராபத்வத பின்பற்றி
பிரபாகரனம, சபகாதர பகாவலைகளில் ஈ்டுபத்ாில் நீக்க்ப பபாக்காக நத்ந்திருந்தால்
இந்பநரம தமிழ் ஈ்ும கிவத்த்திருக்கம. ராஜீவ் காந்தி பகாவலை மூலைம இவைர்ககள
தமிுகத்தில் பரிலைலிதாவின் தவலைவியில் ஒரு அந்நி கலைாகூசாரத்திற்க
அிபகாலிிவைர்ககள. இலைஙவபலிிாகாண சவபவி வக்பபற்றி அவத தஙககள பக்கம
வைவுத்துக் பகாகளளும பக்கவைிற்றவைர்ககள. பிரபாகரன் அவைர்களின் பிகளவுககள இருவைர்
தமிுகத்தில் உிர்நவலை்ப பகளளியில் பித்து வைருகிறார்ககள. அபத சிிம இலைஙவக தமிழ்
பபாிின்ககள கடத்ாிிாக விடுதவலை்ப பவத்யில் பசர்க்க்பபடுகிறார்ககள. பிரபாகரன்
பிகளவுககள பி்பபதில் ிகிழ்கூசிபி. இந்த அி்பபவத் உரவிவி இவைர் ஏன் இலைஙவக
பபாிின்களுக்க பகாடுக்கவில்வலை என்பதுதான் பககளவி. என்றாாலம இலைஙவகத்
தமிுர்ககள சாகடடும என்று சிலைர் இவைர்கவு கவற பசால்கிறார்ககள. நாபனைா இலைஙவககூ
தமிுன் சாகிறாபனை என்று இவைர்கவு ஆடபசபிக்கிபறன்.

83

இந்த பகாவலை நகழ்கூசி பதரந்ததும கவலைஞர் ஆி்ப பபாய்விடத்தாக அறிகிபறன்.
ித்திி அரசின் பதவி நீக்கத்தால் ிக்களிவத்பி அனதாபம பபற்ற திமுக, இந்த
பகாவலைிால் பதர்தலில் ஒன்றும இல்லைாில் பபாகம என்பது கவலைஞருக்கம
பதரந்துவிடத்து. ஆவகிால், வகிறு நவலையில் இரண்டு வககவுயும உதறி ‘எல்லைாம
பபாயிடபத், எல்லைாம பபாயிடபத்’  என்று அரற்றிிதாக அறிகிபறன்.
பசன்வனை பபாது ிருத்துவைிவனையில் ராஜீவ் காந்தியின் சத்லை பகாரத்வத பார்த்து
விடடு பசன்வனை வைாபனைாலியில் பசய்திிாக்கிி பபாது கவலைஞர் ஒரு திவரபத்த்தில்
‘பிஞ்சிாஙகாவி பிுந்தது பபால்’  என்று கறி்பபிடத் உவரிாத்ல் வைாசகத்வதபி
பசய்தியிாலம கறி்பபிடபத்ன்.
அதிமுக பதாண்த்ர்ககள எனை்பபடுபவைார் ராஜீவ் காந்தி பகாவலைக்க அடுத்த பிிாக
மூன்று நாடககள திராவித் முன்பனைற்றக் குக பிரமுகர்களின் வீடுகவுயும,
பசாத்துக்கவுயும சூவறிாினைார்ககள. அதிமுக பபாதுகூ பசிலைாுர் பரிலைலிதா ஒரு ிாத
காலைம வீடிற்க பவைளிபிபி தவலைகாடத்வில்வலை. தமிுகம முழுவைதுபி ிிானை
அவிதி.
இவதிடுத்து நத்ந்த சடத்்பபபரவவை பதர்தல்களில் அதிமுக, காஙகிரஸ் ் டத்ணி
வைரலைாறு காணாத பவைற்றி்ப பபற்று 1991 ஆம ஆண்டு ரனன் ிாதம 24 ஆம பததி
பரிலைலிதா முதல்வைராக பபாறு்பபபற்றவத கறி்பபித் பவைண்ிிது இல்வலை. அவைர்
பதவிபிற்பதற்க இரண்டு நாடகளுக்க முன்ப இ்பபபாவதி ிதுவர வைாபனைாலி நவலைி
இிக்கநர் பாலைச்பரிணிிமும, ஊடி வைாபனைாலி நவலைி உதவி இிக்கநர் சஙகரனம
உத்ன் வைர, பதிி முதல்வைவர பதாழல் நமித்தம பநர்காணல் பசய்ி பசன்பறாம.
என்னித்ம பரிலைலிதா இில்பாகவும, இனிவிிாகவும நத்ந்து பகாண்த்ார். எதிபர
பணிவைன்பபாடு நன்று பகாண்ிருந்த எதிர்காலை அவிகூசர் முத்துசாமிவி உடகாரகூ
பசான்னைார். இவைர்தான் முன்னைதாக பகாடுக்க்பபடத் வைாபனைாலி பககளவிகளுக்க பரவுக்க
பதில் எழுதிக் பகாடுத்தவைர் என்று அனிானிக்கிபறன். சசிகலைா நன்றுக் பகாண்பத்
இருந்தார். இந்த சசிகலைா எனைக்க ஒருகாலைத்து கடுமப நண்பர். இவைரது கணவைன், பதாுர் ி.
நத்ராசன் பசஙகல்படடு ிாவைடத் ிக்ககள பதாத்ர்ப அதிகாரிாகவும, நான் ித்திி அரசின்
பசய்தி விுமபர அதிகாரிாகவும பணிிாற்றிபனைாம. எஙககள வீடிற்க இருவைரும
வைந்திருக்கிறார்ககள. இந்த நத்ராசன் பிரபலைிானைதும ஒரு தத்வவை என்னித்ம
பதாவலைபபசியில் பதாத்ர்ப பகாண்த்பபாது ‘கவலைஞருக்க பவைண்ிி நீஙககள, தமிழ்
ிண்ணில், ஒரு பதிி கலைாகூசாரத்திற்க வித்தித்லைாிா’  என்று பபாருகளபத் பகடபத்ன்.
உத்பனை அவைர் ‘ஆலைிர நுல் (ஆர்.எம.வீ) கிவத்க்கலை. அதனைாலை பவனைிரத்து நுல்லை
(பரிலைலிதா) அண்ி இருக்பகன்’  என்றார்.
முதலைவிகூசராக பதர்வு பபற்ற பரிலைலிதாவுக்க பநர்காணல் பதிவு சிற்பபாக
வைந்ததில் ிகிழ்கூசி. என்னித்ம விவத்பபற்ப பபானைார். உத்பனை நான், ‘நீஙக இனிபில்
முதவலைவிகூசர் ... உஙககள பசால்வலையும பசிவலையும நாபத் உன்னி்பபாக கவைனிக்கம.
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உஙககள நன்விக்காககூ பசால்கிபறன். கவலைஞர் தவலைவைர் ிடடுில்லை ஒரு முன்னைாகள
முதல்வைர்... உஙகவு வித் வைிதில் மூத்தவைர். அவைவர கருணாநதி என்று பசால்லைாதீர்ககள.
கவலைஞர் என்பற பசால்ாலஙககள. இது உஙககள அந்தஸ்வதத்தான் ் டடும.’ என்பறன்.
பபாதுவைாக இந்த ிாதிர உபபதசம பசய்தால் அவைர் சீறி விழுவைார் என்பார்ககள. அவதயும
எதிர்பநாக்கித்தான் பசய்திிாுன் என்கிற பபாறு்பவப ிறந்து, ஒரு எழுத்தாுன் என்கிற
பபாறு்பபில் அறிவுவர பசான்பனைன். அவைருக்க என்னை அவைசரபிா... எதுவும பதில்
பசால்லைாில் ிாிக்க விவரந்தார்.
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பசல்வி. பரிலைலிதா, முதலைவிகூசர் பரிலைலிதாவைானைார்.
தமிுக பதிி சடத்்ப பபரவவையில் உறு்பபினைர்ககள பதவி பிரிாணம எடுத்துக்
பகாண்த்ார்ககள. பபரவவையின் பசய்திிாுர் ிாத்த்தின் முதல் வைரவசயில் இதர
பசய்திிாுர்கபுாடு நானம அிர்ந்திருந்பதன்.
அந்த பதவி ஏற்ப நகழ்கூசிபி பகவைலைிாக இருந்தது, காஙகிரஸ் உறு்பபினைர்களும,
தி.மு.க.வின் ஒற்வற உறு்பபினைர் பரதி இும வைழுதியும நமிர்ந்த தவலைபிாடு பநர்பகாண்த்
பார்வவைபிாடு பதவிபிற்றபபாது அ.தி.மு.க உறு்பபினைர்ககள பரிலைலிதா காலில்
பநடுஞ்சாண்கிவத்ிாக க்பபற விழுந்தார்ககள. கமபபகாணம சடத்்பபபரவவை உறு்பபினைர்,
அவைர் காலில் கபு விழுமபபாது அவைரது பவைதகாி உகூசிமுி, அமவிிாரன் பாதஙகளில்
பதாத்்பவபக் கஞ்சம பபால், கரு்பப நறத்தில் பதரந்தது. ஆரானபாக பதாற்றம பகாண்த்
அத்தவனை்ப பபரும, தமிுனின் சிிரிாவதக் காக்கம திராவித் இிக்கத்திலிருந்து
வைந்ததாக தமபடத்ம அி்பபவைர்ககள. சடத் சவபக்ககளபுபி கனிந்து விழுந்தால்
பநரிாகம என்று பசால்லி, அந்த அமிாவின் காலில் பதா்பபபன்று விழுந்தவத,
பவைளிநாடடு பதாவலைக் காடசிகளும பத்ம பிித்து தமிுனின் தன்ிானைத்வத உலைபகஙகம
காடினை.
பபாதுவைாக ஒருவைர் காலில் இன்பனைாருவைர் விழும பபாது விழுந்தவைவர ‘பவைண்த்ாம
பவைண்த்ாம’  என்று பசால்லி பதாழுவகக்கரிவைர் தக்கி விடுவைது அல்லைது தடு்பபபத
இில்ப. பபரிவைர்ககள காலில் விழுகிறவைர்களும பலைசாக கனிந்து அவைர்களின்
முடிக்கால்கவு படடும பத்ாிாலம பதாடுவைார்ககள. கால் நமித்த்திற்ககள இது முிந்து
விடும. ஆனைால், ிக்குால் பதர்ந்பதடுக்க்ப படத் இந்த ிாபபரும பிரதிநதிகபுா இரண்டு
நமித் பநரம, இந்த அமிாவின் பசரு்பபக் காலில் முகம பபாடடு கித்க்கிறார்ககள. இந்த
அமவிிாபரா, அது ஒரு பபரி விவைகாரம இல்வலை என்பது ிாதிர எஙபகபிா பார்த்துக்
பகாண்டு பபாக்கக் காடடுகிறார். இந்த அவைலைிானை பகவைலைத்வத இது வைவர எந்த
அவி்பபம ஒரு இிக்கிாக எடுத்துக் பகாண்டு தமிுனின் தன்ிானைத்வத நவலை நறுத்த்ப
பபாராத்வில்வலை. இந்த லைடசணத்தில் தமிுன் உலைகாண்த்ானைாம. கல்பதான்றி
ிண்பதான்றா காலைத்தில் பதான்றினைனைாம. இனைிானைம உகளுவைனைாம.
பசத்்பபடி முத்வதிா, அவைர்ககள ிாண்பமிக பபரவவைத் தவலைவைராக
பதர்ந்பதடுக்க்ப படத் பபாதும பபரவவைக்ககளபுபி பநடுஞ்சாண் கிவத்ிாக பரிலைலிதா
காலில் விழுந்து சடத்்ப பபரவவையின் கவுரவைத்வத உலைகறிி பசய்து விடத்ார். இதற்க்ப
பின்னைர் பபரவவைக்ககள பரிலைலிதா நவுயும பபாதும, பவைளிபிறும பபாதும சிறுது
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ஆசவைாசிாக அருபக உகளு ட்டய்வு அவறக்க பசல்ாலம பபாதும, சடத்்பபபரவவை அதிமுக
உறு்பபினைர்ககள எழுவைதும, உடகாருவைதுிாக இரு்பபார்ககள. பசத்்பபடிிார் ் த் எழுந்து
நற்காதது பபாலைவும, அபத சிித்தில் உடகாராதது பபாலைவும திரசஙக ஆசனைத்தில்
நற்பவைர் பபால் நற்பார். 19 ஆம நூற்றாண்ில் திருவைாங் ர் சிஸ்தான்த்தில் ஒரு
அிவியின் விவலை இரண்டு எருதுககள என்று பவுி வைரலைாறு ் றுகிறது. ஆனைால்,
இஙபகபிா ஒரு அிவியின் விவலை ஒரு எம.எல்.ஏ பதவி என்பது அதிமுக பவத்த்த பதிி
வைரலைாறு.
முன்னைதாக அதிமுக, காஙகிரஸ் பதர்தல் பிரகூசார ் டத்த்தின் துவைக்க விுா, பசன்வனை
வைாபனைாலி நவலைித்திற்க எதிபர உகளு கத்ற்கவர்ப பர்பபில் நவத்பபற்றது. ராஜவ்
காந்தியும பரிலைலிதாவும பஙபகற்றார்ககள. அ்பபபாது, பரிலைலிதா, பபரவவைக்க
கடசியின் சார்பில் நறுத்த்பபடத்த் பவைடபாுர்கவு பிவத்க்க அவுத்து அறிமுகம
பசய்தார். ிக்களுக்பகா அந்த உறு்பபினைர்களின் முகஙககள பதரிவில்வலை. அத்தவனை பபரும
பதா்பபபன்று அந்த அமிா காலில் க்பபற விழுந்ததால், அவைர்ககள முதுகககள ிடடுபி
ிக்களுக்க பதரந்தனை. பசய்திிாுன் என்ற முவறயில் முன் வைரவசயில் இருந்த நான்,
ராஜவ் காந்தி தன்பனைாடு நன்ற இன்பனைாரு வைத்நாடடு காஙகிரஸ் தவலைவைவர்ப பார்த்து
கண்ணித்துகூ சிர்பபவத்ப பார்த்து விடடு தமிுன் இ்பபி ஆனைதற்காக துக்கக் ் த்து
ஆத்ாத கவறிாக பவைமபி பவைமபி்ப பார்த்பதன்.
எந்தக் காலைத்திபலையும இல்லைாத அுவுக்க தமிுவனை அிவி்பபடுத்தும இந்த
காலைிக் கலைாகூசாரம முதலைவிகூசர் பரிலைலிதா மீது எனைக்க ஒரு பவைறு்பவப ஏற்படுத்திிது
என்றாாலம முதலைவிகூசர் என்ற முவறயில் அவைருக்க உரி பசய்திகவு தாராுிாகபவை
பவைளியிடபத்ன். அபத சிிம எதிர்க்கடசி பசய்திகவு கறி்பபாக திராவித் முன்பனைற்றக்
குக பசிற்பாடுகளுக்க முக்கிித்துவைம பகாடுத்து பவைளியிடபத்ன். பதர்தாலக்க முன்ப
பசல்வி பரிலைலிதா விடுதவலை்ப பலிகுால் தமிுகத்தில் சடத்ம ஒழுஙக பகடடு
விடத்தாக திமுக வவை சமபந்த்பபடுத்தி கற்றம சாடினைார்.
என்றாாலம, அவைர் பதவிபிற்ற ஒரு ிாத காலைத்தில் அவைருக்க பநருக்கிானைவைர்
ஒருவைரும, இ்பபபாது ிாற்று அணியில் இருக்கம அ்பபபாவதி ஒரு மூத்த அவிகூசரும
முதலைவிகூசர் விடுதவலை்ப பலிகளுக்க எதிராக இருக்கிறது ிாதிர நீஙக அிக்கி பசய்தி
பபாடுறீஙக இதனைால் அமிா பிலை விடுதவலை்ப பலிககள ஒரு கண்ணா இருக்காஙக
விடுதவலை்ப பலிகுால் ிாவரயும எஙபக வவைத்தும பகால்லை முியும. அதனைால் இனிபில்
அந்த ிாதிர பசய்திகவு்ப பபாத்ாதீர்ககள என்று எனைக்க ஒரு பசய்தி வைந்தது. அ்பபிக்
் றிிவைர்களின் பபிர்ககள இன்றும எனைக்க நவனைவில் உகளுனை. முதவலைவிகூசருக்க
பவைண்ிி இன்பனைாரு அரச சார்பிலைா ‘அவிகூசர் ஒருவைர் ‘இன்வறக்கக் ் த் ‘அமிா வீடலை,
எல்ி ி திரட வைந்தது. அதனைாலை இனிபில் அவைஙக விடுதவலை்பபலி களுக்க எதிரானைவைஙக
என்கிற ிாதிர பசய்தி பபாத்ாதீஙக’  என்று உரவிபிாடு என்வனை பகடடுக் பகாண்த்ார்.
நானம முதலைவிகூசர் பரிலைலிதாவவை சமபந்த்பபடுத்தி விடுதவலை்ப பலிககள
சமபந்த்பபடத் பசய்திகவு்ப பபாத்வில்வலை. முதவலைவிகூசர் அ்பபி பபசினைால் தான்போ
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நான் பபாடுவைதற்க? விடுதவலை்ப பலிககள விவைகாரத்தில் க்பசி்ப ஆகிவிடத்ார். இ்பபி
அகத்பத பிந்து பறத்பத பபசிி வீரத்வதக் ் த் விடுதவலை்ப பலிககள விவைகாரத்தில் விடடுக்
பகாடுத்தார். சடத்்ப பபரவவையிபலைா பரிலைலிதா ிாபபரும வீராஙகவணிாக
சித்தரக்க்பபடத்ார். ஒரு அதிமுக உறு்பபினைர் ஒரு பககளவிவி பபரவவையில் பகடபார்.
உத்பனை சமபந்த்பபடத் அவிகூசர் ‘கல்ாலம நத்ந்தால் கனிிாகம... எஙககள இதிக்கனி,
முக்காலை முதல்வி, தமிழ்த்தாய், பாரதிாதா, பரடசித்தவலைவி அமிா அவைர்களின் பிலைானை
ஆவணயின்பி சடத்்பபபரவவையில் பகாசத் பதால்வலைவி பபாக்கவைதற்க ஐந்நூறு
ரபாய்க்க ிருந்து வைாஙக்பபடடுகளுது என்பது ிாதிர பதிலைளி்பபார். இ்பபி
முதலைவிகூசர் படத்ாதி படத்ஙகபுாடு வைலைம வைந்தபபாது அவைர் விடுதவலை பலிகளுக்க
எ்பபி பி்பபடுகிறார் என்பவத அறிந்திருந்த நான் சிரத்துக் பகாகளபவைன். அபதசிிம
தனிினிதனைானை நான் விடுதவலை்ப பலிகளுக்க எதிரானை பசய்திகவு பசன்வனை வைாபனைாயில்
துணிந்து பவைளியிடடு வைந்பதன்.
சடத்்ப பபரவவையில் ஆளுஙகடசி உறு்பபினைர்ககள எந்த அுவிற்க அமிாவித்ம
அிவிிாக இருந்தார்கபுா அந்த அுவிற்க பரதி இுமவைழுதிவியும, ஒரு சிலை
காஙகிரஸ் உறு்பபினைர்கவுயும எரிானைத் தனைிாக அதடடுவைார்ககள. பரதி இும வைழுதியும
வித்ிாடத்ார். பலை சிிஙகளில், அவைர் கண்டுக்கடத்ாக சவபயில் இருந்து காவைலைர்குால்
பவைளிபிற்ற்ப படிருக்கிறார். ஒரு தத்வவை இ்பபி இவைவரத் தக்கிக் பகாண்டு்ப பபாகம
பபாது சடத்்பபபரவவை காவைலைாளிிானை ஒரு அதிமுக அிவி, பரதிவி ஊவிிிிாக
அித்து விடத்ார். இவைரும கலைஙகிிக் கண்கபுாடு காஙகிரஸ் கடசியின் சடத்்பபபரவவை
அாலவைலைகத்துக்க வைந்தார். என்னைால் தாஙக முிிவில்வலை. அவைரது பதாளில் வக
பபாடத்பிபி ‘கவைவலை்பபத்ாதத்ா! உனைக்கம ஒரு காலைம வைரும. அதுவைவரக்கம
பபாறுத்திரு’  என்று பசான்னைபபாது அவைர் என்வனைக் கடி்ப பிித்துக் பகாண்டு பதமபித்
பதமபி அழுதார்.
பரதி இுமவைழுதிவி பதற்றிவிடடு, சடத்்ப பபரவவை காஙகிரஸ் கடசி
அாலவைலைகத்திலிருந்து நான் பபரவவைக்ககள பபானைபபாது, இவத்யில் கவலைஞரன்
உதவிிாுரானை சண்முகநாதன் எதிர்்பபடத்ார். இந்த ிாதிரிானை சந்தி்பபகளில்
பபாது்பபவத்ிாக பபசிக்பகாகளபவைாம. அ்பபபாது அவைர் சடத்்பபபரவவையின்
துவண்பபபாதுகூ பசிலைாுராக இருந்தார். முன்னைதாக கவலைஞரன் உதவிிாுர்
என்பதற்காகபவை எம.ஜ.ஆர் அரசால் பகாடுவி பசய்ி்பபடத்வைர்.
என்வனை்ப பார்த்ததும நன்றார். உத்பனை நான் அண்ணாகூசி. பரதி இும வைழுதிி
அித்த விவைகாரத்த நான் வைாபனைாலியில் பசய்திிாக்ப பபாத்்ப பபாபறன். இ்பப எல்லைாம
கவலைஞருக்க ஆதரவைானை பசய்திகுத்தான் பபாத்பறன். பவைணமுன்ன பபாத்லை. அதுதான்
நிாிம. ஆனைாாலம, உஙக கவலைஞர் என்வனை எ்பபி பதாவலைக்காடசியிலை இருந்து தக்கி
அிகூசிடத்ார் பார்த்தீஙகுா? என்னை ிடடும ிவியில் அவைர் நவலைக்க விடிருந்தால்
இந்பநரம எ்பபி எல்லைாம பசய்தி பவைளிிாகியிருக்கம. கவலைஞருக்க, பவைண்ிிவைன்
ிார், பவைண்த்ாதவைன் ிாருன்ன பதரிவலைபி? என்று சரிாரிாக பபாரந்பதன்.
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உத்பனை சண்முகநாதன் அவிதிிாக ‘அவைர் உஙககள ிாத்தலை சார்’  என்றார். நான்
நல்லைா இருக்பக நிாிம என்பறன். சண்முகநாதன், தன் பசால்வலை நமபாத என்வனை
உணர்வு பகா்பபளிக்க்ப பார்த்தபிபி ‘என் பிகளவுககள சத்திிிாகூ பசால்கிபறன் உஙக
ிாறுதாலக்க கவலைஞர் காரணில்லை, அவ்வைுவுதான் என்னைாலைகூ பசால்லை முியும’  என்றார்.
உத்பனை, நான் அவைரது பதிவலை அஙபகபி ஏற்றுக் பகாகளவைதாக பநகிழ்ந்து பபசிபனைன்.
பசய்தி்ப பணி முிந்து ஆற அிர பிாசித்த்ப பபாது, பசன்வனை பதாவலைக்காடசியில்
இருந்து வைாபனைாலி நவலைித்திற்க கவலைஞர் ிாற்றியிருக்க ிாடத்ார் என்பற பதான்றிிது.
அபத சிிம வவைபகா வின் நர்பந்தம கருதி பபசாில் இருந்து இரு்பபார் என்று
அனிானிக்க முிந்தது. எஙககள அவிகூசருக்க கவலைஞர் ிடடும பகார் பசய்திருந்தால்,
என்வனை பசன்வனைக்க உகளபுபி ிாற்றி இருக்க ிாடத்ார்ககள என்ற பதளிவும பிறந்தது.
இ்பபி்ப படத்வைர்களுக்க என்பற ஒதுக்கடு பசய்ி்பபடடுகளு ஸநகர், அ்பபபாவதி
சண்ிகட, நாகலைாந்து தவலைநகர் பகாகிிா, அந்திான் பபான்ற இத்ஙககள என் நவனைவுக்க
வைந்தனை. இதனைால், கவலைஞர் மீது ஒரு பாச்பபிவண்பப ஏற்படத்து.
சடத்்பபபரவவையில் ஆளுஙகடசி உறு்பபினைர்ககள சிறிது அத்ாவைிிாகவும,
ஆணவைிாகவும பபசத்தான் பசய்வைார்ககள. இந்த ிாதிர சந்தர்்பபஙகளில் கவலைஞர்
முதல்வைராக இருக்கம பபாது அவைர்கவு ஒரு பார்வவை பார்்பபார். அத்தவனை பபரும
பபடி்ப பாமபாக அத்ஙகி விடுவைார்ககள. பரிலைலிதாவும தனைது கடசிக் காரர்கவு
அத்க்கம வைல்லைவி மிக்கவைர் தான். ஆனைால் கண்டுக்க ிாடத்ார்.
இ்பபிகூ பசால்வைதால், நான் பரிலைலிதாவிற்க தனி்பபடத் முவறயில் எதிரானைவைன்
என்று பபாருுல்லை. சர்கூ பார்க் கான்பவைன்ில் அவைர் முதலைாவைதாக வைந்ததும, சருிாக
ஆஙகிலைத்தில் பபசவைபதாடு, உலைகுாவிி அுவில் அவைர் அறிவு விரவைானைது என்பதும
எனைக்கத் பதரயும. இுவியிபலைபி பல்பவைறு ஆணாதிக்க பகா ரஙகளுக்க உடபடத்க்
காரணத்தால்தான், அவைர் ினிதர்கவு நமபாத பபாக்கிற்க அதாவைது அதன் ிாறுபவைத்ிானை
ஆணவைத்திற்க பபாய்விடத்ார் என்பதும பதரயும. ் த்பவை ஆரமபக் காலைத்தில் என் மீது
மிகவும அன்பக் பகாண்ிருந்தார்.
முதலைவிகூசர் பரிலைலிதாவின் பநாக்கம, சடத்்ப பபரவவையின் பபாக்கம கவலைஞர்
இழவு பசய்ி்பபடுவைதும என்வனை கவலைஞரத்ம ினிதன் என்ற முவறயில் ஈ்ர்த்தது. பிறக
தமிுன் என்ற முவறயில் ஒன்றிக்ககூ பசய்தது. இதன் விவுவைாக பசன்வனை வைாபனைாலி
நவலைிம தமிுக அரச எதிர்்பப பசய்தி நவலைிிாகிவிடத்து. காஙகிரஸ் உறு்பபினைர்களும,
பரிலைலி தாவவை எதிர்க்கத் துவைஙகிிதால் என் பணி எளிதாயிற்று.
இதற்க முன்ப எம ஜ ஆர் அவிகூசரவவையில் இத்ம பபற்ற எஙககள பக்கத்துக்காரரானை
பக.பக.எஸ்.எஸ் ஆர். ராிகூசந்திரன் அவைரது துவணவிிாரும தனைது காலில் விழுந்தவத
பவக்பபத்ிாக எடுத்து பத்திரவககளுக்க அன்பபிிவைர் பரிலைலிதா. இ்பபி்பபடத் ஒரு
பசிஸம அதாவைது பிறா் துன்பத்தில் அல்லைது பிவறா துன்பறுத்தி ிகிழும பபாக்க தமிுக
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அரசிிலில் ல் கண்த்றிிாதது. ஒருபவைவு பரடசித் தவலைவி என்ற படத்த்திற்க ஏற்ப நத்க்க
பவைண்டும என்பதற்காக அ்பபிகூ பசய்தாபரா என்னைபிா - ஒரு பாவைமும அறிிாத அந்த
முன்னைாகள அவிகூசரன் ிவனைவிவியும காலில் விுவவைத்து பகவைலை்பபடுத்திிவத ஒரு
தமிுன் விிந்து்ப பார்த்தால் அவைனம பகவைலைிானைவைபனை என்பது என் கருத்து.
சடத்்ப பபரவவை உரவிவி மீறி விடத் கற்றித்தின் பபரல் முரபசாலி ஆசிரிர்
பசல்வைம வகது பசய்ி்பபடடு சடத்ின்ற வைுாக அவற ஒன்றில் வவைக்க்ப படிருந்தார்.
அ்பபபாதுதான் அவைவர முதலில் பார்க்கிபறன். மிகவும பின்விிானைவைர். அவைரத்ம
பசன்று என்வனை அறிமுக்ப படுத்திக் பகாண்டு எழுத்தாுனைானை நானம, வைாபனைாலியும
அவைர் பக்கம நற்பதாக உறுதிிளித்பதன். பின்னைர், பபரவவையில் தற்காலிகிாக
அவிக்க்பபடத் ஒரு ் ண்ில் அவைர் நறுத்த்பபடடு, பபரவவைத் தவலைவைர் வைாசித்த
கண்த்னைத்வத அவிதிிபராடு வைாஙகிக் பகாண்த்ார். பபரவவை உறு்பபினைர்களும அ்பபபாது
கடசி பவைறுபாின்றி அவிதிிாக இருந்தார்ககள. அதிமுக உறு்பபினைர்ககள இ்பபி ஒரு
விதிவிலைக்காக நத்ந்து பகாண்த்வத நவனைக்கம பபாது இ்பபபாதும எனைக்க அவைர்கவு்ப
பாராடத்த் பதான்றுகிறது.
சடத்்பபபரவவையில் இன்பனைாரு காடடுமிராண்ித் தனைிானை உவரவி அ்பபபாவதி
அதிமுக உறு்பபினைர் ஒருவைர் நகழ்த்தினைார். கவலைஞரன் ிககள கனிபிாழவி சிபலைவத்யில்
மிகவும இழவைாக பபசினைார். ஒரு பபண், என்பவதிாவைது அவைர் ினைதில் நவனைத்து இருக்க
பவைண்டும. அல்லைது ஒரு முன்னைாகள முதல்வைரன் ிககள என்பவதிாவைது நவனைத்திருக்க
பவைண்டும. இவைற்வற நவனைவில் பகாகளுாில் கனிபிாழவி இழவு படுத்தி ிாறிிாறி்ப
பபசினைார். முதலைவிகூசர் பரிலைலிதாவும பபரவவையில் இருந்தார். அந்த அராரக பபகூவச
தடு்பபதற்க பதிலைாக ரசி்பபது பபாலைபவை பதான்றிிது.
பசய்திிாுர் ிாத்த்தில் இருந்த நான். சடத்்பபபரவவைக்ககள அருபக இருந்த
பசன்வனை பரவசவைாக்கம பதாகதி காஙகிரஸ் உறு்பபினைர் ரஙகநாதன் அவைர்களித்ம
பில்லிி கரலில் அந்த உறு்பபினைர் அத்ாவைிிாக்ப பபசவைவத எதிர்க்கமபி
கறி்பபிடபத்ன். அவைரும ஒரு சிலை காஙகிரஸ் உறு்பபினைர்கபுாடு பசர்ந்து எதிர்்பபக்
கரலிடத்பபாது அந்த உறு்பபினைர் பபகூவச பவைறுபக்கம திரு்பபி விடத்ார். இந்த காடடு
மிராண்ி பபகூவச என்னைால் பபாறுக்க முிிவில்வலை. பசன்வனை வைாபனைாலி நவலைி
பசய்தியில் ஒரு முன்னைாகள முதல்வைரன் ிககள இழவு பசய்ி்பபடத்ார் என்றும, இவத
காஙகிரஸ் உறு்பபினைர்ககள கண்த்னைம பதரவித்தார்ககள என்றும கறி்பபிடபத்ன். சடத்்ப
பபரவவை நவத்பபறும சிித்தில், பபரவவை விிர்சனைம என்று பத்து நமித்த்திற்க
ஒலிபர்பபபவைாம. இதில் அந்த உறு்பபினைரன் பபகூச காடடுமிராண்ித்தனைிானைது என்று
வைர்ணித்பதாம.
இரவு வீடிற்க திருமபிிபபாது, ஒரு தந்வத என்ற முவறயில், கவலைஞரன் ினைம
என்னை பாடுபடும என்பது எனைக்க்ப பரந்து விடத்து. ் த்பவை, ஒரு பாவைமும அறிிாத
கனிபிாழ, அவைரது அன்வனைிார் ஆகிபிார் எ்பபி துித்து இரு்பபார்ககள என்பவதயும
என்னைால் க்கிக்க முிந்தது. நான் கவலைஞரத்ம பதாவலைபபசியில் பதாத்ர்ப பகாண்பத்ன்.
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வைாபனைாலி பசய்திவி பகடத்தாகத் பதரவித்தார். ினைம பநகிழ்ந்து நன்றி பதரவித்தார்.
உத்பனை நான் ‘கனிபிாழ உஙகளுக்க ிடடும ிகுல்லை... எனைக்கம ிககள தான் சார்’  என்று
பசான்பனைன் கவலைஞரன் பநகிழ்ந்த கரல் இன்னம என் காதுகளில் நவனைக்கம
பபாபதல்லைாம ஒலிக்கம. எனைக்கம ஒரு ஆத்ி திரு்பதி. கவலைஞவர வைாபனைாலியில் பாத்ாத
பாடு படுத்திிதற்க கழுவைாய் பதிவிடத்து பபான்ற நமிதி.
எஙககள உவரிாத்வலை கவலைஞர் இலைக்கிித்தின் பக்கம திரு்பபி விடத்ார். அ்பபபாது
- அதவைாது 1991 ஆம ஆண்டு ிசமபர் ிாத இதழல் பவைளிிானை சபிஙகுாவில் வைந்த
எனைது பநர்காணல் மிககூ சிற்பபாக இருந்தது என்று கறி்பபிடத்ார். உத்பனை நானம அபத
பத்திரவகயில் நவைமபர் ிாதம பவைளிிானை கவலைஞரன் பநர்காணல் அற்பதிானைது
என்பறன். கவலைஞர் ஒரு இலைக்கிிக் குந்வதிாகிவிடத்ார். ‘என்வனைத்தான்
இலைக்கிிவைாதிபி இல்வலை என்கிறார்கபு’  என்று கவற்பபடடுக் பகாண்த்ார். உத்பனை
நான் ‘நீஙககள இலைக்கிிவைாதி இல்வலை, என்றால் உலைகத்தில் ஒருவைர் ் த் இலைக்கிிவைாதிிாக
இருக்க முிிாது’  என்று அித்துகூ பசான்பனைன்.
கவலைஞரன் பநர்காணல் வைந்த சபிஙகுாவுக்க அடுத்த இதழல், இலைக்கிி
விிர்சகரும, எனைக்க மிகவும பவைண்ிிவைருிானை திகசி அவைர்ககள, கவலைஞர் பவத்்பபகளில்
பிரகூசார வைாவத் அதிகம என்றும இலைக்கிி வீகூச கவறவு என்றும ஒரு கிதம
எழுதியிருந்தார். பபாதுவைாக தி.க.சி. அவனைத்து இலைக்கிிவைாதிகளித்மும நல்லைவதபி
காண்பார். பாராடடுவைார். கவலைஞவர்ப பற்றி ஏன் இ்பபி எழுதினைார் என்பது எனைக்க்ப
பரிவில்வலை. சபிஙகுா பத்திரவக தனைக்க பிிக்காதவைர்கவு பபடிக் கண்டு
பபாடடுவிடடு, பின்ப அவைர்கவு இழவு பசய்வைது பபால் கிதஙகவு்ப பிரசரக்கம.
நவீனை தமிழ் கவிஞரானை அ்பதுல் ரகிாவனையும, பநர்காணல் பசய்துவிடடு அடுத்த இதழல்
அவைவரயும உலைபகஙகம பதரந்த கவிஞர் பிரமிவலையும ஒ்பபிடடு அ்பதுல் ரகிாவனை
சிறுவி்ப படுத்திிது. இந்த இலைக்கிிகூ சிலைந்தி வைவலையில் தி.க.சி. எ்பபி சிக்கினைார்
என்பது இன்னம ிர்ிிாகபவை உகளுது. நானம பசந்தில் நாதனம அவைவர ிானைசீகிாகத்
திடித் தீர்த்பதாம.
இ்பபபாது தி.க.சி அவைர்ககள திராவித் இலைக்கிித்வத கறி்பபாக கவலைஞரன்
பவத்்பபகவு ிறுவைாசி்பப பசய்து இலைக்கிித்தில் கவலைஞருக்க உரி ிகத்தான் இத்த்வத
கண்டு பிித்து விடத்ார் என்பவத அவைர் எனைக்க எழுதும கிதஙககள ் றுகின்றனை. சர
பபாகடடும. இதனைால் கவலைஞர் இலைக்கிிவைாதி இல்வலை என்று ஆகிவித்ாது. பகால்லைர்
பதருவில் ஊசி விற்கபவைண்ிிது இல்வலை. அவைரது பதன்பாண்ிகூ சிஙகம, பபான்னைர்,
சஙகர் நாவைல்களும, க்பவபத் பதாடி, அணில் கஞ்ச பபான்ற சிறுகவதகளும எதிர்காலை
தமிழ் இலைக்கிித்தில் அவைவர அவத்ிாு்பபடுத்திக் பகாண்பத் இருக்கம. எனைபவை,
பபரவவை விவைகாரத்திற்க வைருபவைாம.
சமபந்த்பபடத் அந்த பபரவவை உறு்பபினைர், பசன்வனை வைாபனைாலி மீது உரவி்ப
பிரகூசவனை எழு்பபினைார். அவைர் அ்பபி்ப பபசவில்வலைிாம. வைாபனைாலி, தான்
பவைண்டுபின்பற அ்பபி ஒலி்பபர்பபிிதாம. எனைக்க ஆகூசரிிாக இருந்தது.
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பத்திரவகிாுர் ிாத்த்தில் கவலைஞருக்க எதிரானை பசய்திிாுர்ககள ் த் அந்த உறு்பபினைர்
அ்பபி்ப பபசிிவத கடுவிிாக கண்ித்து தஙகளுக்ககள பபசிக் பகாண்த்ார்ககள.
இந்த உரவி்ப பிரகூசவனைவி எதிர் பநாக்கவைதற்காக வைுக்க்பபி பபரவவைத்
தவலைவைர் பசத்்பபடி முத்வதிா அவைர்களுக்க வைுக்கத்திற்கம அதிகிானை பசய்திவி
அவைர் தவலைக்க பில் சற்றும ஒளிவைடத்ிாய் பபாடடு விடடு, ிறுநாகள அவைவரகூ
சந்தித்பதன். அவைர் சிறிது காலைம, முரபசாலியிாலம பணிிாற்றிிதாக பககளவி்ப படபத்ன்.
அவைவர அவைரது அவறயில் சந்தித்த நான் ‘கனிபிாழ உஙகளுக்கம எனைக்கம ிகுல்லைவைா?
நீஙககள அ்பபபாபத கண்ித்திருக்க பவைண்த்ாிா? என்று பகடபத்ன் அவைரும அந்த
உறு்பபினைர் அ்பபி்ப பபசியிருக்கக் ் த்ாது என்று கருத்துத் பதரவித்தார். அவைர் உரவி
பிரகூசிவனைவி உரவிிற்று்ப பபாககூ பசய்து விடத்தில் ிகிழ்கூசி.
பசன்வனை வைாபனைாலி ிடடும அ்பபி ஒரு பசய்தி பபாத்வில்வலை என்றால். பசல்வி
பரிலைலிதாவவை ிகிழ்விக்க பவைண்டும என்று நவனைத்பதா என்னைபிா, சின்னைத்தனைிாக
பபசிி அந்த உறு்பபினைர், தான் அ்பபி்ப பபசவில்வலை என்று பசால்லியிருக்க ிாடத்ார்.
பபரவவை நத்வைிக்வக கறி்பபபடில் பிபலைழுந்தவைாரிாக்ப பார்த்தால்
அ்பபாவித்தனைிாகத் பதான்றும அந்த வைரககள ட்டவச்ப பத்ாில் எடுக்க்பபடடு இருக்காது.
இதில் ஒரு பவைதவனை என்னைபவைன்றால் எந்த்ப பத்திரவகயும இவதக் கண்ித்து ஒருவைர ் த்
எழுதவில்வலை. அந்த உறு்பபினைர் பபசிிவத இருடத்ி்பபகூ பசய்து கவலைஞருக்க ஏபதா
சாலவக பசய்து விடத்து ிாதிர அனிானித்துக் பகாண்த்னை.
முதல்வைர் பரிலைலிதா தவலைவியிலைானை தமிுக அரவச தர்ி சஙகத்த்தில் வவைக்கம
பலை சிக்கலைானை்ப பிரகூசவனைகளும உருவைாயினை. அவைற்வற பபருமபாாலம அரச ஊழினைாக
அனிானிக்க்பபடும நாபனை எழு்பபபவைன். எடுத்துக்காடத்ாக அகிலை இந்திி
சடத்்பபபரவவைத் தவலைவைர்ககள ிாநாடு அ்பபபாவதி நாத்ாளுின்ற சபாநாிகர் பல்ராம
ராக்கர் தவலைவியில் பசன்வனையில் நவத்பபற்றது. ித்திிானை உணவிற்க பசய்திிாுர்ககள
அவுக்க்ப படடு இருந்தார்ககள. தீவுத்தித்லில் இந்த பகாலணவு நவத்பபற்றது. பபாதுவைாக
இந்த ிாதிர சிிஙகளில்தான், பசய்திிாுர்ககள, பிற ிாநலை பபரவவைத் தவலைவைர்கபுாடு
உவரிாத் முியும.
இ்பபி உவரிாத்க் ் த்ாது என்று நவனைத்பதா என்னைபவைா, அவிகூசர்ககள, உிர்
அதிகாரககள, பபரவவை உறு்பபினைர்ககள, பிற ிாநலை, சடத்்ப பபரவவைத் தவலைவைர்ககள
ஆகிபிாருக்க தனிிாக ஒரு சாமிிானைா பந்தாலம, பசய்திிாுர்களுக்க என்று இன்பனைாரு
பந்தாலம தனித்தனிிாக்ப பபாத்்பபடிருந்தனை. நான் சக பசய்திிாுர்களித்ம இவதகூ
சடிக் காடி விருந்வத பறக்கணிக்க பவைண்டும என்று வைாதிடபத்ன். அவைர்கபுா
பத்திரவகத் பதாழலில் இது எல்லைாம சகரம என்று வைாதிடத்ார்ககள. பபாதாக்கவறக்க,
பத்திரவக முதலைாளிகளுக்க பதில் பசால்லை பவைண்ிிர்ககள அவைர்ககள. நானம,
முதலைாளிகளுக்க முதலைாளிிானை ித்திி தகவைல் ஒலிபர்பப அவிகூசகத்திற்க பதில் பசால்லை
பவைண்ிிவைன். ் த்பவை, பசி பவைறு. இத் ஒதுக்கத்ாக இருந்த பகாடத்வகக்ககளபுபி
பகாலணவவை அருந்திவிடபத்ாம.
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ஆனைாாலம, ிாவலையில் நவத்பபற்ற பசய்திிாுர் ் டத்த்தில், பல்ராம ராக்கர்,
பபரவவைத் தவலைவைர்ககள பிற்பகாண்த் முிவுகவு விுக்கினைார். எடுத்த எடு்பபிபலைபி,
நான் இவத்ிறித்து, பசய்திிாுர்ககள நத்த்த்பபடத் விதத்வத விுக்கி, அவத
ஆடபசபிக்கிபறாம என்று கறி்பபிடபத்ன். பசத்்பபடி முத்வதிா அவைர்களின் வககால்ககள
நடுஙகவைவத என்னைால் பார்க்க முிந்தது. ஏபதா பபச முிற்சிக்கிறார். பபகூச வைரவில்வலை .
இந்தகூ சிித்தில் பலைராம ராக்கர் அவைர்ககள மிகவும பபருந்தன்விபிாடு, அ்பபி
நத்ந்ததுக்க வைருந்துவைதாகவும, இனிபில் அ்பபி நத்க்காில் பார்த்துக் பகாகளவைதாகவும
உறுதிிளித்தார்.
திிபரன்று பசய்திிாுர்ககள ் டத்த்தில் இருந்து ஒரு கரல் ஒலித்தது. நாத்ாளுின்ற
பபரவவைத் தவலைவைவர பநாக்கி இ்பபபாது பககளவி பகடத் இவைர் கருத்து
பத்திரவகிாுர்களின் கருத்தல்லை’  என்று சக பத்திரவகிாுர்கபு மூக்கில் விரல்
வவைக்கமபி கரலிடத்து. அ்பபி ஒலித்த கரல், நாபில்லைாம ‘பபருவிபடும’  தமிுர்
துபதி என்று அவுக்கபடும க.வீரிணி அவைர்கவு ஆசிரிராக பகாண்த் விடுதவலை்ப
பத்திரவகயின் பசய்திிாுரும, எனைது இனிி நண்பருிானை ராதாதான்.
சடத்்பபபரவவைக்ககள சடுபசால்களும, அிக்க்ப பபாவைது பபான்ற பசில்பாடுகளும,
பவைளிபிற்றமும, பவைளிபிற்ற்ப படுவைதும ிாமூலைாகிவிடத்னை. ஒருதத்வவை பபரவவையில்
இருந்து காஙகிரஸ் உறு்பபினைர்களும, திமுக உறு்பபினைர்களும கிடத்த்தடத் துரத்த்பபடத்
பபாது, எதிர்கடசி அவறயில் இருந்து, அதன் தவலைவைர் எஸ்.ஆர். பாலைச்பபிரிணிிம என்னை
நத்க்கிறது என்று பார்்பபதற்காக, பபரவவையின் லைாபிக்ககள வைந்த பபாது, அவைர் எவ்வைுபவைா
பசால்லியும பகடகாில், பபரவவைக் காவைலைர்ககள இருவைர், அவைரது வகவி்ப பிித்து
இழுத்து ில்லைாக்கத் தகளளினைார்ககள. இதனைால், அவைருக்க இருகரஙகளுபி பிசகி விடத்னை.
அ்பபல்பலைா ிருத்துவைிவனையில் சிகிகூவசக்காக பசர்க்க்ப படத்ார். கவலைஞர் அவைவர
ிருத்துவைிவனையில் பசன்று பார்த்தார். எஸ்.ஆர்.பியின் கரஙகளில் முன்பனைற்றம
ஏற்படத்பத தவிர பாதி்பப முற்றாக நீஙகவில்வலை. இ்பபபாதும அவைரது வகககள
முழுவிிாக இிஙகவில்வலை.
ஒருதத்வவை, தாிாகவினைர் சடத்்பபபரவவைக்ககள தர்ணா பசய்தபபாது பபரவவை
முிக்க்பபடடு மின்விுக்ககளும அவணக்க்ப படத்னை. ிாவலை ஏழு ிணி வைவர ஒபர
பழுக்கம. பபரவவை முிந்து விடத்தால், பசய்திிாுர்ககள பவைளிபிற பவைண்டும என்று
பபரவவைத் தவலைவைர் ஆணயிடத்ார். இவத மீறி . நானம, இந்திின் எக்ஸ்பிரஸ், தினைிணி,
யுஎன்ஐ, பிிஐ, இந்து ஆகிி நருபர்களுபி பிிவைாதிாக உகளபு இருந்பதாம. பசத்்பபடி
முத்வதிா அவைர்ககள, என்வனை தனிிாக, அவைரது அவறக்க வைரவவைத்து ‘இந்த ஏசி ரமலை
உடகாருஙக. அஙக ஏன் பபாறீஙக’  என்றார். உத்பனை, நான் சார். நீஙக சிஎமி பவககூசா
எ்பபி உஙக பவைலை பபாயிடுபிா, அ்பபி ித்திி ஆளுஙகடசிிானை காஙகிரஸ் பவககூசா
என் பவைவலை பபாயிடும. நான் அஙபகதான் பபாபவைன். பபாகணம என்று பசால்லிவிடடு
அவைர் வைாஙகிக் பகாடுத்த காபிவியும கித்துவிடடு பசய்திிாுர் ிாத்த்திற்க வைந்பதன்.
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பசன்வனை வைாபனைாலி நவலைித்தில் ிாவலை பசய்திகளில், சடத்்பபபரவவையில்
பநாிாளி உறு்பபினைர்ககள இருக்கிறார்ககள என்றும, அவைர்களுக்க மின் வைசதிபிா, தண்ணீர்
வைசதிபிா பதாத்ர்ந்து இல்லைாது பபானைால் பலைர் உத்ல் நவலையில் சிக்கல் ஏற்படும என்றும
ஒரு ிருத்துவைர் ிாதிர பசய்தி பபாடபத்ன். இதன் விவுவைாக பத்பத நமித்ஙகளுக்ககள
சடத்்பபபரவவையின் மின்விசிறிககள சுன்றனை. பபரவவை உறு்பபினைர்களுக்க மினைரல்
வைாடத்ர் பாடில்களும வைந்தனை. தவைிாக கித்ந்த பசய்திிாுர்களுக்கத்தான் எதுவும
இல்வலை. அன்று இரவு முழுவைதும அஙபகபி பழ கித்ந்பதாம. ிறுநாகள காவலையில்
பபரவவையில் அிளி ஏற்படத்தும காஙகிரஸ் உறு்பபினைர் ஞானைபசகரன் வகது
பசய்ி்பபடத்தும, அவைரது எதிர்்பவப பதரி்பபடுத்த வைாபனைாலிகூ பசய்திகளுக்க ஒரு நல்லை
வைாய்்பபாகி விடத்து.
எனைக்க, இபதாடு முதல்வைர் பரிலைலிதாவுத்ன் பநருக்க பநர் வைாக்கவைாதம பசய்ி
பவைண்ிி நவலைவியும ஏற்படத்து.
முதவலைவிகூசர் பரிலைலிதா காவிர்ப பிரகூசவனைக்காக, உண்ணாவிரதம இரு்பபதாக
அதிகாரகளுக்க முன்் டிபி பசால்லைாில், பிரனைா வைுாகத்தில் அவைசர அவைசரிாக
பபாத்்பபடத் பந்தல் பிவத்யில் உடகார்ந்து விடத்ார். இது ஒரு பரபர்பபானை பசய்தி.
வீடில் இருந்த எனைக்க சிறிது தாிதிாகத்தான் கிவத்த்தது. ட்டபத்ாி்ப பபாய்
உண்ணாவிரத பிவத்வி பநருஙகிபனைன். உத்பனை, பசல்வி பரிலைலிதா ‘வைாஙக மிஸ்த்ர்.
சமுத்திரம! உஙகளுக்காக பவுிபியும விவைரம பசால்பறன்’  என்று பசால்லிவிடடு, தனைது
உண்ணாவிரத பநாக்கஙகவு, ஒரு அறிக்வகவி்ப பார்த்தபிபி விுக்கினைார். அவைர்
விுக்கி முித்ததும, எஙககள உவரிாத்ல் இந்த பாணியில் இருந்தது. 'பித்ம!
உஙகளுவத்ி உண்ணாவிரதத்தால் கர்நாத்க தமிுர்ககள தாக்க்பபத்லைாம. தமிழ்நாடிாலம
கன்னைத்ர்களுக்க எதிராக கலைவைரஙககள பவைிக்கலைாம’ 
‘அதற்க நான் என்னை பசய்ிணம என்கிறீஙக’ 
‘அதனைாலை சடத்ம ஒழுஙவக கா்பபாற்றுமபி தமிுக காவைல் துவறக்க
ஆவணயிடிர்குா? கர்நாத்க முதல்வைவர பதாத்ர்ப பகாண்டு தமிுர்ககள தாக்க்பபத்ாில்
காக்க்பபத் பவைண்டும என்று பசான்னீர்குா?’
‘நீஙக அி்பபவத் பிரகூசவனைி திவச திரு்பபறிஙக’ 
‘இல்லை பித்ம! உஙக உயிர் முக்கிிிானைதுதான். இதில் கருத்து பவைறுபாபத்
கிவத்ிாது. அபத சிிம, கர்நாத்க தமிுர்களின் உயிரும, உத்வியும மிகவும
முக்கிிிானைது. இதனைால்தான் பின்விவுவுகவு்ப பற்றி உஙகளுக்க நவனைவடிபனைன்.’
பாதி தமிழாலம, பாதி ஆஙகிலைத்திாலம நத்ந்த இந்த உவரிாத்வலை பரிலைலிதாபவை
முிவுக்கக் பகாண்டுவைந்து முகத்வத பவைறு பக்கிாக திரு்பபிக் பகாண்த்ார். அவைருக்க
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அருபக நன்ற ிற்ற அதிகாரகளின் முகஙககள எனைக்க நவனைவுக்க இல்வலை. ஆனைால், இத்து
பக்கிாக நன்ற அ்பபபாவதி காவைற்துவறத் தவலைவைரானை ஸபால் அவைர்ககள, த்க்பகன்று
‘அடபத்ன்சனக்க’  வைந்தார். ஸபால் அவைர்களின் பணிமுவற எ்பபிபிா ... ஆனைால்...
இனிவிிானை ினிதர். மிககூசிறந்த இலைக்கிிவைாதி. பின்விிாகவும, அழுத்திாகவும
பபசக்் ிிவைர்.
ிறுநாகள, பத்திரவகிாுர்களுக்கம, ஆளுஙகடசி பபரவவை உறு்பபினைர்களுக்கம,
அதிகாரகளுக்கம பசல்லை்பபிகளவுிாக விுஙகி, இ்பபபாது பதால்வலை்ப பிகளவுிாக
ஒதுக்கி வவைக்க்பபடடு இருக்கம ிக்ககள பதாத்ர்ப அதிகார ஒருவைர் என்வனை
பதாவலைபபசியில் பதாத்ர்ப பகாண்த்ார். ‘அண்ணாகூசி ஆற்றுலை தண்ணி பபாவுது... நீயும
கிக்க ிாடபத்ஙக எஙகவுயும கிக்க வித்ிாடபத்ஙக’  அமிா பகடககூ பசான்னைாஙக.
உஙகளுக்க என்னை கவற பசால்ாலஙக அண்பண. நாஙக தீர்த்து வவைக்கிபறாம.
எதுக்கண்பண அமிாகிடத் அ்பபி பககளவி பகடிஙக. உஙகு நல்லைா கவைனிக்கலைன்ன
அமிா எஙகுத் திடடுறாஙக, சமுத்திரத்திற்க என்னை கவற என்று பகடககூ பசால்றாஙக’ 
என்றார். உத்பனை நான் இது ஒரு பதசிி்ப பிரகூசவனை என்றும, முதல்வைருக்க எதிராக அ்பபி
பககளவிககள பகடக்பபத்வில்வலை என்றும விுக்கிபனைன். கவைனி்பப என்று நவனைத்தால்,
நான் எனைது அ்பபபாவதி பதாுரானை நத்ராசன் மூலைமும, அல்லைது அவைர் ிவனைவி சசிகலைா
மூலைமும, இன்னம பசால்லை்ப பபானைால் பரிலைலிதா மூலைமும காரிஙகவு சாதித்துக்
பகாகளு முியும. நான் ‘அல்லைா’  அறிிகூ பசால்ாலகிபறன். அ்பபி்ப படத்வைன் இல்வலை.
உனைக்பக பதரயும என்பறன். பரிலைலிதா பசான்னைாபரா இல்வலைபிா, அந்த நண்பர்
அ்பபிகூ பசான்னைார்.
இதற்கிவத்பி, அதிமுக ஆடசியின் அராரகமும, பபாதுிக்களுக்க எதிராக பபாய்க்
பகாண்ிருந்தது.
பரிலைலிதா, பதுில்லியில் ித்திி அரசத்ன் பபசிவிடடு பசன்வனை விிானை
நவலைித்திற்க திருமபகிற ஒரு நாகள, விிானை நவலைிம பசன்பறாம அரசிில்
முக்கிித்துவைிானை பிணம என்று நவனைக்கிபறன். ஆனைால், விிானைம மிகவும தாிதிாக
வைரும என்று அறிவிக்க்பபடத்து. அாலவைலைகம பபாய்விடடு வைரலைாம என்று பவைளிபி காரல்
வைந்தால், காவைற்துவறயினைர் அந்த பதசிிகூ சாவலையில் அத்தவனை பபவரயும இரண்டு
பக்கமும ித்க்கி்ப பபாடிருக்கிறார்ககள. விிானைம தாிதிாக வைர்பபபாகிறது என்று
கறி்பபிடடு பபாக்கவைரத்வத அனிதிக்கலைாம என்று நானம சிலை பத்திரவகிாுர்களும
கறி்பபிடபத்ாம. ஆனைால், அவைர்கபுா விிானைம தவரயிறஙகி, முதல்வைர் பபானை பிறபக
ிற்றவைர்ககள பபாகலைாம என்று ிணிக்கணக்கில் காக்க வவைத்து விடத்ார்ககள. இ்பபி ஒரு
ஆவணவி பரிலைலிதா பபாடிரு்பபார் என்று நான் பசால்லை வைரவில்வலை. ஆனைால்,
பிவத்யில் ஒற்வற நாற்காலியில் உடகாரும அவைருக்க இது பிிக்கம என்று அதிகாரககள
அ்பபி நத்ந்து பகாண்ிருக்கலைாம.
தமிுகத்தில் நலை்பபறிமுதவலைக் பகடபதற்க நாதிபி இல்லைாிற் பபாய்விடத்து.
நான் வைசிக்கம த்ாக்த்ர் இராதாகிருஷ்ண நகர் இரண்த்ாவைது கறுக்கத் பதருவில்
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முன்னைாாலம, பின்னைாாலம காலி நலைஙககள கித்ந்தனை. முன்னைால் உகளு நலைம திருவைான்மிக்ர்
ிருந்தீஸ்வைரர் பகாயிவலைகூ பசர்ந்த ஒரு அர்கூசகருக்ககூ பசாந்தம என்று அறிகிபறன். இந்த
நான்க கிரவுண்ட இத்த்வத ஆளுஙகடசியினைர் சற்றி வைவுத்தார்ககள. ிதில் கடினைார்ககள.
ஐமபது அறுபது ரவுிககள இரவில் கிபபாவதயில் கத்திிக் கத்தல் இன்னம என் காதுகவு
அவத்த்துக் பகாண்ிருக்கிறது. பதருவைாசிககள அவனைவைரும வீடடுக்ககள முத்ஙகி்ப
பபானைார்ககள. பவைந்த பண்ணில் பவைவலை்ப பாய்கூசவைது்ப பபாலை சரஸ்வைதி வித்ிாலைிா என்ற
பகளளியின் தாுாுரத்ம, ஆளுஙகடசிவிகூ பசர்ந்த ஒரு கண்த்ர் தன்வனை ியிலைா்பூனர்
கடசி்ப பிரமுகராக அறிவிக்கம விசிிங கார்வத் அவைரத்ம பகாடுத்து விடடு நலைத்வத
பிித்த ரவுிகளுக்க தவிக்கமபபாது தண்ணீர் பகாடுக்க பவைண்டும என்று மிரடத்ாதக்
கவறிாக பசால்லிவிடடு்ப பபாய்விடத்ார். இவைர் ஒரு பிராிணர். பபாதுவைாக
பிராிணர்ககள, சாதுக்குாகத்தான் இரு்பபார்ககள. பவைளி்பபவத்ிாக அத்ாவைியில் இறஙக
ிாடத்ார்ககள. ஆனைால், இ்பபி்பபடத் பிராிணர்கவுபி ரவுிகுாக்கிி்ப பபருவி
அ்பபபாவதி ஆளுஙகடசிக்பக பசரும.
இந்த நலைத்வத வைவு்பபதில் பவைற்றி பபற்றவைர்ககள பதருவின் ிறுபக்கம உகளு நாால
கிரவுண்ட இத்த்வத சற்றி வைவுக்க்ப பபானைபபாது, இரண்டு பகாஷ்ிகளுக்க இவத்பி
பிஙகரிானை பிாதல். நான்வகந்து பகாவலைககள விுலைாம என்பது பபான்ற நவலைவி.
உத்பனை, நான் காவைல் துவற தவலைவைரானை பதவைாரம அவைர்களுக்க பத்லிபபான் பசய்து இந்த
விவைரத்வத பகாரடடு, காவைல் பவத்வி கணிசிாக அன்பபமபி பவைண்டுபகாகள
விடுத்பதன். தன்னைந்தனிிாக பிாதல் நத்ந்த இத்த்திற்க்ப பபாபனைன். என் ிவனைவி
பபாகாபத பபாகாபத என் கணவைா என்று ஒ்பபார பபாத்ாத கவறதான்.
அந்தகூ சிித்தில் இந்தக் கலைவைரத்வத அத்க்க திருவைான்மிக்ர் காவைல் நவலைித்தில்
இருந்து ஒரு ஜீ்பபில் மூன்பற மூன்று பபாீஸசார் வைந்தனைர். இந்த பகாஷ்ிகளில் வைாலவைானை
ஒன்றிற்க அவைர்குது ஆதரவு இரு்பபது பதரந்து விடத்து. நானம அந்த இத்த்வத
அ்பபபாவதக்க சீல் வவைக்கவில்வலை என்றால், அஙபகபி சாகம வைவர உண்ணாவிரதம
இருக்க்ப பபாவைதாக அறிவித்பதன். எ்பபிபிா பபாீஸஸ்காரர்ககள, தாஙககள ஆதரத்த
பகாஷ்ியின் காலில் விுாத கவறிாக அவைர்களித்ம பகஞ்சிக் ் த்தாி அ்பபற்ப படுத்தி
பவைளிபிற்றினைார்ககள.
இ்பபி்பபடத் சமூக அநீதிவி இலைக்கிிவைாதி என்ற முவறயிாலம சாிபனைன்.
பரிலைலிதாவித்ம பசர்ந்து பகாண்த் துதிபாிககள எ்பபி்ப படத்வைர்ககள என்பவத
விுக்கம காலில் விழுந்த கவதககள, ிாவனை்பூனகூசிககள, பின்பனைாக்கிி ஒடத்ம, தமிுன்
காலில் விழுந்து விழுந்து எ்பபி ட்டணானைாக ிாறிவிடத்ான் என்பவத விுக்கம எதிர்
பரணாிம பபான்ற சிறுகவதகவு பவத்த்பதன். இந்த எதிர் பரணாிகூ சிறுகவதவி
இந்திி பபாதுவுவத்வி கடசியும, அகிலை இந்திி ரனைநாிக ிாதர் ின்றமும
பிவத்களில் கறி்பபிடத்தாக அறிகிபறன்.
எழுமூனரல் பகத்தறிவு சிந்தவனைிாுர் ் டத்ம ஒன்று நவத்பபற்றது.
பபருமபாபலைார் ஏபதா ஒரு வைவகயில் பிராிண எதிர்்பபம, பகத்தறிவும பகாண்த்வைர்குாய்
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தஙகவு நவனைத்துக் பகாண்ிரு்பபவைர்ககள. இவைர்களில் விதிவிலைக்கானை உிர் நீதி
ின்றத்தின் முன்னைாகள நீதிபதியும, ஒரு கடத்ம வைவர திராவித் குகத் தவலைவைர் கி.வீரிணி
அவைர்களின் ினைகூசாடசி காவைலைராகவும இருந்த நீதிபதி பவைணபகாபால் அவைர்களும இந்தக்
் டத்த்தில் கலைந்து பகாண்த்ார். என்வனையும பபச அவுத்தார்ககள.
நான், ‘தமிுகத்தில் பபருமபாலைானை தமிுன் பசல்வி பரிலைலிதாவின் காலில்
விழுகிறான், தாிதாக விழுந்தால் அமிாவுக்க பகாபம வைரும என்று பதா்பபபன்று
விழுகிறான். இவத பகடக வதரிபிா அல்லைது ினைபிா இல்லைாத உஙகளுக்க
சிிரிாவத பற்றிபிா, அல்லைது பகத்தறிவு பற்றிபிா பபசவைதற்க என்னை பிாக்கிிவத
இருக்கிறது’  என்ற பதாரவணயில் பபசிவிடடு ் டத்த்வத விடடு பவைளிபிறி விடபத்ன்.
பல்பவைறு இலைக்கிிக் ் டத்ஙகளிாலம பரிலைலிதாவின் இந்த காலைி கலைாகூசாரத்வத
எதிர்த்து பதாத்ர்ந்து எழுத்தாாலம, பபகூசாாலம பபாராிக் பகாண்ிருக்கம ஒபர
எழுத்தாுன் நான்தான்.
1993 ஆம ஆண்டு அக்பத்ாபர் ிாதம நான் ில்லிக்க ிாற்ற்பபடபத்ன். எனைது
அநிாிிானை ிாற்றத்திற்க எதிராக நீதிின்றம பபாபனைன். ஜ.பக.எம, எஸ்ஆர்பி ,
தஙகபாால, த்ாக்த்ர் ச்பபிரிணிி சாமி, சந்திரபலைகா பபான்றவைர்ககள என்பக்கம இருந்த
நிாித்வத, ினைவைுர்கூசி கன்றிிவைராக பதான்றும எஙககள அவிகூசர் சிஙிபிாவித்ம
எடுத்துவரத்தனைர். பவைறு வைழயில்லைாில் அவைரும என்வனை கு விுமபரத் துவறக்க
ிாநலைத் தவலைவி அதிகாரிாக இபத ஆண்டு ிசமபர் ிாதம பதவியுிர்வு பகாடுத்து
நிமித்தார்.
இதற்காக இந்த அவிகூசரத்ம ிாருக்கபி தவலை வைணஙகாத எனைது இனிி பதாுர்
எஸ் ஆர். பாலை ச்பபிரிணிிம அவைர்ககள தனைது சிிரிாவதவியும ஒரு பபாருடத்ாகக்
கருதாது வைாதாி்ப பபாராினைார்.
தமிுக குவிுமபரத்துவற இிக்கநர் என்ற முவறயில் பல்பவைறு இத்ஙகளில்
சற்று்ப பிணம பசய்து உவரிாற்றிி நான், இந்தக் காலைி கலைாகூசாரத்வத
பபாது்பபவத்ிாகவும, பரிலைலிதாவவை கறி்பபது பபால் ிவறமுகிாகவும சாி
இருக்கிபறன். பபாதுிக்களுக்க பராஷம வைந்தவத பநராகபவை கண்பத்ன். ஆனைால்,
இனைிானைத் துபதி வீரிணி பசய்ி பவைண்ிிவத சாதாரண அரச ஊழிரானை என்னைால்
பதாத்ர்ந்து வைாலவைாக பகாண்டு பசாலத்த முிிவில்வலை.
கவலைஞரன் குகம உகளளிடத் அத்தவனை அரசிில் கடசிகளும, தமிுர்
இிக்கஙகளும, இந்தக் காலைி கலைாகூசாரத்வத கண்டுக் பகாகளவைபத இல்வலை. அவனைத்து
கடசிகளும, கண்ணிரண்வத்யும விற்று பதர்தல் சித்திரம வைாஙகபவை முற்படுகின்றனை. இவவை
பபாதாது என்று, ஒருசிலை உதிரக் கடசித் தவலைவைர்ககள பசல்வி. பரிலைலிதாவின் வீடிற்ககூ
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பசன்று பதமபி பதமபி அழுது ் டத்ணி வவைத்துக் பகாண்த்தும, தவலைவிகூ பசாரந்து
பகாண்டு பணம வைாஙகிக் பகாண்த்தும பலைருக்கத் பதரயும. எனைக்கம பதரயும. ஆனைால் இவணிாக நத்த்தும கவலைஞர் என்று வைந்துவிடத்ால் ிடடும இவைர்களுக்க அத்க
வவைக்க்பபடத் சிிரிாவத வைடிபிாடு வைருகிறது. பராஷமும பபாத்துக் பகாண்டு
வைருகிறது.
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ராணி பதனீக்ககள, சாிானிித் பதனீ, த்ாிர் பதனீ

கவலைஞவர, முதல் தத்வவைிாக தனிவியில் பநருக்க பநராக, ினைம விடடு உவரிாடும
சந்தர்்பபம 1994 ஆம ஆண்டு ஆகஸ்ட ிாதம மூன்றாவைது வைாரத்தில் எனைக்க கிவத்த்தது.
ஏற்கனைபவை கறி்பபிடத்து பபால், முன்ப ஒரு தத்வவை அவைர் முதல்வைராக இருந்த
பபாது தனித்து்ப பார்த்திருக்கிபறன். அ்பபபாது அவைர் முதல்வைர். நான் பதாவலைக்காடசி
பசய்திிாசிரிர். அந்தகூ சந்தி்பப, எனைது பலைமபலைாகவும அவைர் பவைறுிபனை
தவலைிாடடுவைதாகவும ிடடுபி இருந்தது. ஆனைால், இந்தகூ சந்தி்பபபா என் அுவில்
ிறக்க முிிாதது. பதாுவியுத்ன் ் ிிது. எஙககள உறவில் ஒரு திரு்பபமுவனைவி
ஏற்படுத்திிது.
கவலைஞரன் முன் அனிதி பபற்று, எனைது ிகளின் திருிண அவு்பபிதவு
பகாடு்பபதற்காக, பகாபாலைபரத்திற்ககூ பசன்பறன். அவைருக்க பவைண்ிி கடசித்
தவலைவைர்ககள அஙகம இஙகிாய் நன்றார்ககள. ஆனைால் ் டத்ம இல்வலை. கவலைஞவர
ிாியில் பசன்று சந்தித்பதன். கவலைஞர் ஒரு பற்றற்ற பிாகி பபாலைபவை பதாற்றம
காடினைார். அரசிில் விபராதிககள, தன்வனை இழத்து பழத்து பபசிிபதா, எவைவர
முன்னிருத்தினைாபரா அவைராபலைபி, தான் அரசிிலில் எதிர்க்கடசித் தவலைவைராக இருக்க
பவைண்ிி நர்்பபந்தம ஏற்படத்வதபிா பதரி்பபடுத்தும எந்த பவைளிபாடுகளும முகத்தில்
இல்வலை. நத்க்கிறபி நத்க்கடடும என்கிற பதாரவண. நல்லைபத நத்க்கம என்கிற
எதிர்பார்்பப. அ்பபிபி அது பபாய்த்து்ப பபானைாாலம பவைற்றியும, பதால்வியும வீரருக்ககூ
சிம என்ற தமிழ் பிாழவி பிித்துக் பகாண்த் தத்துவைார்த்த பார்வவை. அந்த அவறயில்
தவைபிாகி்ப பபாலைபவை பதன்படத்ார்.
எனைது ிகளின் திருிண அவு்பபிதவு பகாடு்பபதற்க முன்ப, ிாவனை்ப ூனகூசிககள
என்ற தவலை்பபில் பவைளிிானை எனைது சிறுகவத பதாக்பப ஒன்வற அவைரத்ம பகாடுத்பதன்.
கறி்பபாக ிாவனை்பூனகூசிககள என்ற சிறுகவதவி அவைர் பிக்க பவைண்டும என்றும பகடடுக்
பகாண்பத்ன்.
இந்தக் கவத பசமிலைரல் பவைளிிானைது. தற்பசிலைாக பதனீக்களின் திவ்ி சரத்திரம
என்ற ஒரு நூல் எனைக்க கிவத்த்தது. இது 1932 ம ஆண்ில் ூனகூசி சாஸ்திர பவைஙகடராிய்ிர்
என்பவைரால் பகாவவையில் பவைளியித்்பபடத் நூல். இந்த்ப பத்தகத்தில் பதனீக்கவு்ப பற்றிி
தகவைல்ககள கிவத்த்தனை. ஒரு பதன் ் டில் பபாதுவைாக ஒரு ராணித்பதனீதான் இருக்கம
என்றும, ஆனைால், அூனர்வைிாக இரண்டு ராணித் பதனீககள ட்டபர ் டில் இருந்து தத்தம
பணிகவு பசய்து பகாண்ிருக்கம என்றும அவைர் எழுதியிருந்தார்.
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ஒற்வற அவத் ிடடுபி கடடும சாிானிித் பதனீ ஒருவைவக. இது பதனைவத்கவு
பசாந்த பிழுகால் கடத்ாில் ிண்வணயும, ிர்பபிசின்கவுயும பசர்த்து கடடுிாம.
இந்திரா காந்தியுத்ன் ஆரமபத்தில் அரசிில் விவுவுகவு பறந்தகளளி ் டத்ணி வவைத்த
கவலைஞர் எனைக்க சாிானீித் பதனீிாகத் பதான்றினைார். ஒரு காலைத்தில் ிவலைத்பதனீிாக
இருந்து பின்னைர் சிதுத்திற்க வைந்து பிந்தாங பகாகளளிிாய் பபானை த்ாிர் பதனீ வைவக
ஒன்வறயும, ூனகூசி சாஸ்திர கறி்பபிடுவைார். இது எனைக்க வீரிணி அவைர்களின் திராவித்க்
குகிாக்ப படத்து. இரண்டு ராணித் பதனீக்கவு நவனைத்ததும எனைக்க பரிலைலிதா,
சசிகலைா நவனைவு வைந்தவத பசால்லை பவைண்ிிது இல்வலை.
இந்த ராணித் பதனீககள தமிுக நந்தவைனைத்வத அுவுக்க மீறி பதன் உறிஞ்சி எ்பபி
பகடுக்கின்றனை என்பதும, சாிானிித் பதனீ, இவத எதிர்த்து பபரதாக பபாராத்ாதவதயும,
தமிுக நந்தவைனைம அநாவதிாகி விடத்தாகவும சித்தரக்கம கவத அது. கவலைஞர் இந்தத்
பதாக்பபின் அடவத்்ப பத்த்வத ரசித்து்ப பார்த்தார்.
எஙககள உவரிாத்ல். அரசிில் பக்கிாககூ பசன்றது. சிலை அந்தரஙகிானை
விவைகாரஙகவு பபசிபனைாம. அவைற்வற இஙபக கறி்பபிடுவைது நாகரீகிாகாது. ஆனைாாலம,
கவலைஞர் ஒரு கடத்த்தில் ‘சமுத்திரம! நாஙக ஆளும பபாது சர்க்காரிார் கமிஷனில் எஙககள
மீது நாற்பத்தாறு லைடச ரபாய் அுவிற்பக ஊுல் கற்றகூசாடடு சித்த்பபடத்து. அதுவும
நருபிக்க்பபத் வில்வலை. ஆனைால், இ்பபபா பகாி பகாிிா பகாகளவு அிக்காஙக,
‘ிாருபி கண்டுக்கவில்வலைபி’  என்று என்னித்ம ஆதஙக்பபடத்ார்.
நான் அவைரது ஆதஙகத்திற்கானை காரணகாரிஙகவு விுக்கி விடடு அவைருவத்ி
நவலைவிவி இ்பபி எடுத்துவரத்பதன்.
‘சார், நீஙக, முதல் தத்வவை முதலைவிகூசரானைபபாது நான் ில்லியில் இருந்பதன்.
உஙகு்ப பதவி நீக்கம பசய்ி்பபபாற சிித்துலைதான் பசன்வனைக்க வைந்பதன். உஙகபுாடு
இருந்தவைர்ககள எல்லைாம, அற்ற குத்து அருநீர் பறவவை பபால் ட்டிவிடத்பதாடு உஙகளுக்க
எதிராகவும பசில் படத்துக்க நீஙக முரபசாலியில் ஒரு கடடுவர எழுதிிதாக
பககளவி்பபடபத்ன். அதுலை ‘கடசிக்காரன் காாலக்க பசரு்பபில்லைாி இருக்காபனைன்ன,
அவைனக்க ஒரு பசரு்பப வைாஙகிக் பகாடுத்தால், அந்த பசரு்பப வவைகூபச அவைன் என்னை
அித்து விடத்ான்’  என்கிற ிாதிர நீஙக எழுதினைதாக பசான்னைாஙக உண்வியிபலை நான்
கண்கலைஙகிடபத்ன்
கவலைஞர் என்வனை அன்பபாடும, அழுத்திாகவும பார்த்தார். நான் அவைவர சரிாக்ப
பரந்து பகாண்பத்ன் என்பதில் அவைருக்க ஒரு ிகிழ்கூசி. என்னித்ம உற்ற பதாுன் பபால்
பல்பவைறு அரசிில் விவைகாரஙகவுயும, தனி ினிதர்கவு்ப பற்றியும பபசினைார். இவைற்வற
என் ினைதிற்ககள இ்பபபாதும அவசபபாடுகிபறன். இந்த சந்தர்்பபத்வத்ப பின்படுத்தி,
நானம கவலைஞரத்ம உரவிபிாடு பபசிபனைன். பலை தவலைவைர்கவு கிண்த்லைித்பதன்.
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கவலைஞர் விடுதவலை்பபலிககள விவைகாரத்தில் பிுனைம சாதிக்கக் ் த்ாது என்பறன்.
இலைஙவக விடுதவலை்பபலிகளுக்க தமிழ்நாடின் அரசிிவலை்ப பற்றிபிா, தமிுக
தவலைவிவி்ப பற்றிபிா கவைவலையில்வலை. தமிுக அரசில் கவலைஞரன் தவலைவி
வைரபவைண்டும என்று அவைர்ககள நவனைத்திருந்தால் ராஜவ் காந்திவி பகான்றிருக்க
ிாடத்ார்ககள என்று நவனைவு படுத்திபனைன். கவலைஞவரக் பகான்று அதன் மூலைம தமிழ் ஈ்ும
வைரும என்றால், அவைர்ககள அதற்கம திாராவைார்ககள என்றும வைாதாிபனைன். இலைஙவக
தமிுர்கவு கா்பபாற்றுபவைாம, சிஙகு ராணவைத்தித்ம இருந்து ிடடும அல்லை விடுதவலை
பலிகளித்ம இருந்தும அவைர்கவு கா்பபாற்ற பவைண்டும என்று திமுக சார்பில் அவைர் ஒரு
முுக்கத்வத தாிக தமிுர்களிவத்பி வவைக்க பவைண்டும என்று வைாதாிபனைன். கவலைஞர்,
நான் பதரவித்தவைற்வற உன்னி்பபாகக் பகடத்ார். ிறுத்பதா அல்லைது ஏற்றுக் பகாண்பத்ா
அவைர் பதிலைளிக்க வில்வலை.
கவலைஞரத்ம இருந்து இருபது நமித்ஙகளுக்க்ப பிறக நான் கண்ணீர் ில்க விவத்
பபற்பறன். என்னவத்ி ிககள திருிணத்திற்க அவைர் வைரபவைண்டும என்றும
வைற்பறுத்திபனைன். அன்று பவைளிக்ரல் இன்பனைாரு திருிண நகழ்கூசி உகளுது என்று
கவலைஞர் அ்பபபாபத தனைது இிலைாவிவி பதரவித்து விடத்ார். இிலைாவி என்று அவைர்
பசான்னைபபாது பதுில்லி தமிழ் சஙகத்தில் கவலைஞர் முதல் தத்வவை முதல்வைராக இருக்கம
பபாது நவத்பபற்ற ஒரு நகழ்கூசிபி நவனைவுக்க வைருகிறது.
பபராசிரிர் சாலைய் இுந்திவரின் ில்லி்ப பல்கவலைக் குகத்தில் தமிழ் ஆசிரிராக
பணிிாற்றிிவைர். அவைர் ஒரு ‘பபரி சமுத்திரம’ . ினைதில் படத்வத அ்பபிபி
பசால்லிவிடுவைார். நாபனை மிவகிானைது என்கிற அுவிற்க பபசக் ் ிிவைர். ஆனைாாலம,
ில்லியில் கரு்பபத் தமிுர்களுக்க ஒரு ிரிாவதவி ஏற்படுத்திிவைர். பிராிணர்குாாலம
பநசிக்க்பபடத்வைர். ில்லி தமிுர்களுக்க பசாற்பபாழவு என்று வைந்துவிடத்ால் அவைர்தான்
அதாரடி. தனி்பபடத் முவறயில் நல்லைவைரானை இவைர் தவலைவியில் ில்லி தமிழ் சஙகத்தில்
நவத்பபற்ற நகழ்கூசியில் கவலைஞர் கலைந்து பகாண்த்ார். அ்பபபாது கவலைஞர் ஏபதா ஒரு
நகழ்கூசிக்க வைரமுிிாது என்று பசால்லிவிடத்தாக சாவலைிார் தனைது தவலைவியுவரயில்
இித்துவர்பபது பபால் பபசினைார்.
பபாதுவைாக கவலைஞர் எந்தக் ் டத்த்தில் பபசினைாாலம, ிாராவைது ஒருவைருக்க பசல்லைக்
கடடு வவைக்கவில்வலை என்றால் அவைருக்க நவறவு இருக்காது. சாவலைிாருக்க ஒரு தமிழ்
கடடு வவை்பபதில் அவைர் ிகிழ்ந்திருக்க பவைண்டும. இறுதியில் பபசிி கவலைஞர்,
சாவலைிாரத்ம இிலைாது என்று பசான்தாகவும முிிாது என்று பசால்லைவில்வலை என்றும
கறி்பபிடத்ார். பின்னைர், இிலைாவிக்கம முிிாவிக்கம உகளு பவைறுபாடுகவு
விலைாவைாரிாக விுக்கினைார். இ்பபபாது ் த் நான் பிறாித்ம இந்த ிாதிர பபச பவைண்ிிது
இருந்தால் இிலைாது என்று பசால்வைதா... முிிாது என்று பசால்வைதா... என்று
முன்் டிபி பிாசி்பபது உண்டு. கவலைஞவர நான் சந்தித்த ட்டரரு நாடககள கழத்து எனைது
உறவினைர் பதாுரும, திமுக பிரமுகருிானை ஆலைி அருணா அவைர்ககள பதாவலைபபசியில்
என்பனைாடு பதாத்ர்ப பகாண்டு ‘பிாவ்... கவலைஞர் கிடத் ிாவனை்பூனகூசிபிா, ூனவனை்ப
ூனகூசிபிான்ன ஒரு கவதவி பகாடுத்தீராபி அது நல்லைாயிருக்கன்ன கவலைஞர் உஙககிடத்
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பசால்லைகூ பசான்னைாருய்ிா... அ்பபறம, கவலைஞர் கிடத் சிலை பிாசவனைககள பசான்னீராபி...
அவதயும கணக்கில் எடுத்து இருக்கிறதாக உமிக்கிடத் பசால்லைகூ பசான்னைாருய்ிா என்று
பதன்பாண்ி தமிழல் பதரவித்தார்.
ஆலைி அருணாவும, அந்த பிாசவனைகவு்ப பற்றி தகவைல் பகடகவில்வலை. நானம
பதரி்பபடுத்த வில்வலை. ஒரு ிாபபரும தவலைவைருக்கம அவைபராடு பதாுவி பகாண்த்
ஒரு எழுத்தாுருக்கம இவத்பி நத்ந்த உவரிாத்ல் ரகசிித்வத ிதித்தவிக்காக அவைவர
இ்பபபாதும நன்றிபிாடு நவனைத்துக் பகாகளகிபறன். ஆலைி அருணா அவைர்ககள
பநல்வலையில் கல்்ரயில் பிக்கமபபாது, நான் கவத்ித்தில் உிர்நவலை்ப பகளளியில்
பித்தவைன். அ்பபபாபத நாஙககள நண்பர்ககள. சந்திக்கம பபாபதல்லைாம கடுவிிாக
வைாதாிக் பகாகளளுபவைாம. இ்பபபாது ் த் அ்பபித்தான். ஆனைாாலம, ினிதர் வைரலைாற்றுகூ
சான்றுகவுயும, பகளளி விவைரஙகவுயும அகளளித் தந்து என்வனையும ஒரு தற்காலிக
திமுகவைாக ிாற்றிவிடுவைார்.
நான் கவலைஞவர சந்தித்த சிலை நாடகளில் திருவைான்மிக்ருக்க அருபக, திமுகவின்
அ்பபபாவதி பவகக்கடசி அாலவைலைகத்தில் எதற்பகா கறிவவைக்க்பபடத் பவைிகண்டு
ஒன்று தவைறுதலைாக பவைித்ததாகவும, இது எல்ிி கண்டு என்றும கவலைஞருக்க கறி
வவைக்க்பபடத்து என்றும பத்திரவகககள பர்பபர்பபானை பசய்திகவு பவைளியிடத்னை. இந்தகூ
சந்தர்்பபத்தில் ித்திி அரசம விடுதவலை்பபலி களின் பகாவலை்ப படிிலில் கவலைஞரும
இரு்பபதாக ிாநலை அரவசயும, அவைவரயும உஷார்்ப படுத்திிதாகக் பககளவி.
இந்த்ப பின்னைணியில், கவலைஞரும முரபசாலியில் அந்தக் கண்டு பவைி்பவப
தன்வனைக் பகால்வைதற்க கறிவவைத்ததாக கருதலைாம என்ற பபாருளில் எழுதியிருந்தார்.
விடுதவலை்ப பலிககள கறித்து நான் சடி காடிி அணகமுவறவியும அவைர்
பவைளி்பபவத்ிாக பசால்லியிருக்கலைாம. அதற்ககள இலைஙவக ராணவைம விடுதவலை்பபலிககள
மீது கண்மூித்தனைிானை தாக்கதல் ஒன்வற பதாடுத்தது. இலைஙவகத் தமிுர்கவு
கா்பபாற்றுவைதற்க, விடுதவலை்ப பலிகவுத் தவிர பவைறு நாதியில்வலை . இதனைால் கவலைஞர்
இந்த பதிி முுக்கத்வதக் பகாண்டு பசாலத்தவில்வலை என்று நவனைக்கிபறன். நான்் த்,
அந்த தாக்கதலின் பபாது என்வனைிறிிாிபலை ிானைசீகிாக விடுதவலை்ப பலிகளின் பக்கபி
நன்பறன்.
சடத்்ப பபரவவை பதர்தல்ககள நத்க்கம வைவர கிராிஙககள பதாறும சற்று்பபிணம
பசய்யும நான் அரசிில் சமூக நலைவைரத்வத கவலைஞரத்ம, பதாவலைபபசியில் பநரிிாக்ப
பபசபவைன். சண்முகநாதனித்ம எனைது கருத்துக்கவு ் றி அவத கவலைஞரத்ம
் றபவைண்டும என்றும பகடடுக் பகாகளபவைன். என்னவத்ி பநாக்கம எல்லைாம கவலைஞர்
வைரபவைண்டும என்பவத வித், தமிுகத்தில் நலைவிி அராரகமும நலை்பபறிமுதாலம
ஒருவைவர முக்கிித்துவைம ஆக்கவைதற்க ட்டராயிரம பபவர பபிிாக்கம சினிிாத்தனைமும
பபாிாக பவைண்டும என்ற சிந்தவனைபி காரணம. ் த்பவை கவலைஞர், தமிழ் சமுதாிம
பின்பத் ஆற்றிித் பதாண்டும, பணியும பபானைஸாக நவனைவுக்க வைந்தனை. இத்தவகி
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உவரிாத்ல்களும, பதாத்ர்பகளும கவலைஞருக்கம எனைக்கம இவத்பி நலைவிி
பநருக்கத்வத வைாலவைாக்கி விடத்னை.
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ஒன்றாகவைா... ஒன்றாக்கிிா ஒரு அலைசல்...

எனைது நூல் பவைளியீடடு விுாவிற்க்ப பிறக கவலைஞருத்ன் ஒரு பிவத்வி பகிர்ந்துக்
பகாகளளும இனிி அனபவைம ஒன்று அபத ஆண்ில் பச்பத்மபர் ிாதம 27 ஆம பததி
நகழ்ந்தது.
கவலைஞர் 26796 அன்று எனைது நூல்கவு பவைளியிடத் பிறக வீடிாலம
அாலவைலைகத்திாலம அதற்க முன்ப நத்ந்த அவைரும நானம சமபந்த்பபடத் பல்பவைறு
நகழ்வுகவு அவசபபாடபத்ன். ஒவ்பவைாரு நகழ்வும ினைத்திவரயில் அந்தக் காலைத்தில்
நான் முதல் தத்வவைிாக பார்த்த பகவைா கலைர் பிமபஙகுாகத் பதான்றினை. இன்னம பதான்றிக்
பகாண்பத் இருக்கின்றனை. இ்பபபாது பின் நகழ்வுகவு பகிர்ந்துக் பகாகளு்ப பபாகிபறன்.
அிரர் ஆதித்தனைார் சார்பாக தினைத்தந்தி அறக்கடத்வு மூத்த தமிழ் அறிஞர்
ஒருவைருக்கம, தமிழ் பவத்்பபாளி ஒருவைருக்கம 1995 ஆம ஆண்ில் இருந்து
ஆண்டுபதாறும ஆளுக்க ஐமபதாயிரம ரபாய் வைுஙகி ஆதித்தனைார் பிறந்தநாகள விுாவில்
பகாடுத்து வைருகிறது. இதற்காக நான் அலிகவு ினிதபநிிாக சித்தரத்து எழுதிி
வைாத்ாில்லி நாவைவலை அன்பபி இருந்பதன். என்றாாலம, மூத்த தமிுறிஞர் விருவத சாலைய்
இுந்திவரினைாருக்க பகாடுக்க பவைண்டும என்பதற்காக எனைது விருவத விடடுக் பகாடுக்க
முன் வைந்பதன். அவைருக்க எழுபது வைிது எடத்வில்வலை என்ற காரணத்தால் விருது
இல்வலைபின்று ஆனைபபாது, பரவைலைானை வைாசக்ப பர்பவபக் பகாண்ிருந்தாாலம சரிானை
அஙககாரம பபறாத எழுத்தாுர் ரிணிகூசந்திரனக்க அந்த விருது கிவத்க்க பவைண்டும
என்பதற்காக அந்த பரச அ்பபபாவதக்க பவைண்த்ாம என்றும, பின்னைர் பார்த்துக்
பகாகளுலைாம என்றும சமபந்த்ப படத்வைர்களித்ம பசால்லி விடபத்ன்.
என்றாாலம, நடுவைர் கழுவில் இருந்த பபராசிிர்ககள ஒுவவை நத்ராசனம, த்ாக்த்ர்.
பபாற்பகாவும எனைது வைாத்ாில்லி நாவைாலக்கத்தான் பகாடுத்தாக பவைண்டும என்று
திடத்வைடத்ிாகத் பதரவித்திருக்கிறார்ககள. இவத உறுதி படுத்துவைது்பபபால் ஒுவவை
நத்ராசன் அவைர்ககள ‘பரச பவைண்த்ாமுன்ன பசால்கிற முதல் ஆளு நீஙக தான்ிா, எதற்காக
அ்பபி பசான்னீஙக’  என்று பிவத்யில் பகடத்ார். இதனைால் ஆதித்தனைார் விருது 1996 ஆம
ஆண்ிற்காக எனைக்க கிவத்த்தது. மூத்த தமிுறிஞர் அருணாசலை கவுண்த்ருக்கம விருது
அறிவிக்க்பபடத்து. இந்த விருதுககள வைுஙகம விுா, அிரர் ஆதித்தனைார் பிறந்த நாுானை
பிபலை கறி்பபிடத் நாளில் பசன்வனை ராணி சீவதிமிாகள அரஙகில் நவத்பபற்றது.
முதல்வைர் கவலைஞர், சரிானை பநரத்தில் ராணி சீவதிமிாகள அரஙகிற்க வைந்து
விடத்ார். பசால்லி ிாுாத ் டத்ம. கவலைஞர் சிறிது கடுகடு்பபாகபவை இருந்ததுபபால்
பதான்றிிது. அவரிணி பநரத்திற்ககள விுாவவை முித்துவித் பவைண்டும என்று,
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அவி்பபாுர்களித்ம பதரவித்து விடத்தாகக் பககளவி. ஒரு ிாபபரும பத்திரவகயின்
பவைண்டுபகாவு பறக்கணிக்கக் ் த்ாது என்ற ஒபர காரணத்திற்காகபவை இந்த விுாவிற்க
அவைர் இணஙகியிருக்கிறார். தினைத்தந்தி உரவிிாுரும, தமிுகத்தில் சாதிி
பவைறுபாடுகவுக் கத்ந்து இவுஞர் விவுிாடடு அணிகவு ஏற்படுத்திிவைருிானை
திருமிக. சிவைந்தி ஆதித்தன் தக்கபி வைரபவைற்பவர வைுஙகினைார்.
அவு்பபிதழ் நகழ்கூசி நரலில் தமிுறிஞர் விருது பபற்ற அருணாசலைக் கவுண்த்ர்
ிடடுபி ஏற்பவர வைுஙகவைதாக இருந்தது. கவலைஞர் என்வனை்ப பார்த்து நான் ஏன்
பபசவில்வலை என்று பகடத்ார். நான் ‘நீஙககள தான் ‘விவரவில் முித்துவித் பவைண்டும’ 
என்று பசான்னீர்குாம’ . என்பறன். கவலைஞர் ‘நீஙகளும பபசபவைண்டும’  என்றார்.
பபசவைதற்க திாராக வைராததால், அன்று சிற்பபாக்ப பபசிபனைன்.
முதலில், ஔவவை நத்ராசன் அவைர்ககள ஒரு இலைக்கிிகூ பசாற்பபாழவவை நகழ்த்தினைார்
- அதுவும கவலைஞர் வைழிாக: கவலைஞர் ஆக்கிி சஙகத்தமிழ் நூலில் ‘வைாளிஙபக - அவைன்
நாக்பகஙபக? என்ற உவர வீகூவச அ்பபிபி ஒ்பபித்தார். ் டத்ம பிய்ிறந்து பகடத்து.
கவலைஞரன் அந்த கவிவத ஆரவைாரிாக இருந்தாாலம, அது ஆுிானை கத்லின்
அவலை்பபாய்கூசலைாக பதான்றிிது. தமிழ் ிண்ணின் வீரத்வத கறி்பபாக ஒரு வீரத்தாயின்
ினை்பபபாக்வக பவைளி்பபடுத்துவைதாக இருந்தது. பபண்பாற் பலைவைரானை காக்வக்ப
பாினிிார் நகூபசகளவுிார், பறநா்னறில் ‘நரமபபழுந் துலைறிி..’ என்று துவைஙகம
பாத்ாலக்க கவலைஞர் எழுதிி உவரவீகூச ... முதுவி தடிி வைிதிாலம அந்த உவரவீகூவச
ஒுவவை ஒ்பபித்த விதம கண்கவைர் காடசிிாகம.
ஔவவை நத்ராசான் அவைர்களுக்க்ப பிறக நான் பபசிபனைன், பபாதுவைாக இந்த ிாதிர
விுாக்களில் பபகூசாுர்ககள விுாவின் நாிகவர ிடடுபி முன்னிவலை்ப படுத்தி விடடு
ிற்றவைர்கவு ‘பகாடவத் விடடு விடுவைார்ககள. கவலைஞர் ‘பகாடவத்யில் இரு்பபதால்
இதுபவை முவறிாகிவிடும. அல்லைது அவுத்தவைவர ஒ்பபக்க பபசவைார்ககள. நான் அ்பபி
பபசக் ் த்ாது என்று பிவத்யிபலைபி தீர்ிானித்து விடபத்ன்.
சிவைந்தி ஆதித்தன் அவைர்களுக்கம, எனைக்கம உகளு ஆண்த்ாண்டு காலை நடவப
விுக்கிபனைன். ஆுிானை கால்வைாய் பபால் நீர் பபருக்பகடுத்த பதரு வைழிாக முடிக்கால்
வைவர நவனைந்தபி, 1985 ஆம ஆண்டு எனைது வீடின் பதுிவனை பகவிுாவிற்க அவைர்
வைந்தவதயும, அதற்க பிறக என் வீடில் வைறுவி பவைளிபிறி விடத்வதயும, இதனைால் எந்த
பாவை்பபடத் அலிகவு்ப பற்றி எழுதிபனைபனைா அந்த அலிகளின் நல்வைாழ்விற்காக விருது
பணிானை ஐமபதாயிரத்தில் பத்தாயிரம ரபாவி வைுஙக முிகிறது என்றும
கறி்பபிடபத்ன். தினைத்தந்தியின் மூத்த பசய்திிாுரானை சகிார் முன் நத்க்க, முடிக்
கால்ககள வைவர பவைகளும விிாபிக்க என் வீடவத் பதித்பதி கண்டுபிித்த சிவைந்தி
அவைர்ககள என் மீது பகாண்டு பாசத்வதயும, பற்வறயும எடுத்துவரத்பதன்.
பின்னைர், கவலைஞர் என் மீது காடடும பாசத்தால் எ்பபி பநகிழ்ந்து பபாபனைன்
என்பவத விலைாவைாரிாக விுக்கிபனைன். கவலைஞருக்க நான் ராில்ி பகாடுக்க பவைண்டும
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என்றும பதரவித்பதன். கவலைஞரன் தமிவு்ப பின்படுத்தி பலை இும பராியினைவர
கிராிஙகளில் பசர்த்து வவைத்த காதல் கத்விவியும விலைாவைாரிாக விுக்கிபனைன்.
கவலைஞரன் தமிழ் எனைக்கக் வக பகாடு்பபதால் என் பவத்்பபகளுக்க கிவத்க்கம
ராில்ியில் ஒரு பகதி அவைருக்க்ப பபாகபவைண்டும என்பறன். ் டத்ம என் பபகூவசயும
பபரதும ரசித்தது. கவலைஞரன் இலைக்கிி பின்விக்க, அவைரது க்பவபத்பதாடி
சிறுகவதவி ஆய்வு முவறயில் கறி்பபிடபத்ன்.
ஒுவவையும, நானம ஆற்றிி உவரகுாாலம, முகத்தாடசண்ிம கருதியும சிவைந்தி
ஆதித்தன் அவைர்ககள மீது ஏற்படத் பவுி பாசம பது்பபிக்க்பபடத்தாாலம, கவலைஞர்
கலைகலை்பபாகி விடத்ார். இவத விக்கில் பபசிக்பகாண்ிருந்த நான் பரந்து பகாண்பத்ன்.
உத்பனை, வைாவு்பபுத்தில் ஊசி ஏற்றுவைது பபால் கவலைஞர் அவைர்கவுயும, சிவைந்தி
ஆதித்தன் அவைர்கவுயும இந்த பிவத்யில் ஒன்றாக்ப பார்க்கிபறாம. இனிபில்
ஒன்றாக்கி்ப பார்க்க பவைண்டும என்று அவைர்களுக்ககள ஐந்தாண்டு காலைிாக நலைவிி
இவத்பவைளிவி இடடு நர்பபவைது பபால் பபசிபனைன். கவலைஞருக்க தினைத்தந்தியும
கறி்பபாக சிவைந்தியும, சிவைந்திக்க தமிுக அரசம கறி்பபாக கவலைஞரும
பதவவை்பபடுகிறபதா இல்வலைபிா, தமிுகத்திற்க இது பதவவை்பபடுகிறது என்பவத நான்
சூசகிாக கறி்பபிடத்வத பரந்து பகாண்த் ் டத்த்தினைர் அவத ஆபிாதி்பபது்ப பபால்
பலைத்து ஆரவைாரத்தனைர்.
கவலைஞர் பபச எழுந்தார். பபகூசாுர்ககள அத்தவனை பபருக்கம கிவத்த்த
வகத்தடத்ல்கவு ் டி பபாடத்ால் அவதவித் அதிகிானை வகதடத்ல்ககள. கண் சி
விழுந்தால் சத்தம பகடகபிா பகடகாபதா, ஒரு சிறு தக்வக விழுந்தால் சத்தம
பகடிருக்கம அ்பபி்பபடத் பிுனை எதிர்பார்்பப. கவலைஞர், ஒுவவை நத்ராசன் அவைர்ககள
பித்த தனைது கவிவதவி மீண்டும பித்தார். அந்தக் கவிவதவி பத்து நமித்ம வைவர
அ்பபிபி ஒ்பபித்தார்.
பபாரல் பறமுதுக காடி ிாய்ந்ததாக ஒருவைனைால் பரளிகிு்பபி வித்்பபடத் ிகனைது
சத்லைத்வத்ப பார்க்கம ஒரு பபாராளித் தாயின் கவத. ிகன் ிார்பில் பவைல் ஏந்தி இறந்தவதக்
கண்டு பபாய்கூ பசான்னை கிவைனின் நாக்பகஙபக என்று முவலை்பபால் அறுக்க்ப பபானை அந்த
வீரக் கிுவி அந்த்ப பபாய்ிவனைத் பதடுகிறாகள. ் டத்ம அசந்து விடத்து. எ்பபபாபதா
எழுதிி அந்த கவிவதவி கவலைஞர் காற்பகளளி, அவர்பபகளளி ் த் பிசகாில் தாு
நித்பதாடு ஒ்பபித்தவத கண்டு ் டத்ம அதிசித்து விடத்து. பதாகள கண்த்ார் பதாபு
கண்த்ார் என்பது பபால் கவலைஞர் முகத்வயும பார்க்க ிறந்து அவைர் வைாயிலிருந்து ஒலிக்கம
வைார்த்வதகவு ிடடுபி உகளவைாஙகிிது. ஆனைாாலம கவலைஞர் ஒரு பபாடு பபாடத்ார்.
கவத்சிவைர ‘வைாளிஙபக! அவைன் நாக்பகஙபக? என்று வைரபவைண்டும, ஆனைால் ஒுவவைபிா
‘அவைன் நாக்கிஙபக வைாபுஙபக’  என்று ிாற்றிகூ பசால்லிவிடத்ார் என்று திருத்தம
பகாடுத்தார். ் டத்ம அவைரது ஞாபககூ சக்திவி கண்டு விிந்ததுபபால் பலைத்து
ஆரவைாரத்தது. பபாரல் பபற்ற ிகன் பறமுதுகிடடு இறந்திருந்தால் அவைனக்க பா்டிி
முவலை்பபாவலை அறுத்பதரவைதற்க அந்தத் தாய்க் கிுவி எ்பபி வீராபவைசிாக
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பபசியிரு்பபாபுா அ்பபி்ப பபசினைார் கவலைஞர். அ்பபபாது அந்த வீரத்தாயின் ஆண்
வைிவைிாகக் காண்பபடத்ார்.
இது முிந்ததும, கவலைஞர் நான் ஊசி ஏற்றிி வைாவு்ப புத்தில் இன்பனைாரு
ஊசிவி ஏற்றினைார். அிரர் ஆதித்தனைார் அவைர்களுக்கம, தனைக்கம பல்லைாண்டு காலைிாக
இருந்த நடபறவவை விுக்கினைார். ஆதித்தனைார் அவைர்ககள தனைது தவலைவியிலைானை
அவிகூசரவவையில்தான், முதன் முதலைாக அவிகூசராக ஆக்க்பபடத்ார், என்பவத ஏபதா
சாலவக வைுஙகவைது பபால் ் றாில், ஒரு நடபக்க பகாடுக்க்பபடத் அஙககாரிாக
பதரவித்தார். பின்னைர் அிரர் ஆதித்தனைாரன் வைாழ்க்வக வைரலைாற்றில், தனைது நடப கறித்பதா
அல்லைது தனைது அவிகூசரவவையில் அவைர் இத்ம பபற்றது கறித்பதா ஒரு வைர ் த் இல்வலை
என்பவத சடிக்காடினைார். அ்பபபாது ் டத்த்வத ஒரு தத்வவையும, சிவைந்தி ஆதித்தன்
அவைர்கவு ிறு தத்வவையும பார்த்து விடடு மீண்டும ‘தமபி சிவைந்திக்க என் மீது பாசம
உண்டு. ஆனைால் அவத பவைளிக்காடத் அ்பபபாவதக்க பிம’  என்று அவைர் இில்பாக
பபசிிபபாது ் டத்த்தினைர் இில்பாக இருக்காில் பலைத்து ஆரவைாரத்தனைர்.
எனைக்க தர்ிசஙகத்ிாகி விடத்து. அவைசர கடுக்வகிாக இந்த ஒன்றாக்கி்ப
பார்த்தவலை, ் றியிருக்க பவைண்த்ாபிா என்று நவனைத்பதன். அபதசிிம இவைர்ககள
ஒன்றானைால் தான் தமிுகத்தில் நல்லைதுககள விவரவில் நவத்பபற்று, அல்லைதுககள
ஒருவுக்காவைது ிவறி முியும என்ற பபாது நலைன் கருதிபி அ்பபி்ப பபசிபனைன்.
ஆனைாாலம, கவலைஞர் அ்பபிக் கத்திக் காடிிது, சிவைந்தியின் ினைவத
பண்படுத்தியிருக்கபிா என்று நவனைத்பதன். பபாதுவைாக, ஒரு பபரிவைவர இன்பனைாரு
பபரிவைர் ஏபதா ஒரு வைவகயில் சாடுமபபாது, அந்தகூ சாத்ாலக்க காரணிானை ஆசாமிதான்
ஆ்பபவசத்த கரஙகாகி விடுவைார். இந்த நவலைக்க நான் வைந்து விடபத்ன். அபத சிிம
ிக்ககள சாடசிிாக பசால்லை பவைண்ிிவத ினைகூசாடசிபி பசான்னைதில் ஒரு திரு்பதியும
ஏற்படத்து.
ஒருவைாரம கழத்து ராணி ஆசிரிரும, தமிழ் இதழ்ககள வைரலைாற்வற வைரலைாற்று
ூனர்வைிாக எழுதிிவைரும, திராவித்கூ சிந்தவனைிாுரும, சிவைந்தி ஆதித்தன் அவைர்களுக்க
பவைண்ிிவைருிானை திரு. ஆிா சாமி அவைர்களித்ம பதாவலை பபசியில் பதாத்ர்ப பகாண்டு,
நான் அ்பபி பபசிிது சரதானைா என்று பகடபத்ன். உத்பனை அவைர் ‘இரண்டு பபருக்கம
இவத்யிபலை இருந்த ஒரு முகளவு நீஙக எடுத்திடிஙக’ . நீஙக அ்பபி பபசினைது தான் சர.
கவலைஞருக்கம எஙக அய்ிாவுக்கம பவுிபி நல்லை உறவு ஏற்படுது. கவலைஞரும
ினைசிபலைபி நவனைத்துக் பகாண்ிருக்காில் அ்பபிக் பகாடி விடத்ார். இனிபில்
முதல்வைரும ினைதில் எவதயும வவைத்திருக்க ிாடத்ார். அந்த வைவகயில் உஙகளுக்க எஙககள
நன்றி’  என்றார்.
அந்த விுாவில் ினைதில் அழுத்தி இருந்த அந்த சவிவி கவலைஞர் கபு தக்கி்ப
பபாடத் பநர்த்தி இருக்கிறபத, அது பகடத்வைர்களுக்க ிடடுபி பரயும. இ்பபி
ினை்பபாரத்வத ூனவவை இறக்கவைது பபாலை இறக்கம பண்பாடும பசால்லைாற்றாலம எனைக்கத்
பதரந்து கவலைஞருக்க ிடடுபி உண்டு என்று நவனைக்கிபறன். இந்த இருடத்ி்பவப
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கவலைஞர் சடிக்காடிி பபாது, சிவைந்தி அவைர்களும பவைறு வைழயில்லைாத ஒரு
ிாணவைவனை்ப பபாலை அதாவைது ‘ஏன் பலைடடு’  என்றால், பலைடடு சார்’  என்று பசால்ாலம
பகளளி ிாணவைன் பபால் சிரத்த காடசிவி ிாராவைது பவக பத்ிாக எடுத்திருந்தால், அது
பவக்பபத் கண்காடசியில் முதல் பரவச பபறும.
இந்த நகழ்கூசிக்க்ப பிறக ஒருநாகள பசன்வனையில் உகளு தமிுக திவர்பபத் ிற்றும
பதாவலைக்காடசி நறுவைனைத்தின் இிக்கநர் அமிர்தம அவைர்ககள என்பனைாடு பதாத்ர்ப
பகாண்டு சிறந்த திவர்பபத்ஙகவு பதர்ந்பதடுக்கம கழுவில் நான் உறு்பபினைராக இருக்க
பவைண்டும என்று கவலைஞர் விருமபவைதாக பதரவித்தார். எனைக்க இந்த ிாதிரிானை
சிாகூசாரஙகளில் அதிக ஈ்டுபாடு கிவத்ிாது. அபத சிிம கவலைஞர் பசால்வலைத் தடடுவைது
பபால் நத்ந்து பகாகளவைதும சரிாக்ப பத்வில்வலை. கவலைஞர் என் மீது பகாண்ிருக்கிற
அன்ப கண்டு ஆனைந்தித்பதன். அபத சிிம அவைர் என் மீது பகாண்ிருக்கம நமபிக்வக,
பசன்வனை பதாவலைக்காடசி ஆசிரிரானை என் மீது வவைத்த நமபிக்வக பபால் பபாய்த்து வித்க்
் த்ாபத என்கிற பிமும ஏற்படத்து. ஆகபவை, கவலைஞரத்ம பகார் பபாகக் ் த்ாது
என்பதற்காக அந்த கழுபவைாடு ஒத்து்ப பபாக பவைண்டும என்று பலைதத்வவை ினைதில்
பசால்லிக் பகாண்பத்ன்.
தமிுக அரசின் சார்பில் ஆண்டுபதாறும சிறந்த தமிழ் திவர்பபத்ஙகவு, சிறந்த
நிகர், நிவககவு, இதரக் கவலைஞர்கவு பதர்ந்பதடுக்கம அ்பபபாவதி கழுவிற்க
முன்னைாகள உிர்நீதி ின்ற தவலைவி நீதிபதியும, மிககூசிறந்த பபகூசாுர்களில் ஒருவைருிானை
நீதிபதி பகாகலை கிருஷ்ணன் அவைர்ககள தவலைவைர். இவைர்தான் 1960 ஆம ஆண்டு
பாரமுவனையில் உகளு ஒய்.எம.சிபி படி ிண்த்பத்தில் நவத்பபற்ற அவனைத்துக் கல்்ர
ிாணவைர் பபகூச்ப பபாடியில் எனைக்க முதல் பரச வைுஙகிிவைர்.
இந்தக் கழுவில் மிககூ சிறந்த திவர்பபத் வைசனைஙகவு எழுதிி ஆருர் தாஸ், பசி என்ற
கவலை்பபத்த்வத எடுத்து தமிழ் திவரயுலைகத்வத ஒரு கலைக்க கலைக்கிி இிக்கநர் துவர,
சஙகதத்வத இவசிாக்கிி விசவைநாதன் - ராிமூர்த்தி, பாசிலைர் பபான்ற அற்பத பத்ஙகவு
இிக்கிி பீமசிங அவைர்களின் பசௌமித்ரா, எனைது இனிி நண்பர் சாருஹோசன் உகளளிடத்
பலைர் உறு்பபினைர்குாக இருந்தார்ககள. இவைர்ககள, தமிழ்த் திவர்பபத்ஙககள ஒருவைவனை
வீரனைாக்கவைதற்காக மு்பபது பபவர பபிிாக்கவைது என்ற திவர்பபத் இலைக்கணத்பதாடு
ஒத்து்ப பபானைவைர்ககள. என்னைால், அ்பபி எடுத்துக் பகாகளு முிிவில்வலை . நிகர் விரய்
நித்த ஒரு பத்த்தில் அவைர் தனைது பதாுர்கபுாடு ஒரு ஏரயில் களித்துக் பகாண்டு ரடிவி
வகயில் தக்கிக் பகாண்டு அஙகமிஙகிாய் ஆடடுவைார். இதற்க கழுவினைத்மிருந்து ஒரு
சின்னை எதிர்்பபக் ் த் இல்லைாதது, நான் அவைர்கபுாடு ஒன்றி்ப பபாகாத நவலைவிவி
வைால்பபடுத்திிது. நான் அிக்கி ் கூசல் பபாடுவைது வைுக்கிாகி விடத்து.
கவலைஞரத்ம, இ்பபி ் கூசல் பபாடுகிறவைவர உறு்பபினைராக பபாடடு விடிர்கபு
என்று உறு்பபினைர்கபுா, அல்லைது பதாுர் அமிர்தபிா பகடடு வித்க் ் த்ாது என்பதற்காக
கழுக் ் டத்ஙகளில் பிுனைிாக இருக்க பவைண்டும என்று தீர்ிானித்த என் வவைராக்கிிம
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பிரசவித்து விடத்து. எ்பபிபிா எழுத்தாுர் ூனிணி எழுதி இிக்கிி கருபவைலைம
ூனக்களுக்க சிற்பப்ப பரவச என்னைால் வைாஙகிக் பகாடுக்க முிந்தது.
அடுத்தாண்டு திவர்பபத் பதர்வுக் கழு உறு்பபினைர்ககள அறிவிக்க்பபடத் பபாது
என்வனைத்தவிர எல்லைா உறு்பபினைர்களும இத்ம பபற்றிருந்தார்ககள. நான் நத்ந்து பகாண்த்
விதமும, பகாப தாபஙகளும, கவலைஞரன் காதுகளுக்க எடியிருக்கம என்பதில் சந்பதகம
இல்வலை. ஆனைாாலம, கழு உறு்பபினைர்ககள என்னித்ம அன்பபாடும, பண்பபாடும நத்ந்து
பகாண்த்ார்ககள. ‘கழுவுக்க ‘உஙகு ிாதிர ஒரு ஆகள பதவவைதான்’  என்றும பசால்லிக்
பகாண்த்ார்ககள’  எ்பபிபிா பதிி கழுவில் நான் இத்ம பபறாில் பபானைதற்க நாபனை
காரணம. அதற்காக எந்த வைருத்தபிா அல்லைது கற்ற உணர்பவைா ஏற்பத்வில்வலை.
கவலைஞரன் நமபிக்வகவி தகர்த்து விடபத்பனை என்கிற ஆதஙகமதான். அபத சிித்தில்
எனைக்க நாபனை உண்விிாக இருந்பதன் என்ற பதளிவு. ் த்பவை, எனைது கருத்துக்கவு
இதிாக பசால்லி இருக்கலைாபி என்கிற ஒரு பின் பிாசவனை.
என்றாாலம, தமிுக அரசின் திவர்பபத்த் பதர்வில் கவலை்பபத்ஙககள பதர்வைதில்வலை.
சமிாயிரு்பபபத நி்பப என்பது ிாதிரிானை கவலைபத்ஙககள தான் வைந்து பகாண்டும
இருக்கின்றனை. இந்தத் பதர்வில் திவர்பபத்ஙகளின் அி்பபவத்க் கருத்துகவு்ப பற்றிபிா
சமூக விபராத உவரிாத்ல்ககள பற்றிிா, உறு்பபினைர்ககள அலைடிக் பகாகளவைதில்வலை.
திவர்பபத்த் தணிக்வக கழுவவை தவலைிவணிாக வவைத்துக் பகாண்டு பத்ஙகவு்ப
பார்க்கிறார்ககள. ஆவகிால், இந்தக் கழு இ்பபிபி இருக்கடடும இன்னம சிலை சமூககூ
சிந்தவனைிாுர்கவு கழுவில் பசர்த்துக் பகாகளுலைாம.
என்வனைக் பகடத்ால், ஒரு திவர்பபத்த்தின் கவதக்கரு, அி்பபவத்யில் பிாசிாக
இருந்தால் அது எவ்வைுவு சிற்பபாக எடுக்க்பபடத்ாாலம, அதற்க அரச பரசககள
வைுஙக்பபத்லைாகது என்பபன்.
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தமிழ் அக்காபதமி- வைகளுலைார் பகாடத்ம ஒரு கறி்பபணர்த்தல்

1997 ஆம ஆண்டு ிார்கூ அல்லைது ஏ்பரல் ிாதவைாக்கில் கவலைஞர் அவைர்கவு
சந்தித்பதன்.
கவலைஞரும வைுக்கத்வத வித் பதமபாகபவை இருந்தார். முன்னைதாக கவலைஞர் வீடில்
இருந்த அவிகூசர்களுக்கம, உிர் அதிகாரகளுக்கம கவலைஞருக்கம எனைக்கம உகளு
பநருக்கம பரந்து விடத்து. நானம அந்நித் தன்வி பபாய் பசாந்த இத்த்திற்க பபாவைது
பபாலைபவை பபாபனைன்.
கவலைஞவர ிாியில் சந்தித்து பல்பவைறு அரசிில் சமூக நகழ்வுககள கறித்து பபசிக்
பகாண்டு இருந்பதாம. பின்னைர் கவலைஞரத்ம நான்க கறி்பபகவு சருக்கிானை
அறிமுகத்பதாடு பகாடுத்பதன். மின்னைகூசில் எடுக்க்பபடத் கறி்பபககள. பபாதுவைாக பவைறு
ஒருவைராக இருந்தால் பசால்ாலஙக அ்பபறிா பிக்கிபறன்’  என்பார். ஆனைால், கவலைஞபரா
நான்க கறி்பபகவுயும பபாறுவிிாக்ப பித்தார்.
முதலைாவைது கறி்பபில் நாடில் நவத்பபறும வைுர்கூசித் திடத்ஙககள, ிக்களுக்க
சரிாக்ப பபாய்கூ பசரவில்வலை என்ற எனைது பநரவத்ிானை அனபவைம சமபந்த்பபடத்
நகழ்வுகவுகூ சடிக் காடியிருந்பதன். ஒரு கிராித்தில் உதவிக்கத் தகதி உகளு
ஊனைமுற்றவைபரா, விதவவை்ப பபண்பணா, ட்டய்வுதிிம பபற பவைண்ிி மூத்பதாபரா தமிுக
அரசின் உதவி இல்லைாில் வித்்பபடிருந்தால், சமபந்த்பபடத் அதிகாரகவு உத்னைிிாக
தற்காலிக்ப பதவி நீக்கம பசய்து விடடு இந்த ஆதரவைற்றவைர்களுக்க உதவை பவைண்டும என்று
கறி்பபிடடு இருந்பதன். ிவலை, ிகிதுவித்ம பபாகாது, ிகிதுதான், ிவலையித்ம
பபாகபவைண்டும என்ற புபிாழவி ினைதில் வவைத்து இ்பபபாவதி முவறிானை,
பாதிக்க்பபடபத்ார் விண்ண்பபித்தவலை விடடு விடடு, சமபந்த்பபடத் அதிகாரகபு
தத்தம கிராிஙகளுக்ககூ பசன்று உதவிக்க தகதியுரி அத்தவனை பபவரயும சிிாக
கணக்பகடுத்து அரச சார்பில் உதவை பவைண்டும என்று கறி்பபிடபத்ன். கிராிஙகளில் உதவி
பபற தகதி பபற்றும உதவி ிறுக்க்பபடுகிறவைர்கவு கண்த்றிி அரச ஊழிர்களுக்க
பதரிாிபலை கண்காணி்பபக் கழுக்கவு அவிக்க பவைண்டும. இதில் பலைதர்பபினைரும
இத்ம பபற பவைண்டும என்றும எழுதியிருந்பதன்.
இரண்த்ாவைது கறி்பபில், வைத்்ரல் உகளு வைகளுலைார் வைுாகத்வத பின்வி்பபடுத்த
பவைண்டும என்று கறி்பபிடடு இருந்பதன். வைகளுலைாருக்க பின்ப பதான்றிி, ரிணர்,
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அரவிந்தர், பசஷாத்திர பபான்ற பபரிவைர்ககள தவைமிருந்த இத்ஙககள பளிஙக
ிண்த்பஙகுாய் காடசிிளி்பபவதகூ சடிக் காடியிருந்பதன். சஙகராகூசாரிார்
பபான்றவைர்கவு்ப பபால் அல்லைாது தமிழ் வைழபாடு, சாதிிிறு்பப, அவனைத்து
ிதத்தினைரும ஏற்றுக் பகாகளளும ூனவச பனைஸ்காரம இல்லைாத அருடபபருஞ்பராதி வைழபாடு
- ஆகிிவைற்வறக் பகாண்டு வைந்த அசல் தமிழ் ஆன்மீக்ப பபாராளிிானை வைகளுலைாரன்
வைத்்ர் வைுாகத்வத அமிர்தசரஸ் பபாற்பகாயில் பபால் ஆக்க பவைண்டும என்று கறி்பபிடடு
இருந்பதன். இதவனை்ப பித்து்ப பார்த்த கவலைஞர் என் கருத்வத ஏற்றுக் பகாண்த்ார்.
காஞ்சி ித்த்துக்ககூ பசல்ாலம வைத்நாடடு வைாசிகவுயும, பவைளிநாடடு
தவலைவைர்கவுயும தமிழ் ிண்வண உகளுது உகளுது பபால் விுக்கம வைத்்ர்
வைுாகத்திற்க வைரவைவுக்கம வைவகயில் அந்த வைுாகம பின்படுத்த பவைண்டும என்பவத
கவலைஞரும ஒ்பபக் பகாண்த்ார். தமிழ் வைுர்கூசித் துவற அவிகூசர் தமிழ்க் கிிகன்
என்வனை அடுத்து தன்வனைகூ சந்திக்க பபாவைதாகவும, அவைரத்ம இந்தக் கறி்பவப தக்க
நிவைிக்வகக்காக பகாடுக்க்ப பபாவைதாகவும கறி்பபிடத்ார். நான், அவிகூசர் தமிழ்க்
கிிகன், விழு்பபரம ிாவைடத் அவிகூசர் பன்னீர் பசல்வைம ஆகிி மூவைரும ஒன்று ் ி,
ஆவைனை பசய்ி பவைண்டும என்றும பகடடுக் பகாண்த்ார்.
மூன்றாவைதாக ஒரு இரகசிிக் கறி்பவபக் பகாடுத்பதன். கவலைஞர் பபாறு்பபபற்ற
காலை இவத்பவைளியில் ஏற்படடு வைரும எதிர்விவனைகவுகூ சடிக் காடி அவத
முறிிி்பபதற்கானை சடத்்பூனர்வைிானை, அவிதி வைழயிலைானை கறி்பபதான் அது. அவைரது
குகம ிடடும இவலைிவறவு, காய்ிவறவைாக ஆதரவைளித்தால் தனிினிதான் நாபனை,
அந்தத் திடத்த்வத முன்னின்று பசில்படுத்துவைதாக பதரவித்பதன். வைகளுலைார் பபகூச
வைந்ததும உத்னைிிாக பதிலைளித்த கவலைஞர் அ்பபபாது பிுனைிாக இருந்தார். நான்
வைற்பறுத்திி பபாது ிாதார்த்த நவலைவி அவைர் விுக்கினைார். பசம வசிபலைபி பகால்
பபாடத் சிலை பபர்வைழகளின் பபிர்கவுயும பசான்னைார். உத்பனை நான் பநர்காணலில்
முத்திவர்ப பதிக்கம வீரபாண்ி பபான்றவைர்களும கவலைஞருக்க விசவைாசிகுாக
இருக்கிறார்ககள என்பறன். கவலைஞர் கறி்பபிடத் காரணஙககள ஏற்றுக் பகாகளுக் ் ிிவவை,
ஆனைால் பவைளியித்க் ் ிிவவை அல்லை.
நான்காவைது கறி்பப நிது ிாநலை அுவில் ித்திி சாகித்ி அகத்ாமிவி்ப பபால் ஒரு
அவி்பவப நறுவை பவைண்டும என்பது. ித்திி அரசின் இலைக்கிிக் ் றுகுாக விுஙகம
சாகித்திி அக்காபதமியும, பநஷ்னைல் பக் ிரஸ்டும பாரபடசிாகபவை பசில்படடு
வைருகின்றனை. இதன் தமிழ் ஆபலைாசவனைக் கழு உறு்பபினைர்களும திராவித் கலைாகூசாரத்திற்க
எதிரானைவைர்ககள. தமிுகத்தில், இருபதாம நூற்றாண்ின் நாற்பதுகளிாலம, ஐமபது,
அறுபதுகளிாலம ிகத்தான் தாக்கத்வத ஏற்படுத்திி திராவித் இிக்கமும, இலைக்கிிமும
இந்த ஆபலைாசவனைக் கழு பபர்வைழகளுக்க பவை்பபஙகாிாக்ப பபாய்விடத்னை.
பவைண்த்்பபடத் பலைருக்க ட்டவச்ப பத்ாில் பபாறு்பபகவுக் பகாடு்பபதும, இவைர்கவு
அகத்ாமி சார்பில் பவைளிநாடுகளுக்க அன்பபவைதும இன்றுவைவர பதாத்ர்கிறது. இ்பபி்ப
பபாகிறவைர்களும தமிழ் ிண்வண பகாகூவச்ப படுத்தும வைவகயிபலைபி பபசிவிடடு
திருமபகிறார்ககள.
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ஒருபாவனை பசாற்றுக்க ஒரு பசாறு பதிாக ஒன்வறக் கறி்பபித் விருமபகிபறன்.
இந்திி சதந்திரதினை பபான்விுாவின் பபாது, நாடில் பதிபனைடடு பிாழகளில் உகளு
ஒவ்பவைார் பிாழயில் இருந்தும மூன்று தவலைமுவற கவிஞர்ககள ில்லியில் கவிவதபாத்
அவுக்க்ப படிருந்தார்ககள. தமிழாலம சதந்திரத்திற்க பிறக பிறந்த கவிஞர் என்ற
முவறயில் வவைரமுத்தும, சதந்திரத்பதாடு பிறந்த கவிஞராக ஈ்பராடு தமிுன்பனம கவிவத
பாத் அவுக்க்ப படத்ார்ககள. வைரபவைற்கத்தக்கபத.
என்றாாலம, சதந்திர்ப பபாராடத் காலைக்கடத்த்தில் இருந்த தவலைமுவறயில் எந்தக்
கவிஞர் அவுக்க்பபடத்ார் பதரயுிா? கவிவத என் வகவைாகள என்று பசான்னை
பபாதுவுவத்வி கவிஞர் பக.சி.எஸ். அருணாசலைம அல்லை... ிதநல்லிணக்க கவிவதகவு
ஆக்கித்தந்த முவனைவைர் திானைந்தன் பிரான்சிஸ் அல்லை... உவைவிக் கவிஞர் சரதா
அவுக்க்பபத்வில்வலை. கபலைாத்துஙககள யுகம என்று பிபரிா நந்தக்கிாரால் பாராடத்
பபற்றவைரும, தமிவு விஞ்ஞானை்பூனர்வைிாக பார்த்து கவித்துவைிாய் ஆக்ககிறவைருிானை
கவிஞர் கபலைாத்துஙகன் (வைாபச. குந்வதசாமி) அவுக்க்பபத் வில்வலை. இந்த மூத்தக்
கவிஞர்கவு விடடு விடடு சாகித்திி அக்காபதமி பவுி தவலைமுவற கவிஞர் எனை
அவுத்தது எழுத்தாுர் சந்தரம ராிசாமிவித் தான். அவுக்க்பபடத்வைருக்பக
அ்பபபாதுதான் தான் கவிஞர் என்கிற விவைரம பதரந்திருக்கம. எனைபவை, தகதிமிக்க
ிண்வைாசவனை பவத்்பபாளிகவு பிறபிாழகளில் பகாண்டு பசல்லை ிாநலை சாகித்திி
அக்காபதமி அரச சார்பில் அவிக்க்பபத் பவைண்டும என்று அந்தக் கறி்பபக் பகடடுக்
பகாண்த்து.
கவலைஞர், தமிழ் ிாநலைத்தில் ிண்ணின் ிக்களுக்காக ஒரு தனி இலைக்கிி அவி்பப
எடுக்க பவைண்ிி அவைசிித்வத ஏற்றுக் பகாண்த்ார். அக்காபதமி என்கிற பபிர் ஒரு ிாதிர
இருக்கிறபத என்று சிலை விுக்கஙகவு என்னித்ம பகடத்ார். நானம நவறபவைாடு
பதிலைளித்பதன். இந்தக் கறி்பவப கவலைஞர் ஏற்றுக் பகாண்த்ார்.
பத்து, பன்னிரண்டு நமித்ம கவலைஞரத்ம பபசிவிடடு நான் விவத்பபற்பறன். கபு
முதல்வைவர சந்தி்பபதற்காக காத்திருந்த தமிழ் வைுர்கூசித்துவற அவிகூசரும சிறந்த
இலைக்கிிவைாதியுிானை தமிழ்க் கிிகன் அவைர்களித்ம ரகசிிக் கறி்பவபத் தவிர இதர
கறி்பபகவு விுக்கிபனைன். அவைரும கவலைஞரன் அவனைத்து விரு்பபஙகளும
பசில்படுத்த்பபடும என்று வைாக்களித்தார்.
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கண்கவுக் கலைக்கிி ஒரு வகிறு பசால்

1997 ஆம ஆண்டு நவைமபர் ிாத இறுதியில் கவலைஞவர மீண்டும சந்தித்பதன்
பிடடுக் கியினைரால் பறக்கணிக்க்பபடத் திராவித் இலைக்கிித்வத ிறு ஆய்வு
பசய்யும பபாக்க தமிழ்நாடு முற்பபாக்க எழுத்தாுர்களித்ம கத்ந்து ஐந்தாண்டு காலைிாக
தீவிரிாக ஏற்படடுகளுது. இதில் என் பஙகம உண்டு. எழுத்தாுர் பவை. பகபுந்தி எழுதிி
அண்ணா வைழ சிறுகவதகவு நான் பித்பதன். இந்தத் பதாக்பபில் அண்ணா, கவலைஞர்,
பதன்னைரச, ராதா ிணாுன், இரா பசழின், பசகரன், முரபசாலி ிாறன், ிபகசீனிவைாசன்
பபான்றவைர்களின் அற்பதிானை சிறுகவதககள இத்ம பபற்றிருந்தனை. ஒரு க்பவபத் பதாடி
தனைது அனபவைத்வதகூ பசால்வைது பபான்ற கவலைஞரன் ‘க்பவபத் பதாடி’  என்ற சிறுகவத
இ்பபபாது ் ற்பபடுகிறபத பிஜக்கல் ரிலிசம - அதாவைது ிாந்திரீக ிதார்த்தம அதற்க
முன்பனைாிிாக இருந்த கவதிாகம. இந்தக் கவத இலைக்கிி இதுானை பசமிலைரல்
சிகரஙகவுத் பதாடத் சிறுகவத வைரவசயில் பிரசரக்க்பபடத்து.
தாகம, சஙகம, சர்க்கவர, பவைுாயி பபான்ற அற்பதிானை ிண்வைாசவனை
பவத்்பபகவு உருவைாக்கிிவைரும, பலை பிாழகளில் பகாண்பத்டுத்து
பசல்லை்பபடத்வைருிானை என் இனிி பதாுர் சின்னை்பப பாரதி அவைர்ககள திராவித் ிற்றும
முற்பபாக்க பவத்்பபாளிகளின் பவத்்பபககள பிடடுக்கியினைரால் இருடத்ி்பப
பசய்வைவத உணர்ந்து, இவைற்வற பிற பிாழகளுக்க எடுத்துகூ பசல்வைதற்காக ஒரு ஆஙகிலை
காலைாண்டு இதவு துவைக்கினைார். இந்திின் லிடபரகூசர் அண்டு அஸ்தடிக்ஸ் (ILA-Indian
Literature and Aesthetics) என்ற இந்த காலைாண்டு இதவு ிாநலை பசய்தி ிற்றும ிக்ககள
பதாத்ர்ப அவிகூசர் முல்வலை பவைந்தன் அவைர்ககள பசன்வனையில் பவைளியிடத்ார்.
இந்த இதழல் கவலைஞரன் நாவலைந்து சிறுகவதகளும, அண்ணா இறந்தபபாது
கவலைஞர், வைாபனைாலியில் ஆற்றிி உவர வீகூசம இத்ம பபற்றனை. இவைற்வற்ப பித்து்ப
பார்த்த பிறபிாழ வைாசகர்ககள கறி்பபாக ிார்க்சிி பதாுர்ககள கவலைஞரன் இலைக்கிித்தில்
ஒரு பபார்க்கணம இரு்பபவத பகாி காடினைார்ககள.
இ்பபி கவலைஞரன் இலைக்கிித்தின் பக்கம எனைது கவைனைம திருமபிிபபாது,
கவலைஞருக்க எதிரானை பல்பவைறு அரசிில் நகழ்வுககள ஒன்று திரண்த்னை. சடத்்ப பபரவவை
பதர்தலில் பதால்வியுற்ற பரிலைலிதா அவைர்ககள ிரத்பதழுந்தார். பிற்க ிாவைடத், பதன்
ிாவைடத் சாதிி சக்திகபுாடு வகபகார்த்துக் பகாண்த்ார். இந்தகூ சிித்தில் நான் கண்த் சிலை
‘ககள ிாதார்த்தஙகவு’  கவலைஞரத்ம பசால்வைதற்காக அவைவரகூ சந்திக்க சண்முகநாதனித்ம
பததி பகடபத்ன். கவலைஞர் அனிதித்து விடத்ார்.
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வைுக்கம பபால் கவலைஞவர ிாியில் உகளு அவைரது அவறயில் சந்தித்பதன். நான்
கண்த் ிதார்த்தஙகவு அவைரத்ம விுக்கிபனைன். பரிலைலிதா தவலைவியில் பலைிானை
எதிர்சக்தி உருவைாகி இரு்பபவதகூ சடிக்காடி, ஒரு கறி்பபிடத் சாதியினைர் திமுகவினைருக்க
வைாக்களிக்க ிாடத்ார்ககள என்று வைாதாிபனைன். ஆனைால், கவலைஞர் இந்தக் கருத்வத ஏற்றுக்
பகாகளுவில்வலை. அந்த சாதியில் திமுகவில் நாற்பதுக்கம அதிகிானை பபரவவை
உறு்பபினைர்ககள இரு்பபவத சடிக்காடினைார். பசன்ற சடத்்ப பபரவவை பதர்தலிாலம
இவைர்ககள தனைக்க ஒடடு பிாத்திாக வைாக்களித்ததாக பதரவித்தார். இந்தக் கருத்வத
என்னைால் ஏற்றுக் பகாகளு இிலைவில்வலை. அபத சிிம பசான்னைவதபி பசால்லிக்
பகாண்ிரு்பபதில் பலைனம இல்வலை. நான், பசன்ற சடத்்பபபரவவை பதர்தல் பபால்,
நாத்ாளுின்ற பதர்தல் இருக்காது என்றும திமுகவிற்க அ்பபபாவதி அுவிற்க வைாக்கககள
கிவத்க்காது என்றும கறி்பபிடபத்ன்.
உத்பனை முதல்வைர் பத்லிகாமில் பபசி, சண்முகநாதவனை ஒரு கறி்பபிடத் பததியில்
பவைளிிானை முரபசாலிவி எடுத்துக் பகாண்டு வைரகூபசான்னைார். ‘நீஙககள தான் முரபசாலி
பி்பபதில்வலைபி’  என்று ஒரு பசல்லைக் கடடும வவைத்தார். சண்முகநாதன் பகாண்டு வைந்த
முரபசாலியின், முதல் பக்கத்தில், கவலைஞர் பநல்வலை ிாவைடத்த்தில் சற்று்ப பிணம பசய்த
பபாது சிிாய் திரண்த் ் டத்்ப பபருக்வக பவக்பபத்ிாக காடிிது. கவலைஞர்
பபருமிதிாக ‘சமுத்திரம! எனைக்க பபாகிற இத்பில்லைாம நல்லை ் டத்ம வைருது...
பாத்தீஙகுா முரபசாலிவி . ஆனைா பபரி பத்திரவகககள இவத இருடத்ி்பப
பசய்கின்றனை’  என்றார். பபகூச வைாக்கில் கவலைஞர் முதலில் முரபசாலிவியும, பின்னைர்
விடுதவலைவியும இவைற்றிற்க பிறகதான் இதர பத்திரவககவுயும பி்பபதாக அறிந்பதன்.
உத்பனை, நான் இந்த பாணியில் பபசிபனைன்.
‘சார் காிராசர்... பதிதாக பதான்றிி திமுக சக்திிா பற்றி கவைவலை்பபத்ாி,
ராராஜவி ிடடுபி ஒரு பபரி சக்திிா நவனைத்தார். இதனைாலைதான் அவைர் தமிுக
அரசிிலில் திமுகவித்ம பதாற்றார். நீஙகளும பபாணிிாகாத விடுதவலை்ப பத்திரவக பிலை
ஒரு அிக்சன் வவைத்திருக்கிஙக. இது உஙகவு ிாதார்த்தத்திலிருந்து திவச திரு்பபமுன்ன
நவனைக்கிபறன். முதல்லை அந்த பத்திரவகவி பிக்கிறத விடுஙக சார்’ .
‘ஆயிரந்தான் இருந்தாாலம நான் பவைவலை பசய்த பத்திரவக ஆயிற்பற.’
கவலைஞருக்க, பரிலைலிதாவித்ம அிவி்ப படடு்பபபானை விடுதவலை
பத்திரவகயின் பபருஙகாி வைாசவனை பபாகவில்வலை. ‘விடுதவலைவி பற்றி பபசம பபாது
அவைரது கண்ககள உகளபநாக்கி்ப பபாய் கத்ந்த காலைத்தில் கால் நமித்ம விிம பகாண்த்னை.
மீண்டும எனைது பபகூச, வைர்பபபாகம நாத்ாளுின்ற பதர்தவலைகூ சற்றி வைந்தது. இன்னின்னை
இத்ஙகளில் கவலைஞருக்க ஆதரவு இருக்காது என்பவத பசான்பனைன். எனைது பநாக்கம
கவலைஞவர உஷார் படுத்த பவைண்டும என்பதுதாபனை தவிர ஊக்க கவற்பபிற்காக அல்லை
என்பவத எடுத்துக் காடிபனைன்’ 
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கவலைஞபரா எனைது கருத்தாக்கம - எதிர்கருத்தாக்கம என்ற தத்துவைார்த்த்ப பபாக்வக
பரந்தவைர் பபால் பில்லை தவலைிாடினைார். நான், மீண்டும மீண்டும அவைருக்கம
கடசிக்கம, ிக்ககள ித்தியில், கறி்பபாக பபருந்து கடத்ணஙகவு உிர்த்திிதால் ஏற்படத்
கச்பபணர்வுகவு பதரவித்தபபாது கவலைஞர், ினைமவிடடு என்னித்ம ஆணிிி்பபது்ப
பபால் இந்த பாணியில் பபசினைார்.
‘சமுத்திரம! எல்லைாருக்கம நன்வி பசய்ிணமுன்னதான் நான் நவனைக்கிபறன்.
கடசிக்க அ்பபால் எல்லைா ிக்கவுயும ஒபர ிாதிரதான் பார்க்கிபறன். பலை நல்லை
காரிஙகவு பசய்து வைருவைது உஙகளுக்பக பதரயும. அ்பபியும ிாராவைது ட்டடடு்ப பபாத்ா
விடத்ால் அதற்க நான் என்னை சமுத்திரம பசய்ி முியும’ 
என் கண்ககள கலைஙகி விடத்னை. ஒரு ிகத்தான் தவலைவைர், ிாபபரும முதல்வைர், ஒரு
எழுத்தாு சாினிினித்ம எ்பபிபில்லைாம ினைம விடடு பபசகிறார்! கடசிக்
காரர்களித்மும, அவிகூசர்களித்மும ் த் ் ற முிிாத ஒரு கருத்வத என்னித்ம எ்பபி
முன் வவைக்கிறார் என்பவத நவனைத்ததும, நான் ஆி்பபபாபனைன். கறி்பபாக சண்முகநாதன்
அவைர்ககள மூலைம முரபசாலிவி தருவித்து கவலைஞபர, தனைது பநல்வலை ிாவைடத் சற்று்ப
பிண நகழ்வு பவக்பபத்ஙகவு என்னித்ம காடிிது என்வனை பிரமிக்க வவைத்தது.
நான் கவலைஞவர நீர் பபாஙகம கண்கபுாடு நவலைகவலைவைாய் பார்த்பதன். ஒரு
ிகத்தான் ினிதரன் அருபக இருக்கம வைாய்்பப கிவத்த்ததில் ிகிழ்ந்து பபாபனைன். சிறிது
இவத்பவைளிக் பகாடுத்து எழுந்து நத்ந்பதன். ஆனைாாலம, கவலைஞர் அன்று உணர்கூசி
வைச்பபடடு, என்னித்ம பதரவித்த இந்தக் கருத்து ினைதுவில் அவைரது பசிலைாக்கம எ்பபி
ிாசற்று இருக்கிறது என்பவத பரந்து பகாகளு வைாய்்பபளித்தது. இவதக் கடசிக்காரர்களும,
அரச அதிகாரகளும பரந்து பகாண்த்ார்குா என்பது பவைறு விவைகாரம.
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ிஞ்சகள துண்டு - ஒரு ிஞ்சகள விிர்சனைம

1998 ஆம ஆண்டு ரனைவைர ிாதவைாக்கில் கவலைஞவர மீண்டும சந்தித்பதன்.
வைகளுலைாருக்க அமிர்தசரஸ் பபாற்பகாவில் பபால் ஒன்வற உருவைாக்க பவைண்டும
என்று முன்ப பகாடுத்த கறி்பவப கவலைஞரத்ம நவனைவு்பபடுத்திபனைன். பிறக
நவககூசவவைிாக ‘நீஙககள பபாடிருக்கம ிஞ்சகள துண்வத் வித், வைகளுலைார் உஙகளுக்க
அதிகிாக வைலிவி பகாடு்பபார்’  என்று பசால்லி விடடு நாக்வகக் கித்பதன். என்னித்ம
அவைர் காடிி பதாுவியில் அவைர் ிகத்தான் தவலைவைர் என்பவதயும, தமிுகத்தின்
முதல்வைர் என்பவதயும ிறந்து பபாய் சிறிது அதிகிாகபவை பபசிவிடபத்ன்.
கவலைஞர், பதாளில் ிஞ்சகள துண்டு அணிவைவத, பகத்தறிவு வைாதிககள என்று ் றிக்
பகாகளகிறவைர்ககள, பிவத்களில் கிண்த்ல் அித்தும, பத்திரவககளில் எழுதியும வைந்த
பவைவு. உவத் என்பது உத்மப முழுவைவதயும நாகரீகிாக ிவறக்கம வைவர, அது
ஒருவைரன் பசாந்த விவைகாரம என்பவத, பவைண்டும என்பற ிறந்து பபாய், கவலைஞவர
இந்த்ப பபர்வைழககள வைமபக்க இழுத்துக் பகாண்ிருந்தார்ககள. இதன் தாக்கத்தாபலைா
என்னைபிா நானம ிஞ்சகள துண்வத் கறி்பபித் பவைண்ிிது ஆயிற்று. ஆனைாாலம, கவலைஞர்
அசரவில்வலை. ிஞ்சகள துண்வத் பபாடிரு்பபவத விஞ்ஞானை்ப ூனர்வைிாக விுக்க்ப
பபானைார். நான் அவைர் பபகூவச இவத்ிறித்து இ்பபிக் ் றிபனைன்.
‘சார், நீஙக ிஞ்ச துண்த் பபாடுறத கிண்த்ல் பசய்றவைஙக பகத்தறிவுக்காக அ்பபி
வைாதாத்லை. எ்பபிிாவைது உஙககள இந்த ிஞ்சகள துண்த் எடுக்க வவைகூசிடடு, அ்பபிிாவைது
நீஙக தவலைவி பபாடடுத் ிாடிர்குா என்று எதிர் பார்க்கிற நிது அரசிில் விபராதிககள
அவைர்ககள. ிஞ்சகள துண்டு ஒரு பபரி விவைகாரம அல்லை. பபானை வைருஷபி உஙகளுக்க
ஆயுகள முிி்பபபாகதுன்ன நாகள கறித்த எதிரகளுக்கம இந்த ிஞ்சகள துண்டு விி
பபர்வைழகளுக்கம எந்த வித்திிாசமும கிவத்ிாது. எந்த துண்டு பபாத் பவைண்டும என்பது
உஙககள உரவி. இவத கவற ் றுகிற எவைரும ஒரு காடடுமிராண்ிதான்’  என்று பபாரந்து
தகளளி, அந்த விவைகாரத்திற்க அஙபகபி முற்று்பபகளளி வவைத்பதன்.
கவலைஞர் என் கருத்வத ஆடபசபிக்கவும இல்வலை. அஙககரக்கவும இல்வலை. சின்னை
சிர்பபாய் ஒரு சிர்பவப உதிர்த்தார்.
பல்பவைறு அரசிில் - சமூக விவைகாரஙககள கறித்து கவலைஞரத்ம பபசிக்
பகாண்ிருந்பதன். அவைரும பவைளிபி பசால்லை முிிாத சிலை விவைகாரஙகவு என்னித்ம
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விுக்கினைார். நான் பநகிழ்ந்து பபாபனைன். அவைர் அ்பபபாது ் றிிவவை எல்லைாம பின்னைர்
சமபவைஙகுாகவும, பசய்திகுாகவும பவைளி்பபடத்னை. நான் என்வனைபி நமப முிிாில்
கவலைஞவர நமபிி பிபி பார்த்பதன். இந்த துஷ்த் பிகளவுயித்மும அவைர் வவைத்திருக்கம
நமபிக்வக, என்வனை ிவலைக்க வவைத்தது.
பின்னைர், கன்னிிாகிர ிாவைடத்ம சாமித்பதா்பபில் உகளு வவைகண்த்சாமிக்க ஒரு
நல்லை பகாடத்ம ஒன்வற அவிக்க பவைண்டும என்று கறி்பபிடபத்ன். இதனைால்,
கன்னிிாகிர ிாவைடத்த்தின் எளிி ிக்ககள அவனைவைரும வவைகண்த்ர் பக்கம நற்பார்ககள
என்பறன். உத்பனை கவலைஞர் ‘பிர்கண்வத்ல் வைஙகி விவைகாரத்வத நல்லை முிவுக்க
பகாண்டு வைர்பபபாகிபறன் சமுத்திரம’  என்றார். உத்பனை நான் ‘ட்டடடு்ப பபாத்க் ் த்
பபாகாத பணக்காரர்களுக்க நீஙககள பசய்வைது எ்பபிபிா.. ஆனைால், வவைகண்த் சாமிவி
பின்வி்ப படுத்தினைால் எளிி ிக்ககள கறி்பபாக பவனைபிறி ிக்ககள, உஙககள பக்கம
கடடுக் பகா்பபாக நற்பார்ககள. அபதாடு வவைகண்த்ர் வைகளுலைாருக்கம, நாராிண
கருவிற்கம முன்பப ிாபபரும பரடசிிாுராக இருந்தவைர்’  என்று கறி்பபிடபத்ன்.
கவலைஞரும தமிுக அறநவலைித் துவற அவிகூசர், தமிழ்க் கிிகன் அவைர்கவு, சாமித்
பதா்பபிற்க பசன்று முதலில் பார்வவையித்கூ பசால்வைதாகக் கறி்பபிடத்ார்.
கன்னிிாகிர ிாவைடத்த்தில் சாமித்பதா்பப என்ற இத்த்தில் ிாபபரும ஆன்மீக்ப
பபாராளிிாக உதித்தவைர் வவைகண்த்ர். வைகளுலைாருக்கம, நாராிணகருவிற்கம ஐமபது
ஆண்டுகளுக்க முன்பப பிறந்து அவைர்களுக்க இவணிாக ஆன்மீக்ப பரடசிவி
ஏற்படுத்திிவைர். அவைர் வைாழ்ந்த பத்பதான்பதாவைது நூற்றாண்ில் நமூனதிரககள,
பிராிணர்ககள, பவைகளுாுர்ககள ஆகிபிார் தவிர அவனைத்து சாதியினைரும முடிக்க கபு
பவைடி கடத்பவைா, பதாளில் துண்டு பபாத்பவைா, நல்லை பபிர் வவைத்துக் பகாகளுபவைா
உரவி உகளுவைர்குாக இல்வலை. முிசூடும பபருிாகள என்று பபற்பறாரால்
பபிரத்்பபடத் வவைண்த்ருக்கக் ் த், பில் சாதியினைரன் அகூசறுத்தல் கலைந்த
வைற்பறுத்தலில் முத்துக்கடி என்று பபிர் ிாற்றம பசய்ி்பபடத்து.
இபதாடு, அவனைத்து பிற்படுத்த்பபடத், தாழ்த்த்பபடத் பபண்ககள இடு்பபக்க பிபலை
எந்த துணியும பபாத்க் ் த்ாது என்று இந்து ிதத்தாாலம, அதன் எடுபிிிானை அரசாாலம
தவத்பசய்ி்ப படிருந்த காலைம. இந்தக் காலைக்கடத்த்தில் பதான்றிி வவைகண்த்ர்
பிராத்ஸ்ட கிறிஸ்துவை என்ற பாதிரகுானை பதுபவை, சார்லைஸ் ிால்ட பபான்றவைர்குால்
துவைக்க்பபடத் பதாகளசீவலை்ப பபாராடத்த்திற்க அழுத்தம பகாடுத்தவைர். துண்டு பபாத்
உரவிிற்ற எளிிவைர்களுக்க தவலை்பபாய் கடிவிடத்வைர். ஆடு பவைடியும, ிாடு
பவைடியும தஙகளுக்ககள ஒருவைவர ஒருவைர் பவைடிக் பகாண்டும ிாய்ந்து பகாண்ிருந்த
எளிி ிக்கவு அருவை வைழபாடிற்க பகாண்டு வைந்தவைர். ‘கவகிாு்ப பிறந்தவைபனை என்
குந்தாய் எழுந்திருத்ா என்று கவிமுுக்கம இடத்வைர். இந்த முுக்கமதான் திராவித்
இிக்கத்தின் கறி்பபாக கவலைஞரன் தமிழ் முுக்கிானைது. இந்த வைவகயில்,
வவைகண்த்வர்ப பபாலைபவை எளிி கியில் பிறந்த கவலைஞர், அந்த சாமித்பதா்பப ஆன்மிக்ப
பபாராளியின் ஒரு நவீனை, சமூக பதி்பப என்பபத என் கருத்து. இவத கவலைஞருக்க
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எடுத்துவர்பபதில் எந்த அுவிற்க பவைற்றி்ப பபற்பறபனைா எனைக்கத் பதரிாது.
இதுவைவரயும சாமித்பதா்பப ஆசாமித் பதா்பபாகபவை இருக்கிறது.
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சாண் ஏறி முும சறுக்கிி பதர்தல்ககள...

நான், கவலைஞவர மீண்டும 1998 ஆம ஆண்டு அக்பத்ாபர் ிாதம கவலைஞவர மீண்டும
பகாபாலைபரத்தில் சந்தித்பதன்.
இபத ஆண்டு பி்பரவைரயில் நவத்பபற்ற நாத்ாளுின்ற பதர்தல்களில் பரிலைலிதா
அணி 30 இத்ஙகவுயும, கவலைஞர் அணி 10 இத்ஙகவுயும பபற்று ித்திி அரசிிலில்
ஒரு திரு்பபமுவனை ஏற்படத் காலைக்கடத்ம. பரிலைலிதா கவலைஞர் அரவச, பதவி நீக்கம
பசய்ி பவைண்டும என்று ித்திி அரவச மிரடிக் பகாண்ிருந்த பவைவு.
இந்த பதர்தல்களுக்க முன்ப, ிார்க்சீி கமக்னிஸ்ட கடசியின் தவலைவைர்களில்
ஒருவைரானை ி.பக. ரஙகராரன் அவைர்களின் அஙககாரத்தில் பகாவவை, ிதுவரத் பதாகதிகவு
அந்தக் கடசிக்க விடடுக் பகாடுக்கமபி மூ்பபனைாரத்ம பிற்பகாண்த் முிற்சிகவுயும,
கவலைஞபராடு பதாத்ர்ப பகாகளு முிிாில் பபானை முிற்சிகவுயும எடுத்துவரத்பதன்.
ஒருபவைவு ிார்க்சிி கமக்னிஸ்ட கடசி, திமுக ் டத்ணியில் பசர்க்க்பபடடு இருந்தால்,
மிககூசிறிி அுவிலைானை வைாக்க வித்திிாசத்தில் பவைற்றி பபற்ற அதிமுக - பாரக
் டத்ணிவி பதால்வியுறகூ பசய்திருக்கலைாம. இதனைால் இந்த நவலைவி ஏற்படிருக்காது
என்று பவைளி்பபவத்ிாகபவை பதரவித்பதன்.
கவலைஞர், முகத்தில் எந்த உணர்வும இல்லைாில், நான் கறி்பபிடுவைவத உகளவைாஙகிக்
பகாண்த்ார். ட்டருவு உற்சாகம கவறந்துதான் காண்பபடத்ார். அவைரது அரசிிபலை சாண் ஏறி
முும சறுக்ககிற கவத. பவுிகவத திருமபி வித்க் ் த்ாபத என்று அவைர் சிந்தித்திருந்தால்
அது தவைறில்வலை. அவைவர உற்சாக்பபடுத்துவைதற்காக கவலைஞரத்ம நான் அறிந்த ஒரு
தகவைவலைகூ பசான்பனைன். அது பவைறும தகவைல் அல்லை. உண்வி. பிிராக பணிிாற்றும
திரு. ஸ்த்ாலினக்க ிக்ககள ித்தியில் நல்லை வைரபவைற்ப இரு்பபவத கண்த்தாக
கறி்பபிடபத்ன். கவறந்த படசம அவைருக்க எதிராக எந்த முணமுண்பபம இல்வலை
என்றும அவைரது கண்துஞ்சா பசில்பாடு ிக்களின் கவைனைத்திற்க்ப பபாய் இருக்கிறது
என்றும பதரவித்பதன். அவைர் முகத்தில் அரசிில் பசாகஙகவுயும மீறி ஒரு சின்னை்ப
பபருமிதம ஏற்படத்து.
இந்த சிித்தில், பகாவர்பபற்ககள என்ற எனைது சிறுகவதத் பதாக்பவப கவலைஞரத்ம
பகாடுத்பதன். இதில் வைரும தவலை்பபக் கவத 1997 ஆம ஆண்டு தினைிணிக் கதிர் பபாஙகல்
ிலைரல், எழுத்ப படடு பின்னைர் பதாக்பபில் பசர்க்க்பபடத்து. இந்தக் கவதயில் அ்பபபாபத
ஒருபவைவு தமிுகத்தில் நவத்பபறக் ் ிி கவலைஞருக்க எதிரானை எதிர்விவனைகவு
சடிக் காடியிருந்பதன். அது இ்பபபாது பலித்து விடத்தில் மிகவும பவைதவனை்ப படபத்ன்.
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இந்தக் கவதயில், ிாதவைிக்களின் தவலைவைனைானை கிருஷ்ணன், அந்நினைானை
அர்கூசனைவனை இந்த ிக்களுக்க அறிமுக்பபடுத்தி, எ்பபி தனிநபர் வைழபாடவத்க் பகாண்டு
வைந்தான் என்பவதயும, இதன் பதாத்ர்பாக ிாதவைகலை அழவின் பபாது அத்தவனை ிாதவைரும
ஒரு உடுக்கி கவலைஞன் வைசம ிாடிக் பகாண்த்வத சிறிது பசர்த்து பராணக் கவதயில்
அரசிில் பபாி தவிபனைன். பகாவர்ப பற்குால் ஒருவைவர ஒருவைர் அித்துக் பகாண்டு
ிாதவைகலைம ிாண்டு பபாகிறது. இன்னம எஞ்சியிருக்கம பகாவர்ப பற்கவு பதிி ூனதகி ,
நவீனை ூனதஙகபுாடு தமிுக கத்பலைாரம ் டி வைருவைதாக முித்திரு்பபபன். இதில்
அர்கூசனைனைாக எம.ஜ.ஆவரயும, கிருஷ்ணனைாக கவலைஞவரயும உருவைகித்து்ப பித்தால் அந்த
கவதக்ககளபு ஒரு கவத இரு்பபது பரயும.
முதல்வைர் கவலைஞரத்ம இந்தக் கவதவி பிக்கமபி கறி்பபிடபத்ன். நான்
அவைவர்ப பற்றி பவைளி்பபவத்ிாக பசால்லை முிிாதவத இந்த கவத மூலைம பதரந்து
பகாகளுடடும என்ற ினை்பபபாக்கில் பகாடுத்பதன்.
இதற்க்ப பிறகம கவலைஞரத்ம, எதிர் சக்திகளின் பிலைாண்வி பற்றி பபசிபனைன்.
கவலைஞர், நான் பபசிிவத பகடடுக் பகாண்ிருந்தாபர தவிர, பதிலைளிக்கவில்வலை. நான்
பபச்பபபச, எதிர்சக்திகவு முறிிிக்க அல்லைது எதிர் பநாக்க, பிற்பகாகளு்ப
பத்பவைண்ிி விக்கம, அவைர் ினைதில் எழுந்ததாக நவனைக்கிபறன். நானம, கவலைஞவர
அந்த விக்கத்திற்ககளபுபி விடடு விடடு சண்முகநாதன் பத்லிகாமில் இன்பனைாரு
பார்வவைிாுவர நவனைவு படுத்தும முன்பப பவைளிபிறிபனைன்.
கவலைஞவரகூ சந்தித்துவிடடு அந்தத் பதருவின் எதிர் பக்கம உகளு வீடிற்ககூ
பசன்பறன். எனைது இனிி நண்பர் நாக்பபிகளவு அவைர்களின் இல்லைம அது. பசன்வனையில்
எல்.எம.எல் இருகூசக்கர வைாகனைஙகளின், ஒடடுபிாத்த விற்பவனைிாுராக அதற்காக ஒரு
பதாழற்் த்மும வவைத்திரு்பபவைர். தஞ்வசயில் இ்பபபாது ிாருதி விற்பவனைக் ் த்த்வதயும
வவைத்திருக்கிறார். மிகவும எளிவிிானைவைர். அவைரும, அவைரது கடுமபத்தினைரும எனைக்க
கடுமப நண்பர்ககள. அவைவர்ப பார்க்ககூ பசன்றிருந்பதன். கவலைஞவர நான் அிக்கி்ப
பார்்பபது அவைருக்கத் பதரயும. என்னித்ம கவலைஞர் கடுமபத்வத்ப பற்றி ஒரு
பசாற்பபாழபவை ஆற்றிவிடத்ார்.
கவலைஞர் கடுமபத்தினைர் கறி்பபாக பபண்ககள தனைது ிருிககளகளுத்ன் அந்தக்
காலைத்தில் இருந்பத இில்பாக புகவைார்ககள என்றும, ஒரு தவலைவைரன் ிககளககள என்ற
எண்ணத்வத எ்பபபாதுபி பகாடுக்கிாடத்ார்ககள என்றும வைாிார்ப பாராடினைார். அவைர்
பதரவித்த பிறகதான் எனைக்க கவலைஞர் கடுமபத்தினைர்ககள அவனைவைவர்ப பற்றிி
விவைரஙகளும பதரயும. ஆக பிாத்தத்தில் அந்த நாலைாவைது கறுக்கத் பதருவில் பசாந்திாய்
கி வைந்த நாளிலிருந்து கவலைஞரும, அவைரது கடுமபத்தினைரும அவனைவைருக்கம,
நல்லைபதாரு அண்வத் வீடடுக்காரர்குாகத்தான் நத்ந்து வைருகிறார்ககள என்று அவைர்
பபருமிதிாகக் கறி்பபிடத்ார்.
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பதாுவி என்ற ஒரு பசால்லைாக நமூனதிரபாத்-கவலைஞர்

1998 ஆம ஆண்டு பச்பத்மபர் ிாதம பத்தாம பததி நானம பதாுர் சின்னை்பப பாரதியும
கவலைஞவரகூ சந்திக்க அனிதிக் கிவத்த்தது.
அன்று காவலை ஒன்பது ிணிக்க கவலைஞவர சந்திக்க அனிதி கிவத்த்தது. காவலை
எடபத்முக்கால் ிணிக்பக பசன்றுவிடபத்ாம. அன்வறக்க தஞ்வச தமிழ் பல்கவலைக்குக
முன்னைாகள துவணபவைந்தர் சி.பா என்று அன்பபாடு அவுக்க்பபடும முவனைவைர்
சி.பாலைச்பபிரிணிிம அதிகாவலையில் காலைிாகி விடத்ார். இனிவிிாக இில்பாக
புகம தமிுறிஞர். எனைது சத்திி ஆபவைசம என்ற நாவைல் பவைளியீடடு விுாவில், இந்த
பவத்்பவப்ப பற்றி, அவைர் விலைாவைாரிாக பபசிிது இன்றும இனிவி நவனைவுகுாக
நுலைாடுகின்றனை. அபத சிபா அவைர்ககள எஙககள சந்தி்பப நாளில் அதிகாவலையில் ிரணிாகி
விடத்ார். கவலைஞரும அவைருக்க இறுதி ிரிாவத பசாலத்துவைதற்காக பார்வவைிாுர்ககள
பநரத்வத தவிர்க்க முிிாதபி ரத்து பசய்து விடத்ார்.
நாஙககள கவலைஞர் இல்லைத்திற்க்ப பபாய்கூ பசர்ந்ததும சண்முகநாதன் அவைர்ககள
நவலைவிவி விுக்கி விடடு, ‘எதற்கம பபாய்்ப பார்க்கிபறன்’ , என்ற பதரவித்து விடடு
கவலைஞவர சந்திக்க பசன்றார். ஐந்து நமித்ஙகளில் திருமபி வைந்து எஙககள இருவைவர ிடடும
சந்திக்க கவலைஞர் அனிதி பகாடுத்ததாக பதரவித்தார். விவரவைாக பபசிவிடடு வைந்து
விடுமபியும அறிவுவர ் றினைார். கவலைஞவர சந்திக்க முன் அனிதி பபற்றிருந்த காவைல்
துவற உிர் அதிகார ஒருவைர், கடசித் தவலைவைர்ககள, பிற்க வைஙக அரசின் உிர் அதிகார
ஒருவைர் ஆகிபிார் திரு்பபி அன்பப்ப படத்ார்ககள. அவைர்ககள அ்பபி அன்பப்ப படத்தில்
எனைக்க சந்பதாஷம வைரக்் த்ாதுதான் ஆனைாாலம வைந்தது. எஙகவு ிடடுபி பார்க்க
கவலைஞர் அனிதித்து இருக்கிறார் என்பதில் ஒரு பபருமிதம. அபத சிிம சி.பாவின்
ிரணத்தால் ஒருவு அதிர்கூசியுற்ற நானம கவலைஞருத்ன் உவரிாடுவைதற்காக ினைதில்
வைரத்திருந்த உவர்ப பபாருகள படிிவலை உத்னைிிாக நவனைவுக்க பகாண்டுவைர
முிிவில்வலை .
வைுக்கமபபால் கவலைஞர், எஙகவு எழுந்து நன்று வைரபவைற்றார். நான் சின்னை்பப
பாரதி அவைர்கவு கவலைஞருக்க அறிமுகம பசய்து வவைத்பதன். உத்பனை கவலைஞர்
பதரயுபி... இவைபராத் தாகத்வத பித்திருக்பகன்’  என்றார். இந்த தாகம நாவைல், ிக்ககள
இலைக்கிித்தில் ஒரு திரு்பபமுவனை. எளிவிிானை நவத்யில் அன்வறி தஞ்வச
ிாவைடத்த்தில் மிடத்ாமிராசககள, விவைசாி பதாழலைாுர்களுக்க சவுக்கி, சாணி்பபால்
பகாடுத்து பகாடுஙபகான்வி பசய்தவதயும, இந்த பகாடுவிகவு மீறி அவைர்ககள
பபார்க்பகாி தக்கிிவதயும சித்தரக்கம நாவைல். நகூசிம கவலைஞருக்க பிித்திருக்கம.
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பிறக கவலைஞரத்ம ‘சார், இவைரு நமூனதிரபாத் அவைர்கபுாடு பதாுவிபிாடு
புககிறவைர். முதவலைவிகூசரானை கவலைஞர் எ்பபி இரு்பபாபரா என்று உஙகவுகூ சந்திக்க
திஙகினைார். நான்தான் ‘கவலைஞர் இன்பனைாரு நமூனதிரபாத்... சந்தித்துத்தான் பாருஙகபுன்
என்று வைற்பறுத்திக் ் டி வைந்பதன்’  என்பறன். கவலைஞர் சிரத்துக் பகாண்த்ார். பின்னைர்
அவைரத்ம, அவைரது அண்ணா இரஙகற்பா பிரசரிானை இலைா பத்திரவகவி காடிபனைாம.
அந்த ஆஙகிலை பிாழிாக்கத்வத ஒரு நமித்ம பிபலைாடத்ிாக பார்த்த கவலைஞர்
அந்த கவிவதயில் முக்கிிிானை சிலை பகதிககள விடுபடடு பபாய்விடத்னை என்று பபாகிற
பபாக்கில் பசால்வைது பபால் பசான்னைார். உத்பனை பிாழபபிர்்பபாுர் ஆக்கிக்
பகாடுத்தவத அ்பபிபி பவைளியிடபத்ாம என்றும, மீண்டும அவத முழுவிிாக
பவைளியிடுபவைாம என்றும, கறி்பபிடடு விடடு, கவலைஞர் பபாய் வைாருஙககள என்று
பசால்ாலம முன்பப நாஙககள எழுந்பதாம. காலைத்தின் அருவி கருதும கவலைஞர் எஙகவு
ிடடும பார்த்ததற்க நன்றி பசால்லிக் பகாண்பத்ாம. கவலைஞரும எழுந்து நன்று
வைழின்பபினைார்.
பபாதுவுவத்வி தவலைவைர்கபுாடு ‘பதாுபர’  என்று இவணிாக புகம சின்னை்பப
பாரதிபி அசந்து பபானைார். ‘என்னைஙக கவலைஞர் இவ்வைுவு எளிவிிாக இருக்கிறார்.
எவ்வைுவு அன்பாக இருக்கிறார்’  என்று பகாபாலைபரத்தில் இருந்து ராதாகிருஷ்ண சாவலை
வைருவைது வைவரக்கம பசால்லிக் பகாண்பத் இருந்தார். பிறக என் சடவத்வி்ப பிித்து
இழுத்து நற்க வவைத்து ‘என்னை சமுத்திரம! கவலைஞர் கிடத் பபாய் அவ்வைுவு சர்வை
சாதாரணிா பபசறீஙகபு. நான் அவைர் பார்க்க திஙகிபனைன் என்பவத ் த் பசால்றீஙகபு’ 
என்று ஆகூசரி்பபடத்ார். உத்பனை நான், ‘ஒரு ிகத்தான் தவலைவைரத்ம அ்பபி பசால்லைக்
் த்ாது. ஆனைால், கவலைஞர் ிாபபரும தவலைவைர் ிடடும அல்லை... தவலைசிறந்த
இலைக்கிிவைாதி. நான் பபசவில்வலை; அவைர்தான், தனைது பசால்லைாாலம பசிலைாாலம என்வனை
அ்பபி பபச வவைக்கிறார்’  என்று கறி்பபிடபத்ன்.
பபாதுவுவத்வி கடசிக்காரர்ககள அரசிில் ரீதிிாக கவலைஞரத்ம இவணவைதும
உண்டு. பிரவைதும உண்டு. பலைிாக ஆதர்பபதும, கடுவிிாக சாடுவைதும அரசிில்
ிாற்றஙகவு சார்ந்து உகளுனை. ஆனைால், இலைக்கிிம என்று வைரும பபாது கவலைஞரத்ம
அவைர்களுக்க ிகத்தான் ிரிாவத உண்டு.
இ்பபபாது தீக்கதிர் பத்திரவகயில் கவலைஞரன் அரசிில் கடுவிிாக
விிர்சிக்க்பபடுகிறது. ஆனைால், முதல்வைரன் மிககூசிறந்த பதினைஙகளில் ஒன்றானை
பதன்பாண்ிகூ சிஙகம - பகருத்தில் உகளு பகாழக்பகாடு பல்கவலைக் குகத்தில் தமிழ்
முதுகவலை வைக்பபிற்க பாத்நூலைாக வவைக்க்பபடிருக்கிற தகவைவலை நான் கறி்பபிடத்தும
ிறுநாகள அவத மிக்பபபரிகூ பசய்திிாக தீக்கதிர் பவைளியிடத்து. இதற்காக தீக்கதிர்
பபாறு்பபாசிரிர் ச.பபா.அகத்திிலிஙகம அவைர்களுக்க நான் நன்றி பதரவித்த பபாது
‘என்னை பதாுபர! கவலைஞர் ிாபபரும இலைக்கிிவைாதி என்பதில் நாஙககள எ்பபபாதுபி
அணி பிரந்தததில்வலை. அற்பதிானை இலைக்கிிவைாதி ஆயிற்பற. அரசிில் பவைறு இலைக்கிிம
பவைறு என்று விுக்கினைார்.
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இதற்கிவத்பி, கவலைஞருக்க, என் மீது ினைகச்பவப ஏற்படுத்தக் ் ிி மூன்று நகழ்கூசிககள
பசால்லிவவைத்தது பபால் அடுத்தடுத்து ஏற்படத்னை.
தமிழ்க்கல்வி, தமிழ் வைழபாடு பபான்ற விவைகாரஙகவு முன்னிவலை்ப
படுத்துவைதற்காக, பதாுர் வைா.மு.பசதுராின் அவைர்ககள, ியிவலை கபாீஸஸ்வைரன் பகாயிாலக்க
அருபக ஒரு ் டத்த்திற்க ஏற்பாடு பசய்திருந்தார். இதில், பதிி தமிுகத்தின் தவலைவைர்
பதாுர் கிருஷ்ணசாமியும கலைந்து பகாண்த்ார். நூற்றுக்கணக்கானை பகாயில்களுக்க தமிழல்
கத்முுக்க பசய்தவைரும, இந்த பகாயில்களில் தமிழ் பவைகளவிகவு நத்த்துபவைருிானை
சத்திிபவைல் முருகன் உகளளிடத்்ப பலைசிி பபரிார்களும, சமூகத் தவலைவைர்களும கலைந்து
பகாண்த்ார்ககள. ஒருநாகள முழுவைதும நவத்பபற்ற இந்தக் ் டத்த்தில் நானம கலைந்துக்
பகாண்டு உவரிாற்றிபனைன்.
பகாயில் கருவைவறயில் அர்கூசகர் உகளபு நற்பவதயும, ட்டதுவைார் இத்ஒதுக்கத்ாக
கருவைவறக்க பவைளிபி நற்பவதயும எடுத்துக் காடிபனைன். ஆவகிால், பவைளிபி நற்கம
ட்டதுவைார்கவு கருவைவறகளுக்ககள நற்க வவைக்க பவைண்டும. இதற்காக கருவைவற நர்பப்ப
பபாராடத்ம ஒன்வற சிவற நர்பப்ப பபாராடத்ம பபால் நத்த்த பவைண்டும என்று
கறி்பபிடபத்ன். அவனைத்து சாதியினைரும அர்கூசகர்குாக பவைண்டும என்று வைலியுறுத்தும
கி.வீரிணி அவைர்ககள அரச பகாயில்களில் தமிழ் பவைகளவிகவு நத்த்துவைது
பபாது்பபணத்வத வீணி்பபதாகம என்று எவைவரபிா திரு்பதி படுத்துவைதற்காக விடுத்த
அறிக்வகவியும கறி்பபிடபத்ன்.
இவதவித் இன்பனைாரு பசய்திவியும முக்கிிிாக பதரவித்பதன். தமிுக அரசின்
அறநவலைித்துவறயின் பசிலைாுராக இருந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிானை பிய்கண்த்பதவைன்,
அந்த துவறயில் இருந்து ிாற்ற்பபடத்ார். இவைர் தமிழ் வைழபாடில், அு்பபரி நமபிக்வக
பகாண்த்வைர். இதற்காக பல்பவைறு நத்வைிக்வககவு பிற் பகாண்த்வைர். இ்பபி
அறநவலைித் துவறபிாடு முழுவிிாக ஒன்றி்பபபானை பநர்விிாுரானை பிய்கண்த்
பதவைன், தமிழ் வைழபாடு, தமிழ் கல்வி வைற்பறுத்த்ப படும பபாது, கவலைஞர் அரசால் ிாற்ற்ப
படிரு்பபது கன்த்ணத்துக்க உரிது என்பறன். இதனைால், நான் பிரகூசவனையிலிருந்து
விலைகி்ப பபாவைதாக அவி்பபாுர்ககள ித்தியில் ஒரு சின்னை சலைசலை்பபம, என் கருத்துக்க
ஆதரவைாக ் டத்த்தினைர் ித்தியில் பபரி ஆரவைாரமும ஏற்படத்னை.
இரண்த்ாவைதாக, கவிஞர் சாலைய் இுந்திவரின் அவைர்ககள 1998 ஆம ஆண்டு
அக்பத்ாபர் ிாதம நாலைாம பததி காலைிானைார். கவலைஞரன் வீடிற்க இரண்டு வீதிககள
தகளளி ஸ்பத்ல்லைா பிரஸ் கல்்ரக்க எதிர்்பபக்கம உகளு திருவீதிிான் பதருவில் வைாழ்ந்து
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வைந்தவைர். ில்லி பல்கவலைக்குக பவைவலையில் இருந்து சிட்டய்வு பபற்று, தனைது
துவணவிிார் சாலினியுத்ன் தமிுகத்தில் ஒரு கலைாகூசார்ப பரடசிவி ஏற்படுத்தி வித்லைாம
என்ற பநாக்கத்பதாடு பசன்வனைக்க வைந்தார். ஆனைால், அவைர் எதிர்பார்த்தது பபால்
தமிுறிஞர்ககள ் த் அவைவர அதிகிாக கண்டுக்கவில்வலை. இவைரது பபகூசின் தீவிரத்
தன்விவிக் கண்டு பலை தமிழ் அறிஞர்ககள ஒதுஙகிக் பகாண்த்ார்ககள. எனைது வைுர்்பப ிககள
நாவைவலை ில்லி பல்கவலைக்குகத்தில் பாத்நூலைாக வவைத்தவைர்.
என்றாாலம, எனைக்கம அவைருக்கம தத்துவைார்த்த ரீதியில் ஒத்து்ப பபானைது இல்வலை .
எம.ஜ.ஆர் காலைத்தில் ிதுவரயில் நவத்பபற்ற உலைகத் தமிழ் ிாநாடில் இவைரது
துவணவிிார் எனைது கவதவி்ப பற்றி ஒரு வைார்த்வதக்் த் பபசாதது எனைக்க ஆழ்ந்த
வைருத்தம. அதிலிருந்து பநரல் பார்த்தால் ் த் ஒதுஙகிக் பகாகளபவைாம. ஆனைாாலம, நுல்
முகஙககள என்ற நாவைலில் சாவலைிாவர்ப பற்றி சிற்பபாக கறி்பபிடடு இருந்பதன். இதனைால்,
ஒருநாகள பதாவலைபபசியில் எனைக்க நன்றி பசால்லைவில்வலை என்றாாலம அந்த நாவைவலை்ப
பற்றி விசாரத்தார்.
பரிலைலிதா ஆடசிக்காலைத்தில் சாலைய்ிார் மீது கமபபகாணம, பசன்வனை என்று
பல்பவைறு இத்ஙகளில் வைுக்கககள பபாத்்பபடிருந்தனை. இதி பநாிால் பீிக்க்பபடத்
இவைர் இதனைால் பல்பவைறு நீதிின்றஙகளுக்க அவலைகழக்க்பபடத்ார். கவலைஞர் ஆடசிக்க
வைந்த விடத்தால், இது கறித்து நான் ஏதாவைது பசய்ி பவைண்டும என்றும பதாவலைபபசியில்
அ்பபபாது பகடடுக் பகாண்த்ார். நானம சடத்த்துவற அவிகூசர் ஆலைி அருணா
அவைர்கவு அணகி சாலைய்ிாவர்ப பற்றி எடுத்துவரத்பதன். அவிகூசர் அவைர்ககள எந்த
முிற்சியும எடுக்க பவைண்ிி அவைசிிம ஏற்பத்வில்வலை. கவலைஞர், சாவலைிார் மீது
பபாத்்பபடிருந்த அரச வைுக்ககவுயும திருமப்ப பபற்றுக் பகாண்த்ார் என்ற தகவைவலை,
அரச அறிவிக்கம முன்பப சாலைய்ிாருக்க நான்தான் பபவதாபசியில் பதரவித்பதன்.
ிகிழ்ந்து பபானைார்.
சாலைய்ிாரன் ிரணம பகடடு நானம அவைரது வீடிற்க பசன்பறன். சமூககூ
சிந்தவனைிாுர்குானை, திருவைாுர்ககள ஆவனைமுத்து, பு.பநடுிாறன், இன்கலைா்ப, பதாுர்
சபசந்தில்நாதன், அருபகாபாலைன், தமிழ்கூ சஙக சந்தரராரன், முகம ிாிணி பபான்றவைர்ககள
வைந்திருந்தார்ககள.
என்றாாலம, அண்வத் வீடடுக்காரரானை கவலைஞர் சாலைய்ிாருக்க இறுதி ிரிாவத
பசாலத்த வைரவில்வலை. ஒரு அனதாப தந்தி ிடடுபி அித்திருந்தார். இவத அஙககளு
தமிுறிஞர்ககள அவனைவைருபி சடிக் காடினைார்ககள. அபத பதருவில் அ்பபபாபத
நவத்பபற்ற அனதாப ் டத்த்தில் நான் கவலைஞர் வைராதவத கண்ித்து்ப பபசிபனைன். ஒரு
பவைகளவுக்கார அரசில், தவைத்திரு கன்றக்கி அிககள காலைிானை பபாது முதல்வைர்
பரிலைலிதா அனதாப அறிக்வக பவைளியித்ாதவதயும, தவைத்திரு. கிருபானைந்த வைாரிார்
ிரணிானை பபாது சடத்்ப பபரவவையில் அனதாப தீர்ிானைத்வத நாவைலைர் பகாண்டு வைந்த
பபாது இந்த அமவிிார் அலைடசிிிாக பபரவவைவி விடடு பவைளிபிறிிவதயும சடிக்
காடிபனைன்.
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இபத ிாதிர கரு்பப அரசாஙகத்தின் தவலைவைரானை கவலைஞரும, அபத ிாதிர நத்ந்துக்
பகாண்த்து தவைறானைது என்று கண்ித்பதன். அபத சிிம, கவலைஞர் சாலைய்ிார் மீது
பபாத்்பபடத் அரச வைுக்ககவு திருமப பபற்றுக் பகாண்த்வதயும சடிக் காடிபனைன்.
கவலைஞர் வைராததற்காக, அவைவர தனி்பபடத் முவறயில் என்னித்ம பநாகித்து பபசிி
அத்தவனை பபரும அனதாபக் ் டத்த்தில் அவைவர்ப பற்றி வைாவித் திறக்கவில்வலை.
என்வனைிடுத்து பபசிி பபருஞ்சித்தனைார் ிககள ிடடும தான் கவலைஞர் வைராதவத
கண்ித்தார். கவலைஞர் வைந்திருந்தால் இந்த்ப பபாராளித் தமிுர்ககள ித்தியில் அவைருக்க ஒரு
நல்லை பபிர் கிவத்த்திருக்கபி என்று நவனைத்பதன். ஆனைாாலம, அனதாபக் ் டத்ம
விடுதவலை பலிகளின் ஆதரவு ் டத்ம பபால்தான் நவத்பபற்றது. இவத ினைதில்
வவைத்துதான் கவலைஞர் வைரவில்வலைபிா என்னைபிா. அபதாடு, சாவலைிாரும தன் மீது
பபாடத் வைுக்ககவு விலைக்கிக் பகாண்த் கவலைஞவர ஒரு எடடு அவைர் வீடிற்க நத்ந்து
நன்றி பசால்லியிருக்கலைாம என்றும பதான்றிிது. ஆனைாாலம, கவலைஞர் வைந்திருக்க
பவைண்டும என்பபத இ்பபபாதும என் கருத்து.
மூன்றாவைதாக முரபசாலி ிாறன் அவைர்களுக்கம, எனைக்கம கவலைஞர்
இல்லைத்திபலைபி ஒரு பிாதல் ஏற்படத்து. ஏற்பகனைபவை கறி்பபிடத் இலைா பத்திரவக
சார்பில் கவலைஞரத்ம ஒரு பநர்காணல் வைாஙக பவைண்டும என்று அதன் ஆசிரிர் சின்னை்பப
பாரதி என்னித்ம பதரவித்தார். நான் சண்முகநாதன் அவைர்களித்ம பதாத்ர்ப பகாண்டு,
கவலைஞவர சந்திக்க பநரம ஒதுக்கமபி பகடடுக் பகாண்த் பபாது அவைர் முதலில்
பககளவிகவு நான் எழுதி பகாடுத்துவித்லைாம என்றும, பிறக கவலைஞர் பதிலைளித்ததும
அவைவர பநரல் சந்தித்து வைாஙகிக் பகாகளுலைாம என்றும பதரவித்தார். இது நல்லை
ஏற்பாத்ாகபவை எனைக்கத் பதான்றிிது.
1999 ஆம ஆண்டு பி்பரவைர ிாதம ஏுாம பததி, பககளவி்ப படிிபலைாடு
பகாபாலைபரம பசன்று சண்முகநாதனித்ம அந்த படிிவலை ஒ்பபவத்த்து விடடு திருமபி
நத்ந்த பபாது, வைரபவைற்பவரயின் வைலைது பக்கம முரபசாலி ிாறன் ஒரு பநாடில்
கனிந்தபிபி எழுதிக் பகாண்ிருந்தார். அவைருக்க அருபக அவிகூசர்ககள ஆர்க்காடு
வீராசாமியும, துவரமுருகனம நன்று பகாண்ிருந்தார்ககள. அன்று கணினி தமிழ்
தடபத்ழுத்து முவறவிகவு உலைகுவில் ஒருவி்பபடுத்தும கருத்தரஙகில் கவலைஞர்
பபசவைதால் பார்வவைிாுர்களுக்க பநரம ஒதுக்க்பபத்வில்வலை.
ஆர்க்காடு வீராசாமி அவைர்ககள எனைக்க நன்றாக அறிமுகம ஆனைவைர். எனைது
பாவலை்பபறா நாவைவலை பவைளியிடத்வைர். பபாதுவைாக பபசிாடத்ார். ஆனைால், நண்பவர
அஙககர்பபது பபால் ஒரு சிர்பபகூ சிர்பபார். நான் வைணக்கம பபாடத் பபாது பலைசாய்
சிரத்தார். அவிகூசர் துவரமுருகன், எனைது கல்்ரக் காலைத்தில் இருந்பத எனைக்க
பரகூசிிானைவைர். ிாணவை அரசிிலில் எதிரும, பதிருிாக நன்றவைர்ககள நாஙககள. எஙபக
பார்த்தாாலம என்பனைாடு இன்முகிாக பபசவைார். எனைது கவதகளில் ஒன்வற கறி்பபிடுவைார்.
அன்று ் த் சபிஙகுா சார்பில் இவுிபாரதி பவைளிக்பகாண்டு வைந்த கவலைஞர் முதல்
கலைா்பபிரிா வைவர என்ற நூலில் எனைது பநர்காணல் நன்றாக வைந்திருக்கிறது என்று
கறி்பபிடத்ார். அவைருக்க அன்பபாடு நன்றி பதரவித்து விடடு இன்னம தவலைவி
நமிர்த்தாத முரபசாலி ிாறன் அவைர்கவு பார்த்து கமபிடு பபாடபத்ன். அவைபரா என்வனை
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பலைசாய் நமிர்ந்து பார்த்துவிடடு அலைடசிி்ப படுத்துவைது பபால் மீண்டும எழுதத்
துவைஙகினைார். எனைக்க என்னைபவைா பபால் இருந்தது.
இ்பபி உரவி உணர்வு பிபலைாஙகிிதற்க காரணமும உண்டு. முரபசாலி ிாறன்
அவைர்ககள பல்லைாண்டு காலைிாக புக்கிானைவைர். கஙகிம இதழ் ஆரமபிக்க்பபடத் பபாது,
அவத எ்பபி பிரபலை்ப படுத்தலைாம என்பதற்க என்வனையும தனிிாக வைரவைவுத்து
ஆபலைாசவனை பகடத்வைர். ஒரு தத்வவை ‘சமுத்திரம! ஒரு எழுத்தாுருவத்ி நாவைவலை
கஙகித்திற்க சரவைராது என்று நராகரத்பதாம. ஆனைால், அந்த எழுத்தாுர் இது
உஙகளுக்காக எழுதிி நாவைலைாகூபச’  என்று அுாக்கவறிாக பசான்னைபபாது அவத்ப
பிரசர்பபது என்று தீர்ிானித்பதாம. உஙககள நாவைலைானை உிரத்தின் தாழ்வுகவு
பதாத்ர்கவதிாய் பிரசர்பபது என்று தீர்ிானித்பதாம. ஆனைால், நீஙககள பதாவலைபபசியில்
பபசிி பபகூவசக் பகடத்தும, அவத நராகரத்பதாம’  என்று சிரத்துக் பகாண்பத் நிமபத்
பசான்னைவைர். அவைர் பசான்னை விதத்தில் எனைக்க பகாபபிா வைருத்தபிா ஏற்பத்வில்வலை.
பதுில்லியில், என்வனை தனைது கியிரு்பபக்க வைரவைவுத்து சிற்றுண்ிக்
பகாடுத்தவைர். இன்னம நன்றாகபவை நவனைவு இருக்கிறது. ஒரு சிலை நண்பர்களுக்க, என்வனை
எழுத்தாுன் என்ற முவறயில் அறிமுகம பசய்தார்.
ித்திி அவிகூசரானைபபாது பசய்திக்காக எந்த சிித்திாலம அ்பபபாவதி
பதாவலைக்காடசி ஆசிரிரானை என்வனை அணகாதவைர். பரன்ில்பின் மினிஸ்த்ர். அவிகூசர்
என்ற முவறயில் நான் பபடி காண பபாகமபபாது ் த் ‘எனைக்க எந்த பசய்தியும
பவைண்த்ாம ஆு விடுஙக சமுத்திரம’  என்று அன்பபாடு ் றிிவைர். அ்பபி்பபடத் ிாறன்
என்வனை பாராமுகிாக பார்த்தபபாது, எனைக்க வைருத்தம ஏற்படத்து. அந்த வைருத்தத்வத
பவைளிக்காடடுவைது என்று தீர்ிானித்பதன். இ்பபிிாக எஙககள உவரிாத்ல் இருந்தது.
‘என்னை ிாறன் சார்!... நாி நீண்த்காலை நண்பர்ககள ஐந்தாண்டுகளுக்க பிறக
சந்திக்கிபறாம. உஙகளுக்க கமபிடு பபாடுபறன் ஒ்பபக்கக் ் த் நீஙக. பதில் வைணக்கம
பபாத்லிபி?’
‘நீஙக முரபசாலி பிக்கிறபத பாவைமுன்ன பசால்றீஙக. உஙக கிடத் நான் எதுக்க
பபசணம?’
‘நான் எ்பப சார் பபசிபனைன்? நான் அ்பபிபில்லைாம விிர்சிக்கலிபி. நான்
முரபசாலிி பித்தால் தான்போ விிர்சிக்கிற பிரகூசவனை வைரும.’
‘இல்லை. நீஙக பபசியிருக்கிஙக. என்கிடத் பப்பபர் கடிங இருக்க.’
‘எந்த பப்பபர் சார்.’
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‘எனைக்க ஞாபகம இல்லை. ஆனைா, பபசியிருக்கிஙக.’
ிாறன், பிற்பகாண்டு, என்னித்ம பபச விருமபாதது பபால் மீண்டும எழுதத்
துவைஙகினைார். ஒருபவைவு கவலைஞருக்கம எனைக்கம ஏற்படடுகளு உறவு ிாற்றபிா
அந்தரஙகிானை பதாவலைபபசி உவரிாத்ல்கபுா அவைருக்க பதரிாில் கவலைஞவர நான்
அண்ி்ப பிவுக்க வைந்ததாக நவனைத்து இருக்கலைாம. எனைக்க ஆத்திரம வைந்தது. இ்பபிக்
கத்திபனைன்.
‘ாலக் மிஸ்த்ர் ிாறன்!, நல்லைா பகளுஙக சார்.. உஙககிடத் எ்பபவுபி நான் உதவிக்க
வைந்தது இல்லை. இனிபிாலம வைரிாடபத்ன். ஆனைால், அவரகவற உண்வி பாதிக்கிணறு
தாண்டுவைது ிாதிர என்பவத ிடடும பரஞ்சக்கஙக. நமி ஆடககள கிடத் உகளு பகாுாபற
தீர விசாரக்காி ஒரு முிவுக்க வைாரதுதான்’ 
ஆர்க்காடத்ாரும, துவரமுருகனம அதிர்ந்து பபாய் என்வனையும, ிாறவனையும
ிாறிிாறி்ப பார்த்தார்ககள. ிாறன் நான் பபசவைவத பகடடுவிடடு பிறக எழுதத்
துவைஙகினைார். எனைக்க, பதிலைாக ஒரு பின்பசால்பலைா, அல்லைது சடுபசால்பலைா
பபசவில்வலை. ஆனைாாலம, நான் பசான்னைவத உன்னி்பபாக கவைனித்தார். ஒருபவைவு,
காலைஙகாத்தாபலைபி இந்த ஆகள, வைமபக்க வைராபனை என்று ினைதிற்ககள நவனைத்து
இருக்கலைாம.
இந்த மூன்று சஙகதிகளும கவலைஞரன் காதுக்க பபாயிருக்கம என்பதில் சந்பதகம
இல்வலை. ஒருபவைவு எனைக்க அதிகிாக இத்ம பகாடுத்து விடபத்ாபிா என்று ் த்
கவலைஞருக்க ஒரு எண்ணம ஏற்படிருக்கலைாம. என்னைால் கவலைஞர் உறவு அறுபடடு
பபாகம என்று நவனை்பபதற்பக ஒருிாதிர இருந்தது.
இந்தகூ சிித்தில் தமிழ் கல்விிாுர்ககள ிாநலை அரச விடுத்த தமிழ்க் கல்வி
ஆவணக்க, முதல்வைருக்க நன்றி பதரவி்பபதற்காக அறிவைாலைிம பசன்றார்ககள. இதற்க
அவுக்க்பபடடு இருந்த, தமிழ்நாடு முற்பபாக்க எழுத்தாுர் சஙகத் தவலைவைர் பதாுர்
பசந்தில்நாதன், என்வனையும அந்த கழுவில் பசருமபி பசான்னைார். எ்பபபாதுபி அவைரும,
நானம ஒன்றாக பசில்படுகிறவைர்ககள. ஒபரிாதிர சிந்திக்கிறவைர்ககள. நானம கவலைஞவர
நாி பிித்து பார்க்க பவைண்டும என்பதற்காக அறிவைாிலைத்திற்ககூ பசன்று, கழுபவைாடு
பசர்ந்து பகாண்பத்ன்.
அந்தக் கழுபவைாடு நானம, கடசித் தவலைவைர் கவலைஞர் அவறக்ககள பசன்பறன்.
கவலைஞர் பபாது்பபவத்ிாக்ப பபசிவிடடு கழு உறு்பபினைர்களுக்க விவத் பகாடுத்தார்.
அ்பபபாதுதான் கவலைஞர் என்வனை பார்த்திருக்க பவைண்டும. ‘அத்பத் சமுத்திரிா!’ என்று
அன்பதழுவைக் பகடத்ார். நான் தனித்து நன்று உவரிாத் விருமபாில், கழு
உறு்பபினைர்கபுாடு பசர்ந்து பகாண்டு பவைளிபிறிபனைன். என் ினைஉவுகூசாலக்க ஒரு
விபிாசனைம ஏற்படத்து. இ்பபிகூ பசால்வைதால் தமிழ் விவைகாரத்வதயும எனைது பசாந்த
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விவைகாரத்வதயும நான் இவணிாக கருதுவைதாக நவனைக்க பவைண்த்ாம. உண்விவி
உண்விிாககூ பசால்லை பவைண்டும என்பதால் இஙபக இவதக் கறி்பபிடுகிபறன்.
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ஏகவலைவைன் கவலைஞர் அர்கூசனைன்

1999 ஆம ஆண்டு ரனன் ிாதம மூன்றாவைது வைாரத்தில் கவலைஞவர மீண்டும சந்தித்பதன்.
வைகளுலைார் வைுாகத்வத பின்வி்பபடுத்த பவைண்டும என்று நான் முன்ப முதல்வைர்
கவலைஞரத்ம பகாடுத்த கறி்பப சரிாக பசில்படுத்த பத்வில்வலை என்று கருதிபனைன். அரச
இவத விவரந்து பசில்படுத்த பவைண்டும என்பதற்காக வைகளுலைார் ிக்ககள பநி்ப பபரவவை
என்ற அவி்பவப துவைக்கிபனைாம. வைகளுலைாவர வசவைகூ சிவறயில் இருந்து மீடி, அவைவர
தமிழ் வைழபாடத்ாுராக, சாதிி ிறு்பபாுராக, தமிழ்கூசித்தராக ிக்களிவத்பி, ிக்ககள
பிாழயில் எடுத்துகூ பசல்லை பவைண்டும என்பபத இந்த்ப பபரவவையின் பநாக்கம.
பதாுர் பசந்தில்நாதன் இ்பபி ஒரு அவி்பவப ஏற்படுத்த பவைண்டும என்று
தண்ிிவைர். இந்த அவி்பபிற்க நான் தவலைவைராகவும, ிணிவைாசகர் நூலைக உரவிிாுர்
பபராசிரிர் சா. பிய்ி்பபன், முவனைவைர் இுவைரச துவணத் தவலைவைர்குாகவும, பசன்வனை
கிறிஸ்துவை இலைக்கிிகூ சஙகத்தின் பபாதுகூ பசிலைாுரானை த்ாக்த்ர் திானைந்தன் பிரான்சிஸ்
பபாருுாுராகவும நிமிக்க்ப படபத்ாம. பலைவைர் கதா பகூவசி்பபன், முகம. ிாிணி
ஆகிபிார் இதன் பசிலைாுர்ககள. எழுத்தாுர் பா. பசி்பபிரகாசம, தீக்கதிர் பபாறு்பபாசிிர்
ச. பபா. அகத்திிலிஙகம, இுஙகவிஞர் இரா.பத.முத்து ஆகிபிார் இந்த அவி்பபில்
முழுவிிாக தஙகவு ஈ்டுபடுத்திக் பகாண்த்வைர்ககள. இந்த அவி்பப உருவைாகியிரு்பபதும
இதன் பநாக்கம பற்றியும பத்திரவககளில் பசய்திககள பவைளிிானை பபாது நாபத்ஙகிாலம
இருந்த பல்பவைறு வைகளுலைார் அவி்பபககள எஙகளுத்ன் பதாத்ர்ப பகாண்த்னை. இது நாஙககள
எதிர்பாராதது.
எனைபவை, கவலைஞவர வவைத்து இந்த பபரவவைவித் துவைக்க பவைண்டும என்று
தீர்ிானித்பதாம. இதற்கானை பததிவி கவலைஞரத்ம இருந்து பபற்றுக் பகாகளவைது
என்னவத்ி பபாறு்பபாயிற்று. மீண்டும சண்முகநாதன் அவைர்கபுாடு பதாத்ர்ப
பகாண்பத்ன். அவைபரா ‘தவலைவைர் பராமப பிசிிாயிருக்கார். இ்பப வைாரது கஷ்த்ந்தான்.
எதற்கம பசால்லி்ப பார்க்கிபறன்’  என்று பசால்லிவிடத்ார். விவரவில் வைரவிற்கம
நாத்ாளுின்றத் பதர்தல்கவுயும, பதர்தல் பிரகூசாரத்வதயும ினைதிற்பகாண்டு அவைர்
அ்பபிகூ பசால்லியிருக்கலைாம. நான், பிற்பகாண்டும சண்முகநாதன் அவைர்கவு காவலை
ஆறுிணிக்பக பதால்வலைபடுத்த விருமபவில்வலை.

130

திராவித் இிக்கத்தின் கருவைவற்ப பத்திரவகிாக, அண்ணாவவை ஆசிரிராக
பகாண்டு இிஙகிி நம நாடு பத்திரவகயில் உதவி ஆசிரிராக பணிிாற்றிிவைரும,
பகாகளவக பிி்பபிலிருந்து ிாறாதவைருிானை கவிக்பகாண்த்ல் ிா. பசஙகவைடடுவைன்
அவைர்கவு அணகிபனைன். அவைர் அறிவைாலைித்தில் உகளு ஆயிரம விுக்க உபஷன்
அவைர்களித்ம என்வனை அவுத்துகூ பசன்றார். பகாபலைபரத்தில் பபச முிிாத கவலைஞருத்ன்,
அறிவைாலைித்தில் பபசபவைண்டும என்பவத அவைரத்ம ஒளிவு ிவறவு இல்லைாில்
பசால்லிவிடபத்ன். அவைரும காத்திருக்கமபி பசான்னைார்.
கவலைஞர் அறிவைாலைித்திற்ககள நவுந்து, தனைது அவறவி பநாக்கி நத்ந்தபபாது,
அத்தவனை பபரும கடடு்பபாத்ாக வைரவசிாக நன்றார்ககள. ஒருவைர் கறுக்பக நன்ற என்வனை
வைரவசயில் நற்கமபி பசான்னைார். நானம அ்பபிபி நன்பறன். என்னவத்ி பநாக்கம,
கவலைஞருக்க அஙபகபி என் வைருவகவி பதரவித்து வித் பவைண்டும என்பது. வைரவசக்ககள
சிக்கிிதால் இந்த பநாக்கம நவறபவைறுிா என்பது பதரிவில்வலை. ஆனைாாலம, கவலைஞர்
என்வனை்ப பார்த்து விடத்ார். அவர நமித்ம நன்று ‘அத்பத் சமுத்திரிா! ஏது இந்த்ப பக்கம
என்றார். உத்பனை, பநாக்கத்வதகூ பசால்லிவிடத்ால் கவலைஞர் அஙபகபி அன்பபி விடுவைார்
என்று நவனைத்து ஒரு விஷிிா உஙகவு்ப பார்க்கணம’  என்று பபாத்தம பபாதுவைாக
பசான்பனைன்.
கவலைஞர், தனைது அவறக்ககள நவுந்த ஐந்து நமித்ஙகளில் முதலில் என்வனைத்தான்
அவுத்தார். நான், பபரவவைவி கவலைஞர் துவைக்கி வவைக்க பவைண்டும என்று பகடடுக்
பகாண்பத்ன். இந்த விவைரத்வத சண்முகநாதன் தனைக்க பதரவித்து இரு்பபவத கறி்பபால்
உணர்த்திிபிபி ‘உஙகளுக்பக பதரயும எனைக்க ட்டய்வில்லைாத பவைவலை... என்னைாலை
இிலைாபத சமுத்திரம’  என்றார். உத்பனை, நான் ‘சார் உஙககள நான் எனைக்காக எ்பபவும
எதுக்காகவும வைற்பறுத்தலை.. என்ற பீிவகபிாடு பிற்பகாண்டு பபச்பபபாபனைன். உத்பனை
கவலைஞர் இவத்ிறித்து அதனைாலைதான் நான் பசால்பறன். இ்பபவும வைற்பறுத்தாதீஙக..’
என்றார்.
நான் இந்த பபரவவைவி அவைர் நகூசிம துவைக்கி வவைத்பத ஆக பவைண்டும என்று ஒரு
குந்வதயின் வித்ாபிித்தனைத்பதாடு முரண்டு பிித்பதன். கவலைஞரும ிசிந்து விடத்ார்.
பதன் ிாவைடத்ஙகளில் தனைது சற்று்ப பிணம முிந்த பிறக சண்முகநாதவனை அணகமபி
என்னித்ம பதரவித்தார். பவைளிபி தவலைவைர்ககள பதாண்த்ர்ககள என்று பலைர் காத்திருந்ததால்
நான் கவலைஞருக்க ஒரு பபரி கமபித்ாக பபாடடுவிடடு பவைளிபிறிபனைன்.
கவலைஞரன் பதன்ிாவைடத் சற்று்பபிணம முிந்ததும சண்முகநாதன் மூலைிாக
கவலைஞவர சந்தி்பபதற்க பநரம வைாஙகிக் பகாண்பத்ன். கவலைஞவர ிாியில் சந்தித்பதன்.
கவலைஞர் வைுக்கம பபால் பதமபாகத் தான் இருந்தார். ஆனைாாலம, அவைர் பதாரவண
உகளமுகிாகபவை இருந்தது. என்வனை அன்பத்ன் வைரபவைற்றார். சன் பதாவலைக்காடசியில்
வீரபாண்ிின் நத்த்திி பநர்காணலில், பாரதிி ரனைதா கடசி துவணத் தவலைவைர் ரனைா.
கிருஷ்ணமூர்த்தி அவைர்கவு பககளவி பில் பககளவி பகடடு திணறித்தவைன் நான். பாரதீி
ரனைதாவுத்ன் அவைர் பிற்பகாண்ிருக்கம பதிி ் டத்ணி எனைக்க பிிக்காது என்று அவைர்
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நவனைத்திருக்கலைாம. ் த்பவை, கவலைஞர் பசராத இத்த்தில் பசர்ந்து விடத்ார் என்று
தமிுறிஞர்ககள ஒடடுபிாத்திாக விிர்சித்துக் பகாண்ிருந்தார்ககள. பரிலைலிதா, இந்த
பிபரபி அணிபிாடு பசர்ந்து இருந்தபபாது ஒ்பபக்கக் ் த் விிர்சிக்காில் வைாய் மூிக்
கித்ந்த வீரிணி அவைர்களுக்கம இந்த பதிி உறவு அவைலைாகிவிடத்து. நான் எடுத்த
எடு்பபிபலைபி இந்த விதிாக பபசிபனைன் என்று நவனைக்கிபறன்.
‘சார்..! நீஙக பிபரபிபிாத் உறவு வவைத்திரு்பபது ஒரு அரசிில் நத்வைிக்வகதான்.
சமூக நத்வைிக்வக இல்வலை என்பது என்வனை ிாதிர உகளுவைர்களுக்க பதரயும. இதன்
மூலைம, தமிுகத்திலைாவைது ிதவைாதம பரவைாில் நீஙககள தடுக்க முியும . என்று
நவனைக்கிபறாம. தமபி ஸ்த்ாலின் சிவறயில் பகாடுவி்ப படுத்த்ப படத் பபாது ் த்
விரு்பப பவைறு்பபகவு மீறி கடசி நலைனக்காகவும, ிக்ககள நலைனக்காவும இந்திரா
காந்தியுத்ன் ் டத்ணி வவைத்துக் பகாண்த்வைர் நீஙககள. ஆவகிால், இந்த ் டத்ணி ஒரு
பபரி விவைகாரிாகாது. நீஙகளும ஏதாவைது ஒரு பதசிி கடசிவி சார்ந்திருக்க பவைண்டும
என்பது அரசிில் பநாக்கர்களுக்க பரயும.’
கவலைஞரன் பதிி ் டத்ணிவி கண்டு பலைர் அதிர்ந்து பபாயிருக்கிறார்ககள. கவலைஞர்
மீது பிய்ிானை அன்ப வவைத்திரு்பபவைர்களுக்கம இது அதிர்கூசி தான். தத்துவைார்த்தக்
கடசிகளும, பிற்க வைஙக பராதிபாச பபார் கரல் பகாடுக்க வில்வலைிா என்று
பிவத்களில் வினைவுகிறார்ககள. ஆனைால், பிற்க வைஙகத்தில் மித்ர பபதம கிவத்ிாது.
பராதிபாச நீக்க்பபடத்ால் அவைர் முன்னிாலம வைாலவைாக வைருவைார். ஆனைால், தமிுகத்தின்
நவலைவி பவைறு.
திமுகவிற்க அடுத்த பபரி கடசி ிண்வைாசவனை இல்லைாத தவலைவியில்
சிக்கியிருக்கிறது. இந்த தவலைவி எந்த பழபாவைத்திற்கம அஞ்சாதது. இதவனை அதன்
பபாக்கில் விடத்ால், தமிுனம கவைவலை்பபத் ிாடத்ான். அந்த அுவிற்க ிபனைா
பநாிாளிிாகி்ப பபானைவைன் தமிுன். ஒருபவைவு கவலைஞர் ிாற்று அணியில் பசர்ந்து,
இதனைால் பசாந்த முவறயிாலம, அரச முவறயிாலம பாதிக்க்ப படத்ால் இபத தமிுன்
கவலைஞருக்க இதுவும பவைண்டும, இன்னைமும பவைண்டும என்று பசால்வைான். இவைவனை
நமபி குத்தில் இறஙக முிிாது. ஆவகிால், கவலைஞர் எடுத்த முிவு எனைக்க சரிாகபவை
படத்து. எந்த அரசிில் தவலைவைரும, பிறா் பாராடத் பவைண்டும என்பதற்காக தற்பகாவலை
முிவு எடுக்க முிிாது.
கவலைஞரன் முகத்தில் ஒரு நன்றி ிகிழ்கூசி ஏற்படத்துபபால் எனைக்கத் பதான்றிிது.
அ்பபித்தான் நான் நவனைத்துக் பகாண்பத்ன். இ்பபி நவனைக்கம உரவி நான் எவ்வைுவு
சிறிிவைனைாக இருந்தாாலம எனைக்க அது உண்டு என்று நமபகிபறன். கவலைஞரும ினைம
திறந்து என்னித்ம பல்பவைறு விவைகாரஙகவு எடுத்துவரத்தார். இவைற்றில் ஒரு சிலை
அந்தரஙகிானைவவை. அவைரது சகாக்கபுாடு ் த் பகிர்ந்து பகாகளு முிிாதவவைிாக
இருக்கலைாம. ஆனைால், என்னித்ம அவைர் முழுவிிாக பகிர்ந்து பகாண்த்து பபால்
பதான்றிிது. என்வனை நமபிக்வககரி, அபத சிிம சந்தா பசாலத்தாத குகக் கண்ிணிிாக
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ஏற்றுக் பகாண்த்தில் ஆனைந்தம அவத்ந்பதன். வைகளுலைார் பபரவவைவி துவைக்கி வவை்பபதற்க
ரனவலை ிாதம ஏுாம பததி ிாவலை பநரத்வத ஒதுக்கித் தந்தார் கவலைஞர். பபகூசாுர்
படிிவலை்ப பற்றி அ்பபபாதும அவைர் என்னித்ம பகடகவில்வலை.
வைகளுலைார் விரத்த கவத்க்க பகாகளவைாவர அவுக்கிறார் கவலைஞர் என்ற
முத்திவரபிாடு அவு்பபிதழும, சவைபராடிகளும திாரக்க்பபடத்னை. நான் ரனவலை ிாத
முதல் வைாக்கில் கவலைஞருக்க அவு்பபிதழ் எடுத்துகூ பசன்பறன். ஏற்பகனைபவை கவலைஞவர
பார்த்து பததி வைாஙகி விடத் நான் அவைவர அிக்கி தனிிாககூ சந்தித்து அவைரது பநரத்வத
வீணாக்கக் ் த்ாது என்ற எண்ணத்தில், வைரபவைற்ப அவறயிபலைபி கவலைஞருக்காக காத்து
நன்பறன். என்வனை வித் பலைித்ஙக சர்வைவைல்லைவி உகளு பார்வவைிாுர்ககள, முன்
அனிதி பபற்று, கவலைஞவர ிாியில் ஏறி பார்த்துக் பகாண்டு இருந்தார்ககள.
ஒவ்பவைாருவைவரயும அதிகபடசம ஐந்து நமித்ஙகளுக்ககள கவலைஞர் திரு்பபி அன்பபிக்
பகாண்ிருந்தார். ஆனைால், எனைக்பகா கவறந்தது பத்து நமித்ிாவைது ஒதுக்கிிவைர்.
பநரிாகிவிடத்ாாலம அவைர் வைாயில் இருந்து பற்பபடுஙககள என்ற வைார்த்வத வைராது.
கவலைஞரும காவலை பத்து ிணிிுவில் பியிறஙகினைார். நான் அஙபக நற்பபன்
என்று அவைர் எதிர்பார்க்க வில்வலை. அவு்பபிதபுாடு வைந்திரு்பபபன் என்பதும அவைருக்க
பதரந்திருக்காது. ‘வைாஙக அஙபக கல்ிாணம இஙபக கலைாடத்ா.’ என்றார். நான் ஒன்றும
பரிாில் விழத்தபபாது ‘நீஙக தினைிணி கதிரல் தவலை்பபிரசவைத்தில் எழுதிி கடடுவரவித்
தான் பசால்கிபறன். நல்லைா இருந்தது’  என்று தாுலைிிாய் தவலைிாடி பாராடினைார்.
நான் பல்லைரத்து்ப பபாபனைன். சக பவத்்பபாளிககள பிறபவத்்பபகவு
பி்பபதில்வலை. ஒரு பிரபலை எழுத்தாுர், தான் எவைரது பவத்்பவபயும பி்பபதில்வலை
என்று ிார்தடிக் பகாகளவைார். இந்த்ப பின்னைணியில் முதல்வைர், கடசித் தவலைவைர், கடுமபத்
தவலைவைர், இலைக்கிிவைாதி என்று பல்பவைறு சவிகவு சவவைிாக தாஙகிக் பகாண்ிருக்கம
ஒருவைர், ஒரு சாதாரண சமுத்திரத்தின் கடடுவர முழுவைவதயும பித்து விடடு அவத அந்த
சமுத்திரத்தித்பி பசால்வைது என்பது உலைக அதிசிஙகளில் எடத்ாவைது. இவ்வைுவுக்கம,
அஙபக ‘கல்ிாணம இஙபக கலைாடத்ா’  என்ற எனைது முதல் சிறுகவதயின் தவலை்பவப அந்தக்
கடடுவரயில் பதி்ப பிித்துத்தான் பார்க்க பவைண்டும. கவலைஞர் பதி்ப பிித்து
பார்த்திருக்கிறார்.
கவலைஞரத்ம அவு்பபிதவு பகாடுத்து விடடு, அந்தகூ சந்தி்பப பபாவதயில் இருந்து
மீுமுிிாில் வீடிற்க திருமபிபனைன். உத்னைிிாக தினைிணிக்கதிர் பபாறு்பபாசிரிர்
இவுிபபருிாளித்ம, கவலைஞர் எனைது கடடுவரவி பாராடிிவத எடுத்துவரத்பதன்.
பிறக ‘கவலைஞர் இலைக்கிிவைாதி என்ற முவறயில் ஒரு குந்வத. அவைரது
தவலை்பபிரசவைத்வதயும பகடடு வைாஙகி தினைிணிக் கதிரல் பிரசரக்க பவைண்டும’  என்பறன்.
முற்பபாக்க இவுஞரானை இவுிபபருிாளும இந்த தவலை்பபிரசவைத்தில் எழுத்தாுர்
சீனிிாரடி இல்லைாில் கலைவவைிாக வைருவைதால், கவலைஞரன் கடடுவரவியும வைாஙகி்ப
பபாடடுகதிவர்ப பபருவி்ப படுத்தலைாம என்று பதரவித்தார். ஆனைாாலம, கவலைஞரன்
கடடுவர இதுவைவர பவைளிிாகவில்வலை. ஒருபவைவு கவலைஞரத்ம வைாஙகி அந்தத்
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பதாத்வர அவைரது கடடுவரவி வவைத்து முத்தாய்்பபாக முிக்கலைாம என்று
நவனைக்கிறார்கபுா என்னைபவைா. இவதக் கவலைஞரத்ம பகடபது அற்பம. தினைிணிக்
கதிருக்க மீண்டும நவனைவு்ப படுத்துவைது அசிஙகம.
எந்தவித மின்னைண ஊத்கஙகளும இல்லைாிபலை லைடபசாபலைடசம ிக்கவு அண்ணல்
காந்தி கவைர்ந்தது பபால், லைடபசாப லைடச இலைக்கிி ஆர்வைலைர்கவு சாகித்திி
அக்காபதமியின் ஆதரவு இல்லைாிபலை பபற்றிரு்பபவைர் கவலைஞர். அ்பபி்பபடத் இலைக்கிி
பிவத என் கடடுவரவி பித்ததும என்வனை பிாலம வைாலவைாக எழுத ஊக்கவிக்கிறது.
் த்பவை, சக்ப பவத்்பபாளிகளின் பவத்்பபகவு பறந்தகளுாில் பிக்க பவைண்டும என்ற
உறுதிவியும ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
வைகளுலைார் ிக்ககள பநி்ப பபரவவைவி கவலைஞர் 11.7.99 அன்று ிாவலையில்
கவலைவைாணர் அரஙகில் துவைக்கி வவைத்தார். நான் விுாவிற்க தவலைவி வைகித்பதன்.
வைகளுலைார் அவனைவைருக்கம பபாதுவைானைவைர் என்பவத எடுத்துக் காடடும வைவகயில்
பசன்வனை கிறிஸ்துவை இலைக்கிிகூ சஙகத்தின் பபாதுகூ பசிலைாுர் அருடதந்வத த்ாக்த்ர்.
தி.திானைந்தன் பிரான்ஸிஸ் வைரபவைற்பவர நகழ்த்தினைார்.
வைகளுலைாரித்தில் ஒன்றி்ப பபானை பு.சண்முகனைார், ஊரன் அிககள, பபராசிரிர்
பிய்ி்பபன், தமிழ் பவைகளவி சத்திிபவைல் முருகன் பபான்ற ஆன்மிக வித்தகர்களும,
முவனைவைர் இரா. இுவைரச, கவிஞர் ஈ்பராடு தமிுன்பன், ச. பசந்தில்நாதன், முகம. ிாிணி,
கி.த. பகூவசி்பபன் பபான்ற நாத்திகர்களும, நிமபத் கலைந்து பகாண்த்ார்ககள. பசன்வனை
பதாவலைகாடசியின் முன்னைாகள இிக்கநர் ஏநத்ராசன் அவைர்களும, கவிஞர் சிற்பி அவைர்களும
பஙபகற்றார்ககள. கஙகிலி ிம புசண்முகனைார் வைகளுலைார்ிிிாக ஆனைவைர். அந்த்ப
பபரிவைர் சாதிி ிறு்பபாக அவிக்க்பபடடு வைரும சித்துவைபரத்வத சடிக்காடி,
கவலைஞருக்க சித்துவைபர பதான்றல் என்று, பலைத்த ஆரவைாரத்திற்கிவத்பி படத்ிளித்தார்.
நான், எனைது தவலைவி உவரயில் வைானைுாவிி அதிகாரம - பகாண்த் முன்னைாகள
பபரவவைத் தவலைவைர் ஒருவைர் பபாலை நத்ந்து பகாண்த்தற்காக இ்பபபாது வைருந்துகிபறன்.
பபசகிற ஒவ்பவைாருவைவரயும, காலைஙகருதி முிக்கமபி பதரவித்பதன். இ்பபபாவதி
பதாவலைக்காடசி்ப பாணியில் கவறந்த பநரத்தில் பபசி முிக்கிறவைர்களுக்க பரச
வைுஙக்பபடும என்றும நவககூசவவைிாக கறி்பபிடபத்ன். கவலைஞர் அதிகிானை பநரத்வத
எடுத்துக் பகாகளு பவைண்டும என்பதற்காகவும, அவைரது பநரத்வத வீணிக்கக் ் த்ாது
என்பதற்காகவுமதான் அ்பபிக் கறி்பபிடபத்ன். ஆனைாாலம கவலைஞர் என்வனை்ப பார்த்து
‘ஏன் அவைசர்பபடுத்துறிஙக’  என்று பின்விிாக கிந்து பகாண்த்ார்.
அவனைத்து பபகூசாுர்களும பபசி முித்த பிறக, நான் எனைது முிவுவரயில்
வைகளுலைாவர தமிுர் நலைன் கருதி ிக்களுக்க எடுத்துகூ பசல்லை பவைண்ிி அவைசிித்வத
விுக்கிபனைன். ஏதவலைவைன் தன்வனை வித் வீரனைாகிவிடுவைான் என்று பபாறாவி்பபடத்
அர்கூசனைனின் தண்டுதலைால் அந்த ிவலைகூசிறுவைனின் கடவத் விரவலை பவைடி
பகாடுவிவி எடுத்துவரத்பதன். இந்த நாடில் விவுிாடடு வீரர்களுக்க அர்கூசனைா
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விருதுகளும, நல்லைாசிரிர்களுக்க துபராணாகூசாரிார் விருதுகளும பகாடுக்க்பபடுவைது
அசல் பிாசி என்பறன். ஏகவலைவைனைானை வைகளுலைாவர, கடவத் விரவலை பவைடத்க் கடுக்காத
இன்பனைாரு ஏகவலைவைனைானை கவலைஞர்தான் ிக்களுக்க எடுத்துகூ பசல்லை பவைண்டும என்றும
பகடடுக் பகாண்பத்ன்.
கவலைஞர் பபச எழுந்தார். ‘சமுத்திரத்வத்ப பற்றி எனைக்க நல்லைாபவை பதரயும’  என்று
எடுத்த எடு்பபிபலைபி பீிவக பபாடத்ார். பசல்லைக் கடடு வவைக்க்ப பபாகிறார் என்பது
் டத்த்திற்கம எனைக்கம பரந்தது. அவைர் என்வனை்ப பற்றி எ்பபி அவைதான்ோித்து
இருக்கிறார் என்பவத அறிவைதில் எனைக்கம ஒரு எதிர்பார்்பப. ் த்பவை, கடடு பலைிாக
இருந்துவித்க் ் த்ாபத என்கிற பிம, இருக்காது என்கிற நமபிக்வக. ஆனைாாலம கவலைஞர்
அ்பபி பபச்ப பபாவைவத பதாத்ரவில்வலை.
எடுத்த எடு்பபிபலைபி சூத்ானை அரசிிலில் இருந்து தன்வனை இஙக பகாண்டுவைந்து
அறிஞர்களின் பபகூச ிவுயில் நவனைவி வவைத்த எனைக்க நன்றி பதரவித்துக் பகாண்த்ார்.
சடத்ம தமிழ் சிந்தவனைிாுர்குாாலம, பவைளிக்ரல் இருந்து திரண்த் வைகளுலைார்
பநிர்குாாலம நரமபி இரு்பபவத பரந்துக் பகாண்த்ார். பிரமினின் முகத்தில்
பிறந்தவைர்ககள அவிதிிாக இருக்கம பபாது, காலில் பிறந்தவைனம, பாதத்தில் பிறந்தவைனம
பிாதிக் பகாகளகிறார்கபு என்று வைருத்தம பதரவித்தார். இந்த பின்னைணியில் வைகளுலைாவர
தாழ்த்த்பபடத், பிற்படுத்த்பபடத் ிக்களிவத்பி வைகளுலைாவர எடுத்துகூ பசல்லை பவைண்டும
என்றார்.
கவலைஞர் பிாலம பபசவகயில், அர்கூசனைன் ிரத்தில் இருந்த கிளிவி ிடடுபி
பார்த்தது பபாலை, நாமும நிது கறிக்பகாவு ிடடுபி கவைனைத்தில் பகாகளு பவைண்டும
என்றார். சிலை வைகளுலைார் பிரிர்களுக்க, இது வைருத்தத்வத அளித்தது. நான் ஏகவலைவைவனை்ப
பற்றிகூ பசால்ாலம பபாது அவைபரா அவைவனை்ப பழவைாஙகிி அர்கூசனைவனை்ப பற்றி
கறி்பபிடுகிறார் என்று பின்னைர் என்னித்ம பதரவித்தார்ககள. ஆனைால், பநாக்கம இதுவைல்லை.
ஏகவலைவைனம, அன்று அர்கூசனைவனை்ப பபால் வில்வித்வதயில் ிடடுபி கறிிாக
இருந்திருந்தால் அவைன் கடவத் விரவலை எந்த ஆகூசாரிாரும எடுத்திருக்க முிிாது என்ற
பபாருளிபலைதான் கவலைஞர் பகாி காடினைார். வீண் ஆராவைாரஙகளிாலம, சாதிி
சண்வத்களிாலம மூழ்கி்ப பபாகாில் பிரமினின் காலில் பிறந்தவைர்களும, பாதத்தில்
பிறந்தவைர்களும முகத்தில் பிறந்தவைர்களுக்க இவணிாக கறிக்பகாளில் கறி தவைறாது நற்க
பவைண்டும என்பவதபி கவலைஞர் எடுத்துவரத்தார். ் டத்மும அறிஞர் பபருிக்குால்
நரமப்ப படத்தால் இவத விுக்க பவைண்ிி அவைசிிமும அவைருக்க இல்வலை.
விலைாவைாரிாக விுக்கவைதற்க அவைர் சாதாரணிானைவைரும அல்லை. தமிுகத்தின் அவனைத்துத்
தர்பப ிக்களின் உணர்வுகவுயும பபாதுவி்பபடுத்தி நத்க்க பவைண்ிிவைர்.
என்றாாலம, ் டத்ம முிந்ததும எனைக்க பசி பத்ாஸ். கறி்பபாக பதாுர்
பசந்தில்நாதன், என்வனை கடுவிிாக விிர்சித்தார். எனைது தவலைவியுவரயில் வைகளுலைார்
வைுாகத்தில் இன்பனைன்னை பசய்ி பவைண்டும என்று நான் பசால்லைத் தவைறிவிடபத்ன்.
அதனைால் தான் கவலைஞரும பபரவவையின் பகாரக்வகவககவு்ப பற்றி கறி்பபித்வில்வலை
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என்றார். உத்பனை நான் எழுத்து மூலைிாக கவலைஞரத்ம பகாடுத்திருக்கம விண்ண்பபத்வத
நவனைவுபடுத்தி மீண்டும மீண்டும பசான்னைவதபி பசால்லை விருமபவில்வலை என்பறன்.
அதற்க பதாுர் பசந்தில்நாதன் இதர உறு்பபினைர்களின் ிவுனை சமிதத்பதாடு ‘நீஙககள இந்த
பகாரக்வகவி ் டத்த்தின் முன் வவைத்திருக்க பவைண்டும. அவைர்களும ஆரவைாரம
பசய்திரு்பபார்ககள. கவலைஞரும ிக்ககள கருத்துக்க ிதி்பபளி்பபவைர். நிது பகாரக்வககளில்
ஒரு சிலைவைற்வற ஏற்றிரு்பபார். நீஙககள ரகசிிிாக பகாடுத்தது ரகசிிிாகபவை
பபாய்விடத்து’  என்று விுக்கினைார்.
எனைக்கம என்னைபவைா பபால் இருந்தது. கவலைஞர் முன்னிவலையில் ஒரு நல்லை
சந்தர்்பபத்வத நழுவை விடடுவிடபத்ாபி என்ற ஆதஙகம இன்னம என்னகள உகளுது. அபத
சிித்தில் கவலைஞர் சிிாக சிலை நத்வைிக்வககவு அறிவித்திருக்கலைாபி என்ற
வைருத்தமும எனைக்க உண்டு. வைகளுலைார் அன்பர்ககள சிலைர் கவலைஞவர பசால்லிக்
கற்றமில்வலை திருவைருகள இன்னம வக் த் வில்வலை பிாலம பிாலம வைகளுலைாவர
முன்னிலை்பபடுத்திி பிறபக, அந்த வைுாகம பின்பத் பவைண்டும என்று இருக்கிறபதா
என்னைபவைா என்றார்ககள.

136

கவலைஞர் முத்தமிழ் அறிஞர் எ்பபபர்படத் ினசன்!

இரண்த்ாயிரம ஆண்ில் ிார்கூ முதல் வைார வைாக்கில்....
ஏவி. எம. பிய்ி்பபகூ பசடிிார் அவைர்களின் ிகளும, எனைது கடுமப நண்பருிானை
திருிதி. மீனைா அருண் வீர்பபன் அவைர்ககள, என்வனை அகிலை இந்திி கடுமபநலைத் திடத்கூ
சஙகத்தில் கவலைஞபராடு பசர்ந்து பபசவவைத்தார்.
இன்று, இந்திிாவில் அரச சாரா நறுவைனைஙகளில் பபருமபாலைானைவவை அரச்ப
பணத்வதயும, பவைளிநாடடு்ப பணத்வதயும தருவித்துக் பகாண்டு அவைற்றிற்க கணக்க
காடத்ாில் பபாதுிக்களுக்க பசவவை பசய்வைது பபால், பாவைவனை பசய்து, முக்கால்வைாசி்ப
பணதவத ட்டரஙகடடும பபாது, இந்த அகிலை இந்திி கடுமபநலை திடத்கூ சஙகம,
பவைளி்பபவத்ிாகவும, பநர்விிாகவும பசில்படுகிற அவி்பப. அந்தக் காலைத்தில்
இருந்பத கடுமபநலைத் திடத்த்திற்காக அருமபணி ஆற்றிி அவி்பப.
விுா நாளில் ராபரஸ்வைர ிண்த்பத்தில் பிவத்யில் கவலைஞர் நடுநாிகிாக
உடகார்ந்திருந்தார். எல்பலைாருக்கம பபாத்்பபடத் சாதாரண நாற்காலிவி வைற்பறுத்தி
வைாஙகிக் பகாண்த்ார். அவைருக்க வைலைது பக்கம சஙகத்தின் தவலைவைர் என்று நவனைக்கிபறன்.
இத்து பக்கமும இன்பனைாருவைர்... நான் கவலைஞரன் வைலைது பக்கத்திற்க வைலைது பக்கம.
என்வனைிடுத்து கவலைஞரன் துவணவிிார் திருிதி ராசாத்தி அமவிிார், இவைவர அடுத்து
ரபரஸ்வைர அமவிிார்... இவைர்ககள இருவைரும கடுமப நண்பர்ககள என்பதால் சருிாக
பபசிக் பகாண்ிருந்தார்ககள. நானம, ராசாத்தி அமிாவும வைணக்கம ் த் பசால்லிக்
பகாகளுவில்வலை. அ்பபி பசால்லிக் பகாகளுாததற்க என்னைுவில் ஒரு காரணம உண்டு.
கவலைஞர், முதல்வைராக இருந்த பபாது, அவைர்தான் என்வனை வைாபனைாலியில் இருந்து
பதாவலைக்காடசிக்க பசய்தி ஆசிரிராக ிாற்றினைார் என்பவத வைாசகர்களித்ம ஏற்கனைபவை
பகிர்ந்து பகாண்ிருக்கிபறன். அந்தகூ சிித்தில், இதிம பபசகிறது ஆசிரிர் ிணிின்,
நான், ராசாத்தி அமிாவின் சாதிவி பசர்ந்தவைன் என்பதால், அவைபர கவலைஞரத்ம என்வனை
பதாவலைக்காடசியில் நிமிக்க பவைண்டும என்று நர்பந்தித்து பவைற்றி பபற்றதாக
எழுதியிருந்தார். இது ிணிின் அவைர்களின் தகதிக்பக கவறவைானை பசில்.
ராசாத்தி அமிாவுக்க என்வனை பதரந்திருக்க முிிாது. ஒருபவைவு, கனிபிாழ
சமபந்திாக கவலைஞரத்ம நான் உவரிாிிவத, அவைர் தனைது துவணவிிாருத்ன் பசால்லி
இருக்கலைாம. ஆனைாாலம, ராசாத்தி அமிாவுத்ன் எனைக்பகாரு ிானைசீகிானை அன்ப உண்டு.
இதிம பபசகிறதில் வைந்த பசய்தி, ஒருபவைவு உண்விிாக இருக்கலைாபிா என்று் த்
நமபத் துவைஙகிபனைன். ஒருவைர் நிக்க பிித்திானைவைராய் ஆகமபபாது, அவைர் நிக்க நல்லை
காரிம பசய்வைதாக ் ற்பபடும பபாது, அது பசய்ி்பபடத்பதா, பசய்ி்பபத்வில்வலைபிா,
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சமபந்த்பபடத்வைர், அ்பபி பசய்ததாகபவை நமபவைார். நத்்பபவத ிடடும நமப பவைண்டும
என்பது இல்வலை. நத்ந்திருக்கம என்றும நமபலைாம. இதுதான் ிபனைாதத்துவைத்தில் ஒரு
அி்பபவத் விதி.
இந்தகூ சூுலில், கவலைஞர், இரண்த்ாவைது தத்வவைிாக முதல்வைராய்
பபாறு்பபபற்றவுத்ன் பசன்வனை பதாவலைக் காடசியில் ஒரு கவிிரஙகத்திற்க தவலைவி
தாஙகினைார். கவிிரஙகம நவலைி அரஙகிற்ககளபுபி நத்ந்தது. அஙபக வைரும ராசாத்தி
அமிாவவை வைரபவைற்று அவைருக்கரி இருக்வகக்க அவைவர அவுத்துகூ பசல்லை பவைண்டும
என்பது எனைக்க பகாடுக்க்பபடத் பபாறு்பப. இந்த்ப பபாறு்பவபக் பகாடுத்தவைர்ககள ் த்
இதிம பபசகிறது பசய்திவி நமபித்தான் பகாடுத்து இருக்கலைாம ராசாத்தி அமிா வைந்த
பபாது நான் என்வனை அறிமுகம பசய்து பகாண்பத்ன். என் பபிவரக் பகடத்தும, அவைர்
ஏறிடடு்ப பார்த்து பன்னைவககூ பசய்வைார் என்று நவனைத்பதன். அவைருக்க என்வனைத்
பதரிவில்வலை. ஒ்பபக்கம அவைர் தவலைிாடத் வில்வலை. இது எனைக்க அவைிானைிாக
பதான்றிிது.
ஒரு வைருத்த்திற்க்ப பிறக, பதாுர் ஆலைி அருணாவின் ிகனின் திருிண நகழ்கூசி
அவத்ிாரல் நவத்பபற்றது. கவலைஞர் இவத நத்த்தி வவைத்தார். ் டத்ம கவலைந்தபிறக
காவரத் பதிக் பகாண்ிருந்த ராசாத்தி அமிாவித்ம மீண்டும என்வனை அறிமுகம பசய்து
பகாண்பத்ன். அவைர் கண்டுக்க வில்வலை. கவறந்தபடசம அ்பபி எனைக்கத் பதான்றிிது.
இனிபில் அவைவர எஙபக சந்தித்தாாலம நானம கண்டுக்கக் ் த்ாது என்ற முிவுக்க வைந்து
விடபத்ன். அருணாவித்ம இந்த இரண்டு நகழ்கூசிகவுயும நான் ினைத்தாஙகலைாக
கறி்பபிடத் பபாது ‘பிாவ்.. அந்த அமிா பராமப கஷ்த்்பபடத்வைஙக... அ்பபாவி... நவறி
பபரு ் வு கமபிடு பபாடபத் அவைஙகு ஏிாத்தி இருக்காஙக. இதனைாலை அவைஙக
எகூசரக்வகிா இருக்காஙக. உமி கமபிடு ் வுக் கமபித்ா அல்லைது நல்லை கமபித்ா
என்பது அவைஙகளுக்க எ்பபித் பதரயும’  என்று அவைர் ஒரு எதிர் பககளவி பகடத்ார்.
என்றாாலம, இனிபில் ராசாத்தி அமிாவவை எஙபக பார்த்தாாலம, அவைவரத் பதரந்தது
பபால் காடிக் பகாகளவைதில்வலை என்று நான் தீர்ிானித்து விடபத்ன். ஆவகிால் அந்த
விுா பிவத்யில், அவைபராடு நான் பபசவில்வலை. அவைரும என்வனை கண்டுக்கவில்வலை.
இதவனை கவலைஞர் எ்பபிபிா கவைனித்து இருக்கிறார். உத்பனை வைலைது பக்கிாக திருமபி
ராசாத்தி அமவிிாவர பநாக்கி ‘அவைரு சமுத்திரம’  என்று சிறிது வைாலவைாக பபசினைார்.
உத்பனை, நாஙககள இருவைரும பதரயுபி என்று ஒபர சிித்தில் பசால்லிக் பகாண்டு, ஒபர
சிித்தில் வைணக்கம பபாடடு பிறக பபசிக் பகாண்பத்ாம.
ராசாத்தி அமவிிார் எவ்வைுவு எளிவிிானைவைர் என்பது அ்பபபாது நன்றாகபவை
பரந்தது. நானம கனிபிாழ ிணமுித்து சிஙக்பூனர் பசன்றவத கருத்தில் பகாண்டு,
ராசாத்தி அமவிிார் ஆனைந்த விகத்னில் என் சிர்பப சிஙக்பூனர் பபாய்விடத்து’  என்று
கறி்பபிடத்வத்ப பித்து விடடு ‘என் கண்ககள கலைஙகினை என்று அவைரத்ம பதரவித்பதன்.
உத்பனை அவைர், ஆனைந்த விகத்ன் அல்லை அவைகள விகத்ன் என்று திருத்தம பகாடுத்தார்.
அவைருவத்ி கண்ககள உகளமுகிாய் பபாயிருக்க பவைண்டும. ிபனைா அவலைககள சிஙக்பூனருக்க
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அவைவர இழுத்துக் பகாண்டு பசன்றிருக்க பவைண்டும. சிறிது பநரம பபகூசற்று
காடசிிளித்தார்.
இதற்க்ப பிறக தினைகரன் பத்திரவக விுாவில் ராசாத்தி அமவிிாவர சந்தித்பதன்.
என் ிகனின் திருிண வைரபவைற்ப விுா அவு்பபிதவு பகாடுக்காது பபானைது ஏன் என்று
என்வனை பகடத்ார். நான் அவைர் அ்பபபாது ஊரல் இல்லைாததால் ் ரிரல்
அன்பபியிருந்ததாக பதரவித்பதன். ் ரிரல் அன்பபியிருந்தால் வைந்திருக்கபி என்று
என்வனை நமபாதது பபால் பகடத்ார். அதில் ஒரு உரவி இரு்பபவத கண்டு பகாண்பத்ன்.
கவலைஞர் என்வனை்ப பார்த்து ‘அதுதான் என் துவணவிிார் ராசாத்தி அமிா’  என்று
பசால்லி ஏன் பபசாில் இருக்கிறாய் என்று ிவறமுகிாக பகடகாத பககளவி ஒன்வற
எழு்பபி இருக்கலைாம. ஆனைால் அவைபரா தனைது துவணவிிாவர்ப பார்த்துத்தான் அ்பபி
பகடத்ார். இதனைால் நானம அன்வறக்க என் துவணவிிார் திருிதி. பகாகிலைா
சமுத்திரத்வத பற்றி பபசவைது என்று தீர்ிானித்து விடபத்ன். இ்பபி்ப பபசிபனைன்.
‘பபாதுவைாக நிது முதல்வைரன் முன்னிவலையில் பபசவைதற்க அவனைவைருபி
அஞ்சவைார்ககள. அந்த அுவிற்க கவலைஞர் அவைர்குது பபகூவச ினைதில் உகளவைாஙகிக்
பகாண்டு கடடுவைதா, தடடுவைதா, தடிக் பகாடு்பபதா என்று தீர்ிானி்பபார். ஆனைால்,
கவலைஞரன் முன்னிவலையில் பபச நான் திஙகவைது இல்வலை’ 
‘இ்பபபாது நான் பி்பபடுவைது பார்வவைிாுர் இருக்வகயில் இருக்கம என்
துவணவிிாருக்கத்தான். வைகளுலைார் ிக்ககள பநி்ப பபரவவை துவைக்க விுாவிற்க தவலைவி
தாஙகிி நான் கவலைஞரன் வைருவகவி பபாருடபடுத்தாது பபால் அஙகம இஙகம
சற்றிிதாக என் துவணவிிார் என்வனைக் கண்ித்தார். ‘எ்பப பபர் படத் ினசன்! அவைர்.
அவைர் முன்னைாலை அ்பபி நத்ந்துகிறீஙகபு’  என்று சாினைார். கவலைஞருக்க, பதன்ிாவைடத்
ிண்வைாசவனை பாணியில் எ்பபபர்்பபடத் ினசன் என்று என் துவணவிிார்
பகாடுத்திருக்கம படத்ம அவைருக்க ஏற்கனைபவை வைுஙக்பபடிருக்கம த்ாக்த்ர், முத்தமிழ்
அறிஞர், தமிுனைத்தவலைவைர் பபான்ற படத்ஙகளுக்க இவணிானைது’ 
கவலைஞர் என் பபகூவச பபரதும ரசித்தார். நான் பபசி உடகார்ந்ததும ராசாத்தி
அமவிிர், நூற்றுக் கணக்கானை பார்வவைிாுர்ககள ித்தியில், முன்பின் பார்த்தறிிாத என்
ிவனைவிவி கண்டு பிித்து ‘எ்பபி பவைடக்பபடுகிறாஙக பாருஙக’  என்றார்.
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இரண்த்ாயிரம ஆண்ில் ிார்கூ ிாதம இரண்த்ாவைது வைாரத்தில் கவலைஞவர மீண்டும
சந்திக்கம வைாய்்பப கிவத்த்தது.
எனைது ிகன் சிவைகிாரன் திருிண அவு்பபிதவு பகாடு்பபதற்காக வைுக்கம பபால்
சண்முகநாதன் மூலைிாக கவலைஞவரகூ சந்தித்பதன். பகாவவையில் நவத்பபறும
திருிணத்திற்க கவலைஞரால் வைரமுிிாது என்றாாலம, பசன்வனையில் நவத்பபறும
வைரபவைற்பிற்க, அவைர் வைந்தாக பவைண்டும என்பறன். ‘சார் என் ிகபுாத் கல்ிாணத்துக்க
நீஙக வைரலை. ஆனைா இந்த கல்ிாணத்துக்க கண்ி்பபா வைரணம’  என்பறன் உரவிபிாடு .
உத்பனை ‘கவலைஞர் உஙக ிகபுாத் திருிண நாளுலை எனைக்க இன்பனைாரு திருிண நகழ்கூசி
இருந்ததவத அ்பபபவை உஙககிடத் பசான்பனைபனை’  என்று பதிலைளித்தார்.
நான் அசந்து பபாபனைன். கவலைஞர் அ்பபபாது அ்பபி பசான்னைது அந்தகூ
சிித்தில்தான் எனைக்கம நவனைவுக்க வைந்தது. கிடத்த்தடத் ஐந்தாண்டுகளுக்க பிறகம
கவலைஞர் அ்பபபாது பபசிிவத ிறக்காில் வவைத்திருக்கிறார். பல்வைறு அரசிில் சமூக
நகழ்வுகவு ் த் முழுவிிாக நவனைவு படுத்த முிிாில் பலை தவலைவைர்ககள அல்லைாி
இரு்பபவத பசய்திிாுன் என்ற முவறயில் நான் பலைதத்வவை பார்த்திருக்கிபறன். ஆனைால்,
கவலைஞபரா ஒரு சாதாரண விஷித்வதக் ் த் அதுவும ஐந்தாண்டுக்க முன்ப பபசிிவத
ினைதில் பதிவு பசய்திரு்பபது கண்டு நான் ூனரத்து்ப பபாபனைன் என்று மீண்டும மீண்டும
பசான்னைவதபி பசால்லை ஒரு ிாதிர இருக்கிறது. ஆனைால், உண்வி அதுதான்.
இந்தகூ சந்தி்பபின்பபாது, கவலைஞருத்ன் பபருமபாாலம அரசிில் நகழ்வுகவுபி
பபசிபனைன். பிிர் ஸ்த்ாலினக்க ிக்களிவத்பி பலைத்த ஆதரவு இரு்பபவதயும, அவைர்
அல்ாலம பகாலம கறி்பபாக தீவிபத்துக்ளின் பபாதும, தீராத ிவுயின் பபாதும ட்டபத்ாி
உவு்பபவத ிக்ககள உன்னி்பபாக கவைனிக்கிறார்ககள. இ்பபபாது பபாலைபவை அவைர்
எ்பபபாதும அத்க்கி வைாசிக்க பவைண்டும என்று கவலைஞர் பகுாிபலை ஒரு அறிவுவரவி
உதிர்த்பதன்.
ஒரு கறி்பபிடத் சாதி, அவைருக்க வைாக்களிக்காது என்கிற ிதார்த்தத்வதகூ மீண்டும
சடிக்காடி, அந்த சாதியிவனைவர ஆற்று்பபடுத்தவும, அதற்க எதிராக உகளு சாதிவி
பின்வி்ப படுத்தவும, கவலைஞர் ஆவைனை பசய்ி பவைண்டும என்பறன். பசன்ற தத்வவை,
நான் கறி்பபிடத் அந்த சாதியினைர், தன் பக்கம நற்பதாக கறி்பபிடத் கவலைஞர், இ்பபபாது
அவைர்குது ஒடடுபிாத்திானை ஆதரவில், பத்து சதவீதம கவறந்து இரு்பபதாக
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கறி்பபிடத்ார். இதுவும, அவைர், அந்த சாதியினைர் மீது வவைத்திருக்கம நமபிக்வகவி
காடடுகிறபத தவிர, ிதார்த்தவத அல்லை என்பது எனைக்க்ப பரந்தது. ஆனைாாலம, அவைர்
கருத்துக்க எதிராக நான் பலைிாக வைாதாத்வில்வலை. அடுத்து வைரவிருக்கம பதர்தாலக்க
முன்ப, இந்த ிதார்த்தத்வத அவைர் பரந்து பகாகளவைதும, அதற்க ஏற்ப விக்கம வைக்பபதும
தமிுகத்தின் ஒடடுபிாத்திானை நலைனக்க உகந்தது.
எனைக்க சாதியில் நமபிக்வக இல்வலைதான். கவலைஞரும அ்பபிபி. அபதசிிம
தமிுகத்தில் பதாற்று பநாிாய் பரவிவைரும சாதிி அரசிிவலையும பறக்கணிக்க முிிாது
என்பபத என் கருத்து. சாதி வைழிாக, சாதிித்வத கவலைஞரால் கடடுக்ககள பகாண்டுவைர
முியும என்று நவனைக்கிபறன்.
திருிண வைரபவைற்ப நாளில், கவலைஞர் இரவு எடடு ிணி அுவில், ராபரஸ்வைர
கல்ிாண ிண்த்பத்துக்க வைந்தார். ஏழு அவிகூசர்கவு தன்பனைாடு ் டி வைந்தார்.
இவைர்களில் பலைருக்க, நான் அவு்பபிதழ் பகாடுக்கவில்வலை. எனைக்க அவைர்கவு ஏறிடடு்ப
பார்க்கபவை ் கூசிாக இருந்தது. கறி்பபாக மூத்த அவிகூசர்குானை வீரபாண்ி ஆறுமுகம,
பகா.சி.ிணி அவைர்ககள பிவத்க்க கவலைஞபராடு வைந்து இருந்தார்ககள. கவலைஞருக்க
பவைண்ிி ஒருவைர், தஙகளுக்கம பவைண்ிிவைர் என்ற முவறயில்தான் வைந்திரு்பபார்ககள.
அவிகூசர்ககள ஆர்க்காடு வீராசாமி, துவரமுருகன், பபான்முி, தமிழ்க் கிிகன்,
பிகூசாண்ி ஆகிபிார் எனைக்க நண்பர்ககள. இவைர்ககள வைருவைது இில்ப ஆனைால், நான்
கறி்பபிடத் அந்த இரண்டு மூத்த அவிகூசர்களும அவு்பபிதழ் கிவத்க்காதவத ினைதில்
வவைத்துக் பகாண்டு கவலைஞரத்மிருந்து அ்பபபாவதக்க நழுவி்ப பபாகாில், வைரபவைற்ப
நகழ்கூசிக்க வைந்தது ஒரு பபருந்தன்விிானை பசில். அண்ணா, திமுகவவை எ்பபி கடுமப்ப
பாஙகில் வவைத்திருந்தாபரா அ்பபிபி கவலைஞரும வவைத்திரு்பபவத கண்ணாரக்
கண்பத்ன்.
இந்த விுாவிற்க மூ்பபனைார், எஸ்.ஆர். பாலைச்பரிணிிம பபான்ற தவலைவைர்ககள
வைந்திரு்பபார்ககள என்பவத பசால்லை பவைண்ிிது இல்வலை. மூ்பபனைார் அவைர்ககள
் டத்த்பதாடு அிர்ந்து இவசக் ககூபசரவி ரசித்துக் பகாண்ிருந்தார். கவலைஞர் பிவத்க்க
வைந்தவத அவைர் கவைனிக்கவில்வலை. கவலைஞர் பவைளிபி பற்பபடுமபபாது ிாபரா ஒருவைர்
மூ்பபனைார் வைந்திரு்பபதாக கவலைஞரத்ம பதரவித்தார். உத்பனை கவலைஞர் திருமபி நத்ந்து
மூ்பபனைாவர பநாக்கி ட்டத்ாத கவறிாக நத்ந்தார். இதற்ககள மூ்பபனைாரும பசதி அறிந்து
கவலைஞவர பநாக்கி ட்டி வைந்தார்.
இருவைரும ஒருவைர் வகவி ஒருவைர் பிித்துக் பகாண்டு அன்பபாடு
அுவைுாவினைார்ககள. இந்த நகழ்கூசிவித்தான் அவனைத்து்ப பத்திரவககளும பவக்பபத்
சாடசிிாக பசய்திிாக்கி இருந்தனை. அரசிிலில் எதிரும பதிருிாக இருந்தாாலம சமூக,
கடுமப உறவு என்று வைருமபபாது தவலைவைர்ககள எ்பபி நத்ந்து பகாகளு பவைண்டும
என்பதற்க கவலைஞரும, மூ்பபனைாரும கண்காடசி பபாலைபவை பதான்றினைார்ககள. ிற்ற
தவலைவைர்களுக்கம எ்பபி நத்ந்து பகாகளகிறார்ககள என்பவத இஙபக பசால்லைாில்
விடுவைபத கடடுவரயின் தகதிக்க ஏற்பவத்ிது.
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பபாதுகூ சமுத்திரத்திற்ககள ஒரு பில்வீகூச

கவலைஞவர பலைர் முன்னிவலையில் மீண்டும சந்திக்கம வைாய்்பப 11.6.2000 அன்று
ஏற்படத்து.
முன்ப கவலைஞரத்ம நான் சிர்்பபித்த கறி்பபின் அி்பபவத்யில் தமிுக அரச தமிழ்
இலைக்கிிகூ சஙக்ப பலைவகயின் கறகளபீத்ம என்ற அவி்பவப நறுவிிது. இதன்
பபாதுக்கழு உறு்பபினைராக நானம நிமிக்க்ப படிருந்பதன். இந்த அவி்பபிற்க கவலைஞர்
முதல்வைராக அல்லை, இலைக்கிிவைாதி என்ற முவறயில் தவலைவைராக்ப பபாறு்பபபற்றார்.
தமிுண்ணல் துவணத்தவலைவைர் முவனைவைர் நாகராரன் அவைர்ககள தனி அாலவைலைர். தமிழ்
வைுர்கூசித் துவற அவிகூசர் முவனைவைர் தமிழ்க் கிிகன் அவைர்ககள பரவைலைர். தமிுக அரசின்
தவலைவி பசிலைகத்தில் கவலைஞர் தவலைவியில் பபாதுக்கழுக் ் டத்ம - நவத்பபற்றது.
பபாதுக் கழுவில் தமிுறிஞர்ககள சிலைமபபாலி பசல்லை்பபன், ச.பிய்ி்பபன்,
கா.பா.அறவைாணன், சா.பவை. ச்பபிரிணிின், ஆஙகிலை இலைக்கிி வித்தகர் ச. பசல்லை்பபன்,
‘காவ்ிா’  சண்முக சந்தரம, நாடடு்பபற இில் வித்தகர்குானை பபராசிரிர்ககள ்ர்து, பக.ஏ.
கணபசகரன், எழுத்தாுர்ககள சாவி, பகாவி. ிணிபசகரன், சராதா, நவீனை நாத்க விற்பன்னைர்
மு.ராிசாமி, வைாபனைாலித்துவற நபணர் ின்னைர் ின்னைன் உகளளிடத் பலைர் பபாதுக்கழு
உறு்பபினைர்குாக கலைந்து பகாண்த்ார்ககள. இந்தக் கழுக் ் டத்த்தில் அ்பபபாவதி
நதித்துவற பசிலைாுரும, எனைது பல்லைாண்டுகாலை நண்பருிானை ராராராம இ. ஆ. ப.
அவைர்களும, தமிழ் வைுர்கூசித் துவற இிக்கநர் எழுத்தாுர் ி. ராபரந்திரனம கலைந்துக்
பகாண்த்ார்ககள. ித்திி சாகித்திி அக்காபதமி சார்பில் அதன் பசிலைாுர் கவிஞர்
சகூசினைாந்தமும, பசன்வனை கிவுயின் அ்பபபாவதவி தனி அதிகார கிருஷ்ண மூர்த்தியும
கலைந்து பகாண்த்ார்ககள. நானம பபாதுக்கழு உறு்பபினைராய் கலைந்து பகாண்பத்னைா
கலைக்கிபனைனைா என்பவத வைாசகர்ககள தான் தீர்ிானிக்க பவைண்டும.
இந்தக்கழுக் ் டத்த்தில் அறிமுக உவரிாற்றிி துவணத் தவலைவைரும, காடசிக்க
எளிிவைரும, கடுஞ்பசால் அற்றவைருிானை முவனைவைர். தமிுண்ணல் அவைர்ககள, சஙக்பபலைவக
எல்பலைாருக்கம பபாது்பபவத்ிானைது என்று கறி்பபிடத்ார். ஆவகிால், இதவனை தவைறாக
நவனைக்க பவைண்த்ாம என்றும ஒருசிலை பிடடுக்கி இலைக்கிிவைாதிகவு ினைதில் வவைத்துக்
பகாண்டு பபசினைார்.
இந்தகூ சஙக்பபலைவக எதற்காக அவிக்க்பபடத்து என்பவத, அவைவர வித் நான்
அதிகிாகபவை அறிபவைன் என்பதால் என்னைால் கறிக்கத்ாில் இருக்க முிிவில்வலை.
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முவனைவைரன் பபகூசில் கறுக்கிடடு இந்த அவி்பப, ஒரு இத்ஒதுக்கடடு பலைவகதான் என்று
வைாதிடபத்ன். திராவித், முற்பபாக்க இிக்க பவத்்பபாளிகவு, சாகித்திி அக்காபதமியின்
துவணபிாடு இஙககளு பிடடுக்கி இலைக்கிிவைாதிககள இருடத்ி்பப பசய்வைதால்தான்,
இந்த அவி்பப உருவைாக்க்ப படடு இருக்கிறது என்பறன். ஆவகிால், தாழ்த்த்பபடத்
பிற்படுத்த்பபடத், அபத சிிம, தகதி வைாய்ந்த பவத்்பபாளிகவு அவத்ிாு்ப
படுத்துவைபத இந்த சஙக்பபலைவகயின் முதல் பநாக்கம என்றும வைாதிடபத்ன். சிறிது உணர்கூசி
வைச்பபடடு, கடுவிிாகதான் பபசிபனைன்.
எதற்காக இந்த சஙக்பபலைவக துவைக்க்பபடத்பதா, அதன் பநாக்கம பரிாில், சந்தரம
ராிசாமிக்கம, பரிகாந்தனக்கம சஙக்பபலைவக, கறும பத்ஙகவு எடுக்க பவைண்டும
என்று ஒருவைர் தினைிணியில் எழுதியிருந்தார். இன்பனைாருவைர் அபசாகமித்திரன், இந்திரா
பார்த்தசாரதி பபான்ற இலைக்கிி பிவதகவு முன்னிவலை்ப படுத்துவைதற்காக இந்த
அவி்பப உருவைாக்க்ப படடு இரு்பபதாக ஒரு பத்திரவகக்க பபடி அளித்திருந்தார். இது
சஙக்ப பலைவகயின் சஙகிலிகவு அறுத்து விடுகிற சாிாகூசரிாக எனைக்கத் பதான்றிிது.
இதனைால், இந்த அவி்பபம இன்பனைாரு சாகித்திி அக்காபதமிிாக ஆகிவிடுபிா என்று
என்னகள அகூசம ஏற்படத்து. ஆவகிால் எடுத்த எடு்பபிபலைபி இதன் பநாக்கத்வத உகளுது
உகளுபிபி பசால்லிவித் பவைண்டும என்ற எண்ணத்தில், நான் பபரதும ிதிக்கம
முவனைவைர் தமிுண்ணல் பபகூசில் கறுக்கித் பவைண்ிிதாயிற்று. அவைர் பபசி முி்பபது
வைவரக்கம காத்திருக்க எனைக்க பபாறுவியில்வலை.
பபாதுக் கழு உறு்பபினைர்களிவத்பி பபரதும பரபர்பப ஏற்படத்து. ஆனைால் எவைரும
இவத்ிறித்து பபசிி என்வனை இவத்ிறிக்கவில்வலை. கவலைஞரன் தவலைவி அவைர்குது
வைாய்கவு கடி்ப பபாடிருக்கலைாம. அல்லைது கவலைஞர் பார்த்துக் பகாகளளுவைார் என்று
சமிா இருந்து இருக்கலைாம. ஒருபவைவு, நான் பபசிிது முரடடுத்தனைிாக இருந்தாாலம
அதில் உண்வி பபாதிந்திரு்பபவத உணர்ந்தும பபசாது இருந்து இருக்கலைாம. இந்த மூன்று
காரணஙகுாபலைா, அல்லைது மூன்றில் ஒன்றாபலைா தமிுகபிஙகம இருந்து வைந்த
சிந்தவனைிாுர்ககள, எந்த வித எதிர்விவனையும ஏற்படுத்தவில்வலை. இந்த்ப பபாக்வக என்
கருத்துக்கானை பிௌனை சாடசிிிாக நவனைத்துக் பகாண்டு நான் பிற்பகாண்டும
பபச்பபபாபனைன்.
அ்பபபாது கவலைஞர் இவத்ிறித்தார் இத் ஒதுக்கத்ாக இருக்க பவைண்டும என்று
பசான்னை என்வனை்ப பார்த்து ‘சமுத்திரம எல்பலைாருக்கம பபாதுவைானைது’  என்று சிபலைவத்
நித்பதாடு கறி்பபிடத்ார். நானம சிறிது பநரத்திற்க்ப பிறக ‘சமுத்திரம சிலை சிிம
கவரபிற பவைண்ிிது இருக்கிறது’  என்பறன். கவலைஞர் என்வனைபி உற்று பநாக்கினைார்.
அந்த பார்வவையின் பபாருவு பரந்து பகாண்டு, நான் பிற்பகாண்டு பபசவில்வலை. இவத
ஆனைந்த விகத்னில் எழுத்தாுர் சராதா அவைர்ககள பின்விிாக கறி்பபிடிருந்தார்.
ஆனைால் கவணிாழ்ப பத்திரவகபிா, தனைக்பக இில்பானை பிடடுக்கித் தனைத்தில்,
கவலைஞர் என்வனை தவலையில் தடி உடகார வவைத்து விடத்தாக கறி்பபிடடு என்வனை
பகாிாளிிாக்கவைதாக நவனைத்து, பகாிாளித்தனைம பசய்தது.
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சஙக்ப பலைவகயின் பபாதுக்கழு ் டத்த்தில் பல்பவைறு இலைக்கிி சிாகூசாரஙகவு
உறு்பபினைர்ககள பகாி காடிக் பகாண்ிருந்தார்ககள. எனைக்க உகள்ளர வைருத்தம. ஒரு மூத்த
தமிுறிஞவர அதுவும என் மீது அன்பக் காடடும பபரிவைரன் பபகூவச அ்பபி
இவத்ிறித்து இருக்கக் ் த்ாது என்ற கற்ற உணர்வு ஏற்படத்து.
கவலைஞரன் கணி்பபில் இருந்து நான் வீழ்ந்திரு்பபபபனைா என்ற சந்பதகம. சமுத்திரம
எஙபக பபானைாாலம கலைாடத்ா பசய்வைார் என்று சஙக்ப பலைவக எதிரககள நான் பசால்லை
வைந்ததவத திவசத்திரு்பபி வித்லைாபி என்ற எதிர்காலை அகூசம. பபாதுக்கழு ் டத்ம
முிந்ததும, சிலைர் நான் கறுக்கிடத்துதான் சர என்றார்ககள. சிலைர் இவவை எல்லைாம
பசால்லைாில் பசய்ி பவைண்ிி பசில்ககள என்றார்ககள. நான் கவலைஞர் தவைறாக
நவனை்பபாபர என்று வைருந்தினைாாலம நான் அ்பபி கருத்து பதரவித்ததில் எந்த தவைறும
இரு்பபதாக எனைக்கத் பதான்றவில்வலை.
சஙக்ப பலைவகயின் பபாதுக் கழு உறு்பபினைர்களில் இருந்து பசிற்கழுவிற்க
உறு்பபினைர்ககள பதர்ந்பதடுக்க்ப படத்ார்ககள. பபாடி இல்லைாத பதர்வு. பபராசிரிர்
பிய்ி்பபன், சஙக்ப பலைவகக்க காரணிானைவைர் என்று பசால்லி என் பபிவர
முன்பிாழந்தார். உறு்பபினைர்ககள ஆடபசபிக்கவில்வலை. சிலைமபபாலி பசல்லை்பபன், சா. பவை.
ச்பபிரிணிின், அ்பதுல் ரகிான், காவ்ிா சண்முககூ சந்தரம ஆகிபிார் பசிற்கழு
உறு்பபினைர்குாக பதர்ந்பதடுக்க்ப படத்ார்ககள என்பவத வித் பபாதுக் கழுவைால் நிமிக்க்ப
படத்ார்ககள என்று பசால்லைலைாம.
காலைஙகாலைிாக அிவி்ப படுத்த்பபடத் அல்லைது பகாகூவச்பபடுத்த்ப படத் இந்த
ிண்ணின் இலைக்கிித்வத பிறபிாழகளுக்க எடுத்துகூ பசல்லை, இத்தவகி தத்ாலைி
கறுக்கடு பதவவை என்பற பதான்றிிது. ஆரமபகாலைத்தில் என் பவத்்பபகவு ிக்களுக்க
பகாண்டு பசன்றவைரும என்வனை சஙக்பபலைவகயின் பசிற்கழுவிற்க உறு்பபினைராக
வைழபிாழந்தவைருிானை பபராசிரிர் பிய்ி்பபன் தமிுண்ணல் அவைர்களுக்க மிகவும
பவைண்ிிவைர். நான் தமிுண்ணல் அவைர்களித்ம ஒருபவைவு அவைர் ினைம பண்படும பி
நத்ந்து பகாகளளும நவலைவி ஏற்படத்தற்க வைருத்தம பதரவித்தபபாது பபராசிரிர்.
பிய்ி்பபன் நான் அ்பபிகூ பசய்தபத சர என்று அஙபகபி வைாதிடத்ார். இதுதான்
நடவபயும மீறிி பநர்வி என்பது.
கவலைஞரும, தனைக்பக உரி முத்திவரபிாடு தமிழ் இலைக்கிித்வத்ப பற்றியும, அவத
உலைகுாவை பகாண்டு எடுத்து பசல்லை பவைண்ிி அவைசிித்வதயும அருவிிாக
வைற்பறுத்தினைார்.
நான் கவலைஞருத்ன் பகாண்த் நடவப வைாழ்நாகள வைவர கடிக் கா்பபாற்ற பவைண்டும
என்று கஙகணம கடிக் பகாண்ிரு்பபவைன். எனைது இவத்கூபசருகல் பபகூச இதற்க
இவத்க்றாக வைந்திருக்கபிா என்று வைருத்த்பபடபத்ன். அதற்க அவைசிிம இல்வலை என்பது
பபால் ஒரு நகழ்கூசி விவரவில் நவத்பபற்றது. முதல்வைர் அாலவைலைகத்தில் ஆன்வலைன் என்ற
தனிிார் இவணித்வத கவலைஞர் 11.12.2000 அன்று துவைக்கி வவைத்து இருக்கிறார். அதில்
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எனைது கடடுவரிானை ‘கிராிஙககள அன்றும இன்றும எனைது பவக்பபத்த்துத்ன் பவைளிிாகி
இருந்ததாம. அதில் வைந்த கடடுவரகவுயும, எழுத்தாுர்களின் பபிர்கவுயும
பிுனைிாக பார்த்துக் பகாண்ிருந்த கவலைஞர் எனைது கடடுவரவியும எனைது
பவக்பபத்த்வதயும பார்த்தவுத்பனை, அவத உற்று பநாக்கி அத்பத் நமி சமுத்திரம!
என்றாராம. இவத ஆன்வலைனில் பணிிாற்றும எனைது பதாுரும, சிறந்த
இலைக்கிிவைாதியுிானை திரு்பூனர் கிருஷ்ணனம, பசய்தித் துவறயில் உதவி இிக்கநராக
உகளுவைரும, எனைது வைாத்ில்லி நாவைாலக்க காரணிானைவைருிானை, என் இனிி நண்பர்
சபாஷ் அவைர்களும ிறுநாகள என்னித்ம தனித்தனிிாக பதாவலைபபசியில் பதாத்ர்ப
பகாண்டு பதரவித்தார்ககள.
எனைக்க இரடவத் ிகிழ்கூசி. கறகள பீத்த்தில் நான் பதரவித்த கருத்வத கவலைஞர்
ஏற்றுக் பகாண்த்ார் என்கிற ஒரு ிகிழ்கூசி. அ்பபிபி அவைர் ஏற்றுக் பகாகளுவில்வலை
என்றாாலம என் மீது வவைத்திருக்கம அன்ப அவைரத்மிருந்து வீழ்கூசி அவத்ிவில்வலை என்ற
இன்பனைாரு ிகிழ்கூசி.
இந்தக் காலைக்கடத்த்தில் முரபசாலி ிாறன் அவைர்ககள பநாய்வைாய்்பபடடு அ்பபல்பலைா
ிருத்துவைிவனையில் பசர்க்க்ப படத்ார். ிாறன் அவைர்களும ரஙகராரன் கிாரிஙகலைிாக
திடுதிடு்பபபன்று ஆகிவிடுவைாபரா என்பது பபான்ற அதிர்கூசிதரும பசய்திககள பவைளிிாயினை.
இந்தகூ சிித்தில் கவலைஞர் கலைஙகி்ப பபானைவத பதாவலைக்காடசியில் பார்த்த பபாது என்
கண்ககள கலைஙகிவிடத்னை. வகிறு நவலையில் அவைர் தவித்த தவி்பப என்வனையும தவிக்க
வவைத்தது. என்வனை ிடடுில்லை... ினிதபநிம மிக்க எல்பலைாவரயும தவிக்க
வவைத்திருக்கம. ஆனைால், என்வனை்ப பபான்றவைர்களின் தவி்பப தமிழ்நாடு
சமபந்த்பபடத்தும ் த், ட்டணானைாய்்ப பபானை தமிுகம தவலைநமிர்ந்து நற்க இன்னம
கவறந்த படசம ஐந்தாண்டுகுாவைது பதவவை்பபடுகிறது. இதற்க கவலைஞர் வைாழ்ந்தாக
பவைண்டும. ஆனைால், ிாறனக்க விபரீதிானை ஒன்று ஏற்படத்ால் அவைரும வைாுிாடத்ார்
என்பது அவைரது ஐமபலைன்ககள மூலைமும பவைளி்பபவத்ிாக பதரந்தது. பவைளிநாடடு
ிருத்துவைர் ஒருவைர் ிருத்துவை ிவனையில் இருந்து
பவைளிபிறிி பபாது, கவலைஞர் இிலைாவியில் வகிாடிிது என் இதித்வதபி
ஆடடுவைது பபால் இருந்தது.
முரபசாலி ிாறன் அவைர்கவு்ப பற்றி பல்பவைறு விிர்சனைஙககள உண்டு. அ்பபாவிக்
கவலைஞவர, அவைர்தான் ஆடி வவை்பபதாக கடசிக்காரர்ககள சிலைர்் த் ் றுவைது உண்டு.
இதனைால் கவலைஞருக்க பாதகிானை நவலைபி உருவைாகியிருக்கிறது என்றும ஒரு கருத்து
நலைவுகிறது. ஆனைால், இன்பனைாரு பகாணத்தில் பார்த்தால், கவலைஞருக்க ஒரு ிாறன்
பதவவை்பபடுகிறது. நந்தனின் பபாறு்பபாசிரிரானை என் இனிி பதாுர் கவிஞர்
இுபவைனில் இது கறித்து கருத்து பதரவிக்கம பபாது கவலைஞர் ஒரு வைவகயிலை ஏிாளிஙக
.... அவைர் கவத ஒன்வற நல்லைாயிருக்கன்ன பசால்லிடத்ால் பபாதும அ்பபிபி
ிிஙகிடுவைார். ிாறன் உத்னிருந்து, நல்லைவைர்ககள பகடத்வைர்கவு சலித்து அவைருக்க
சரிானை வைழகாடிிாக இருக்கிறார்’  என்றார்.
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பதன் ிாவைடத்ஙகளில் அந்தக் காலைத்தில் தாய் ிாிாவவை ‘அமிான் என்பற
பசால்ாலவைார்ககள. இதனைால் சபகாதர பிகளவுகளின் ராதகஙககள ் த் தாய்ிாினக்காபவை
முதலில் பபசம என்பார்ககள. ஆனைால் எனைக்கம என் தாய்ிாிா அமிான் தான். அவைவர
வித் நான் பவைறு ிாவரயும அதிகிாக பநசிக்கவில்வலை. இந்த உறவு கவலைஞருக்கம
ிாறனக்கம அன்று முதல் இன்று வைவர நலைவி வைருகிறது. ிாறன் என்ற ஊன்றுபகால்
இல்வலை என்றால், கவலைஞர் அரசிிலில் ட்டருவு முத்ிாவைதற்கம வைாய்்பபககள உண்டு. இந்த
தத்துவைார்த்தகூ சிந்தவனையுத்ன் இன்வறி தமிுக நல்வைாழ்வில் முரபசாலி ிாறன்
அவைர்களின் உயிரும, வைாழ்தாலம இதனைால் கவலைஞரன் வைாழ்தாலம தமிுக வைாழ்தலில்
முக்கிி அமசஙகுாக எனைக்க்ப படுகின்றனை
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வவைகண்த்ர் தவலை்பபாவக வைகளுலைார் வைழபாடு கவலைஞபர முன்
நற்க...

பசன்ற ஆண்ில் ிசமபர் ிாதம ஏுாம பததி கவலைஞவர மீண்டும சந்தித்பதன்.
இந்தகூ சந்தி்பப வித்திிாசிானை காரணஙகளுக்கானைது. அபதாடு ஐந்தாம பததி
சண்முகநாதன் அவைர்கவு அணகினைால் ிறுநாகள ஆறாம பததிின்று, கவலைஞவர ஏுாம
பததி சந்திக்கலைாம என்று பசய்தி வைந்தது. பபாதுவைாக எனைது பவைண்டுபகாடகளுக்க்ப பிறக,
கவலைஞவர சந்திக்க நான்வகந்து நாடகுாவைது ஆகம. ஆனைால், இந்தத் தத்வவை ஒருநாகள
இவத்பவைளியில் எனைக்க அனிதி கிவத்த்தது. கவலைஞரும என்வனை்ப பார்க்க ஆவைலைாக
இருக்கிறார் என்று அனிானித்துக் பகாண்பத்ன்.
மூன்று முக்கிி காரணஙகளுக்காக கவலைஞவர சந்தித்பதன். முதலைாவைது அரசிில்
நகழ்வுககள. இரண்த்ாவைது சாகித்திி அக்காபதமி சிாகூசாரஙககள. மூன்றாவைது ஒரு பாவனைகூ
பசாற்றுக்க ஒரு பசாறு பதிாக ஒரு அதிகாரயின் நத்த்வதவிகூ சடிக் காடி தமிுக
அதிகார வைர்க்கத்வத அவத்ிாு்ப படுத்த பவைண்டும என்பது.
முரபசாலி ிாறன் உத்ல் நலைம இல்லைாில் இருக்கம பபாது, பதாவலைக்காடசியில்
பார்த்த கவலைஞரல் இருந்து நான் சந்தித்த கவலைஞர் வித்திிாசிாக இருந்தார். உத்பனை,
எடுத்த எடு்பபிபலைபி ‘பரவைாயில்வலை சார், கமமுன்ன இருக்கஙக, இ்பபி உஙகு்ப
பார்க்க ிகிழ்கூசிிாக இருக்கது’  என்று பசான்பனைன். இந்த ‘கம’  என்ற வைார்த்வத எனைக்க
எனைது பசரத் பதாுர்ககள பகாடுத்தது. இவத பின்படுத்தி இருக்கக் ் த்ாதுதான். ஆனைாாலம,
பிாழவைாசவனை ிாவர விடத்து?
முரபசாலி ிாறன் உத்ல்நலைக் கவறவின் பபாது, பதாவலைக்காடசியில் கவலைஞர்
துித்த துி்பவபக் கண்டு நான் கண்கலைஙகி விடத்தாக கறி்பபிடபத்ன். உத்பனை அவைர்
அ்பபல்பலைா ிருத்துிவனையில் கறி்பபபடில் நான் எழுதிிவத பித்ததாக பதரவித்தார்.
இதில் ிாறனின் வைாழ்வும, கவலைஞரன் வைாழ்தாலம தமிுக நலைன்கபுாடு
பின்னி்பபிவணந்து உகளுனை என்று எழுதியிருந்பதன்.
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எனைக்கம, ிாறன் அவைர்களுக்க வைந்தது பபான்ற இதி பநாய் சிறிி அுவில்
வைந்திரு்பபவத கவலைஞரத்ம கறி்பபபடபத்ன். உத்பனை அவைர் துித்து்ப பபானைார். அதுபற்றி
அவைர் விசாரக்க்ப பபானைபபாது, நான் எகூசரக்வகிாபனைன். அவிகூசர் ஆலைி அருணா
அவைர்களுக்க இருதித்தில் இரண்டு அவத்்பபககள இரு்பபதாகவும, ஆனைாாலம ஐந்தாறு
ிாதஙகளுக்க்ப பிறக அறுவவைகூ சிகிகூவச பசய்து பகாகளுலைாம என்றும ிருத்துவைர்ககள
பதரவித்திருந்தார்ககள. இவதக் பககளவி்பபடத் கவலைஞர் அருணாவவை, உத்னைிிாக
ிருத்துவைிவனையில் பசருமபி பசய்து விடத்ாராம. இவத ினைதில் வவைத்து எனைக்கம
அ்பபி ஒரு ிருத்துவைிவனை வைாசம உத்னைிிாக ஏற்பத்க் ் த்ாது என்பதற்காக
இபலைசதாஙக அய்ிா’  என்று பசால்லிவிடடு பபகூவச ிாற்றிபனைன். இந்த ‘அய்ிா எனைது சார்
என்கிற வைார்த்வதவி எ்பபிபிா ிாற்றிவிடத்து. எல்லைாம என் இனிி நண்பர், எந்த
ினைத்தாஙகவலையும ினைதில் வவைத்துக் பகாகளுாத அற்பத்ப பபகூசாுர். தமிழ்க் கிிகனின்
வைாசவனைதான்.
முரபசாலி ிாறவனை பற்றிி பபகூவசிடுத்து, இன்வறி அரசிில் நலைவைரம பற்றி
பபகூச வைந்தது. வைர்பபபாகிற பதர்தல்ககள கறித்து கவலைஞரத்ம சிலை சந்பதகஙககள பகடபத்ன்.
திமுக பிரகூசாரம ஆக்கிரமி்பபாக இல்வலை. தற்கா்பபாக இருக்கிறது என்பறன். கவலைஞர்
‘அ்பபியில்வலை பலைர் திறவிிாக பபசகிறார்ககள’  என்றார்.
அரசிில் கடசிகளின் அணிவைக்பபில், கவலைஞர் இந்த அுவிற்க பிௌனைம சாதிக்கக்
் த்ாது என்றும, ஒருசிலை நகழ்வுகவு சடிக் காடிபனைன். கவலைஞர் தனைது
ிவுனைத்திற்கானை காரணஙகவு என்னித்ம பதரவித்தார். அந்தக் காரணஙகவு கண்டு நான்
அதிர்ந்து பபாபனைன். அவைரது பிௌனைத்திற்கானை சூுல் எனைக்க பரந்தது. இந்த அதிர்கூசி
தரும பசய்திவி, கவலைஞர் என்னித்ம பகிர்ந்து பகாண்த்து என்வனை்பபற்றி நான் பபரதாக
நவனைக்க வவைத்தது. ஜ.பக. எம அவைர்களித்ம பபசி்ப பார்க்கலைாிா என்பறன். அவைர் எனைக்க
இும வைிதிலிருந்பத பதரயும என்பவதயும, நான் பசால்வைவத கவைனைிாகக் பகடபார்
என்பவதயும கறி்பபிடபத்ன். கவலைஞர் சிரத்துக் பகாண்த்ார். ிறு்பபக் ் றவில்வலை.
வைந்தால் பசர்த்துக் பகாகளபவைாம என்பதுதான் அந்தகூ சிர்பபின் பபாருகள.
எஙககள உவரிாத்ல் சாகித்திி அக்காபதமியின் பக்கம திருமபிிது. இந்த
அக்காபதமி எ்பபி எல்லைாம பிடடுக் கிக்க ஏதுவைாக பசில்படுகிறது என்பவத
ஏற்பகனைபவை பதரவித்து விடபத்ன். பிடடுக் கி தாச எழுத்தாுர் ஒருவைருக்க, இந்த
அவி்பப ஐந்து்ப பபாறு்பபகவு பதாத்ர்ந்து பகாடுத்து வைந்தது. இவைர் பதாகத்து
அண்வியில் பவைளிிானை நவீனை தமிழ்கூ சிறுகவதகளில் திராவித் இிக்க
பவத்்பபாளிகபுா, கறி்பபாக பசால்ாலமபிிானை கவலைஞரன் க்பவபத் பதாடிபிா
அல்லைது ச.சமுத்திரம, க.சின்னை்பப பாரதி, பபான்னீலைன், ி. பசல்வைராஜ், பிலைாண்வி
பபான்னகூசாமி என்ற முற்பபாக்க வைரவச பவத்்பபபா இத்ம பபறவில்வலை. இந்த
லைடசணத்தில் இபத எழுத்தாுருக்க பசன்ற நூற்றாண்ின் சிறுகவதகவு பதாகக்கம
பபாறு்பவபயும, அக்காபதமி பகாடுத்ததில் துித்து்ப பபாபனைன்.
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இந்த்ப பபாறு்பவப அவைர் காய்தல், உவைத்தல் இல்லைாில் பசய்ிிாடத்ார் என்பது
பதரயும. ஆவகிால், கமுதம, கஙகிம பபான்ற பத்திரவககளில் இந்த இலைக்கிி
பகாடுஙபகான்விவி கண்ித்து எழுதிபனைன். முதுபபரும எழுத்தாுரானை
வைல்லிக்கண்ணன் தவலைவியில் எழுத்தாுர் ் டத்ணி ஒன்வற உருவைாக்கி ் டத்ம பபாடடு
கண்ித்பதாம. இந்த விவைரத்வத கவலைஞரத்ம நான் பதரவித்தபபாது, கஙகிம
பத்திரவகயில் வைந்த கடடுவரகவு பித்ததாக கறி்பபிடத்ார். பபருமபாாலம எனைது கருத்து
அவைருக்க ஏற்பவத்ிதாகபவை இருந்தது. சாகித்திி அக்காபதமியின் இத்தவகி பபாக்வக
கண்ித்து தமிழ் வைுர்கூசித்துவற அவிகூசர் முவனைவைர். தமிழ்க் கிிகன் அவைர்ககள மூலைம
ித்திி அரசிற்கம அந்த அக்காபதமிக்கம கிதம எழுதுமபி, நான் பகடடுக்
பகாகளுலைாிா என்று வினைவிிபபாது கவலைஞர் சர என்று ஒ்பபக் பகாண்த்ார்.
இத்தவகி முிற்சிகுாாலம, எஙககள பபாராடத்த்தாாலம சமபந்த்பபடத் அந்த
எழுத்தாுபராடு பிாலம இரண்டு பபவர நிமித்து ஒரு கழு அவிக்க்பபடுவைதாக
பதரகிறது. இதனைால், தமிழ் இலைக்கிித்வத ஒரு விபத்தில் இருந்து கா்பபாற்றிி பபருமிதம
ஏற்படுகிறது. திராவித்்ப பவத்்பபாளிகளுக்க முதல்முவறிாக இலைக்கிி நீதி
வைுஙக்பபடுகிறது.
இறுதிிாக எஙககள பகதி பசன்வனை ிாநகர் கிநீர் ிற்றும வைிகால் வைாரித்தின் ஒரு
உதவி்ப பபாறிிாுவர்ப பற்றிிது. இவைர் ஒரு பதாழற்கூசஙகத் தவலைவைராம. இிக்கரீதியில்
இல்லைாத ாலமபத்தனைிானை தவலைவைர் என்பதால், இவைர் பபாதுிக்கவு வைர
பசாலத்துபவைாராக நவனைக்காில் க்பபம கடடுபவைராகபவை நவனைத்தார். எஙககள
பதருவைாசிகளில் எழுத்து மூலைிானை பவைண்டுபகாவு்ப பற்றி ஒ்பபக்கக்் த் ஒரு பதில்
அளிக்கவில்வலை. வைாரித்தில் பகடத்ாபலைா அவைராக பசய்தால் உண்டு. அவைவர ிாரும
அ்பபிகூ பசய்ிகூ பசால்லை முிிாது என்று இிலைாிவியில் பதரவித்தனைர். கவலைஞர் அரச
நல்லைவத பசய்ி நவனைத்தாாலம அவத எ்பபி ஒரு அதிகாரிால் முறிிிக்க முிகிறது
என்பவத பநருக்க பநராக்ப பார்த்பதன். இவதக் கவலைஞரத்ம பதரவிக்க நவனைத்பதன். பலை
நண்பர்ககள ஒரு முதல்வைரத்ிா இத்தவகி சின்னை்ப பிரகூசவனைவி கறி்பபிடுவைது என்று
வினைவினைார்ககள. ஆனைால், எனைது பதாுர் பசந்தில்நாதன் கவலைஞர் த்பபாக எடுத்துக்
பகாகளுிாடத்ார் என்று கறி்பபிடடு ஊக்கிளித்தார்
நான் ஒரு கறி்பப எழுதிக் பகாண்பத்ன். அதில், கிருஷ்ணா நதி நீர் திடத்த்வத்ப பற்றி
கவைவலை்பபடும முதல்வைரத்ம ஒரு பதருவின் தண்ணீர் விநபிாகம பற்றி கறி்பபிடுவைதற்க
வைருத்தம பதரவித்பதன். பின்னைர் அித்து ிக்களின் உரவி்ப பபாராடத்ிானை குாய் நீர்
பகிர்வவை, பிடடுக்கியினைர் குாய்கூ சண்வத் என்று பகாகூவச்ப படுத்திிவதகூ
சடிக்காடி, ிக்ககள முதல்வைரானை கவலைஞர், அ்பபி எடுத்துக் பகாகளுிாடத்ார் என்ற
முன்னவரயுத்ன் விவைரம பதரவித்திருந்பதன். இந்த கறி்பவபக் பகாடுக்கம பபாது எனைக்க
வகககள பலைசாக ஆினை. ஆனைால், கவலைஞபரா இவத இில்பாக எடுத்துக் பகாண்த்ார்.
வீடடுக்கத் திருமபிி மூன்று ிணி பநரத்தில் பநர்விிாுரானை நர்வைாக இிக்கநர்
சிபிசிங என்பனைாடு பதாத்ர்ப பகாண்த்ார். நான் அவைவரகூ சந்தித்பதன். அவைருக்கம தன்வனை
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மிரடிக் பகாண்ிருந்த சபாிர்பனைட ஒருவைரத்மிருந்து விடுதவலை கிவத்த்த ிகிழ்கூசி.
கருவி உடகார பனைமபும என்பார்கபு அ்பபி ஒன்று நத்ந்தது. இந்த அதிகாரவி்ப பற்றி
அன்று பவைளிிானை தினைிலைர் பத்திரவகயில் ிக்கவத்்ப பபகூசில் ‘சமுத்திரத்திற்பக தண்ணி
காடிிவைர்’  என்று அந்த அதிகாரவி்ப பற்றி கண்ிக்கம உவரிாத்ல் இத்ம
பபற்றிருந்தது. இவத முதல்வைரும, அவைருத்ன் பணிபரயும உிர் அதிகாரகளும
பித்திரு்பபார்ககள. அன்வறக்க்ப பார்த்து நான் தான் அந்தகூ பசய்திவி பபாத்வவைத்தது
என்று நவனைத்திருக்கலைாம. ஆனைால், அதற்க நான் பபாறு்பபில்வலை. என்வனை்ப பபாலை
சமபந்த்பபடத் அாலவைலைரத்ம திக்கமுக்காிி தினைிலைர் தவலைவிகூ பசய்திிாுரும, எனைது
நண்பருிானை நூருல்லைாதான் அந்தகூ பசய்திக்க முழுமுதல் காரணம. இ்பபி எத்தவனைக்
காகஙககள உடகார்ந்து, எத்தவனை பனைமபுஙககள விழுந்தனைபவைா. இதனைால் தான்போா
என்னைபவைா, காக்காக் காரணஙகுால் சிலைர் முதல்வைர்குாகவும, அவிகூசர்குாகவும
ஆகிவிடுகிறார்ககள.
கவலைஞர் மூலைம வைகளுலைாவரயும, வவைகண்த்வரயும ிக்களிவத்பி பகாண்டு
எடுத்துகூ பசல்லை திடத்மிடடு இருக்கிபறாம. கவலைஞரும ஒரு ஆரமபிாக, இந்த இரு
ஆன்மீக்ப பபாராளிகளுக்கம, கறும பத்ஙககள எடுக்க பகாகளவகிுவில்
முிபவைடுத்திருக்கிறார்.
தமிுகத்தில் முதல் தத்வவைிாக இந்த இரண்டு ஆன்மீக்ப பபாராளிகவுயும,
ிக்களிவத்பி பகாண்டு பசல்வைதற்க கவலைஞர் வைாய்்பபளித்திருக்கிறார். இந்த
வைாய்்பபக்ககள ஆல்பபால் தவுத்து, அருக பபால் பவைரன்ற கவலைஞர் நிக்க
பதவவை்பபடுகிறார்.
சாமி்பபதா்பப வவைகண்த்பர கவலைஞரன் தவலை்பபாவகவி வைால்பபடுத்தடடும,
வைத்்ர் வைகளுலைாபர தமிழ் வைழபாடவத் பசய்விக்கடடும. இதற்க கவலைஞபர
பதாத்ரடடும.
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தமபிரான் பதாுர் ஒரு பன்முக்ப பார்வவை

கவலைஞவர என்னைுவில் தமபிரான் பதாுர் என்று அவு்பபதற்கானை காரணஙகவு
பகிர்ந்து பகாகளகிபறன்.
வசவைசிிக் கரவைர்களில் அ்பபர் பிரானக்கம, முழுமுதல் கத்வுுானை
சிவைபபருிானக்கம உகளு உறவு நல்லைபதார் ஆண்த்ான் அிவித் தன்வி வைாய்ந்தது.
திருஞானை சமபந்தருக்கம அபத ஆண்த்வைனித்ம உருவைானை உறவு தந்வத ிகன் பபான்றது.
சந்தரருக்க ஏற்படத் உறபவைா பதாுனக்கத் பதாுன் பபால் இவணிானைது.
பபரி பராணத்திாலம, இதர தமிழ் பராண நூல்களிாலம வைந்துகளு இந்த மூவைரத்மும
ஈ்சன் நத்த்திிதாகக் ் ற்பபடும திருவிவுிாத்ல்ககள பராண்ப பபாய்கபு. ஆனைாாலம,
இவவை ூனஜ்ித்வத்ப பபால், பிய்விக்க வைலிவி பகாடுக்கம பபாய்ககள.
சந்தரவர, அவைரது திருிணத்தின் பபாது சிவைபபருிான் தனைது அிவி என்று
நரபித்து அவுத்துகூ பசல்கிறார். இதில் சந்தரருக்க விரு்பபம இல்வலை. ஆனைாாலம, பவைறு
வைழயில்லைாில் ஈ்சன் பின்னைால் பசல்கிறார். இவத்பபபால், நானம என்வனையும மீறி,
கவலைஞரன் தமிழற்க அிவிிாபனைன். சந்தரர் பசய்ததாக ் ற்பபடும தவைறுகளுக்காக
அவைருக்க கண்ககள பபாகின்றனை. எனைக்க, பதாவலைக்காடசி பவைவலை பபாகிறது. சந்தரருக்க,
சரிாக நத்்பபதற்க ஒரு ஊன்றுபகால் கிவத்க்கிறது. எனைக்க, வைாபனைாலி கிவத்க்கிறது.
சந்தரர், அந்த ஊன்றுபகாவலை வவைத்து சிவைபசாரபிானை லிஙகத்தின் மீது வீசிிிக்கிறார்.
நானம, வைாபனைாலிவி வவைத்பத கவலைஞவர அிக்கிபறன். சந்தரர், தனைது பகாபத்தின்
உகூசத்தில் சிவைபபருிாவனை வைாழ்ந்து பபாவீபர என்று அஙகத பாணியில் பதிகம பாினைார்.
நானம கவலைஞவர தாக்கி, அறிக்வகககள விடுத்பதன். இறுதியில் சந்தரத்பதாுரும,
ிகாத்பதாுரும, ஒரு விித்தில் ஒகளறித்தது பபால் நானம கவலைஞரும ஒன்றிக்கிபறாம.
இ்பபிக் கறி்பபிடுவைதால், கவலைஞவர நான் ஆண்த்வைனைாக உிர்த்தி, அந்தகூ சாக்கில்
என்வனையும ஒரு நவீனை சந்தரராக ஆக்கிக் பகாகளவைதாக பபாருடபடுத்தலைாகாது. என்னைுவில்
தமபிரான் பதாுர் என்று நான் அவு்பபதற்க பகாடுக்க்பபடத் விுக்கபி இது.
ஆவகிால், வைரகளுக்ககள வைர பதத்லைாகாது. கவலைஞர் ் த் இவத்பபற்றி என்னித்ம
பகடகவில்வலை. இதன் முழுத்தாக்கம அவைருக்கத் பதரிாிாலம இருக்காது.
இந்த விுக்கத்தினைால் கவலைஞவர விிர்சிக்கக் ் த்ாது என்றும பபாருுல்லை.
பதாத்ர்ந்து விிர்சி்பபபன் என்பதற்கதான் இந்த படத்பி. ஆனைால் அது, அவைவரயும
தமிுகத்வதயும பின்வி்ப படுத்துவைதற்காக ிடடுபி.
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கவலைஞர், என்வனை்பபபால் எளிி வைர்க்கத்தில் இருந்து பற்பபடத்வைர். பபாதுவைாக
இுவியில் ினைக்காிஙகவு உகளவைாஙகிக் பகாண்த் ஒருவைருக்க இரண்டு தனித்துவைக்
கணஙககள இருக்கம. முதலைாவைதாக அந்தகூ சிறுவைன் இவுஞராகம பபாது பரிசாதுவைாக
ிாறலைாம. வைாழ்நாகள முழுவைதும இந்தகூ சாதுத்தனைம நீிக்கலைாம. இரண்த்ாவைதாக அந்த
இவுஞர் தீவிரவைாதிிாக ிாறலைாம. இந்த இரண்ில் ஒன்றுதான் அவைனக்க இருக்க
முியும. ஆனைால், கவலைஞருக்பகா அல்லைது எனைக்பகா இந்த இரண்டும, தக்க
விகிதாகூசாரத்தில் இருக்கின்றனை என்பற கருதுகிபறன். இந்த இரண்வத்யும முறிிித்துக்
பகாண்டு அவைர் வீறிடிருக்கிறார் என்பபத என் கருத்து.
1969 ஆம ஆண்ில், முதல் தத்வவைிாக முதலைவிகூசராக்ப பபாறு்பபபற்றபபாது
கவலைஞர், தன்வனை ஒரு கடசித் தவலைவைராக அனிானித்தார். பபருந்தவலைவைர் காிராசவர
முறிிி்பபதற்காக இந்திராவுத்ன் ் டத்வித்து அவைர் முதலைவிகூசர் பதவிவி உறுதி
பசய்துக் பகாண்த் பபாது ஒரு அரசிில்வைாதிிாகபவை தன்வனை நவனைத்துக் பகாண்த்ார். 1989
ல் பதவிபிற்றபபாது, ஒரு ஒரு தாிகத் தமிுனைத் தவலைவைராக பபாறு்பபபற்றார். இ்பபபாது
- அதாவைது 1996 ஆம ஆண்டு பி ிாதம பதவிபிற்ற நாளிலிருந்து அவைர் எல்லைாிாகி,
எல்லைாமும அல்லைது ிாகி அரசிிலில் கிடத்த்தடத் ூனரணத்துவைத்வத எடிவிடத்ார் என்பற
கருதுகிபறன். இல்வலைிானைால் பசல்வி பரிலைலிதாவவை அவைர் எதிர்பநாக்ககிற விதபி
பவைறு விதிாக இருக்கம.
கவலைஞவர, அவைரது அரசிில் எதிரககள பவுி கணக்வக வவைத்பத அுக்கிறார்ககள.
இது தவைறானைது. ஆரமபத்தில் தவைறாக கருத்பபடுகிறவைர்ககள, இறுதிக் கடத்த்தில்
பபாற்றுதாலக்க உரிவைர்ககள ஆகிறார்ககள.
எடுத்துக் காடத்ாக, கன்றக்கியில் ஆரமபக் கடத்த்தில் ிக்குால் ட்டருவு
ஒதுக்க்பபடத் தவைத்திரு கன்றக்கி அிகுார் இறுதிக் கடத்த்தில் அந்த ிக்களுக்க
உகள்ளர் கத்வுுாகி விடத்ார். இருபது ஆண்டுகளுக்க முன்ப, ில்லியில் வைுக்கறிஞர்கவு
அித்துத் துரத்திி கற்றத்தின் பபரல் தண்ணியில்லைா காடிற்க அன்பபபடத்
கிபரன்பபிதான் இன்று நாடு பபாற்றும காவைலைராக திகழ்கிறார். பகரு கத்பலைார
கிராித்தில் பபருமபாலைானை ிக்களின் ஏகூசக்கம, எகளுாலக்கம உகளுானை ஒரு மீனைவை்ப
பபண்தான், இன்று உலைகம பபாற்றும ிாதா அமிர்தாயிிாக ிாறியிருக்கிறார்.
ஒருவைவர அவைரது இறுதி்ப பரணாி வைுர்கூசிவி வவைத்துத்தான் அுக்க பவைண்டும.
எல்பலைாருக்கம இ்பபி்பபடத் அுவுபகாவலை வவை்பபவைர்ககள கவலைஞர் என்று
வைந்துவிடத்ால் ஏபனைா அந்த அுவுபகாவலை ஒித்து்ப பபாடுகிறார்ககள. இது
விசித்திரிாகவும இருக்கிறது. பவைதவனைிாகவும இருக்கிறது.
கவலைஞர் ிகத்தான் இலைக்கிிவைாதி. வவைரஸ் ஊடுருவை முிிாத கணி்பபபாறி
மூவுக்காரர். ஆனைாாலம, தான் சந்திக்கம ஒருவைரத்ம அவைருவத்ி அுவிற்க
இறஙககிறார். என்னித்ம அவைர் உவரிாடுவைவத்ப பார்த்தால், அந்தக் கணத்தில் அவைர்
முதல்வைர் என்பது ிறந்து பபாகம. அபிராமிவி்ப பற்றி அந்த்ப பபிருக்கரி படத்ர்
153

கறி்பபிடுவைாபர என் அறிவைுவைானைது அதிசிபி என்று. அ்பபி கவலைஞரும ஒருவைரன்
அறிவைுவிற்க அதிசிிாய் தன்வனை ஆக்கிக் பகாகளகிறார்.
இலைக்கிிவைாதி என்று வைருமபபாது அரசிில் பில்துத்தில் இருந்து கதித்து
நமபிாடு சிதுத்தில் நற்கிறார். இவைரது பதன்பாண்ிகூ சிஙகம, பபான்னைர் சஙகர் பபான்ற பவத்்பபககள தாழ்த்த்பபடத், பிற்படுத்த்பபடத் ிக்களின், இலைக்கிிவைாதிககள
பிபலைாஙக, பிபலைாஙக பிபலைாஙகம என்பது எதிர்காலை இலைக்கிி வைரலைாற்று உண்வி.
தமிுகத்தில் கவலைஞவர்ப பபால் பவைறு எந்தத் தவலைவைரும இழவைாகவும,
பகவைலைிாகவும விிர்சிக்க்பபத் வில்வலை . இவைருக்க அடுத்தபிிாக பபருந்தவலைவைர்
காிரசவரகூ பசால்லைலைாம. பபருந்தவலைவைருக்க இந்த வைசவுககள காதிபலைபி ஏறாது. ஆனைால்,
கவலைஞர் அ்பபிில்லை. பசன்சிடிவ் என்பார்கபு அந்த ிாதிரிானை வைவக. பதாடத்ால்
சிணஙகி வைவகதான். அவைர் இழவு பசய்ி்பபடும பபாபதல்லைாம, இந்த உணர்கூசி இவலை
சருஙகி பபாயிருக்கம என்பது அவைவர்ப பபான்ற எனைக்கம பரயும. ஆனைாாலம, இவைர் அந்த
இவலைககள சருஙகம பபாபதல்லைாம, அவைற்வறத் தாஙகம பசிிாகி விடுகிறார். இந்தகூ
பசியில் எத்தவனை இவலைகவுதான், எதிரகுால் சருஙக வவைக்க முியும?
கவலைஞர், ில்லி ஆடசிிாுர்களுக்க பி்பபடுவைதாக அன்று முதல் இன்று வைவர ஒரு
கற்றகூசாடடு உண்டு. அஞ்சவைதற்க அஞ்சாவி பபவதவி என்பவத அறிந்தவைர்தான்.
இதனைால், தனைக்ககள இருக்கம ஒரு பபாராளிவி அவைர் ிறந்து விடுவைதும உண்டு. அபத
சிிம, சந்தர்்பபகூ சூுல் அந்த்ப பபாராளிவிகூ சீண்டும பபாது அரசிில்வைாதி ிவறந்து
அந்த்ப பபாராளிபி விசவைரபம எடு்பபார். இதற்க பநருக்கி காலைபி சாடசி.
பபற்ற பிகளவு சிவறயில் சித்ரவைவத பசய்ி்பபடத் பபாதும, கடசிக்காரர்ககள
பத்ாதபாடு படுத்த்பபடத் பபாதும கவலைஞருக்ககள இருந்த பபாராளி பவைளி்பபடடு
விசவைரபம எடுத்தார். பநருக்கிகால் ஆடசிக்க சவைாலிடத்ார். முன்னைாகள அவிகூசர்
ராராராம அவைர்களின் தமபியும, சமூககூ சிந்தவனைிாுருிானை த்ாக்த்ர் காந்தராஜ்,
கவலைஞரத்ம தான் உத்னிருந்து கண்த் இந்த பபாராளி அனபவைத்வத என்னித்ம பசால்லிகூ
பசால்லி பிய்ிற்பபார். ஆனைாாலம, இதில் ஒரு பவைிக்வக அல்லைது விபரீதம
என்னைபவைன்றால், இில்பநவலை திருமபமபபாபதல்லைாம கவலைஞவர ஆக்கிரமித்த அந்த
பபாராளி அத்ஙகி ஒரு ஒரு பபாதுவிவைாதிபி பதன்படுவைார். இதுபவை கவலைஞரன் பலைம.
இதுபவை கவலைஞரன் பலைவீனைம. தமிுகத்திற்கம பசர்த்துதான்.
அரசிிலில் பசாந்த விரு்பப பவைறு்பபகளுக்க உடபத்ாில் ிதார்த்திானை
முிவுகவு பிற்பகாகளளும கவலைஞர் பதாுவி என்று வைந்துவிடத்ால் அவைர் பதாண்த்ர்
அிவிிாகி விடுகிறார். லைடபசாப லைடசம ் டத்த்திற்க ித்தியிாலம அவைருகள ஏபதா ஒரு
தனிவி தனித்துவைிாய் நற்கிறது. இந்தத் தனித்துவைத்வத ிவறக்கம அரசிில் திவர
விலைக்க்பபடத்ால் அதுபவை ஒரு ஆன்மீக வைிவைிாக பவைளி்பபடிருக்கம. இரவில் எத்தவனை
ிணிக்க படுத்தாாலம, காவலையில் ஐந்து ிணிக்பகல்லைாம கவலைஞர் எழுந்துவிடுவைார்
154

என்பார்ககள. இதற்க்ப பபிர்தான் கர்ிபிாகம. இதனைால்தான் அவைர் எதிரகளின்
ஆருத்ஙகவு பபாய்்பபித்தபி நவத் பபாடுகிறார்.
கவலைஞரத்ம கவற இல்லைாில் இல்வலை. சமூக ிாற்றத்திற்க அவைர் துிக்கிற
அுவிற்க கலைாகூசார ிாற்றத்திற்க அவைர் அதிகிாக இிஙகவில்வலை. இந்திி பதாவலைக்
காடசிகளிாலம பத்திரவககளிாலம தமிழ் பசத்துக் பகாண்டு வைருகிறது. தமிழ்்பபண்பாடு
நனி நாக்க பண்பாடிற்க வைழவிடுகிறது. இதற்க கவலைஞர் அரச ரீதியில் தீவிரிாக எந்த
நத்வைிக்வகயும எடுக்கவில்வலை . இலைக்கிிவைாதி என்ற வைவகயில், தனைது பபனைா தமிவு
பிபலைாஙககூ பசய்தால் பபாதும என்று ிடடுபி நவனைக்கிறார். உலைகிிிாதலில்
கலைாகூசார சீரழவுகவு தவிர்க்க முிிாது என்று நவனைக்கிறாபரா என்னைபிா. ஆனைாாலம,
இந்த சீரழவுகவு அ்பபற்பபடுத்தாில் தமிவு பின்வி்பபடுத்த முிிாது. கவலைஞர்
அவித்த கறகளபீத்ம இந்த சீரழவுக்க எதிரானை ஒரு ஆரமபிாக இருக்கம என்று
எதிர்பார்்பபபாிாக.
கவலைஞர் பதவியில் இல்லைாதபபாதும அவைவர எனைது நூல் பவைளியீடடு விுாவிற்க
அவுத்திரு்பபபன் என்று பதரவித்தவத கறி்பபிடடு அவைர் பபசவகயில், பசாதித்து்ப
பார்க்க ஆவச என்றார்.
இந்த பசாதவனைக் கடத்த்தில்தான் இந்த நூவலை பகாண்டு வைருகிபறன். கவலைஞர்
நகூசிம மீண்டும முதல்வைராவைார் என்பதில் எனைக்ககூ சந்பதகம இல்வலை . ஆனைாாலம, சாதிிகூ
சக்திககள அவைவர வீழ்த்திவிடுபிா என்ற ஒரு அகூசமும வைருகிறது. அவைர் பவைற்றி பபற்ற
பிறக இந்த நூவலைக் பகாண்டு வைந்தால் அது சிர்த்தாக கருத்பபடும. அதற்காக அவைர்
பதாற்பார் என்று பதர்தல் வைரும வைவரக்கம காத்திருக்கவும ் த்ாது. எனைபவை, இந்தக் காலைக்
கடத்த்தில் இந்த நூல். முன்பபல்லைாம கவலைஞர் ஆடசியின் பபாது கவலைஞவர பாதகிாக
விிர்சி்பபார்ககள. ஆனைால், இ்பபபாபதல்லைாம கவலைஞவர விடடுவிடடு அரவசயும,
அதிகாரகவுயும தான் திடடுகிறார்ககள. பபாதுிக்களுக்க கவலைஞரன் இந்த முதிர்கூசி
பரந்திருக்கிறது. அவைரது சிந்தவனை முழுவைதும தமிுகத்வத பின்படுத்த பவைண்டும
என்பதில் சுல்வைவத ிக்ககள பரந்து பகாண்த் அுவிற்க கடசிக்காரர்களும, அரச
கடத்வி்பபம பரந்துக் பகாகளுவில்வலைபி என்பதுதான் இன்வறி பசாதவனை. இதற்காக
ிக்ககள கவலைஞவர சிாலவவை சிக்க வித்ிாடத்ார்ககள என்று நமபகிபறன்.
கவலைஞவர சந்தித்த நாடகவு நான், பதாரிிாகத்தான் பபாடிருக்கிபறன். எனைக்க
நாடகறி்பப எழுதும புக்கம இல்வலை. ஒரு முதல்வைவர பற்றிி சந்தி்பப பததிகவு ் த்
பதரிாில் வவைத்திரு்பபது தவைறுதான். அவைபராடு சந்தித்த பபாபதல்லைாம நான்
பவக்பபத்ஙககள எடுத்துக் பகாண்த்தில்வலை. இது கவைனைக் கவறவு அல்லை. கவைனைிாக
பிற்பகாண்த் ஒரு பண்பாடுதான். இந்த சந்தர்்பபத்தில் இன்பனைான்வறயும கறி்பபித்
விருமபகிபறன். எதிர் வைரும பதர்தல்களில், கவலைஞர் பதாற்பார் என்றும, அ்பபபாது அவைர்
மீது கடுவிிானை நத்வைிக்வகககள எடுக்க்பபடும என்றும, சிலைர் தாறுிாறாக
பபசிவைருகிறார்ககள.
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கவலைஞர் பவைற்றி பபற்றால் அது ஐந்தாண்டுகாலைிாக நாம அனபவித்து வைரும
சதந்திரத்வத வைால்பபடுத்துவைதாக இருக்கம. ஒருபவைவு அந்த வைாய்்பப நிக்பகா
கவலைஞருக்க கிவத்க்காது பபாய் ஆதிக்ககூ சக்திககள தவலைவிரத்து தாண்த்வைிாத்
முவனையும. இதுபவை தமிுகத்தில் இரண்த்ாவைது விடுதவலை்ப பபாராடத்த்தின் துவைக்கிாக
இருக்கம.
இந்த்ப பபாராடத்த்தில், தமிழ் பதசிிர்களும, பபரனைவைாதிகளும கலைந்துக் பகாகளவைது
சந்பதகபி. கவலைஞரன் உகளவைடத் இலைக்கிிவைாதிகளும, பவைளி்பபவத்ிாக எழுத்தால்
பபாராடுவைதும ஒரு பககளவிக் கறிபி. ஆனைால், சிிரிாவதத் தமிுன் என்ற முவறயிாலம,
தமிழ் எழுத்தாுன் என்ற வைவகயிாலம நான் பசால்லைாாலம, பசிலைாாலம பதாத்ர்ந்து பபாராடுபவைன்.
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உஙகளுக்க இமமின்்னல், இவணி நூலைகிானை, விக்கிமூலைத்தில் இருந்து
கிவத்த்துகளுது[1].
இந்த இவணி நூலைகம தன்னைார்வைலைர்குால் வைுருகிறது. விக்கிமூலைம பதிி
தன்னைார்வைலைர்கவு வைரபவைற்கிறது. தாஙகளும விக்கிமூலைத்தில் இவணந்து பிாலம பலை
மின்்னல்கவு அவனைவைரும பிக்கிாறு பசய்ிலைாம.
மிகந்த அக்கவறயுத்ன் பிய்்பப பசய்தாாலம, மின்்னலில் பிவு ஏபதனம
இருந்தால் திக்கம இல்லைாில், விக்கிமூலைத்தில் இமமின்்னலின் பபகூச பக்கத்தில்
பதரவிக்கலைாம அல்லைது பிவுகவு நீஙகபு ் த் சர பசய்ிலைாம.
இ்பபவத்்பபாக்கம, கடத்ற்ற உரிஙகபுாடு (பபாதுகு /கன -Commons /GNU
FDL )
இலைவைசிாக அளிக்க்பபடுகிறது. எனைபவை, இந்த உவரவி நீஙககள ிற்றவைபராடு
பகிரலைாம; ிாற்றி பிமபடுத்தலைாம; வைணிக பநாக்கத்பதாடும, வைணிக பநாக்கமின்றியும
பின்படுத்தலைாம
[2][3]

இமமின்்னல் சாத்திிிாவைதற்க பஙகளித்தவைர்ககள பின்வைருிாறு:
Balajijagadesh
Info-farmer
Xato
Rocket000
Patricknoddy~commonswiki
Be..anyone
HoboJones
Fleshgrinder
Mecredis
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↑ http://ta.wikisource.org
↑ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
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