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என்னுலைர

கலை ஞர் , கிட் தட் முக்கால் நூற்றாண்டு கா ம் தமிழ் சமூகம் உச்சரித்த கபயர். அது பாராட் வாக
இருந்திருக்க ாம் அல் து விமர்சிக்கவாகவும் இருந்திருக்க ாம். எல் ாலைரயும் ஜபால் அவரது
வாழ்க்லைக வர ாற்லைறயும் படிக்கும் ஆர்வத்தில் படிக்க துவங்கிஜeன் பிடித்திருந்தது.
படித்தறிந்த ஜபாது கலை ஞலைர தமிழகம் முழுலைமயாய் அறிந்து ககாள்ளாமஜ ஜபாய்விட் ஜதா என்று
வருத்தமாக இருந்தது. அவரது வாழ்லைவ சி ருக்கு கசால்லும் வண்ணம் சுருக்கமாக எழுதிeால் தான்
என்e எனும் எண்ணம் உதித்த ஜபாது சரி தவறு என்பலைதத் தாண்டி அலைதச் கசய்ய ாம் என்று துணிந்து
முகநூலில் கதா ராக கதா ர்ந்து எழுதிஜeன்.
நான் திமுக காரன் அல் கலை ஞலைர எழுத நான் திமுக காரeாக இருக்க ஜவண்டிய அவசியமும்
இல்லை .
எப்படி மீeவன் ஒருவன் க லை தeக்காeகதe உரிலைம ககாண் ா முடியாஜதா!
எப்படி சூரியலைe நான் வணங்குகிஜறன் அதeால் சூரியன் எeக்குத் தான் கசாந்தம் எe ஒரு சி ர்
மட்டும் கசால்லிக்ககாள்ள முடியாஜதா!
காற்று, நீர் இப்படி இயற்லைகயின் சக்திகலைள ககாலை கலைள எவகராருவரும் தனியாகச் கசாந்தகமe
ககாண் ா முடியாஜதா!
கலை ஞரும் அப்படிஜய!
அவர் திமுக தலை வராக இருந்திருக்க ாம். ஆeால் அவர் தமிழர்களுக்காeவர்.
கலை ஞலைர எeக்குப் பிடிக்கும் ஏன் என்கறல் ாம் எeக்குத் கதரியாது. அது ஒரு ஜவலைள எeக்கு
நிலைeவு கதரிந்த நாளிலிருந்ஜத அவர் இல் ாத, அவலைர பற்றிய கசய்தி இல் ாத பத்திரிக்லைக
பார்க்காததன் விலைளவாக இருந்திருக்க ாம். சிறு வயதுகளில் சச்சின் கசய்திகலைளத்தவிர்த்து அவரது
ஜகள்வி பதில் ஜபட்டிகலைள படித்ததன் விலைளவாகக் கூ இருந்திருக்க ாம். அல் து அவரது ஜபச்சு,
எழுத்து எe எதுஜவா அவர்பால் எலைe ஈர்த்தது. அப்படிஜய அவலைர எeக்கு மிகவும் பிடித்து ஜபாeது.
எeக்குப் பிடித்த கலை ஞலைர இங்குள்ள அத்தலைe ஜபருக்கும் பிடிக்குமா என்றால் நிச்சயம் இல்லை .
என்லைeப் பிடிக்கும் என்பதற்காக என் நண்பர்களாகிய நீங்கள் நிச்சயம் அவலைரப் படிக்க ஜவண்டும்
என்று நான் கசால் மாட்ஜ ன்.
ஆeால் ஒன்று கசால்ஜவன், கலை ஞர் உங்கலைளப் ஜபா என்லைeப் ஜபா சாதாரணக்குடும்பத்தில்
பிறந்து இன்று அவர் கதாட் துலைறயிக ல் ாம் குன்றிலிட் விளக்காய் க ாலித்தவர், க யித்தவர்.
அவரும் மனிதர் அவர் நூறு சதவிகிதம் சரியாeவர் நல் வராகத்தான் இருந்தார். அவர் தவஜற
கசய்ததில்லை . அவரி ம் குலைறகஜள இல்லை என்று கசால்லிவி முடியாது. அதற்காக அவர் மீது
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கண்மூடித்தeமாக கதாடுக்கப்படும் விமர்சe கலைணகள் அத்தலைeக்கும் அவர் கபாருத்தமாeவரும்
அல் .
பிடிக்காத க வுள் கூ நம் விமர்சeத்திற்குத் தப்பிக்க முடியாத ஜபாது கலை ஞர் எம்மாத்திரம்.
ஆeால் அவர் வாழ்வு அத்தலைe ஜபருக்கும் ஒரு பா ம். எeக்குப் பிடித்தவர் பிடிக்காதவர்
என்பலைதத்தாண்டி வாழ்வில் க யித்தவர். வர ாற்றில் இ ம் பிடித்தவர் எனும் முலைறயில் அவலைர யார்
ஜவண்டுமாeாலும் படிக்க ாம்.
நீங்களும் படியுங்கள்.
திருக்குவலைளயில் அவர் பிறந்ததிலிருந்து 1969 ஆம் ஆண்டு அவர் முதல்வர் ஆகி இந்திராவின்
'எமர்க ன்சிலைய' துணிந்து எதிர்த்து, மிசா ககாடுலைமகலைள அனுபவித்தது வலைரயுள்ள பகுதிலைய இந்த
முதல் பாகத்தில் எழுதியுள்ஜளன் கதா ர்ந்து அவரது வழ்வின் மற்ற நிகழ்வுகலைளயும் எழுத ஜவண்டும்
என்பது என் ஜபராவல்.
வாருங்கள் ஜதாழர்கஜள, நாம் வாழ்ந்த கா த்தில் வாழ்ந்து மலைறந்த சரித்திர நாயகன் கலை ஞரின்
வர ாற்லைற நாம் இலைணந்து படிப்ஜபாம். இந்நூலுக்குரிய தகவல்கலைள கலை ஞர் எழுதிய அவர்
சுயசரிலைதயாe ’கநஞ்சுக்கு நீதி’யிலிருந்தும் மற்ற சி நூல்களிலிருந்தும் ஜசகரித்திருக்கிஜறன்.
இப்புத்தகத்திற்கு அணிந்துலைர ஒன்று எழுதித்தர ஜவண்டுகமன்று கலை ஞரின் காத ன் கபான்மார்
தரணிபதி சாரி ம் ஜகட் தும் சற்று தயங்கியபடிஜய ஒத்துக்ககாண் ாலும் தeக்குக் கலை ஞர்
ஜமலிருக்கும் அளவு க ந்த மரியாலைதலையயும் பாசத்லைதயும் உள்ளத்திலிருந்து ஊற்கறடுத்துப்
புறப்பட் வார்த்லைதகலைளக் ககாண்டு அணிந்துலைரலைய நிரப்பியிருக்கிறார். அவரது அன்பில்
கநகிழ்ந்ஜதன். அவர் அன்பிற்கும் அழகிய அணிந்துலைரக்கும் நன்றிகள் ஜகாடி.
இந்த மின்நூலுக்குரிய அட்லை ப த்லைதக் ஜகட் தும் மகிழ்வு ன் ஒத்துக்ககாண்டு கா தாமதமின்றி
அழகிய முலைறயில் வடிவலைமத்துக்ககாடுத்த ஜவட்லை மின்னிதழ் ஆசிரியர் முஹம்மது நயீம்
அவர்களுக்கும் எeது அன்பின் நன்றிகள்.
இலைத முகநூலில் கதா ராக எழுதிய ஜபாது வாசித்து ஊக்கப்படுத்திய நண்பர்களுக்கும் என்
கநஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.
நிலை த்து வாழ்க பன்முகவித்தகர் கலை ஞர் புகழ்.
அன்பு ன்,
ககால் ால் எச். ஜ ாஸ்
Joseharichandran@gmail.com
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அணிந்துலைர

தம்பி ஜ ாஸ் ஒரு நாள், 'சார் நான் சுருக்கமாக எழுதியிருக்கும் கலை ஞரின் வர ாற்லைற ஒரு மின்நூ ா
ககாண்டு வர ாகமன்று இருக்ஜகன் அதற்கு நீங்க அணிந்துலைர எழுதஜவண்டுகமன்று' கமஸஞ்கசரில்
ஜகட் ப்ஜபா எeக்கு இன்ப அதிர்ச்சி. உ ஜe நான் அகதல் ாம் என் தகுதிக்கு மீறிய காரியம் என்று
மறுப்பு கூற பரவாயில்லை எழுதுங்க சார்ன்னு தம்பி பதில் அனுப்பிeார்.
பிறகு ஜயாசித்ஜதன், இலைத எழுத எeக்குத் தகுதியுள்ளதா என்று. தலை வரின் ஜமல் நான் ககாண்டுள்ள
கசாற்களால் கசால் இய ாத அன்பு, பாசம், மதிப்பு, கவுரவம் மற்றும் தம்பியின் ஜமல் எeக்கிருக்கும்
அன்பு மற்றும் அவர் எழுத்துகளின் ஜமல் நான் ககாண்டுள்ள பிரியம் எeக்கு அந்த தகுதி உண்க ன்ஜற
உணர்த்தியது. இந்த அணிந்துலைரயாeது இந்த மின்நூலுக்கு கபருலைம ஜசர்ப்பஜதா, சான்றளிப்பஜதா
அல் . மாறாக நான் உளமார ஜபாற்றும் தலை வரும் என் அன்பிற்குரிய தம்பியும் எeக்களித்த வரம்
இலைத எழுதுவகதன்பது.
தம்பி ஜ ாஸ், புத்தகங்கலைளப் பற்றி எழுதும் பதிவுகலைள மிகவும் விரும்பி ரசித்துப் படிப்பவன் நான்.
அப்படிப்பட் வர் என் மeம் கவர்ந்த (என் மeம் மட்டுமா தமிழகத்தில், இல்லை இல்லை
உ கிலுள்ள கபரும்பா ாe தமிழர்களின் மeங்கலைள கவர்ந்தவராயிற்ஜற) தலை வரின் வர ாற்லைறச்
சுருக்கி எழுதுகிறார் என்றால் இன்னும் கசால் ஜவண்டுமா, இந்த பதிவுகள் கதா ராக முகநூலில் வந்த
கபாழுது ஆவலு ன் மிகவும் ரசித்துப் படித்ஜதன். இந்த அணிந்துலைர எழுதுவதற்காக கமாத்தமாக
மீண்டும் இரு முலைற படித்ஜதன். அது எeக்குக் கிலை த்த கபரும் பாக்கியம்.
கலை ஞர் பா கeாய் இருக்கும் ஜபாது அவரது வீட்டில் இரு முலைற திரு ர்கள் திரு வந்தலைத
நலைகச்சுலைவயு ன் எழுதியிருக்கிறார், பின்பு தலை வர் பள்ளியில் இ ம் பிடிக்கச் கசய்த ஜபாராட் ம்,
பள்ளி ஜதர்வில் ஜதால்வியலை ஜவாம் என்று கதரிந்து அலைத எதிர்ககாள்ள நண்பரு ன் ஜசர்ந்து தeது
முதல் திலைரக்கலைத வசeத்தில் அரங்ஜகற்றிய நா ககமன்று சுலைவயாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
மாணவeாக இருந்த கபாழுஜத தலை வர் பeகல் அரசர் பற்றிய கட்டுலைரயால் ஈர்க்கப்பட் து, பிறகு
இந்தி கமாழி திணிப்புக்ககதிராக ஜபாராட் த்தில் ஈடுபட் து, லைககயழுத்து இதழ் கதா ங்கியது
அதற்காக வீட்டிஜ ஜய திருடியது எeப் ப சுலைவயாe அரிய தகவல்கலைளச் சுலைவப்ப த்
கதாகுத்தளித்திருக்கிறார் ஜ ாஸ்.
பிறகு அண்ணாவு eாe கதா ர்பு, திருச்சி கழக ஜதாழர்களின் ஜமல் அண்ணாவிற்கு ஏற்பட் வருத்தம்
அலைதத் தீர்த்து லைவத்த கலை ஞர், கசன்லைe மாநகராட்சி ஜதர்தலில் 90 இ ங்களில் ஜபாட்டியி
ஜவண்டும் என்று கலை ஞர் வலியுறுத்தி அண்ணாலைவச் சம்மதிக்க லைவத்தது எeப் ப சுலைவயாe
தகவல்கள் கதரியவருகிறது இலைதப் படிப்பதால் நமக்கு.
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அலைதத்கதா ர்ந்து அண்ணாவின் மலைறவு, பிறகு கலை ஞர் முதல்வராeது எம்.ஜி.ஆர் தனிக்கட்சி
கதா ங்கியதின் பின்eணிலைய விவரிக்கிறது இந்த மின்நூல் ஜமலும் எமர்க ன்சிலைய கழக அரசு
எதிர்த்தது, ஆட்சிலைய இழந்தது என்று அன்லைறய வர ாற்லைற இலைதப் படிக்லைகயில் உணர முடிகிறது.
இப்படியாகப் ப நூறு பக்கங்களில் அ ங்கியுள்ள கலை ஞரின் வர ாற்லைற படித்து சுருக்கி, சுலைவ
குலைறயாமல் நமக்காகத் தந்திருக்கிறார் இந்த இளம் எழுத்தாளர்.
கலை ஞலைர ஒரு அரசியல் தலை வராகப் பார்க்காமல், ஒரு தனி மனிதராகப் பார்த்தாலும் எப்ஜபர்ப்பட்
உலைழப்பாளி எத்தலைe திறலைமகள் பலை த்தவர் , ஜபச்சாளர், எழுத்தாளர், திலைரக்கலைத வசeகர்த்தா,
நல் நிர்வாகத் திறலைம உள்ளவர் எளிலைமயாக வாழ்ந்தவர், எளிலைமயாக அணுகக்கூடியவர் என்ற ப
சிறப்புகலைளப் கபற்றிருந்தவர் என்றாலும், அவலைர ஜபால் தூற்றப்பட் வர் யாருமில்லை நம்
தமிழகத்தில்.
இந்த பதிலைவப் பதிவிடும் ஜபாஜத இதற்குப் ப கீழ்த்தரமாe பின்னூட் மிட் ார்கள் சி ர். அது நம்
சாபக்ஜகஜ ா. அதில் சி ஜபஜரனும் திருந்தக்கூடும் இந்த நூலை ப் படித்த பிறகு. அவர்கள்
திருந்திeாலும் திருந்தாவிட் ாலும் தலை வரின் புகழுக்கு எந்த பங்கமும் இல்லை . நிலை த்து நிற்கும்
அவரின் புகழ். அதற்குத் தலை வரின் இறுதி ஊர்வ த்தில் க ந்து ககாண் கூட் மும், அன்று அவரின்
இறுதிச் ச ங்கில் உற்ற உறவிeர் என்ஜற ப ராலும் எண்ணும் படி ப காரியங்கலைளச் கசய்து
கலை சியில் அவரின் நிலைeவி த்தில் மண்லைணயும் அள்ளி ஜபாட் அந்த இளம் கபண் அதிகாரிஜய
சாட்சி.
வாழ்க கலை ஞரின் புகழ்.
என்லைeப் ஜபான்ற ஜசாம்பல் பலை த்தவர்களுக்காகத் தலை வரின் சரித்திரத்லைதச் சுருக்கி எழுதித்தந்து
மகிழ்வித்த தம்பி ஜ ாஸுக்கு வாழ்த்துகள். விலைரவில் அவரது வாழ்வின் மற்ற நிகழ்வுகலைளயும்
நமக்காகச் சுலைவப்ப எழுதித் தருவார் என்ற நம்பிக்லைகயு ன் முடிக்கிஜறன்.
உங்கள் அன்பன்,
கபான்மார் தரணிபதி.
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கலை ஞரின் சரித்திரம்
பாகம் - 1
பகுதி - 1
திருக்குவலைளயில் கலை ஞர்
திருக்குவலைள என்பது அக்கிராமத்தின் கபயர். திருவாரூர் மாவட் த்தின் ப சிறு கிராமங்களில் ஒன்று
அது. ஜகாயில்கள், ஜசாலை கள், வயல் வரப்புகள், குளங்கள், அ ங்கிய இயற்லைக எழில் ககாஞ்சும்
அழகிய கிராமம் அது. 1924 க்கு முன்பு வலைர திருவாரூரில் சி ருக்கு இப்படிகயாரு கிராமம் இருப்பது
கதரிந்திருந்தாஜ அது ஆச்சர்யம். அவ்வாண்டில் தமிழகம் ஜபாற்றும் தலை மகன் ஒருவலைeப்
கபற்கறடுத்தது அக்கிராமம். அதன் காரணமாக அவரு ன் ஜசர்த்து அக்கிராமத்தின் கபயரும் புகழும்
கூ தமிழகத்தின் பட்டி கதாட்டி எங்கும் பரவியது.
பிறந்த மண்ணால் கபருலைமப்படுபவர்களும் உண்டு. சிறந்தவர்கலைளப் கபற்கறடுத்து மண்
கபருலைமப்பட்டுக்ககாள்வதும் உண்டு. திருக்குவலைள கலை ஞலைரப் கபற்கறடுத்து இதில் இரண் ாம்
வலைகயில் தன்லைe இலைணத்துக்ககாண் து.
எழில் ககாஞ்சும் அக்கிராமத்தில் தான் முத்துஜவ ர் அஞ்சுகம் அம்லைமயார் இருவருமாக இலைணந்து
இனிதாக இல் றம் என்னும் நல் றம் ந த்தி வந்தeர். அஞ்சுகம் அம்லைமயார் வீட்லை ப் பார்ப்பஜதாடு
தன் கணவeார் உலைழப்பிற்கும் உதவி வந்தார். முத்துஜவ ஜரா உலைழப்பது ன் கவிலைதகளும் சி
நா கங்களும் கூ பலை த்திருந்தார். இப்ஜபாது புரிகிறது தாஜe கலை ஞருக்கு கவிபாடும் திறலைம
மரபணுக்கள் மூ ம் அவருக்குள் க த்தப்பட் கதன்பது.
அவர்கள் ஏலைழகளும் அல் ர் அதற்காக கபரும் கசல்வந்தர்களும் அல் ர். ஓரளவுக்கு
வசதியாeவர்கஜள. ஓரளவுக்ககன்றால், தங்கள் பிள்லைளக்கு பள்ளி தலை லைமயாசிரியலைரஜய வீட்டுக்கு
அலைழத்து டுயூசன் கசால்லித் தருமளவுக்கு வசதியும் கசல்வாக்கும் அவர்களுக்கு இருந்தது. வீடு ஜதடி
பா ம் கசால்லிக்ககாடுக்க வந்த அந்த ஆசிரியருக்கு அவர்கள் ஊதியமாகக் ககாடுத்தது காசல்
பசும்பாலும் அரிசி உட்ப ப் பருப்பு வலைககளும் தான்.
முத்துஜவ ரும் அஞ்சுகம் அம்லைமயாரும் ஒற்றுலைமயாகத் தான் இருந்தeர். மகிழ்ச்சியாகவும் தான்
வாழ்ந்தeர். எல் ாம் சரி, ஆeால் அவர்களுக்கு ஒரு குலைற இருந்தது. அதாவது திருமணம் முடித்து
ஆண்டுகள் சி ஆகியும் அவர்களுக்கு பிள்லைளச்கசல்வம் இல் ாமலிருந்தது. அவர்கள் அதற்காக ஏறாத
ஜகாயில்லை இருக்காத விரதம் இல்லை .
அவர்கலைளக் க வுள் லைகவி வில்லை . ஆம், அவர்கள் அப்படித்தான் நம்பிeர். அஞ்சுகம் அம்லைமயார்
கதா ர்ந்து இருமுலைற கருவுற்றார்கள் இரண்டு முலைறயும் கபண் குழந்லைதகள். இப்ஜபாது மீண்டும்
அவர்களுக்ககாரு வருத்தம் கு ம் காக்க பிள்லைளகள் ஆயிற்று ககாள்ளி லைவக்க மகன் இல்லை ஜய.
மீண்டும் அஜத ஜவண்டுதல்கள், ஜநர்ச்லைசகள், அஜத விரதங்கள்.
மீண்டும் கருவுற்றார்கள் இம்முலைற அவர்கள் நம்பிய க வுள் அவர்கலைளக் லைகவி வில்லை . 1924 ஜீன் 3
பின்eாளில் கலை ஞர் என்றும் சுமக்க முடியாதளவுக்கு ப பட் ங்கலைளயும் வாங்கிக்குவித்த மு.
கருணாநிதி அவதரித்தார்.
இன்னும் கலை ஞர் குழந்லைத தான் ந க்கக்கூ ப் பழகியிருக்கவில்லை . ஏணித்துணி கட்டி உ கம்
அறியாமல் நல் து ககட் து அறியாமல் தாயின் தாய்ப்பால் குடித்து தலைரயில் உருண்டு புரண்டு
விலைளயாடிக்கி ந்த பருவம். அக்கா கட் த்தில் தான் ஒருநாள் திரு ன் அவர்கள் வீட்டில்
புகுந்துவிட் ான்.
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வந்த திரு ர்கள் 'திரு ர்களிலும் பிச்லைசக்கார திரு ர்கள் ஜபாலும்' கலை ஞர் தன் நூலில் அப்படித்தான்
குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அவர்கள் கசய்ததும் கலை ஞர் கசால்லுக்கு ஏற்றபடி தான் இருந்திருக்கிறது. வந்த
திரு ர்கள் வீட்டில் இருந்த தட்டு முட்டு சாமான்களு ன் தாயின் தாலிக்ககாடிலையயும் கலை ஞரின்
ஏலைணத்துணிலையயும் கூ அவிழ்த்து அடித்துச் கசன்று விட் eர்.
தாலி ஜபாeதில் தாய்க்கு மகா வருத்தம். சிறுவன் கருணாநிதி கத்தி கூச்சல் ஜபா ாமல் அலைமதியாகக்
கி ந்து தன் உயிலைரக்காப்பாற்றிக் ககாண் தில் மட் ற்ற மகிழ்ச்சி.
பின்eாட்களில் அம்மா அன்லைறக்கு அவர் அழாததற்காகக் கலை ஞரி ம் ப முலைற கசால்லி சி ாகித்த
நிகழ்வது.
அலைதப் ஜபான்று இன்கeாரு முலைறயும் திரு ன் அவர்கள் வீட்டில் புகுந்திருக்கிறான். இம்முலைற வந்த
திரு ன் ஏமாந்ஜத ஜபாeான். வீட்டிலுள்ளவர்கள் விழித்துக்ககாள்ள உண்டியல் எe எண்ணியவன்
ஜகாயிருக்கு ஜநந்து கமாட்லை யடித்துப் பாதுகாப்பாய் லைவத்திருந்த கலை ஞரின் தலை முடிலையத் தூக்கி
ககாண்டு ஓடி விட் ான். அப்படிகயனில் அந்த திரு ன் ஏமாளி தாஜe.

சிறுவன் கலை ஞர்
இஜதா, திருக்குவலைள கிராமத்தில் அலைரக்கால் வுசர் அணிந்து சிறுவர்களு ன் விலைளயாடிக்களிக்கும்
சிறுவன்.
இஜதா 'வித்யாரம்பம்' என்ற கபயரில் ஆ ம்பரமாக விழா ஜபால் ககாண் ாடி பள்ளிக்கு அனுப்பி
லைவக்கப்படும் சிறுவன்.
பள்ளியில் கசன்று 'அரிநஜமாத்து சிந்தம்' என்று இந்து முலைறப்படி லைகவிரல் ஜதயத் ஜதய மணல்
தலைரயில் எழுதிப் பழகும் சிறுவன்.
ஊருக்குச் கசல்லும் வழிஜய வழித்துலைணயாகப் பயத்துக்கு மருந்தாக 'சிவாய நம! ஓம் நம சிவாய!'
எeச்கசால்லிச் கசல்லும் சிறுவன்.
எப்ஜபாது முடி வளரும் கமாட்லை ப் ஜபா
ாம் எeக் காத்திருந்து ஜகாவில் ஜகாவி ாக கசன்று
கமாட்லை யடிக்கப்பட் க வுள் நம்பிக்லைகயில் ஊறிப்ஜபாe அன்பு கபற்ஜறாரின் ஆலைச மகன்
சிறுவன்.
பத்து வயதில் தன் வீட்டு மாட்டுத் கதாழுவத்லைதஜய ஜமலை யாக்கி தன் தந்லைத கலைத கசால்லி தeக்கு
பிடித்த அர்ச்சுeன், கர்ணன் ஜவசம் ஜபாட்டு தன் ஊர் மக்கலைளக் கவர்ந்து அவர்களி ம் லைகதட் ல்
வாங்கிய சிறுவன்.
சிறுவன் கருணாநிதியி ம் தான் எத்தலைeக் குறும்பு, எத்தலைeக் குதுகலிப்பு, எத்தலைe திறலைம. அங்கு
அவனி ம் அரசியல் இல்லை அங்கு அவனி ம் நாத்திகம் இல்லை . அவனுக்குக் ககாள்லைக இல்லை
அவனுக்குச் சுயமரியாலைதயும் அவசியமில்லை . அவனி ம் அன்பு கசலுத்தும் அம்மா அப்பா உற்றார்
உறவிeர் சுற்றும் சூழல் நண்பர்கள் எe கபரும் ஜபறு கபற்றவன் அச்சிறுவன்.
யப்பப்பா! கிராமத்துச் சிறுவன் கலை ஞரி ம் தான் எத்தலைe மகிழ்ச்சி. தன் வாழ்வின் ஆகச்சிறந்த
நிலைeவுகலைளக் ககாடுத்த தருணங்கள் அல் வா அலைவ. எத்தலைe உயர்ந்த பதவிகலைள அலை ந்த
பின்பும் ஊருக்குப் ஜபாலைகயில் குழந்லைத ஜபால் மாறி அருகிலிருப்பவர்களு ன் தன் பால்யத்லைதப்
பகிர்ந்து ககாள்ளும் பசுலைமயாe நிலைeவுகலைளக் ககாடுத்த ஊர் அல் வா இந்த திருக்குவலைள.
கலை ஞர் திருக்குவலைளயில் பிறந்ததால் தான் இத்தலைe மகிழ்ந்திருந்தாரா? இல்லை , திருக்குவலைள
தான் கலை ஞர் எனும் கபாக்கிஷத்லைத கபற்கறடுத்த மகிழ்ச்சியில் அவலைர இத்தலைe மகிழ்ச்சியாக
லைவத்திருந்ததா? விலை கூறுதல் சற்று கடிeம் எனினும் இரண்டிலும் உண்டு உண்லைம.
தன் ஜபாராட் வாழ்வின் முதல் அத்தியாயத்லைத தன்னுலை ய பன்னிரண் ாவது வயதில் பள்ளியில்
தான் துவங்கி கவன்றார் கலை ஞர்.

திருவாரூரில் கலை ஞர்
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திருவாரூர் உயர்நிலை ப் பள்ளியில் ஜசர்ந்து படிக்கும் ஆலைச கeவுகஜளாடு திருவாரூருக்கு வருகிறான்
சிறுவன் கருணாநிதி. இப்ஜபாது அவனுக்கு வயது பன்னிரண்டு. அங்கு எந்த வகுப்பில் ஜசருவதாக
இருந்தாலும் ஜதர்கவழுத ஜவண்டும். வயதின் அடிப்பலை யிலும் அலைழத்து வந்த ஆசிரியர்
ககாடுத்திருந்த வாக்கின் அடிப்பலை யிலும் ஏழாம் வகுப்புக்குரிய முதல் படிவ ஜதர்லைவ எழுதிeான்.
ஜதால்வி; சரி ஏழாம் வகுப்பு கிலை க்கவில்லை பரவாயில்லை இரண் ாம் படிவ ஜதர்கவழுதிeான்
ஆறாம் வகுப்பில் ஜசருவதற்குரியது அது. பாவம் அதுவும் ஜதால்வி.
ஜதர்வில் ஜதால்வி இனி பள்ளியில் இ ம் கிலை க்காது முடிவாகத் கதளிவாக கசால்லி விட் ார்கள்.
பள்ளியில் ஜசராமல் ஊருக்குத் திரும்பிeால் அவமாeம் நண்பர்கள் ஜகலி கசய்வார்கள். ஜயாசித்தான்
ஜநராக ஓடிeான் தலை லைமயாசிரியரின் அலைறக்கு அவரி ம் ந ந்தலைதச் கசால்கிறான். தான் கிராமத்தில்
படித்தவன் அது நகரத்துப் பள்ளிக்கூ ம் ஜதர்வில் ஜதால்வியுற்றதற்காe காரணமாக அலைதயும் கசால்லி
பார்க்கிறான் எப்படிஜயனும் தன்லைe ஐந்தாம் வகுப்பிஜ னும் ஜசர்த்துக்ககாள்ளக் ஜகட்கிறான்
ககஞ்சுகிறான். தலை லைமயாசிரியர் மறுக்கிறார்.
கலை ஞர் வாழ்வின் முதல் ஜபாராட் ம் அங்கு அப்ஜபாது துவங்கியது.
அவரி ம் அப்பள்ளியில் படிக்கும் வாய்ப்பு கிலை க்காத விரக்தியில் ஜகாபத்தில் கசால்கிறான் "என்லைe
நீங்கள் பள்ளியில் ஜசர்க்கவில்லை என்றால் உங்கள் கண் முன்eாஜ ஜய எதிஜர உள்ள கதப்பக்குளத்தில்
விழுந்து சாகப்ஜபாகிறான்" மிரண்டு ஜபாகிறார் ஆசிரியர். சிறிது ஜயாசித்தவர் அவன் முதுகில்
தட்டிக்ககாடுக்கிறார். தன் விருப்பத்தில் கவற்றி கபறுகிறான் அச்சிறுவன். ஜபாராடிக் கிலை த்த முதல்
கவற்றியு ன் கவளிஜய வருகிறான் தeக்காக காத்திருக்கும் தன் தந்லைதலையக் கட்டியலைணத்து
ஆeந்தகூத்தாடி ஜபாராடி கவன்ற தன் முதல் கவற்றிலையக் ககாண் ாடி மகிழ்ந்தான் அவன்.
அவருக்கு அப்ஜபாது எங்ஜக கதரிந்திருக்கும் தான் இறந்த பின்பு ஆறடி இ த்திற்காகக் கூ ஜபாராடித்
தான் அவர் க யித்தாக ஜவண்டும் என்பது.
அங்கு தான் அப்பள்ளியில் தான் தeக்கு அரசியல் அரிச்சுவடி கற்றுத்தந்த "பeகல் அரசர்" எனும் ஐம்பது
பக்க கட்டுலைர வடிவி ாe துலைணபா புத்தகம் அவனுக்குக் கிலை த்தது. அவeது வகுப்பில் அவன்
ஒருவஜe அலைத முழுலைமயாக மeeம்கசய்து லைவத்திருந்தான்.
அப்படி கலை ஞருக்கு அரசியல் அரிச்சுவடி கசால்லிக்ககாடுத்த அந்த "பeகல் அரசர்" புத்தகம்
கசால்வது தான் என்e? இயற்லைகயாகஜவ நமக்குள் ஒரு ஜகள்வி எழுகிறதில்லை யா.
முதன் முதலில் இந்திய மாநி சுயாட்சி சட் மன்றம் 1921 ல் துவங்கப்பட் து. அதன் முதல் மந்திரி
சலைபயின் முதல் அலைமச்சராக நீதிக் கட்சி சார்பில் கவற்றி கபற்ற ஏ. சுப்பராயலு கபாறுப்ஜபற்றார்.
அவர் அந்த ஆண்டிஜ இயற்லைக எய்தி வி ஜவ அடுத்து முதல் அலைமச்சர் கபாறுப்புக்கு வந்தவர் தான்
பeகல் அரசர் அவரது ஆட்சிக் கா ங்களில் திராவி ர்களுக்காகச் கசய்தது என்e? அதன் சாதலைeகலைள
விளக்கிச் கசால்வதாக இருந்தது அந்தப் புத்தகம்.
இங்குக் கலை ஞர் பeகல் அரசரின் சாதலைeகலைள படித்து ஆசிரியரின் பாராட்லை
கபற்றுக்ககாண்டிருந்த அந்த ஜவலைளயிஜ ஜய நீதிக் கட்சியின் ஆட்சி விழுந்து ரா ாஜி
தலை லைமயி ாe காங்கிரஸ் ஆட்சி தமிழகத்தில் எழும்பியது. அவர் இந்திலையத் தமிழர்கலைள ககாண்டு
படிக்க லைவத்துவிட்ஜ மறுஜவலை என்பதில் குறியாக இருந்தார். அதற்ககதிராக அவருக்ககதிராக
தமிழகம் திமிறி எழுந்தது. அந்தக் கா கட் த்தில் தான் ஹிந்திலைய எதிர்க்கும் குழுவிற்கு தலை லைம
ஏற்றிருந்தார் தந்லைத கபரியார்.
ஹிந்தி தமிழகத்தில் இல் ாலைமயால் கவளியூர் வந்து முட்டி ஜமாதி ஹிந்தி கற்றுக்ககாண் தில்
ஹிந்திலையத் தமிழகத்தில் வரவி ாதவர்கள் ஜமல் நிரம்பக் ஜகாபமுண்டு தனிப்பட் முலைறயில் எeக்கு.
கலை ஞர் மீதும் ஜகாபமும் வருத்தமும் உண்டு. எனினும் எங்கள் மீது திணிக்கப்படும் ஹிந்தி எங்களுக்கு
ஜவண் ாம். எங்கள் தாய் கமாழி அது ஜபாதும் என்று முழங்கி அதற்காகத் தமிழர்கள் கசய்த தியாகம்
அறிந்து ககாள்லைகயில் கமய்சிலிர்க்கத்தான் கசய்தது.
சுகமாe ஜபச்சு
சுலைவயாe உவலைம
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லைகவிரல்களில் புள்ளி விவரம்
எளிலைமயாe ஜதாற்றமும் ககாண் சி.என். அண்ணாதுலைர என்ற ஆளுலைம தன் ஜபச்சாற்றலின் மூ ம்
தமிழகம் முழுவதும் அந்த கா கட் ங்களில் தான் அறிமுகமாகிக்ககாண்டிருந்தார்.
தமிழகம் முழுவதும் ஹிந்திக்ககதிராய் தலை வர்கள் ஜமலை ஜதாறும் முழங்கிக் ககாண்டிருக்க
திருவாரூர் வீதிகளில் தன்னுலை ய பதிeான்கு வயதில் சத்தமின்றி தலை வன் ஒருவன்
உருவாகிக்ககாண்டிருந்தான்.
என்னுலை ய பதிeான்கு வயதில் நான் என்e கசய்து ககாண்டிருந்ஜதன் எe ஒரு நிமி ம் ஜயாசித்துப்
பார்க்கிஜறன்.
ஜநரம்கிலை த்த ஜபாகதல் ாம் கிரிக்ககட் விலைளயாடிஜeன். கபாழுது ஜபாகாத ஜபாது பத்திரிக்லைக
படித்ஜதன். அக்கம் பக்கத்து வீடுகளுக்கு ஓடி ஓடிச் கசன்று கதாலை க்காட்சியில் ப ங்கலைளப்
பார்த்ஜதன். முப்பத்து ஐந்து மதிப்கபண்ணுக்குக் குலைறவில் ாது எடுத்து ஒவ்கவாரு ஜதர்விலும் கவற்றி
கபற்ஜறன். அவ்வப்ஜபாது அம்மா அப்பாவிற்கு உலைழப்பதில் உதவி கசய்ஜதன். நிம்மதியாக பத்து மணி
ஜநரம் தூங்கிஜeன். சாதாரணமாe கிராமத்து சிறுவன் ஒருவனின் வாழ்க்லைக நான் வாழ்ந்திருக்கிஜறன்.
உங்களில் ப ரும் சிற்சி மாறுதல்களு ன் இவ்வயதில் இப்படியாகஜவ இருந்திருக் கூடும்.
ஆeால் பதிeான்கு வயதில் கலை ஞர்.
தலை வர்கள் ஜபச்லைச ஜகட் ார். ஹிந்தி எதிர்ப்பில் முழு வீச்சில் தன்லைe ஈடுபடுத்திக்ககாண் ார்.
மாணவர்கலைள ஒருங்கிலைணத்தார். "சிறுவர் சீர்திருத்த சங்கம்" "இலைளஞர் சங்கம்" ஜபான்ற ப
கபயர்களில் மாணவர்கலைளக் குழுவாக ஒருங்கிலைணத்து அவர்கள் முன் கசாற்கபாழிவாற்றிeார்.
"வாருங்கள் எல்ஜ ாரும் ஜபாருக்கு கசன்றிடுஜவாம்!
வந்திருக்கும் இந்திப் ஜபலைய விரட்டி திருப்பிடுஜவாம்"
என்ற வரிகளில் துவங்கும் புரட்சி பா ல் எழுதிeார். இப்பா லை முழங்கியபடி சக மாணவர்கலைள
ஒருங்கிலைணத்து அதற்கு தலை லைமதாங்கி திருவாரூர் வீதிகளில் மாலை ஜவலைளகளில் ஊர்வ ம்
ந த்திச் கசன்றார்.
ஹிந்தி எதிர்ப்பு துண்டு அறிக்லைகலையத் தeது ஹிந்தி ஆசிரியர் லைகயிஜ ககாடுத்து தன் துணிச்சலை
நிரூபித்தார். அதற்காக ஹிந்தி பா த்லைத வாசிக்கச் கசால்லி தலை ச்சுற்றும் அளவுக்குக் கன்eத்தில்
அடிவாங்கி பழிவாங்கப்பட் ார். அஜதாடு பயந்துவி வில்லை அவர் முற்றும் முழுதாய் ஹிந்தி
வகுப்லைபஜய புறக்கணித்தார். இகதல் ாம் தன் பள்ளிப்பருவமாe பதிeான்கு வயதில் கலை ஞர்
கசய்தது.
கதான்னூற்றி நான்கு வயதி ல் கலை ஞர் தலை வர் பதிeான்கு வயதிஜ அவர் தலை வர் தான்.
விலைளயும் பயிர் முலைளயிஜ கதரியும் சும்மா கசால்லி லைவக்கவில்லை நம் முன்ஜeார்.
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பகுதி - 2
பதிலைeந்து வயதில் "மாணவ ஜநசன்" எனும் லைககயழுத்து பிரதி மாதம் இரண்டு வீதம் ந த்திக்காட்டி
எழுத்து மீது தeக்கிருந்த காதலை ச் மாணவப்பருவத்திஜ ஜய கசால்லியவர் கலை ஞர். அது தான் அந்தத்
துண்டு பிரதி தான் பின்eாளில் "முரகசாலி" எனும் ஜபார்வாளாக தமிழககமங்கும் கழகத்திeர்
வீடுகளில் க யஜகாஷம் எழுப்பியபடி ஜதடிவந்தது.
கலை ஞருக்குக் கலை ஞர் உட்ப எண்ணி
ங்கா சிறப்பு கபயர்கள் உண்டு. ஆeால் அவர் ஜபeா
பிடித்த ஆரம்பக்கா த்தில் அவர் அவருக்கு லைவத்துக்ககாண் புலைeப்கபயர் 'ஜசரன்'.
கதர் ஆலை அணிந்து வந்த கம்யூனிஸ்ட் ஒருவரின் ஆஜ ாசலைeயின் ஜபரில் "மாணவர் சம்ஜமளeம்"
எனும் ஓர் அலைமப்பு கதா ங்கப்பட் து. அதன் அலைமப்பாளன் கலை ஞர் தான்.
அதன் ஜபாக்கு சரியாய் ப வில்லை அவருக்கு. இப்படிஜய ஜபாeால் அவர் வாழ்வு காங்கிரசிஜ ா
கம்யூனிஷ்டிஜ ா ஜபாய் நின்று விடும் ஜபாலிருந்தது. ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் தூக்கம் கதாலை த்து
ஜயாசித்தவர் மறுநாள் சம்ஜமளeத்லைத கலை த்தார்.
சம்ஜமளeத்தின் பணம் கமாத்தம் நூறு லைகயில் இருந்தது. அதில் இருபத்தி ஐந்து ரூபாலைய
உறுப்பிeர்கள் சி ருக்கு திருப்பித் தந்தார். மீதமிருந்த பணத்திற்குரியவர்கள் "சம்ஜமளeத்திலைe
கலை த்து விடு பிரச்சலைeயில்லை பணம் உன்னி ஜம இருக்கட்டும்" என்றeர்.
அன்லைறக்கு மாலை ஜய "தமிழ் மாணவர் மன்றம்" என்ற புதிய அலைமப்பு ஜதாற்றுவிக்கப்பட் து. பணம்
லைகயிலிருந்தவர்கள் அதன் உறுப்பிeர் ஆeார்கள். கலை ஞர் கவளியில் கதரியவும் ப
கபாதுக்காரியங்களில் தன்லைe ஈடுபடுத்திக்ககாள்ளவும் அந்த அலைமப்பும் ஒருவலைகயில் அவருக்கு
உதவிற்று.
"சத்திய ஜசாதலைe"யில் மகாத்மா காந்தியடிகள் கூ த் தான் திருடியதாக எழுதியிருக்கிறார். இங்குக்
கலை ஞரும் இரு முலைற திருடியதாக கசால்லியிருக்கிறார். காந்தியடிகள் திருடியதன் ஜதலைவயும்
கலை ஞர் திருடியதன் ஜதலைவயும் இரு ஜகாணங்களி ாeது.
கலை ஞர் கசாந்த காரியத்திற்காகஜவா கசாந்த ஜதலைவக்காகஜவா திரு வில்லை . மாறாக தங்கள்
அலைமப்பு மூ ம் இருமுலைறயும் கசாற்கபாழிவாற்றவந்தவர்களுக்கு திரும்பிப் ஜபாகிறதற்குரிய
வழிச்கச வு பணத்திற்காகஜவ ஜவறு வழியின்றி திருடியிருக்கிறார்.
திருடிeார் சரி! கவளியில் ஜபாயா திருடிeார்? இல்லை , முதன் முலைற சிறிது பழுதாகியிருந்த தeது தங்க
லைகச்கசயிலைeஜய தeது அம்மாவிற்குத் கதரியாமல் திருடி அ கு லைவத்துவிட் ார். இரண் ாவது
முலைற தeது அன்பு மலைeவியார் பத்மாவின் கவள்ளி சந்தeக் கிண்ணத்லைத திருடிச்கசன்று தeது
நண்பனி ம் ககாடுத்து அலைதயும் அ கு லைவத்துவிட் ார்.
முதல் திருட்லை பின்eாளில் தன் தாய் தந்லைதயரி ம் ஒப்புக்ககாண்டு தன்மeதில் இருந்த பாரத்லைத
இறக்கி அவர்கள் துக்கத்லைதயும் ஆற்றிவிட் ார். ஆeால் இரண் ாவது திருட்லை கசால்லி விடுவதற்கு
முன் தeது அன்பு மலைeவியார் இயற்லைக எய்தி விட் ார்கள். அதன் பின்பு கூ அ கு
லைவத்தவர்களி த்தில் ஜபாய் அலைத மீட்க முயன்றிருக்கிறார் ஆeால் அவர்கஜளா அலைத
உருக்கிவிட்டிருந்தeர்.
கலை ஞர் கலைத, திலைரக்கலைத, வசeம் எல் ாம் நன்றாக எழுதுவார் அது உ கிற்ஜக கதரிந்தது தான்.
அவர் கலைத வசeம் கசால்லி தன் நண்பலைe நடிக்க லைவத்து தன் கசாந்த வாழ்வில் க யித்த ஒரு
கலைதயுண்டு.
அவர் பள்ளி பா த்தில் மூன்று முலைற ஜதால்வியுற்று படிப்லைபப் பாதியில் விட் வர் அது நமக்குத்
கதரியும் தாஜe. பள்ளி பா த்லைத ஒதுக்கி லைவத்து விட்டு மனிதன் குடியரசு பத்திரிக்லைக படித்தால்
எப்படி க யிப்பார். பின்eாட்களில் தான் என்e ஆகப்ஜபாகிஜறாம் என்பலைத உணர்ந்து படித்த
தீர்க்கதரிசி ஜபாலும் அவர்.
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அப்படியாக இரண் ாவது முலைற ஜதர்கவழுதி அதன் முடிவிற்காகக் காத்திருந்த தருணம். அடுத்த நாள்
முடிவு அறிவிக்கப்ப இருக்கிறது. வீட்டிலுள்ளவர்கள் நம்பிக்ககாண்டு இருக்கிறார்கள் இவர் க யித்து
விடுவார் என்று. இவருக்குத் கதரிந்து ஜபாயிற்று ஜதால்வியுறுஜவாம் என்பது கதரிந்து இரவில் வீட்லை
விட்டுச் கசன்று விடுகிறார். கபற்ஜறார் ஜதடி பரிதவிக்கிறார்கள். நண்பன் கதன்eனுக்கு கடிதம் எழுதி
வீட்டில் கசால் கசால்கிறார் தான் இன்e இ த்தில் பத்திரமாக இருப்பதாக.
கதன்eனி ம் காலைச ககாடுத்து கலை ஞலைர அலைழத்து வரச் கசால்லி விடுகிறார்கள் அவரது அருலைம
கபற்ஜறார்கள்.
கலை ஞர் வீட்லை விட்டுச் கசன்றது ஜதாப்புத்துலைற எனும் ஊருக்கு அங்கு இராணுவத்திற்கு ஆள்
எடுக்கிறார்கள். அலைத லைவத்து கலை ஞர் இராணுவத்திற்குப் ஜபாக கபயலைரக் ககாடுத்ததாகவும்
கதன்eன் வந்து அவலைரப் கபரும்பாடு பட்டுத் தடுத்து அலைழத்து வந்ததாகவும் கதன்eனுக்கு
கலை ஞரால் கலைத, திலைரக்கலைத, வசeம் எழுதிக் ககாடுக்கப்படுகிறது.
கதன்eன் அவர் கபற்ஜறார் முன் நடிப்பில் தன் திறலைமலையக் காட் க் கலை ஞரின் கபற்ஜறார்
அக்காக்கள் எல்ஜ ாரும் கலை ஞலைர கட்டிக்ககாண்டு ஜதால்விலைய மறந்து திரும்பி வந்ததற்காய்
ஒப்பாரி லைவத்து அழுதிருக்கிறார்கள்.
பின்eாட்களில் தன் ஜபeா மூ ம் தமிழகத்லைதஜய அழவும் சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் லைவத்தவருலை ய
முதல் கற்பலைe ரசலைeயாய் கவளிப்பட் இ ம் அதுஜவ.
இக்கா கட் ங்களில் தான் முதன் முதலில் 'நட்லைப'பற்றி பள்ளி ஜமலை யில் ஜபசி ஆசிரியர்களின்
பாராட்லை ப்கபற்று ஒரு ஜபச்சாளeாகவும் வளர்ந்தார்.
தன்னுலை ய முதல் நூ ாe 'கிழவன் கeவு' கவளிவந்து தன்லைe ஒரு எழுத்தாளeாகவும்
கமருஜகற்றிக்ககாண் தும் இக்கா கட் ங்கஜள.
தன்னுலை ய முதல் நா கமாe 'பழனியப்பன்' மலைழயால் நஷ் மலை ந்து ஜபாக அலைத விற்று நூறு
ரூபாய் சம்பாதித்து க லைe அலை த்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
அண்ணா ந த்திய பத்திரிக்லைகயாe "திராவி நாடு" பத்திரிக்லைகயில் கலை ஞர் எழுதி அனுப்பிய
'இளலைம பலி' கட்டுலைர கவளியாeது. கதா ர்ந்து இன்னும் சி கட்டுலைரகலைளயும் அனுப்பியிருந்தார்
கலை ஞர்.
திருவாரூர் வந்த அண்ணா இந்தக் கட்டுலைரகளுக்கு கசாந்தக்காரராe கருணாநிதிலைய பார்க்க ஜவண்டும்
என்று அலைழத்து வரச்கசான்eார். கருணாநிதி எனும் படிக்கும் வயது வாலிபலைe அவர் அங்கு
எதிர்பார்க்கவில்லை .
தன் தாய் தந்லைதயரிலும் அதிகம் தான் ஜபாற்றி மதிக்கும் அண்ணாலைவ அங்கு தான் கலை ஞர் முதன்
முதலில் சந்தித்தார். அன்கபாழுக ஜபசிய அவர் "இனி நீ கட்டுலைர எழுதி எeக்கு அனுப்பாஜத
ஒழுங்காகப் படி!" என்று அறிவுலைர கூறி அனுப்பிeார்.
கலை ஞர் வாழ்வில் தன்னுலை ய அறிவாசான் அண்ணா ஜபச்லைச ஜகட்காமல் ஜபாe இ ங்கள்
இரண்டுண்டு. இரண்டுஜம அண்ணாவுக்கும் ஜசர்த்ஜத கபருலைம ஜதடித்தந்தது. அதில் ஒன்று தான்
எழுதாஜத என்று கசால்லியும் கலை ஞர் எழுதியது.
1944 ஆம் வரு ம் கலை ஞருக்கு பத்மாவதியு ன் திருமணம் இனிஜத ந ந்ஜதறியது. திருமணத்திற்குக்
கலை ஞர் ஜபாட் ஒஜர நிபந்தலைe திருமணம் சுயமரியாலைத திருமணமாக ந க்க ஜவண்டும் என்பஜத.
வயது நிரம்பிய ஒரு ஆணுக்கும் கபண்ணுக்கும் திருமணம் ந ப்பது இயல்ஜப. திருமணத்திற்குப் பிறகு
கபாறுப்புகள் கூடுவதும் இயல்பு தாஜe. கபாறுப்புகள் என்பது ஜதலைவ, ஜதலைவலைய நிலைறஜவற்றத்
ஜதலைவ பணம்.
இதுவலைர கலை ஞரின் வாழ்வு கட்சி, அரசியல், எழுத்து, கசாற்கபாழிவு இப்படிஜய சுழல்கிறது.
கல்யாணம் முடிந்த லைகஜயாடு கூ பத்து நாள் கசாற்கபாழிவாற்ற சுற்றுப்பயணம் கசன்ற கட்சி
கவறியர் அவர். நாட்கள் நகர்ந்தது ஆண்டு ஒன்றாeது. அவருக்கு நிரந்தர ஜவலை என்று ஒன்று இல்லை
அது தமது அருலைம துலைணவியாலைரயும் ஜசர்த்து வாட்டியது.
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ஒருவனுக்குக் கீழ் ஜவலை கசய்வகதன்பது கடுங்காவல் கபற்ற சிலைறலைகதியின் மeநிலை . ச்சீ!
அப்படிகயாரு ஜவலை லைய அவரால் ஜயாசித்துப்பார்க்கவும் முடியவில்லை . கதரிந்த ஜவலை எழுத்து,
ஜபச்சு, அரசியல். இலைதத்தவிர ஜவகறான்றும் கதரியவுமில்லை .
இது அன்லைறக்கு ஒருவன் குடும்பத்ஜதாடு வாழ ஜபாதுமாeதாக இல்லை . ஜயாசித்தார் நா கத்தில்
நடிக்க வாய்ப்பு ஒன்று வந்தது. அதாவது, இவரது முதல் நா கமாe 'பழனியப்பன்' அலைத நூறு ரூபாய்
ககாடுத்து வாங்கிக்ககாண் ார்கஜள அந்த நா க நிறுவeம் அவர்கஜள நடிக்க அலைழத்தார்கள்.
அலைழப்லைப ஏற்றுப் ஜபாeார் கலை ஞர் ஆeால் அங்கும் ஒரு நிபந்தலைe லைவத்தார். அதாவது தான்
எழுதும் நா கங்களில் மட்டுஜம நடிப்ஜபன் என்று கூறிவிட்ஜ நா க நிறுவeத்தில் இலைணந்தார்.
ஜபாதுமாe வருமாeம் நா க நிறுவeத்துக்கு வரவில்லை வருத்தம் தான் அதற்குரிய காரணம்
அக்குழுவில் உள்ள நடிகர் நடிலைககள் அல் மறாக அக்குழுவின் கபயர் 'திராவி நடிகர் கழகம்'
என்பது. கபயரில் திராவி ம் இருப்பதாஜ ஜய ப ரால் கவறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்நா க நிறுவeம்.
இந்நா கத்திற்குத் தலை லைம வகிக்க ஒருமுலைற அண்ணா வந்திருந்தார். அவரி த்தில் கசன்று நா க
மன்ற உரிலைமயாளர் பத்து ரூபாய் ஜகட் ககாடுலைமகயல் ாம் ந ந்திருக்கிறது. அவர் புறப்படும்
ஜநரம் தன்லைeப் பார்த்து "கருணா ஜபாய் வருகிஜறன்" என்றலைத தன் கநஞ்சில் பசுலைமயாe
நிலைeவாகப் பதிந்து லைவத்திருக்கிறார் கலை ஞர். இந்நா க நிறுவeம் மூ ம் கட்சியின் ககாள்லைககளும்
பரப்பப்பட் து. இதில் இலைணந்ததில் கலை ஞருக்கு மe ஆறுதல் தந்தது இது ஒன்று மட்டுஜம.
இரவினில் நா க நடிப்பு!
பகலினில் மாநாடு ஜவலை !
இப்படியாகத்தான் கலை ஞர் இருந்தார் புதுச்ஜசரிக்கு நா கம் ஜபா கசன்ற இ த்தில். அங்கு
இவர்களது நா கத்திற்கு நல் வரஜவற்பும் வசூலும் இருந்தது. அங்குச் கசன்றவர் இரண்க ாரு
கட்டுலைரகளும் 'கதாழி ாளர் மித்ரன்' இதழுக்கு எழுதிeார். காங்கிரசார் இலைத எழுதியது யார்
என்பலைதக் கவனித்தeர். இவலைரக் கவனிக்க தக்க தருணமும் பார்த்து காத்திருந்தeர்.
மாநாடு துவங்கியது கபரியார், அண்ணா, அழகிரிசாமி வந்திருந்தeர் மாநாட்டுக்கு. கவளிஜய
காங்கிரசாரின் கூச்சல் கதா ர்ந்தது "திராவி த் தலை வர்கஜள திரும்பிப் ஜபாங்கள்" என்பஜத அவர்கள்
ஒலி நாதமாக இருந்தது.
"வா என்றலைழப்பது தான் தமிழர் பண்பு! ஜபா என்று கூற காரணம் யாஜதா!" என்று துவங்கி அறிஞர்
அண்ணா உலைரகயான்று ஆற்றிeார். உலைர முடிந்து கழக ககாடி உயர்ந்தது சற்று ஜநரத்திற்குள் ககாடி
வீழ்ந்தது. மாநாடு ஜமலை க வர ஜமலை யாeது. கபாறுப்பாளர்கள் வந்த தலை வர்கலைள கிலை த்த
வழிகளிக ல் ாம் பத்திரமாக அனுப்பி லைவத்தeர்.
பாரதிதாசன், காஞ்சி கல்யாணசுந்தரம் உ ன் கலை ஞரும் அலைறகளுக்குத் திரும்பி கசன்று
ககாண்டிருக்க அவர்கலைள ஒரு கூட் ம் சூழ்ந்து ககாண் து மூவரும் திலைசக்ககாருவராகிeர். ா ம்
அடிக்கப்பட் பூட்ஸ் ஒன்றால் அன்லைறக்குப் பதம் பார்க்கப்பட் ார் கலை ஞர். அடிகள் மிதிகள்
அவமாeங்களினூஜ தான் தலை வன் உருவாகிறான் கலை ஞரும் அவ்வழிஜய.
அன்லைறக்கு அதன் பிறகும் வி ாமல் கலை ஞலைர புதுச்ஜசரி வீதிகளில் துரத்தி துரத்திச் கசன்று அடித்தது
அக்கும்பல். கலை ஞர் இறந்தார் என்ஜற கருதி வீதியில் வீசிவிட்டுச் கசன்றார்கள் அவர்கள். ஏறக்குலைறய
இரண்டு மணி ஜநரத்திற்குப் பிறகு கண்விழித்த கலை ஞர் ஒரு முதிர்ந்த தாயார் மற்றும் சி ர் உதவியு ன்
மீண்டிருக்கிறார். அவர் மீண்டும் தலை வர்கலைள சந்திக்கக் கிளம்ப தயாராe ஜபாது இப்படிஜய
ஜபாeால் கண்டுபிடித்து அடித்து விடுவார்கள் என்பலைத உணர்ந்து அவர் ஒரு முஸ்லீம் ஜபால்
ஜவ மணிந்து கபரியார் முன் கசன்று நின்றிருக்கிறார்.
கலை ஞலைரக் கண் கபரியார் அவலைர ஆரத்தழுவிக்ககாண்டு அக்கலைரயாய் ந ம் விசாரித்து அவர்
கரங்களாஜ ஜய கலை ஞரின் காயத்திற்கு மருந்திட்டு அவர் மாணவeாகக் குடியரசு இதழ் இலைண
ஆசிரியராகப் பணிக்கு அமர்த்திக்ககாண் ார்.
'வலிகளிலிருந்து தான் வழிகள் பிறக்கின்றe' இதற்குக் கலை ஞர் வாழ்வின் இச்சம்பவமும் ஓர்
உதாரணம்.
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அங்குக் கலை ஞர் கபரியாரி மிருந்து கற்றது கபற்றதும் ஏராளம். குடியரசு பதிப்பில் அவலைரயும்
கட்டுலைரகள் எழுத அனுமதித்தார் கபரியார்.
முதல் கட்டுலைர கவளியாe ஜபாது ஊகரல் ாம் ககாண்டு திரிந்து டீக்கலை களிலும் மனிதர்கள் கூடும்
இ ங்களிலும் அவர்கள் கண்ணில் படும் இ ங்களில் லைவத்து விட்டு யாகரல் ாம் எடுத்துப்
படிக்கிறார்கள் படித்து விட்டு என்e விமர்சeம் கசால்கிறார்கள் என்று ஆவஜ ாடு கவனித்த ஆரம்பக்
கா எழுத்தாளராe கலை ஞரின் எழுத்து தமிழககமங்கும் தங்கு தலை யின்றி பரவத் துவங்கியது.
அங்கு அவருக்குச் சம்பளம் ரூபாய் 40 சாப்பாடு இதர பிற கச வுகள் ஜபாக தன் அன்பு மலைeவி
பத்மாவிற்கு கணிசமாe கதாலைககயான்லைற அனுப்பி கண்ணியமிக்க கணவeாக மாறிeார் அவர்.
அப்படி ஒரு வரு ம் அங்ஜகஜய உருண்ஜ ாடியது. அப்ஜபாது தான் 'ரா குமாரி' எனும்
திலைரப்ப த்திற்கு வசeம் எழுதும் வாய்ப்பு அவலைரத் ஜதடி வந்தது. மகிழ்ஜவாடு வாழ்த்தி
வழியனுப்பிeார் கபரியார்.
கலை ஞர் வாழ்வில் புதிய அத்தியாயம் ஒன்று இனிஜத ஆரம்பமாகியது.
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பகுதி - 3
ரா குமாரி திலைரப்ப த்திற்கு வசeம் எழுதச்கசன்றார் கலை ஞர். அப்ப த்தில் தான் ராமச்சந்திரன்
என்பவர் நடிகராக (ஹீஜராவாக) அறிமுகமாeார். பின்eாளில் அவர் தான் எம்.ஜி.ஆர் எeவும் மக்கள்
தி கம் எeவும் தமிழக மக்களால் ஜபாற்றி மதிக்கப்பட் வர். அப்ஜபாகதல் ாம் கலை ஞருக்கும்
எம்.ஜி. ஆருக்கும் விவாதம் ந க்கும் அவர் காந்திலையப்பற்றி ஜபசுவார். கலை ஞர் அண்ணாலைவப்பற்றி
ஜபசுவார்.
கலை ஞரு ன் கூடிய ஆஜராக்கியமாe விவாதத்தின் விலைளவால் கழகத்தில் இலைணந்தார் எம்.ஜி.ஆர்.
அந்தக் கா கட் த்தில் ஜகாலைவக்கு அருகில் உள்ள சிங்காநல்லூர் எனும் கிராமத்தில் பத்து ரூபாய்
வா லைகயளித்து குருவிக்கூடு ஜபான்ற சிறு வீட்டில் மலைeவி பத்மாவு ன் வாழ்ந்து வந்தார் கலை ஞர்.
அங்கு அந்த சிறு வீட்டில் லைவத்து அவர் எழுதிக்குவித்தது ஏராளம். அலைத அவஜர கபருமிதமாக
கசால்லியிருக்கிறார்.
அங்கு வசித்து வந்த அந்த ஜநரத்தில் தான் தeக்கு அறிவூட்டி ஆளாக்கிய அவரது தந்லைத ஜநாயிeால்
பிடிக்கப்பட் ார். மலைeவியு ன் அவலைரக்காணச்கசன்றார் கலை ஞர். அவரு ஜe அவரது இறுதி
நாட்களில் தங்கியும் இருந்தார். அப்ஜபாது தான் அவர் வசeம் எழுதிய திலைரப்ப மாe 'ரா குமாரி'
கவளியாeது. அந்த இக்கட் ாe சூழ்நிலை யிலும் கலை ஞரின் ப த்லைத பார்க்க ஜவண்டும் எனும்
ஆலைச ககாண்டு திஜயட் ருக்கு வந்து விட் ார் அவரது அப்பா.
அவருக்கு அப்ஜபாது கண்களில் காட்சி கதளிவாக இல்லை . அவரால் சினிமாலைவ பார்த்து ரசிக்க
முடியவில்லை . ஆeால் தன் மகன் எழுதிய வசeத்லைதக் காது குளிரக் ஜகட்டுவிட்டு வாழ்வில் கவற்றி
கபறப்ஜபாகும் மகலைe மeமார வாழ்த்தி விட்ஜ இவ்வு கிற்கு விலை ககாடுத்தார்.
சிங்காநல்லூரில் மலைeவியு ன் கதா ர்ந்தது கலை ஞரின் வாழ்வு. ஒரு நாள் கலை ஞர் தன் மலைeவி
பத்மாலைவ அடித்தார்!
ஏன் அடித்தார்?!
இரண்டு லைமல் தூரம் அவஜர தலை யில் அரிசிலையச் சுமந்து கசன்று மாவலைரத்து வந்திருக்கிறார்.
கணவனுக்கு வருமாeம் குலைறவு தன் கணவன் கஷ் ம் உணர்ந்து குடும்பம் ஜபாற்றியவள் அந்தப்
புண்ணியவதி. மலைeவி மீது அதீத அன்பு லைவத்திருந்தன் காரணமாக நீ ஏன் இத்தலைe தூரம் இந்த
பாரத்லைத தூக்கி ந ந்து கசன்றாய் என்று ஜகட்டு அடித்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
மற்கறாரு முலைற கலை ஞர் மலைeவியி ம் ஜகாபித்துக்ககாண்டு காலை யில் எலைதயும் சாப்பி ாமல்
கிளம்பிவிட் ார். இரண்டு லைமல் தூரம் தாண்டிச்கசன்ற கலை ஞலைர லைகயில் காப்பி ம்ளஜராடு வந்து
அவருக்குக் காப்பிலைய ககாடுத்துச் கசன்றார் அவர் மலைeவி பத்மா.
கலை ஞரின் ஜகாபம் தன் மலைeவி பத்மாவின் பரிசுத்த அன்பின் முன் பரிதாபமாய் ஜதாற்ற நிமி ம் அது.
கபரும் தலை வர்கள், கலை ஞர்கள், அறிவாளிகள் அத்தலைe ஜபர் வாழ்வின் ஆரம்ப கா கட் ங்களிலும்
கபரிய ஏமாற்றங்கள் சிறு சிறு ஜதால்விகள் விரக்திகள் நிழந்து விடுவது உண்டில்லை யா. அது ஜபா
கலை ஞரின் வாழ்விலும் ஏமாற்றங்கள் நிகழ்ந்ததுண்டு. அப்ஜபாது அவர் 'அபிமன்யு' என்ற
திலைரப்ப த்திற்கு வசeம் எழுதியிருந்தார். அலைதக்காணத் தeது மலைeவி, நண்பர்கலைள
அலைழத்துக்ககாண்டு திஜயட் ருக்குச் கசன்றார். திலைரயில் ப த்திற்கு பங்காற்றியவர்களின் கபயர்
பட்டியல் எழுதிக்காட் ப்பட் து. அதில் கலை ஞரின் கபயர் விடுபட்டிருந்தது.
கலை ஞர் அலைத அப்படிஜய விட்டு வி வில்லை . ஜபாய் சம்மந்தப்பட் வர்களி ம் ஏகeeக்ஜகட் ார்
"இன்னும் ககாஞ்சம் புகழ் உeக்கு வரட்டும் ஜபாடுகிஜறாம்" என்ற கபாறுப்பற்ற பதில் வந்தது.
கபாறுலைமலைய இழந்தார் கலை ஞர் முன் பின் ஜயாசிக்கவில்லை . உன் பிலைழப்ஜப எeக்கு ஜவண் ாம்
என்று கபரிய சினிமா நிறுவeமாe அலைத லைக கழுகிவிட்டு ஜகாலைவலைய விட்ஜ புறப்பட்டு
திருவாரூருக்கு மலைeவியு ன் கசன்றுவிட் ார். ஜகாலைவயிலிருந்து கலை ஞர் கிளம்பியதில் அதிகம்
16

வருந்தியவர்கள் கழகத்திeர் தான் காரணம் அவர் அங்கிருந்தவலைரச் கசாற்கபாழிவுகள், ஜமலை ப்
ஜபச்சுகள், கபாதுக்கூட் ங்கள், திருமணவிழா ஜபச்சுகள் எeக் கட்சி உறுப்பிeர்கலைள உற்சாகமாக
லைவத்திருந்தார்.
ஊருக்குப் ஜபாe பின்பு துண்டுத்தாளாக கவளியிட்டுக்ககாண்டிருந்த 'முரகசாலி' லைய அச்சாக்கிக்
ககாண்டுவர ாம் எனும் எண்ணம் உதித்தது. ஒரு பத்திரிக்லைக துவங்கி அலைத வளர்த்கதடுக்க இவ்வளவு
கஷ் ம் உண் ா?! எeக்கு மிகுந்த ஆச்சர்யமாக இருந்தது அவர் முரகசாலிலைய ஆளாக்கப்பட்
பாடுகலைளப் படித்தறிலைகயில்.
பணம் லைகயில் இல்லை ஆeாலும் க ன் கி ன் வாங்கி அச்சாக்கிவிட் ார். மூன்றாவது பிரதிக்ஜக
தள்ளா த்துவங்கியது முரகசாலி. பாராட்டுகள் வந்து குவிந்தது! அது மட்டும் ஜபாதுமா என்e ஒரு வார
இதழ் ந த்தி க யிக்க?! ஜபாதிய வருமாeம் இல்லை . அலைத நிறுத்தும் எண்ணமும் இல்லை முரகசாலி
அவர் மூச்சில் க ந்திருந்தது. அதன் ஜதலைவக்கு வீட்டுப் கபாருட்கள் இலைரயாeது. மலைeவியின் தங்க
தாலிச்கசயின் மஞ்சள் கயிறாக மாறியது. பத்மா சிரித்த முகமாய் தன் கணவன் கஷ் த்லைத தன்
கஷ் மாகத் தாங்கிக்ககாண் ார்.
சரியாe இ த்தில் பத்திரிக்லைகலைய ஜநரத்ஜதாடு ககாண்டு ஜபாய் ஜசர்க்க ஜவண்டும். ஜவலை க்கு ஆள்
லைவக்க வசதியில்லை . தலை யில் சுமந்தபடிஜய ப லைமல்கள் ந ந்து ககாண்டு ஜபாய் ஜசர்த்திருக்கிறார்
கலை ஞர். இன்லைறக்குப் பிரம்மாண் மாய் காணும் முரகசாலிக்குக் கலை ஞர் தன் ஜநரம், உலைழப்பு
அதனு ன் தன் மூச்லைசயும் ககாடுத்து வளர்த்து கசன்றிருக்கிறார்.
அன்லைறக்கு அவர் இதயம் கூ முரகசாலி... முரகசாலி... என்ஜற துடித்திருக்கும். மனுசன் அத்தலைe
ஜநசித்திருக்கிறார் முரகசாலிலைய. அதன் காரணமாகத்தான் அவரால் முரகசாலிலைய தன் மூத்த மகன்
எeவும் கசால் முடிந்திருக்கிறது.
1947 - ல் பாரதம் இந்தியா பாகிஸ்தான் எனும் இரட்லை த் ஜதசங்களாக சுதந்திரம் கபற்றது. அதுவலைர
ஒன்றாகப் பணியாற்றிய கபரியார், அண்ணா என்ற இருகபரும் தலை வர்களின் பிரிவிற்காe முதல்
விலைதயும் அதில் தான் விழுந்தது.
கபரியார், இது இந்தியருக்குத் துக்க நாள் என்றார்.
அண்ணா, இது இந்தியருக்கு இன்ப நாள் என்றார்.
மeக்கசப்பு வளர்ந்தது. அதில் ஆதாயம் ஜதடியவர்கள் அதற்கு நீரூற்றி உரம் ஜபாட்டு வளர்க்க
நிலைeத்தeர். அவர்கள் இருவலைரயும் இருகண்களாக ஜநசித்த உண்லைம கதாண் ர்கள் அவர்கள்
பிரிந்துவி க்கூ ாது என்று விரும்பிeர் ஜவண்டிeர். அவர்கலைள உளமார ஜநசித்த கலை ஞரும்
முரகசாலியில் கட்டுலைரகள் எழுதிeார். தவகறeத் கதரிந்தவர்கலைள தeது ஜபeாவால் குத்திeார்
கலை ஞர். குற்றம் இலைழத்தவர்களுக்கு வலித்தது. அதன் விலைளவு தி க விeர் சி ராஜ ஜய முரகசாலி
இதழ் ஆங்காங்கு எரிக்கப்பட் து.
அந்தக் கா கட் ம் கலை ஞரின் வாழ்வில்
கபரும் ஜபாராட் மாe கா கட் ம்.
முரகசாலிலைய முன்னுக்குக் ககாண்டுவர ஜபாராட் ம்.
அரசியலில் ஜபாராட் ம்.
எழுத்து கில் ஜபாராட் ம்.
கட்சிக்குள் தலை வர்களுக்குள் ஜபாராட் ம்.
எல் ாவற்றிற்கும் ஜம ாக முதற் பிரசவத்ஜதாடு மலைeவி பத்மா உயிருக்குப் ஜபாராடிeார்கள்.
மற்ற அத்தலைe ஜபாராட் ங்களிலும் பிற்கா ங்களில் கவன்று நிலை த்து நின்றார் கலை ஞர். ஆeால்
மலைeவி கா ஜeாடு ந த்திய ஜபாராட் த்தில் ஜதாற்றுப்ஜபாeார். மூன்றாண்டு இல் ற வாழ்வு ன்
தன்னுலை ய இருபதாம் வயதிஜ ஜய முத்து எனும் மகலைeக் கலை ஞருக்கு ககாடுத்துவிட்டு
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பிரசவத்ஜதாடு இலைணந்து வந்த காய்ச்சல் எனும் அரக்கeால் பத்மா எனும் மாணிக்கம் இவ்வு க
வாழ்லைவ முடித்துக்ககாண் து.
கபாதுவாழ்க்லைகக்கு தன்லைe அர்ப்பணித்து ககாண் வர்களுக்கு மலைeவி, குடும்பம், பிள்லைளகள்
அத்தலைe ஜபரும் இரண் ாம் பட்சம் தான். அத்தலைகய இக்கட் ாe சூழ்நிலை யிலும் மருத்துவர்களால்
மலைeவி லைகவி ப்பட் நிலை யிலும் கூ வாக்களித்தபடி கலை ஞர் கபாதுக்கூட் ம் ஒன்றிற்கு ஜபசச்
கசன்றார். ஜபசிவிட்டு கலை ஞர் திரும்பி வரும் ஜவலைளயில் தன் மலைeவி ஜபச்லைச மட்டுமல் தன்
மூச்லைசயும் நிறுத்தியிருந்தார்கள்.
தன் கஷ் கா த்தில் எல் ாம் தன் ஜதாஜளாடு ஜதாள் நின்றவர்கள். ஜகட் ஜபாகதல் ாம்
முகம ர்ந்தபடிஜய தன் நலைககலைளக் கணவனுக்கு தூக்கிக் ககாடுத்தவர்கள். தன் கணவலைe உ ஜக
புகழ்ந்து வியக்லைகயில் அலைதக் காணும் பாக்கியமின்றி பாதியிஜ ஜய அவலைர விட்டுச்கசன்ற
துர்பாக்கியவதியாகி ஜபாeார் கலை ஞரின் பத்மா.

தயாளு அம்மாள் தயாளு கருணாநிதி ஆe கலைத
பத்மாலைவ பறிககாடுத்த கலை ஞருக்கு குழந்லைதயாe மு.க முத்துலைவ முன்னிட்டு மற்கறாரு
திருமணத்லைத ந த்தி லைவக்கக் குடும்பத்திeர் முடிகவடுத்தeர். அதற்கு ஒத்துக்ககாண் கலை ஞர்
கபருந்தeம் உள்ள வீட்டுப் கபண் ஜவண் ாம் கபரும் குணம் உள்ள வீட்டுப் கபண் ஜபாதும் என்று
முடிவாக கதளிவாகச் கசால்லி விட் ார். அதற்குக் காரணத்லைதயும் தன் நூலில் விரிவாக
கசால்லியிருக்கிறார் கலை ஞர்.
அவர் கசான்eபடி கபண் பார்க்க குடும்பத்திeர் ஜபாeார்கள் சி கபண்கலைளப் பார்த்தார்கள் அதில்
தயாளு அம்மாலைளப் பிடித்திருந்தது அவர்களுக்கு. நான் கபண் பார்க்க வரப்ஜபாவதில்லை கபண்ணின்
புலைகப்ப ம் இருந்தால் வாங்கி வரச்கசால்லி விட் ார் கலை ஞர். அவர்கள் அதுவலைர கபண்லைண
புலைகப்ப ம் எடுத்ததில்லை ஆகத் திருமணத்திற்கு முன் கபண்ணின் புலைகப்ப த்லைதப் பார்க்கும் அந்த
வாய்ப்பும் பறிஜபாeது அவருக்கு. அவள் அப்படி இருப்பாள் இப்படி இருப்பாள் என்ற அக்காள்களின்
வர்ணலைeஜயாடு திருமண நாள் கநருங்கியது.
எல் ாம் சரி தான் திருமண கச விற்கு பணம் ஜவண்டுஜம அதற்கு என்e கசய்வது. அதற்கும் ஒரு வழி
ஜயாசித்தார் கலை ஞர். 'தூக்கு ஜமலை ' என்கறாரு நா கத்லைத எழுதி அலைத அண்ணா முன்னிலை யில்
திருச்சியில் அரங்ஜகற்றி விட் ார். அதிகம் எதிர்பார்த்தார்கள் ஆeால் வந்தது ரூபாய் எண்ணூறு தான்.
கூ க் ககாஞ்சம் க லைe கி லைe வாங்கி திருமண ஏற்பாடுகலைளச் கசய்து விட் ார்கள்.
அலைழக்கப்பட் வர்கள் வந்தார்கள். அலைழக்காமல் கூ ஒரு கூட் ம் அவ்வீதி வழிஜய கசன்றது.
அக்கூட் ம் மீண்டும் ஹிந்திலையத் தூசி தட்டிக் லைகயிக டுத்த காங்கிரஸ் கட்சிக்ககதிராe ஆர்ப்பாட் க்
கூட் ம். வந்தவர்கலைள வரஜவற்றபடி வாசலில் நின்றிருந்தார் கலை ஞர். அதுவலைர அங்கிருந்த
கலை ஞலைர திடீகரeக் காணவில்லை .
கபண் தயாராகிவிட் ாள் மாப்பிள்லைளலையக் காணவில்லை . அ , இங்கு இப்ஜபாது நின்ற மாப்பிள்லைள
எங்கப்பா? இப்ஜபாது பார்த்ஜதஜe! சற்று ஜநரத்திற்கு முன்பு கூ பார்த்ஜதஜe! இகதன்e மாயம்
மாப்பிள்லைளலைய எங்குத் ஜதடியும் காணவில்லை . இத்தலைகய ப குரல்கள் திருமண வீட்டில்
எதிகராலித்தது. சற்று ஜநரத்தில் திருமணம். அ , இந்த மாப்பிள்லைள எங்கு தாeப்பா ஜபாeார்.
மாப்பிள்லைளலையக் காணாது திருமணவீடு பயத்து ன் பரபரப்பாeது.
மாப்பிள்லைளயாe கலை ஞர் கவளிஜய ஹிந்தி எதிர்ப்பு கூட் த்லைத கண் தும் தான் மாப்பிள்லைள
தeக்கு இன்னும் சற்று ஜநரத்தில் திருமணம் என்பலைதயும் மறந்து அவர்களு ன் ஜகாஷம் ஜபாட் படி
கசன்றுவிட் ார். சி விசயங்கள் மனிதர்கள் இரத்தத்தில் ஊறிவிடுவதுண்டு என்று கசால்வார்கள் அது
இது தான் ஜபாலும். ஒருவழியாக அவலைரத் ஜதடிப்ஜபாய் நண்பர்கள் அலைழத்து வர முயல்லைகயில்
ஆர்ப்பாட் ம் முடிந்து அவஜர திரும்ப வந்துவிட் ார்.
கபண் வீட் ார் எல் ாம் இன்லைறக்கும் ஜகாஷமும் ககாடியுமா? முறுமுறுத்தார்கள். இலைதகயல் ாம்
கண்டுககாள்ளாமல் கலை ஞர் மணஜமலை யில் ஏறிeார். தயாளு தான் பாவம்! திருமணத்திற்குத்
தயாராகி ஒரு மணி ஜநரத்திற்கு ஜமல் திருமணத்தன்லைறக்ஜக காக்க லைவத்துவிட் ார் கலை ஞர்.
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அவருக்காக தன் வாழ்நாள் முழுலைமயும் இது ஜபா ப முலைற காத்திருக்க ஜவண்டும் என்பதற்காe
ஒரு ஒத்திலைக தான் அது என்று பிற்கா த்தில் அவர் எண்ணியிருக்கக்கூடும்.
மணமகன் வந்தாயிற்று மணமகள் தான் ஆல்கறடி மணமகனுக்காகக் காத்திருக்கிறாஜள இனிகயன்e
திருமணம் என்று தாஜe எண்ணிக்ககாள்வீர்கள் அது தான் இல்லை . அப்ஜபாது அங்கு ஒரு புதிய
பிரச்சலைe உதித்தது. அதாவது திருமணத்திற்கு யார் தலை லைம தாங்குவது என்பது பிரச்சலைeக்கு
காரணம். இகதன்e ா ஒரு கல்யாணத்துக்கு பிரச்சலைe ஜமல் பிரச்சலைe முதலில் மாப்பிள்லைளலைய
காஜணாம் இப்ஜபாது மாப்பிள்லைள வாந்தாயிற்று தலை லைம தாங்குவதில் இரு தரப்பிeருக்குள்
பிரச்சலைe.
கலை ஞர் ஜயாசித்தார் அவர் தான் சமஜயாஜிதி ஆயிற்ஜற. இவர்கலைள இப்படிஜய விட் ால் கல்யாண
வீட்லை க வர வீடு ஆக்கிவிடுவார்கள் என்பலைத உண்ர்ந்தார். லைமக்லைக பிடித்தார் தeது கர கரத்த
குரலில் "கபரிஜயார்கஜள! நண்பர்கஜள! எe விளித்துத் துவங்கிeார் சங்க இ க்கியங்களில் காதல்
தலை வன் காதல் தலை வி என்று தான் பார்த்திருக்கிஜறாம். ஆகஜவ இந்த மணவிழாவிற்கு நானும் என்
மலைeவியும் தான் தலை வனும் தலை வியும் இப்ஜபாது நாங்கள் மாலை லைய மாற்றிக்ககாள்கிஜறாம்."
என்றபடி திருமணத்லைத முடித்துக்ககாண் ார் கலை ஞர்.
சண்லை ஜபாட் வர்களுக்கு பழம் பாயசத்ஜதாடு அறுசுலைவ உணவு அளித்து இனிஜத அனுப்பி
லைவத்தeர். தான் தலை வர் தான் என்பலைத தeது இரண் ாவது திருமணத்திலும் நிரூபித்து தயாளுலைவ
லைகபிடித்துக்ககாண் ார் கலை ஞர்.
1949 - ஆண்டு ஜீலை ஒன்பதாம் ஜததியும் தமிழகத்தில் ஒரு திருமணம் ந ந்தது. அன்லைறய
தமிழகத்லைதஜய திரும்பிப்பார்க்க லைவத்த திருமணம் அது. ப விலைளவுகலைள உருவாக்கிய திருமணமும்
அது. எத்தலைeஜயா ஜபர்களின் ஜவண்டுஜகாள், அறிவுறுத்தல், அன்புறுத்தர் அத்தலைeயும் மீறி கபரியார்
மணியம்லைமலைய மணமுடித்தார். அத்திருமணத்தின் காரணமாகத்தான் திக என்ற தாய்கழகத்திலிருந்து
திமுக என்ற புதியஜதார் குழந்லைத பிறந்தது.
திக விலிருந்து கபரியாலைரஜய நீக்கிவிடுஜவாம் என்ற சி ரது ஜயாசலைeக்கு அண்ணா
கசவிசாய்க்கவில்லை . அது ந வாத காரியம் ந க்கக் கூ ாத காரியம் என்பலைத உணர்ந்திருந்தார். அவர்
அறிவாளி உணர்ச்சிகளுக்கு ஜவலை வழங்காமல் அறிவுக்கு ஜவலை வழங்கிeார். விலைளவு புதிய
கழகம் கண் ார்.
1949 கசப் ம்பர் 17 திமுக உதயமாeது. உதயமாe இரண்ஜ மாதத்திற்குள் 700 க்கும் ஜமற்பட் கிலைள
கழகங்கள் 50000 திற்கும் ஜம ாe உறுப்பிeர்கள் கழகத்தில் ஜசர்ந்து வலுவாe ஓர் இயக்கமாகத்
தன்லைe தமிழ்நாட்டில் நிலை நிறுத்திக்ககாண் து.
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பகுதி - 4
கலை ஞரும் கவியரசரும்
"எeக்கு வரமும் சாபமும் தூக்கம் தான்" என்றிருக்கிறார் கவிஞர் கண்ணதாசன் தன் சுயசரிலைதயாe
வeவாசத்தில். இலைத இங்கு கசால் காரணம் உண்டு கதா ர்ந்து படிக்லைகயில் உங்களுக்கும் புரியும்.
கலை ஞரும் கவிஞருக்குமாe நட்பும் பழக்கமும் 'மா ர்ன் திஜயட் ர்ஸ் திலைரப்ப நிறுவeம்' எனும்
சினிமா நிறுவeத்தில் லைவத்ஜத கிலை த்தது. அங்கு கவியரசர் பாட்க ழுத வந்தார் கலை ஞர் வசeம்
எழுதச்கசன்றார். இருவரது நட்பும் அங்கு ம ர்ந்தது. ஏஜeா இறுதிவலைர அவர்களால் அஜத நட்ஜபாஜ
நீடிக்கமுடியவில்லை அது கசப்பின் அனுபவம் அலைத இப்ஜபாது விடுஜவாம் அவர்களது சூ ாe
சுலைவயாe அழகாe ஆரம்பகா த்லைத மட்டும் இப்ஜபாது ரசிப்ஜபாம்.
அண்ணா கழகத்லைத துவங்கி அதன் முதல் கூட் த்லைத கசன்லைeயில் ந த்துலைகயில் இருவரும்
ஜச த்தில் இருந்தார்கள் ஒன்றாக கசன்லைeக்கு புறப்பட் ார்கள்.
லைகயில் ஜபாய்வரும் அளஜவ காசு இருக்கிறது.
கூட் ம் முடிந்தது அண்ணாவு ன் கலை ஞர் கசன்றார். அலைறக்கு கவிஞர் வந்து தூக்கத்லைத
கதா ங்கிeார்.
நடு ராத்திரியில் கலை ஞர் அலைறக்கு வந்தார். கவிஞலைர அலைழத்தார்.
பக்கத்து அலைறகளில் படுத்திருந்தவர்கள் எழும்பி வந்து 'ஏலைeயா! நடுராத்திரி வந்து கதாந்தரவு
கசய்கிறீர்' என்று புத்திமதி கசால்லும் வலைர கவிஞர் எழும்பி வந்து கதலைவ திறக்கவில்லை .
இப்ஜபாது கவிஞர் எழும்பி வந்து அலைறலைய திறந்து ககாடுத்தபடி மறுபடியும் படுத்துக்ககாண் ார்.
காலை யில் இவர்கள் காலை உணவருந்தி விட்டு விட்டுச்கசன்ற இரு பாத்திரங்கள் கலை ஞரின்
கட்டிலின் ஜமல் இருக்கிறது. அலைத எடுத்து ஒதுக்க எண்ணிய கலை ஞர் பாத்திரத்லைத லைகயில் எடுத்தார்.
அதன் அடியில் இருந்த கருநாகப்பாம்பின் குஞ்கசான்று தலை நீட்டி கலை ஞலைர எட்டிப் பார்த்தது.
கலை ஞர் கத்தி கவிஞலைரயும் எழுப்பி விட் ார் இருவரும் கத்தியபடி கவளிஜய வந்தeர் விடுதியின்
ஊழியர்கள் வந்து பாம்லைப அடித்து தூக்கி ஜபாட்டுவிட்டு இது குட்டி இன்னும் இது ஜபால் சி து இங்கு
இருக்க ாம் என்று பீதிலைய கிளப்பிவிட்டு கசன்றுவிட் eர்.
பாம்லைபக் கண் ால் தான் பலை யும் நடுங்குஜம கலை ஞருக்கும் பயம் வந்தது.
தூக்கம் ஜபாeது கமல் கவிஞரி ம் "என்னுலை ய கட்டிலில் பாம்லைப பார்த்தால் பயந்து விட்ஜ ன்.
நீர் இதில் மாறி படுத்துக்ககாள்ளும்" என்றார்.
"பாம்லைப பார்த்தால் உமக்கு இத்தலைe பயமா?" எe வீரமாய் ஜபசிய கவிஞர் கலை சி வலைர
மாறிப்படுக்கஜவயில்லை ஜபசிய ஜபச்சுக்கு மாறிப் படுத்துவிடுவார் என்று எண்ணிய கலை ஞரின்
காதுகளில் அவரது குறட்லை ஒலி தான் வந்து ஜசர்ந்தது.
மறுநாள் விடிந்தது இனி ஜச த்திற்கு கசல் ஜவண்டும். சரியாe காஜச இருக்கிறது அவர்களி ம். அலைத
பற்றி ஜயாசிக்காமல் கவிஞர் ஜபாய் மூன்றாம் வகுப்புக்கு பதில் இரண் ாம் வகுப்பு பயணச்சீட்டு
எடுத்து வந்து விட் ார்.
மதிய சாப்பாட்டுக்கும் இருந்த காசும் ஜபாஜய ஜபாச்சு. "ஏலைeயா மூன்றாம் வகுப்பு பயணச்சீட்டு
எடுத்திருக்கக் கூ ாதா?" என்றதற்கு "என்னி ம் கரண் ணா இருக்கிறது சமாளிப்ஜபாம்" என்று கவிஞர்
கசான்eார்.
இருப்பலைத லைவத்துச் சமாளித்து தாஜe ஆக ஜவண்டும் ஜவறுவழி?
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சரி சமாளிக்க ாம் எனும் எண்ணத்ஜதாடு தங்களது இருக்லைகயில் ஜபாய் அமர்ந்தeர். அவர்கள் அருகில்
உள்ள இருக்லைகயில் அறுபது வயது மதிக்கத்தக்கப் பலைழய மீன்தார் ஒருவர் வந்தமர்ந்தார்.
வந்தவர் இவர்களது அரசியல் ஜபச்லைசயும் இவர்களு ன் உலைரயாடுவலைதயும் விரும்பிeார். சரியாe
கா இலை கவளியில் ஆப்பிள், காப்பி, சாப்பாடு அத்தலைeயும் உள்ஜள தள்ளுகிறார்.
கராம்ப நல் வர் ஜபாலும் அவர். உங்களுக்கு ஜவண்டுமா? என்று மட்டும் ஒருவார்த்லைத
ஜகட்கவில்லை .
என்e கசய்வது சாப்பாடு தான் வாங்கக் காசில்லை . சாப்பிட் து ஜபால் காட்டிக்ககாள்ளக் காசு
இருந்தது. அதாவது கவிஞரி ம் கரண் ணா இருந்தது தாஜe அதில் ஆளுக்ககாரு கவற்றிலை பீ ா
வாங்கி வாயில் ஜபாட்டுக்ககாண் eர். மீன்தார் முன் பந்தாவாக ஜபாய் அமர்ந்தeர்.
இரயில் ஜச ம் ஜபாய் ஜசர்ந்தது. அன்லைறக்கு மலைeவி தயாளுவும் தாயார் அஞ்சுகமும் மருமகன்
முரகசாலியும் வந்து அவர்களுக்காய் காத்து நின்றeர். காரணம் அடுத்த நாளிலிருந்து ஜச த்தில்
அவர்கலைளக் குடி புகுத்தக் கலை ஞர் திட் ம் லைவத்திருந்தார்.
கலை ஞரும் கவிஞரும் இரயிலை விட்டு இறங்கியதும் சாப்பி என்e இருக்கிறது என்று ஜகட்டு
அவர்களி மிருந்தலைத வாங்கிச் சாப்பி துவங்கிவிட் eர். சாப்பிட்டுக்ககாண்ஜ அவர்கள்
பட்டினியாe கலைதலைய தன் தாயாரி ம் கசால்லி கசால்லிச் சிரித்திருக்கிறார்கள்.

கலை ஞரும் கலை வாணரும்
கலை ஞர் தான் எழுதிய 'மந்திர குமாரி' நா கத்லைத மா ர்ன் திஜயட் ர்ஸ் உரிலைமயாளரின்
ஜவண்டுஜகாளின் ஜபரில் திலைரப்ப த்திற்குரிய வலைகயில் திலைரக்கலைதலையயும் வசeத்லைதயும்
எழுதிeார். அலைத அவர்கள் சிறந்த முலைறயில் கவளியிட் ார்கள்.
ப மும் சிறப்பாக வந்திருந்தது. அந்தப் ப த்தில் வரும் பார்த்திபன் எனும் கதாப்பாத்திரம் கசால்லும்
ஒரு வசeமாe "ககாள்லைள அடிப்பது ஒரு கலை " என்ற வசeத்லைதப் பிடித்துக்ககாண் ார்கள் அவரது
எதிர்கட்சிக்கார நண்பர்கள். அலைத ஜமலை ஜபாட்டு முழங்கி தeக்கும் தான் சார்ந்திருந்த கட்சிக்கும்
எதிராக அவ்வசeத்லைத லைவத்து பிரச்சாரம் கசய்தார்கள். ப த்திற்கு எதிர்ப்பு அதிகமாக அதிகமாக
வசூலும் அதிகமாகிக்ககாண்ஜ கசன்றது. அப்படி 'மந்திர குமாரி' ஒரு மிகப்கபரிய
கவற்றிப்ப மாeது.
ஜச த்திற்கு வந்திருந்த கலை வாணர் அந்தப்ப த்லைதப் பார்த்தார். பார்த்துவிட்டு அவர் எடுக்கவிருக்கும்
'மணமகள்' எனும் ப த்திற்கு கலை ஞலைர வசeம் எழுதித்தர வற்புறுத்திeார். அதற்குக் கலை ஞரும்
ஒப்புக்ககாண் ார்.
இதற்கு வசeம் எழுத "எவ்வளவு ஜவண்டும்?" எeக் ஜகட் ார் கலை வாணர். அவர் எவ்வளவு
வற்புறுத்திக்ஜகட்டும் கலை ஞர் இவ்வளவு ஜவண்டும் என்று கசால் வில்லை .
உ ஜe ஒரு துண்டு சீட்டில் எலைதஜயா எழுதி கலை ஞரி ம் ககாடுத்தார். அலைதக் கலை ஞரி ம்
படிக்கச்கசான்eார் அதில் நான்கு லைசபர் (0000) ஜபாட்டிருந்தது. இப்ஜபாது கள்ளம் கப மற்ற ஒரு
சிரிப்பு ஜeஜய ஜகட் ார் "இது ஜபாதுமா?"
கலை ஞரும் சிரித்தபடிஜய "ஜபாதும்" என்றார். ஆச்சர்யத்ஜதாஜ "இது ஜபாதுமா?!" என்றபடி அந்தச்
சீட்லை வாங்கி "இதில் இப்ஜபாது நான் 'ஒன்று' ஜபா ப் ஜபாகிஜறன் அலைத முன்eால் ஜபா வா?
பின்eால் ஜபா வா?" எeக் ஜகட் ார்.
அதற்குக் கலை ஞர் "அது உங்கள் விருப்பம்" என்றார்.
அந்த ஒன்லைறப் பின்eால் ஜபாட்டு அந்தத் துண்டு சீட்லை க் கலை ஞரி ம் ககாடுத்தார். 00001
என்றிருந்தது அலைதக் லைகயில் வாங்கிய கலை ஞர் அலைத அப்படிஜய அவரி ம் திருப்பிக்காண்பித்தார்.
இப்ஜபாது அது 10000 என்றாeது. அலைதப் பார்த்த கலை வாணர் "ஆகா, என்லைeஜய
ஏமாற்றிவிட்டீர்கஜள" என்று கூறி வயிறு குலுங்க சிரித்தார். கலை வாணரின் இறுதி நாட்கள் வலைர
அப்படியாe புன்eலைகயு ஜeஜய அவர் கலை ஞரி ம் பழகியிருக்கிறார் என்பலைதக் கலை ஞர்
கபருமிதத்ஜதாடு ப இ ங்களில் பகிர்ந்திருக்கிறார்.
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கலை ஞரி ம் கார் வந்த கலைத
அன்லைறக்குக் கலை ஞருக்கு காய்ச்சல் முடியாமல் படுத்துக்கி ந்தார் வீட்டில். அவருக்கு உ ம்பு
சரியில் ாதலைத அறிந்து அவலைரக்காண சி திலைரக் கலை ஞர்களு ன் கலை வாணர் வந்தார். காய்ச்ச ால்
படுத்துக் கி க்கும் கலை ஞலைரச் சீட் ா அலைழத்தார் அவர். மறுத்தார் கலை ஞர். "படுத்ஜத கி ந்தால்
கலைளப்பும், ஜசாம்பலும், ஜநாயும் அதிகமாகும்" எeக்கூறி வற்புறுத்தி அலைழத்து அருகில்
அமர்த்திக்ககாண் ார்.
இவர்கள் வீட்டில் அவ்வவ்ஜபாது கபாழுதுஜபாக்காகச் சீட் ாடுவது உண்டு.
"ஆட் த்திற்கு ஆயிரம்" என்றார் கலை வாணர்.
"என்னி ம் அவ்வளவு இல்லை ஆட் த்திற்கு நூறு லைவத்துக்ககாள்ள ாம்" என்றார் கலை ஞர்.
"இல்லை பரவாயில்லை குலைறவாeலைத நான் ஜபாடுகிஜறன்" இது கலை வாணர்.
ஆட் த்திற்கு ஆயிரம் ஆட் ம் கதா ங்கியது அன்லைறக்குக் கலை ஞர் கரம் ஓங்கியது. கலை வாணர்
உட்ப அத்தலைe ஜபரும் அவரி ம் ஜதாற்றeர். கமாத்தம் ஐயாயிரம் அவர் க யித்தார்.
க யித்த காசு கமாத்தத்லைதயும் வாங்கிக்ககாண் ார் கலை வாணர். மறுநாள் மிச்சக்காலைசயும் அவஜர
ஜபாட்டு அழகாe கார் ஒன்லைறக் கலை ஞர் வீட்டு வாசலில் ககாண்டு வந்து நிறுத்திeார். அந்த காரில்
அவஜர கலை ஞலைர அலைழத்துக்ககாண்டு ஸ்டுடிஜயாவிற்கு கசன்றார்.
அலைத ஜபான்று இன்கeாரு நாள் கலை வாணருலை ய வீட்டிற்குக் கலை ஞர் கசன்றார். அவருலை ய
காருக்கு கபட்ஜரால் இல் ாமலிருந்தது அவருலை ய ஓட்டுநர் கலை வாணருலை ய ஜம ாளர்
ஒருவரி மிருந்து கபட்ஜரால் கார்டு ஒன்லைற வாங்கி கபட்ஜரால் ஜபாட் ார். "இனிஜமல்
இப்படிகயல் ாம் கலை வாணர் வீட்டுப்பணத்லைத அழிக்காஜத" என்றபடி அந்த ஜம ாளர் கார்லை
ககாடுத்தார். இது கலை ஞர் காதுகளுக்கு வரவில்லை .
இச்கசய ால் தன் எ மான் பூரித்துப் ஜபாவார் என்கறண்ணிய அந்த ஜம ாளர் கலை வாணரி ஜம
ஜபாய் கசால்லி விட் ார். பதறிப்ஜபாeார் கலை வாணர். அப்ஜபாது அவர் கலை ஞர் திலைரக்கலைத
வசeம் எழுதிய 'மருமகள்' ப த்தில் நடித்துக்ககாண்டிருந்தார். அந்த ஒப்பலைeலையக் கூ க்
கலை க்காமல் அப்படிஜய கலை ஞர் வீட்டுக்குச் கசன்றார். அங்குக் கலை ஞர் இல்லை .
தன்னுலை ய ஜம ாளர் கசய்த தவறுக்கு கலை ஞரின் தாயி ம் மன்னிப்பு ஜகட்டு விட்டு அவரி ம்
ஆயிரம் கபட்ஜரால் கார்டுகலைள ககாடுத்து விட்டு "எவ்வளவு ஜவண்டுமாeாலும் தம்பிலைய கபட்ஜரால்
ஜபாட்டுக்ககாள்ள கசால்லுங்கள்" என்று கூறி விட்டு வந்தாராம் கலை வாணர். வந்த ஜவகத்தில் அந்த
ஜம ாளலைர ஜவலை லைய விட்டுத் தூக்கியும் விட் ாராம்.
நட்கபன்றால் இப்படி இருக்க ஜவண்டும்; படிக்கும் ஜபாது நமக்கும் ஜதான்றுகிறதில்லை யா.
இப்படிகயாரு நட்பு வரகமனும் எண்ணம் நம்லைமச் சுற்றி வட் மிடுகிறதில்லை யா. இப்படிகயாரு
நட்பு நமக்கும் அலைமந்தால் எப்படி இருக்கும் ஜயாசிக்கஜவ ஜில்க ன்று இருக்கிறது தாஜe.
அந்த கார்டுகலைள எல் ாம் கலை ஞர் திருப்பிக்ககாடுத்து விட் ார். ஆeால் அவருலை ய அந்தப்
பரிசுத்தமாe அன்லைப மட்டும் தன் கநஞ்சத்தின் ஆழத்தில் பாதுகாத்து லைவத்துக்ககாண் ார்.
அலைதத்கதா ர்ந்தும் கலை வாணரு eாe நட்லைப அதன் ஆழத்லைதச் கசால்லும் இன்னும் சி
கநகிழ்வாe அவர் கநஞ்சில் பசுலைமயாய் இருக்கும் ஸ்வாரஸ்யமாe நிகழ்ச்சிகலைளயும்
நிலைeவுகலைளயும் தன் சுயசரிலைதயாe கநஞ்சுக்கு நீதி நூலில் பகிர்ந்திருக்கிறார்.
கா ஓட் த்தில் கலை வாணருக்கு சிலை அலைமத்தது. லைக சிவக்க சிவக்க வாரி வழங்கிய அந்த
வள்ளலை இறுதிக் கா த்தில் ஏழ்லைம பிடித்து வாட்டியது. அவலைரப் பிடித்துக்ககாண் கபால் ாத
அந்த ககட் பழக்கம். கலை வாணரின் வாழ்வு கலை ஞர்களுக்ககாரு பா ம் என்று அவலைரப்பற்றித்
தான் பகிர்ந்தது எe அவலைர பற்றி நிலைறய நிலைறய நிலைறவாய் கசால்லியிருக்கிறார் கலை ஞர்.
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கலை ஞருக்குக் க வுள் நம்பிக்லைக இல்லை அது நமக்ககல் ாம் கதரியும். சரி தான், அது இருக்கட்டும்.
ஒரு ஜவலைள அவருக்குக் க வுள் நம்பிக்லைக இருந்திருந்தாலும் அவருக்கு அண்ணாலைவ வி க்
க வுலைளத்தான் அதிகம் பிடித்திருக்கும் என்று நாம் யாரும் அறுதியிட்டுக் கூறிவி முடியாது. ஒரு
மனிதeால் இன்கeாரு மனிதலைe இவ்வளவுக்கு ஜநசிக்க முடியுமா?! கலை ஞர் அண்ணாலைவ
ஜநசிப்பலைதப்பார்த்து வியந்து ஜபாஜeன்.
ஒரு லைவர வியாபாரி தான் வாங்கிச் ஜசகரிக்கும் விலை ஜயறப்கபற்ற ஒவ்கவாரு லைவரக்கற்கலைளயும்
எப்படி பாதுகாப்பாய் தன் கபட்டிக்குள் பூட்டி லைவத்துப் பாதுகாப்பாஜeா அப்படிஜய தன்லைeப்பற்றி
அண்ணா கசால்லிய வார்த்லைதகள் ஒவ்கவான்லைறயும் தன் கநஞ்சுக்குள் பத்திரமாய் கதாலை ந்து ஜபாகா
வண்ணம் வண்ண வண்ண நிலைeவுகளாய் ஜசர்த்து ஜசகரித்து லைவத்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
அது சரி, சம்மந்தஜம இல் ாமல் இங்கு அண்ணாலைவப் பற்றி கசால்கிஜறஜe என்று நீங்கள்
எண்ணக்கூடும். சம்மந்தம் இல் ாமலில்லை சம்மந்தம் இருக்கிறது.
"என் வாழ்க்லைக ஏட்டில் அண்ணா என்ற அந்தப் புனிதமாe எழுத்துக்கள் ஆங்காங்கு ஒளிவிட்டுக்
ககாண்டிருப்பது ஜபால் கலை வாணர் என்ற வார்த்லைதயும் சுழன்று வந்து ககாண்டிருக்கும்."
இப்படி கலை வாணலைரக்குறித்து தன் நூலில் மனிதரில் தான் அதிகம் ஜநசிக்கும் அண்ணாஜவாடு
ஒப்புலைமப்படுத்தியிருக்கிறார் கலை ஞர். இலைத என்eால் சாதாரணமாக பார்க்க முடியவில்லை . தான்
கலை வாணர் மீது ககாண் அன்லைப, பிரியத்லைத, ஜநசத்லைத, நட்லைபக் காட் த்தான் அண்ணாவு ன்
அவலைரயும் இலைணத்துச் கசால்லியிருப்பதாய் காண்கிஜறன்.
அது கலை ஞர் மீது அன்பும் அக்கலைரயும் நட்பும் பாராட்டிய கலை வாணருக்கு கலை ஞர் ககாடுத்த
மரியாலைதயும் நன்றியும் என்று மறுக்காமல் கசால்லிவி முடியும்.
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பகுதி - 5
தூத்துக்குடிலையச் சார்ந்த கழக ஜதாழர் ஜக.வி.ஜக சாமிலையப் பற்றி அவர் கட்சிக்காய் உயிர் நீத்த உன்eதம்
பற்றி பத்தி பத்தியாய் எழுதியிருக்கிறார் கலை ஞர். அண்ணா, சதிகாரர்கள் பதிவிருக்கிறார்கள்
எச்சரிக்லைக! எச்சரிக்லைக! எe எச்சரித்தும் எதிரிகள் உருட்டுக்கட்லை க்கும் லைகவாள்களுக்கும்
சின்eாபின்eம் ஆக்கப்பட் கட்சியின் கதாண் ன் ஜக.வி.ஜக சாமிக்கு தன் நூலில் கeமாe
கண்ணீரஞ்சலி கசலுத்தியிருக்கிறார் கலை ஞர்.
ஒரு சம்பவம்,
திருச்சி கழகத் ஜதாழர்களிலை ஜய பிரிவு; கட்சிக்குள் பிளகவன்றால் கட்சிலைய மக்கள் மதிப்பார்களா
என்e? அங்கு கட்சிக்ககன்e மரியாலைத இருக்கும்? அதன் காரணமாக கட்சியின் கசல்வாக்கு சரிந்து
கி ந்தது.
அண்ணாவின் கவற்றியின் தாரக மந்திரஜம அன்பும் அரவலைணப்புஜம ஆeால் இம்முலைற அண்ணாஜவ
அலைதக் லைகவிடும்படி ஆகிவிட் து என்றும் கசால்
ாம் ஆக்கி விட் ார்கள் என்றும் கசால்
ாம்.
அத்தலைகய சூழ்நிலை யில் அவலைர அங்குப் ஜபச அலைழக்கிறார்கள் கழக ஜதாழர்கள் அதeால்
ஜதாழர்களிலை ஜய ஒற்றுலைம ஓங்கும் என்பது அவர்கள் தரப்பு நியாயம்.
மறுக்கிறார் அண்ணா; நீங்கள் முதலில் ஜபாங்கள் ஜபாய் ஒற்றுலைமயாய் கட்சி பணிகலைளச் கசய்து
மக்கள் நம்பிக்லைகலையப் கபறுங்கள் பிறகு நான் வருகிஜறன் எe கண்டிப்பு ன் கசால்லிவிட் ார்
அண்ணா. கலை ஞர் உட்ப மற்றவர்களின் பரிந்து ஜபசலுக்கும் அவர் கசவி மடுக்கவில்லை .
ஆeால் அவர்களுக்ககாரு ஆஜ ாசலைe கசான்eார் அவர். நான் வரவில்லை அதற்குப்பதில் கட்சிலையப்
ப ப்படுத்த தம்பி கருணாநிதிலைய அலைழத்துச் கசல்லுங்கள் என்றார். அண்ணா வர மறுத்ததற்காய்
பராங்குசம் எனும் நிர்வாகி அழுதுககாண்ஜ கசன்றார். இத்தலைகய சூழலில் கலை ஞரி ம் வந்த ஒரு
கசய்தி அவர் கநஞ்சில் ஈட்டியாய் பாய்ந்தது. அது அண்ணா திருச்சிக்கு வர மறுத்ததால் அவர் மீது உள்ள
வருத்தத்தில் கழகத்லைத விட்ஜ கழக ஜதாழர்கள் சி ர் கசன்று விட் ால் என்e என்று ஜயாசிப்பதாக
இருந்தது.
அலைத அறிந்ததும் ஜதாழர்கலைளக்காண ஓஜ ாடிச்கசன்றார் கலை ஞர். அங்குச் கசன்று அவர்களுக்கு
அண்ணாலைவப் புரிய லைவத்தார். இஜதா பாருங்கள்! அண்ணா கழகத்தின் கழக ஜதாழர்களின் மீது
ககாண் பற்றால் பாசத்தால் தான் அவர் அவ்வாறு ஜபசியிருக்கிறார் நீங்கள் உண்லைமயாய்
உலைழயுங்கள். நீதியின் பக்கம் அண்ணா நிற்பார் அவர் தீர்ப்பு நியாயமாய் இருக்கும் என்று லைதரியமூட்டி
சிதற இருந்த ஜதாழர்கலைள பத்திரமாய் மீட்க டுத்தார்.
அதன் விலைளவு!
கட்சிக்குள் புதிய ஜவகம் பிறந்தது புதிய முயற்சி அல் து கட்சிக்குள் புதிய புரட்சி பிறந்தது எe
ஜவண்டுமாeாலும் அலைதச் கசால்
ாம். அதாவது ஒவ்கவாரு நாளும் கலை ஞலைர ஆட்ஜ ா ரிக்சாவில்
அலைழத்துச்கசன்று அறுபது எழுபது இ ங்களில் ககாடிஜயற்ற லைவத்து திருச்சியில் குற்றுயிராய் கி ந்த
கட்சிக்குப் புத்துயிர் அளித்தார்கள் ஜதாழர்கள். அச்கசயல் திருச்சிலைய கதா ர்ந்து மற்ற
மாவட் ங்களுக்கும் பரவியது.
இறுதியில் ஆண்க ான்று கழிந்து எந்த திருச்சிக்கு வர மாட்ஜ ன் என்று மறுத்தாஜரா அண்ணா அஜத
திருச்சிக்கு கநசவாளர்களுக்குப் புத்துயிர் அளிக்கும் வண்ணம் கநசவாலை கலைள விற்கும்
ஜபாராட் த்தில் ஈடுபட் கழகத்தின் சார்பாக கநசவாலை கலைள விற்க அவஜர கசன்றார். அதன் பின்
அஜத திருச்சியில் லைவத்ஜத தான் 1956 ஆம் ஆண்டில் கழகத்தின் முதல் மாநி மாநாட்லை ந த்தி
ஜதாழர்கலைள மகிழ லைவத்தார் அண்ணா.
மத்திய அரசின் மக்கள் விஜராத ஜபாக்லைகக் கண்டித்து மத்திய அரசின் பிரநிதிகள் யார் தமிழகத்திற்கு
வந்தாலும் கறுப்புக்ககாடி காட்டும் ஜபாராட் த்லைத கதா ங்கியது கழகம். அப்ஜபாது தஞ்லைசக்கு
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வருலைக புரிந்த ரா ாஜிக்கு கறுப்புக்ககாடி காட் த்திட் ம் தீட்டிeார்கள். ஆeால் தஞ்லைசயில்
கட்சிக்குச் கசல்வாக்கு இல்லை இந்தத் திட் த்லைத லைகவி
ாம் என்றார் கபரியவர் நீ ஜமகம்.
அதற்குக் கலை ஞர் இல்லை கழக ஜதாழர்கள் சிதறிக்கி க்கிறார்கள் அவர்கலைள ஒன்று படுத்த ஜவண்டும்
ஒன்று படுத்தி ஜபாராடிeால் கவற்றி நிச்சயம் என்று கதா ர்ந்து இருபத்தி ஆறு நாட்கள் தஞ்லைசயில்
சூறாவளியாய் சுற்றுப்பயணம் ஜமற்ககாண்டு ஒவ்கவாரு நாளும் ப ஜமலை களில் ஜபசி கசான்eது
ஜபால் கழக கண்மணிகலைள இலைணத்து விட் ார்.
இறுதியில் கறுப்புக்ககாடி காட்டும் திeம் வந்தது. கலை ஞலைர முன்கூட்டிஜய லைகது கசய்ய எண்ணிய
ஜபாலிசார் இரயில் நிலை யத்தில் அவலைரக் லைகது கசய்யக் காத்திருக்க கலை ஞஜரா காவல்துலைறயின்
கண்களில் மண்லைணத்தூவி இரயில்ஜவ தண் வாளத்தில் ந ந்து கசன்று மறுநாள் கறுப்புக்ககாடி
ஊர்வ த்தில் க ந்து ககாண் ார் அப்படி அப்ஜபாராட் த்லைத க யிக்க லைவத்தார்.
மனிதர்கள் அளவுக்கதிகம் உலைழத்தால் பரிசு கிலை க்க ஜவண்டுஜம கலை ஞருக்கும் கிலை த்தது 'புளூரசி'
எனும் ககாடிய ஜநாய். அந்ஜநாயின் காரணமாக சாவின் விளிம்பு வலைர கசன்று திரும்பிeார் கலை ஞர்.
அவலைரப் பார்க்க கசன்ற அண்ணா "ஏன் இப்படித் கதா ர்ந்து ஒரு மாதம் கூட் ங்களில் ஜபசுகிறாய்?"
என்று கடிந்து ககாண் ார்.
ககாட்டு வாங்கிeாலும் ஜமாதிரக்லைகயால் ககாட்டு வாங்க ஜவண்டும் என்ற கசா வலை ஒன்று நமது
தமிழில் உண்டு தாஜe அண்ணாவால் தான் கடிந்து ககாள்ளப்பட் லைதயும் அவ்வாஜற
எடுத்துக்ககாண் கலை ஞர் அலைத மகிழ்வாய் தன் நூலில் பகிர்ந்திருக்கிறார்.
நமக்ககல் ாருக்கும் கதரியும் கலை ஞர் வசeத்தில் சிவாஜி பட்லை லையக் கிளப்பிய ப ம் 'பராசக்தி.'
ஆeால் அவர்கள் இருவரும் இலைணந்து ஒரு நா கம் நடித்திருக்கிறார்கள் அதன் கபயர் 'பரப்பிரம்மம்'.
இந்த நா கம் ஒரு கல்லூரியின் நிதி வசூலுக்காக ந த்தப்பட் து. இந்த நா கம் உருவாகவும் ஒரு
காரணம் இருக்கிறது அலைதப் பின்eால் வாய்ப்பு கிலை க்லைகயில் பார்ப்ஜபாம். இப்ஜபாது அருகில்
இருக்கும் திருச்சிக்கு நா கத்லைத முடித்த லைகஜயாடு ஆகாய விமாeம் ஏறிச்கசல்லும் கலை ஞலைர பின்
கதா ர்ஜவாம். .
இத்தலைe அவசரமாக கலை ஞர் எங்கு எதற்குத் தான் கசல்கிறார்?!

கல் க்குடியில் கலை ஞர்
தமிழகத்தில் கழகத்தின் சார்பாக எத்தலைeஜயா ஜபாராட் ங்கலைள கலை ஞர் ந த்தியிருந்தாலும் மக்கள்
மeதில் முத்தாய் பதிந்து ஜபாe கல் க்குடி ஜபாராட் த்திற்குத் தான் அன்லைறய இரவு அத்தலைe
ஜவகமாய் ஆகாய மார்க்கமாய் கிளம்பிeார் கலை ஞர்.
ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் கவன்ற ஒருவன் எத்தலைe மகிழ்ச்சிஜயாடு எத்தலைe ஆர்வஜமாடு எத்தலைeப்
பரபரப்ஜபாடு எத்தலைe உள்ளக்கிளர்ச்சிஜயாடு அந்த கம லை வாங்கச்கசல்வாஜeா அத்தலைe
ஆர்வத்ஜதாடு அலைத வி க் கூடுதல் ஆவஜ ாடு ால்மியாபுரத்லைத ஜநாக்கிச் கசல்கிறார் கலை ஞர்.
இப்ஜபாராட் த்திற்குக் கலை ஞர் இத்தலைe ஆர்வமாய் கிளம்பிச்கசல் காரணம் இல் ாமல் இல்லை .
அண்ணா எனும் தான் ஜநசிக்கும் தலை வன் கல் க்குடி ஜபாராட் த்திற்கு தலை லைம தாங்க தன்
தம்பியாகிய கலை ஞர் ஜமல் நம்பிக்லைக லைவத்து அனுப்பிeார் அதன் காரணஜம கூடுதல்
உத்ஜவகத்து ன் கிளம்பிeார் கலை ஞர்.
அந்த நம்பிக்லைகலையக் காப்பாற்றி தன் அண்ணாவுக்குப் கபருலைம ஜசர்த்தார் கலை ஞர் என்பது வர ாறு.
ஜபாராட் த்திற்கு முந்லைதய நாட்கள் மாவட் த்தில் சூறாவளி பிரச்சாரங்கள் நலை கபற்றது. கபயலைர
மாற்ற ஜவண்டியதன் அவசியத்லைத ஊர் ஊராகக் காலை மாலை இரவு என்று ஜநரம் கா ம் பாராமல்
ஜமலை ஜபாட்டும் கதருமுலைeகளில் நின்றும் விளக்கப்பட் து. இப்ஜபாராட் த்திற்காக தனியாகப்
ஜபாராட் த் திட் ம் வகுக்கப்பட் து. ஜபாராட் த்தில் க ந்து ககாள்பவர்களின் கபயர்கள்
குறித்துக்ககாள்ளப்பட் து. தங்கள் கபயர்கலைள ககாடுக்க ஆயிரக்கணக்கில் மக்களும் கழக
ஜதாழர்களும் வந்து குவிந்தார்கள். அதில் ஐநூறு ஜபர் மாத்திரஜம ஜதர்வு கசய்யப்பட் ார்கள்.
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ஜபாராட் த்திற்காe நாள் குறிக்கப்பட் து. அந்த நாலைளக்குறித்த எண்ணங்களும் ஜபாராட்
ஆயத்தங்களும் ரூராக நலை கபற்றது. ஜபாராட் த்திற்குரிய நாள் விடிந்தது.
இலை தனில் உலைற வாள் இல்லை
லைககளில் ஈட்டி இல்லை
தங்கலைளத் தற்காத்துக்ககாள்ள பரிலை இல்லை
கநஞ்சில் மார்கவசமும் இல்லை
அதிகாரம் கசய்ய தளபதி இல்லை
ஆலைணயி அரசன் இல்லை .
இலைவ அத்தலைeக்கும் பதி ாக தங்களுள் ஒருவராக கலை ஞர் இருந்தார். அவர் பின்eால்
கபரும்பலை கயான்று தங்கள் ஜநாக்கத்லைத நிலைறஜவற்ற கநஞ்சில் உறுதி பூண்டு கண்களில் ஜபாராட்
கவறிககாண்டு வாயில் கல் க்குடி கல் க்குடி என்று ஊஜர அதிரும் வண்ணம் முழங்கியபடி
முன்ஜeறிச் கசன்று ககாண்டிருந்தது.
அன்லைறய ஜபாராட் த்தின் நாயகர்கள் கமாத்தம் இருபத்தி ஐந்து ஜபர். அதற்குத் தலை வர் கலை ஞர்.
ஒவ்கவாரு குழுவாக ஐந்து ஐந்து ஜபராக ஜபாராட் த்தில் க ந்து ககாள்வகதன்பது தீர்மாeம். மக்கள்
பலை சூழக் கலை ஞர் பலை இரயில் நிலை யம் ஜபாய் ஜசர்ந்தது. ஜபாய்ச் ஜசர்ந்த ஜவகத்தில் இரயில்
நிலை ய கபயர் ப லைகயில் கல் க்குடி என்று எழுதி ஒட்டியது. இப்ஜபாது இரயில் மறியலுக்காe ஜநரம்
முதலில் கலை ஞர் உட்ப முன்eவர்கள் ஐந்து ஜபரும் தண் வாளத்தில் தலை லைவத்துப் படுத்தeர்.
அதிகாரிகள் வந்தeர் ஜபசிப்பார்த்தeர் பிரஜயா eமில்லை . ஆவe கசய்யச்கசால்லி
படுத்துக்கி ப்பவர் முன் ஜபசி ஆகப் ஜபாவது ஒன்றுமில்லை கதளிவாய் புரிந்தது. எனினும்
தாழ்லைமயாய் ஜபசிeர் தயவாய் ஜபசிeர் அதிகாரமாய் ஜபசிeர் அசரஜவயில்லை கலை ஞர் பலை .
இறுதிக் கட் ம் என்e தான் கசய்கிறார்கள் பார்க்க ாம் என்ற படி "All right" என்று இரயில் என்ஜின்
ஓட்டுநருக்கு சமிக்லைஞ ககாடுத்து விட்டு நகர்ந்தeர் அந்த அதிகாரிகள்.
இரயில் த த கவe புறப்பட் து. கூடி இருந்த கபருங்கூட் ம் மக்களின் இதயம் என்e
ந க்கப்ஜபாகிறஜதா என்று ப ப கவe அடித்துக்ககாண் து.
கல் க்குடி கபயர் எழுதி ஒட்டிய ப லைகலைய இறுதியாக ஒரு முலைற கலை ஞர் பார்த்தார் கல் க்குடி
எனும் கபயருக்காய் உயிர் நீர்க்கப் ஜபாகிஜறாம் எனும் திருப்தியில் கலை ஞர் பட் ாளம் கண்லைண
இறுக்க மூடிக்ககாண் து. த த கவe புறப்பட்டு வந்த இரயில் தலை க்கு அருகில் வந்து நின்றது.
உயிருக்கு அஞ்சி எழும்பி ஓ ாத கலை ஞரின் புகழ் தமிழககமங்கும் பட்க ாளி வீசிப்பறந்தது.
நீங்கள் லைகது கசய்யப்படுகிறீர்கள் என்றeர் அதிகாரிகள். சரி, என்றபடி லைகதுக்கு ஒத்துலைழத்தது
கலை ஞர் பலை . அருகில் நின்ற அடுத்த அணி ஆட்களி ம் ஜகட் eர் அவர்களும் கசய்யப்ஜபாவலைத
கசால் நீங்களும் லைகது கசய்யப்படுகின்றீர்கள் என்றeர்.
கலை ஞரு ன் ஜபாராளிகளும் இரயில்ஜவ சிலைற காவலில் இருக்கக் கவிஞர் கண்ணதாசன் தலை யில்
மூன்றாம் பலை ஜபாராட் களத்திற்கு புறப்பட் து. அதில் தான் கபரும் விபரீதங்கள் அரங்ஜகறியது.
ஜபாலீஸாரின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் ால்மியாபுரத்திஜ இருவர் சுருண்டு விழுந்து இறந்தeர்.
அன்லைறக்கு தூத்துக்குடியில் ந ந்த இரயில் மறியலில் நான்கு ஜபர் ஜபாலிஸாரின் துப்பாக்கி குண்டிற்கு
உயிர் நீத்தeர்.
காவலில் லைவக்கப்பட் ார் கலை ஞர் முதலில் இரயில்ஜவ காவல் நிலை யத்தில் அதன் பின்பு
அங்கிருந்து அரியலூர் காவல் நிலை யம் அலைழத்துச் கசல் ப்பட் ார்கள். அதன் பிறகு நீதிமன்றத்தால்
ஆறுமாத சிலைற தண் லைeப் கபற்று திருச்சி மத்திய சிலைறச்சாலை யில் அலை க்கப்பட் ார்கள்
கலை ஞரும் கழக ஜதாழர்களும்.
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கல் க்குடி ஜபாராட் த்லைத அலைதச் சுற்றி ந ந்த நிகழ்வுகலைளக் கலை ஞர் அணு அணுவாய் ஒவ்கவாரு
நிகழ்வுகலைளயும் வி ாது சுமார் நாப்பது பக்கங்களுக்கு ஜமஜ ஜய எழுதி லைவத்திருக்கிறார்.
அதில் குறிப்பி த்தகுந்தது கலை ஞர் ஜபாராட் த்தில் லைகது கசய்யப்பட்டு முதலில் இரயில்ஜவ
சிலைறக்கூ த்தில் இருந்து கவளிஜய ந ந்த துப்பாக்கி சூட்டின் காரணமாக உணவு உண்ணாமல் பட்டினி
ஆeது. அரியலூர் சிலைறச்சாலை யில் ககாடுத்த உணலைவ மனிதர் என்e வி ங்குகள் உண்ணும் தகுதிஜய
இன்றி உண்ண முடியாமல் விட் து. அங்குக் ககாடுத்த கழிவலைற எனும் மகாக் ககாடுலைமலைய
அனுபவித்தது. திருச்சிக்குப் பிரயாணமாe இரவு ஓட்லை காரில் பயணம் கசய்து கதாப்ப ாக நலைeந்து
ஒரு டீ இப்ஜபாது கிலை க்காதா எe ஏங்கியது எe அத்தலைe அத்தலைeலையயும் அடுக்கடுக்காய் தன்
சுயசரிலைதயில் எழுதி லைவத்திருக்கிறார் அவர்.
இலைவகயல் ாவற்லைறயும் அழுத படிஜயா இல்லை உள்ளம் உலை ந்த படிஜயா படிப்பவர்களி ம்
பரிதாபம் ஜதடும் படிஜயா அவர் எழுதி லைவத்திருக்கிறாகரன்றா நிலைeக்கிறீர்கள்? அது தான் இல்லை .
அவர் பட் பாடுகலைளப் படிப்பவர்கள் வயிறு வலிக்க விழுந்து விழுந்து சிரிக்கும் வண்ணம்
ரசலைeயாக மகா ரசலைeயாக நலைகச்சுலைவயாக எழுதி லைவத்திருக்கிறார்.
தன்னுலை ய அழுலைகலையக் கூ அடுத்தவர்களுக்குச் சிரிப்பாக மாற்றித்தரும் வல் லைம கபரும்
அறிவாளிகளுக்ஜக சாத்தியம். அப்படி தன்லைe கபரும் அறிவாளி என்று தன் எழுத்தின் மூ ம் தன்
அனுபவத்தின் மூ ம் நிரூபித்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
கலை ஞர் தன்னுலை ய முதல் மந்திரி சலைபலைய அலைமத்தார். எங்கு கதரியுமா?
சிலைறயில்!

27

பகுதி - 6
சிலைறயில் கலை ஞரின் மந்திரிசலைப
சிலைறயில் அலை க்கப்பட் கலை ஞரு ன் ஜபாராட் த்தில் ஈடுபட் ஐநூறுக்கும் ஜமற்பட் வர்கள்
அலை க்கப்பட்டிருந்தார்கள். அங்கு தான் கலை ஞர் தeது முதல் ரா ாங்கத்லைதத் தeது முதல் மந்திரி
சலைபலைய அலைமத்தார்.
திறலைமசாலிகளும் இயல்பிஜ தலை லைம பண்புள்ளவர்களும் நீர்க்குமிழி ஜபா எத்தலைe ஆழத்தில்
ககாண்டு ஜபாய் விட் ாலும் கவளிஜய வந்ஜத தீருவார்கள். எத்தலைeப் கபரிய இருட்டில் ககாண்டு
ஜபாய் விட் ாலும் அங்கிருந்து ககாண்டும் அவர்கள் லைவரமாய் க ாலிப்பார்கள். அதற்கு நல்
உதாரணம் கலை ஞர். அதற்குச் சிலைறயில் அவர் ஆளுலைம கசலுத்திய விதஜம சாட்சி.
சிலைறயில் அவர்கள் அலை க்கப்பட்டிருந்தது சி. பி பிளாக் எனும் இரு பகுதிகள். அவர் அலைமத்த மந்திரி
சலைபயின் அங்கத்திeர்களுக்கு என்e ஜவலை என்பலைத தனித்தனியாக விளக்கத் ஜதலைவயில்லை
கபயலைரப் படித்தால் உங்களுக்குப் புரியும்.
ஸ்தாபe மந்திரி, உணவு மந்திரி, கடித ஜபாக்குவரத்து
மந்திரி, லைகதிகளின் பிரச்சலைeகலைள க யி ரி ம் எடுத்துச்கசல் உள்நாட்டி ாகா மந்திரி, சுகாதாரத்
துலைற மந்திரி, ஒரு பிரதம கசய ாளர் இவரது ஜவலை சிலைறயிலும் கவளியிலும் ந க்கும்
நிகழ்வுகலைளத் தலை வருக்கு எடுத்துச் கசால்லுதல்.
ஆச்சா! மந்திரி சலைப ஆச்சா!
இத்து ன் நிற்கவில்லை அவரது ரா ாங்கம் இது ஜபாக மக்கள் மன்றமும் ஜபச்சு மன்றமும்
திeந்ஜதாறும் கூடும். இந்த மன்றத்து நிர்வாகிகள் அத்தலைe ஜபரும் சிலைறப்பட்டிருந்த கழக
ஜதாழர்களால் முலைறப்படி ஜதர்ந்கதடுக்கப்பட் வர்கஜள அங்ஜகயும் eநாயகத்லைத நிலை
நாட்டியிருக்கிறார் கலை ஞர்.
இப்படி இவர்கள் தங்களுக்குள் ஜவலை கலைளப் பகிர்ந்து ககாள்ள அது க யி ர்களுக்கு வசதியாகப்
ஜபாய்விட் து. அவர்களின் ஜவலை எளிதாeது. பரஸ்பரம் ஒத்துலைழப்பதன் மூ ம் இவர்கள்
ஜதலைவயும் நிவிர்த்தி ஆeது. அவர்களுக்கும் இவர்களால் எவ்வித கதால்லை களும் ஜநராமல் ஜபாeது.
"சிலைறயில் தரப்படும் கபரிய தண் லைe உணவு;
சிலைறயில் கபருங்குற்றம் அலைதச் சாப்பி மறுப்பது;"
இது கலை ஞரின் சிலைற உணலைவக்குறித்த ஒரு லைஹக்கூ ஒரு கதா ருக்கிலை யில் இருக்கட்டும் இதுவும்.
மல்லிலைகப்பூ சாரத்தின் இலை யில் கசாருகப்பட் ஒற்லைற கeகாம்பரம் பூ ஜபா .
ஒருவன் என்e தான் ஏட்டுக்கல்வியறிவு கபற்றிருந்தாலும் பட் றிவு கபற்றால் தான் அதன் வலி
புரியும். அதன் எதார்த்தம் உணர முடியும். கலை ஞரும் சிலைறச்சாலை கசன்றதeால் தான் அங்குள்ள
தண் லைe லைகதிகளுக்கு சி அத்தியாவசிய ஜதலைவகலைள இeம் கண் ார். பிற்கா த்தில் ஆட்சி
கட்டிலில் அவர் அமர்ந்த ஜபாது சிலைற லைகதிகளுக்காக அவர் கசய்தலைத ஐந்து பக்கம் அளவுள்ள
சாதலைeயாக கட்டுலைர வடிவில் பகிர்ந்திருக்கிறார். அது அவர் அரசியல் சாதலைeகளில் எப்ஜபாதும்
க ாலித்துக்ககாண்டிருக்கும் .
சிலைற அனுபவத்தின் சிறு சிறு அலைசவுகலைளயும் மனுசன் கசதுக்கி லைவத்திருக்கிறார் தன் நூலில்.
அங்குள்ள ஒவ்கவாரு நாள் ஜவலை லையயும் அவரது ஒவ்கவாரு நாள் கசயல்பாடுகலைளயும் கூ
விரிவாக விளக்கமாக ஸ்வாரஸ்யமாகப் பகிர்ந்திருக்கிறார்.
தகுதியாeவனின் தகுதிலைய கண்டுபிடித்து அவலைeச் கசழுலைமப்படுத்துவஜத ஒரு தலை வனின்
ஜவலை . கலை ஞரும் அவ்ஜவலை லைய திறம்ப கசய்திருக்கிறார் சிலைறயில். ஜபச்சு மன்றங்கள்,
மாறுஜவ ப் ஜபாட்டி, ஒப்புவித்தல் ஜபாட்டி, இலைசப்ஜபாட்டி, ஜபச்சுப்ஜபாட்டி எeப் ப தரப்பட்
ஜபாட்டிகள் ந த்தப்பட் e அதற்கு நடுவர்கள் உண்டு கவற்றி கபற்றவர்களுக்கு 'கல் க்குடி பதக்கம்'
எனும் விருது வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட் து.
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அப்ஜபாட்டி கவற்றிக்குரிய விருது கவளிஜய வந்த பின் ந க்கும் கபாதுக்கூட் த்தில் வழங்கப்படும்.
இப்படிப் ப திறலைமயாe ஜபச்சாளர்கலைள அவர் உருவாக்கி அனுப்பிeார். கிலை த்த அந்தச் சிலைற
நாட்கலைளயும் பயனுள்ளதாக மாற்றிக் காட்டிeார் அவர். இலைதப் படித்து வருலைகயில் இகதன்e
சிலைறயா? இல்லை எஜதனும் சுற்று ாத் த மா? என்று நமக்குத் ஜதான்றுகிறது தாஜe. சிலைறக்குள்
லைகதிகளுக்கு ஞாயிறு விடுமுலைற உண்டு அந்தத் திeங்களில் கிலை த்த வாய்ப்புகள் மற்றும்
வாய்ப்புகலைள உருவாக்கி அரங்ஜகற்றப்பட் லைவ தான் இலைவ.
சிலைறயிஜ பட் ப வலிகள், அனுபவித்த ககாடுலைமகள், குடும்பம் கழகம் இவற்லைறப் பிரிந்து வந்த
வருத்தங்கள் இருந்தது உண்லைம தான். அதிக ல் ாவற்லைறக் காட்டிலும் கலை ஞருக்கும், கலை ஞரு ன்
சிலைற தண் லைeப் கபற்றவர்களுக்கும் அதிக வலிலையக்ககாடுத்தது அங்கிருந்து ஜதாழர்கள் பிரிந்து
விடுதலை யாகி கசல் த் துவங்கியது தான். அங்கு அலை க்கப்பட்டிருந்த கழகத்திeர்களுக்கு மூன்று
மாதத்திஜ யிருந்து ஆறு மாதம் வலைர தண் லைe அதeால் தான் அவர்கள் இப்படியாக தனித்தனியாக
பிரிந்து கசல் ஜநர்ந்தது. கலை ஞருக்கும் முதலில் லைகதாeவர்களுக்கும் தான் அதிகபட்சமாக ஆறு
மாதத்தண் லைe.
அவர்களுக்கு பிரிவுபச்சாரமாக பிறவிப் ஜபச்சாளராe கலை ஞரால் நாலு வார்த்லைத முழுலைமயாகப் ஜபசி
அனுப்பக்கூ முடியாமல் நா தழுதழுக்க அவர்கலைளக் கட்டிக்ககாண்டு அழுது அனுப்பியிருக்கிறார்.
அதன் பிறகு அங்குள்ள இறுதி நாட்கள் கழுலைத ஜதய்ந்து கட்க றும்பாe கலைதயாக மாறிப்ஜபாகக்
கலை ஞருக்கு புத்தக வாசிப்பும், எழுத்தும், ஜவப்பமரத்தடியில் அமர்ந்து நண்பரு ன் இனிலைமயாe
கலைதகளுமாய் நாட்கள் நகர்ந்தது.
1953 ல் கல் க்குடி கபயர் மாற்றக்ஜகாரித் துவங்கிய ஜபாராட் ம் 1967 ல் கழகம் ஆட்சி கபாறுப்புக்கு
வந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பின்ஜப கவற்றியாகக் கனிந்தது.
1953 ஆம் நவம்பர் 21 ஆம் திருச்சி சிலைறயிலிருந்து ஆறுமாத கடுங்காவல் முடிந்து கவற்றி வீரராக
கவளிஜய வந்தார் கலை ஞர் அவலைர கண்ணீர்மல்க ஆரத்தழுவி வரஜவற்றார் கலை வாணர். சிலைற மீண்
அவருக்குத் திருவாரூரில் பாராட்டுவிழா நலை கபற்றது.
கசன்லைeயில் எழுப்பூர் இரயில்ஜவ நிலை யம் ஜபாய் இறங்கிeார் கலை ஞர். அதன் பின் கமயின்ஜராடு
வழியாகப் பிரம்மாண் ஊர்வ ம் ஒன்று கசன்றது. அதில் அகமரிக்கர் ஒருவரின் காரும் முன்ஜeற
முடியாமல் தலை ப்பட்டு நின்றது. அதிலிருந்த மனிதர் இகதன்e கூட் ம்? எதற்கிந்த ஊர்வ ம்? எe
விசாரித்து அறிந்தார். அவ்வாறு விசாரித்தது ஜவறுயாருமல் கலை ஞரின் மலைறவிற்கு எந்த அகமரிக்க
பாராளுமன்றம் தன்னுலை ய இரங்கலை த் கதரிவித்தஜதா அந்தப் பாராளுமன்றத்தின் அதிபராக இருந்த
மதிப்பிற்குரிய நிக்சன் தான் அவர்.
1953 ல் ஒருமுலைற காரில் கசன்ற ஜபாது விபத்து, சிறு விபத்து தான் அடிபட் தும் சிறிதாக தான் அப்படி
தான் நிலைeத்தார் கலை ஞர். பின்பு தான் கதரிந்தது அதன் விபரீதம். மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்திeார்கள்
குலைறந்தது ஆறு மாதம் எழுதுதல் கூ ாது, அரசியல் கபாதுக்கூட் ங்கள் கூ ாது. இவர் தான் ஓய்வறியா
சூரியன் ஆயிற்ஜற சி மாதங்களிஜ அரசியல் மற்றும் 'மணிமகு ம்' நா கத்திற்காக எழுத்தும்
துவங்கியது.
எழுதிக்ககாண்டிருந்தவருக்கு வலி உயிர் ஜபாகுமளவுக்கு வலி வந்தது. அ றித் துடித்தார் ப
மருத்துவர்கள் வந்து பார்த்தeர் என்e கசய்தும் கண் சரியாகவில்லை . முத்லைதயா எனும் அப்ஜபாலைதய
புகழ் கபற்ற கண் மருத்துவர் வந்து பார்த்தார் எப்படியும் சரி பண்ணிவி முடியும் என்று நம்பிக்லைக
அளித்தார். கண்ணில் கமாத்தம் பன்னிரண்டு அறுலைவ சிகிட்லைசகள் கசய்தார். வலி கபாறுக்க
முடியாமல் தற்ககாலை பண்ணிக்ககாண் ால் என்e என்று எண்ணுமளவு வலியின் தாக்கம் இருந்ததாக
தன் கநஞ்சுக்கு நீதியில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் கலை ஞர்.
கண் குணமலை ந்து இயல்பு வாழ்க்லைகக்குத் திரும்பிeார் கலை ஞர் தeது க லைமகளில் மூழ்கிeார்.
இந்த அனுபவத்லைதத் கதா ர்ந்து அவர் சிக்கிக்ககாண் சிறு சிறு விபத்துகள் அவர் பயணித்த
வழிகளில் கண் விபத்துகள் அவர்களுக்கு உதவியது எe நிலைறயச் கசய்திகலைள பகிர்ந்திருக்கிறார்
அவர்.

29

வர ாற்றுச் சிறப்பு மிக்க கலை ஞரின் முதல் கவற்றி குளித்தலை
1957 திருச்சியில் ந ந்த முதல் மாநி கபாதுக்குழுவிற்கு வந்த கழக ஜதாழர்கள் கழகம் ஜதர்தலில் நிற்க
ஜவண்டுமா? ஜவண் ாமா? என்பதற்கு நிற்க ாம் என்று ட்சத்திற்கு ஜமற்பட் வர்கள் ஓட் ளித்ததன்
ப eாக கழகம் ஜதர்தலில் ஜபாட்டியிடும் என்பலைத அறிவித்தார் அண்ணா.
கலை ஞர் நாலைக அல் து தஞ்லைச மாவட் த்தில் ஜபாட்டியி விரும்புவதாக அண்ணாவி ம்
கசான்eார். கலை ஞலைரத் கதாகுதிகலைள சுற்றிப்பார்த்து விட்டு வரச் கசால்லிவிட் ார் அண்ணா.
கலை ஞரும் கசன்றார் கசன்றவர் இரவு பன்னிரண்டு மணியளவில் ந ந்த நாலைக கபாதுக்கூட் த்தில்
தான் நாலைகயில் ஜபாட்டியிடுவதாக அறிவித்தார். அறிவித்துவிட்டு கசன்லைe அறிவகத்திற்கு வந்தார்.
அங்கு அண்ணா தூங்கிக்ககாண்டிருந்தார். 'நம் நாடு' பத்திரிலைக அச்சாசி கவளியூர்களுக்குப் ஜபாய்
ககாண்டிருந்தது. அதில் ஜவட்பாளர் கபயர் பட்டியல் கவளியாகி இருந்தது. ஆவஜ ாடு
எடுத்துப்பார்த்தார் கலை ஞர் அதில் அவருக்கு குளித்தலை கதாகுதி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.
ஐஜயா! நான் நாலைகயில் ஜபாட்டியிடுவதாக அறிவித்து விட்டு வந்து விட்ஜ ஜe எeப் பதறிeார். நீண்
ஜநர ஜயாசலைeக்குப் பிறகு இது அண்ணா எடுத்த முடிவு எe கழக ஜதாழர்கள் கசான்eார்கள்
கலை ஞரி ம். இனி ஜயாசிக்க என்e இருக்கிறது அண்ணாஜவ கசால்லியாயிற்று கசய்தி நாலைகக்குப்
பறந்தது. கலை ஞர் குழித்தலை க்கு கிளம்பிeார்.
கழகம் முதன் முதலில் ஜதர்தலில் நிற்கிறது ஓட்டு ஜகட்கும் அனுபவம் புதிது. அலைதக் குறித்து இப்படிச்
கசால்கிறார் கலை ஞர் "நான் ஜதர்தலில் நிற்கிஜறன் எeக்ஜக வாக்களியுங்கள் என்று ஜகட் து எeக்கு
ஒரு வலைக சங்க மாகவும் புது வலைக அனுபவமாகவும் இருந்தது."
குளித்தலை த் கதாகுதியில் கலை ஞர் ஜபாட்டியிடும் ஜநரம் அவருக்கு அப்ஜபாது வயது முப்பத்து மூன்று
இப்ஜபாலைதய எeது வயலைத வி ஒரு வயது தான் அப்ஜபாது அவருக்கு அதிகம். பத்து வருசமா
கவளிநாட்டில் ஜவலை கசய்யும் என்லைe ஊருக்கு கவளிஜய பத்து ஜபருக்குத் கதரிந்தாஜ ஆச்சர்யம்.
ஆeால் கலை ஞலைர அன்லைறக்குக் கிட் தட் த் தமிழக மக்கள் முழுலைமக்குஜம கதரிந்திருந்தது
ஜயாசித்துப் பார்க்லைகயில் இது என்eளவில் கபரும் ஆச்சர்யமாகஜவ கதரிகிறது.
இன்கeாரு புறம் ஜயாசித்தால் உலைழப்பு அவரது அயராத உலைழப்பும் கழகத்தின் மீதும் அதன் தலை லைம
மீதும் அவர் ககாண்டுள்ள பற்றும் பாசமும் தான் அந்த இளவட் வயதிஜ அவலைரத் தமிழககமங்கும்
அறியப்பட் தலை வராக காட்டியிருக்கிறது என்றால் அது மிலைகயல் .
தமிழககமங்கும் அறியப்பட்டிருந்த கலை ஞலைர குளித்தலை த் கதாகுதி மக்கள் ப ரும்
அறிந்திருக்கவில்லை ஆச்சர்யமாக இருக்கிறதா? இருக்கிறது, இன்னும் ஆச்சர்யங்கள் இருக்கிறது. தி மு
க எனும் கழகம் இருப்பஜத கதரியாமலும் அங்குக் கிராமங்கள் இருந்தe. ஆச்சர்யம் இஜதா ாவது
தீர்ந்ததா என்றால் அதுவும் இல்லை . 1948 ல் இறந்தார் மகாத்மா காந்தியடிகள். 1957 ல் கூ
அக்கிராமத்தில் ப ருக்கும் அது கதரிந்திருக்கவில்லை . அத்தலைe குக்கிராமங்கள் நிலைறந்திருந்த
கதாகுதி தான் குளித்தலை . அங்கு தான் க யித்து கம்பீரமாய் ஜகாட்லை க்குள் கா டி எடுத்து லைவத்தார்
கலை ஞர்.
அதற்குக் காரணம், ஜவகறன்e? ஓய்வறியா அவரது உலைழப்பு தான்.
நங்கவரம், கநய்தலூர், கவுண் ன் பட்டி ஜபான்ற ஊர்களில் கலை ஞலைர மeமுவந்து மக்கள்
வரஜவற்றeர் காரணம் அங்கு விவசாய பிரச்சலைe இருந்தது அதலைeத் தீர்த்து தருவதாகக் கலை ஞர்
வாக்குறுதி ககாடுத்திருந்தார். க யித்த பின்பு கடும் ஜபாராட் ங்கள் ந த்தி அவர்களுக்கு கவற்றி
வாங்கித் தந்தார் என்பது ஜவறு கலைத.
கவள்ளியலைண எனும் பகுதியில் கபாதுக்கூட் ம் ந த்த முயன்று இரண்டு முலைற ஜதால்வியுற்று
மூன்றாம் முலைற கவற்றிகரமாக ந த்திக்காட்டிeார். 'ராமன் ஆண் ாலும் ராவணன் ஆண் ாலும்
எeக்ககாரு கவ இல் ' என்பது ஜபால் டீக்கலை கபஞ்சில் அமர்ந்து ஜவகலைவத்த வாத்து முட்லை லைய
நல் மிளகு கபாடி கசய்து அதில் கதாட்டு சாப்பிட்டுக்ககாண்டிருந்த பாமரர்களி மும் அரசியல்
ஆர்வத்லைத ஊட்டிeார் கலை ஞர்.
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அதற்கு அவரது ஜபச்சும் அவரது ஜதர்தல் யுக்தியும் அவர்களது குழுவின் அயராது முயற்சியாலுஜம
சாத்தியமாeது.
கபண்களுக்ககன்றும் ப திட் ங்கலைள அறிவித்தார் கலை ஞர். அது ஜபா ஒரு கபாதுக்கூட் த்தில்
ஜபசும் ஜபாது நான் உங்கள் வீடு ஜதடி வரும் ஜபாது உதயசூரியன் சின்eத்தில் ஜகா ம் ஜபாட்டுத்
தன்லைe வரஜவற்கக் ஜகட்டுக்ககாண் ார். அது அடுத்த நாளிலிருந்து கதா ர்ந்தது.
அதன் விலைளலைவப் பாருங்கள். தண்ணீர் பள்ளி என்கறாரு கிராமம் அக்கிராமத்தில் கபண்கள் பகுதியில்
லைவக்கப்பட்டிருந்த ஓட்டுப் கபட்டியில் ஒரு ஓட்டு கூ காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கசல் வில்லை . முப்பத்து
மூன்று வயதிஜ பிரச்சாரத்தில் தeது அரசியல் சாணக்கியதeத்லைதக் காட்டியதன் விலைளவு தான்
இகதன்றால் யாரால் மறுக்க முடியும். இது இல் ாமல் இக்கிராமத்தில் விழுந்த ஒரு ஓட்டு கூ ஜவறு
கட்சிகளுக்கு கசல் வில்லை .
இது அகி இந்திய அளவில் சாதலைe என்று அப்ஜபாது ஜபசப்பட் து.
இத்ஜதர்தலில் அண்ணா, கலை ஞர் உட்ப கமாத்தம் பதிலைeந்து ஜபர் கழகத்தின் சார்பாகக்
ஜகாட்லை யில் முதன் முதலில் கா டி எடுத்து லைவத்தeர். நாவ ர் கநடுஞ்கசழியன், கவிஞர்
கண்ணதாசன் உட்ப சி ர் ஜதாற்றுப்ஜபாeது எல் ாருக்கும் வருத்தத்லைதயும் துக்கத்லைதயும்
ககாடுத்தது.
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பகுதி - 7
கவற்றி கபற்ற பதிலைeந்து ஜபர் முதன் முத ாகச் சட் சலைபக்கு கசல் அரசியல் ஆட் ங்கள் சூடு
பிடிக்கத் துவங்கியது. காங்கிரஸ் கட்சி "கவறும் பதிலைeந்தா?" எe ஏளeம் கசய்தது.
"பதிலைeந்து தாஜe என்று இகழ ஜவண் ாம் சிறந்த எதிர்க்கட்சி என்றால் எப்படி இருக்க ஜவண்டும்
என்பதற்கு நாட்டிற்ஜக நாங்கள் முன்னுதாரணமாய் இருப்ஜபாம் என்று பதி டி" ககாடுத்தார் அண்ணா.
பதிலைeந்து உள்ள ஜபாது அண்ணா கர்ஜித்து கசான்eலைதச் கசயலில் கசய்து காட்டியலைத எண்பத்தி
ஒன்பது லைவத்திருக்கும் தற்ஜபாலைதய தலை வர் நிலைeத்துப்பார்ப்பது ந ம்.
கலை ஞரின் சட் சலைப கன்னிப்ஜபச்சு தன்னுலை ய குழித்தலை கதாகுதி விவசாய கபருங்குடி மக்களின்
கண்ணீலைர எடுத்து லைவப்பதாய் அலைமந்தது. அப்ஜபச்சிற்குச் கசவிசாய்க்கவில்லை அரசு. இரண்க ாரு
திeம் தாண்டி கலை ஞர் ஜபச்சுக்கு வலு ஜசர்க்கும் விதத்தில் அண்ணா அவர்களும் தன் ஜபச்சில் நங்கரம்
விவசாயிகளின் துயலைர அடுக்கடுக்காய் எடுத்துச் கசான்eார் அதில் மகிழ்ந்தார் கலை ஞர்.
அரசு கண்டு ககாள்ளாததன் விலைளவு நங்கவரம் மக்கள் பட்டினி ஜபாராட் ம் துவங்கிeர் ஒன்றல்
இரண் ல் கதா ர்ந்து இருபது நாட்கள் பட்டினியால் வாடி கவற்றி கண் eர். அதற்குத் தலை லைம
தாங்கியவர் எனும் முலைறயில் அறிக்லைக கவளியிட் கலை ஞர் நங்கரம் மக்களின் ஜபாராட் ம்
இன்லைறக்கும் தமிழக மக்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரி என்றிருக்கிறார் இந்நூலை எழுதிய எழுபத்து நாலு
எழுபத்து ஐந்துகளில்.
உண்லைம கசால்வகதனில் இன்லைறக்கும் ஜதலைவ தான் அத்தலைகய ஒற்றுலைமயாe விவசாயிகளின்
ஜபாராட் ங்கள்.
கழகம் சட் சலைபக்குள் கா டி எடுத்த லைவத்த அந்த ஆண்டு தான் கலை வாணர் எனும் கலை ச்சிகரம்,
தமிழக மக்கலைளச் சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் லைவத்த அந்த சிந்தeாவாதி தன் சிரிப்லைபயும்
சிந்தலைeலையயும் மறந்து மக்கலைள மீளாத்துயரில் ஆழ்த்தி விட்டு இவ்வு க வாழ்லைவத் துறந்தார்.
அத்துயரத்லைத தன்னுலை ய கசாந்த துயராகஜவ கண் ார் க ங்கிeார் கலை ஞர்.
மீண்டும் ஜவகமாக ஹிந்தி தமிழகத்திற்குள் நுலைழய முயற்சித்தது. அலைத வி ஜவகமாக அலைத உள்ஜள
நுலைழய வி மாட்ஜ ாம் என்று முழங்கத் துவங்கிeர் அண்ணாவின் கழகத்திeர். அதற்காகத்
திருவண்ணாமலை யில் ந ந்த மாநாட்லை ப் கபருலைமயாக கசால்கிறார் கலை ஞர். தான் கண் திஜ ஜய
அன்லைறக்குத் தான் அண்ணா அவர்கள் அதிக ஜநரம் ஜபசியதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அவர்.
இந்த மாநாட்டில் தான் அறிஞர் அண்ணா கசான்eார் "எங்களுக்கு இந்த உ கத்தில் இரண்டு
எ மாeர்கள் தாம் உண்டு. ஒன்று எங்கள் மeசாட்சி. மற்றது இந்த நாட்டு மக்கள்."
அன்லைறக்கு அண்ணா கசான்e இந்தப் கபான்கமாழிலைய கட்சி க ந்து அத்தலைe அரசியல்வாதிகளும்
நிலைeவில் ககாண்டு பணியாற்றிeால் இந்நாடு எவ்வளவு சுபிட்சமாக இருக்கும்.
இந்த ஆண்டிஜ தான் கதன் தமிழகத்தில் ந ந்த கபரும் சாதி க வரத்தால் தமிழகஜம தலை குனிந்து
நின்றது.
1957 eவரி 6 தமிழகம் வந்தார் அன்லைறய பிரதமர் ஜநரு. அவர் கபரியார், ஹிந்தி எதிர்ப்பிற்ககதிராக
ஜபாராடிய கழகம், ம. கபா. சி அவர்கலைள அவர் தகுதிக்கு கீழிறங்கி விமர்சித்ததன் காரணமாக
அவருக்குக் கறுப்புக்ககாடி காட்டுவகதன்று தீர்மானித்தது. அதற்கு கடும் முட்டுக்கட்லை கலைளப்
ஜபாட் து அரசு. தலை வர்கள் அத்தலைe ஜபரும் லைகது கசய்யப்பட் eர்.
எனினும் கழகத்திeர் திரளாகக் க ந்து ககாண்டு கறுப்புக்ககாடி ஜபாராட் த்தில் ஈடுபட் eர். அரசின்
அ க்குமுலைறயில் காயங்களும் உயிர் இழப்புகளும் ஏற்பட் e என்பது ஜவதலைe. நமது இன்லைறய
பிரதமர் ஜமாடிக்கு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கழகம் மீண்டும் அத்தலைகயகதாரு கறுப்புக் ககாடி
காட்டும் ஜபாராட் ம் நிகழ்த்திய கபாழுது அத்தலைகய உயிரிழப்பு சம்பவங்களும் அத்தலைகய
அ க்குமுலைற சம்பவங்களும் நிகழாதது இன்லைறய நமக்கு ஆறுதல்.
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1958 ல் கலை ஞரால் எழுதி நடிக்கப்பட் 'உதய சூரியன்' நா கம் அண்ணாவால் கபரிதும்
பாராட் ப்பட் து. அது காங்கிரஸ் கட்சிக்ககதிராக கழகத்திற்கு கபரும் ப மாe பிரச்சார யுக்தி என்ஜற
ஜதாழர்கள் நம்பிeார்கள் அத்தலைகய வலிலைமயுலை ய ஆயுதமாக இருந்தது அந்நா கம். அந்நா கம்
ந த்தப்பட்டுக்ககாண்டிருந்த ஜநரத்தில் தான் கழகத்திற்கு 'உதய சூரியன்' சின்eம் ஒதுக்கப்பட் து
என்பதில் கூடுதல் மகிழ்ந்தார் கலை ஞர்.
அஜத ஆண்டு ந ந்த திருவாரூர் கபாதுக்கூட் த்திற்குக் கலை ஞர் கபாருளாளராக
ஜதர்ந்கதடுக்கப்படுகிறார். கழகம் கபாருளாதாரத்தில் தடுமாறிக்ககாண்டிருந்த ஜநரம் அது. சிறப்பாக
மாநாடு ந க்க ஜவண்டும் அஜத ஜநரம் சிக்கeமாக ந க்க ஜவண்டும் என்பதில் கதளிவாக இருந்தார்
கலை ஞர். மாநாட்லை ச் சிறப்பாக ந த்தி அந்த மாநாட்டிஜ தான் இருபதாயிரம் ரூபாய் எனும்
அதுவலைர இல் ாத அளவிற்குப் கபருந்கதாலைகலைய கழகத்திற்கு மிச்சப்படுத்திக் ககாடுத்து கழகத்திற்கு
புது பாலைதலையக் காட்டிeார் கலை ஞர்.
இந்தக் கா கட் த்தில் தான் சம்பத் அவர்கள் அண்ணாவிற்ககதிராகவும் கழகத்திற்ககதிராகவும்
உள்ளுக்குள்ஜளஜய யாருக்கும் கதரியாகதன்று எண்ணி பிரச்சாரம் எனும் கபயரில் பிரச்சலைeகலைள
உண்டு பண்ணிக்ககாண்டிருந்தார். அது கலை ஞர் காதுகளுக்கும் கசன்றது. அண்ணாவின் காதுகளுக்கும்
கசன்றது எனினும் ஜநரில் கண்ணுறும் கபாழுது அன்பு பாராட்டும் தன் தனி பண்பிலிருந்து அண்ணா
அவர்கள் பிறழாதலைத கபருலைமஜயாடு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் கலை ஞர்.

அண்ணா கலை ஞருக்கு அணிவித்த கலைணயாழி
1959 ல் கழகம் கசன்லைe மாநகராட்சி ஜதர்தலில் ஜபாட்டியிடுவகதன்று தீர்மானித்தது. அத்ஜதர்தலுக்கு
ஜதர்வுக்குழு தலை வர் கலை ஞர். அந்த உரிலைமயில் கமாத்தம் உள்ள 100 இ ங்களில் கழகம் 90
இ ங்களில் ஜபாட்டியிடும் என்று தீர்மானித்தார்.
காங்கிரஸ் கட்சி மட்டும் நூறு இ த்திலும் ஜபாட்டியி மற்ற கட்சிகள் இருபது இ த்தில் கூ
ஜபாட்டியி த் துணியவில்லை . அந்ஜநரத்தில் தான் கழகம் 90 இ ங்களில் ஜபாட்டியி ஜவண்டும் எeத்
துணிந்து இறங்கிeார் கலை ஞர்.
இந்தப் பரிந்துலைரலைய பார்த்த அண்ணா மற்ற கட்சியிeலைரப் ஜபால் இருபது முப்பது இ ங்களில்
ஜபாட்டியிட் ால் ஜபாதும் என்றார் கலை ஞரி ம். கலை ஞர் அதற்கு ஒப்புக்ககாள்ளவில்லை . அண்ணா
ஜகாபத்தில் இவர் ககாடுத்த பட்டியலை க்கூ வீசி எறிந்தார் அப்ஜபாதும் தன் முடிவில் கலை ஞர்
மாறவில்லை . தன் தம்பியின் முடிவிற்கு இறுதியில் அண்ணா ஒத்துக்ககாண் ார்.
இறுதியில் அண்ணா கலை ஞலைர பார்த்துக் ஜகட் ார் "தம்பி, இதில் எத்தலைeப் ஜபர் க யிப்பார்கள்
என்று எண்ணுகிறாய்?"
"நிச்சயம் நாப்பதுக்கு ஜமல் அண்ணா" உறுதியாe பதில்.
"சரி அப்படி நாப்பதுக்கு ஜமல் கவற்றி கபற்றால் நான் உeக்கு ஒரு கலைணயாழி அணிவிக்கிஜறன்."
தம்பிலைய உற்சாகப்படுத்த அண்ணாவின் சவால் அது. தeக்குள் இருந்த சிறு அவநம்பிக்லைகயால் வந்த
சவா ாக கூ இருந்திருக்க ாம் அது.
அத்ஜதர்தலில் பம்பரமாய் சுழன்று உலைழத்தார் கலை ஞர். அண்ணாஜவா, காங்கிரஸ்ஜஸா, ஏன்
தமிழ்நாஜ எதிர்பாரா கவற்றிலையப் கபற்று அலைத அண்ணாவி ம் சமர்ப்பித்தார்.
கமாத்தம் கவன்றவர்கள் நாப்பத்தி ஐந்து ஜபர். அந்த நாப்பத்தி ஐந்து ஜபரி ம் ஜதாற்றவர்களு ன்
அண்ணாவும் ஜசர்ந்து ககாண் ார். மற்றவர்கள் கழகத்தின் ககாள்லைககளுக்கு முன் ஜதாற்றார்கள்.
அண்ணா தன் தம்பியி ம் கலைணயாழி பந்தயத்தில் ஜதாற்றார்.
க ற்கலைரயில் நலை கபற்ற கவற்றி விழாக்கூட் த்தில் கழகம் கசன்லைe மாநகராட்சிலைய ஆளும்
கபாறுப்லைப ஏற்றுக்ககாள்ளும் என்று மக்களி ம் ஜகட்டு அறிவித்தார் அண்ணா. அக்கூட் த்தில் தான்
கலை ஞரு ன் தeக்கு ந ந்த உலைரயா லை ச் கசான்eார் அண்ணா. கசால்லிவிட்டு தன்
மலைeவிக்காகக் கூ நலைகக்கலை ஏறி இறங்காத அவர் கலை ஞருக்காக கசன்று கலைணயாழி வாங்கி
வந்தலைதச் கசால்லி அலைத அவருக்கு அணிவித்தார்.
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அணிவித்து விட்டுச் கசான்eார் "இந்த ஜமாதிரம் அவரது உலைழப்புக்குப் ப ன் என்று அர்த்தமல் ;
ஜமாதிரத்திற்கும் ஜம ாe என்னுலை ய உள்ளன்லைப அவர் கபற்றிருக்கிறார் என்பஜத அதற்குப்
கபாருள்."
அத்தலைகய அன்லைபப் கபற்று தன் அண்ணாவின் இதய சிம்மாசeத்தில் உயர அமர்ந்து ககாண்டு
கபற்றுக்ககாண் அந்தக் கலைணயாழிலைய ஒருமுலைற ஜச த்து மாநாட்டில் தவறவிட்டு தன் உயிலைரஜய
கதாலை த்ததாக ஜதடி அலை ந்தார் கலை ஞர். அதன் பிறகு அவர் அலைதத் கதாலை க்கஜவ இல்லை .
ஓவ்வறியா சூரியன் தன் அண்ணாவின் அருகினில் ஓய்கவடுக்கச் கசன்ற ஜபாதும்
அக்கலைணயாழியு ஜeஜய கசன்றது.
கம்யுனிஸ்ட் உதவியு ன் 'மதராஸ் கார்ப்பஜரஷன்' க்கு தான் அண்ணாவின் கழகம் தலை லைமஜயற்று
மக்களுக்குப் பணியாற்ற துவங்கியது. அந்த மதராஸ் கார்ப்பஜரஷலைe 'கசன்லைe மாநகராட்சி' எனும்
தமிழ் கபயர் சூட்டி அழகுபடுத்திக் ககாண் து கழகத்தின் ஆட்சி தான்.
அண்ணா அணிவித்த அந்தக் கலைணயாழி கலை ஞர் கநஞ்சில் களிப்லைபயும் கழகத்தில் சி ர் கநஞ்சில்
க கத்லைதயும் வர லைவத்தது. அதில் முக்கியமாeவராக சம்பத் அவர்கலைளக் கலை ஞர்
சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார். அந்த ஜநரத்திஜ ஜய சம்பத் அவர்களுக்கு கட்சிக்குள்ளும் ஜதாழர்களி மும்
எதிர்ப்பு ப மாக இருந்தது. அண்ணாலைவ எதிர்ப்பவலைர எந்தத் தம்பி கபாறுத்துக்ககாள்வான்.
சம்பத்ஜதாடு இலைணந்து கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்களும் கழகத்லைதயும் அண்ணாலைவயும் தன்லைeயும்
தாக்கிப் ஜபச துவங்கியிருந்தார். ஒரு கபாதுக்கூட் த்தில் அண்ணாலைவத் தாக்கிப்ஜபசிய
கண்ணதாசலைeக் கூட் த்தில் இருந்த கதாண் ர் ஒருவஜர தாக்க முற்பட் ார் அதற்கு தன் தம்பிகள்
கட்டுப்பாடு காக்க ஜவண்டும் என்று பதறியபடிஜய கட்டுலைர மூ ம் ஜவண்டுஜகாள் விடுத்தார்
அண்ணா.
கூடிய சீக்கிரத்திஜ சம்பத் அவர்கள் தன்னுலை ய அடிப்பலை உறுப்பிeர் பதவிலையத்தவிர மற்கறல் ா
பதவிகலைளயும் ராஜிeாமா கசய்தார். அந்த கா கட் த்தில் தான் கபாருளாளராக இருந்த கலை ஞர் மீது
அபாண் மாகப் பழிச்கசால் பரப்பப்பட் து. அதற்குச் சரியாe கணக்குகள் மூ ம் அவர்களுக்குப்
பதி ளித்தார் கலை ஞர். தன்லைeத் தவறாக கசான்e அவர்களது தவறுகலைள கணக்கு வாசிக்கும்
கபாதுத்தளத்திஜ நிரூபிக்கவும் கசய்தார். கழகத்தின் மிச்சப்பணம் வங்கியில் வரவு
லைவக்கப்பட் லைதயும் அண்ணா தன் நீண் கட்டுலைரயின் மூ ம் தன் தம்பிகளுக்கு விளக்கியிருக்கிறார்.
அலைதகயாட்டி சம்பத் அவர்கள் திடீகரe உண்ணாவிரதம் ஒன்லைற ஆரம்பித்தார்கள். அலைதகயாட்டி
கழக காவ ர் கூட் ம் ஒன்றில் அண்ணா அவர்களின் விளக்கவுலைர ஜகட் கவிஞர் கண்ணதாசனும்
மற்ற சம்பத் குழுவில் இருந்தவர்களும் கண்ணீர் மல்க அண்ணாவின் கரங்கலைள தங்கள் கண்களில்
எடுத்து ஒற்றிக்ககாண் eர்.
அதன் பிறகு திமுக வர ாறு என்ற டி.ஜக பார்த்தசாரதி அவர்களின் புத்தக கவளியீட்டு விழாவிற்கு
அண்ணா அவர்களால் வர முடியாதலைதக் காரணம் காட்டி கவறும் இரண்ஜ மாதத்திற்குள் சம்பத்
அவர்கள் கட்சியின் அடிப்பலை உறுப்பிeர் கபாறுப்பிலிருந்தும் வி குவதாக அறிவித்தார்.
பிரிந்து கசன்ற சம்பத் அவர்கலைளத் திரும்ப அலைழக்கும் வண்ணம் நீண் கவாரு உருக்கமாe கட்டுலைர
எழுதிeார் அண்ணா. அதலைe அவர் கபாருட்படுத்தவில்லை .
பின்eாளில் கழகத்திற்கு வரப்ஜபாகும் பிரிவு ஜசாதலைeகளுக்கு முன்ஜeாடியாக சம்பத் அவர்கள் 'தமிழ்
ஜதசியக்கட்சி' என்கறாரு கட்சிலைய துவங்கி 1962 ஜதர்தலிலும் குதித்தார். அத்ஜதர்தலில் சம்பத் உட்ப
அத்தலைe ஜபரும் படுஜதால்வி அலை ந்தஜதாடு அவரது கட்சியும் காங்கிரஸ்சில் க ந்து ஜபாயிற்று.
சம்பத் அவர்களின் பிரிவால் கழகம் வலுவிழந்து ஜபாயிற்று என்று ஆரு ம் கணித்த அத்தலைe ஜபர்
வாய்கலைளயும் அலை த்த கழகம் அத்ஜதர்தலில் பதிலைeந்திலிருந்து தன்னுலை ய சட் மன்ற உறுப்பிeர்
எண்ணிக்லைகலைய ஐம்பதாக உயர்த்திக்ககாண் து.
1961 ஆம் ஆண்டு இ ங்லைகயில் தமிழர்களுக்ககதிராe இலைழக்கப்பட் ககாடுலைமகலைள எதிர்த்து
கழகம் கசன்லைeயில் ஜபரணி ஒன்லைற ந த்தியது. அதன் தீர்மாeத்தின் நகல் இ ங்லைக தூதுவரி ம்
வழங்கப்பட் து.
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பகுதி - 8
1962 கழகம் சந்தித்த இரண் ாவது சட் மன்ற ஜதர்தலில் பதிலைeந்தாக இருந்த உறுப்பிeர் எண்ணிக்லைக
ஐம்பதாக உயர்ந்தது எனினும் க யித்தவர்கள் முகத்தில் மகிழ்ச்சியில்லை கழக ஜதாழர்கள் மத்தியில்
உற்சாகம் இல்லை . எல் ாரும் ஜசார்ந்து ஜபாயிeர். காரணம்? தங்கள் அண்ணனின் ஜதால்வி. தங்கலைள
தங்கள் கழகத்லைதத் தாங்கும் தங்கள் தலை வனின் ஜதால்விலைய அவர்களால் ஜீரணித்துக்ககாள்ள
முடியவில்லை . அத்ஜதால்வி ககாடுத்த அதிர்ச்சியால் அவர்களால் அத்தலைe எளிதில் இயல்பு
நிலை க்குத் திரும்ப முடியவில்லை .
தலை வன் என்பவன் எப்படி இருக்க ஜவண்டும்? எந்நிலை யிலும் தன்eம்பிக்லைக இழக்காதவeாகத்
தன்லைe நம்பிய தன்லைe ஜநசிக்கும் தன் கதாண் ர்கலைள ஊக்குவிப்பவeாக மட்டுஜம இருக்க
ஜவண்டும் அவன் தான் கா ம் க ந்தும் வாழுவான். அன்லைறக்கு க யித்தவர்கலைள வழியனுப்பும்
விழாவில் தான் ஒரு தன்னிகரற்ற தலை வன் என்பலைத அவ்விழா ஜபச்சின் மூ ம் நிரூபித்தார் அறிஞர்
அண்ணா.
ஒரு பாலைe ஜசாற்றுக்கு ஒரு ஜசாறு பதம் தாஜe அன்லைறய அண்ணா அவர்களின் ஜபச்சின் ஒரு துளி
"ஆலைளத் ஜதள் ககாட்டிeால் 'ஆ' என்று அ றுகிறான். அதeால் ஆலைளவி த் ஜதள் கபரியது என்று
யாரும் கசால் மாட் ார்கள். அலைதப்ஜபா நான் ஜதாற்றதால் ஜதால்வி என்லைe அழுத்திவிடும் என்று
யாரும் கருதாதீர்கள்." என்று நம்பிக்லைக ஊட்டி அனுப்பி லைவத்தார் கவற்றி வாலைக சூடி வந்த தeது
தம்பிகலைள.
கவற்றிகள் மட்டும் தான் எப்ஜபாதும் மனிதன் வாழ்வில் ஏற்றம் தருமா என்e?!
ஜதால்விகள், துஜராகங்கள், விபத்துகள், வலிகள், வருத்தங்கள், துயரங்கள் கூ மனித வாழ்வில் ஏற்றம்
தருவதுண்டு. அண்ணாவின் அன்லைறய ஜதால்வி தான் தமிழகம் எனும் நதியில்
நீச்ச டித்துக்ககாண்டிருந்தவலைர ஜதசியம் எனும் க லுக்கு அலைழத்துச் கசன்றது. சட் சலைப மூ ம் என்
தமிழகம் மட்டுஜம ஜகட்டிருக்க ஜவண்டிய அண்ணா எனும் அறிஞர் கபருமானின் தன்னிகரற்ற குரல்
இந்திய மாநி ங்களலைவயின் மூ ம் ஒட்டு கமாத்த ஜதசத்திலும் எதிகராலிக்கக் காரணமாக அலைமந்தது.
அதeால் சிறு ஜதால்வியால் நாமும் துவண்டு ஜபாய்வி த் ஜதலைவயில்லை . யாருக்குத் கதரியும்
கபருகவற்றியின் பிறப்பி மாக அண்ணா அவர்களின் வாழ்வில் அலைமந்த இச்சிறு ஜதால்வி ஜபா நம்
ஜதால்விகளும் இருக்க ாமல் வா?!
அண்ணா எனும் ஞானி மாநி ங்களலைவயில் தன்லைe எப்படி அறிமுகப்படுத்திக்ககாண் ாகரன்று
கதரியுமா உங்களுக்கு? "கதருஜவாரத்து மனிதர்களின் பிரதிநிதியாக நான் வந்திருக்கிஜறன்." என்று தான்
தன்லைe நம் ஜதசத்திற்கு அறிமுகப்படுத்திeார் அண்ணா.
எங்கும் விலை வாசி உயர்வு உணவுப் பஞ்சம். இது காங்கிரஸ் அரசின் லைகயா ாகத்தeம் எeக் கழகம்
முழங்கியது. கபரும் ஜபாராட் ங்கலைள முன்கeடுத்தது சிலைறக்கு அஞ்சவில்லை கழகத்திeர்.
அண்ணா, கலை ஞர் உட்ப முதல் வரிலைச தலை வர்கலைள ஜசர்த்து இருபதாயிரத்திற்கும் ஜமற்பட்ஜ ார்
லைகதாகி சிலைறயி லை க்கப்பட் eர்.
ஒரு சிறந்த எதிர்க்கட்சி எப்படி இருக்க ஜவண்டும் என்பதற்கு அசுர ப த்ஜதாடு இருந்த
காங்கிரஸ்லைஸஜய கதறடித்த ஆரம்பக்கா கழகத்லைத உதாரணம் காட்
ாம். இப்ஜபாது இருக்கும்
எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் இனி வரப்ஜபாகும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் எப்ஜபாதும் முன்மாதிரியாக அண்ணா
கா கழகம் இருக்கும். இப்ஜபாதுள்ள கழகத் தலை வர்கள் ஆரம்பக்கா கழக வர ாற்லைறப் புரட்டுவது
நன்லைம பயக்கும்.

முதுகில் குத்திய சீeா
1962 ல் சீeா கசய்த துஜராகம் நாகமல் ாரும் அறிந்தஜத. சீeாவி ம் எச்சரிக்லைகயாக இருக்க
ஜவண்டியதன் அவசியத்லைத 1961 ல் மதுலைரயில் ந ந்த கழக மாநாட்டில் முன்கூடிஜய தீர்மாeம் இயற்றி
அறிவுறுத்தியது கழகம். ஜநரு அலைதக் கண்டுககாள்ளவில்லை ஜதாழன் ஜதாழன் என்று தன் ஜதாள்
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ஜமஜ ஜய தூக்கி லைவத்துக் ககாண் ாடிக்ககாண்டிருந்தார் சீeாலைவ. அவர்கஜளா ககாடுந்ஜதளாக
மாறிக் ககாட்டி குதறிeார்கள்.
அக்கா கட் த்தில் திராவி நாடு ஜகாரிக்லைகயில் மிகத்தீவிரமாக இருந்தது கழகம். எனினும் வலிய
சண்லை க்கு வரும் எதிரிலைய விரட்டுவது முக்கியம் என்று எந்த நிபந்தலைeயும் இன்றி கழகம் தeது
முழு ஆதரலைவ ஜநரு அரசிற்கு வழங்கியது. அலைதப்ஜபால் பாதுகாப்பு நிதி வசூல் கூட் த்தில் கழகம்
திரட்டிக்ககாடுத்த கதாலைக ரூபாய் 35,000 த்திற்கு ஜமல். அன்லைறக்கு ஒரு அரசியல் கட்சி
ஜசர்த்துக்ககாடுத்த வசூலில் இது ஒரு சாதலைe என்ஜற இந்திய அளவில் ஜபசப்பட் து.
சீeா பலை கயடுத்து வந்து கழகம் தங்கள் நிபந்தலைeயற்ற ஆதரலைவ வழங்கும் ஜபாதும்
இவர்ககளல் ாரும் சிலைறயில் தான் இருந்தார்கள். மூன்று மாத சிலைற தண் லைeலைய முடித்து முதலில்
கவளிஜய வந்திருந்தார் அண்ணா. திருச்சியில் அலை க்கப்பட்டிருந்த கலை ஞலைர வரஜவற்க அவஜர
ஜநராக வந்தார். சீeாவின் ஆக்கிரமிப்லைப அடுத்து அக்ஜ ாபர் 26 ம் ஜததி குடியரசு தலை வர்
இராதாகிருஷ்ணeால் நாட்டில் அவசர நிலை பிரக eப்படுத்தப்பட் து. அன்லைறக்குத் தான்
கலை ஞரும் விடுதலை யாகி கவளிஜய வருகிறார்.
கவளிஜய வரும் கலை ஞலைர பார்த்து தeக்ஜக உரிய ஜகலிச்சிரிப்ஜபாடு நலைகச்சுலைவயாக அண்ணா
இப்படிச் கசால்கிறார் "கநருக்கடி நிலை லைய பிரகe ப்படுத்தி விட்டுத்தான் உன்லைe கவளிஜய
விடுகிறார்கள் பார்த்தாயா தம்பி?"
அண்ணா கசால்லும் ஒவ்கவாரு வாசகமும் கலை ஞருக்கு திருவாசகம் தான்
அவ்வார்த்லைதகலைளகயல் ாம் தeது கநஞ்சாங்கூட்டில் பத்திரப்படுத்தியிருக்கிறார் கலை ஞர். ஒரு
தலை வலைe எப்படி ஜநசிக்க ஜவண்டும் என்பதற்கு அண்ணாலைவ ஜநசிக்கும் கலை ஞலைர தாராளமாக
உதாரணம் கசால்
ாம்.
26 ஆம் ஜததி சிலைற மீண் கலை ஞர் கபாதுக்கூட் ங்கள், வரஜவற்பு நிகழ்ச்சிகள், ஊர்வ ங்கள் எe
அத்தலைeயும் முடித்து விட்டு தன் வீடு திரும்ப 28 ஆம் ஜததி இரவு நடு நிசி ஆeது. ஊர் உ கில் உள்ள
தாய்மார்கலைள எல் ாம் பார்த்துவிட்டுத்தான் கலை ஞர் தன்லைe கபற்கறடுத்த தாலையக்காண கசன்றார்.
அத்தாஜயா தன் மகன் எப்ஜபாது வருவாஜeா என்று அவலைeக் காணும் ஆவலில் கண்ணுறக்கமின்றி
ஊர் உறங்கும் அந்நடுநிசி ஜவலைளயில் கவற்றிலை இடித்துச் சாப்பிட் படி தன் மகன் வருலைகக்காய்
வீட்டின் வராண் ாவில் காத்திருந்து அவலைரக் கண்டு கட்டியலைணத்து முத்தமிட்டு மகிழ்கிறார்.
கபாது வாழ்க்லைகக்ககன்று தன்லைe அர்ப்பணித்தவர்கலைள தன் மகeாகஜவா, தந்லைதயாகஜவா,
உறவாகஜவா, துலைணயாகஜவா கபற்றவர்கள் அவர்கலைள லைக காட்டிப்
கபருலைமப்பட்டுக்ககாள்ள ாஜம தவிர அவர்களு eாe அன்பும் பாசமும் அவசியமாe ஜநரத்தில்
அரவலைணப்பும் எல் ாம் கிலை த்தது பாதி மீதி இப்படி ஏக்கமுமாகத்தான் கழிந்து ஜபாகும் ஜபா .
1962 சீeப்ஜபாரின் நிலைeவுகளினூஜ 1971 பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு ஜபாலைரயும்
நிலைeவுகூர்ந்திருக்கிறார் கலை ஞர். பாகிஸ்தான் அத்துமீறிய அந்தத் திeத்தில் தான் கலை ஞர்
தன்னுலை ய முதல் அகமரிக்க சுற்றுப்பயணத்லைத முடித்து தாயகம் திரும்பிeார். அவருக்கு வரஜவற்பு
அளிப்பதாக ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டிருந்த கூட் த்லைத பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு கண் e கூட் மாக
மாற்றக்ஜகட்டுக் ககாண் ார் கலை ஞர்.
அந்தக் கா கட் த்தில் கலை ஞர் ஜபசிய ஜபச்சுக்கலைள எதிர்க்கட்சிகள் திரித்தும் கபாய்யாகவும்
பிரச்சாரம் கசய்ததாகக் கூறி வருந்தியிருக்கிறார் கலை ஞர்.
1963 ஆம் ஆண்டு தன்லைe ஈன்கறடுத்த அஞ்சுகம் அம்லைமயாலைரப் பறிககாடுத்தார் கலை ஞர். தன் தாய்
பிரிந்த காயத்லைதக்கூ தன் ஜபeா முலைe ககாண்ஜ அவ்வலிலையப் ஜபாக்க முயன்றிருக்கிறார் "அம்மா
நீ பிரிந்தலைத நான் நம்பவில்லை . நீ என்லைeப் பிரியமாட் ாய்; நீ என்ஜeாடு க ந்து விட் ாய்." என்று
துவங்கும் ஒரு நீண் கட்டுலைரலைய கண்ணீரில் வடித்து லைவத்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
ஜமாதி ால் ஜநரு அவர்களின் இறுதி ஊர்வ த்தில் மகாத்மா காந்தியடிகள் பங்கு ககாண் து தeது
துக்கத்லைத கபருமளவு குலைறத்தது என்று ஜநரு கூறியது ஜபா க ல்லியில் மிக முக்கியமாe அத்தலைe
அலுவல்கலைளயும் விடுத்து தeது ஆருயிர் அண்ணாவும் தாயின் இறுதி ஊர்வ த்தில் க ந்து ககாண்டு
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தeக்கு ஆறுதல் கமாழி கூறி தeது அம்மாலைவப்பற்றி உருக்கமாகக் கட்டுலைர தீட்டியதும் அவர்
இதயத்திற்கு இதமாக இருந்ததாகக் குறிப்பிடுகிறார்.
இஜத ஆண்டு இஜத மாதத்தில் தான் சீeா இந்தியா மீது பலை கயடுத்தலைதக்காரணம் காட்டி ஜநரு
தலை லைமயி ாe அரசு பிரிவிலைeவாதத்திற்கு எதிராக 16- வது சட் த் திருத்தம் ககாண்டு வந்தது. இது
திராவி நாடு ஜகாரிக்லைகலைய நசுக்கும் விதமாகத் திட் மிட்டு ககாண்டு வரப்பட் து என்று தங்கள்
தரப்பு நியாயங்கலைள அடுக்கி விளக்கியிருக்கிறார் கலை ஞர். இது கழகத்தின் வளர்ச்சிலையத் தடுக்க
கசய்த சதிகயன்றும் கடுலைமயாகச் சாடியிருக்கிறார் கலை ஞர்.
அஜத ஆண்டு மீண்டும் இந்திலைய அரசு அலுவல் கமாழியாக்க மத்திய அரசு தீவிரம் காட்டியது. அதற்குப்
பதி டியாக இதுவலைர இல் ாத அளவுக்கு மிக அழுத்தமாe நீண் கா ஜபாராட் த்லைத
முன்கeடுக்கக் கழகம் தீர்மானித்தது. அப்ஜபாராட் த்திற்கு கல் க்குடி ஜபாராட் தலை வர் கலை ஞஜர
தலை வராக நியமிக்கப்பட் ார். இப்ஜபாராட் ஜததி குறிக்கப்பட் பின்பு தமிழகம் வந்த ஜநரு
அவர்கள் கசய்தியாளர்களி ம் ஜபசிய ஜபச்சு கழகத்திeரிலை ஜய இன்னும் ககாந்தளிப்லைபயும்
ஜபாராட் ஜவகத்லைதயுஜம அதிகரித்தது.
காங்கிரஸ்லைச எதிர்க்க அண்ணா காந்திய வழிலையஜய ஜதர்ந்கதடுத்தார் கழக காலைளகள் அவர் வழியிஜ
அவர் ஜபாதித்த கண்ணியத்து ஜe பயணப்பட்டுக்ககாண்டிருந்தeர் என்பலைதப் கபருலைமயாய்
கசால்கிறார் கலை ஞர்.
1963 ஆம் ஆண்டு 6 ம் மாதம் ந ந்த திருவண்ணாமலை இலை த்ஜதர்தலில் கழகம் அஜமாக கவற்றி
கபற்றது. காங்கிரஸ் மீது மக்களுக்கிருந்த கவறுப்பாகஜவ அலைதக் கலை ஞர் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
திருவண்ணாமலை இலை த்ஜதர்தல் கவற்றி விழா கூட் ம் ஜமலை யிஜ அறிவித்தார் கலை ஞர் 1967
ஜதர்தலுக்கு இப்ஜபாஜத நாம் நிதி திரட் ஜபாகிஜறாம் நமது இ க்கு பத்து ட்சம்! வாய் பிளந்தது கழக
ஜதாழர்கள் கூட் ம். இலைத அறிவிக்கப் ஜபாவது அண்ணாவிற்கும் கதரியாது. எதுவும் முட்டுக்கட்லை ப்
ஜபாட்டுவிடுவார் என்பதால் அவரி மும் முன்கூட்டிஜய கசால்லியிருக்கவில்லை கலை ஞர்.
ஜபசி முடித்து விட்டுக் கீழிறங்கி வந்த கலை ஞலைர பார்த்து அண்ணா ஜகட் முதல் ஜகள்வி.
"பத்து ட்சம் நம்மால் ஜசர்க்க முடியுமா?!"
அண்ணாவிற்கு மட்டுமல் கழக முன்eணியிeர் அத்தலைe ஜபருக்கும் அது சந்ஜதகஜம. ஒருஜவலைள
அன்லைறய கா சூழ்நிலை யில் அந்நிதிலையக் கழகத்தால் ஜசர்க்க முடிந்தால் அது கழகம் நிகழ்த்தும்
அற்புதம் என்பதில் மாற்றுக்கருத்ஜத இல்லை என்பது அத்தலைe ஜபருலை ய ஒத்கதாருமித்த
கருத்தாகும். கழகத்தின் கபாருளாளர் எனும் முலைறயில் கலை ஞர் அலைத சவா ாகஜவ எடுத்துக்ககாண்டு
அதற்காகக் கடுலைமயாக உலைழக்கத் துவங்கிeார்.
அஜத ஆண்டு மற்றுகமாரு பிரச்சலைe வந்தது. அது அண்ணாவிற்கு உ ல் ஜவதலைeலையத் தந்தது
அவருக்கு வந்த அந்த வலிஜயா கழக ஜதாழர்களுக்கு தாங்ககவாணா மeஜவதலைeலையத் தந்தது.
அண்ணாவிற்குப் பின் கழுத்தில் வந்த கட்டிலைய அறுலைவ சிகிட்லை மூ ஜம தான் அகற்ற முடிந்தது.
அது அத்தலைe ஜபலைரயும் துயர க லில் ஆழ்த்திற்து.
இந்திக்ககதிராய் நீண் கவாரு ஜபாராட் திட் ம் தயாரிக்கப்பட்டு அதற்காய் இரவு பக ாக
உலைழக்கவும் ஜதாழர்கலைள திரட் வும் கசய்தது கழகம். கூ க் ககாக்கரித்து வரும் திமிர்த்தeமாe
கட்டுலைரகளுக்கு எதிர்கட்டுலைரகளும் வழங்கத் தவறஜவயில்லை கழகம்.
இந்தி எதிர்ப்பில் கழகத்திற்கு கட்சி பாகுபாடில்லை இந்திலையத் துரத்த ஜவண்டும் என்ற ஒற்லைறக்
ககாள்லைகக்கு யாகரல் ாம் கரம் ஜகார்க்க வலுஜசர்க்கத் தாய் தமிலைழக் காக்க புறப்படுகிறார்கஜளா
அவர்கலைள அலைணத்துக்ககாண் து அரவலைணத்துக்ககாண் து கழகம். அதன் காரணம் தான் 1963
ஜச த்து மாநாட்டில் மலைறமலை யடிகள், திரு. வி. க, ஜசாமசுந்தரeார் இன்னும் ப சான்ஜறார்களின்
கபான்கமாழிகள் மாநாட்டு சுவர்களிலும் அவர்கள் ப ங்களும் பத்திரிக்லைககளிலும் இ ம் கபற்றது.
இந்த கடும் ககாந்தளிப்பாe கா கட் த்தில் தான் அரசியல் - கலை எனும் கலை ஞரின் இருகண்களாe
இரு துலைறகளிலிருந்தும் அவருக்கு இருஜவறு சிறப்பு பரிசுகள் வந்தe.
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ஒன்று, கலை ஞர் வசeத்தில் சிவாஜி கஜணசன் நடித்து கவளியாகி கவற்றிகரமாக நூறு நாட்கலைளத்
தாண்டி ஓடிக்ககாண்டிருந்த 'இருவர் உள்ளம்' திலைரப்ப த்தின் கவற்றி விழாலைவ முன்னிட்டு
கலை ஞருக்கு ரூபாய் பத்தாயிரம் வழங்கப்பட் து. அலைத அவர் அப்படிஜய வாங்கி திருக்குவலைளயில்
அஞ்சுகம் - முத்துஜவ ர் நிலைeவாகக் கட் ப்பட்டுக்ககாண்டிருந்த தாய் - ஜசய் ந மருத்துவமலைeக்கு
அத்கதாலைகலைய நன்ககாலை யாக வழங்கிeார்.
அடுத்து இந்தி எதிர்ப்பிற்காக மயி ாப்பூரில் கழக கூட் ம் ஒன்று ந ந்தது அதில் விஜeாதமாe பரிசு
ஒன்று அவருக்கு வழங்கப்பட் து. அது கறுப்பு - சிவப்பு கபட்டி வடிவில் அலைமந்திருந்தது. அதற்குள்
மூன்று கபட்டிகள் இருந்தது. முதல் கபட்டியில் கறுப்பு - சிவப்பு நிறமுலை ய பதிலைeந்து குண்டு
மணிகள். அடுத்த கபட்டியில் 51 குண்டுமணிகள் அதற்கடுத்த கபட்டியில் 151 குண்டு மணிகள்.
கழகம் அடுத்த கபாதுத்ஜதர்தலில் ஆட்சிலைய பிடித்தி ஜவண்டும் எனும் முலைeப்ஜபாடு
வித்தியாசமாகக் ககாடுக்கப்பட் அந்தப் பரிலைச மிகவும் ரசித்தார் கலை ஞர்.
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பகுதி - 9
அரசியல் சட் த்தின் 16 வது விதியில் கசய்யப்படும் திருத்தம் எனும் கபயரில் ககாண்டுவரப்பட்
பிரிவிலைeவாத தடுப்பு மஜசாதாவிற்ககதிராக சட் சலைபயில் கலை ஞர் எடுத்து லைவத்த வாதத்லைத அதில்
உள்ள நியாயத்லைத உ க அரங்கிலிருந்து, இந்தியா பாகிஸ்தான், பாகிஸ்தான் வாங்காளஜதசம்
வலைரக்கும் பிரிந்து கசன்றலைதச் கசால்லி தன்னுலை ய வாதத்லைத வலுவாக்கியிருக்கிறார்.
கநல்லை மாநகரில் இந்தி எதிர்பிற்ககதிராக நிகழ்ந்த கபாதுக்கூட் நிகழ்கவான்றில் "ஜபாராட்
இரயில் புறப்பட்டுவிட் து இந்தி ஆதிக்கம் நீடிக்கிறவலைர இலை யிஜ அது நிற்காது." என்று அண்ணா
அவர்கள் முழங்கிeார்கள். அம்மாநாட்டில் தான் அண்ணாவின் அருங்கரங்களால் கலை ஞருக்கு வீர
வாள் ஒன்று ஜபாராட் க்குழு தலை வன் எனும் முலைறயில் வழங்கப்பட் து.
அதற்கு அடுத்த நாள் ஜதனீயில் நிகழ்ந்த பரிசளிப்பு விழாவில் அண்ணாவின் அன்பூறும் கரங்களால்
கவள்ளி வீரவாளும் ஜக யமும் கலை ஞருக்கு வழங்கப்பட் து.
அந்த விழா அரங்கில் கலை ஞர் ஜபசிய ஜபச்சு இந்தி எதிர்ப்பு மீது அவருக்கிருந்த லைவராக்கியத்லைதயும்
அண்ணாவின் மீதிருந்த அளவி முடியா அன்லைபயும் ஒருங்ஜக பிரதிபலித்தது.
கலை ஞர் அங்குப் ஜபசியவற்றில் சி துளி...
"இந்த வீர வாளும் ஜக யமும் நான் கசய்து முடித்த காரியங்களுக்காய் ககாடுப்பதாக நான்
கருதவில்லை . நான் கசய்ய ஜவண்டிய காரியங்களுக்காக இவற்லைற அச்சாரமாகக் ககாடுத்ததாகஜவ நான்
கருதுகிஜறன்.
கவள்ளி வாலைள அச்சாரமாகக் ககாடுத்தால் நீ கசய்ய ஜவண்டிய கசயல்கலைள முடித்த பிறகு தங்கவாள்
அல் வா பரிசு ஜகட்பாய்? என்று நீங்கள் யாரும் எண்ணிவி ஜவண் ாம்.
இந்தி எதிர்ப்புப் ஜபாரில் நான் களச்சாலைவ அலை ந்து என் உ ல் மீது அறிஞர் அண்ணா அவர்கள்
கண்ணீர் வடிக்கின்ற காட்சிலைய வி ப் கபறும் ஜபறு எeக்கு உ கிஜ ஜய ஜவறு ஒன்றும் கிலை யாது."
என்று இந்திக்ககதிராய் முழங்கி உருகியிருக்கிறார் கலை ஞர்.
அன்லைறய ஜமலை யிஜ அண்ணா ஜபசிய ஜபச்சும் மிக முக்கியமாeது "வண்ணங்கள் ப இருந்தாலும்,
அந்த வண்ணங்கள் மூ ம் நல் ஓவியத்லைத உருவாக்க ஓவியப் பு வன் ஜதலைவ. அது ஜபா ஒரு
கட்சியில் ப தரப்பட் வர்கள் இருந்தாலும், அவர்கலைளச் சிறப்பாகச் கசயல்ப லைவக்கும்
திறலைமயுள்ளவர்கள் ஜவண்டும். தம்பி கருணாநிதி அந்தச் சிறப்புகலைள நன்கு கபற்றவர்களில் ஒருவர்."
அன்லைறய அண்ணாவின் கணிப்பு மிகச்சரியாகஜவ தாஜe இருந்தது. அண்ணாவிற்குப் பிறகு
அலைரநூற்றாண்டுகள் கழகத்லைத கட்டிக்காத்த கபருலைம அவர் ஆளாக்கி வளர்த்கதடுத்த கலை ஞருக்குத்
தாஜe கசாந்தம்.
இந்த ஆண்டில் தான் 'காமரா ர் திட் ம்' எனும் கபயரில் காமரா ர் ககாண்டு வந்த திட் ம் அமல்
படுத்தப்பட் து. இத்திட் த்தின் படி பதவியில் இருக்கும் மூத்த உறுப்பிeர்கள் கட்சிலைய ப ப்படுத்தப்
பதவிலையத்துறந்து கட்சி பணியாற்ற கசல் ஜவண்டும். அதன் படி காமரா ர் உட்ப கமாத்தம் ஆறு
முத லைமச்சர்கள் பதவிலையத் துறந்தார்கள். அத்திட் த்லைதக் கடுலைமயாக விமர்சித்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
காமரா ர் காங்கிரஸ் தலை வராவதற்காகஜவ ககாண்டுவரப்பட் சுயந த் திட் ம் என்று
பத்திரிக்லைககள் எழுதியதாகவும் கசால்லியிருக்கிறார்.
அது காங்கிரஸ்லைஸ ப வீeப்படுத்தியகதன்றும் பதவிக்ககன்று உள்ளுக்குள் கபரும் பூச ல் புயஜ
அடித்தகதன்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் கலை ஞர். இந்தத் திட் ம் காங்கிரஸ்சிற்கு லைக ககாடுத்ததா?
என்பலைத நாம் சரியாக கசால்லிவி முடியாது. இதeால் நிலைறயச் சாதக பாதங்கள் உண்டு. ஆeால்
இத்திட் த்தின் மூ ம் காமரா ர் இன்றளவும் புகழ்ந்து ஜபசப்படுகிறார் என்பது மட்டும் கழகத்திeஜர
மறுக்காத உண்லைம.
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இஜத 1963 ம் ஆண்டு தான் இ ங்லைக அரசு தமிலைழ ஒதுக்கிவிட்டு சிங்களத்லைத ஆட்சி கமாழியாகக்
ககாண்டு வர முயற்சித்தது. சிங்களத்லைதக் ககாண்டு வருவதில் பிரச்சலைe இல்லை தமிலைழ
ஒதுக்குவதற்கு தங்களது கடுலைமயாe கண் eத்லைத பதிவு கசய்து தமிழர்களுக்காகக் குரல்
ககாடுக்கவும் தவறவில்லை கழகம்.
1963 அக்ஜ ாபர் 6 ல் 16 வது அரசியல் சட் த் திருத்த மஜசாதாவிற்குக் குடியரசு தலை வரால் ஒப்புதல்
வழங்கப்பட் து. இச்சட் த்லைத அடுத்து கழகத்தின் கபாதுக்குழு கூடியது. நீண் விவாதத்திற்குப் பிறகு
நலை முலைறக்ககாத்த முடிவிற்குக் கழகம் வந்தது.
கழகம் தeது ககாள்லைகலையத் தளர்த்திக்ககாண் து. பிரிவிலைe ஜகாரிக்லைகலைய லைகவிடுவதாக
அறிவித்தது.
பிரிவிலைe ஜகாரிக்லைகலைய காரணம் காட்டி கழகத்லைதக் கலை த்துவிடும் அபாயம் இருந்தது. அண்ணா
விழித்துக்ககாண் ார் கழகம் சுதாரித்துக்ககாண் து. பிரிவிலைe ஜகாரிக்லைகலைய லைகவிட் தற்கு வந்த
விமர்சeங்களுக்கு அண்ணா சரியாe பதி டி ககாடுத்தார்.
"கழகத்லைதக் கிணற்றிஜ தள்ளி சாகடிக்க நான் விரும்பவில்லை . பயம் அல் அந்தப் ஜபாக்கிற்கு
காரணம், அளவற்ற பாசம், பற்று அந்தக் கழகத்தி ம். அது ஜபா ஜவ நாட்டு பாதுகாப்பிலும்
ஒற்றுலைமயிலும்.
தூண்டிலில் சிக்காத மீன் - வலை யில் விழாத மான் ஆகியலைவ மீது அவற்லைறப் பிடித்துத் தின்று வி
எண்ணம் ககாண்டிருந்தவர்களுக்கு ஜகாபம் ஜகாபமாகத் தான் வரும் இது இயற்லைக!’’ என்று
விமர்சகர்களின் வாயலை த்திருக்கிறார் ஜபரறிஞர் அண்ணா.

கலை ஞரின் கலை ப்பயணம்
பராசக்தி திலைரப்ப ம் தமிழகத்திலும் திலைரத்துலைறயிலும் எத்தலைeப் கபரிய தாக்கத்லைத உண்டு
பண்ணியது என்பது நமக்ககல் ாம் நன்கு கதரியும். இன்லைறக்குக் கூ நடிகராக முயற்சிப்பவர்கலைளக்
கலை ஞர் எழுத்தில் சிவாஜி முழங்கிய ஓடிஜeன்... ஓடிஜeன்... வசeத்லைதப் ஜபசச்கசால்லி
இயக்குeர்கள் ஜகட்பதாக கசால் க் ஜகட்கிஜறாம். அதன் பிறகு சி ஆயிரம் திலைரப்ப ங்கள் தமிழிஜ
வந்திருந்தாலும் கூ இன்னும் அந்த வசeத்தின் மவுசு குலைறயவில்லை .
ஆeால் அது கவளியாe ஜபாது அவ்வசeங்களும் அப்ப மும் எதிர்தரப்பிeரின் விமர்சeங்களுக்குத்
தப்பவில்லை . ஜமலை கள் வாயி ாகவும், பத்திரிக்லைக, கட்டுலைரகள் வாயி ாகவும் கடுலைமயாe
விமர்சe கலைணகலைள தாங்கிக்ககாள்ள ஜவண்டியிருந்தது கலை ஞர். அப்படி அவர் கநஞ்லைசஜய பதம்
பார்க்க 'திeமணி கதிர்' பத்திரிக்லைக வாயி ாகப் பாய்ந்த விமர்சe ஈட்டி தான் 'பரபிரம்மம்' எனும்
தலை ப்பில் எழுதப்பட் வலைசமாரி கட்டுலைர.
கலை ஞர் தான் வித்தகர் ஆயிற்ஜற தன்லைe தாக்க வந்த அந்த ஈட்டிலையஜய தன் ஆயுதம்
ஆக்கிக்ககாண் ார் அத்தலை ப்பிஜ ஜய எழுதிeார் முழுக்க முழுக்க அரசியல் கட்சி வசeங்கள் சார்ந்து
நா கம் ஒன்று. அந்நா கத்லைதப் ப ஜமலை களிலும் ப ஊர்களிலும் நடித்துக்காட்டிeார் கலை ஞர்.
பரபிரம்மம் கட்டுலைர எழுதியவர் இந்த நா கத்லைதப் பார்த்திருந்தால் ஐலையஜயா நாஜம ஒரு தலை ப்லைப
ககாடுத்து ககாள்ளிக்கட்லை யால் தலை லைய கசாறிந்துககாண்ஜ ாஜம என்று கநாந்து
பு ம்பியிருக்கக்கூடும்.
இந்த நா கத்லைதச் சிவாஜி கஜணசனு ன் இலைணந்து நடித்த அன்லைறக்கு இரவு தான் ஆகாய மார்க்கமாக
அவசரமாக கல் க்குடி ஜபாராட் க்களத்லைத ஆயத்தம் கசய்ய கசன்றதாக முன்பு பார்த்திருக்கிஜறாம்.
1946 ல் 'ரா குமாரி' திலைரப்ப ம் தான் கலை ஞர் எழுத்து வசeத்தில் முதன் முதலில் கவளியாeது.
அதன் பிறகு 1963 ம் ஆண்டு வலைர கிட் தட் 17 ஆண்டுகள் ஓயாத ஜபாராட் ங்கள் அரசியலில் ஏறிய
ஏற்றங்கள் அத்தலைeக்குமிலை ஜயயும் 'காஞ்சித் தலை வன்' வலைர 23 ப ங்களுக்கு கலைத,
திலைரக்கலைதயாகவும், வசeங்களாகவும் தeது பங்களிப்லைப வழங்கியிருக்கிறார் கலை ஞர்.
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ஒவ்கவாரு பலை ப்பாளிக்கும் தன் பலை ப்புகளில் மeநிலைறலைவத் தரும் பலை ப்புகள் நிச்சயம்
இருக்கும். அது ஜபால் கலை ஞருக்கு தன் பலை ப்புகளில் நிரம்ப மகிழ்லைவக் ககாடுத்தது கபரும்
மeநிலைறலைவக் ககாடுத்தது சி ப்பதிகார காப்பியத்லைத கா த்திற்ஜகற்றபடி அவர் மாற்றி அலைமத்து
கவள்ளித்திலைர மூ ம் மக்களுக்கு விருந்தளித்த 'பூம்புகார்' திலைரப்ப ம் தான். அது முதன் முதலில்
திலைரயிட்டு காண்பிக்கப்பட் நாள் கூ கழகத்தின் பிறந்த நாளும் கபரியாரின் பிறந்தநாளுமாe
கசப் ம்பர் 17 தான் என்பலைதச் சி ாகித்து எழுதியிருக்கிறார் ஒரு பலை ப்பாளியாய் கலை ஞர்.
இந்தக் கலைதக்கரு கலை ஞர் இந்திக்ககதிராய் சிலைறஜயகி சிலைறப்பறலைவயாய் கூண்டுக்குள்
அலை பட்டுக் கி ந்த கா த்தில் தான் அவர் சிந்லைதயில் சிறகடித்துப் பறந்தது.
இதற்குப் பிறகு கவளியாeது தான் 'மறக்க முடியுமா?' திலைரப்ப ம். இந்த மறக்க முடியுமா?
திலைரப்ப ம் தமிழக மக்களுக்கு மட்டுமல் கலை ஞருக்கும், முரகசாலி மாறனுக்கும், ஏன்
அமிர்தத்திற்கும் கூ மறக்க முடியாத திலைரப்ப ம் தான்.
ஏகeனில்?
அந்தப் ப த்தில் தான் முரகசாலி மாறன் இயக்குeர் எனும் புது அவதாரம் எடுத்தார். அமிர்தம்
ஒளிப்பதிவாளராகப் பணியாற்றிeார். இப்ப த்தில் தான் 'காகித ஓ ம் க
லை ஜமஜ ஜபாவது
ஜபாஜ மூவரும் ஜபாஜவாம்' எனும் கா க் கப்ப ாலும் மக்கள் மeதிலிருந்து கவிழ்த்து வி முடியாத
பா லை கமல்லிலைச மன்eரின் இலைசயில் தீட்டிeார் கலை ஞர்.
தன்லைeப் கபற்றதால் கபற்றவர்கள் மeம் குளிர்ந்து அவர்கலைளப் கபருலைமயலை ய கசய்வது ஒரு
மகனின் க லைம எe ாம். கலை ஞலைரப் கபற்றது அவர் கபற்ஜறார் கபற்ற கபரும் ஜபகறன்றால் அது
மிலைகயன்று.
'முத்துஜவல் - அஞ்சுகம்
தாய் - ஜசய் ந விடுதி'
என்று அவர்கள் கபயரிஜ திருவாரூரில் மருத்துவமலைeகயான்லைற நிறுவிeார் கலை ஞர். அலைத
நாவ ர் தலை லைமயில் அன்லைறய முதல்வராe பக்தவத்ச eார் லைகயால் திறந்து லைவத்து தங்கள்
கபற்ஜறாலைரப் ஜபாற்றி ஏலைழ எளியவர்களுக்கு உதவிeார் கலை ஞர்.
எழுத்து துலைறயில் கலை ஞர் கதா ாத இ ம் இல்லை . கவற்றிக்ககாடி நாட் ாத துலைற இல்லை .
அப்படிப்பட் அவலைர 1966 ம் ஆண்டு 'பிராவ்தா' என்கறாரு நாஜளடு ஜபட்டிகண் து. ஆயிரம்
ஜபட்டிகள் ககாடுத்தவர் அவர். ப பத்திரிக்லைகயாளர் அவலைரச் சந்திக்க விரும்பித் ஜதடி கசன்றதுண்டு.
அவலைரப் ஜபட்டி கண் லைதப் கபருலைமயாய் நிலைeத்ததுண்டு. அப்படிப்பட் வர் தலைe ஜபட்டிகண்
அந்த இதலைழப் பற்றி தனியாய் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் கபருமிதமாய் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எனில் அதில்
சிறப்பு இருப்பதும் இயல்பு தாஜe.
இந்த ஏட்லை ப்பற்றிய சி குறிப்புகள் : இது ரஷ்யாவிலிருந்து கவளியாகும் நாஜளடு. இது அவர்களது
அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ நாஜளடும் கூ . அன்லைறய திeத்தில் உ க அரங்கில் அதிகம் பிரதிகள்
விற்பலைeயாகும் நாஜளடுகளில் மிகவும் குறிப்பி த்தகுந்தது. அதனுலை ய தலை லைம ஆசிரியர் இருவர்
கசன்லைeக்கு வந்து கலை ஞலைர ஜபட்டிகண்டு கசன்ற சிறப்பிலைe அவர்கள் ஜகட் கனியமுத
ஜகள்விகளுக்குச் கசந்ஜதகee பதி ளித்த அவரது பதில் கமாழிகள் சி வற்லைறயும் அவர்
பகிர்ந்திருக்கிறார்.
"இந்திய - ஜசாவியத் நல்லுறவில் உங்களுக்கு நாட் ம் உண் ா?"
"உறவு ககாள்வலைத யார் தான் கவறுப்பார்கள்? என் மகன் ஒருவனுக்குக் கூ ஸ் ாலின் என்று தான்
கபயர்."
இப்படி பசுலைமயாe ப ஜகள்விகள் அதற்கு இனிலைமயாe கலை ஞரின் பதில்கள் ப அதில் ஒன்று
தான் இது.
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பகுதி - 10
இந்தி எதிர்ப்பு ஜபாராட் த்தின் ஒரு பகுதியாக இந்திய அரசிய லைமப்பு சட் த்தின் ஆட்சி கமாழி
பற்றிய 17 வது சட் த்லைத எரிப்பது என்று கழகம் தீர்மானித்தது. அதற்குத் திட் ங்கள் வகுக்கப்பட் து
களங்கள் அலைமக்கப்பட் து. இரண்டு மூன்று கட் ங்களாக ஜபாராட் திeங்கள் அறிவிக்கப்பட் து.
அண்ணா அவர்கள் அப்ஜபாராட் த்லைதச் கசன்லைeயில் துவங்குவதாகவும் கலை ஞர் தஞ்லைசப்
ஜபாராட் த்திற்கு தலை லைம தாங்கி அலைத ந த்துவதாகவும் இருந்தது.
இதற்காகத் தமிழககமங்கும் கலை ஞர் சுற்றுப்பயணங்கள் கபாதுக்கூட் ங்கள் மூ மும் ஆங்காங்கு
கழக பாசலைற அலைமத்தும் ஆதரவு திரட்டிக்ககாண்டிருந்தார். முதல் ஜபாராட் ம் திட் மிட் படி
முடிந்தது அண்ணா லைகது கசய்யப்பட் ார். இரண் ாம் கட் ஜபாராட் ம் மதுலைரயில் ந ந்தது.
அதற்குக் கட்சி சார்பில் கலை ஞர் பார்லைவயாளராகச் கசன்றார். அங்கு ஐவர் அணி ஒன்று
அப்ஜபாராட் த்தில் ஈடுபட் து. அப்ஜபாஜத அவர்கள் லைகது கசய்யப்பட் ார்கள்.
கலை ஞர் கசன்லைe திரும்பிeார் கூ அவலைரத் ஜதடி லைகவி ங்கும் கசன்றது. கலை ஞர்
ஜபாராட் த்தில் பங்ககடுக்கவில்லை பார்லைவயாளராகத்தான் இருந்தார் ஆeாலும் லைகது
கசய்யப்பட் ார்.
லைகது கசய்ய அதிகாரிகள் வரும் ஜபாது அவர் தன்னுலை ய ஜகாபா புரம் இல் த்தில் நாவ ர்
அவர்களு ன் ஜபசிக்ககாண்டிருந்தார்.
நாவ ர் வந்த அதிகாரிகளி ம் ஜகட் ார் "எதற்காகக் லைகது கசய்கிறீர்கள்?"
"எங்களுக்குத் கதரியாது ஜமலி த்து உத்தரவு" என்று பதில் வந்தது.
மறுப்ஜபதுமின்றி வாழ்த்துகள் முழங்கச் சிலைற கசன்றார் கலை ஞர். அச்சிலைற வாசம் கவறும் ஆறு
நாட்களிஜ முடிவுக்கு வந்தது.
1959 ஆம் ஆண்டு வான்புகழ் ககாண் வள்ளுவரின் திருவுருவப்ப த்லைத சட் சலைபயில் திறக்க
வலியுறுத்திப் ஜபசிeார் கலை ஞர். கண்டுககாள்ளவில்லை காங்கிரஸ் அரசு.
ஆeாலும் அலைதத் கதா ர்ந்து வலியுறுத்திஜய வந்தார் கலை ஞர். 1963 ஆம் ஆண்டு சட் சலைபயில்
திருக்குறலைள உதாரணம் காட்டி அன்லைறய முதல்வர் பக்தவச்ச eார் அவர்கலைள எப்படிப்
பாராட்டியிருக்கிறார் பாருங்கள்
"தூங்காலைம கல்வி துணிவு லைம இம்மூன்றும்
நீங்கா நி eாள் பவர்க்கு"
எனும் குறலைளக்கூறி இம்மூன்றுக்கும் கபாருத்தமாeவர் கபரியவர் பக்தவத்ச eார் என்றவர் மீண்டும்
இப்படியாகத் கதா ர்ந்திருக்கிறார் துணிலைவப் கபாறுத்தமட்டில் தமிழகத்தின் உரிலைமலையக் காப்பதில்
க ல்லிலைய மிரட்டுவதில் அவருக்குச் சற்று துணிவு குலைறவாக இருக்க ாம். ஆeால் எதிர்க்கட்சிகலைள
மிரட்டுவதில் அவர் யாருலை ய துணிவிற்கும் இலைழத்தவர் அல் என்று வள்ளுவன் துலைணயு ன் ஒஜர
ஜபா ாக ஜபாட்டிருக்கிறார் கலை ஞர்.
அவரது ஜகாரிக்லைககளின் ப eாக 1964 ஆம் ஆண்டு அன்லைறய குடியரசு துலைணத் தலை வர் ாகீர்
உஜசன் அவர்களால் தமிழர் உள்ளகமல் ாம் இனித்து கழித்திடும் வண்ணம் சட் சலைபயில்
வள்ளுவரின் திருவுருவப்ப ம் திறந்து லைவக்கப்பட் து.
தாழ்த்தப்பட் இ த்திலிருந்து கல்வி மூ ம் மிக உயர்ந்த இ த்திற்குத் தான் உயர்ந்து தன் மக்கலைளயும்
உயர்வலை ய கசய்ய ஜவண்டும் எனும் ஓயாத எண்ணம் ககாண்டு அதற்காக தன் வாழ்நாள் முழுலைமயும்
ஜபாராடிய அண்ணல் அம்ஜபத்கர் அவர்களுக்கு 1964 ம் ஆண்டு கசன்லைe மாநகராட்சிலையத் கதா ர்ந்து
இரண் ாவது முலைறயாகக் லைகப்பற்றிய திமுக கழகம் கசன்லைe நகராட்சியின் சார்பில் சிலை அலைமத்து
அவருக்குச் சிறப்பு கசய்தது.
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நலைகச்சுலைவ நடிகர் வடிஜவல் அவர்களின் எண்ணற்ற நலைகச்சுலைவ காட்சிகள் நம் கநஞ்லைச விட்டு
எப்ஜபாதும் நீங்காதலைவ அதில் ஒன்று தான் "இந்தச் சீப்லைப மறச்சு கவச்சிட்ஜ ன் பாஸ். இனிஜம
திருமணம் நின்றிடும்" என்று கசால்ற வசeம் வரும் நலைகச்சுலைவ காட்சியும்.
இந்த வசeத்லைத அரசியல் உதாரணத்திற்காகக் கலை ஞர் தன் சுயசரிலைதயில் அப்ஜபாஜத எழுதி
லைவத்திருக்கிறார். இலைதப் படித்து நிமிர்லைகயில் கலை ஞர் மeதில் பன்ம ங்கு உயர்வாய் கதரிந்தார்.
பாரதிதாசன் எனும் கபருங்கவிலையயும், ஜநரு எனும் ஆசிய ஜ ாதிலையயும் 1964 ஆம் ஆண்டில் ஜதசம்
இழந்தது.
பாலைளச் சிரிப்பு
பசு கநய்யின் நறுமணம்
வாலைளமீன் துள்ளல்
வரிப்புலியின் கeல் பார்லைவ
எல் ாஜம இலைணந்திட் கவிலைதச் சுரங்கஜம பாரதிதாசன் என்று கசால்லி அவலைரப் கபருலைம
படுத்தியிருக்கிறார் கலை ஞர். இலைதத்கதா ர்ந்து அவலைரப்பற்றிய நீண் கவாரு கவிலைதலையயும்
எழுதியிருக்கிறார்.
அவ்வாண்டில் பாஜவந்தருக்கு அண்ணா அவர்கள் லைகயால் ரூபாய் 25000 - த்திற்குரிய கபாற்கிழியும்
கபான்eாலை யும் ஜபார்த்தப்பட் து. அவரது இறுதி ஊர்வ த்தின் ஜபாது அந்தப் கபான்eாலை
ஜபார்த்திஜய அவர் உ ல் எடுத்துச்கசல் ப்பட் து.
ஜநருலைவப்பற்றி பிரிட்டிஷ் ஏ ாe 'டிரிபியூன்' "உ கின் மeசாட்சியாகஜவ அவர் விளங்கிeார்" என்று
புகழாரம் சூட்டியலைதப் கபருலைமஜயாடு தன் சுயசரிலைதயில் குறிப்பிட்டுள்ளார் கலை ஞர்.
அலைதத்கதா ர்ந்து வாகeாலி மூ ம் 'கீர்த்தி நிலை த்தது' எனும் தலை ப்பில் ஜபசி அவரது அருலைம
கபருலைமககளல் ாம் எடுத்துச்கசான்eார் கலை ஞர்.
வ கசன்லைe ராயபுரத்தில் வாங்கப்பட் கட்
தலை லைமயி மாக அலைமந்திருந்தது.

ம் தான் 'அறிவகம்' எனும் கபயரில் கழகத்தின் முதல்

அதன் பிறகு கழகத்தின் வளர்ச்சியிலைe கருத்தில் ககாண்டு கசன்லைe ஜதeாம்ஜபட்லை யில் ஒரு
கட்டி ம் வாங்கப்பட் து. அதற்கு 'அன்பகம்' என்று கபயரிட்டு அலைத திறந்து லைவத்தார் அண்ணா.
அத்திறப்பு விழாவிஜ கலை ஞலைர பற்றி இப்படிச் கசான்eார் அவர்.
"இந்த அழகிய கட்
ம் நமது கழக வளர்ச்சியில் ஜமலும் ஓர் அத்தியாயம் ஆகும். தம்பி கருணாநிதி
அவர்கலைளப் கபாருளாளராகப் கபற்ற அன்ஜற இலைதப் ஜபான்ற கபாருட்கலைள எல் ாம் அவர்
ஜசர்ப்பார் என்று நம்பிஜeன்" என்றார் அண்ணா.
அண்ணா தன்லைeப்பற்றி கவறுமஜe எதும் கசான்eாஜ புல் ரித்து ஜபாகும் கலை ஞர்
இவ்வார்த்லைதகளால் புளங்காகிதம் அலை ந்தார் என்பலைத கசால் வும் ஜவண்டுமா என்e?!
"நீங்கள் தமிலைழக் காப்பதற்காக இந்தி திணிப்லைபத் தடுக்கக் கூ ாதா?"
என்று மிஞ்சி வந்து ககஞ்சி ஜகட் ார் சின்eச்சாமி எனும் திருச்சிலைய ஜசர்ந்த இலைளஞர்.
அலைதக் ஜகட்டும் ஜகட்காதது ஜபால் கசன்றவர் அன்லைறய முதல்வர் பக்தவத்ச eார் ஆவர்.
அனுமதியின்றி முதல்வர் முன்வந்து ஜபசிய குற்றத்திற்காக அவரது பாதுகாப்பு பலை அவலைeக் லைகது
கசய்தது. சி திeங்கள் காவலுக்குப் பின் விடுவிக்கப்பட் ான் சின்eசாமி. ஊர் கசல் இரயில்
ஏறிeான்.
ஊர் கசன்ற பின் தன் தாய் தமிழுக்காக எதாகிலும் கசய்ய எண்ணிeான். அவன் இருபத்ஜதழு வயது
இலைளஞன் வசதி வாய்ப்பற்ற இலைளஞன் மலைeவிக்கு இன்னும் வயது இருபத்தி ஐந்து கூ
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ஆகியிருக்கவில்லை . மகளுக்கு இன்னும் முழுலைமயாய் இரண்டு வயது நிரம்பியிருக்கவில்லை . அவன்
கழகத்தின் உறுப்பிeர் என்பலைதத் தவிர ஜவகறந்த கசல்வஜமா கசல்வாக்ஜகா அவனி ம் இல்லை .
ஆeாலும் கபரிதாக வலுவாகத் தமிழுக்காக எதாகிலும் கசய்ய எண்ணிeான்.
அவனி ம் இருப்பதில் கபரிது அவeது உயிர் மட்டுஜம அலைதத் தமிழுக்காக ககாடுக்கத்
தீர்மானித்தான். தான் தமிலைழ எத்தலைeத் தூரம் ஜநசிக்கிஜறன் என்பலைத தன் நண்பனுக்குக் கடிதம் மூ ம்
கதரியப்படுத்திeான். 1964 eவரி 25 மறுநாள் குடியரசு திeவிழா அன்லைறக்கு லைகயில் கபட்ஜரால்
ஜகனு ன் திருச்சி இரயில்ஜவ ஸ்ஜ சன் கசன்றான். தன்லைeப் கபற்று வளர்த்து அன்லைபக்ககாட்டி
ஆளாக்கிய அம்மா, சுயமரியாலைத திருமணம் மூ ம் தன் கரம் பிடித்த தன் பாசத்திற்குரிய மலைeவி, தன்
கழுத்லைத கட்டிக்ககாண்டு முத்தமிட்டு மகிழும் மகள் எe யாருஜம அவன் கண்முன் வரவில்லை .
தமிலைழ விழுங்கக் காத்திருக்கும் இந்தி கதரிந்தது.
அலைதத் தடுக்க ஜவண்டும் எனும் கவறி மட்டுஜம அவன் மeதில் குடியிருந்தது.
அஜத ஜவகத்தில் கசன்றவன் தன் உ லில் கபட்ஜரால் ஊற்றிக்ககாண் ான். தீக்குச்சிலைய உரசி தன்
உ லை தீக்கு உண்ணக் ககாடுத்தான். தீ தன்லைeத் தீண்டி அழிக்லைகயிலும் அக்ககாடும் ஜவதலைeயிலும்
தமிழ் வாழ்க! இந்தி ஒழிக! என்று முழங்கியபடிஜய கரிந்து தலைரயில் விழுந்து மாண் ான் சின்eச்சாமி
எனும் தமிழ் தாயின் அந்தப் கபரிய 'சாமி.'
அவன் மரணம் அவன் வீட் ாலைர மட்டுமல் தமிழக மக்கலைளஜய விம்பி அழ லைவத்தது. கபாங்கி எழ
லைவத்ததது. ஒட்டு கமாத்த இந்தியாலைவயும் திரும்பி பார்க்க லைவத்தது. ஆயினும் ஆட்சியாளர்கள்
மeதில் திலைeயளவிலும் மாற்றம் வரவில்லை . அவர்கள் இன்னும் தமிழக மக்களின் இரத்தம்
ஜகட் ார்கள் இன்னும் தமிழக இலைளஞர்களின் உயிலைரக்ஜகட் ார்கள். இல்லை கயன்றால் சின்eசாமி
எனும் அந்தப் கபரிய 'சாமி' இறந்து சரியாக ஓராண்டில் அடுத்த குடியரசு நாள் முதல் இந்தி தான் ஆட்சி
கமாழி எனும் அறிவிப்லைப ஆட்சியாளர்கள் கவளியிட்டிருக்க மாட் ார்கள் அல் வா?!
தன்னுலை ய கழக கண்மணிக்காய் கழகமும் அழுதது. 2 - 12 -1964 ல் திருச்சி ஜதவர் மன்றத்தில்
அவருலை ய திருவுருவப்ப ம் கலை ஞர் கரத்தால் திறந்து லைவக்கப்பட் து.
அதன் பிறகு 1967 கழகம் ஆட்சி கபாறுப்பில் அமர்ந்த ஜபாது அந்தத் தமிழ் ஜநசனுக்கு ஒரு நிலைeவுத்
தூண் எழுப்பப்பட் து. அதுவும் அன்லைறய கபாதுப் பணித்துலைற அலைமச்சராe கலை ஞர் அவர்கள்
கரங்களாஜ திறந்து லைவக்கப்பட் து.
அன்லைறய நிலைeவுத்தூண் திறப்புவிழாவிற்கு சின்eச்சாமியின் அம்மா, மலைeவி, சிறுமியாe திராவி
கசல்வி எனும் அவனுலை ய மகள் வந்து நின்று அழுத காட்சி அத்தலைe ஜபர் உள்ளத்லைதயும்
உருக்குவதாக இருந்தது. சின்eச்சாமிக்கு பிறகும் கழகத்திற்கும் தமிழன்லைeக்கும் ப இலைளஞர்கள்
கிலை த்தார்கள் இனியும் கிலை ப்பார்கள். அன்லைறக்கு அழுத அந்த அம்மாவிற்கும் மலைeவிக்கும்
அவனுலை ய மகளுக்கும் அவன் இ த்தில் ஜவறு யார் தான் கிலை த்திருப்பார்கள்? அவர்களுலை ய
வாழ்வு அவனின்றி எத்தலைeத் தூரம் வலியாக அலைமந்திருக்குஜமா?! அந்தக் க வுளுக்ஜக கவளிச்சம்.
'தமிழ் நாடு' என்று கபயர் மாற்றக் கழகம் விடுத்த ஜகாரிக்லைகலைய எள்ளி நலைகயாடியது அன்லைறய
காங்கிரஸ் அரசு. தமிழ்நாடு என்று கபயர் மாற்றிeால் ஜசாறு வருமா? வீடு கிலை க்குமா? என்கறல் ாம்
ஏளeப்படுத்தவும் தயங்கவில்லை அவர்கள். அவர்கள் மத்தியில் ஆளும் காங்கிரஸ் சர்க்காரின்
கசல் ப்பிள்லைளயாக இருப்பலைத மட்டுஜம விரும்பிeர். மத்தியில் ஆள்பவர்களின் மeம் ஜநாகும்
எந்தக் ஜகாரிக்லைகலையயும் இவர்கள் காது ககாடுத்துக் ஜகட்பலைதயும் கவறுத்தeர். அதன் காரணத்திeால்
தமிழ்நாடு ஜகாரிக்லைக அப்படிக் கி ப்பிஜ ஜய ஜபா ப்பட் து.
அலைதப் ஜபான்று இக்கா கட் த்தில் தான் அரிசிப் பஞ்சம் மற்கறப்ஜபாதும் இல் ாவண்ணம்
தமிழகத்தில் தலை விரித்தாடியது. ஆeால் அப்படிகயான்று இல் ஜவ இல்லை என்று அன்லைறய
ஆட்சியாளர்கள் சாதித்தeர். மக்கள் இய ாலைமயில் கபாருமிeார்கள்.
1964 ல் தான் இ ங்லைகக்கும் இந்தியாவிற்குமிலை ஜய 'சிரிமாஜவா - சாஸ்திரி' ஒப்பந்தம்
லைககயழுத்தாeது.
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இந்த ஒப்பந்தத்தின் சாரம் என்eகவன்றால் இ ங்லைகயில் கா ம் கா மாக வாழ்ந்தும் குடியுரிலைம
மறுக்கப்பட்டு வரும் தமிழர்கள் பத்து ட்சம் ஜபர்களில் ஐந்ஜதகால் ட்சம் ஜபர் இந்தியாவிற்கு
அனுப்பப்படுவார்கள். அடுத்த பதிலைeந்து ஆண்டுகளில் ப தவலைணகளில் மூன்று ட்சம் ஜபருக்கு
இ ங்லைக குடியுரிலைம வழங்கிவிடும். எஞ்சியவர்களின் நிலை பற்றி பின்eர் ஆராய்ந்து
முடிகவடுக்கப்படும்.
இது தான் அந்த ஒப்பந்தத்தின் சாரம். தலை தலை முலைறயாக அங்கு வாழ்கிறார்கள் தமிழர்கள். கவறும்
மலை யாகவும் மண்ணாகவும் கி ந்த பூமிலையத் ஜதயிலை ஜதாட் ங்களாகவும் விலைள நி ங்களாகவும்
மாற்றிய உலைழப்பாளிகள் இவர்கள். இதுவலைர தங்கள் ஜதசம் என்றிருந்தவர்கள் இஜதா திடீகரன்று
முலைழத்த ஒற்லைற ஒப்பந்தத்தின் மூ ம் இது உன் ஜதசமல் உeக்ககன்று யாருமற்ற தமிழகத்திற்கு
விருந்தாளியாக அல் அகதியாக ஓடிப்ஜபா எனும் அநியாய ஒப்பந்தம் அது.
இது ஈழத் தமிழர்களின் பிரச்சலைeக்கு நிச்சயம் நிரந்தர தீர்வாகாது என்று தeது கடுலைமயாe எதிர்ப்லைபக்
கழகம் கதரிவித்தது. ஏன் இந்த ஒப்பந்தத்லைதக் குறித்து முன்ஜப தமிழக கட்சிகளி ம்
க ந்தாஜ ாசிக்கவில்லை என்று விeவவும் தவறவில்லை கழகம். உங்கள் முதல்வர் பக்தவத்ச eார்
தலை லைமயி ாe அரசி ம் க ந்தாஜ ாசிக்கப்பட் து என்று மத்தியிலிருந்து பதில் வந்து ஜசர்ந்தது.
கபரும் பூதமாக கவடித்த ஈழத் தமிழர் பிரச்சலைeக்குரிய காரணங்கள் ககாஞ்சம் ககாஞ்சமாக
விஷச்கசடியாக வளரத் துவங்கியது.
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பகுதி - 11
இந்தி எதிர்ப்பு ஜபாராட் ம்
"கதன்eக மக்கள் தாமாக விரும்பாதவலைர அவர்கள் மீது நாங்கள் ஒரு ஜபாதும் இந்திலையத் திணிக்க
மாட்ஜ ாம்."
பண்டித வர்க ால் ஜநரு...
இலைதச் கசான்e சமாதாe புறா ஜநருவும் மலைறந்தார். அவர் கதன்eக மக்களுக்குக் ககாடுத்த நம்பிக்லைக
கமாழிலையயும் குழிஜதாண்டி புலைதக்கும் வண்ணம் 1965 ஆம் ஆண்டு குடியரசு திeத்ஜதாடு இந்தி
நாட்டின் ஆட்சி கமாழியாகும் எனும் அறிவிப்பு வந்து தமிழகத்லைத கிளர்ந்கதழச் கசய்தது. உ ன் இந்தி
ஜபசாத மற்ற மாநி மக்கலைளயும் ஜபாரா தூண்டியது.
இதன் விலைளவாக இந்திக்ககதிராக கடுலைமயாe எதிர்ப்லைபத் கதரிவிக்கும் விதமாக அந்தக் குடியரசு
திeத்லைதத் துக்க நாளாக அனுசரிக்கக் கழக கசயற்குழு தீர்மானித்து அறிவித்தது. கழகத்லைதப் ஜபா
ஜகரளம், கர்நா கம், ஆந்திரம், வங்காளம் முதலிய மாநி ங்களும் அந்த நாலைளத் துக்க நாளாகஜவ
அனுசரிக்க முடிகவடுத்தe.
குடியரசு திeம் கநருங்கிக்ககாண்டிருந்தது தமிழகம் எங்கனும் ஜபாராட் த்திற்கு தயாராக இருந்தது.
முன்கeச்சரிக்லைக ந வடிக்லைக எனும் கபயரில் ஜபரறிஞர் அண்ணா, கலை ஞர், நாவ ர் உட்ப க் கழக
முன்eணியிeர் ப ரும் லைகது கசய்யப்பட் eர். தமிழகம் எங்கும் ஒருவித பதட் ம் ககாந்தளிப்பு
ஏற்பட் து.
மாணவ மணிகளும் ஜபாராட் ங்களில் இறங்கிeர். அவர்கள் அலைமதி முலைறயில் 25 ஆம் ஜததிஜய
ஜபாராட் ங்கலைள ந த்திeர். கசன்லைeயில் சுமார் ஐம்பதாயிரம் மாணவ மாணவியர் கசன்லைe
ஜகாட்லை க்கு அணி அணியாக அணிவகுத்துச் கசன்று இந்தி ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராகக் ஜகாரிக்லைக
மனுவிலைe அளித்தி முலைeந்தeர். அன்லைறக்கு மாலை யில் சுமார் இரண்டு ட்சம் மாணவ
மாணவியர் இலைணந்து கசன்லைe க ற்கலைரயில் கூட் ம் ஒன்று நலை கபற்றது. அங்கு இந்திலைய
எதிர்ப்பதன் அலை யாளமாக சி இந்தி புத்தகங்கள் எரியூட் ப்பட் து.
இப்ஜபாராட் ம் தமிழகம் எங்கனும் எதிகராலித்தது. ஒவ்கவாரு மாவட் ம், ஒவ்கவாரு தாலூக்கா,
ஒவ்கவாரு கதருவிலும் மாணவர்கள் இறங்கிப் ஜபாராடிeர். அப்ஜபாது தான் அந்த அலைமதி
ஜபாராட் த்தில் க வரம் கவடித்தது. அக்க வரம் திட் மிட்ஜ நிகழ்த்தப்பட் து. மதுலைரயில்
காங்கிரஸ் அலுவ கத்லைத மாணவர்கள் ஊர்வ ம் க ந்து கசல்லைகயில் சி சமூக விஜராதிகளால்
மாணவர்கள் தாக்கப்பட் ார்கள். அச்கசய்தி தமிழககமங்கும் காட்டுத் தீகயe பரவிற்று. அலைமதியாகப்
ஜபாராடிக்ககாண்டிருந்த மாணவர் உள்ளங்களில் ஜகாபக்கeலை விலைதத்தது.
தமிழகம் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு அதுவலைர கண்டி ாத அளவிற்குரிய மிகப்கபரும் ஜபாராட் த்திற்கு
தயாராகத் துவங்கியது.
குடியரசு திeத்தன்று துக்க திeத்திற்கு அலை யாளமாக அண்ணா, கலை ஞர் உள்ளிட் தலை வர்கள்
வீடுகளில் கறுப்பு ககாடிகள் ஏற்றப்பட் து. அலைவ மாற்றுக்கட்சியிeரால் அறுத்கதறியப்பட் து.
அன்லைறய திeம் காவல்துலைறக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியிeருக்கும் கறுப்பு நிறம் அ ர்ஜியாகிப்ஜபாeது.
கறுப்புக் ககாடியு ஜeா கறுப்பு பால்ஜ் அணிந்தபடிஜயா யாஜரனும் கண்களில் கதன்பட் ால் துரத்தி
துரத்தித் தாக்கிeர். எங்கும் க ாட் ாக்கள் ந ந்தது. அடி தடிகளும் கபரும்பான்லைம இ ங்கலைள
ஆக்கிரமித்துக்ககாண் து. முரகசாலி அலுவ கமும் தாக்கப்பட் து.
அன்லைறய திeம் அதிகாலை ஜவலைள இருள் கவிந்திருந்த ஜநரத்தில் தமிழுக்காய் தமிழ் மங்காது திளங்க
தன்லைeத்தான் எரிதழலுக்கு உணவாக்கி மாண் ார் சிவலிங்கம் எனும் கழக ஜதாழர். அஜத ஜபால்
அடுத்தநாள் காலை அரங்கநாதன் எனும் கழக ஜதாழரும் தன் உ லுக்கு கநருப்பூட்டி கவந்து மடிந்தார்.
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மாணவர்கள் மீது ஏவப்பட் தாக்குதலை கண்டித்து சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலை கழக
மாணவர்கள் 25 - 1 அன்று மாலை ஊர்வ ம் ஒன்லைற ந த்திeர். இங்குத் தலை யிருப்பதாக கூறி
அவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட் து. கவள்லைளயன் எதிர்ப்லைப மீறி இத்ஜதசத்தில் மகாத்மா
காந்திக்கு ஜபாரா உரிலைம இருந்தது உண்லைமகயன்றால் இந்திலைய எதிர்த்துப்ஜபாரா எங்களுக்கும்
அவ்வுரிலைம உண்டு எe ஜகாஷித்து முன்ஜeறிeர் மாணவர்கள்.
உங்கள் தலை லைய மீறுவதாக நீங்கள் கருதிeால் தாராளமாகக் லைகது கசய்து ககாள்ளுங்கள் என்று
முழங்கிeர் அவர்கள். அவர்களுலை ய ஜகாரிக்லைககளும் நியாயமாe உணர்வுகளுக்கும் பரிசாக
ஜபாலீசாரின் தடியடிஜய கிலை த்தது. அஜதாடு நில் ாமல் குண்டுகளும் அவர்கலைள ஜநாக்கிப் பாய்ந்தது.
அதில் அவ்வி த்திஜ ஜய இராஜ ந்திரன் எனும் மாணவர் மாண் ார்.
தமிழகத்தில் துவங்கிய இந்தி எதிர்ப்பு ஜபார் மற்ற மாநி ங்களிலும் பரவியது. கர்நா க மாநி
மாணவர்களும் கபருமளவில் ஜபாராட் த்தில் குதித்தeர். உண்ணா ஜநான்புகளும் ஜமற்ககாண் eர்.
ஆந்திராவில் மாணவர்கள் நிகழ்த்திய இந்திக்ககதிராe ஜபாராட் த்தில் இரு மாணவர்கள் இரத்த
கவள்ளத்தில் மாண் eர். அசாம், ஜகரளா ஜபான்ற மாநி ங்களிலும் ஜபாராட் ங்களும் தமிழ்
மாணவர்களுக்கு ஆதரவாகக் கலை யலை ப்புகளும் நலை கபற்றe.
தமிழகத்தில் இப்ஜபாராட் ங்கள் பிப்ரவரி இரண் ாம் வாரத்திலும் நின்றபாடில்லை ஜபாலிசாரின்
துப்பாக்கி கதா ர்ந்து கபாதுமக்கள் மாணவர்களின் இரத்தம் குடித்துக்ககாண்ஜ இருந்தது. ஒவ்கவாரு
நாளும் பத்து பதிலைeந்து இ ங்களில் துப்பாக்கி சூடு ப ர் மரணம் எனும் கசய்திகள் தமிழர்களின்
கநஞ்சங்களில் வந்து பாய்ந்து நடுங்க லைவத்தது. ஒட்டு கமாத்த தமிழகத்திலும் வாலை க்காற்றில்
இரத்தவாலை யும் க ந்து வீசிக்ககாண்டிருந்தது. இப்படி தமிழ் நாஜ சுடுகா ாய் மாறிக்ககாண்டிருக்க
பிப்ரவரி இரண்டு அண்ணா, கலை ஞர் உட்ப த் தலை வர்கள் ப ர் சிலைற மீண் eர்.
இந்திக்ககதிராe இப்ஜபாராட் த்தில் தன் அருகில் இருந்த இந்தி எழுத்து கபாறிக்கப்பட்டிருந்த தகவல்
ப லைகலைய சுட்டுப் கபாசுக்கிய தன்மாeமுள்ள தமிழ் உணர்வுள்ள ஜபாலீசாரும் இருந்தeர்.
"மாணவர்கலைள நான் சந்திக்க மாட்ஜ ன் நான் எதற்காக அவர்கலைளப் பார்க்க ஜவண்டும்? மாணவர்கள்
கல்லூரிக்கு வராவிட் ால் ஜபாகட்டும்; எeக்கு ஐந்து ஜகாடி ரூபாய் மிச்சம்"
என்கறல் ாம் கபாறுப்பற்ற முலைறயில் ஜபசியவர் அன்லைறய முதல்வர் பக்தவத்ச eார்.
அவரது அலைமச்சரலைவ சகாக்கஜளா அதற்குப் ப படி ஜமலை ஜய கசன்று விட் eர்.
"கறுப்புக் ககாடி காட்டிeால் லைகலைய கவட்டுஜவாம்; காலை முறிப்ஜபாம்"
"கறுப்பு ஆலை அணியும் கபண்கலைள நிர்வாணமாக்கித் துரத்துஜவாம்"
"அண்ணாதுலைரயின் தலை லைய கவட்டி காமரா ர் கா டியில் லைவப்ஜபாம்"
என்கறல் ாம் அலைறகூவல் விடுத்தeர். பின்eர் ஏன் தமிழகம் சுடுகாடு ஆகாது. மாணவர்களின்
எழுச்சியும் விழும் மரணங்களும் கழக தலை வர்கலைளயும் நிலை குலை யச் கசய்தது. அண்ணா அவர்கள்
ஜபாராட் த்லைத லைகவிடுமாறு மாணவர்களுக்கு ஜவண்டுஜகாள் விடுத்தார். தமிழகம் ககாஞ்சம்
ககாஞ்சமாக அலைமதியாகி இயல்பு நிலை க்குத் திரும்பிக்ககாண்டிருந்த அந்த ஜவலைளயிஜ கலை ஞர்
வாழ்வில் மீண்டும் புது புயல் ஒன்று வீசத் துவங்கியது...

கலை ஞர் வாழ்வில் குறுக்கிட் புயலும், கதன்றலும்
"கபட்டி படுக்லைககளு ஜe நான் புறப்ப

ாமா?" என்று ஜகட் ார் கலை ஞர் சிரித்தபடிஜய.

"சரி" என்றார் வந்த காவல்துலைற அதிகாரி.
கபட்டி படுக்லைகயு ன் வரவா எeக் கலை ஞர் ஜகட் து கபாதுக்கூட் த்திற்ஜகா, 1967 வது ஆண்லை ய
கபாதுத்ஜதர்தல் நிதி வசூலிப்பதற்ஜகா, சுற்றுப்பயணத்திற்ஜகா அல் மாறாகச் சிலைறச்சாலை க்கு தான்.
கலை ஞரின் வாழ்வில் இடிலையயும் அவ்விடியு ன் கூ கநஞ்கசல் ாம் இனித்த ஜதனினிலைமலையயும்
ஒருங்ஜக ககாடுத்த ஒரு சிலைற பயணத்திற்கு தயாராeார். அவர் லைகது கசய்யப்படும் ஜபாது ஜநரம்
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நள்ளிரலைவத் கதாட்டுக்ககாண்டிருந்தது. முரகசாலியில் அவர் எழுதிய கட்டுலைரகள் பற்றியும் அவர்
லைகது கசய்யப்பட் தற்காe காரணமாe அரசிற்ககதிராக இந்தி எதிர்ப்பு ஜபாராட் த்தில் மாணவ
மணிகலைள முன்eணியில் நின்று ஜபாரா தூண்டியதாகச் சுமத்தப்பட் குற்றத்லைதக் குறித்தும்
அதிகாலை 1.30 மணிவலைர விசாரிக்கப்பட் ார்.
ககாஞ்ச ஜநரம் தூங்க அனுமதித்தார்கள். மீண்டும் காலை 4.30 மணிக்கு சிலைற ஜநாக்கிய அவர் பயணம்
கதா ங்கியது. கசன்லைeலையத் தாண்டி கலை ஞலைர ஏற்றிச்கசல்லும் காவல்துலைறயின் ாறி பறந்தது.
ஆம்! இம்முலைற கலை ஞலைர ாறியிஜ ஜய அலைழத்துச்கசன்றeர். அவருக்ஜகா கடுலைமயாe கநஞ்சு
வலி அலைதப் பற்றி கவலை ப்ப வில்லை காவல்துலைற அதிகாரிகள். கசன்லைeயிலிருந்து புறப்பட்
ாறி அன்று மாலை மதுலைரலையச் கசன்றலை ந்தது.
அங்கு அரசு மருத்துவமலைe மருத்துவரால் பரிஜசாதிக்கப்பட் ார் கலை ஞர். இப்ஜபாலைதய அவருலை ய
உ ல் நிலை யில் அவர் இனி பயணிக்க கூ ாது என்ற அவருலை ய எச்சரிப்லைபயும் மீறி மீண்டும்
மறுநாள் காலை யில் அஜத ாறியிஜ குண்டும் குழியிலும் விழுந்து குலுங்கிக் குலுங்கி அவருலை ய
பயணம் பாலைளயங்ஜகாட்லை ஜநாக்கித் கதா ங்கியது. கநஞ்சுவலிஜயா அவலைர ப ாய்ப்படுத்தி
எடுத்தது.
கலை ஞருக்கு ாறிப்பயணம் கிலை த்தது அரசி ம் கார் இல் ாமல் இல்லை . ஜவகறன்e? பழிவாங்க
ஜவண்டும் எனும் ஒற்லைறக் காரணம் தான்.
கலை ஞருக்குச் சிலைற வாழ்கவான்றும் புதிதில்லை என்ற ஜபாதிலும் இம்முலைற சற்று
கடிeமாகிப்ஜபாeது அவரது சிலைற வாழ்வு. காரணம் அவர் சிலைறயில் தனிலைமப்படுத்தப்பட்டிருந்தார்.
வார் ன் ஒருவர் முகத்லைதத்தவிர ஜவறு மனிதர் முகங்கலைள அவர் பார்த்ஜத ப நாட்கள்
ஆகிவிட்டிருந்தது.
மனிதர்கலைளத் தான் காணமுடியவில்லை ஜய தவிர ககாடுந்ஜதள்களும், விஷப்பூச்சிகளும், பாம்பும்,
ஜதாழeாகக் காயம்பட் ஒரு அணிலும் கூ அவலைரக் காண அங்கு வருவதுண்டு. அணிலை த் தவிர
மற்ற அலைeத்தும் அவருக்குப் பீதிலையத்தான் ககாடுத்தe.
இம்முலைற கலை ஞர் மீது 'இந்திய பாதுகாப்பு சட் ம்' பாய்ந்தது. இதில் ஒரு சிறப்பு உண்டு.
இச்சட் த்தின் மூ ம் முதன் முதலில் கழகத்தவர்களில் லைகது கசய்யப்பட்டு
சிலைறயி லை க்கப்பட் வர் கலை ஞர் தான் என்பஜத அச்சிறப்பு. கலை ஞர் மீது பாய்ந்த பாதுகாப்பு
சட் த்திற்ககதிராய் சட் சலைபயிலும் ராஜ்யசபாவிலும் கண் e குரல்கள் எதிகராலித்தe. அண்ணா
அவர்களின் ஜகள்விக்கு ராஜ்யசபாவில் பதிலில்லை ஆளும் தரப்பி மிருந்து.
பூரானும், பாம்பும், ஜதளும் மட்டுஜம இதுவலைர வந்து பார்த்துச் கசன்ற கலை ஞலைர ஒருவர் பார்க்க
வந்தார். அவர் மாஜமலைத, பிறவி ஞானி, சிந்தலைeலையத் தூண்டும் கதகிட் ா ஜதனினிலைம ஜபச்சுக்குச்
கசாந்தக்காரர் உள்ளத்தில் இலைறவன் இல்லை என்று கலை ஞர் கூறிய ஜபாதிலும் அவலைர மட்டும்
மeதிற்குள் பூட்டி லைவத்துப் பூஜிக்கும் தன்னுலை ய அண்ணா தன்லைe காண வந்தார்.
நீண் பிரிவிற்கு பின் சந்தித்துக்ககாண் தாயும் ஜசயும் ஜபா அன்பால் பாசப்பிலைணப்பால் சி
நிமி ங்கள் ஜபச முடியாமல் தவித்து நின்றeர் அவர்கள் இருவரும். கண்கள் நிரம்பித் தளும்பி நிற்கும்
குளத்து நீர் ஜபா நிலைறந்து நின்றது. சி நிமி ங்களுக்குப் பிறகு இயல்பு நிலை க்குத் திரும்பி ஜபசத்
துவங்கிeர்.
அண்ணா கலை ஞலைர பற்றிஜய விசாரித்தார். அவர் உ ல்நிலை பற்றி ஜகட் றிந்தார். அவருலை ய
உ ல்நிலை லையப் பற்றி அக்கலைரக்காட்டிeார். ஆஜ ாசலைe வழங்கிeார்.
ஆeால் கலை ஞஜர அண்ணாலைவப் பற்றிஜயா, கழக முன்eணியிeர் பற்றிஜயா, தன் குடும்பத்திeர்
பற்றிஜயா மறந்தும் விசாரிக்கவில்லை . அவர் ஜகட் றிந்ததும் விசாரித்தறிந்ததும் கவலை ககாண் தும்
அப்ஜபாது நலை கபற இருந்த தர்மபுரி இலை த்ஜதர்தலை ப்பற்றி மட்டுஜமயாக இருந்தது.
"அந்தக் கவலை கயல் ாம் உeக்ககதற்கு ஜதாழர்கள் சுறுசுறுப்பு ன் ஜதர்தல் பணிகலைள கவனித்து
வருகிறார்கள். நீ உ ம்லைபப் பார்த்துக்ககாள் ஜதலைவகயனில் தயங்காமல் மருத்துவலைர
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அலைழத்துக்ககாள்" எe ஆறுதல் கமாழிகலைள தாய்லைமயுணர்ஜவாடு வழங்கிவிட்டு அண்ணா
கிளம்பிeார்.
அன்று மாலை திருகநல்ஜவலியில் ந ந்த கபாதுக்கூட் த்தில் தான் அண்ணா அவர்கள் "என் தம்பி
கருணாநிதி இருக்கும் இந்தப் பாலைளயங்ஜகாட்லை சிலைற தான் நான் யாத்திலைர கசய்ய ஜவண்டிய புனித
பூமி" என்று உணர்ச்சி ததும்ப ஜபசிeார். அன்லைறக்கு அண்ணா அவர்கள் ஜபசிய இந்தப் ஜபச்சு கலை ஞர்
வாழ்வின் இறுதி கநாடி வலைர கநஞ்சில் கதவிட் ாத கசந்ஜதகee ஜதeமுகதe நீங்காமல் நிலை த்து
நின்றிருக்கும் என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்லை .
அப்ஜபச்ஜசாடும் முடித்துக்ககாள்ளவில்லை அண்ணா தான் அப்ஜபாது ஆசிரியராக இருந்த 'காஞ்சி'
இதழில் தம்பிக்கு ம ல் எனும் பகுதியில் கவளியிட் நீண் கட்டுலைரயில் தன் கநஞ்சுக்கினிய தம்பி
கருணாநிதிலையப்பற்றி இப்படி எழுதியிருக்கிறார்
"கருணாநிதியின் ஜபச்சுக்கும், எழுத்துக்கும் ஆட்சியாளர்கள் எத்துலைண அஞ்சுகிறார்கள் என்ற நிலைeப்பு
எழுகிறது. ஒரு கவற்றிப்புன்eலைக தன்eாஜ தவழ்கிறது.
தனிலைம சிலைறயில் அலை பட்டு வாடும் தம்பி கருணாநிதிக்கு கழகத்ஜதாழர்கள் காட்டும் நன்றியறிவிப்பு
ஒன்று இருக்கிறது. தருமபுரி இலை த்ஜதர்தலில் கவற்றிலைய கபற்றுத்தருஜவாம் அலைதவி ஜவறு கபரிய
மகிழ்ச்சி கபாருள் அவனுக்கு இருக்க முடியாது" என்று குறிப்பிட்டு கலை ஞர் மீது தான் ககாண்
அன்பின் ஆழத்லைத கவளிப்படுத்தியிருக்கிறார் அண்ணா.
4 - 4 - 1965 இன்கeாரு வழக்கின் விசாரலைணக்காகச் கசன்லைe அலைழத்து வரப்பட் ார் கலை ஞர். அதன்
கபாருட்டு "திரும்பி வருகிஜறன் என் அலைறலைய காலியாகஜவ லைவத்திருங்கள்" என்று கசால்லிவிட்டு
வந்தார். அந்தச் சிலைறச்சாலை ககாடுத்து லைவத்தது அவ்வளவு தான் கலை ஞலைரப் பாதுகாக்கும் ஜபறு
திரும்ப அதற்குக் கிலை க்கஜவயில்லை .
புதிய வழக்கின் விசாரலைணக்குப் பின் கலை ஞர் சி நாட்கள் கசன்லைe தனிலைமச்சிலைறயிஜ
அலை க்கப்பட் ார். மeம் மாறிய பக்தவச்ச eார் அரசு பாதுகாப்பு சட் ப்பிரிலைவ ரத்து கசய்ததன்
காரணமாகக் கலை ஞர் விடுதலை யாeார்.
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பகுதி - 12
பத்து ட்சத்லைத ஜநாக்கிய கலை ஞரின் ஜதர்தல் நிதிப் பயணம்
கழகத்தால் 1966 பிப்ரவரி 20 முதல் 27 வலைர ககாடிவாரம் ககாண் ா ப்பட் து. அண்ணாவின்
புலைகப்ப ம் ஜபாட் எண்ணற்ற கழக ககாடிகள் அதற்காகத் தயாரிக்கப்பட்டு விற்கப்பட் e. இப்படி
கழக ககாடிகள் விற்கப்பட் தில் இருஜவறு காரணங்கள் உண்டு ஒன்று மக்களுக்கு அரசியல்
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது, மற்கறான்று கழகத்தின் ஜதர்தல் நிதி திரட்டும் கபாருட்டு.
பத்து ட்சத்லைதத் ஜதர்தல் நிதியாகச் ஜசர்க்க ஜவண்டும் என்று கலை ஞர் ஆழமாக ஜயாசித்து முடிவு
கசய்திருப்பினும் அக்குறுகிய கா த்தில் அத்கதாலைக கபருந்கதாலைகயாக அவர் முன் நின்று அவலைரயும்
பயமுறுத்த தவறவில்லை . ஆeாலும் மeம் தளராது அதற்காக உலைழக்கத் துவங்கிeார். ஜதனீகள்
எங்கிருந்கதல் ாஜமா ஜதடிச் ஜசகரித்து ககாண்டு வரும் ஒவ்கவாரு சிறு சிறு துளி ஜதன் ஜபா அவரும்
அதற்காக ஓயாமல் உலைழத்து ஒவ்கவாரு காசாக கழகத்திeரின் உதவியு ன் ஊக்கமாe பங்களிப்பு ன்
ஜதர்தல் நிதியாக ஜசகரிக்க துவங்கிeார்.
அதற்காகக் ஜகாலைவயில் ஒரு சுற்றுப்பயணத்திற்கு கிளம்பிeார் கலை ஞர். 1966 ஏப்ரல் 21 முதல் ஜம 1
வலைர கமாத்தம் பத்து நாட்கள் சுற்றுப்பயணம். அச்சுற்றுப்பயணத்தின் ஜபாது நாகளான்றிற்கு
குலைறந்தது பதிலைeந்து கூட் ங்கள் வீதம் க ந்து ககாண் ார். கமாத்தம் 150 க்கும் ஜமல்
கபாதுக்கூட் ங்களின் மூ ம் பத்து ட்சம் மக்களுக்கு ஜமல் சந்தித்திருக்கிறார்.
ஜதர்தல் நிதியளிப்பு விழாவில் ககாங்கு மண்ணின் லைமந்தர்களாe ஆ வரும் கபண்டிரும் அள்ளி
அள்ளி வழங்கியிருக்கின்றeர் பணமாகவும் கபாருளாகவும் ஜதர்தல் நிதிலைய. கபண்கள் கம்மல்,
ககாலுசு, வலைளயல், கலைணயாழிகள் ஜபான்ற தங்களது அணிக ன்கலைளயும் ஜகாழிகள், புறாக்கள்,
முயல்கள், முட்லை ஜபான்ற தங்கள் வளர்ப்பு பிராணிகலைளயும் கபாருட்கலைளயும் ககாண்டு வந்து
ககாடுத்தeர். கபாருட்களும் பிராணிகளும் உ னுக்கு ன் அங்ஜகஜய ஏ ம் வி ப்பட்டுத் ஜதர்தல்
நிதியில் ஜசர்க்கப்பட் து.
அச்சுற்றுப்பயணத்தில் கண்ணமாநகரிலிருந்து எஸ். வி. மில் கசல்லும் பாலைதயில்
பயணித்துக்ககாண்டிருந்தார் கலை ஞர். வழியில் அவருக்கு கடும் தாகம் ஏற்பட் து. காலைர ஒரு
ஜதாட் த்தின் அருகில் நிறுத்திeார்கள். விவரம் அறிந்த அவ்வூர்வாசி எலுமிச்லைசபழச்சாறு பிழிந்து
சர்பத் ஜபாட்டு அலைத ஓஜ ாடிக்ககாண்டு வந்தார் கலை ஞரி ம்.
ககாண்டு வந்தவர் கழகத்தவஜரா அரசியல் வாலை யுலை யவஜரா அல் மாறாக எளிலைமயாe
விவசாயியாகத் கதரிந்தார். அவர் சர்பத்லைத கலை ஞரி ம் நீட் க் கலை ஞர் அவரி ம் விலைளயாட் ாகச்
கசான்eார் இலைத நான் குடிக்க ஜவண்டுகமன்றால் நீங்கள் ஜதர்தல் நிதியாக பத்து ரூபாய் தர ஜவண்டும்
என்று. அவர் பதிலுக்கு ஒரு வார்த்லைதயும் ஜபசவில்லை மாறாகப் புன்முறுவலு ன் வீட்டிற்குச் கசன்று
பத்து ரூபாய் எடுத்து வந்து கலை ஞரி ம் ககாடுத்து விட்டு தாய்லைமயுணர்ஜவாடு "இப்ஜபாது
குடியுங்கள்" என்றார்.
தன் கநஞ்லைச விட்டு நீங்கா அந்நிகழ்லைவ அவ்ஜவலைழமனிதலைர கநகிழ்வாய் தன் சுயசரிலைதயில்
நிலைeவு கூர்ந்திருக்கிறார் கலை ஞர். அவர் கல்வியறி கபற்றவஜரா என்eஜமா? ஒருஜவலைள கல்வியறிப்
கபற்றவராக இருந்து தன்னுலை ய அந்நிகழ்லைவ மறக்காமல் குறிப்பிட்டு கநக்குருகி நிற்கும்
தன்னுலை ய முதல்வலைர (இலைத எழுதும் ஜபாது கலை ஞர் முதல்வர்) தன்னுலை ய அன்லைறய நிகழ்லைவ
நிலைeத்து அவரும் கபருலைமஜயாடு கநகிழ்ந்திருப்பார் இல்லை யா!
அந்த ஒற்லைறச் சுற்றுப்பயணத்தின் மூ ம் கழகத்தின் கருவூ த்திற்கு வந்து ஜசர்ந்த கமாத்த கதாலைக
ரூபாய் நாற்பத்ஜதழாயிரத்து ஐந்நூறு.
1966 ஆம் ஆண்லை ய அண்ணாவின் பிறந்தநாலைள கழகம் முப்கபரும் விழாவாகக் ககாண் ாடியது.
அதில் நாகூர் அனிபாவின் இலைச, குமாரி வி யா அவர்களின் கதா கா ட்ஜசபம், கு ந்லைத சீனிவாசனின்
வில்லுப் பாட்டு, இ ட்சிய நடிகர் எஸ். எஸ். இராஜ ந்திரனின் 'கதன்பாண்டி வீரன்' நா கம், இறுதி
நாள் விழாவில் கலை ஞர் எழுதி நடித்த 'காகிதப் பூ' நா கம்.
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அம்முப்கபரும் விழாக்கள் மட்டும் கழகத்திற்கு ஜதர்தல் நிதியாக ரூபாய் அறுபத்து ஏழாயிரத்லைத
அள்ளித்தந்தe. அத்கதாலைகயு ன் முன்பு ஜசர்ந்திருந்த ஐந்து ட்சம் ரூபாய்க்குரிய ரசீதுகள்
ஆகியவற்லைற முலைறஜய ஒரு சந்தe ஜபலைழக்குள் லைவத்து கபாருளாளர் எனும் முலைறயில் அண்ணாவின்
கரத்தில் ஒப்பலை த்தார் கலை ஞர்.
இனி ஜதர்தலுக்கு கவறும் நான்கு மாதங்கள் தான் இருக்கின்றe. ஆeால் இ க்ஜகா பத்து ட்சம்.
இருப்பஜதா ஐந்தலைர ட்சம் கழகம் தன் ட்சியத்லைத அலை யத் ஜதலைவ இன்னும் நான்கலைர ட்சம்.
ஜயாசித்தால் மலை ப்பு தான் ஆeாலும் மeம் தளரவில்லை கபாருளாளர் கலை ஞர். அதற்கு நம்பிக்லைக
அளிப்பது ஜபா கலை ஞரின் நா கமாe 'காகிதப் பூ' விற்கு எதிர்பார்த்தலைத வி வரஜவற்பு அதிகமாக
இருந்தது. அக்காரணத்தால் அந்நா கம் ஊர் ஊராகப் ஜபா ப்பட் து. தமிழகம் எங்கும் ந த்தப்பட்
அந்நா கத்தின் முதல் நாள் வசூல் கமாத்தம் ஐம்பத்து ஒன்றாயிரத்லைத ஜதர்தல் நிதியாக அள்ளிக்
ககாண்டு வந்து ஜசர்த்தது.
கலை ஞர் ககாண்டு வந்த சிறந்த திட் ங்களில் ஒன்று தான் 'ஊeமுற்ஜறார் மறுவாழ்விற்காe திட் ம்'
அத்திட் ம் அவர் மeதில் விலைதயாக விழுந்தது கரூர் ஜதர்தல் நிதியளிப்பு கூட் த்தில் லைவத்துத் தான்.
தங்கராஜ் என்பவர் தeது உண்டியலை க் கலை ஞரி ம் ஒப்பலை த்தக் காட்சி கலை ஞரு ன்
அக்கூட் த்தின் கண்கலைளஜய குளமாக்கியது. காரணம் அவர் கரம் இழந்த ஒரு மாற்றுத்திறeாளி.
ப நல் திட் ங்கள் கலை ஞருக்கு ஏ.சி அலைறக்குள் உதித்திருக்கவில்லை மாறாகக் களத்தில்
கஷ் ப்படுபவர்களின் வலிலையக் கண்டுணர்ந்ததன் விலைளஜவ அலைவ என்பலைதப் படித்தறிலைகயில்
மeதில் கம்பீரமாய் உயர்ந்து நிற்கிறார் கலை ஞர்.
அலைதத்கதா ர்ந்து திண்டிவeம் மற்றும் திருக்ஜகாயிலூர் ஆகிய ஊர்களிலும் 'காகிதப் பூ' நா கத்லைத
நடித்தார் கலை ஞர். அந்ஜநரத்தில் ஜவறு ஜவலை யாக மதுலைர வந்த அவரது குடும்பமும் அவரு ன்
இலைணந்து ககாண் து. அன்லைறய திண்டிவeம் நா கத்தில் மட்டும் கமாத்தம் பதிமூன்றாயிரத்து
இருநூற்று ஐம்பது கிலை த்தது. அந்த மகிழ்ச்சிஜயாடு கிளம்பிய கலை ஞலைர தடுத்தது ககாடும் புயல்
காற்று ன் துவங்கிய ஜபய்மலைழ.
மதுராந்தகத்திற்கு பிறகு அவரது வாகeத்தால் முன்ஜeற முடியவில்லை . அவர்கலைள அருகில் இருந்த
சிறு விடுதிகயான்றில் விட்டுவிட்டு ஓட்டுeர் உணவு வாங்கிவரச் கசன்றார். ஜபாeவர் சாலை யில்
விழுந்த மரங்களின் காரணமாக திரும்பி வரமுடியாமல் ஜபாயிற்று. இவர்கள் தங்கியிருந்த விடுதியில்
தண்ணீர் ஜதங்கத்துவங்கியது கூ அருகில் வாழ்ந்து வரும் பழங்குடி இe மக்கள் தங்கள் வீடிழந்து
இங்கு வந்து அலை க்க ம் புகுந்தeர். அக்கூட் த்தில் ஒரு கபண் அன்லைறக்கு இரஜவ ஒரு அழகிய
கபண்குழந்லைதலைய கபற்கறடுத்தாள்.
அன்லைறக்குக் காலை யில் கழகத்ஜதாழர்கள் வந்து அவருக்கு உணவும் உதவியும் கசய்து அவர் புறப்படும்
ஜபாது தான் மதுராந்தகம் ஏரியில் கலைரகள் உலை ந்து கவள்ளம் சீறிப்பாய்ந்து ககாண்டிருந்தது.
அலைதக்குறித்து அதeால் விவசாயிகள் படும் துயர் குறித்து கழக ஜதாழர்கள் அவருக்கு விளக்கி
கசால்லிச் கசன்றeர். அலைத அப்ஜபாது ஜவதலைeஜயாடு பார்த்து கசன்றார் கலை ஞர்.
கா ம் ஜபாடும் கணக்கு தான் எத்தலைe விசித்திரமாeது!
அடுத்த நான்ஜக மாதங்களில் கபாதுபணித்துலைற அலைமச்சராகத் தாஜe வந்து அவ்ஜவரிலையப்
பார்லைவயிட்டு அதிகாரிகளு ன் ஆஜ ாசித்து அதற்குரிய நிதிலைய ஒதுக்கி ஏரிலையச் சீரலைமத்து
ககாடுப்பார் என்று அவரும் நிலைeத்திருக்கவில்லை தான் அப்ஜபாது!.

லைசதாப்ஜபட்லை ஜவட்பாளர் ரூபாய் பதிஜeாரு ட்சம்
அண்ணா அவர்கள் க ந்து ககாள்ளும் எந்த நிகழ்ச்சியாயினும் அண்ணா அவர்களின் ஜபச்ஜசாடு
அந்நிகழ்ச்சி முடிவலை வஜத வழக்கம். அதன் பிறகு யாரும் ஜபசும் மரபு இல்லை . 19 - 6 - 1966 அன்று
தஞ்லைசயில் மாணவர்கள் மத்தியில் ஒரு மாநாடு. மாநாடு முடியும் தருவாயில் தான் கலை ஞர் மாநாட்டு
ஜமலை க்கு வந்து ஜசர்ந்தார். அப்ஜபாது ஜதனில் குலைழத்கதடுத்த கசந்தமிழ் கசால் டுக்கி
மாணவர்களின் கசவிக்கு உணவளித்துக்ககாண்டிருந்தார் அண்ணா. மாணவர்கள் தங்கள் சிந்லைதக் குளிர
சிந்தலைe விரிவலை ய அச்கசாற்கபாழிலைவக் ஜகட்டு சி ாகித்துக் ககாண்டிருந்தeர்.
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அண்ணாவின் ஜபச்சு தான் இறுதி என்பது மரபாயிற்ஜற அதeால் தeக்கு ஜபசும் சுலைம குலைறந்ததாகக்
கலை ஞர் எண்ணிக்ககாண்டிருந்தார். ஆeால் அண்ணாஜவா கட்சி அலுவல்களிலை ஜய கா தாமதமாக
வந்த தன் பாசமிகு தம்பியும் ஜபச ஜவண்டும் மாணவர்களுக்கு எழுச்சியுலைர ஆற்ற ஜவண்டும் என்று
விரும்பி தன் ஜபச்லைச இப்படி முடித்தார் "... நான் இத்து ன் முடிக்கவில்லை தம்பி கதா ர்கிறான்"
என்று அமர்ந்தார்.
அண்ணாவிற்குப் பிறகு முதன் முலைறயாக லைமக்லைக பிடித்திட் கலை ஞர் தeது கரகர குரலில் இப்படித்
துவங்கிeார் "அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஜபசிவிட் பிறகு நான் ஜபசுவது என்பது எeக்கு மிகவும்
சங்க மாகஜவ இருக்கிறது. அண்ணா ஜபசிவிட் ார்கள் என்றால் தமிழ்நாஜ ஜபசிவிட் தாக அர்த்தம்.
தமிழ்த் தாஜய ஜபசிவிட் தாகப் கபாருள். மாணவர்களின் கபாங்கும் உணர்ச்சிஜய பிரதிபலித்து
விட் தாகவும் கபாருள்." என்று துவங்கி மாணவர்கலைள தன்பக்கம் திருப்பிeார் கலை ஞர்.
ஜதர்தல் நிதி திரட்டும் ப
த்தின் ஒரு பகுதியாக மராட்டியம், கு ராத் மாநி த்திலுள்ள மக்கலைள
சந்தித்தி வும் பம்பாய், ஆமதாபாத் முதலிய நகரங்களில் ஜதர்தல் நிதியளிப்பு கூட் த்தில் க ந்து
ககாள்ளவும் கலை ஞர் புறப்பட் ார். பம்பாய் தாராவி பகுதிலையச் கசன்றலை ந்த கலை ஞலைர காணக்
கட்டுக்க ங்கா கூட் ம் கலைரபுரண்டு வந்தது. வந்தவர்கள் கலை ஞரு ன் லைககுலுக்கிக்ககாள்ள
முயன்றeர். அதற்கு வாய்ப்பு கிலை க்காதவர்கள் அதற்ககாரு உபாயத்லைதயும் பின்பற்றிeர். அதாவது
ஆளுக்கு ஒவ்கவாரு ரூபாயாகக் ககாடுத்துவிட்டு அவர் கரத்லைத கதாட்டுச்கசன்றeர்.
உயர் ரக இத்தாலிய ஜகாழி ஒன்று அங்கு நண்பர் ஒருவரால் ஜதர்தல் நிதிக்காக அளிக்கப்பட் து. அது
அப்ஜபாஜத அங்ஜகஜய ஏ ம் வி ப்பட் து. அன்லைறக்ஜக அக்ஜகாழி ரூபாய் 192 க்கு ஏ ம் ஜபாeது.
கமாத்தமாக பம்பாய்வாசிகள் அள்ளிக்ககாடுத்த ஜதர்தல் நிதி பனிகரண் ாயிரம்.
அப்பயணத்லைத முடித்து மறுநாள் காலை ஜ ஜய ஆமதாபாத் கசன்று ஜசர்ந்திருக்க ஜவண்டிய கலை ஞர்
ஆகாயவிமாeம் தாமதம் ஆeதன் காரணமாக மாலை யில் ஏறத்தாள பன்னிரண்டு மணிஜநர
தாமதத்திற்கு பிறஜக அங்குச் கசன்று ஜசர்ந்தார். எனினும் மக்கள் அவருக்காய் காலை யிலிருந்ஜத கால்
கடுக்க காத்திருந்தeர். அங்கும் அவருக்குப் பாலைத அலைமத்துக்ககாடுக்கக் காவல்துலைற திண் ாடிப்
ஜபாகுமளவு மக்கள் குழுமிeர். அங்கும் ஜதர்தல் நிதியாக ரூபாய் பதிகeான்றாயிரத்து ஐந்நூறு
திரண் து. அங்கு மீதமுள்ள சுற்றுப்பயணத்லைதகயல் ாம் முடித்துவிட்டு கசன்லைe திரும்பிeார்
கலை ஞர்.
ஒருநாள் அண்ணா கலை ஞரி ம் "ஏறு காரிஜ " என்றார். ஏன் எதற்ககன்கறல் ாம் ஜகட்கவில்லை
கலை ஞர். கசான்eலைத மட்டும் கசய்தார். ஆeால் அண்ணா தாமாகஜவ கசான்eார் மாநாட்டுக்காக ஓர்
இ த்லைத நான் பார்த்து லைவத்திருக்கிஜறன் அலைத உeக்கும் காட் ஜவண்டும். அங்ஜக தான் நாம்
இப்ஜபாது ஜபாகிஜறாம்.
அண்ணா காட்டிய இ ம் ஒரு சமநிரப்பற்ற கற்களும் மண் ஜமடுகளும் நிரம்பிய பகுதி எங்கும் முள்ளும்
கள்ளியும் இரு ஆள் உயரமுள்ள மனிதர்களுக்குப் பயன்ப ா மரங்களுமாய் எதற்கும் உதவாத இ மாகக்
காட்சியளித்தது. இங்கு தான் நாம் மாநாடு ந த்தப் ஜபாகிஜறாம் என்றார் அண்ணா. அவர்
கசால்லிவிட் பின் அதற்கு மறுகமாழிஜயது. மாநாட்டுக்கு இன்னும் பதிலைeந்ஜத நாள் தான்
பாலை வeம் ஜபாலிருந்த அந்தப் பகுதி 'நீ ஜமகம் நகர்' எனும் புதுப்கபயஜராடு அழகிய
ஜசாலை வeமாக மாறியது.
1966 டிசம்பர் 29 ல் கழகத்தின் நான்காவது மாநி மாநாடு நான்கு நாட்களாக கவகு விமரிலைசயாக
நலை கபற்றது. அன்லைறக்குக் கழகத்தின் ஊர்வ த்தில் ஏறத்தாழ மூன்று ட்சத்திற்கும் அதிகமாஜeார்
க ந்து ககாண்டு அடுத்து வரப்ஜபாகும் சட் மன்ற ஜதர்தலில் கவற்றிலைய கழகத்திற்ஜகத்
தரப்ஜபாகிஜறாம் என்பதற்கு அச்சாரம் வழங்கியதாகஜவ மனித க க e காட்சியளித்தeர்.
அம்மாநாட்டுக் கூட் த்தில் ஜபசிய கலை ஞர் இப்படிக்குறிப்பிட் ார். சி திeங்களுக்கு முன் வந்து
இவ்வி த்லைத நீங்கள் கண்ணுற்றிருப்பீர்கஜளயாeால் உங்களுக்குத் கதரிந்திருக்கும் கநளியும்
பாம்புகளும் ஊர்ந்து திரியும் நட்டுவக்காலிகளும் ஆக்கிரமித்திருந்த இவ்வி த்தின் அவ நிலை .
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அண்ணாவின் ஆலைணப்படி கவறும் பதிலைeந்ஜத நாட்களில் இவ்வி த்லைத எழில் மிகும் பூமியாக
மனிதர்கள் வந்து வும் பூஞ்ஜசாலை யாக மாற்றிக்காட் க் கழகத்தால் முடியுகமன்றால் இந்த
தமிழ்நாட்லை ஏன் அண்ணா தலை லைமயி ாe எங்களால் மாற்றிக்காட் முடியாது. நண்பர்கஜள
ககாஞ்சம் சிந்தியுங்கள்! என்று கவினுற கநஞ்சத்தில் நிலை த்து நிற்கும் வண்ணம் ஜபசிeார் கலை ஞர்.
அம்மாநாட்டில் லைவத்துத் தான் ஜதர்தல் நிதியாகக் கலை ஞர் தலை லைமயில் கழகம் திரட்டிய ரூபாய்
பதிகeான்று ட்சத்லைதக் கலை ஞர் அண்ணாவி ம் வழங்கிeார். இ க்கு பத்து ட்சம்தான்
கலை ஞரின் அர்ப்பணிப்பு ன் கூடிய உலைழப்பும் கழகத்தவர்களின் ஊக்கமாe உற்சாகமாe
பங்களிப்பும் ஜசர்ந்து கலை ஞரால் இ க்குக்கு ஜமல் ஒரு ட்சம் அதிகமாகச் ஜசர்க்க முடிந்தது.
அலைதப்பற்றி கலை ஞர் ஜபசும் ஜபாது பத்து ட்சத்லைதஜய முழுலைமயாக திரட்டி முடியுமா என்று
நாஜe கநஞ்சம் குழம்பிய ஜநரங்கள் உண்டு. அந்த இ க்கிலைeயும் தாண்டி ஒரு ட்சம் கூடுத ாகஜவ
கிலை த்தலைத எண்ணும் ஜபாது எல் ாருக்குஜம வியப்பு ஏற்படுவதில் வியப்கபன்e இருக்கிறது!
என்றார்.
இலைதப் பற்றி அண்ணா அவர்கள் ஜபசும் ஜபாது "...பதிஜeாரு ட்சம் ரூபாலையத் தம்பி கருணாநிதி
என்னி ம் தந்தார். தான் ஜபசும் ஜபாது அந்தத்கதாலைகலையச் ஜசர்க்க முடியுமா என்று என் விழிகள்
வியப்பால் விரிந்தe என்றார். தம்பி உeக்கு 'நிதி' என்று கபயரிட் ார்கஜள உன் தாயார் சும்மாவா
இட் ார்கள்? தமிழ் கமாழியில் உள்ள கசாற்கள் அத்தலைeயும் கபாருள் உள்ளலைவ என்பதில் அலைசக்க
முடியாத நம்பிக்லைக ககாண் வன் நான்.
உன் தாயார் உeக்கு நிதிகயன்று கபயரிட் ஜத உன்லைe நாட்டு மக்கள் நிதியாக பயன்படுத்திக்
ககாள்ளட்டும் என்று தான். இன்லைறக்கு இந்தக் காட்சிலைய அவர்கள் பார்க்க ஜநர்ந்திருந்தால் உeக்கு
இட் கபயர் வீணாகிவி வில்லை என்று அவர் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அலை ந்திருப்பார்கள்" என்று
உள்ளத்திலிருந்து கழக கண்மணிகளின் உள்ளத்லைதப் பிரதிபலித்தார் அண்ணா.
அம்மாநாட்டில் தான் அண்ணா ஒவ்கவாரு ஜவட்பாளர்களின் கபயர்களாக அறிவித்தார்.
"லைசதாப்ஜபட்லை ..." என்றவர் ஒரு நிமி ம் அலைமதியாக நின்றார். கூட் ம் கூர்ந்து அவலைரக் கவனித்தது
"ரூபாய் பதிஜeாரு ட்சம்" என்று அறிவித்தார். அவர் கலை ஞலைரத் தான் குறிப்பிடுகிறார் என்பலைதப்
புரிந்து ககாண் கழக ஜதாழர்கள் எழுப்பிய கரஜகாஷம் மாநாட்டுப் பந்தலை ஜய அதிரச்கசய்தe.
அன்லைறய அந்நிலைeவும் அக்காட்சியும் கலை ஞர் உள்ளத்தில் சித்திரமாய் பதிந்து ஜபாயிற்று.
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பகுதி - 13
1966 ஆம் ஆண்டு தமிழகம் எங்கும் கபரும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட் து. அதeால் மக்களுக்குப்
ப இன்eல்கள் ஊறுகள் ஜநர்ந்தது. அன்லைறய காங்கிரஸ் அரசு அப்பஞ்சத்தின் ஜபாது விலைரந்து
கசயல்ப த் தவறியது. தவறியஜதாடு மட்டுமல் ாமல் அப்படிகயாரு தண்ணீர் தட்டுப்பாடு இல் ஜவ
இல்லை என்றும் அது எதிர்க்கட்சிகளின் திட் மிட் கபாய் பிரச்சாரம் என்றும் சாதித்தது.
அவதியுற்றிருந்த மக்கள் காங்கிரஸின் கசயல்பாடுகலைளக் கூர்ந்து கவனித்துக்ககாண்ஜ தான்
இருந்தeர்.
தண்ணீர் பஞ்சம் தீர்ந்ததும் மக்கள் அலைத மறந்தeர். ஆeால் கலை ஞர் அலைத மறக்கவில்லை
அதிலிருந்து பா ம் படித்தார் மக்களுக்குப் பயன்படும் வலைகயில் பிற்கா த்தில் அவரால்
அலைமக்கப்பட் து தான் "குடிநீர் வாரியம்" அவ்வாரியம் அலைமப்பதன் அவசியத்லைதக் கலை ஞருக்கு
உணர்த்தியது அந்தத் தண்ணீர் பஞ்சஜம.
முத ாவது உ கத் தமிழ்க் கருத்தரங்க ஆராய்ச்சி மாநாடு 1966 ஏப்ரல் திங்கள் மஜ சியாவில் சிறப்பாக
நலை கபற்றது. அன்லைறய மஜ சிய பிரதமர் துங்கு அப்துல் ரகுமான் மாநாட்லை த் திறந்து லைவத்துப்
ஜபசிeார். அம்மாநாட்டிற்கு முப்பத்ஜதழு நாட்டிலிருந்து இருநூறு தமிழ் அறிஞர்கள் க ந்து
ககாண் eர். தமிழகத்திலிருந்து முதல்வர் பக்தவச்ச eார் தலை லைமயில் எதிர்க்கட்சி சார்பாக நாவ ர்
உட்ப ஒரு குழு கசன்று சிறப்பித்து திரும்பியது.
1972 ல் எம்.ஜி.ஆர் கழகத்திலிருந்து நீக்கப்பட் ார். அதன் பின் அeகாபுத்தூர் இராமலிங்கம் என்பவர்
‘அதிமுக’ என்ற கபயரில் பதிவு கசய்து லைவத்திருந்த கட்சியில் அந்த ஆண்ஜ தம்லைம இலைணத்துக்
ககாண் ார். அப்ஜபாது "ஒரு சாதாரணத் கதாண் ன் கதா ங்கிய கட்சியில் என்லைe இலைணத்துக்
ககாண்ஜ ன்" எe அறிவித்தது நமக்ககல் ாம் கதரிந்த தகவல்.
ஆeால் கலை ஞர் - எம்.ஜி.ஆர் இலை ஜய மeதளவில் முதல் பிரிவு 1966 ல் நிகழ்ந்தது. அவ்வாண்லை ய
நடிகர் சங்க ஜதர்தலில் கழகத்தின் உறுப்பிeராe கழகத்தின் கவற்றி விரும்பியாe ட்சிய நடிகர்
எஸ்.எஸ். இராஜ ந்திரன் ஜபாட்டியிட் ார். அவலைர எதிர்த்து நின்றவர் கவற்றிகபற கடுலைமயாக
உலைழத்தார் எம்.ஜி.ஆர். அது கலை ஞருக்கு பிடிக்கவில்லை மாறாக கவறுப்லைபத்தந்தது. எம்.ஜி.ஆர்
எத்தலைe உலைழத்தும் அத்ஜதர்தலில் இராஜ ந்திரன் அவர்களின் கவற்றிலையத் தடுக்க முடியவில்லை .
இத்ஜதர்தல் பிரச்சலைeலைய அண்ணாவின் பார்லைவக்கும் ககாண்டு கசன்றார் கலை ஞர். இராஜ ந்திரன்
அவர்கஜள கவற்றி கபற்று விட் தால் இப்பிரச்சலைeலையப் கபரிது பண்ண ஜவண் ாம் என்ற கபரும்
ஜபாக்கில் அவர் விட்டுவிட் ார். ஆeாலும் அத்ஜதர்தல் கலை ஞருக்கு எம்.ஜி.ஆர் மீது ஜகாபத்லைதயும்
கவறுப்லைபயும் வரலைவத்தது. அந்த கவறுப்பின் காரணமாக கலை ஞர் சி கா ம் எம்.ஜி.ஆர் க ந்து
ககாண் சி நிகழ்ச்சிகலைளயும் புறக்கணித்திருக்கிறார்.
தமிழகத்தின் மூன்றாவது சட் சலைப கூட் த்தின் இறுதி திe உலைரயில் கலை ஞர் இப்படிப்
ஜபசியிருக்கிறார் "ஆண் வன் என்ற ஒருவன் இருந்து நான் அவலைeச் சந்தித்தால் அவலைeப்பார்த்து
நான் ஜகட்கின்ற வரம் இதுவாகத்தான் இருக்கும். முத லைமச்சர் பக்தவத்ச த்லைதப் ஜபான்று
சுறுசுறுப்லைபக் ககாடு! அந்த வரத்லைதக் ஜகட் பிறகு அடுத்த வரமாக முத லைமச்சர் அவர்களுலை ய
பிடிவாத உள்ளத்லைத ஜபாக்கிவிடு என்று தான் ஜகட்டிருப்ஜபன்." என்று முத லைமச்சர் அவர்கலைள
பாராட் வும் குலைறலையச் சுட்டிக்காட் வும் கசய்திருக்கிறார்.
இந்த பசுலைவக் காக்க கிளம்பும் பசுவலைத காவ ர்களுக்குப் பசுலைவ வி மனித உயிர் மிக
சாதாரணமாகத் தான் கதரியும் ஜபா அது
அன்றும் சரி
இன்றும் சரி
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அன்லைறக்கு இந்தக் கூட் ம் ககால் முலைeந்தது யாலைரத் கதரியுமா? இன்லைறக்கும் நாம் மதித்து
வணங்கும் கபருந்தலை வர் காமரா லைரத்தான்.
1966 நவம்பரில் 'பசுலைவக் ககால் ாஜத' என்று கிளம்பிய ஒரு கூட் ம் க ல்லியில் காமரா ர்
இல் த்லைத முற்றுலைக இட் து. வீட்லை ச் சூழ்ந்துககாண்டு கற்களால் தாக்குகிறார்கள் வீட்டிற்குத் தீ
லைவக்கவும் அவர்கள் தயங்கவில்லை . காமரா ஜரா கசய்வதறியாது திலைகத்தபடிஜய வீட்டின் ஒரு
அலைறக்குள் கசன்று தாழ்ப்பாள் ஜபாட்டு விட்டு உள்ளிருந்து ககாண் ார்.
இச்கசய்திலைய அறிந்த ஜகாதண் பாணி எனும் கழகத்ஜதாழர் விலைரந்ஜதாடிச் கசன்று
க கக்காரர்களுக்கு கதரியாவண்ணம் வீட்டினுள் புகுந்து அவர் இருந்த அலைறக்கு கவளிஜய
நின்றுககாண்டு தமிழில் ஜபசி அவருக்கு நம்பிக்லைக அளித்து அவலைர அலைழத்துக் ககாண்டு பின்வாசல்
வழியாக கவளிஜயறி ந க்கவிருந்த கபரும் விபரீதத்லைதத் தடுத்தார்.
அக்ககாடுந்நிகழ்வுக்கு கழகம் தeது கடும் கண் eத்லைத கதரிவித்தது. கட்சி பாகுபாடின்றி தமிழக
தலை வர் காமரா லைரக் காப்பாற்றிய கழக கண்மணிலைய கழகம் கவகுவாக பாராட்டி மகிழ்ந்தது. அஜத
ஜநரம் அண்ணா அவர்களும் நாவ ர் அவர்களும் தமிழகத்தில் க கக்காரர்களால் தாக்கப்பட் ஜபாது
காங்கிரஸ்ஸார் அதற்காக ஒரு கண் eத்லைதக்கூ கதரிவிக்காதஜதாடு அலைத ஏளeப்படுத்தியலைதயும்
வருத்தத்ஜதாடு தன் நூலில் பகிர்ந்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
கநருங்கி வரும் ஜதர்தலில் தமிழககமங்கும் சுற்றுப்பயணம் கசய்து பிரச்சாரம் கசய்யும் கபாருட்டு
ஓரி த்தில் கலை ஞர் அலை ந்துவி ாதிருக்கத் ஜதர்தலில் நிற்க ஜவண் ாம் என்ஜற முடிகவடுத்திருந்தார்
அவர். இறுதி ஜநரத்தில் தான், தான் கசன்லைe லைசதாப்ஜபட்லை யில் நிற்பது அண்ணாவின் மூ ம்
உறுதியாயிற்று. கசன்லைeயிஜ ஜய கலை ஞலைர களமிறக்கியதிலும் காரணம் இருந்தது. கழகம் ஜசகரித்த
நிதிலைய முலைறயாக பிரித்தளிக்க, கபாருட்கள் வாங்கி , பிரச்சாரம் ஒழுங்குபடுத்த என்று அண்ணா
அவர்களால் திட் மிட்ஜ கலை ஞர் கசன்லைeயில் நிறுத்தப்பட் ார். பிரச்சாரம் தமிழகம் எங்கும்
சூடுபிடிக்க துவங்கியது.
திமு கழகத்தின் பிரச்சார யுக்திலைய 'லை ம்ஸ்' ஏடு ஒரு கட்டுலைரயில் இப்படிப் பாராட்டி
எழுதியிருக்கிறது. கழகத்தின் பிரச்சார யுக்திஜய ஜவறாeது. மிகப்கபரிய திறந்தகவளி தி லில் மக்கள்
அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அங்கு ஜமலை யில் நா கம் ஒன்று நலை கபறுகிறது. அலைத மக்கள்ப்
பார்க்கிறார்கள் உள்ளம் உருகுகிறார்கள் மeம் விட்டுச் சிரிக்கிறார்கள்.
அந்த நா கத்தின் கபயர் 'காகிதப் பூ' இது திராவி முன்ஜeற்றக் கழக தலை வர்களில் ஒருவரால்
எழுதப்கபற்று தமிழககமங்கும் நடிக்கப்படுவதாகும். இந்த நா கம் கதாழிற்முலைற தயாரிப்பு
ஜபா ஜவ இருக்கிறது. ஜநரம் ஜபாவஜத கதரியவில்லை கருத்தும் கதளிவாக இருக்கிறது. அது கலை ஞர்
எழுதி பின்eாட்களில் திலைரப்ப மாகவும் கவளிவந்து மக்கள் மeதில் நீங்க இ த்லைதப்
பிடித்துக்ககாண் து.
சட் சலைப ஜதர்தல் கநருங்கிக்ககாண்டிருந்த ஜவலைளயில் 'ஆeந்த விக ன்' ஜகலிச்சித்திரம் எனும்
கபயரில் கீழாe சித்திரம் ஒன்லைற கவளியிட் து. அதில் அண்ணா, ரா ாஜி உள்ளிட் திராவி
கூட் ணி கட்சி தலை வர்கள் கழுலைத மீஜதறி சட் சலைப ஜபாவதாக வலைரந்திருந்தeர் வன்மத்ஜதாடு.
அதற்கு மூதறிஞர் ரா ாஜி அவர்கள் "காங்கிரஸ் வசமுள்ள இந்த ஜகாட்லை லையப் பிடிக்க குதிலைரத்
ஜதலைவயில்லை கழுலைதப் ஜபாதும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி கருதிவிட் து ஜபாலும். எதிஜ
ஏறிப்ஜபாeால் என்e? ஜகாட்லை க்குப் ஜபாய் ஜசர்ந்தால் சரி!" என்று நலைகச்சுலைவயு ன் நறுக்ககeப்
பதி டி ககாடுத்தார் என்பது நமக்ககல் ாம் கதரிந்த கசய்தி தாஜe.

ஜகாட்டூரில் ககாலை காரர்களி ம் கலை ஞர்
15 - 2 - 67 ஆம் நாள் தன்னுலை ய ஜதர்தல் பணிகலைள முடித்து விட்டு இன்னும் சி ஜதர்தல்
அலுவ கங்கலைளயும் பார்லைவயிட் படிஜய இரவு பதிகeான்று மணிக்கு ஜமல் கலை ஞரின் கார்
ஜகாட்டூரில் இருலைளக்கிழித்தபடி கசன்று ககாண்டிருந்தது. அவரது காலைர பின்கதா ர்ந்து வந்து
ககாண்டிருந்தது மூன்று கார்கள்.
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ஜகாட்டூரில் உள்ள ஜதர்தல் அலுவ கத்திற்குச் கசல் காலைர நிறுத்தி இறங்கிய கலை ஞலைர
பின்eாலிருந்து வந்த மூன்று கார்களிலிருந்தும் ப ப கவe வந்திறங்கிய குண் ர்கள் பளபளக்கும்
பயங்கர ஆயுதங்களு ன் தாக்க தயாராகிeர். உ ன் இருந்த கழகத்ஜதாழர்கள் சுதாரித்துக்ககாண் ார்கள்.
அவர்கள் ஜவகமாகச் கசயல்பட்டு கலை ஞலைர அருகில் இருந்த மாநகராட்சி மருத்துவமலைeக்குள் தள்ளி
பூட்டிeர். பூட்டி விட்டு அவர்கஜளா குண் ர்கலைள எதிர்த்து நின்றeர்.
அவர்கலைளத் தாக்கி முன்ஜeறிய அந்தக் குண் ர்கள் மருத்துவமலைeலைய அடித்து கநாறுக்கி கதவுகலைள
உலை க்கத் துவங்கிeர். வந்தவர்களி ம் கலை ஞலைர ககால் ஜவண்டும் என்ற கவறி மட்டுஜம
இருந்தது. அதற்காக அவர்கள் எலைதயும் கசய்ய சித்தமாக இருந்தeர். நிலை லைமயின் விபரீதத்லைத
உணர்ந்த கழகத்தின் இளம் ஜதாழர் ஒருவர் கதலைவத்திறந்து வந்து கலை ஞரின் கரம் பிடித்துக்ககாண்டு
ஓ த்துவங்கிeார்.
அதன் பிறகு அவ்விரவில் ந ந்தகதல் ாம் இயக்குநர் இல் ாமல் கலைதயாசிரியர் இல் ாமல்
வசeகர்த்தா இல் ாமல் அந்தக் குண் ர்களால் தமிழ் சினிமாலைவ மிஞ்சும் ஒரு திலைரப்ப காட்சிஜய
சம்பவித்துக் ககாண்டிருந்தது. கலை ஞரின் கரத்லைத பிடித்துக்ககாண்டு ஓடிய இலைளஞன் கல்லும்
முள்ளும் கரடும் முரடுமாe பாலைத வழிஜய கலை ஞலைர அலைழத்துக்ககாண்டு ஓடிeான். கலை ஞரின்
காலில் முட்கள் லைதத்தது கற்கள் கால்கலைள பதம் பார்த்தது.
உயிலைரக் லைகயில் பிடித்துக்ககாண்டு ஓடிய ஓட் ம் வலிகலைளப் பற்றி எண்ண லைவக்கவில்லை .
காரிருளில் ஓடிக்ககாண்டிருந்தeர் அவர்கள். கலை ஞலைரக் காப்பாற்ற முடியுஜமா முடியாஜதா என்று
எண்ணிய அந்த இலைளஞன் கலை ஞர் கரம் பற்றி பிடித்து ஓடிக்ககாண்டிருக்லைகயிஜ ஜய அழுது
ககாண்ஜ ஓடுகிறான். பின்eாலிருந்ஜத 'வி ாஜத பிடி! இவலைeக் ககால்!' என்ற சத்தங்களு ன் அந்தக்
ககாலை காரர்கள் கதா ர்ந்து கநருங்கி வந்து ககாண்டிருந்தeர்.
ஓடிக்ககாண்டிருந்தவன் கலை ஞலைர ஒரு சிறு குடிலைசக்குள் ககாண்டு விட்டு விட்டு பின் வாசல்
வழியாக ஓடிவிட் ான். அக்குடிலைசக்குள் ஒரு இளம் தம்பதி குடியிருந்தார்கள். அவர்களி ம் ஒரு
பச்சிளங்குழந்லைத கவளிச்சம் ககாடுக்க ஒரு சிறிய விளக்கு இலைவ மட்டுஜம இருந்தது. அந்த இலைளஞன்
கபயர் சாரங்கன் அவன் கதலைவ தாழ்பாளிட் ான்.
கலை ஞலைர அவ்வீட்டிலிருந்த கயிற்று கட்டிலின் கீழ் படுக்க லைவத்தான். அவர் மீது பலைழய துணிகலைளப்
ஜபாட்டு அவலைர மூடிeான். குண் ர்கள் உண்டு பண்ணும் கூச்சல் குழப்பம் கவளிஜய பயங்கரமாக
ஜகட்கிறது. அக்குடிலைசவாசிகலைள மிரட்டுகிறார்கள் குடிலைசகளின் கூலைரகலைளத் தடிகலைள ககாண்டு
தாக்குகிறார்கள் அந்தத் தடியர்கள். தாய்மார்கள் கதறுகிறார்கள்.
அந்ஜநரத்தில் தான் அவ்வீட்டிலிருந்த அந்த பச்சிளங்குழந்லைத அழத் துவங்கியது. உ ஜe அந்தத் தாய்
அக்குழந்லைதயின் வாலையப் கபாத்திக்ககாள்கிறாள். "ஐஜயா! ஜவண் ாம் குழந்லைதலைய கதாந்தரவு
கசய்ய ஜவண் ாம் என்று ககஞ்சுகிறார் கலை ஞர்" ஆeால் அப்கபண் கலை ஞரின் சத்தத்திற்குச்
கசவிசாய்க்கவில்லை .
தான் கபற்கறடுத்த தன் குழந்லைதலைய வி ஆபத்தில் தன்னி ம் தஞ்சம் என்று அலை க்க ம் புகுந்த
அதீதிலைய காப்பஜத தர்மம் நியாயம் நீதி என்பலைத அறிந்து லைவத்திருந்த மறக்கு தமிழச்சி ஜபாலும்
அவள். அப்ஜபாது கலை ஞலைர காப்பது ஒன்று மட்டுஜம தன் தலை யாய க லைமயாக ககாண்டு
கசய ாற்றிeாள். அதற்காக அவள் எவ்விலை லையயும் ககாடுக்க தயாராeாள். சாரங்கனும் அவர்
அருகிஜ ஜய அமர்ந்து ககாண் ான்.
அவன் இதயத்துடிப்பு கலை ஞர் காதுகளில் விழுகிறது. ஒருஜவலைளக் குண் ர்கள் குடிலைசக்குள்
நுலைழந்து விட் ால் என்e கசய்வது? அதற்கும் சாரங்கன் மாற்றுத் திட் ம் ஒன்று லைவத்திருந்தான்.
அதாவது கறுப்பு துணியணிந்து ககாண்டு கலை ஞர் ககால்லை ப்புறம் வழியாக ஓடிவி ஜவண்டும்
என்பது தான் அந்த மாற்றுத்திட் ம். அந்த மாற்றுத் திட் த்லைத உபஜயாகிக்கும் அவசியத்லைதத்
தராவண்ணம் குண் ர்கள் அக்குடிலைசயினுள் நுலைழந்து துழாவாமஜ கசன்று விட் eர்.
கலை ஞலைரக் குண் ர்கள் துரத்திச்கசன்றது அதன் பின் கலை ஞர் மாயமாய் மலைறந்தது எe அத்தலைe
தகவல்களும் கலை ஞரின் குடும்பத்திeர் மற்றும் அண்ணா, நாவ ர் ஆகிஜயாரி ம் அவ்விரவு
ஜவலைளயிஜ ஜய பறந்து கசன்றது. என்e ஆeார் கலை ஞர் என்று கதரியாமல் குடும்பம்
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கதறத்துவங்கியது. அண்ணாவும் அழுது ககாண்ஜ தன் தம்பிக்காய் தூங்காமல் இரவு முழுவதும்
விழித்த படிஜய நல் கசய்திக்காய் காத்திருந்தார்.
விடியற்கா ம் ஐந்து மணிக்கு ஜபாலிசாரின் பூட்ஸ் கா டி சத்தமும் நடிப்பிலைச பு வர் ஜக. ஆர் ராமசாமி
அவர்களின் குரலும் ஜகட்கக் கலை ஞர் கவளிஜய வந்தார். கவளிஜய வந்தவர் அலை யாறு காவல்
நிலை யத்தில் புகார் அளிக்கச் கசன்றார். அங்ஜக அவருக்ஜகார் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
யார் யாகரல் ாம் தன்னு ன் காரில் வந்து தங்கள் உயிலைரயும் மதிக்காது கலை ஞருக்காய்
குண் ர்களு ன் எதிர்த்து நின்றார்கஜளா அவர்கலைளக் லைகது கசய்து ஜபாலிஸ் காவலில் லைவத்திருந்தது.
ஜகாபம் ககாண் கலை ஞர் ஐ.ஜி க்கு ஜபாண் கசய்து என்னு ன் வந்தவர்கலைளக் லைகது கசய்துவிட்டு
என்லைe மட்டும் ஏன் லைகது கசய்யாமலிருக்கிறீர்கள் என்றாராம். அதன் பிறஜக அவர்கலைள விடுவித்தது
காவல்துலைற.
அதற்கு மறுநாள் சாரங்கலைeயும் அவர் மலைeவிலையயும் அண்ணா அவர்கள் தன் இல் த்திற்கு
அலைழத்துச் கசன்று அண்ணியாரின் கரத்தால் பு லைவகலைள பரிசாக வழங்கிeார். சாரங்கனின்
ஜதாள்கலைள தட்டிக்ககாடுத்தவாஜற நா தழு தழுத்த குரலில் "என் தம்பிலையக் காப்பாற்றிeாய் அப்பா"
என்றார் அவர்.
கலை ஞரின் வீட்டுக்கு வந்த சாரங்கனின் மலைeவியின் காலில் விழுந்து "எeக்குத் தாலி பாக்கியம்
ககாடுத்த தாஜய" என்று கதறிய தயாளு அம்மாளின் உள்ளக்கி க்லைக நன்றி காணிக்லைகலைய எப்படி
விவரிப்பது! அவர் மட்டுமல் எண்ணற்ற தமிழர்கள், எண்ணற்ற தமிழார்வ ர்கள், எண்ணற்ற கழக
உ ன்பிறப்புகள் சார்பாக தயாளு அப்கபண்மணியின் கால்களில் விழுந்தார் என்று ஜவண்டுமாeால்
நாம் எடுத்துக்ககாள்ள ாம்.
அதன் பிறகும் க லூரில் லைவத்து ஒருமுலைற 'கருணாநிதிஜய திரும்பிப்ஜபா! இல்லை கயன்றால்
கவட்டுஜவாம் குத்துஜவாம்' என்கறல் ாம் மிரட்டிeர் பயங்கரவாதிகள். காவல்துலைற வந்து நீண்
ஜபாராட் த்திற்கு பிறகு அவர்கலைள அடித்துத் துரத்தி தக்கப் பாதுகாப்ஜபாடு அம்மாவட் த்தின் எல்லைக
வலைர ககாண்டு கசன்று கலை ஞலைர விட் து. அப்படி கலை ஞலைர மரணம் நிழக eத்கதா ரஜவ
கசய்தது. இருப்பினும் கலை ஞர் அசராமல் தமிழககமங்கும் சுற்றுப்பயணம் கசய்து ககாண்டு ஜதர்தல்
பணியாற்றியபடிஜய தான் இருந்தார்.
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பகுதி - 14
கழகம் ஜகாட்லை லைய லைகப்பற்றியது
"இன்னும் ஆஜற நாள்! அதிகாரம் மாறும்!"
என்று ஜதர்தல் ஜமலை யில் கலை ஞர் முழங்கியது இறுதியில் ந ந்ஜத விட் து. காங்கிரஸ் கட்சியிeரின்
கeவு தகர்ந்தது. கழகத்தின் லைகயில் ஆட்சி அதிகாரம் தவழ்ந்தது.
இத்ஜதர்தலில் 173 இ ங்களில் ஜபாட்டியிட் கழகம் 138 இ ங்களில் கவன்று சட் சலைபயில் தனி
கபரும்பான்லைமப் கபற்றது. அலைதப்ஜபான்று பாராளுமன்றத்திற்கு ஜபாட்டியிட் இருபத்தி ஐந்து கழக
உறுப்பிeர்களும் கவற்றி வாலைகச் சூடி புதிய வர ாறு பலை த்தார்கள்.
அந்தத் ஜதர்தலில் தான் தமிழகம் இன்லைறக்கும் நிலைeத்து வருந்தும், துக்கப்படும், தலை கவிழ்ந்து
நிற்கும் நிகழ்வாe ஐயா கபருந்தலை வர் காமரா ர் அவர்கள் தeது கசாந்த கதாகுதி மக்களாஜ
ஜதாற்கடிக்கப்பட் தும் ந ந்தது. அவரு ன் காங்கிரஸ் அலைமச்சர்களாக இருந்த ஒருவலைரத்தவிர மற்ற
அலைeவருஜம ஜதால்விலையத்தழுவிeர்.
கமாழிப்ஜபார் முழக்கமும், உணவுப் பஞ்சமும், தண்ணீர் பஞ்சமும், கூ க் கழகத்தின் பிரச்சார
யுக்தியுமாக காங்கிரஸ்லைஸ வீட்டிற்கு அனுப்பி லைவத்தது. அக்கா கட் த்தில் அசுர ப த்ஜதாடு இருந்த
காங்கிரஸ் கட்சி அதன் பின் எப்ஜபாதுஜம தமிழகத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர முடியாமஜ
ஜபாeது. அத்ஜதர்தலை மிகச்சரியாகப் பயன்படுத்திக்ககாண் அண்ணாவின் கழகப் பலை இறுதியில்
புதிய வர ாறு பலை த்தது.
ஜதர்தலில் கவற்றி அறிவிக்கப்பட் அவ்வி த்தில் ஜபசிய கலை ஞர் "இந்த கவற்றிலைய இப்ஜபாது
நான் ஆர்ப்பாட் த்து ன் ககாண் ாடிeால் கவற்றி வாய்ப்லைப இழந்தவரின் மeம் புண்படும் ஆகஜவ
ஜதாழர்கஜள கலை ந்து கசல்லுங்கள்" என்று கூறி அன்லைறக்கும் தன் மeத்தின் விசா த்லைத
நிரூபித்திருக்கிறார்.
23 - 2 - 67 அன்லைறக்ஜக கழகம் தனிப் கபரும்பான்லைமயு ன் ஆட்சி அலைமக்கப் ஜபாகிறது என்பது
கதரிந்த உ ஜe அண்ணா அவர்கள் கலை ஞர் மற்றும் நாவ ர், மதி அரங்கண்ணல் முத ாஜeாலைர
அலைழத்துக்ககாண்டு இரா ாஜிலைய சந்திக்கச் கசன்றார்.
இத்ஜதர்தலில் சட் மன்றத்திற்கு அண்ணா அவர்கள் ஜபாட்டியி வில்லை மாறாக அவர்
பாராளுமன்றத்திற்கு ஜபாட்டியிட்டு கவற்றியும் கபற்றிருந்தார். இப்கபாழுது அண்ணா முதல்வர்
பதவிலைய ஜதர்ந்கதடுக்கப் ஜபாகிறாரா? இல்லை க ல்லிக்ஜக கசன்று விடுவாரா? எனும் சந்ஜதகம்
ப வாறு யூகமாகவும் வதந்தியாகவும் பரவ துவங்கியது. 1 - 3 - 1967 அன்று ஜபரறிஞர் அண்ணா அவர்கள்
கழகத்தின் சட் மன்ற தலை வராக ஒருமeதாகத் ஜதர்ந்கதடுக்கப்பட் ார் என்ற அறிவிப்பின் மூ ம்
அத்தலைகய சந்ஜதகத்திற்கும் யூகங்களுக்கும் முற்றுப்புள்ளி லைவத்தது கழகம்.
அன்லைறய திeஜம அத்தலைe எதிர்க்கட்சி தலை வர்கலைளயும் சந்தித்து அவர்கள் வாழ்த்திலைe கபற்று
வந்தார் அண்ணா.
எல் ாம் ஆயிற்று அண்ணா அவர்கள் புதிய ஆளுங்கட்சி தலை வராக ஜதர்ந்கதடுக்கப்பட் பின்
ஆளுநலைரச் சந்திப்பது தாஜe முலைற. முதன் முலைறயாக ஆளுநலைரச் சந்தித்து ஆட்சியலைமக்க
உரிலைமஜகார கசன்றார் அண்ணா உ ன் கலை ஞரும் நாவ ரும் இருந்தeர்.
ஆளுநலைரச் சந்திக்க ஜபாகிஜறாம் கவறுங்லைகஜயா ா அவலைரச் சந்திப்பது? எனும் எண்ணம் வந்த ஜபாது
அவர்கள் ஆளுநர் இல் த்லைத கநருங்கி விட்டிருந்தeர். ஆளுநருக்கு எலைத வாங்குவகதன்று
அவர்களுக்கு விளங்கவில்லை . காலைர ஒரு கலை யின் பக்கம் நிறுத்திeார்கள். அங்கிருந்து ஒரு
எலுமிச்சம் பழகமான்லைற வாங்கிக்ககாண் ார்கள். அதுஜவா வற்றிப்ஜபாe பழம்! இலைதக் ககாண்டு
ஜபாய் ஒரு ஆளுநரி ம் எப்படிக் ககாடுப்பது? அந்த எண்ணம் வரத்தான் கசய்தது. ஆeாலும் ஜவறு
வழியில்லை அப்ஜபாது அவர்களுக்கு.

58

அந்த எலும்மிச்சம் பழத்லைத லைகக்குள்ஜள லைவத்து மற்றவர்கள் கண்களுக்குப் பட்டு வி ாமல் அதலைe
ஆளுநர் லைகயில் திணித்திருக்கிறார் அண்ணா. தலை வர்கள் வாழ்வில் நிகழும் இத்தலைகய சிறிய
விசயங்கள் கூ நமக்கு ஸ்வாரஸ்யத்லைதத் தான் தருகின்றe.
அங்கிருந்து அவர்கள் ஜநராகக் கிளம்பியது கபரியாலைரக் காணத்தான். கலை ஞர் தன் நூலில்
"தந்லைதலையக்காணச் கசன்ஜறாம்" என்றிருக்கிறார். பதிகeட்டு ஆண்டுகள் பிரிவிற்கு பின்பும் கபரியார்
மீது அவர்களுக்கிருந்த அன்பும் மரியாலைதயும் கடுகளஜவனும் குலைறயாதிருந்தலைதஜய இவ்வாக்கியம்
உணர்த்துகிறது. இருதரப்பிeரின் சந்திப்பு உணர்ச்சிவயமாகஜவ காணப்பட் து அத்தலைe ஜபர்
கண்களும் நலைeந்தது. "என்லைeக் கூச்சப்ப லைவத்து விட்டீர்கள்" எeக் குழந்லைத ஜபால் கண்ணீர்
மல்கக் கூறிeார் கபரியார்.
கலை ஞரும் அண்ணாவின் அலைமச்சரலைவயில் இ ம் கபறுவலைத அடுத்து பள்ளிப்பருவத்திலிருந்து
தான் துவக்கி வளர்த்து வந்த முரகசாலியின் ஆசிரியர் கபாறுப்லைப மாறனி ம் ககாடுக்க ஜநர்ந்தது.
முரகசாலியின் பிரிவு அவருக்கு வலித்தது. அலைத கநஞ்சுருகக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் மனிதர்.
கலை ஞருக்கு கபாதுப்பணித்துலைற ஒதுக்கப்பட் து. கமாத்தம் எட்டு அலைமச்சர்கள் அத்தலைe
ஜபலைரயும் அவர் தம் 'துலைற'கலைளயும் கசால்லி கலை ஞர் இப்படிச் கசால்கிறார். "எந்தத் துலைறலைய
எங்களுக்கு ஒதுக்கிeாலும் நாங்கள் அந்தத் துலைறலைய சரிவர நிருவகிப்ஜபாம் என்ற கதம்பு எங்களுக்கு
ஏற்ப அண்ணா 'துலைர' தான் காரணம். அந்தத் துலைரலைய நம்பிeால் நாடு முன்ஜeறும்" என்று ஜபசிeார்
கலை ஞர்.
1967 ஆம் ஆண்டு மார்ச் ஆறாம் ஜததி அண்ணாதுலைர தலை லைமயி ாe அரசு பதவிஜயற்று தமிழகத்தில்
புதியகதாரு சகாப்தத்லைதத் துவங்கி லைவத்தது. கலை ஞர் அலைமச்சர் கபாறுப்லைப ஏற்கும் தருணம் எல் ா
மகன்கலைளயும் ஜபா தன் கவற்றிலையக்காணத் தeது தாய் அருகில் இல்லை ஜய என்பலைத நிலைeத்து
கண்களில் கண்ணீர் மல்க கநக்குருகி நின்றார்.
அதன் பிறகு தன் கசாந்த ஊருக்குச் கசன்ற கலை ஞர் அங்கு தான் ஆற்றிய உலைரயில் "நான் இங்கு
அலைமச்சரல் உங்களில் ஒருவன் என்றும் நான் கலை ஞராக இருந்தவன் என்று கசால் ாதீர்கள்
இப்ஜபாதும் எப்ஜபாதும் அப்படி இருப்பவன் தான்!" என்று கூறி ஊஜராடு தeக்குள்ள உறலைவ
கவளிப்படுத்தியிருக்கிறார்.
தமிழகத்தில் கழகத்தி ம் ஆட்சிலையப் பறி ககாடுத்த காங்கிரஸ் கட்சி கமாத்தம் ஜதசத்தில் ஜகரளம்
உட்ப ஆறு மாநி ங்களில் எதிர்க்கட்சி இருக்லைகயில் ஜபாய் அமர்ந்து ககாண் து.

புது சகாப்தம் துவங்கியது
கழகம் ஆட்சி கட்டிலில் ஏறிய உ ன் கசய்த ஜவலை த் தமிழக அரசின் இ ச்சிலைeயில் இருந்த 'மதராஸ்
கவர்கமண்ட்' என்றிருந்த ஆங்கி கசாற்கலைளயும் 'சத்தியஜம யஜத' என்றிருந்த வ கமாழிச்
கசாற்கலைளயும் தூக்கி ஏறிந்து விட்டு 'தமிழக அரசு' என்றும் 'வாய்லைமஜய கவல்லும்' என்றும்
கசம்கமாழியாம் தமிழில் மாற்றிப் கபாறித்தது. அதுஜவ இ ச்சிலைeயில் நிலை த்தது. இனி எப்ஜபாதும்
நிலை த்திருக்கும் அதனு ன் கழகத்தின் கபயரும் அழியாமல் நிலை த்து நிற்கும் என்பதில்
மாற்றுக்கருத்திருக்க வாய்ப்பில்லை .
ஆட்சிலைய விட்டு இறங்கிய காங்கிரஸ் அரசு அன்லைறக்குப் ப லைபல்கலைள எரித்துவிட்டுச் கசன்றது.
அண்ணா அவர்கள் பழிவாங்கும் கபாருட்டு அவர்கலைள வலைதக்காமல் தன்னுலை ய
கண்ணியத்தினிமித்தம் கபரும் ஜபாக்காக அலைத விட்டு விட் ார்.
கலை ஞர் கபாதுப்பணித்துலைற அலைமச்சராக இருந்த ஆரம்பக் கா த்தில் தான் குடிலைச வீட்டு மக்கள்
கவள்ளத்தில் பட் அவ த்லைத ஜநரிஜ கண் தன் விலைளவாக அவர் சிந்தலைeயில் உதித்தது தான்
'குடிலைச மாற்று வாரியம்.' அதன் மூ ம் ப அடுக்கு மாடிக் கட்டி ங்கள் கட்டி எழுப்பப்பட் து. 50
ரூபாய் 60 ரூபாய் வா லைக ககாடுத்து வாழ்க்லைக ந த்தக் கஷ் ப்பட் ஏலைழகளும் நடுத்தர வர்க்கமும்
10 ரூபாய் 15 ரூபாய்க்கு அவ்வீடுகள் கிலை த்து பயன் கபற்றeர்.
அன்லைறய கா த்திஜ 'ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு படி அரிசி' எனும் கபயரில் அரிசி கழக அரசால் கசன்லைe
மற்றும் ஜகாலைவ நகரத்தில் ஜசாதலைe முலைறயாகக் ககாண்டு வரப்பட் து. அத்திட் ம் மக்கலைள
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கவகுவாக கவர்ந்தது. நிதி நிலை லைம அரசிற்கு கபரும் சுலைமயாக மாறியதால் அப்ஜபாது கழகத்தால்
அத்திட் த்லைத கவற்றிகரமாகச் கசயல்படுத்த முடியாமல் ஜபாeது. கிட் த்தட் நாப்பது ஆண்டுகள்
தாண்டி கலை ஞர் அரசு ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு கிஜ ா அரிசி ககாடுத்து அத்திட் த்லைத நிலைறஜவற்றியது.
22 - 4 - 67 ஆம் ஆண்டு கலை ஞருக்கு 'தமிழ்நாடு சங்கீத நா க சங்கம்' சார்பில் திலைரப்ப த் துலைறயில்
'சிறந்த வசeகர்த்தா' விருது வழங்கப்பட் து. அவ்விருது தன் பிரியமாe அண்ணனின் கரத்தால்
கிலை க்கப்கபற்றது.
அவ்விருது வழங்கும் விழாவில் ந ந்த ருசியாe சம்பவம்... ஒவ்கவாருவருலை ய கபயரும்
அறிவிக்கப்ப அவர்கள் ஜமலை ஜயறி அண்ணாவின் கரத்தால் விருது வாங்கிச்கசன்று ககாண்டிருந்தர்.
கலை ஞரின் முலைற வந்தது கலை ஞர் ஜமலை ஜயறிeார். அண்ணாவின் அருகில் ஜபாய் நின்றார்.
கலை ஞருக்கு அணிவிக்கக் ககாடுத்த மாலை லைய அண்ணா கலை ஞருக்கு அணிவிக்காமல் தாஜe
அணிந்து ககாண்டு நின்றார்.
அந்நிமி ம் அரங்கஜம ஆரவாரத்தால் அதிர்ந்தது. கலை ஞர் தன் அண்ணனின் அன்பில் பூரித்துப்ஜபாய்
நின்றார்.
சி நிமி ங்களுக்குப் பின்eர் கலை ஞருக்கு மாலை லைய அணிவித்து விருலைதயும் வழங்கிeார்
அண்ணா. பின்eர் ஜபசும் ஜபாது இப்படியாகச் கசான்eார் "...கலை ஞர் கருணாநிதி அவர்கள் கலை யில்
ஈடுபாடு ககாண்டு எலைதயும் ஜநர்த்தியாகச் கசய்வது ஜபா ஜவ ஆட்சியிலும் கலை யின் ஜநர்த்திலைய
இலைணத்துக் காரியமாற்றி முன்ஜeற்றம் கண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட் வர் விருது கபறுவதால் நான்
தனிப்பட் முலைறயில் கபருலைம அலை வலைத நீங்கள் அனுமதிப்பீர்கள்..." என்று உள்ளம் திறந்து
உள்ளபடிஜய பாராட்டிeார்கள்.
நன்றியுலைர கூறிய ஜபாது கலை ஞர் "...க ந்த மார்ச் 6 ஆம் நாள் கபாதுப்பணித்துலைற அலைமச்சராக இஜத
மண் பத்தில் நான் உறுதி கமாழி எடுத்துக்ககாண் அந்த நாலைளவி விருது கபற்ற இந்த நாலைள நான்
கபருலைமக்குரிய நாளாகக் கருதுகிஜறன். எல் ாவற்றுக்கும் ஜம ாகப் பாசமுள்ள அண்ணனின் லைகயால்
விருது கபற்றிருக்கிஜறன் என்பலைத எண்ணுகின்ற ஜநரத்தில் உள்ளபடிஜய நான் கபருலைம
அலை கிஜறன்..." என்று கூறி முடித்தார்.
கலை ஞன் ஒருவன் அவன் எந்கதந்த துலைறயிக ல் ாம் உச்சம் கதாட் ாலும் தான் விரும்பி ஜநசித்துச்
கசய்யும் கலை த்துலைறயில் அவன் உயரம் கசல்வலைத, தான் அங்கிகரிக்கபடுவலைதஜய அதிகம்
விரும்புகிறான் அதிஜ தான் அவன் அதிகம் மகிழ்ந்து கபருலைமப்படுகிறான் என்பலைதக் கலை ஞர்
வாழ்வின் இச்சம்பவத்திலிருந்து நாமும் உணர ாம்.
கபாதுப்பணித்துலைற அலைமச்சராe கலை ஞரின் பார்லைவக்கு அலை யாறு-எல்பின்ஸ் ன் பா ம்
ஆபத்தாe நிலை யில் இருக்கும் தகவல் வந்தது. அலைதப் பார்லைவயிட்டு ஆபத்தாe நிலை யில் இருந்த
அந்தப் பா த்திற்கு உ eடியாக முட்டுக்ககாடுக்கும் பணிலைய முடுக்கி விட் ஜதாடு பின்eர்
அக மாக எதிர்கா த்லைதயும் கருத்தில் ககாண்டு எழி ாகக் கட்டி முடிக்கப்பட் து அப்பா ம்.
கலை ஞரின் கரத்தால் கபாதுப்பணித்துலைற அலைமச்சராகத் துவங்கி லைவக்கப்பட் அப்பணி
முத லைமச்சராகப் கபாறுப்ஜபற்ற பின் கலை ஞராஜ ஜய திறந்து லைவக்கப்பட் து. தற்ஜபாது திரு. வி. க
பா ம் என்று அலைழக்கப்படுகிற பா ஜம தான் அது.
கலை ஞர் கபாதுப்பணித்துலைற அலைமச்சராகப் கபாறுப்ஜபற்ற அந்தச் சூட்ஜ ாடு அவர் உள்ளத்தில்
உதித்து நலை முலைறக்கு வந்தது தான் அரசு ஜபருந்துகளில் எழுதி லைவக்கப்பட்டிருக்கும்
கபாய்யாகமாழிப் பு வர் ஐயன் வள்ளுவனின் குறட்பாக்கள். அத்திட் ம் அறிவிற் சிறந்ஜதார், ஏலைழ
எளிஜயார், அரசியல்வாதிகள், அரசியல் சார்பில் ாஜதார் எe அலைeவரின் பாராட்லை யும்ப்கபற்றது.
கூவத்லைத சீராக்கி ஜவண்டும் எனும் சீரிய எண்ணம் அண்ணா தலை லைமயி ாe அரசிற்கு நிலைறயஜவ
இருந்தது. தங்களது முதல் பட்க ட்டிஜ ஜய கலை ஞரின் வற்புறுத்த ால் அதற்கு நிதி கூ
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அத்திட் ம் மட்டும் நிலைறஜவறியிருந்தால் எத்தலைe நன்றாக இருந்திருக்கும்!
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தண்ணீர் ஓட் த்லைதச் சீர் கசய்யக் க ல் நீலைர உள்ஜள ககாண்டு வருகிறார்கள். அதற்காகத்
தடுப்பலைணகள் கட் ப்படுகிறது. துர்நாற்றம் ஜபாகிறது. அவ்வாற்லைறச் சுற்றிலும் பூங்காக்கள்
அலைமக்கப்படுகிறது. கபாழுது ஜபாக்கிற்காக ப கு சவாரிக்கு ஏற்பாடு கசய்யப்படுகிறது. அதற்காகப்
ப குத்துலைறகள் அலைமக்கப்படுகிறது. கழிவு நீர் ஆற்றில் க ந்து வி ாமல் அதற்கு மாற்றுத்திட் ம்
வகுக்கப்படுகிறது. அப்பப்பா! அத்திட் த்லைத எண்ணிப் பார்க்லைகயிஜ தான் எத்தலைe இன்பம்!
எத்தலைe ஆeந்தம்! எத்தலைe நறுமணம்! ஆeால் கூவத்தின் துரதிர்ஷ் ம் அத்திட் ம் கலை சிவலைர
கலை ஞரின், கழகத்தின் கeவு திட் மாகஜவ அலைமந்து ஜபாeது தான் ஜவதலைe.
அடுத்து கபாதுப்பணித்துலைற அலைமச்சராகப் கபாறுப்ஜபற்ற கலை ஞரின் சிறப்பாe திட் ம்
ஜபருந்துகலைள நாட்டுலை லைமயாக்கி ஜபாக்குவரத்து கழகத்லைத அலைமத்தது. "பஸ் அதிபர்கள் ஜதன் கூடு
ஜபான்றவர்கள்" என்ற காங்கிரஸ் உறுப்பிeரின் எச்சரிக்லைகலையயும் மீறி எலைதயும் அண்ணா
தலை லைமயி ாe அரசு சமாளிக்கும் சாதிக்கும் எனும் தன்eம்பிக்லைக லைதரியத்ஜதாடு துணிந்து கலை ஞர்
இப்பணிலையச் கசய்து முடித்தார்.
அஜத ஜவகத்ஜதாடு தமிழக மக்கள் தண்ணீர் பஞ்சத்தின் ஜபாது பட் பாட்டிலைe மeதில் ககாண்டு
கசன்லைe மக்களின் குடிநீர் ஜதலைவலைய நிலைறஜவற்றும் கபாருட்டு 139 லைமல் கதாலை விலிருந்த
வீராணம் ஏரியிலிருந்து 'வீராணம் காவிரி நீர்த் திட் ம்' மூ ம் குழாய்கள் அலைமத்து கசன்லைeக்கு
தண்ணீர் எடுத்து வரப்பட் து.
கழகம் ஆட்சிக்கு வந்ததும் நலை முலைறப் படுத்திய மிக முக்கியமாe மூன்று திட் ங்கள்.
தமிழ்நாடு கபயர் மாற்றத் தீர்மாeம்.
சுயமரியாலைத திருமணச் சட் ம்.
இந்தி ஒழிப்பு தீர்மாeம்.
எe வந்த ஜவகத்திஜ ஜய தங்கள் எதற்காகப் ஜபாராடிeார்கஜளா எலைத மக்களுக்குப் கபற்றுத்தருஜவாம்
என்று கசால்லி ஆட்சி கபாறுப்பில் அமர்ந்தார்கஜளா அதலைeச் கசய்ய துவங்கியது அண்ணா
தலை லைமயி ாe கழக அரசு.
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பகுதி - 15
1967 ஆம் ஆண்டு நா ாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு ஆட்சி கமாழி சட் திருத்த மஜசாதா ஒன்லைறக்
ககாண்டு வந்து நிலைறஜவற்றிக்ககாண் து. அதனுலை ய சாரம் வழக்கம் ஜபா தான் இந்திக்காரன்
கண்ணு பால் மத்தவங்க கண்ணு சுண்ணாம்பு.
மீண்டும் தமிழ்நாஜ ககாந்தளித்தது மாணவர்கள் ஜபாராட் ங்களில் ஈடுபட் eர். மத்திய அரசின்
கபாருட்களின் மீது தங்களின் ஜகாபத்லைதக் ககாட்டிeர். ப இரயில் கபட்டிகளும் அவர்கள் ஜகாபத்தில்
ககாழுந்து விட்டு எரிந்தது. அத்தலைகய உணர்ச்சிப் பூர்வமாe சமயத்தில் மாணவர்கள் கசன்லைe
கசன்ரல் இரயில் நிலை யத்லைத முற்றுலைக இ ப்ஜபாவதாகக் கலை ஞருக்கு தகவல் வந்தது.
முற்றுலைகயும் ஜபாட் eர்.
ஆத்திரத்தின் உச்சியில் இருக்கிறார்கள் கிளர்ச்சி கசய்யும் மாணவ மணிகள் ஜகாபத்தில் என்e
ஜவண்டுமாeாலும் கசய்ய ாம். ஏன் உயிலைரக் கூ பறித்துக்ககாள்ள ாம்! என்று மாணவர்களி ம்
ஜபச கசல்லும் கலை ஞலைர தடுத்தeர் அதிகாரிகள். அவர்கள் ஜபச்சுக்கு கசவி மடுக்கவில்லை கலை ஞர்.
என்e ஆeாலும் பரவாயில்லை என்றபடி மாணவர்கலைளக் கண்டு ஜபசக் கிளம்பிeார் கலை ஞர்.
மாணவர்களின் மeலைத மாற்றிவி முடியும் எனும் நம்பிக்லைகயு ன் கசன்றார்.
அவர் நம்பிக்லைக வீண் ஜபாகவில்லை . ஆர்ப்பாட் த்தில் இரயில் நிலை யத்லைத அதிரச்கசய்து
ககாண்டிருந்தவர்கள் கலை ஞரின் வாகeத்லைதக் கண் தும் ஓடிவந்து அவலைரச் சூழ்ந்து ககாண் eர்.
கலை ஞர் நிலை லைமலைய உருக்கமாக எடுத்துக் கூறிeார்.
உங்கள் பின்eாலிருந்து க கத்லைத உண்டுபண்ண ஒரு கபருங்கூட் ம் காத்திருக்கிறது. அலைதக் காரணம்
காட்டி கழக அரலைச டிஸ்மிஸ் கசய்யும் திட் மும் மத்திய அரசிற்கு உண்டு. இந்திக்கு ஆதரவாe
அரசல் அண்ணா தலை லைமயி ாe இந்த அரசு இந்திக்ககதிராய் களங்கள் ப கண் கழக அரசு.
என்கறல் ாம் ஜபசி மாணவர்கள் மeலைத மாற்றி அவர்கலைளக் கலை ந்து ஜபாக லைவத்து கபரும்
க வரத்லைத தன் சாமர்த்தியத்தால் தடுத்தார் கலை ஞர்.
அச்சம்பவத்லைத அதில் கலை ஞரின் லைதரியத்லைத அவரது சாணக்கியதeத்லைத நடுநிலை யாe
இந்தியாவின் ப ஏடுகளும் மeம் திறந்து பாராட்டிe.
சாதலைeகள் எத்தலைe புரிந்திட் வர் மeதிலும் புகழின் உச்சாணிக்ககாம்பில் கால் ஜமல் கால் ஜபாட்டு
ஏறி அமர்ந்திட் வர் மeதிலும் தான் முதன் முத ாய் ஜமலை ஜயறியதும் தeது முதல் அரங்ஜகற்றமும்
எப்ஜபாதும் இனிலைமயாய் பசுலைமயாய் மeதில் நிலைறந்ஜத தான் நிற்கும். அப்படி கவிஞராக
கவிமன்றத்தின் தலை வராகக் கலை ஞர் ப ஜமலை கலைள அ ங்கரித்திருந்தாலும் தான் கவிலைத மன்ற
தலை வராக முதல் முதலில் வீற்றிருந்தலைதயும் ஏடுகளில் மட்டுஜம கவிலைத எழுதி வந்தவர் தன் குரலில்
ஜமலை யிலும் கவிலைத கபாழிந்தலைதயும் எழிலுற இதயத்திலிருந்ஜத எழுதி லைவத்திருக்கிறார் தன்
கநஞ்சுக்கு நீதியில்.
5 - 8 - 67 ஆம் ஆண்டு திருச்சி வாகeாலி நிலை யத்தாரால் அக்கவியரங்கம் ந ந்தப்பட் து அது தான்
கவிமன்ற தலை வராகக் கலை ஞரின் முதல் அரங்ஜகற்றம். அம்மாதம் பதிமூன்றாம் ஜததி அந்நிகழ்ச்சி
வாகeாலியிலும் ஒலிபரப்பப்பட் து. அதன் பிறகு கதா ர்ந்து கலை ஞர் ப கவியரங்கங்களுக்கு
தலை வராக வீற்றிருந்து கவி பாடி மக்கலைள மகிழ்விக்கவும் கசய்யத் துவங்கிeார். அப்படி தஞ்லைசயில்
ந க்கவிருந்த கவியரங்கத்திற்கு கசன்ற ஜவலைளயில் தான் கலை ஞர் வாழ்வில் வந்து ஜசர்ந்தது அக்ஜகார
விபத்து.
எதிஜர வந்த டிராக் ரு ன் கார் ஜமாதியதில் கார் இரண்டு மூன்று பல்டி அடித்து விழுந்து கநாறுங்கியது
கலை ஞருக்கு மூக்கு, முழங்கால், கநற்றி, ஜமலுதடு, முகம் என்று ப மாe அடி அவரும் அவரு ன்
பயணித்த நண்பர்களும் அன்லைறக்கு உயிர் பிலைழத்தஜத கபரும் ஆச்சர்யம் தான்.
கதா ர்ந்து பின்eால் கசன்று ககாண்டிருந்த பாதுகாப்பு பலை வீரர்கள் அவலைர எடுத்துக்ககாண்டு
திண்டிவeம் மருத்துவமலைeக்கு விலைரந்தeர். அங்கு அவருக்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட் து.
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அங்கிருந்து உயர் சிகிட்லைசக்காய் கசன்லைe அலைழத்துச் கசல் ப்பட் ார் வழிகளில் லைவத்து
ஆம்பு ன்ஸ் நிறுத்தப்பட்டு கலை ஞருக்கு சிகிச்லைச அளிக்கப்பட் து.
கசங்ஜகாட்லை த் தாண்டி ஆம்பு ன்ஸ் கசல்லும் ஜபாது "அண்ணா வந்திருக்கிறார்" எனும் கசாற்கள்
கலை ஞரின் கசவிகளில் வந்து ஜமாதிe. வந்தவலைர வரஜவற்று அண்ணா என்று அலைழக்க
முடியவில்லை . எழுந்து நின்று அவருக்கு மரியாலைத கசய்ய முடியவில்லை . கண் திறந்து அவலைரப்
பார்க்க முடியவில்லை . அவரி ம் எப்ஜபாதும் ஜபால் சிரித்துப் ஜபச முடியவில்லை . அவர் ந ம்
விசாரிக்க முடியவில்லை . ஆயிரம் வலிகளுக்கிலை ஜய கலை ஞரின் இதயத்தில் ஜமலும் ஒரு வலி
கூடிக்ககாண் து.
அவஜரா நா தழுதழுக்க "தம்பி லைதரியமாக இரு!" என்று தன்eம்பிக்லைகலைய அளித்தபடி அருகினில்
தாயன்ஜபாடு அமர்ந்து ககாண் ார். கசன்லைe அரசிeர் மருத்துவமலைeயில் ஜசர்க்கப்பட் ார் கலை ஞர்.
நீண் நாள் சிகிச்லைசக்கு பிறகு ந ம் கபற்று வீடு திரும்பிeார். தஞ்லைசயில் விபத்தால் மு ங்கிய
கவியரங்லைக மீண்டும் கசன்று தலை லைம தாங்கி ந த்திக் ககாடுத்த பிறஜக நிம்மதி பிறந்தது
கலை ஞருக்கு.
இரண் ாவது 'உ கத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு மாநாடு' கசன்லைeயில் கபரும் புகஜழாடு சான்ஜறார்
ஆன்ஜறார் முன்னிலை யில் கபாலிஜவாடு ந ந்ஜதறியது. கவளிநாடுகளிலிருந்து கமாத்தம்
இருநூறுக்கும் ஜமற்பட் தமிழ் அறிஞர் கபருமக்களும் தமிழகத்திலிருந்து கமாத்தம் 190
அறிவிற்சிறந்ஜதார்களும் மற்ற மாநி ங்களிலிருந்து 30 தாய் தமிழில் தன்னிகரற்ற கபரிஜயார்களும்
க ந்து ககாண்டு அந்நிகழ்வுக்குச் சிறப்பு ஜசர்த்தeர்.
அந்த நிகழ்ச்சியில் தான் அண்ணா சாலை ரவுண் ாeாவில் அண்ணாவிற்குச் சிலை நிறுவப்பட் து.
அலைதத் கதா ர்ந்து அதற்கு அடுத்த நாளில் திருவள்ளுவர், கண்ணகி முதல் பாரதியார், பாரதிதாசன்
வலைரக்குமுள்ள தமிழ் அன்லைe கபற்கறடுத்த தமிழுக்குப் கபருலைம ஜசர்த்த கபருமகeார்களுக்கு
கசன்லைe க ற்கலைரயில் சிலை லைவத்துச் சிறப்பு கசய்யப்பட் து.
அந்நிகழ்ச்சிகளின் ஒரு பகுதியாe மறத்தமிழர்களின் வீரத்லைத விஜவகத்லைதச் சிறப்லைப கசால்லும்
அலைதப் ஜபாற்றும் வண்ணம் அ ங்கார ஊர்வ ம் ஜகா ாக மாக நலை கபற்றுக்ககாண்டிருந்தது. அந்த
ஜவலைளயில் கலை ஞரின் காதுகளுக்கு இன்கeாரு இன்பச் கசய்தியும் வந்து ஜசர்ந்தது. அவருக்கும்
இராசாத்தி அம்மாளுக்கும் கனிகமாழி எனும் மகள் பிறந்தார் என்பஜத அச்கசய்தி.
"கலை த் துலைறயிலும் கட்சி பணியிலும் இலைணந்து நின்ற என் இன்னுயிர் துலைணயாe ராஜி." என்று
கலை ஞர் தன்னுலை ய மூன்றாவது மலைeவிலையக்குறித்து சுருக்கமாக தன் சுயசரிலைதயில்
கசால்லியிருக்கிறார்.
1968 ஆம் ஆண்டிஜ ஜய கலை ஞருக்கு அவ்வாண்லை ய அவரது பிறந்தநாளில் சிலை லைவக்கத்
தீர்மானித்தார்கள் கழகத் ஜதாழர்கள். அச்சிலை லைய அண்ணாவின் லைகயால் திறந்து லைவக்க அனுமதியும்
வாங்கிவிட் eர் அவர்கள். அம்முயற்சிலையக் கலை ஞர் இப்ஜபாலைதக்கு எeக்குச் சிலை நிறுவ
ஜவண் ாம் ஐம்பது ஆண்டுகள் கூ வாழ்ந்து முடித்திராத எeக்கு அது கபாருத்தமாக இருக்காது என்று
தன்e க்கத்து ன் கூறி அப்ஜபாது அலைதத்தவிர்க்கச் கசால்லி ஜதாழர்கலைள ஒத்துக்ககாள்ளவும்
லைவத்துவிட் ார்.

அண்ணா மலைறந்தார் கலை ஞர் முதல்வர் ஆeார்
1968 ஆம் ஆண்டு அகமரிக்க அரசின் விருந்திeராகவும் ஜயல் பல்கலை க்கழகத்தாரின் அலைழப்பின்
கபயரிலும் அண்ணா அகமரிக்க கசன்றார். அங்கு ஜயல் பல்கலை க்கழக மாணவர்களு ன் ஐந்து
நாட்கள் க ந்துலைரயாடிeார். மாணவர்களின் கூராe ஜகள்விகளுக்கு முலைe மழுங்காமஜ
பதி ளித்தார் அண்ணா. அஜதாடு நின்று வி ாமல் அம்மாணவர்களுக்குத் திருக்குறள் வகுப்கபடுத்து
திருக்குறளின் புகலைழயும் பரப்பிவிட்ஜ இந்தியா திரும்பிeார்.
மாணவர்களு ன் க ந்துலைரயாடி அவர்களது அறிவு பசிக்கு தீனிஜபாட்டுத் திரும்பிய அண்ணா
அவர்கள் அடுத்த சி மாதங்களிஜ ஜய மருத்துவ சிகிச்லைசக்காக திரும்ப இங்ஜகஜய வரப்ஜபாகிறார்
என்பது அப்ஜபாது அங்கு யாருக்கும் கதரிந்திருக்க நியாயமில்லை தான்.
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அண்ணாலைவ ஜநாய் பிடித்தது
சி நாட்களாகஜவ அண்ணாவிற்கு கடும் வயிற்று வலி மருத்துவர்களின் ஆஜ ாசலைeயின் கபயரிலும்
வலியின் காரணமாகவும் ஓய்வில் இருக்கிறார் அவர். அப்ஜபாது தான் அவருக்கு அண்ணாமலை
பல்கலை க்கழகத்தால் ' ாக் ர்' பட் ம் வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட் து. அலைத தாஜம
ஜநராகச்கசன்று வாங்கிவருவதாக யார் கசால்லியும் ஜகட்காமல் பிடிவாதமாக இருந்தார் அண்ணா.
அண்ணியார் கலை ஞருக்கு அலைழத்து "நாங்கள் யார் கசால்லியும் அவர் ஜகட்கவில்லை ஜநராக கசன்று
பட் ம் வாங்கி வருவதில் பிடிவாதமாக இருக்கிறார். அதுஜவ தான் மரியாலைத என்கிறார். நீங்கள்
கசான்eால் உங்க அண்ணா ஜகட்பார்கள்" என்றார்கள். கலை ஞர் ஜநராக அண்ணாவி ம் கசன்று அவரது
உ ல் நிலை லைய எடுத்துச்கசால்லிப் ஜபாகஜவண் ாம் என்கிறார். உங்களுக்குப் பதில் ஜவறு யாஜரனும்
வாங்கி வந்தால் ஜபாதுஜம என்கிறார் கனிவும் பணிவுமாக.
"அப்படியா கசால்கிறாய்..." என்றபடி புன்eலைக புரிகிறார் அந்த அறிவு சூரியன். அப்புன்eலைகக்குக்
கலை ஞரின் ஜகாரிக்லைகலைய அவர் ஏற்றுக்ககாண் ார் என்பஜத கபாருள். அஜதாடு அவர் கலை ஞலைர
விட்டு வி வில்லை . "நானும் கசன்லைeயிஜ ஜய இருக்கிஜறன் நீயும் கசன்லைeயிஜ இருந்தால்
எப்படி? நீ உ ஜe உன்னுலை ய திட் ப்படி சுற்றுப்பயணம் புறப்படு!" என்று அவலைர அனுப்பி
விட் ார்.
அண்ணாலைவப் பரிஜசாதித்த மருத்துவர்கள் அவருக்குப் புற்றுஜநாய் வந்திருக்கிறது எனும் ஒரு கபரும்
அணுகுண்லை தூக்கி தமிழக மக்களின் தலை யில் ஜபாட் eர். கழகத்தவர்கள் தலை யில்
அடித்துக்ககாண்டு அழுதeர். தாய்மார்கள் மார்பிலும் தலை யிலும் அடித்துக்ககாண்டு பு ம்பித்
தவித்தeர்.
ஜநாய்க்குச் சிகிச்லைச எடுக்க அண்ணா அவர்கள் அகமரிக்க புறப்பட் ார். அவலைர வழியனுப்பி லைவக்க
அலை க க e தமிழக மக்களும் கட்சி பாகுபாடு மறந்து அலைeத்துக் கட்சி தலை வர்களும் திரண்டு
வந்து அனுப்பி லைவத்தeர். தள்ளாத வயதிலும் தள்ளு வண்டியில் வந்து தeது தeயலைe அனுப்பி
லைவத்தார் கபரியார். கலை ஞர், நாவ ர் உட்ப சி நண்பர்களும் அண்ணாலைவ மும்லைப
விமாeநிலை யம் வலைர கசன்று வழியனுப்பித் திரும்பிeர்.
அண்ணா அவர்களுக்கு 16 - 9 - 68 ல் அகமரிக்க மருத்துவமலைeயில் அறுலைவ சிகிச்லைச நலை கபற்றது.
அன்லைறக்குத் தஞ்லைசயில் அவரது திருவுருவ சிலை லையத் திறந்து லைவத்து கநஞ்சுருகப் ஜபசிeார்
கலை ஞர்.
ஏறத்தாள அறுபது நாட்களுக்குப் பிறகு அண்ணா அவர்கள் தாய் தமிழகம் திரும்பிeார்கள். மக்கள்
கவள்ளத்தின் நடுஜவ திறந்த ஜீப்பில் அமர்ந்தபடி தeக்கு இதுகாறும் ஆதரவளித்து வரும் மக்களின்
வாழ்த்லைதப்கபற்றபடி வீடு கசன்று ஜசர்ந்தார்.
வீடு ஜபாeதும் அவர் மாடிக்குப் ஜபாeார் சற்று ஜநரத்தில் கலை ஞர் மாத்திரம் மாடிக்கு வரும்படி
அலைழப்பு வந்தது. கலை ஞர் ஜபாeதும் அறுலைவ சிகிச்லைச நலை கபற்ற இ த்லைதச் சட்லை லைய வி க்கிக்
காண்பித்தார். அதிர்ந்து ஜபாeார் கலை ஞர். அவரால் அழுலைகலையக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல்
அண்ணாலைவக் கட்டிக்ககாண்டு அழுதார். அண்ணா அவர்களும் அழுலைகலைய அ க்க முடியாமல்
தவித்தார்.
அண்ணா மீண்டும் பணியாற்ற துவங்கிeார் எனினும் மருத்துவர்களின் ஆஜ ாசலைeயின் கபயரில்
கபாது நிகழ்ச்சிகள் எதிலும் க ந்து ககாள்ளாமஜ இருந்தார். மருத்துவ சிகிச்லைசக்கு பிறகு அவர் க ந்து
ககாண் முதல் நிகழ்ச்சி 'கசன்லைe மாநி ம்' 'தமிழ்நாடு' என்று கபயர் மாற்றம் கபற்ற நிகழ்ச்சி தான்.
அதில் ஜபசும் ஜபாது அண்ணா அவர்கள் தன் உ ல் நிலை லையப்பற்றி மருத்துவர்கள் எச்சரித்தலைத
இப்படி உணர்ச்சிமயமாக ஜபசிeார்கள் "...தமிழ்நாடு கபயர் மாற்ற மகிழ்ச்சி விழா நலை கபறும்
இன்லைறய திeம் நான் ஜபசுவதாஜ ஜய இந்த உ லுக்கு ஊறு ஜநருகமன்றால் இந்த உ ல் இருந்ஜத
பயனில்லை ... ஒருவருக்கு வாழ்வில் இத்தலைகய அனுபவம் ஒரு முலைற தான் வரும் ப முலைற வராது"
என்றார்.
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அண்ணாவின் இறுதி கபாது நிகழ்ச்சி கலை வாணருக்கு சிலை திறந்து லைவத்தது தான். அது ஜபால்
கலை வாணர் க ந்து ககாண் இறுதி கபாது நிகழ்ச்சி அண்ணாவின் ப த்திறப்பு விழா தான்.
மeகமாத்த நண்பர்கள் இருவரின் வாழ்விலும் இப்படி ஒரு ஒற்றுலைம இயல்பாய் அலைமந்தது வியப்பும்
அவர்கள் தூய நட்பிற்ஜகார் எடுத்துக்காட்டுமன்ஜறா!
அதன் பிறகு மீண்டும் அண்ணாலைவ ஜநாய் எனும் கபால் ாத நாகம் விழுங்கத் துவங்கியது.
அகமரிக்காவிலிருந்தும் மருத்துவர்கள் வந்தார்கள் எனினும் எவ்வித பயனும் இல்லை . 1969 பிப்ரவரி
இரண் ாம் நாள் இரக்கமற்ற மரணம் அண்ணா எனும் ஜ ாதிலைய தன்னுள்
ஐக்கியப்படுத்திக்ககாண் து. தமிழகத்லைத மீளாத்துயரில் ஆழ்த்திவிட்டு அண்ணா எனும் ஆளுலைம
வங்க க ல் ஓரம் நிரந்தர தூக்கத்திற்கு கசன்று அலைமதியாகி விட் து.
ஜபரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மலைறந்த அன்றிரஜவ நாவ ர் அவர்கலைள முத லைமச்சராகக் ககாண்டு
தற்காலிக அலைமச்சரலைவ பதவிஜயற்றுக்ககாண் து. அண்ணா இறந்து எட்டு திeங்களுக்கு பிறகு
அதாவது 10 - 2 - 1969 அன்று நிலை யாe அலைமச்சரலைவக்குரிய தி மு கழக சட் மன்ற தலை வலைரத்
ஜதர்ந்கதடுக்க கழக சட் மன்ற உறுப்பிeர் கூட் ம் நலை கபற்றது.
கூட் த்தின் முடிவில் கவளிஜய காத்திருந்த கசய்தியாளர்களி ம் "தி மு க சட் மன்றக் கட்சியின்
தலை வராகத் திரு மு. கருணாநிதி அவர்கள் ஒருமeதாகத் ஜதர்ந்கதடுக்கப்பட் ார்" என்று தற்காலிக
முதல்வராகப் கபாறுப்ஜபற்றிருந்த நா வர் அவர்கள் அறிவித்தார்.
அண்ணாவின் வழிஜய அவர் தம்பி கலை ஞர் கருணாநிதியும் கபரியார், இரா ாஜி, காயிஜத மில் த்,
காமரா ர், பக்தவத்ச ம் ஆகிஜயாலைரச் சந்தித்து வாழ்த்லைதப் கபற்றுக்ககாண்டு தமிழகத்தின்
முத லைமச்சராகப் பதவிஜயற்று தன் பணிலையத் துவங்கிeார்.
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பகுதி - 16
"...யார் முதல்வராக வரஜவண்டும் என்று கபரும்பா ாஜeாரு ன் க ந்து ஜபசிய ஜபாது கலை ஞர் தான்
வரஜவண்டும் என்று அலைeவரும் கதரிவித்தார்கள். அதற்குப் பிறகு நானும் நீங்கள்தான் அந்த
கபாறுப்லைப ஏற்றுக்ககாள்ள ஜவண்டும் என்று வற்புறுத்திஜeன். இத்தலைeக்குப் பிறகும் அவர்
சம்மதிக்கவில்லை மாறலைe அனுப்பி லைவத்தார். கலை ஞருக்கு முத லைமச்சர் பதவி ஜவண் ாம்.
அவலைர கதால்லை ப் படுத்தாதீர்கள் என்று மாறன் எங்களி ம் கசான்eார். இது கட்சிக்காக,
மக்களுக்காக என்று நாங்கள் கசான்ஜeாம்..."
இது எம்.ஜி.ஆர் அவர்கள் 1-4-1969 ல் கசன்லைe ஆயிரம் விளக்கில் லைவத்து நலை கபற்ற புதிய
அலைமச்சரலைவ பாராட்டு விழா கூட் த்தில் ஜபசியது.
கலை ஞர் முத லைமச்சர் பதவிலையத்ஜதடிப்ஜபாகவில்லை . அவலைரத்ஜதடித் தான் அப்கபாறுப்பு வந்தது
என்பதற்கு ஒரு சான்று ஜமஜ எம்.ஜி.ஆர் அவர்கள் ஜபசியது. கலை ஞலைர இதற்கு இணங்க லைவக்க
ஈஜராடு சின்eச்சாமி தலை லைமயில் ஒரு குழு அவலைர கதா ர்ந்து வலியுறுத்திக்ககாண்ஜ இருந்தது.
அலைதப்ஜபான்று கட்சியின் ப மாவட் ச் கசய ாளர்களும், அலைமச்சர்கள், சட் மன்ற உறுப்பிeர்கள்,
எம்.பிக்கள் எeக் குழுவாகச் சூழ்ந்து ககாண்டு அவலைர சம்மதிக்க லைவத்திருக்கின்றeர். அதில்
யாகரல் ாம் இருந்தார்கள் என்ற நீண் வரிலைசகயான்லைறக் கலை ஞர் தன் நூலில் பகிர்ந்திருக்கிறார்.
அண்ணா அவர்களின் மலைறவு தமிழகத்தில் எத்தலைe கபரும் தாக்கத்லைத ஏற்படுத்தியது என்பலைத
எடுத்தியம்பியிருக்கிறார் அவர். அவரது உ ல் இறுதி மரியாலைதக்காக மக்கள் பார்லைவக்கு லைவத்திருந்த
இ த்திஜ ஜய வந்து விழுந்து இறந்தார் கதாண் ர் ஒருவர். தங்கள் அண்ணலைe, தங்கள் தலை வலைர
இறுதியாக ஒருமுலைற பார்த்துவி ஜவண்டுகமe எண்ணி கண்களில் கண்ணீஜராடு
முன்ஜeறியவர்களால் ஏற்பட் தள்ளுமுள்ளு, அலைதக் கலை க்கக் கண்ணீர்ப் புலைகக் குண்டுகலைளக் கூ
காவல்துலைற வீச ஜவண்டியது வந்தது என்பலைதக் கண்ணீஜராடு எழுதி லைவத்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
அலைதப்ஜபான்று அன்லைறய தமிழக மக்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மக்கள் கசன்லைeயில் அண்ணாலைவக்
காணச் கசன்றார்கள் என்பது வர ாறு. அவர்கள் அத்தலைe ஜபருக்கும் வாகe வசதிகள் சரிவரக்
கிலை த்துச் கசல் வில்லை . கிலை த்த வழிகளில் எல் ாம் பயணித்தார்கள். அலைதப்ஜபான்று கிலை த்த
இ ங்களில் அமர்ந்தும் பயணித்தார்கள். அப்படி இரயிலின் ஜமல் அமர்ந்து கசன்றவர்களில்
ஒஜரயடியாக நாப்பது ஜபர் மாண்டு ஜபாயிeர்.
தலை வர்கள் அண்ணா அவர்களுக்கு எழுதிய இரங்கற் கசய்திகள், அண்ணாவின் குடும்பத்தார் அவலைர
அவர் ஊரிஜ ஜய அ க்கம் கசய்ய ஜவண்டும் எeக் ஜகட் து அவர்களி ம், "அண்ணா வீட்டுக்கு
மட்டும் தலை வரல் அவர் நாட்டுக்கும் தலை வர்" எe எடுத்துலைரத்து கசன்லைe கமரிeா
க ற்கலைரயிஜ அவலைர துயில் ககாள்ளச் கசய்தது எe ஒவ்கவான்றாய் பகிர்ந்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
கலை ஞர் ஒரு கவிஞர், கதாசிரியர், வசeகர்த்தா, ஒரு கட்சியின் தலை வர், முதல்வர் இப்படிப் பன்முகம்
ககாண் வர். அப்படியாe அவருக்குப் ப இ ங்களிலிருந்தும் ப துலைறகளிலிருந்தும் கடிதங்கள்
வருவது இயல்பு. அப்படியாக வரும் கடிதங்கள் அத்தலைeயும் அவலைர கவர்ந்து விடுவதில்லை . அப்படி
அவலைரக் கவர்ந்த தன் வாழ்நாளில் அவர் கபாக்கிஷமாகப் பாதுகாத்து லைவத்திருந்த மூன்று கடிதங்கலைள
தன் கநஞ்சுக்கு நீதியின் இரண் ாம் பாகத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறார். அது மூன்றும் அறிஞர் அண்ணா
அவருக்கு எழுதிய கடிதங்கள்.
அக்கடிதங்களும் கலை ஞர், அண்ணா உறலைவ மட்டும் கசால்லும் சாதாரண உறவு சார் உபசரிப்பு முலைற
கடிதங்களல் , மாறாகக் கழகம் ஏறி வந்த படிக்கட்டுகலைளயும், பாலைதகலைளயும், கா ங்கலைளயும்
காட்சிப்படுத்தியிருக்கும் கா ப் கபட் கங்கள் அலைவ.
அண்ணாவின் மலைறவிற்குப் பின் தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வர் யார்? என்ற ஜகள்வி வலுவாக
இருந்தது. நாவ ரா? கலை ஞரா? தமிழக மக்கலைளப்ஜபா த் கதளிவில் ாமல் தான் கலை ஞரும்
இருந்தார். அப்ஜபாது தான் அவருக்ககாரு அலைழப்பு வந்தது. அலைழத்தது தந்லைத கபரியார் அவர்
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அமர்ந்திருந்த கட்டிலிஜ கலை ஞலைர அமர லைவத்துக்ககாண்டு நீண் ஜநரம் விவாதித்தார். அவர்
வாதங்களின் முன்eால் கலை ஞரின் மறுப்புகள் சக்தியிழந்து ஜபாயிற்று.
குழப்பத்து ன் ஜபாe கலை ஞர் கழகம் மற்றும் மக்களின் முடிவிற்கு சிரஜமற்கும் முடிஜவாடு
கபரியாரி மிருந்து விலை கபற்று கவளிஜய வந்தார். வந்தவர் கட்சியின் சி முக்கியமாஜeாரு ன்
நாவ ர் இல் த்திற்கு அவலைரக்காணச்கசன்றார். அவரி ம் நிலை லைம விளக்கப்பட் து அவர்
முடிவாகஜவ கசான்eார் "இருந்தால் முதல்வராக இருப்ஜபன் இல்லை ஜயல் எந்த அலைமச்சர்
கபாறுப்லைபயும் ஏற்க மாட்ஜ ன்" அவலைர சமாதாeப்படுத்தி அலைமச்சரலைவயில் ஜசர்க்கும் முயற்சி
ஜதால்வியில் முடிந்தது.
9-2-69 அன்று சட் மன்ற தலை வர் எeப்படும் முதல்வர் கபாறுப்புக்காe திமுக சட் மன்ற
உறுப்பிeர்களின் கூட் ம் நலை கபற்றது. கலை ஞர் கபயலைர அலைமச்சர் மதியழகன் முன்கமாழிய
அலைமச்சர் சத்தியவாணி முத்து வழிகமாழிந்தார். அடுத்து நாவ ர் கபயலைர எஸ்.ஜ . இராமசாமி
முன்கமாழிய வி.டி. அண்ணாமலை வழிகமாழிந்தார். உ ஜe எழுந்த நாவ ர் முத லைமச்சர்
ஜதர்வுக்காe ஜபாட்டியிலிருந்து தான் வி கிக்ககாள்வதாக அறிவித்தார். திமுக சட் மன்ற குழு
தலை வராகக் கலை ஞர் மு. கருணாநிதி அவர்கள் ஜதர்ந்கதடுக்கப்பட் ார் எனும் கசய்திலையக் காத்து
நின்ற கசய்தியாளர்களி ம் நாவ ஜர அறிவித்தார்.
அடுத்த சி மணித்துளிகளில் தமிழக மக்கள் குழப்பம் வி கி தங்கள் புதிய முதல்வருக்கு ஆரத்தி
எடுத்து தங்கள் ஆதரலைவ வழங்கத் தயாராகிeர். "தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வர் யார் கருணாநிதியா?
மத்திய அரஜசாடு ஒத்துலைழப்பாரா? தகராறு கசய்யக்கூடியவர் எeக் ஜகள்விப்பட்ஜ ஜe!" என்றார்
கலை ஞர் முத லைமச்சராகப் ஜபாகிறார் என்ற கசய்தி அறிந்த ஒருவர்.
அவர் ஜவறு யாருமல் அன்லைறய பிரதமர் இந்திரா காந்தி அம்லைமயார் தான் அது.
அடுத்த சி மாதங்களுக்குப் பின் அண்ணாவின் திருவுருவப் ப த்லைதத் திறந்து லைவக்கத் தமிழகம்
வந்தார் இந்திரா காந்தி. அவ்விழா ஜமலை யில் தான் கலை ஞர் கசான்eார் "உறவுக்கு லைக ககாடுப்ஜபாம்
உரிலைமக்குக் குரல் ககாடுப்ஜபாம். என்லைeப்பற்றி பிரதமர் அச்சவுணர்ஜவா அல் து ஐயப்பாஜ ா
ககாள்ளத் ஜதலைவயில்லை " எe இன்லைறக்கு வலைர கசால் ப்படும் புகழ்கபற்ற வாசகத்லைத
முழங்கிeார் முதல்வர் கலை ஞர்.
கபப்ரவரி 16 தமிழககமங்கும் அண்ணா நிலைeவுநாள் கலை ப்பிடிக்கப்பட் து. திமு கழகத்திஜ
இரண்டு அலைமதி ஊர்வ ம் நலை கபற்றது. ஒன்று கலை ஞர் தலை லைமயில் இன்கeான்று நாவ ர்
தலை லைமயில் தனியாக. இப்படியாe சூழ்நிலை கலைளக் கவனித்து வருபவர்களுக்கு திமுக ஜமல்
உண்லைமயாe அன்பு அனுதாபம் உள்ளவர்களுக்கு திமுக விற்கு இது ஜபாதாத கா ம் கழகம் பிரிலைவச்
சந்தித்து விடும் எனும் வருத்தம் வருவதில் வியப்பில்லை . அப்படி கழகம் பிரிந்து வலிலைம குலைறந்து
வி க்கூ ாது என்று எண்ணியவர்கள் ப ர். அதில் கபரியாரின் பங்கும் மகத்தாeது முக்கியமாeது.
நாவ ரும் கலை ஞரும் அவரி ம் பணிபுரிந்தவர்கள் அவரது மாணவர்கள் அந்த உரிலைமயிலும்
கழகத்தின் மீதுள்ள நல்க ண்ணத்திலும் அவர் தeது பத்திரிக்லைகயாe விடுதலை யில் கதா ர்ந்து
இருவரும் பிரிந்து வி க்கூ ாது நாவ ர் அவர்கள் விட்டுக்ககாடுத்து இணக்கமாகச் கசல் ஜவண்டும்
என்பது குறித்து கட்டுலைரகள் எழுதிeார். ஆeாலும் அவராலும் அவர்களது பிணக்லைகச் சரி கசய்ய
முடியவில்லை .
ஒதுங்கியிருக்கும் நாவ லைரக் கட்சியிலிருந்து அறஜவ நீக்கி வி க் கூ சி ர் கலை ஞரி ம் ஆஜ ாசலைe
கூறிeார்கள். அதற்குக் கலை ஞர் "...நியாயமாக தeக்குக் கிலை த்திருக்க ஜவண்டிய முதல்வர் கபாறுப்பு
கிலை க்கவில்லை என்ற மeத்தாங்கல் நாவ ருக்கு ஏற்படுவது இயல்ஜப என்று நான் கருதியதால்
அவலைர சமாதாeப்படுத்தி கழகத்லைத வலுக் குலைறயாமல் ந த்திச் கசல் ஜவண்டும் என்று முலைeந்து
கசயல்பட்ஜ ன்..." என்று தன் சுயசரிலைதயில் எழுதியிருக்கிறார் அவர்.
அண்ணாவிற்காe அலைமதி ஊர்வ த்லைத முடித்து நாவ ர் அவர்கள் ஜபசிய ஜபச்சு மிகவும்
முக்கியமாeது. கழகத்தின் பிரிவில் மகிழத் தக்க தருணம் பார்த்திருந்தவர்களுக்கு அத்தலைகய வாய்ப்லைப
வழங்காமல் எச்சரிக்லைகயாகவும் கபாறுப்பாகவும் அன்லைறக்குப் ஜபசிeார் அவர்.
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அதில் சி வரிகள்...
"...எeக்ஜகா கலை ஞர் கருணாநிதிக்ஜகா எள்ளளவும் ஒரு சிறிய கருத்து ஜவறுபாடும் இல்லை ,
இன்லைறக்கும் இல்லை . அண்ணாமலை பல்கலை க்கழகத்தில் நான் படித்துக் ககாண்டிருந்த ஜபாது
எeக்கு இரண்டு ரூபாய் அனுப்பி என்லைeப் ஜபச அலைழத்தவஜர கலை ஞர் கருணாநிதி தான். நானும்
கவளியூர் கசன்று ஜபசப்ஜபாகிஜறன் என்று கபருலைமயு ன் ரயிலில் ஏறி புறப்பட் ஜத கலை ஞர்
கருணாநிதியால் தான்.
ஒரு முலைற கலை ஞர் பிறந்தநாள் விழாவில் நான் கட்டுலைர எழுதிஜeன்.
அறிவு, ஆற்றல், எழுத்து, ஜபச்சு, நடிப்பு, சினிமா, நா கம் ஜபான்ற துலைறகளில் அறிஞர் அண்ணா
அவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக கலை ஞர் தான் என்று எழுதிஜeன். கலை ஞர் கூ என்e இப்படி எழுதி
விட்டீர்கஜள என்று ஜகட் ார். ஆகஜவ அவருக்கும் எeக்கும் எந்த விதமாe கருத்து ஜவறுபாடும்
இல்லை . சந்தர்ப்பத்லைதப் பயன்படுத்திக்ககாண்டு யாரும் எலைதயும் எதிர்பார்க்க ஜவண்டியதில்லை .
கழகத் ஜதாழர்கள் எந்தவித பூசலுக்குப் பிளவுக்கும் இ ம் ககாடுக்காமல் அண்ணா அலைமத்த திமுக
அரலைசக் கட்டிக்காக்கும் கபரும் கபாறுப்ஜபாடு இயங்கி ஜவண்டும்..."
என்று கதளிவாe தீர்க்கமாe ஒரு உலைரலைய ஆற்றிeார். அவ்வுலைரயினூஜ கழகத்லைதப் பிரித்து
வி
ாம், பிரிந்து விடும் என்றிருந்தவர்களுக்குச் சரியாe பதி டி ககாடுத்தார்.
கலை ஞர் முத லைமச்சராகத் ஜதர்ந்கதடுக்கப்பட் லைத ஏளeம் கசய்யும் விதத்தில் காங்கிரஸ் சட் மன்ற
உறுப்பிeர் ஒருவர் "மலைறந்த முத லைமச்சருக்காக அனுதாபம் அனுஷ்டிக்கப்பட் ஏழு நாட்கள்
முடிவதற்கு முன்ஜப ஆறாம் நாளில் கண்ணீர் வற்றுவதற்கு முன்பு புதிய முத லைமச்சர்
ஜதர்ந்கதடுக்கப்பட்டு விட் ார்" என்றார்.
அதற்குச் சு ச்சு ப் பதில் அளித்த கலை ஞர் "பண்டித ஜநரு மலைறந்தஜபாது 12 நாட்கள் துக்கம்
கலை ப்பிடிக்கப்பட் து. ஆeால் ஜநரு மலைறந்த மூன்றாம் நாஜள ால்பகதூர் சாஸ்திரி பிரதமராகத்
ஜதர்ந்கதடுக்கப்பட் லைதக் காங்கிரஸ் இயக்கத்திeர் மறந்துவி க்கூ ாது" என்று தeது வர ாற்று
அறிவாலும் சமஜயாஜிதத்தாலும் தக்க பதில் தந்து அவர் வாலையத்லைதத்தார்.
கலை ஞர் அரசு புதிதாகப் பதவிஜயற்று மாதம் ஒன்று கூ முடிந்திருக்கவில்லை . அதற்குள்ளாகஜவ அரசு
மீது ஒரு கண் e தீர்மாeம் சட் சலைபயில் ககாண்டுவரப்பட் து. கீழ் கவண்மணி படுககாலை குறித்த
கண் e தீர்மாeம் அது.
அக்ககாடுலைம என்e, எதeால் ஏற்பட் து என்பது நாம் அறிந்தஜத அலைதத் கதளிவாக எழுதியிருக்கிறார்
கலை ஞர். அலைதப் ஜபான்று அந்த ாதிய படுககாலை க்குத் தலை லைமஜயற்று அலைத அரங்ஜகற்றியவர்
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் குழுவின் உறுப்பிeர் ஒருவர் அவர் கபயர் ஜகாபா கிருஷ்ண நாயுடு.
இப்பிரச்சலைe குறித்து பாராளுமன்றத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியிeர் ஜகள்வி எழுப்பிய ஜபாது அதற்கு
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிலையச் ஜசர்ந்த பி. ராமமூர்த்தி அவர்கள் ககாடுத்த தக்க பதிலை யும் பதிவு
கசய்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
சட் சலைபயில் ககாண்டுவந்த கண் e தீர்மாeத்திற்குப் பதி ளிக்கும் ஜபாது ஜபசிய கலை ஞர்
"...காங்கிரஸ் உறுப்பிeர் அருலைம நண்பர் க யராஜ் அவர்கள் கீழ் கவண்மணியில் தீ லைவத்துக்
ககாளுத்திக் ககால் ப்பட் ஆ வர், கபண்டிர், தளிர்கள் அத்தலைe ஜபருக்குமாக கண்ணீர் வடித்து
தeது ஆழ்ந்த ஜசாகத்லைதத் கதருவித்துக்ககாண் ார். அஜத ஜநரத்தில் அப்படி தீ லைவத்துக் ககாளுத்திய
ககாடும்பாவிகலைளப் பற்றி ஒரு வார்த்லைதயும் ஜபசவில்லை . ஆக அவர்களுலை ய கண் eம் எந்த
அளஜவாடு நின்று விட் து பாருங்கள்" என்று பதி ளித்தார்.
சரி, கீழ் கவண்மணி படுககாலை யின் முதல் குற்றவாளியாe ஜகாபா கிருஷ்ண நாயுடு என்ற
நி ப்பிரபுவின் முடிவு எப்படி அலைமந்தது கதரியுமா?
இச்சம்பவம் நிகழ்ந்து ப ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு படுககாலை கசய்யப்பட்டு அப்பாதக கசயலுக்குப்
பழி தீர்க்கப்பட் ார்.
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அண்ணா இறந்த இந்த தருணத்தில் தமிழகத்தில் கிருபாeந்தவாரியாருக்ககதிராக ஒரு கபரிய
ஜபாராட் ஜம ந ந்தது. அதற்கு விலைத ஜபாட் து அவஜர தான். எப்ஜபாதும் நிதாeமாகப் ஜபசும்
வாரியர் கநய்ஜவலியில் நிகழ்ந்த நிகழ்கவான்றில் ஜபசும் ஜபாது,
"…ஆண் வலைe நம்பாதவர்கள் அகமரிக்காவுக்குப் ஜபாeாலும் ாக் ர் மில் ஜர வந்தாலும்
இப்படித்தான் முடிவு ஏற்படும்…" என்றார். கழகத்தார் ககாதித்கதழுந்தeர் அம்ஜமலை ஜய க வரம்
கண் து. அவர் தக்கப்பட் ார். அவரது அப்ஜபச்சிற்கு அவர் வருத்தமும் கதரிவித்துக்ககாண் ார். அவர்
தாக்கப்பட் லைத எதிர்க்கட்சிகள் தங்களுக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்த எண்ணியலைத உணர்ந்த அவர்
மீண்டும் ஓர் அறிக்லைக வாயி ாக அலைதத் தடுத்து நிறுத்திeார்.
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பகுதி - 17
எeக்கு எது இன்பம்?
அ க்குமுலைறகள், சிலைறச்சாலை கள் மட்டுமல் எeது கபாது வாழ்க்லைகயில் எத்தலைeஜயா விதமாe
அரா கங்களுக்கு ஈடுககாடுத்தும் விபத்துக்கலைளக் க ந்தும் கதா ர்ந்து கதாண் ாற்றிக்
ககாண்டிருக்கிஜறன் அதில் தான் எeக்கு இன்பம்.
'கலை ஞர்'
கலை ஞர் முதல்வராகத் ஜதர்ந்கதடுக்கப்பட் பிறகு அவருக்கு ஒரு பாராட்டுவிழா கூட் ம்
நலை கபற்றது அதற்குத் தலை லைமஜயற்றவர் ஜபராசிரியர் அன்பழகன். உண்லைமலையச்
கசால்வகதன்றால் அப்ஜபாது அவர் முழுலைமயாகக் கலை ஞலைர தன் தலை வராக ஏற்றுக்
ககாண்டிருக்கவில்லை . பின்பு கசான்eார் "தமிழிeத்திற்குக் கலை ஞலைரத் தவிரத் தகுதியாe தலை வர்
யார் இருக்க முடியும்" எe. தன் மeதில் பட் லைத எங்ஜகயும் எப்ஜபாதும் கவட்டு ஒன்று துண்டு
இரண்டு எeத் கதளிவாகச் கசால் க்கூடியவர் அவர். அவருக்குக் கலை ஞரால் கழகத்லைதத் திறம்ப
வழிந த்திச் கசல் முடியுமா எனும் ஐயப்பாடு இருந்தது.
அது அத்தலை லைம உலைரயிலும் எதிகராலித்தது. கூட் த்தில் ஜபசிய ப ர் முத லைமச்சர் கருணாநிதி
எeப் புகழ்ந்தும் ஜபசிeர்.
அத்தலைeக்கும் பதி ளிக்க ஜவண்டிய கபாறுப்பு கலை ஞருக்கு இருந்தது. தன் உலைரலையத் துவங்கிய
கலை ஞர் இப்படியாகப் ஜபசிeார் "...இங்கு என்லைe வாழ்த்திப் ஜபசிய ப ர் முத லைமச்சர் கருணாநிதி
என்று வாழ்த்திப் ஜபசிeார்கள். ஆeால் நாஜeா இன்று 'முதல்' இழந்த கருணாநிதியாக உங்கள் முன்
நிற்கிஜறன். அண்ணா என்னும் முதலை இழந்து விட்டு உங்கள் முன் நிற்கிஜறன்.
இந்த கூட் த்திற்குத் தலை லைம ஏற்றுள்ள ஜபராசிரியர் அவர்கள் என்லைeத் தலை வராக அல்
தளபதியாக மட்டுஜம ஏற்றுக் ககாள்ஜவன் என்று கூறிeாஜ ஜபாதுமாeது. தளபதிலைய 'தளர்-பதி'
ஆக்கிவி ாத அளவுக்கு அலைeவரும் ஒத்துலைழப்பு தர ஜவண்டும் என்று பணிவன்ஜபாடு ஜகட்டுக்
ககாள்கிஜறன்..." என்று கூறி முடித்தார்.
கதான்று கதாட்டு நாம் வர ாறுகளிலும், புராணம், காப்பியங்களிலும் நட்புக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகப்
ப லைரப் படித்திருக்கிஜறாம். இருபது இருபத்ஜதாராம் நூற்றாண்டுகளில் ஜபராசிரியர் - கலை ஞர் நட்பும்
வர ாற்றுப் பக்கங்களில் தங்கள் கபயர்கலைள இலைணத்துக்ககாண்டு அலைணயா ஜ ாதியாய் ஒளி
வீசிக்ககாண்டிருக்கிறது. வர ாறுகளில் இத்தலைகய நட்லைபப் படித்த நாம் நம் கா ங்களிலும் கண்ணால்
கண்டிருக்கிஜறாம் என்பது நமக்ககல் ாம் இனிப்பாe கசய்தி.
எத்தலைeஜயா ஏற்ற இறக்கங்கள் விமர்சeங்கள், ஜதால்விகள், பிரிவுகள், வலிகள் எe எது வந்த ஜபாதும்
அவர்கள் நட்பிற்ஜகார் பங்கம் வந்ததில்லை . அத்தலைeயிலும் கலை ஞருக்குத் ஜதாஜளாடு ஜதாள் நின்ற
உற்ற ஜதாழன் ஜபராசிரியர். கலை ஞரும் எந்த ஒரு இ த்திலும் ஜபராசிரியலைர விட்டுக்ககாடுத்து யாரும்
பார்த்திருக்க, படித்திருக்க முடியாது. இறுதியாகக் லைகதாங்க ாக வந்து தன் ஆருயிர் ஜதாழனுக்காகத்
ஜதம்பித் ஜதம்பி அழுது தன் இறுதி அஞ்சலிலையச் கசலுத்திச் கசன்ற ஜபராசிரியர் அன்பழகeார்
இன்னும் நம் கண்களுக்குள்ஜள தான் நிற்கிறார்.
இன்னும் நூற்றாண்டுகள் தாண்டியும் மாணவர்கள் படித்தறிய ஜவண்டிய நட்பு கலை ஞர் - ஜபராசிரியர்
நட்பு.
கலை ஞர் முதல்வர் ஆe பிறகு முதல்முலைறயாக க ல்லிக்குப் பயணமாeார். க ல்லியில் அன்லைறய
பிரதமர் இந்திராகாந்தி அம்லைமயார் மற்றும் மத்திய அலைமச்சர்கலைளக் கண்டு ஜபசிeார் பிரதமரு eாe
ஜபச்சு மிகவும் திருப்தியாக இருந்தது. மத்திய அரசின் முழு ஒத்துலைழப்பு மாநி அரசுக்குத் தாராளமாக
இருக்கும் என்று பிரதமர் உறுதியளித்தார்.
காமரா ர் ஆட்சி இழக்க முக்கியமாe காரணங்களில் ஒன்று தமிழகத்தில் தலை விரித்தாடிக்
ககாண்டிருந்த உணவுப் பஞ்சம். கழக ஆட்சியில் சற்று சீராகிக்ககாண்டிருந்தது உணவு தட்டுப்பாடு.
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க ல்லி கசன்ற கலை ஞர் மத்திய உணவு அலைமச்சர் பாபு க கஜீவன்ராம் அவர்கலைளப் பார்த்துப்
ஜபசிeார். அவர் உ eடியாக பத்தாயிரம் ன் அரிசிலையத் தமிழ்நாட்டுக்கு முதல் தவலைணயாக
அனுப்புவதற்கு ஆலைண பிறப்பித்தார். ஜமலும் மூன்று சர்க்கலைர ஆலை கலைளத் தமிழகத்தில்
ஆரம்பிக்கவும் ஒப்புதல் அளித்தார்
அதன் பிறகு அன்லைறய துலைணப் பிரதமரும் மத்திய நிதி அலைமச்சருமாe கமாராஜி ஜதசாய் அவர்கலைளச்
சந்திக்கப் புறப்பட் ார். ஜபாகும்ஜபாது ஜபாக்குவரத்து கநரிசல் காரணமாக ஐந்து நிமி ஜநரம் தாமதம்
ஆகிவிட் து. "உங்களுக்காக எவ்வளவு ஜநரம் காத்திருப்பது. எeக்கு ஜவறு ஜவலை ஜய இல்லை யா?"
தமிழகத்தின் பிரதிநிதியாகப் ஜபாeவர்கலைள அவர் இப்படியாகத் தான் வரஜவற்றார்.
தமிழகத்தின் வறட்சி நிலை லைய எடுத்துக்கூறி அவரி ம் முதல் தவலைணயாக 5 ஜகாடி ரூபாய் ஜவண்டும்
எeக் ஜகாரிக்லைக லைவக்கப்பட் து. அதற்கு அவஜரா "என் ஜதாட் த்தில் பணம் காய்க்கும் மரம்
இல்லை " என்றார். அதற்குப் பதி ளித்த கலை ஞர் "பணம் காய்க்கும் மரம் தான் உ கிஜ இல்லை ஜய!
இல் ாதது எப்படி உங்கள் ஜதாட் த்தில் மட்டும் இருக்கும்" என்று கூறிவிட்டுக் கிளம்பிவிட் eர்.
தலை வர்களின் சந்திப்புகள் கூ இப்படி ஏ ாகூ மாக இருக்கும் என்பலைதப் படிக்க வித்தியாசமாகத்
தான் இருந்தது. கலை ஞர் இலைதக்குறித்துச் கசால்லும் ஜபாது மத்திய அரசு ஆண்லை
மeநிலை யிலிருந்து ககாண்டு மாநி அரலைச அடிலைம நிலை யில் லைவத்திருக்க முலைeவதன் விலைழவு
என்றிருக்கிறார். இவ்கவண்ணம் தகர்க்கப்ப ஜவண்டியது என்பலைதயும் வலியுறுத்துகிறார்.
1969 ஆம் ஆண்டு 'அப்பல்ஜ ா 9' என்ற ராக்ககட்லை அகமரிக்க நாடு விண்ணில் பறக்க விட் து. இதில்
தான் முதன் முதல் மூன்று மனிதர்கலைள விண்கவளிக்கு ஏற்றி அனுப்பிeார்கள். இதன் நீட்சி தான்
சந்திரனில் மனிதன் கால் லைவத்துத் திரும்பியது.
இதுவலைர விண்ணுக்குச் கசன்ற ராக்ககட்டுகளில் இது சற்று வித்தியாசமாeது எப்படி எனில் இந்த
ராக்ககட் விண்ணில் குறிப்பிட் இ க்லைக கசன்றலை ந்ததும் இது இரண் ாகப் பிரியும் பிரிந்து
தனித்தனியாகப் பூமிலைய சி மணி ஜநரங்கள் சுற்றும். அதன் பின்பு ஒன்று ஜசர்ந்து பூமிக்குத் திரும்பும்.
இதுதான் பயணத்திட் ம். அது தன் பயணத்லைதத் சரியாக முடித்துக்ககாண்டு பூமிக்குத் திரும்பவும்
கசய்தது.
இந்த ராக்ககட்டில் பிரிந்து இலைணயும் கசய்தி ஒன்று கசால் ப்படுகிறது அல் வா, அலைதக் கலை ஞர்
எஜதாடு இலைணக்கிறார் பாருங்கள்.
1969 ல் தான் முதன் முத ாக இந்திராவுக்கும் கமாராஜி ஜதசாய் அவர்களுக்கும் சி கருத்து
ஜவறுபாடுகள் வருகிறது. அதன் காரணமாகக் காங்கிரஸ் கட்சி இரண் ாகப் பிரியும் சூழல் உருவாகிறது.
பின்eாட்களில் காங்கிரஸ் இரண் ாகப் பிளவுப வும் கசய்தது.
விண்ணிற்குச் கசன்ற 'அப்பல்ஜ ா 9' விண்க ம் இலைணந்து திரும்பியது. ஆeால் இரண் ாகப் பிரிந்த
காங்கிரஸ் பின்eால் எப்ஜபாதும் இலைணயஜவயில்லை .
ஒன்று ன் ஒன்று கதா ர்பில் ாத இரு தண் வாளங்கள் எப்படி இரயிலை இலைணத்து பயணத்லைத
நமக்குச் சுகமாக்கித்தருகிறஜதா அப்படிஜய கலை ஞரும் ஒன்று ன் ஒன்று கதா ர்ஜப இல் ாத
இருஜவறு வர ாறுகலைள இலைணத்துச்கசால்லி நம்லைமயும் தன் நூலு ன் ஒன்றி க ந்து ரசிக்க
லைவக்கிறார்.
"காங்கிரஸ் கட்சிலைய எதிர்த்து எல் ா கட்சிகளும் ஒன்று ஜசர்ந்திருக்கிறது. அதுஜவ காங்கிரஸ்
கட்சிக்குள்ள ப த்லைதக் காட் வில்லை யா?" என்றார் ஒரு காங்கிரஸ் தலை வர்.
அதற்குப் பதில் இப்படிச் கசான்eார் கலை ஞர் "ஒரு வீட்டிற்குள் விஷ பாம்கபான்று நுலைழந்து
விட் ால் ஊரார் ஒன்று கூடி அலைத அடித்துத் துரத்துகிறார்கள். அதற்கு அந்த பாம்ஜபா எல் ாருமாக
எலைe அடிக்கிறார்கஜள எeக்கல் ஜவா ப ம் வந்து விட் து என்றால் அது ஜவடிக்லைகயாeதல் வா"
என்று சுலைவயாகவும் சூ ாகவும் பதில் ககாடுத்திருக்கிறார்.
சமீபத்தில் பா க லைவப்பற்றி ஒருவலைe பத்து ஜபர் ஜசர்ந்து அடித்தால் அதில் யார் ப சாலி என்ற ரஜினி
வாய்ஸ் மeதில் வந்து ஜபாகிறது. அப்ஜபாது முதல் இப்ஜபாது வலைர இப்படிக் ஜகட்க ஆட்கள்
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இருக்கிறார்கள். அதற்கு ஸ்வாரஸ்யமாகப் பதில் ககாடுக்கத்தான் கலை ஞர் ஜபால் இப்ஜபாகதல் ாம்
தலை வர்கள் இல்லை .
இப்படியாக எழிலுற தன்னுலை ய வர ாற்றினூஜ கழகத்தின் வர ாற்லைற, தமிழகத்தின் அரசியல்
வர ாற்லைற அழகுறச் கசால்லி வந்த கலை ஞர் ஒரு அத்தியாயம் முழுவதும் தeக்கு ஏற்பட்
விபத்துகலைளச் சுருக்கமாகத் கதாகுத்து எழுதியிருக்கிறார். அதில் ப கநஞ்சுக்கு நீதி முதல் பாகத்தில்
கசான்eலைவ. புதிதாகச் சி வற்லைறயும் கசால்லியிருக்கிறார்.
1961 ஆம் ஆண்டு வண்டிப் கபரியாரில் ஒரு நிகழ்ச்சிக்குச் கசன்றeர் கலை ஞர் உட்ப அவரது சகாக்கள்
சி ர். அது ஜகரளாவிற்கு உட்பட் பகுதி. எதிர்பாராதவிதமாக அக்கூட் ம் மிகப்கபரிய க வரமாக
மாறியது. பாதுகாப்லைபத் தர ஜவண்டிய ஜகரளா ஜபாலீஸ் பாதுகாப்லைப வி க்கிக் ககாண்டு கவறுமஜe
ஜவடிக்லைக மட்டுஜம பார்த்துக் ககாண்டிருந்தது. க கக்கூட் த்தார் கலை ஞர் அங்கிருந்து நகர
முடியாமல் சூழ்ந்து ககாண் eர். ஒரு கட் த்தில் குடி ஜபாலைதயிலிருந்த அவர்கள் தங்களுக்குள்ளாகஜவ
அடித்துக்ககாள்ள அவர்களி மிருந்து தப்பித்து வந்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
இன்கeான்று தலை ப்ஜப 'ஆப்பக்கூ ல் ஆபத்து' என்று இட்டிருக்கிறார் கலை ஞர். அதாவது
ஆப்பக்கூ ல் என்னுமி த்தில் ந ந்த ஆபத்து. இந்த ஆபத்து என்பது சாதாரணமாeதல் ககாஞ்சம்
விபரீதமாகியிருந்தால் கூ நூற்றுக்கணக்காeவர்கள் மாண்டிருக்க ஜவண்டியது விபத்தது.
ஆயிரக்கணக்காe மக்கள் முன்னிலை யில் கலை ஞரும் கழக முன்eணியிeரும் அமர்ந்திருந்து
கசாற்கபாழிவுகலைள ஜகட்டுக்ககாண்டிருந்தeர்.
சுலைவயாகத் துவங்கி சூறாவளியாகச் சுழன்றடிக்கும் சிறந்த ஜபச்சாளன் ஒருவன் ஜபச்சு ஜபா
அலைமதியாகச் சிறு சாரலு ன் துவங்கிய மலைழ ஜபய்க்காற்று ன் கபருமலைழயாக உருகவடுத்தது.
அம்மலைழ காற்றில் அந்த பிரம்மாண் மண் பம் ஜபான்று அலைமக்கப்பட்டிருந்த அந்த ஜமலை
அப்படிஜய சரிந்து விழுந்தது. அந்த ஆபத்திலும் ந ந்த ஒரு நல் து என்eகவன்றால் ஜமலை சரிந்ததும்
தாeாகஜவ மின்சாரம் கட் ாகி விட் து தான்.
சற்று ஜநரத்திற்கு கபருங்கூச்சல், குழப்பம், கபண்களின் அ றல், குழந்லைதகளின் அழுலைக சத்தம் எe
எங்கும் ஜகட் வண்ணஜம இருந்தது. இத்தலைe கபரும் ஆபத்து நிகழ்ந்தது. எனினும் யாருக்கும்
எதுவும் ஆகவில்லை . சிறு சிறு காயங்களு ன் அத்தலைe ஜபரும் தப்பித்தeர்.
கபரும் விபத்கதான்றிலிருந்து நல் படியாக வீடு வந்து ஜசர்ந்த கலை ஞலைர அவரது சஜகாதரி உட்ப
உறவிeர்கள் 'கதய்வாதீeமாகப் பிலைழத்தாய்' என்று ஆeந்தத்ஜதாடு அன்கபாழுக வரஜவற்றeர்.
இவ்வரஜவற்லைப அடுத்து கலை ஞர் ஜகட்கிறார் ஒவ்கவாரு விபத்துகள், இரயில் ஆபத்துகள், இயற்லைக
சீற்றங்கள், க ல் ககாந்தளிப்புகள் ஜபான்றவற்றிலிருந்தகதல் ாம் பிலைழத்தவர்கள் கதய்வாதீeமாகப்
பிலைழத்தார்கள் என்றால் இவ்விபத்துகளில் இறந்தவர்கள்?
ஜபாகிற ஜபாக்கில் தeது பகுத்தறிவு ககாள்லைககலைளயும் தூவி விட்ஜ கசல்கிறார் கலை ஞர்.
கழகத்தில் இலைணந்திருந்த நடிகர் சிவாஜி கஜணசன் கழகத்லைத விட்டு காங்கிரசில் தன்லைe
இலைணத்துக்ககாண் ார். அதற்குக் காரணமாக அலைமந்த நிகழ்ச்சி என்பது 1953 ல் அவர் திருப்பதிக்கு
சாமி தரிசeம் கசய்து விட்டு வந்தது ஆகும். கழகத்தில் அவலைர விரும்பாதவர்கள் அலைத மிகப்கபரிய
பிரச்சலைeயாக ஊதிப்கபரிதாக்கி அவர் கட்சிலைய விட்டு வி கும் படிஜய கசய்துவிட் eர். அவர்
கவளிஜயறும் ஜபாது "என்eால் அவர்கலைளப் பின்பற்ற முடியவில்லை . அதeால் ஒதுங்கிக்
ககாள்கிஜறன்" என்று தன்e க்கத்து ன் கூறிஜய கழகத்திற்கு விலை ககாடுத்தார்.
அவலைர கழகத்லைத விட்டு கவளிஜயற்றியதில் பின்eாலிருந்து முக்கிய பங்காற்றியவர் எம்.ஜி.ஆர்
அவர்கள் தான் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் கலை ஞர்.
கழகத்லைத விட்டு கவளிஜயறிய பிறகு சிவாஜி நடித்த 'கட் கபாம்மன்' நா கத்லைதப் பார்க்க வந்த
அண்ணா அவர்கள் "தம்பி கஜணசா! நீ எங்கிருந்தாலும் வாழ்க!" என்று வாழ்த்தியலைதயும் குறிப்பிட்டு
எழுதியிருக்கிறார் கலை ஞர்.
1953-ல் மும்முலைe ஜபாராட் த்தில் அண்ணா உட்ப க் கழக முன்eணியிeர் ப ர் சிலைறவாசம் ஏகி
கழகத்தின் கபாறுப்லைபக் கவனிக்க அண்ணா அவர்களால் அமர்த்தப்பட் நம்பிக்லைகக்குரியவர் தான் ஏ.
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ஜி என்றிலைழக்கப்படும் ஏ. ஜகாவிந்தசாமி என்பவர். கலை ஞரின் அலைமச்சரலைவயிலும் இ ம்
கபற்றிருந்தார் இவர்.
அவர் கழகத்திற்கு ஆற்றிய அரும்பணிகள் அவர் மலைறவிற்குப் பின் அவர் மகள்களுக்குக் கழகஜம
முன்னின்று திருமணம் கசய்து லைவத்தது. ஜமாசமாக வறுலைமயில் வாடிய அக்குடும்பத்திற்கு நிதி திரட்டி
அளித்தது எe அவலைர பற்றிய கசய்திகலைளப் பகிர்ந்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
அவர் மரணப்படுக்லைகயில் இருந்த ஜபாது கலை ஞலைரப் பார்த்து "கலை ஞர் அவர்கஜள! நான் இனி
பிலைழக்க மாட்ஜ ன். என் இ த்தில் நீங்கள் யாலைர ஜவண்டுமாeாலும் அலைமச்சராக்கிக் ககாள்ளுங்கள்.
ஆeால் எக்காரணம் ககாண்டும் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரலைe மட்டும் அலைமச்சராக்கி வி ாதீர்கள். அது
கட்சிக்குப் கபரிய துஜராகமாகிவிடும். என் வார்த்லைதலைய நான் இறந்த பிறகு தட்டி வி ாதீர்கள்" என்று
தன் இறுதி கமாழியாக, இறுதி ஜவண்
ாகக் கூறிeார். அதன் பிறகு சி நாட்களில் அவர் இறந்தும்
ஜபாeார்.
அவர் கசான்eலைதக் ஜகட்காமல் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரலைe மந்திரியாக்கிeார் கலை ஞர். ஏ.ஜி அவர்கள்
கசான்eது அத்தலைeயும் கழகத்தின் ஜசாதலைe கா ங்களில் கமய் என்றாeது. பண்ருட்டியார்
கலை ஞலைரக் கழகத்லைதக் லைகவிட்டு எம்.ஜி.ஆ ரு ன் கரம் ஜகார்த்தார் என்பது பின்eாலைளய வர ாறு.
ஜகாலைவயின் நீராதாரங்களில் ஒன்றாe பரப்பிக்குளம் ஆழியாறு நதி நீர் பங்கீடு நீண் இழுபறிகளுக்கு
பின் 1969 ம் ஆண்டில் தான் ஒப்பந்தம் இறுதியாeது.
1969 கலை ஞர் முதல்வராகப் பதவிஜயற்ற பின்பு தான் முதன்முத ாக எதிர்க்கட்சி தலை வர் பதவியும்
அதற்கு வசதிகள் என்பதும் உருவாக்கப்பட் e இதுவும் கலை ஞரின் கபயர் கசால்லும் சாதலைeகளுள்
ஒன்று.
1969 ம் ஆண்டு கலை ஞரின் வாழ்விலும் தமிழக வர ாற்றிலும் மிக முக்கியமாeகதாரு ஆண்டு ஏன்?
எதeால்? கதா ர்ந்து பார்ப்ஜபாம்.
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பகுதி - 18
1969 ஆம் ஆண்டு இரண்டு ஜதர்தல்கள் ந ந்தது ஒன்று திமு கழகத்தில் நலை கபற்ற
கபாதுச்கசய ாளருக்காe ஜதர்தல். மற்கறான்று இந்திய eாதிபதிக்காe ஜதர்தல். இரண்டும் மிக
முக்கியமாe விலைளவுகலைள உருவாக்கிய ஜதர்தல்கள்.
அண்ணா மலைறவுக்குப் பிறகு திமுக கழகத்தின் கபாதுச் கசய ாளலைரத் ஜதர்ந்கதடுக்கும் ஜதர்தல்
நலை கபற இருந்தது. அதுவலைர கபாதுச் கசய ாளலைரத் ஜதர்ந்கதடுக்கும் நலை முலைற என்பது கழகம்
ஜபாட்டியின்றி ஏகமeதாக ஒருவலைரத் ஜதர்வு கசய்யும். அதுவலைர அப்படிஜய நலை கபற்று வந்தது.
ஆeால் அம்முலைற நாவ ர் கபாதுச்கசய ாளர் பதவிக்குப் ஜபாட்டியிடுவதாக முதலிஜ ஜய
அறிவித்தார்.
ஆட்சியும் கட்சியின் அதிகாரமும் ஒருவரி த்தில் தான் இருக்க ஜவண்டும் இல்லை ஜயல் ஜதலைவயற்ற
குழப்பங்கள் உருவாகும் என்பலைத அறிந்திருந்த கலை ஞர் தானும் ஜபாட்டியி ப்ஜபாவதாக
அறிவித்தார். கபாதுச்கசய ாளர் ஜதர்தலுக்காe நாள் கநருங்கியது. கழகத்தில் கசய ாளர்கள் உட்ப
முக்கிய தலை வர்கள் மத்தியில் கலை ஞர் ஜபசிeார். அவர்களில் கபரும்பான்லைமயாஜeார்
கலை ஞருக்கு ஆதரவாக இருந்தeர். நாவ லைரத் தனிலைமப்படுத்துவதிலும் அவர்கள் குறியாக
இருந்தeர். நாவ லைரத் தனிலைமப்படுத்துவதில் கலை ஞருக்குத் துளியும் விருப்பமில்லை .
கலை ஞரின் எண்ணத்லைத அறிந்த கழகத்தின் முன்eணியிeர் சி ர் ஒரு குழுவாக இலைணந்து ஒரு சமரசத்
திட் த்ஜதாடு நாவ ர் அவர்கலைள அணுகிeர். அத்திட் த்தின்படி அலைவத்தலை வர் என்றிருந்த
பதவிக்கு சி அதிகாரங்கலைளக் கூடுத ாக அளித்து தலை வர் என்றும் இப்ஜபாது இருப்பது ஜபால்
கபாதுச்கசய ாளர் எe இரு பதவிகள் உருவாக்குவது என்று தீர்மானிக்கப்பட் து.
ஜதர்தல் நலை கபறும் இ த்திற்கு வந்த நாவ லைர பத்து நிமி ங்கள் தான் கலை ஞர் தனிலைமயில்
சந்தித்துப் ஜபசிeார் இருவரும் அந்த சமரச திட் த்லைத ஏற்றுக்ககாண்டு கழக கதாண் ர்கள் மகிழும்
கசய்திஜயாடு கவளிஜய வந்தeர். இந்த கபாதுக்குழு ஜதர்தலில் தலை வராகக் கலை ஞரும்,
கசய ாளராக நாவ ரும், கபாருளாளராக எம்.ஜி.ஆர் அவர்களும் ஜதர்ந்கதடுக்கப்பட் eர்.
அப்படியாகப் பிரிந்து ஜபாய்விடும் கழகம் என்றிருந்தவர்களுக்கு ஜபரிடியாகக் கழகம் ஒன்றிலைணந்தது.
அலைதத் தமிழக மக்கஜளாடு கபரியார் அவர்களும் வரஜவற்றார். இப்படி கழகத்தின் ஜதர்தல் சுபமாக
முடிந்தது எனில் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் புலைகந்து ககாண்டிருந்த உட்கட்சி பூசல் eாதிபதி ஜதர்தலில்
புய ாக மாறி கட்சிலைய இரண் ாகப் பிளந்தது.
eாதிபதி ஜவட்பாளலைரத் ஜதர்ந்கதடுக்க காங்கிரசின் ஆட்சி மன்ற குழு மற்றும் காரிய கமிட்டியின்
கூட் ம் கபங்களூரில் நலை கபற்றது. கமாத்தம் 7 ஜபர் அ ங்கிய குழு அது. உணவு அலைமச்சர்
க கஜீவன் ராலைம ஜவட்பாளராக நிறுத்த ஜவண்டுகமe இந்திரா காந்தி விரும்பிeார். சபாநாயகர்
சஞ்சீவ கரட்டிலைய நிறுத்த ஜவண்டுகமe மற்கறாரு கருத்து குழுவில் கூறப்பட் து. இரு ஜவறு
கருத்துக்கள் வந்ததால் ஓட்க டுப்பு நலை கபற்றது.
சஞ்சீவ கரட்டிக்கு ஆதரவாக கமாரார்ஜிஜதசாய், சாவான், காமரா ர், பட்டில் ஆகிய நால்வரும்
வாக்களித்தeர். ஆகஜவ அவஜர ஜவட்பாளராக நிறுத்தப்பட் ார். இது இந்திரா காந்தி அவர்களுக்குப்
பிடிக்கவில்லை . கதா ர்ந்து அவரது ந வடிக்லைககளும் அவரது ஜபட்டிகளும் அலைத
உணர்த்திக்ககாண்டிருந்தது. இப்படி காங்கிரசுக்குள் இருஜவறு கருத்துக்கள் நி வி வந்த நிலை யில்
துலைண eாதிபதியாக இருந்த வி.வி கிரி அவர்கள் தன்னிச்லைசயாகத் தான் ஜபாட்டியி ப் ஜபாவதாக
அறிவித்தார்.
சுதந்திரம் கபற்றதிலிருந்து நாடு அப்படியாeகதாரு eாதிபதி ஜதர்தலை ச் சந்தித்தது இல்லை .
இப்படியாe ஒரு சூழ்நிலை யில் கவற்றி ஜதால்விலையத் தீர்மானிக்கக் கூடிய சக்தி எதிர்க்கட்சிகளுக்ஜக
இருந்தது. அதிலும் தி.மு.கவின் பங்கு முக்கியமாeதாக இருந்தது. க ல்லியில் கூடிய எதிர்க்கட்சிகளின்
தலை வர்கள் கலை ஞலைர eாதிபதி ஜவட்பாளராக நிறுத்த திட் ம் ஜபாட் eர். கசய்தியாளர்கள்
சந்திப்பில் அலைதத் திட் வட் மாக மறுத்த கலை ஞர் "தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கருகில் இருந்ஜத
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அவர்களுக்காற்ற ஜவண்டிய பணிகள் இன்னும் ஏராளம் இருக்கிறது." என்று தான் அப்ஜபாட்டியில்
இல்லை என்பலைதத் கதளிவுபடுத்திeார்.
கழகத்தின் ஆதரவு வி.வி கிரி அவர்களுக்குத் தான் எeக் கலை ஞர் அறிவித்தார். அவரது அக்குரஜ
எதிர்க்கட்சிகளின் கமாத்த குர ாக ஒலித்தது. அத்ஜதர்தலில் வி.வி கிரி அவர்கஜள கவன்றார். அம்முலைற
கழகத்தின் ஓட்டின் மதிப்பு 35,448 கிரி அவர்கள் சஞ்சீவ கரட்டிலைய வி அதிகம் கபற்றது கவறும் 14,500
வாக்குகஜள. அப்படி கலை ஞர் சுட்டிக்காட்டியவர் கழகத்தின் ஆதரஜவாடு கவன்றார்.
அஜத 1969 ஆம் ஆண்டில் தான் நி வில் மனிதன் கா டி லைவத்துத் திரும்பிeான். நி வுக்குப் பயணித்த
ராக்ககட் 'அப்பாஜ ா 11' அதில் பயணித்தவர்கள் ஆம்ஸ்ட்ராங், ஆல்ட்ரின், காலின்ஸ் ஆகிஜயார் ஆவர்.
சந்திரனில் முதன் முதலில் ஆம்ஸ்ட்ராங் கா டி எடுத்து லைவத்தார் என்று ஒரு மார்க் ஜகள்விக்கு
விலை யாகப் பள்ளிகளில் படித்ஜதாம். ஆeால் கலை ஞஜரா பத்து மதிப்கபண் அளவுக்குரிய பதி ாக
ராக்ககட் ஜபாeதிலிருந்து ஒவ்கவாரு சிறு சிறு நகர்வுகலைளயும் எழுதியிருக்கிறார். அலைதப்ஜபான்று
ஆம்ஸ்ட்றாங்ஙும் ஆல்ட்ரினுமாக இறங்கிய பின் அங்கு நிலைeவுச் சின்eம் ஒன்லைறயும் திறந்து
லைவத்தeர்.
அதில் "1969 ல் பூமி கிரகத்திலிருந்து மனிதர்களாகிய நாங்கள் முதன் முத ாக இங்ஜக வந்து கால்
லைவத்ஜதாம். மனிதக் கு த்தின் நன்லைமக்காகஜவ நாங்கள் வந்ஜதாம்." என்று எழுதப்பட்டிருந்தது அதில்
ராக்ககட்டில் பயணித்த மூவரு ன் அன்லைறய அகமரிக்க அதிபராe நிக்சன் ஆகிஜயாரது லைககயழுத்து
இருந்தது. கவற்றிகரமாe பயணத்லைத முடித்து இருபது பவுண்ட் கல் மண்லைண ஜசகரித்தபடி
அங்கிருந்து ராக்ககட் பூமி வந்து ஜசர்ந்தது.
சந்திரனிலிருந்து எடுத்து வரப்பட் கல் நமது தமிழகத்திற்கும் வந்தது. கசன்லைe ஜகாட்லை யில் ப
தரப்பிeருலை ய பார்லைவக்கும் லைவக்கப்பட் து அக்கல்.
"தமிழன் என்ஜறார் இeமுண்டு தனிஜய அவர்க்ஜகார் குணமுண்டு" என்று பாடியவர் ஜதசியக் கவி
நாமக்கல் இராமலிங்கம் பிள்லைள என்பது நம்மில் ப ருக்கும் கதரிந்த கசய்தி தான். ஆeால் அவர் தன்
நாட்களில் வறுலைமயில் வாடிeார் என்பது நம்மில் ப ருக்குத் கதரிந்திருக்க நியாயமில்லை .
தமிழுக்காய் தன்e மின்றி உலைழத்த அப்கபருமகeாரின் வறுலைமலையத் துலை த்தவர் கலை ஞர்.
அவருக்குத் தமிழக அரசு சார்பில் மாதம் 200 ரூபாய் வீதம் வாழ்நாள் முழுவதும் உதவித் கதாலைக
வழங்கப்பட் து. அலைதப் ஜபான்று பாரதியாரின் நண்பர் பரலி சு. கநல்லை யப்பருக்கும் ருபாய்
இருநூறு வீதம் உதவித்கதாலைக வழங்க உத்தரவு பிறப்பித்தார் கலை ஞர்.
நலிவுற்றிருந்த இன்னும் சி ருக்குக் கூ கலை ஞர் இப்படியாக உதவியிருக்கிறார்.
க வுலைள மறுக்கும் கலை ஞர் ஆட்சி தான் குன்றக்குடி அடிகளார் அவர்கலைள ஜம லைவ உறுப்பிeராக்கி
அழகு பார்த்தது. அதற்காக ஆதீeம் சார்பில் கலை ஞருக்கு ஒரு பாராட்டு விழா ந ந்தது. அதில் ஜபசிய
நீதிபதி லைக ாசம் அவர்களின் மலைeவி தமிழ் பு லைம வாய்ந்த கசௌந்தரா லைக ாசம் அவர்கள்
"...கம்பனும் திருவள்ளுவரும் தான் தமிழுக்கு 'கதி' என்பார்கள் அந்த 'க'யும் 'தி'யும் அவரது
கபயரிஜ ஜய முதலும் கலை யுமாய் அலைமந்துள்ளe. தமிழ்த் தாயின் கசல் ப்பிள்லைள அவர்..." என்று
பாராட்டிeார்.
கலை ஞரின் ஜகாரிக்லைககள் மற்றும் வலியுறுத்தலின் கபயரில் தான் ஆகஸ்ட் 15 அன்று மக்களால்
ஜதர்ந்கதடுக்கப்பட் முத லைமச்சர்கள் மாநி த்தில் ககாடிஜயற்றும் உரிலைமலையப் கபற்றeர். அதன்
பிறகு இன்று வலைர அதுஜவ கதா ர்ந்து வருகிறது. இனிஜமலும் இதுஜவ கதா ரும். இந்தியத் ஜதசத்தில்
மக்களாட்சி நலை கபறும் கா ம் வலைரயில் சி சாதலைeகளில் கலை ஞர் கபயர் இருக்கும். அதில்
நிச்சயம் இதுவும் இ ம் கபற்றிருக்கும்.
'பிராந்தியச் கசய்தி' மாநி ச்கசய்தி என்றாeதும் 'ஆகாஷ்-வாணி' வாகeாலி என்றாeதும் கழக
ஆட்சியின் முயற்சியின் விலைளவுகஜள ஆகும்.
காங்கிரஸ் கட்சி இரண் ாகப் பிரிவதற்கு முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று பிரதமர் இந்திரா காந்தி அவர்கள்
வங்கிகலைள ஜதசியமயமாக்கியது. அதற்குக் கட்சிக்குள்ளிருந்ஜத கடுலைமயாe எதிர்ப்பு கதரிவித்த
கமாரார்ஜி ஜதசாய் அவர்கலைள நிதி அலைமச்சர் பதவியிலிருந்து விடுவித்து விட்டு இந்திரா காந்தி
அவர்கள் 14 வங்கிகலைளத் ஜதசிய மயமாக்கிeார். அத்தலைகய வர ாற்றுச் சிறப்புமிக்க சாதலைeலையச்
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கசய்துவிட்டு அண்ணாவின் திருவுருவப்ப ம் ஒன்லைறத் திறந்து லைவப்பதற்காகத் தமிழகம் வந்தார்
பிரதமர்.
அவருக்குப் பிரமாண் வரஜவற்பளித்த கழக அரசு அலைத வரஜவற்கும் வண்ணம் தமிழ்நாடு
அரசாங்கத்தின் சார்பில் 14 கபாருட்கலைள அவருக்குப் பரிசாக அளித்து அத்திட் த்திற்குத் தeது
ஆதரலைவயும் வரஜவற்லைபயும் காட்டியது.

கலை ஞரின் பஞ்சாப் பயணம்
குருநாeக் அவர்களின் 500 வது பிறந்த நாள் விழாவில் க ந்து ககாள்ளக் கலை ஞர் பஞ்சாப் கசன்றார்.
அவருக்கு அங்கு உற்சாக வரஜவற்பளிக்கப்பட் து. அவ்விழாவில் பங்ஜகற்றுப் ஜபசிய கலை ஞர்
குருநாeக் அவர்கலைளப் பற்றிய கவிலைதகயான்லைற ஆங்கி த்தில் எழுதி வாசித்தார். கவற்றிகரமாய்
அலைமந்த அப்பயணத்லைதப் பற்றி பக்கம் பக்கமாக வி ாவாரியாக எழுதியிருக்கிறார் கலை ஞர்.
"நீங்கள் இலைறவனுக்குப் பிடித்த பணிலையச் கசய்து வருகிறீர்கள்"
இப்படி கலை ஞலைரப் பாராட்டியவர் யார் கதரியுமா? எல்லை க் காந்தி என்று மக்களால் அன்ஜபாடு
அலைழக்கப்பட் காபர்கான் அவர்கள் தான் அது. தன்னுலை ய கபாதுப்பணிக்காக இந்தியா முழுவதும்
நிதி வசூலிக்க முடிவு கசய்து தமிழகம் வந்த அவர் கலை ஞலைரச் சந்தித்து அப்படியாகப் பாராட்டிப்
ஜபசிeார். மலைறந்து வங்காள விரிகு ாக் க ல் ஓரத்தில் துயில் ககாண் படிஜய இன்லைறக்கும்
ப ருலை ய ஏச்சுக்கலைளக் ஜகட்டுக்ககாண்டிருக்கும் கலை ஞலைர இப்படியாகச் சி ர் கநஞ்சார
பாராட்டியும் ஜபசியிருக்கிறார்கள்.
1970 ஆம் ஆண்டு eவரி மாதம் கபரியார் ஒரு கிளர்ச்சிலையத் கதா ங்கப் ஜபாவதாக அறிவித்தார்.
எதற்காகத் கதரியுமா அக்கிளர்ச்சி? அத்தலைe சாதியிeரும் ஜகாவில் கர்ப்ப கிரகத்திற்குள் பிரஜவசித்து
சாமி தரிசeம் கசய்ய ஜவண்டும். அலைதப்ஜபான்று அலைeத்து சாதியிeரும் அர்ச்சகராக ஜவண்டும்.
ஆeால் அக்கிளர்ச்சி நலை கபறவில்லை காரணம் அத்தலைe சாதியிeரும் அர்ச்சகராக ாம் எனும்
சட் த்லைதத் தமிழக அரசு இயற்றப்ஜபாவதாகக் கலை ஞர் அறிவித்தார்.
கசான்eலைதப்ஜபா 2-12-1970 அன்று சட் ப்ஜபரலைவயில் 'அர்ச்சகர் சட் ம்' ககாண்டுவரப்பட்டு
நிலைறஜவறியது. அலைத எதிர்த்துப் ப வழக்குகள் நீதிமன்றங்களில் பதியப்பட் து. தீர்ப்பு தமிழ்நாடு
அரசுக்குச் சாதகமாகஜவ வந்தது. நலை முலைறயில் கசய்யப்ப ஜவண்டிய காரியங்கள் எனும் கபயரில்
அது நலை முலைறக்கு வராதபடி மு க்கப்பட்டு விட் து.
அலைதக்குறித்து விடுதலை நாளிதழில் கி. வீரமணி அவர்கள் "அறுலைவ சிகிச்லைச கவற்றி ஆeால்
ஜநாயாளி பலி" எனும் தலை ப்பில் கட்டுலைர ஒன்லைறயும் எழுதிeார்.
அச்சட் த்லைத எழுந்து ந மா லைவக்க ஜவண்டும் என்றால் அரசியல் சட் த்தில் ஒரு திருத்தம்
ககாண்டுவரப்ப ஜவண்டும். அந்தச் சட் த்தில் திருத்தம் ககாண்டு வருவதற்கு அதன் பிறகு எத்தலைe
ஆண்டுக்கா ம் கலை ஞருக்குத் ஜதலைவப்பட் து என்பது நாமும் நாடும் நன்கு அறிந்தஜத.
அச்சட் ம் மு ங்கிப் ஜபாக ஜவண்டிய சட் ம் அல் மாறாகக் கூனி குறுகிப்ஜபாயிருந்த
கபரும்பான்லைமயாe இந்திய மக்கள், சமுதாயத்தில் ஆ யத்தில் நிமிர்ந்து நிற்கப் பயன்ப ஜவண்டிய
சட் ம். அலைத எழுந்து ந மா லைவக்க ஜவண்டும் என்பதற்காக 1973 ஆம் ஆண்டு கபரியார் நாடு
தழுவிய ஜபாராட் ம் ஒன்லைற ந த்தப்ஜபாவதாகத் தீர்மாeம் இயற்றிeார். அப்ஜபாராட் ம்
நலை கபறுவதற்கு முன்பதாகஜவ அவர் இவ்வு கிலிருந்து விலை கபற்றுச் கசன்றார்.
கபரியாருக்காe இரங்கல் கூட் கமான்றில் "கபரியார் மலைறவதற்கு முன்பு அச்சட் த்லைத எழுந்து
ந மா லைவக்க முடியவில்லை என்பதால் கபரியாலைர கநஞ்சில் ஒரு முள்ஜளாடுதான் புலைதத்து
இருக்கிஜறாம்" என்றார் கலை ஞர்.
கலை ஞர் மரணம் அலை வதற்கு முன்பு அம்முள்லைள எடுத்துவிட்டுத் தான் மரணம் அலை ந்தார்
என்பதில் அவருக்கு நிச்சயம் கபருமிதம் இருந்திருக்கும்.
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பகுதி - 19
திமுக வின் இதயகீதம் என்று கலை ஞரால் வருணிக்கப்பட் ஐம்கபரும் முழக்கங்கள் இஜதா,
அண்ணா வழியில் அயராது உலைழப்ஜபாம்.
ஆதிக்கமற்ற சமுதாயம் அலைமத்ஜத தீருஜவாம்.
இந்தித் திணிப்லைப என்றும் எதிர்ப்ஜபாம்.
வன்முலைற தவிர்த்து வறுலைமலைய கவல்ஜவாம்.
மாநி த்தில் சுயாட்சி மத்தியில் கூட் ாட்சி.
1970 பிப்ரவரி 22 ஆம் நாள் திருச்சியில் கலை ஞரால் எழுப்பப்பட் து இந்த ஒலி முழக்கம். இன்றும்
கழகத்தில் ஒலிக்கும் முழக்கம் இது.
திலைரக் கலை ஞர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி சிறப்பிக்கும் முலைறலைய அண்ணா அவர்கள் முத லைமச்சர்
ஆe பிறகு துவங்கி லைவத்தார். அப்படி 1970 ஆம் ஆண்டு நலை கபற்ற நிகழ்ச்சியில் தான் 'நீராரும்
க லுடுத்த' எனும் மஜeான்மணியம் சுந்தரeார் இயற்றிய பா லை தமிழக அரசின் தமிழ்த்தாய்
வாழ்த்துப் பா
ாகக் கலை ஞர் அறிவித்தார்.
இப்பா லில் "ஆரியம் ஜபால் உ க வழக்கு அழிந்கதாழிந்து சிலைதயா உன் சீரிளலைம திறம் வியந்து"
எனும் வரியில் உள்ள ஆரியத்லைதப் பழித்துக்கூறும் வரிகலைள நீக்கிவிட்டு இலைசயலைமக்கச் கசய்தார்
கலை ஞர். இன்றும் அப்படிஜய கதா ர்கிறது, கதா ரும். இதற்கும் எதிர்ப்பும் கிளம்பியது. ஆதரவுகளும்
கபருகியது.
1971 ஆம் ஆண்டு வலைரயில் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் சட் சலைப எதிர்க்கட்சித் தலை வராக
இருந்தவர் கருத்திருமன் அவர்கள். பழகுவதற்கு இனிலைமயாeவர் நல் மனிதர். காங்கிரஸ் ஆட்சிக்
கா த்தில் கசய்த தவறுகலைள யாராவது எடுத்துக் கூறிeால் "அ , ஏeய்யா நாங்க கசய்த தவலைறஜய
கசால்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க? அதுக்குத்தான் நாங்க எதிர் வரிலைசயில் உட்கார்ந்து இருக்கிஜறாஜம எங்க
தவலைற கசான்eா உங்கள் தவறு மறஞ்சிடுமா?" என்று அழுத்தம் திருத்தமாகக் ஜகட்பார் அவர்.
அப்படிப்பட் வரி ம் ஜகாலைவயில் லைவத்து ஒரு காவ ர் "நீங்கள்தான் எதிர்க்கட்சித் தலை வர் என்று
எeக்கு எப்படித் கதரியும்?" என்று ஜகட்டு அவலைர அவமதித்து விட் ார். அப்பிரச்சலைeலையச்
சட் சலைபயில் எழுப்பிய அவர் "அப்படியாeால் முத லைமச்சர் யார் என்று கூ எeக்கும் ஜகட்கத்
கதரியும்!" என்று ஆத்திரத்து ன் கூறிeார்.
அதற்குப் பதி ளித்த அலைமச்சர் ஒருவர் அண்ணாவுக்கும், கலை ஞருக்கும் காங்கிரஸ் ஆட்சியில்
ஏற்பட் அவமாeங்கலைளக் குறிப்பிட்டுப் ஜபசிeார்.
அதற்குப் பதி ளித்த கருத்திருமன் "அப்படியாeால் அஜத பண்பாட்டில் நீங்களும் இறங்கி
இருக்கிறீர்களா?" என்று ஜகட் ார்.
அவ்வாதத்தில் குறுக்கிட்டுப் ஜபசிய முத லைமச்சர் கருணாநிதி "அச்சம்பவத்திற்கு வருத்தம்
கதரிவித்தார். கதரிவித்து விட்டு இனி வரும் கா ங்களில் அப்படியாe சம்பவங்கள் நலை கபறாமல்
இருக்க ந வடிக்லைக எடுக்கப்படும் என்ற உறுதிகமாழி வழங்கியஜதாடு, எங்கலைள ஒரு கா த்தில்
அப்படி ந த்திeார்கள் என்பதற்காக எங்கள் கா த்திலும் உங்களுக்கு அப்படி ந க்கிறது என்பது
ஜபா ப் பதில் கசால்வது நல் மரபும் அல் நல் முலைறயும் அல் " என்றார்.
அதற்குச் சிரித்த முகத்து ன் எழுந்து பதில் கசான்e கருத்திருமன் "முத லைமச்சர் விளக்கத்திற்கு நன்றி
இதுதான் தமிழர் பண்பாடு" என்று கூறி அமர்ந்தார்.
கநஞ்சுக்கு நீதியின் இரண் ாம் பாகம் எழுதும்ஜபாது கழகம் அதிமுக வி ம் ஆட்சிலையப் பறி
ககாடுத்துவிட்டு எதிர்க்கட்சி வரிலைசயில் அமர்ந்திருந்தது. இலைதச் கசால்லைகயில் கசால்கிறார் கலை ஞர்
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"அந்தப் பண்பாடு எல் ாம் இப்ஜபாது எங்ஜக இருக்கிறது என்று ஜத ஜவண்டி உள்ளது" என்று தeது
வருத்தத்லைதப் பதிவு கசய்திருக்கிறார்.
1970 ூலை மாதம் கலை ஞர் தeது முதல் கவளிநாட்டுப் பயணத்லைத ஜமற்ககாண் ார். 'பட் காலிஜ
படும் ககட் குடிஜய ககடும்' எனும் தமிழ் கபருங்குடி மக்களின் கசா வலை கலை ஞரின்
கண்ணுக்குச் சரியாய் கபாருந்தும். அவரது ஒஜர கண்ணில் இரு முலைற விபத்து ஜநர்ந்தது. அதன்
காரணமாகத்தான் அவர் கண்ணாடி அணிந்தார். கலை ஞரின் அலை யாளங்களில் ஒன்று அவர்
அணிந்திருக்கும் கறுப்பு கண்ணாடி. ஆeால் அவலைரப்கபாறுத்தவலைர அது அவரது வலி(லைம)யின்
அலை யாளம்.
அந்த கவளிநாட்டுப் பயணத்தில் தன் கண்லைணயும் பரிஜசாதிக்க ாம் என்று முடிவு கசய்து
பரிஜசாதித்ஜத திரும்பிeார். இப்பயணத்தில் ஜராம் நகர் கசன்று ஜபாப் ஆண் வலைரச் சந்தித்திருக்கிறார்
கலை ஞர். இப்பயணத்லைத "இனியலைவ இருபது" எனும் தலை ப்பின் கீழ் கதா ர்ந்து கட்டுலைரகளாக
எழுதிeார். பின்eாளில் அலைவ புத்தகமாகவும் கவளியாeது.
தன்னுலை ய கவளிநாட்டுப் பயணத்லைத முடித்து வந்த கலை ஞலைர வரஜவற்கும் நிகழ்ச்சியில் ஜபசிய
எம்.ஜி.ஆர் "...எங்குப் பார்த்தாலும் கபாறாலைம எங்குப் பார்த்தாலும் எதிர்ப்புச் சக்திகள் இருக்கின்றe.
ஜபாட்டி, கபாறாலைம, சுயந த்தின் காரணமாகக் கழகத்திற்கு எதிராகச் கசய்யப்படும் சூழ்ச்சிகலைள
எதிர்த்து கபாடி கபாடியாக்குஜவாம். ஜநற்று வந்தவர்கள் எல் ாம் அரசியலில் புகுந்து ககாண்டு
கழகத்லைத ஒழிப்ஜபன் என்று கூறுகிறார்கள்..." என்று முழங்கிeார்.
இந்த இரண் ாம் பாகத்லைதக் கலை ஞர் எழுதும்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர் தனிக்கட்சி கண்டு ஆட்சிப்
கபாறுப்பிலிருந்தார். "இலைத நான் இப்ஜபாது எழுதும் ஜபாது என்னுள் எத்தலைe எத்தலைe எண்ண
அலை கள் எழும்புகின்றe கதரியுமா!" என்று வலிஜயாடு எழுதியிருக்கிறார் கலை ஞர்.
1967 ஆம் ஆண்டு முதன் முதலில் அண்ணா தலை லைமயில் கவற்றி வாலைகசூடி ஏற்படுத்தப்பட் கழக
ஆட்சியின் சட் மன்றத்லைத முழுலைமயாய் ஓராண்டு மீதமிருக்கும் ஜபாஜத நா ாளுமன்றத் ஜதர்தலு ன்
ஆட்சிலையக் கலை த்துவிட்டு சட் மன்றத்திற்கும் ஜதர்தலை எதிர்ககாண் து கழகம். இத்ஜதர்தலில்
காங்கிரஸ் கட்சி இரண் ாக உலை ந்து ஜபாயிருந்தது. காமரா ர் உட்பட் ப பழலைமயாe
தலை வர்கள் பலைழய காங்கிரஸிஜ ஜய நீடித்திருந்தeர். இந்திரா காந்தியின் கட்சி இந்திரா காங்கிரஸ்
என்ஜற அறியப்பட் து. கழகம் இந்திரா காங்கிரசு ன் கூட் ணி லைவத்தது.
கூட் ணி ஜபச்சுவார்த்லைதயின்ஜபாது இந்திரா காங்கிரசு ன் கதாகுதி உ ன்பாடுகளில் முரண்பாடு
ஏற்பட் து. அதன் காரணமாக இந்திரா காங்கிரஸ் கட்சி 10 நா ாளுமன்றத் ஜதர்தலில் மட்டும்
ஜபாட்டியிட் து. சட் மன்ற ஜதர்தலில் ஜபாட்டியி வில்லை . இந்த கூட் ணி ஜபச்சுவார்த்லைதயின்
ஜபாது ஜபச்சுவார்த்லைதக்கு வந்திருந்தவர்களில் பக்தவத்ச ம் அவர்களும் சுப்பிரமணியம் அவர்களும்
முக்கியமாeவர்கள். அவர்கள் 80 சட் மன்றத் கதாகுதிகலைளக் ஜகட் ார்கள் கலை ஞஜரா 15 க்கும்
குலைறவாe சட் மன்றத் கதாகுதிகள் தான் ஒதுக்க முடியும் என்றார் திட் வட் மாக.
"இது எங்கள் சுயமரியாலைதக்ஜக ஒரு சவால்" என்று சுப்பிரமணியம் அவர்கள் ஆத்திரத்து ன் கூறிeார்.
அதற்குக் கலை ஞஜரா சிரித்தபடிஜய "எங்கள் இயக்கஜம சுயமரியாலைத இயக்கம்" என்றார்.
உ னுக்கு ன் பதில் அளிப்பதில் கலை ஞருக்கு நிகர் கலை ஞர்தான் என்பலைத அப்
ஜபச்சுவார்த்லைதயிலும் நிரூபித்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
இத் ஜதர்தலில் கழகம் 201 கதாகுதிகளில் ஜநரடியாகப் ஜபாட்டியிட் து. காமரா ரும் ரா ாஜியும்
இலைணந்து ஒரு கூட் ணி அலைமத்திருந்தeர். 1967 ஜதர்தலில் ரா ாஜி கழகத்து ன் கூட் ணி அலைமத்து
இருந்தார்.
இத்ஜதர்தலில் கழக ஆட்சிலைய வீட்டுக்கு அனுப்பிய தீருஜவன் என்று நடிகர் தி கம் சிவாஜி கஜணசன்
அவர்கள் திருத்தணி முருகன் ஜகாயிலுக்குச் கசன்று லைகயில் ஒரு ஜவலு ன் ஆஜவசமாகக் கிளம்பிeார்.
வ க்ஜக இந்திராகாந்தி கதற்ஜக கருணாநிதி இருவலைரயும் வீழ்த்துவஜத எங்கள் ஜநாக்கம் எe
அத்ஜதர்தலில் முழங்கியது பலைழய காங்கிரஸ்.
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இத்ஜதர்தலில் தான் திமு கழகம் சரித்திர சாதலைe கவற்றிலையப் பதிவு கசய்தது. கமாத்தம் ஜபாட்டியிட்
201 கதாகுதிகளில் 184 கதாகுதிகலைள திமுக லைகப்பற்றியது. எதிர்க்கட்சிகளின் ஜதர்தல் பரப்புலைரகலைளத்
தவுடு கபாடியாக்கி மக்கள் மeங்கலைள கவன்று ஜகாட்லை க்குள் கம்பீரமாய் ஜகாஜ ாச்சப்புறப்பட் து.
பாராளுமன்ற ஜதர்தலிலும் காமரா ர் ஜபாட்டியிட் கன்னியாகுமரி கதாகுதிலையத்தவிர்த்து மீதமுள்ள
39 கதாகுதிலையயும் அள்ளியது திமுக கூட் ணிக் கட்சிகள்.
"உங்கலைளப் பாராட் எeக்குத் தமிழில் வார்த்லைத கிலை க்கவில்லை . என் மீது இருந்த பழி நீங்கியது.
உங்களுக்கு உ கப் புகழ் கிலை த்தது" என்று வாழ்த்து கசய்தி அனுப்பிeார் கபரியார்.
'என் மீது இருந்த பழி நீங்கியது' என்று அவர் எழுதக் காரணம் இருந்தது. அதாவது அத்ஜதர்தல் கா
கட் த்தில் தான் ஜச த்தில் லைவத்து ராமர் உட்ப சி இந்து மத க வுள்களின் சிலை கலைள உலை த்தார்
அவமதித்தார் கபரியார் என்று எதிர்த்தரப்பால் கடுலைமயாe விமர்சeங்கள் கழகத்தின் மீது
லைவக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் காரணமாகத்தான் அவர் அவ்வாறு தeது வாழ்த்து கசய்தியில்
குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இத்ஜதர்தல் கவற்றி அறிவித்தஜபாது எம்.ஜி.ஆர் காஷ்மீரில் ப ப்பிடிப்பிலிருந்தார். அவர் இப்கபரும்
கவற்றிலைய அறிந்ததும் அவசரமாக க ல்லி வந்து கலை ஞலைர கதாலை ப்ஜபசி மூ மாகத் கதா ர்பு
ககாண்டு ஒரு ஜகாரிக்லைகலையயும் லைவத்தார் அதாவது தன்லைe "கமடிக்கல் மினிஷ் ர்" ஆக்கும்
படியாகக் கூறிeார். "நீங்கள் உ ஜe வாருங்கள் எல் ாம் ஜநரில் ஜபசிக்ககாள்ள ாம்" என்று கலை ஞர்
அலைழத்தார்.
அவர் ஜகட் து இப்ஜபாது சுகாதாரத்துலைற என்று அலைழக்கப்படும் துலைற ஆகும். அப்ஜபாது அப்படி ஒரு
துலைற இல்லை . அவலைர அலைமச்சர் ஆக்குவதில் ப ருக்கு உ ன்பாடு இல்லை . நாவ ர் அவர்களும்
அலைத எதிர்க்கஜவ கசய்தார். எனினும் கலை ஞர் அவலைர அலைமச்சரலைவயில் ஜசர்க்க ஆர்வம்
ககாண்டிருந்தார்.
எம்.ஜி.ஆர் தான் நடித்துக் ககாண்ஜ அலைமச்சர் கபாறுப்பில் இருக்க ஜவண்டும் என்று விரும்பிeார்.
அதில் உள்ள சட் ச் சிக்கல்கலைளத் திருமதி இந்திராகாந்தி அவர்களு ன் ஜபசி சரி கசய்யும் படியும்
ஜகட்டுக் ககாண் ார். அதற்காகச் சட் வல்லுநர்களின் ஆஜ ாசலைe ஜகட்கப்பட் து. அவர்களும்
எம்.ஜி.ஆர் அவர்களுக்கு எதிராகஜவ தான் கருத்துக்கலைளச் கசான்eார்கள்
"ப ங்களில் நடிப்பலைத நிறுத்திவிட்டு அலைமச்சர் கபாறுப்லைப ஏற்றுக் ககாள்ளுங்கஜளன்" என்று
கலை ஞர் ஜகட் ார். அவர் அதற்கு ஒத்துக் ககாள்ளவில்லை . அத்து ன் அலைமச்சர் பதவி
ஜகாரிக்லைகலையக் லைகவிட் ார். ஆeால் அக்ஜகாபம் அவர் மeதின் ஆழத்தில் எரிமலை பிழம்பாக
அவியாமல் எரிந்து ககாண்டிருந்தது.
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பகுதி - 20
1971 ஆம் ஆண்டு நான்கு ட்ச ரூபாயில் திருவாரூர் ஜதலைர ஓ லைவத்தார் கலை ஞர். அதில் பாதி பணம்
திருவாரூர் ஜதர் ஓடும் சாலை லையச் கசப்பனிடுவதற்குச் கச வி ப்பட் து. அதற்கு இரண்டு
நாட்களுக்குப் பிறகு கபரியார் தலை லைமயில் அலைமச்சர்களுக்கு ந ந்த பாராட்டு விழா கூட் த்தில்
ஜபசிய கலை ஞர் "பகுத்தறிவுப் பிரச்சாரத்லைதத் கதா ருஜவாம். அஜத ஜநரத்தில் பக்தி பிரச்சாரத்லைதத்
தடுக்க மாட்ஜ ாம்" என்று கூறிeார்.
கலை ஞரின் 48 வது பிறந்த நாள் 'கதாழுஜநாய் பிச்லைசக்காரர் நல்வாழ்வு நாள்' எe அறிவித்து
அவர்களுக்காகத் தமிழகத்தின் ப மாவட் ங்களில் விடுதிகள் அலைமத்து அவர்கள் குடும்பமு ன் வாழ
வழிவலைக கசய்யப்பட் து. அவர்கள் உ ல் ஊeத்திற்குத் தகுந்தது மாதிரி ஜவலை வாய்ப்பு பயிற்சிகள்
வழங்கப்பட் து. இனி பிச்லைச எடுக்காமல் தன்eந்தனியாக உலைழத்து வாழ முடியும் என்னும்
தன்eம்பிக்லைக வந்தவர்கள் மட்டுஜம கவளிஜய கசல் அனுமதிக்கப்பட் eர்.
"மனிதலைe லைவத்து மனிதன் இழுப்பதா? மனிதeா? மா ா?" என்றார் மகாத்மா காந்தியடிகள். அந்தக்
ஜகள்விக்கு தன்னுலை ய ஐம்பதாவது பிறந்த நாள் விழாவில் முடிவுலைர எழுதிeார் கலை ஞர்.
லைகரிக்க்ஷாக்கள் அரசாங்கத்தால் உரிய இழப்பீடு ககாடுத்துத் திரும்பப் கபறப்பட்டு, அதற்குப் பதி ாகச்
லைசக்கிள் ரிக்க்ஷாக்கள் உலைழப்பாளர்களுக்குக் ககாடுக்கப்பட் து.
அவரது 52 வது பிறந்தநாலைள ஒட்டி ஆதரவற்ற சிறுவர் சிறுமிகளுக்காe கருலைண இல் ங்கள்
கதா ங்கப்பட் e. அலைவகள் ஆ யங்களு ன் இலைணக்கப்பட்டு கச விeங்கலைள ஆ ய
நிர்வாகமும் அரசும் பகிர்ந்து ககாள்ளும் முலைறயில் திட் ம் வகுக்கப்பட் து.
இப்படி சமுதாயத்தில் உள்ள ஜமடு பள்ளங்கலைளக் கலைளயக் கலை ஞர் தன்னுலை ய பிறந்த நாலைளயும்
ஒரு வாய்ப்பாகப் பயன்படுத்திக் ககாண் ார்.
1973 ஆம் ஆண்டு ஜபருந்துகலைள முழுலைமயாகத் ஜதசிய உலை லைமயாக்கும் சட் ம் ககாண்டுவரப்பட்டு
முதல்கட் மாக நீ கிரி மாவட் ஜபருந்துகலைள முழுவதுமாக அரசுலை லைம ஆக்கிeார்.
தமிழக அரசால் ஒத்தி லைவக்கப்பட்டிருந்த மதுவி க்கு சட் ம் 1973 ஆம் ஆண்டு மறுபடியும்
நலை முலைறப்படுத்தப்பட் து. அதன் பிறகு அ.தி.மு.க அரசால் தான் மதுவி க்குச் சட் ம் ரத்து
கசய்யப்பட் து என்பது வர ாறு.
கலை ஞர் மீது லைவக்கப்படும் விமர்சeங்களில் ஒன்று அண்ணாமலை பல்கலை க்கழகத்தால் ாக் ர்
பட் ம் ககாடுக்கப்பட் தும் அதற்கு எதிர்ப்பு கதரிவித்த காரணத்தால் மாணவர் ஒருவர்
ககால் ப்பட் ார் என்பதுமாகும். அச்சம்பவத்லைதக்குறித்தும் விரிவாக எழுதியிருக்கிறார் கலை ஞர்.
அண்ணாமலை பல்கலை க் கழகத்தால் கலை ஞருக்கு ாக் ர் பட் ம் வழங்கப்பட் து. அலைத
அண்ணாமலை பல்கலை க் கழக மாணவர் காங்கிரஸ் மற்றும், இந்திய மாணவர் காங்கிரஸ் எனும்
மாணவர்களின் அலைமப்புகள் எதிர்த்தது. அலைத விமர்சித்து அவர்களால் துண்டு அறிக்லைககள்
கவளியி ப்பட் து. அப்படி அவர்கள் அன்லைறய திeம் கபரும் அமளிக்கு வித்திட் ார்கள்.
இருப்பினும் கபரும்பான்லைமயாe மாணவர்களின் மகிழ்ச்சி ஆரவாரத்ஜதாடு அன்லைறக்குக் காலை யில்
விழாவில் கலை ஞருக்கு ாக் ர் பட் ம் அளிக்கப்பட் து. அன்லைறக்கு மாலை யில் ஜபாலீசாருக்கும்
அந்த க வர மாணவர்களுக்கும் இலை ஜய சிறு க கம் மூண் து.
அன்லைறக்கு உதயகுமார் என்னும் மாணவர் குளத்தில் விழுந்து இறந்து விட் ார். இரண்டு நிகழ்ச்சிக்கும்
ஒன்று ன் ஒன்று கதா ர்பில்லை . ஆயினும் அரசியல் காரணங்களுக்காக அலைவ கதா ர்புப்
படுத்தப்பட் e என்றிருக்கிறார் கலை ஞர். உதயகுமார் மரணம் குறித்து நீதி விசாரலைணக்கும்
உத்தரவிட் ார் கலை ஞர்.
கல்லூரியில் படித்து பட் ம் கபறாத கலை ஞருக்கு ாக் ர் பட் ம் ககாடுக்க ாமா? என்பது தான்
அன்லைறய திeம் எழுப்பப்பட் கபரிய பிரச்சிலைeயாகும்.
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இலைதக்குறித்து ' eசக்தி' இதழில் தா. பாண்டியன் அவர்கள் எழுதியிருந்த கட்டுலைரயின் சி
பகுதிகலைளப் பகிர்ந்திருக்கிறார் கலை ஞர்
ஒரு முலைற இ க்கிய ஜமலைத மார்க்சிம் கார்க்கி பாரிஸ் பல்கலை க்கழகத்தில் ஜபச மாணவர் ஜபரலைவ
அலைழப்பு விடுத்தது. பாரிஸ் பல்கலை க்கழக சட் விதிகளின்படி பல்கலை க்கழகத்தில் பட் ம்
கபற்றவர்கள் மட்டும்தான் ஜபச ாம் அந்த விதிப்படி மார்க்சிம் கார்க்கியி ம் நீங்கள் படித்த கல்லூரி
எது? வாங்கியுள்ள பட் ம் என்e? என்ற ஜகள்வி கடிதத்லைத அனுப்பிeார்கள்.
அவர் பல்கலை க்கழகத்தில் படித்து பட் ம் கபற்றவர் அல் . அதற்குப் பதில் இப்படியாக அவர்
எழுதிeார் "நான் உ ககமனும் பல்கலை க்கழகத்தில் மக்கள் என்னும் முடிவுறா இ க்கியத்லைத
கற்றுவரும் மாணவன்." இன்லைறக்கு அஜத பாரிஸ் பல்கலை க்கழகத்தில் மார்க்சிம் கார்க்கியின்
பலை ப்புகள் ப இ க்கியத்தில் பா ப் புத்தகங்களாகச் ஜசர்க்கப்பட்டுள்ளe.
நமது திருவள்ளுவருக்கும், கம்பனுக்கும், பாரதிக்கும், பாரதிதாசனுக்கும் பல்கலை க்கழகங்கள் தந்த
பட் ங்கள் எது?
இதeால் கல்வி ஜவண் ாம் படிக்காத ஜமலைதகஜள ஜமல் என்று கமாட்லை யாக வாதிடுவதாகவும்
ககாள்ள ஜவண் ாம்.
பட் ம் கபற்ற நவீe உயர் சாதி அகங்காரம்தான் அண்ணாமலை பல்கலை க்கழக குழப்பங்களுக்கு
மூ காரணம்.
இப்படி தா. பாண்டியன் அவர்கள் எழுதியது கலை ஞருக்கு கநஞ்சுக்கு இதமாக இருந்தது என்று தeது
கநஞ்சுக்கு நீதியில் பதிவு கசய்திருக்கிறார் கலை ஞர்.

பிளவின் துவக்கம்
1971 ஆம் ஆண்டு இரண் ாவது முலைறயாக கவளிநாடு பயணமாeார் கலை ஞர். இம்முலைற அகமரிக்க
அரசின் அலைழப்பிலைe ஏற்று அங்குச் கசன்றார். அங்கு அவரது கண்ணிற்கு அறுலைவ சிகிச்லைசயும்
ஜமற்ககாள்ளப்பட் து.
அகமரிக்காவில் ப நிகழ்ச்சிகள், ப தலை வர்கலைளச் சந்தித்துப்ஜபசிeார். அகமரிக்காவின்
ஆர் ண்ஜ ா நகருக்குச் கசன்ற கலை ஞர் அங்கு நலை கபற்ற க ாச்சார விழா ஒன்றில் க ந்து
ககாண் ார். அங்கு அவர் கண்டு ரசித்த மிகப்கபரிய நீரூற்று ஒன்லைறக்குறித்து எழுதிய
கவிலைதகயான்லைற தன் நூலில் பகிர்ந்திருக்கிறார்.
அதன் இறுதி வரிகலைள இப்படி முடித்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
"...நல் ஜவலைள
தனியாக ரசிக்கின்ற வாய்கபeக்கு
தப்பிஜeன் அதeாஜ !
கபண்கணாருத்தி அருகிருந்தால் நீரூற்றின்
வண்ணத்லைதக் கணக்ககடுத்து - மறுநாஜள
வலைகக்கு ஒன்றாக ஆலை ஜகட்பாள்."
கலை ஞர் அகமரிக்கச் சுற்றுப்பயணத்திலிருந்த ஜபாது தான் பாகிஸ்தான் இந்தியா மீது ஜபார்
கதாடுத்தது. அலைத அறிந்ததும் தeது சுற்றுப்பயணத்லைத முடித்துக்ககாண்டு நாடு திரும்பிeார்.
அவருக்கு உற்சாக வரஜவற்பளிக்க கழகத்தார் காத்திருந்தeர். அவஜரா அக்கூட் த்லைதப் பாகிஸ்தான்
ஆக்கிரமிப்பு கண் eக்கூட் மாக மாற்றச் கசான்eார்.
இப்ஜபாருக்குத் தமிழகம் சார்பில் ஆறு ஜகாடி ரூபாய் நிதி திரட்டி பிரதமர் இந்திரா அவர்களி ம்
வழங்கப்பட் து. அதுவலைர மற்ற அத்தலைe மாநி ங்கள் இலைணந்து வழங்கிய கமாத்த நிதிஜய
இருபத்தி ஐந்து ஜகாடிகள் தான் என்பது குறிப்பி த்தகுந்தது.
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இந்த ஜபாரின் முடிவில் இந்தியாவி ம் பாகிஸ்தான் மண்லைணக்கவ்வி வங்கஜதசம் உதயமாeது.
கழகம் 1972 ஆம் ஆண்டு இரண் ாக உலை ந்து எம்.ஜி ஆரால் அதிமுக உதயமாeது என்பது நாம் நன்கு
அறிந்த தகவல் தான். ஆeால் அதற்கு முன் நலை கபற்ற நிகழ்ச்சிகலைள அதிலுள்ள சூழ்ச்சிகலைள
விவரித்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
இனி தமிழகத்தில் தனியாகக் காங்கிரஸ் ஜகாஜ ாச்ச முடியாது என்பலைத உணர்ந்தார் இந்திரா. என்e
கசய்ய ாம்? கழகத்லைத இரண் ாகப்பிரித்தால் அதன் ப ம் குலைறயும் மீண்டும் தeது கட்சி ஆட்சிக்கு
வரும் எனும் எண்ணத்தில் குமார லிங்கம் என்பவர் மூ ம் கழகத்லைத இரண் ாகப் பிளக்கத் தக்க
தருணம் பார்த்துக்ககாண்டு இருந்தeர்.
இந்த குமார லிங்கம் கழகத்தின் உதவியு ன் பாராளுமன்ற உறுப்பிeராகப் பாராளுமன்றம் கசன்றவர்.
கழகம் ககாடுத்த பதவிக்கு நன்றிலைய இப்படியாகத் திருப்பி கசலுத்தியிருக்கிறார் அவர்.
முதலில் அவர்களது பார்லைவ திமுக விலிருந்த திeத்தந்தி நிறுவeர் ஆதித்தeார் மீது தான் விழுந்தது.
ஆதித்தeார் அதற்கு இ ம் தரவில்லை . அதன் பிறகு தான் அவர்களது பார்லைவ எம்.ஜி.ஆர் பக்கம்
திரும்பியது.
எம்.ஜி. ஆருக்கும் ஒஜரயடியாகக் கழகத்லைத விட்டுப் பிரிந்து கசல் த் துணிவில்லை விருப்பமில்லை .
க ல்லியின் பரிவும் பயமுறுத்தல்களும் அவலைர குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியது. சி ஜபச்சு வார்த்லைதகள்
மிரட்டும் கதானியில் உள்ள சி (கரய்ட்டு) கசய்திகள் கமல் கமல் கிசுகிசுச் கசய்திகளாகப்
பத்திரிலைககளிலும் வரத் துவங்கியது. அந்தக் கா ங்களில் கழகத்திற்குத் தீவிர விசுவாசி ஜபால் தன்லைe
காட்டிக் ககாள்ளும் விதமாக வாய்ப்பு கிலை த்த ஜமலை களில் எல் ாம் ஜபசிeார் எம்.ஜி.ஆர்.
1972 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 8, 9 ஆகிய நாட்களில் காஞ்சிபுரத்தில் மாவட் கழக மாநாடு ந ந்தது.
அந்த மாநாட்டில் ஒரு நீண் உலைரலைய எம்.ஜி.ஆர் ஆற்றிeார்.
அவற்றில் சி வரிகள் "...அண்ணா அவர்களால் உருவாக்கப்பட் து நமது கழகம். அவருலை ய
ககாள்லைககளின் மீதும் இ ட்சியங்களின் மீதும் பற்று லைவத்துள்ள ட்ஜசாப ட்சம் மக்கலைள
நம்பித்தான் இருக்கிறது நமது கழகம். இப்படிப்பட் கழகத்தில் பூசலை உண் ாக்க நிலைeக்கிறார்கள்.
பிளலைவ உண் ாக்கப் பார்க்கிறார்கள் ந க்குமா? அப்படிஜய உண் ாக்கிeாலும் கூ அலைத
எங்களுக்குள் தீர்ப்ஜபாஜம தவிரச் சந்லைதக்கும் வராது எங்களுக்குள் சச்சரவும் வராது.
தி.மு.க மக்கள் கட்சி இது தனிமனித கட்சி அல் அண்ணா அவர்கள் கழகத்லைத உருவாக்கிeார்.
கலை ஞர் அவர்கள் இதலைeக் கட்டிக் காத்து வருகிறார். கழகத்லைதப் பிளவுபடுத்தச் சி ர்
நிலைeக்கிறார்கள் அப்படி நிலைeப்ஜபாரின் நிலைeப்புக்கு ஒன்று கசால்லிக் ககாள்ஜவன் கழகத்லைதப்
பிளவுபடுத்த எவரும் பிறக்கவில்லை . இனிஜமலும் பிறக்கப் ஜபாவதுமில்லை ..." இப்படியாக
அம்மாநாட்டில் உலைரயாற்றிeார்.
அதன் பிறகு 'உ கம் சுற்றும் வாலிபன்' திலைரப்ப ப ப்பிடிப்புக்காக எம்.ஜி.ஆர் கவளிநாடு கசன்றார்.
அவலைர வழியனுப்பி லைவக்கக் கலை ஞர் விமாe தளம் வந்து வாழ்த்தி அனுப்பி லைவத்தார். அது குறித்து
பிறகு கட்டுலைர எழுதிய எம்.ஜி.ஆர் "...அண்ணா அவர்கள் வந்திருந்து முன்பு மாலை அணிவித்த அஜத
விமாe கூ த்தில் அண்ணாலைவத் ஜதடிஜeன். அண்ணா இல்லை என்பது எeக்குத் கதரியாதா? நன்கு
கதரியும்! ஆeாலும் உள்ளத்திலிருந்த எண்ணம் அண்ணா வந்து என்லைe வாழ்த்தி வழி அனுப்ப
ஜவண்டுஜம என்பது! நான் அந்த ஜபராலைசஜயாடு சுற்றிலும் பார்த்ஜதன்!
சுற்றி அலை ந்த கண்களுக்கு முன் அஜதா வருகிறார்! அஜதா அருகில் வந்துவிட் ார்! ஜபாலீஸ்
அதிகாரிகள் அவலைர என் அருகில் அலைழத்து வர உதவிeார்கள்! ஆமாம்! கலை ஞர் கருணாநிதியின்
உருவில் அண்ணா என்லைeத் ஜதடி வந்தார்..." இப்படியாக உருக்கமாe நீண் ஒரு கட்டுலைரலைய
எழுதியிருக்கிறார் எம்.ஜி.ஆர்.
இப்படியாகப் பிரிந்து கசன்ற அந்த ஆண்டில் அன்பாக, பாசமாக, மிக கநருக்கமாக, உருக்கமாக வாய்ப்பு
கிலை த்த ஜமலை களிலும் கட்டுலைரகளிலும் ஜபசியும் எழுதியும் இருக்கிறார் எம்.ஜி.ஆர் அலைத
அத்தலைeயும் தன் நூலில் பதிவு கசய்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
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பகுதி - 21
1972 ஆகஸ்ட் மாதம் 5, 6 நாட்களில் மதுலைர மாவட் மாநாடு முரகசாலி மாறன் தலை லைமயில்
நலை கபற்றது. அதற்குரிய ஏற்பாடுகலைள மதுலைர முத்து கவனித்துக் ககாண்டிருந்தார். அம்மாநாடு
துவங்க இருப்பதற்கு சி நாட்களுக்கு முன்பு எம்.ஜி.ஆர் அவர்கள் கலை ஞலைர அவரது வீட்டில் ஜபாய்
சந்தித்தார்.
அச்சந்திப்பின் ஜபாது அவரு ன் ப ங்களில் கதாநாயகியாக நடித்துக் ககாண்டிருக்கும் ஒரு
கபண்மணிலையக் கழகத்தில் உறுப்பிeராகச் ஜசர்க்க விரும்புவதாகவும் அவர் மதுலைர மாநாட்டிற்கு
வருவார் அம்ஜமலை யில் அவருக்கு முன் வரிலைசயில் இ ம் அளிக்க ஜவண்டும் என்றும் ஜகாரிக்லைக
லைவத்தார் எம்.ஜி.ஆர்.
"ஏ, அப்பா! திராவி ர் கழகம் இலைதகயல் ாம் தாங்காது ககாஞ்சம் கபாறுலைமயாக இருந்து
சிந்தியுங்கள்." என்று அறிவுறுத்திeார் கலை ஞர். அத்து ன் அலைத வி ாத எம்.ஜி.ஆர் கலை ஞர்
அனுமதியு ன் மதுலைர முத்துலைவ கதா ர்பு ககாண்டு ஜபசிeார். இந்த மதுலைர முத்து எம்.ஜி.ஆர்
அவர்களுக்கு மிகவும் கநருக்கமாeவர் தங்க வாள் கூ பரிசாக வழங்கி இருக்கிறார். அவரும்
கண்டிப்பு ன் அலைத மறுத்துவிட் ார். ட்சிய நடிகர் என்று அலைழக்கப்படும் இராஜ ந்திரன்
அவர்களும் தeது கடுலைமயாe எதிர்ப்லைப கதரிவித்தார். அத்து ன் அவ்கவண்ணத்லைத எம்.ஜி.ஆர்
அவர்கள் லைகவிட்டுவிட் ார்.
தான் விரும்பி ஜகட் அலைமச்சர் பதவி மறுப்பு, தான் விரும்பிய கபண்மணிலையக் கட்சியில் ஜசர்க்க
மறுத்தது இப்படி அவர் மeம் புலைகச்சல் அலை ந்து ககாண்டிருந்த அந்த தருணத்தில் தான் கழகத்லைதச்
ஜசர்ந்த எஸ்.எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம் என்பவர் அவருலை ய நண்பருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதிeார். அலைத
எதிர்க்கட்சி பத்திரிக்லைகயிலும் கவளியிடுமாறு ஜகட்டுக் ககாண் ார். அக்கடிதத்தில் மத்திய
அலைமச்சர்களுக்கும் எம்.ஜி.ஆர் அவர்களுக்கும் இலை ஜய இருந்த சி ரகசிய கதா ர்புகள் பற்றி
எழுதியிருந்தார்.
இந்த ரகசிய கதா ர்புகள் என்பது அந்நிய கச ாவணி சிக்கல், வருமாe வரி சிக்கல்
ஜபான்றலைவயாகும்.
இப்பிரச்சலைe கழகப் கபாதுக்குழுவில் விவாதிக்கப்பட் து. சுப்பிரமணியத்தி ம் விளக்கம்
ஜகட்கப்பட் து. கடிதம் எழுதியலைத ஒப்புக் ககாண்டு அதற்காக மன்னிப்பு ஜகட்டுக்ககாண் ார் அவர்.
ஆeால் எம்.ஜி.ஆர் குறுக்கிட்டு "கட்சியில் நான் இருக்க ஜவண்டுமா? இல்லை சுப்பிரமணியம் இருக்க
ஜவண்டுமா? என்பலைத முடிவு கசய்யுங்கள்" என்றார் ஜகாபத்ஜதாடு.
அவரது வற்புறுத்தலின் ஜபரில் எஸ்.எஸ்.எம் அவர்கள் ஐந்தாண்டுகளுக்குக் கட்சியின் கபாறுப்புகள்
மற்றும் அடிப்பலை உறுப்பிeர் கபாறுப்பிலிருந்தும் வி க்கி லைவக்கப்பட் ார்.
அன்லைறக்கு எம்.ஜி.ஆர் மீது அபாண் மாகக் குற்றச்சாட்டிeார் எஸ்.எஸ்.எம் என்று நம்பப்பட் து.
பின்eாளில் தான் கதரிந்தது அது தான் உண்லைம என்பது.
இப்படியாக எம்.ஜி.ஆர் மeம் எரிமலை யாகக் குமுறிக் ககாண்டிருந்தாலும் மதுலைர மாநாட்டில்
கழகத்திற்கும் கலை ஞருக்கும் ஆதரவாக மத்திய அரலைசக் கடுலைமயாகத் தாக்கி ஜபசிeார்.
அப்ஜபச்சிலிருந்து சி பகுதிகள்
"...கலை ஞர் அவர்களி ம் முன்பு இருந்த நிமிர்ந்த நலை இல்லை . மற்றவர்களுக்காக விட்டுக் ககாடுத்து
விட்டுக் ககாடுத்துப் பழகிவிட் ார். அவரது உ ல் தான் குனிந்து இருக்கிறஜத தவிர உள்ளம்
குனியவில்லை . தன்லைe அ க்கிக் ககாண்டு அ க்கத்தின் உருவாக இருப்பதால் தன் மeலைதக்
கட்டுப்படுத்திக் ககாண்டு யாலைரயும் ஏளeமாகப் ஜபசக்கூ ாது என்ற அ க்கச் சுபாவத்லைத
ஜமற்ககாண்டிருக்கிறார். இகதல் ாம் அண்ணா அவர்கள் நமக்கு கற்றுத் தந்த பா ம் தான்
காரணமாகும். இப்படி ஜபசிவிட்டு
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மக்கலைளப் பார்த்துக் ஜகட் ார்,
காங்கிரசார் இதலைe ஊழல் ஆட்சி என்கிறார்கஜள ஊழல் ஆட்சியா இது?
மக்கள் இல்லை இல்லை என்று பதில் முழக்கமிட் eர்.
மக்கள் தீர்ப்ஜப மஜகசன் தீர்ப்பு இது ஊழல் ஆட்சி அல் என்று முடிவு கூறிeர்.
இப்படி ஆகஸ்ட் ஆறாம் ஜததி ஜபசியவர் அடுத்த இரண்ஜ மாதத்தில் தான் கணக்கு ஜகட்கப்ஜபாவதாக
கபாது மக்களி ம் கூட் ம் ஒன்றில் ஜபசிeார்.

எம்.ஜி.ஆர் கழகத்திலிருந்து நீக்கப்பட் ார்
1972 அக்ஜ ாபர் எட் ாம் நாள் கசன்லைeயில் அண்ணா பிறந்த நாள் விழாவும், எம்.ஜி.ஆர் அவர்களுக்கு
"பாரத்" பட் ம் கபற்றலைமக்கு பாராட்டு விழாவும் ஒன்றாக நலை கபற்றது. அதில்தான் இரண்டு
மாதங்களுக்கு முன்பு ஜபசியதற்குச் சற்றும் சம்பந்தமில் ாமல் முரண்பா ாகப் ஜபசிeார் எம்.ஜி.ஆர்
அப்ஜபாது அவர் கிட் த்தட் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவர் ஜபால் அங்குப் ஜபசிeார்.
அவ்விழாவில் எம்.ஜி.ஆர் நிலைறயப் ஜபசிeார் இறுதியில் இப்படியாகப் ஜபசி முடித்தார்.
"...ராமச்சந்திரன் சினிமாவில் நடிக்கிறான் சம்பாதிக்கிறான் நீ சம்பாதித்தால் கணக்குக் காட்டு. இலைத
எதிர்க்கட்சிகள் ஜகட்கஜவண்டியதில்லை நாஜம ஜகட்டுக் ககாள்ஜவாம். இந்தத் தீர்மாeங்கலைளப்
கபாதுக்குழுவில் ககாண்டுவர இருக்கிஜறன் மக்கள் என் பக்கம் இருக்கிறார்கள் கபாதுக்குழுவில் இந்த
தீர்மாeத்திற்கு ஆதரவு கிலை க்கவில்லை என்றால் தமிழகம் முழுவதும் இந்த ஜகள்விலையத்
தீர்மாeமாக உருவாக்கி மக்கலைளச் சந்திப்ஜபன்.
நிரூபிக்க முடியாதவர்கலைள மக்கள் முன்eால் நிறுத்தி அவர்கள் தவறு கசய்திருந்தால் அவர்கலைளத்
தூக்கி எறிஜவாம். அண்ணாவின் ககாள்லைகக்கு ஊறு ஜதடியவர்கலைள எல் ாம் மக்கள் முன்eால்
நிறுத்தித் தூக்கி எறிஜவாம். 15 ஆம் ஜததிக்குப் பிறகு சந்திக்கிஜறன்.” என்று ஆஜவசமாகப் ஜபசிeார்.
எம்.ஜி.ஆர் அப்ஜபாது கழகத்தின் கபாருளாளர். கட்சியின் கபாருளாளர் ஒரு கபாதுக்கூட் த்தில்
இப்படிப் ஜபசுவது எப்படிச் சரியாeதாக ஆகும். அதுமட்டுமல் ஏற்கeஜவ கலை ஞரால் 1969 ஆம்
ஆண்டில் சட் மன்ற உறுப்பிeர்கள், அவர்களது மலைeவி, பிள்லைளகள், ஆகியவர்கள் தங்களது
கணக்லைக சட் மன்றத்தில் வரு ா வரு ம் லைவக்க ஜவண்டும் என்று இந்தியாவில் ஜவறு எந்த
மாநி த்திலும் இல் ாத இந்திரா காந்திஜய நிராகரித்த அந்த சட் த்லைத நிலைறஜவற்றி அதன்படி
கணக்கும் கபறப்பட்டு வருகிறது.
இதில் ஜவடிக்லைக என்eகவன்றால் கழகத்திeரி ம் கணக்கு ஜகட்ஜபன் என்ற எம்.ஜி.ஆஜரா
முத ாமாண்டு மட்டுஜம கணக்கு தந்தார். அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளாகக் கணக்கு தரஜவயில்லை 13
த லைவ ஜநாட்டீஸ் அனுப்பியும் கூ தரவில்லை . என்பதுதான் விசித்திர முரண்.
சி உண்லைமகள் ஊலைமகள் ஆவதும் கபாய்கள் கா ம் கா மாக எழுந்து நிமிர்ந்து ந மாடுகிறதும்
உண்டு. அதில் இன்லைறக்கு வலைரக்கும் கசால் ப்படும் நம்பப்படும் கபாய்களுள் முதன்லைமயாeதில்
'கலை ஞரி ம் எம்.ஜி.ஆர் கணக்கு ஜகட் தால் அவர் கட்சிலைய விட்டு நீக்கப்பட் ார்' என்பதும் உண்டு.
கழகத்தின் தலை லைமச் கசயற்குழுவில் கமாத்தம் 31 உறுப்பிeர்கள் உண்டு. அதில் 26 ஜபர்
லைககயழுத்திட் எம்.ஜி ஆருக்ககதிராe கண் e தீர்மாeக் ஜகாரிக்லைகயு ன் கலை ஞலைரயும்
கபாதுச்கசய ாளர் நாவ ர் அவர்கலைளயும் சந்தித்தeர். அதில் கட்சிக்கும் கட்சித் தலை லைமக்கும்
எதிராகச் சமீபகா மாகப் ஜபசி வரும் எம்.ஜி.ஆர் மீது ந வடிக்லைக எடுக்க ஜவண்டும் என்று
ஜகாரியிருந்தeர்.
அந்த ஜகாரிக்லைக மீதாe விவாதம் அன்லைறக்ஜக ந ந்தது. அeல் பறக்கும் விவாதத்தில் எம்.ஜி.ஆர்
அவர்கலைளக் கழகத்திலிருந்து அறஜவ வி க்க ஜவண்டும் என்று உறுப்பிeர்களின் கபரும் பகுதியிeர்
வாதாடிeர். அவ்வாதம் நலை கபற்றுக் ககாண்டிருக்கும்ஜபாஜத நாவ ர் அவர்களும் என் வி என்
அவர்களும் "...கழகப் கபாருளாளர் கபாறுப்பிலிருந்தும் கழகத்தின் சாதாரண உறுப்பிeர் உட்ப
எல் ா கபாறுப்பிலிருந்தும் தற்காலிகமாக எம் ஜி ஆர் வி க்கி லைவக்கப்படுகிறார். அவர் கபயரில்

84

முலைறப்படி விலைரவில் ந வடிக்லைக எடுக்கப்படும்..." என்ற ஒரு அறிக்லைகலையத் தயாரித்துக் ககாண்டு
வந்தeர்.
அலைதப் பார்த்த கலை ஞர் "இப்ஜபாலைதக்குச் கசயற்குழு உறுப்பிeர்கள் முலைறயீட்லை ப்
கபற்றுக்ககாண் தாகவும் அது குறித்து எம்.ஜி.ஆர் அவர்களி ம் தலை வரும் கபாதுச் கசய ாளரும்
ஜபசுவதாக முடிவு கசய்யப்பட் தாகப் பத்திரிலைககளுக்குச் கசய்தி ககாடுத்தால் ஜபாதுமாeது" என்றார்.
இலைத ஒரு வழியாகக் குழுவிலிருந்தவர்கள் ஏற்றுக் ககாண் ார்கள். அதற்குள் நாவ ரின் அறிவுறுத்தல்
படி என்.வி.என் அவர்கள் பத்திரிக்லைககளுக்குக் ககாடுத்துவிட்டு வந்தார். "ஏன் இப்படிச் கசய்தீர்கள்?"
என்று கலை ஞர் ஜகட் ார். அதற்கு நாவ ர் கசான்eார் "நீங்கள் திடீகரன்று இப்படி அலைமதியாக
மாறிவிடுவீர்கள் என்று எதிர்பார்த்துத் தான் உ ஜe ககாடுக்கச் கசால்லி விட்ஜ ன்." என்றார்.
அலைதக் ஜகட் தும் கபரும்பா ாe கசயற்குழு உறுப்பிeர்கள் கரகவாலி கசய்து தங்கள் ஆதரலைவயும்
மகிழ்ச்சிலையயும் கவளிப்படுத்திeர்.
அதன் பிறகு எம்.ஜி ஆருக்கு முலைறப்படி விளக்கம் ஜகட்டு கழகத்திலிருந்து ஜநாட்டீஸ்
அனுப்பப்பட் து.
12 ஜததி கழகத்தின் கசயற்குழு கபாதுக்குழுக் கூட் ம் ந ந்தது. அதில் ஜபசிய நாஞ்சில் மஜeாகரன்
அவர்கள் "எம்.ஜி.ஆர் கபாதுக்கூட் த்தில் ஜபசியது தவறு தான் என்றாலும் அதற்காக அவர் வருத்தம்
கதரிவித்தால் ஜமல் ந வடிக்லைக எதுவும் எடுக்காமல் இருப்பலைதக்குறித்து ஜயாசிக்க ஜவண்டும்" என்று
ஜகட்டுக்ககாண் ார்.
அதeடிப்பலை யில் ஒரு நாள் அவருக்கு அவகாசம் அளிக்க ாம் என்று ஆஜ ாசலைe கசான்eார்
கலை ஞர். அடுத்த நாள் நாஞ்சில் மஜeாகரன் அவர்களும் முரகசாலி மாறனுமாக இலைணந்து எம்.ஜி
ஆலைரக்காணச் கசன்றeர். வலிலைம கபற்றுத் திகழ்கின்ற ஒரு கபரும் இயக்கத்லைதப் பிளந்து சீர்குலை த்து
வி க் கூ ாகதன்று அவரி ம் ஜகட்டுக்ககாண் eர்.
அவர்களது சமாதாe ஜபச்சு வார்த்லைதக்குப் பின் தeது கசயலுக்கு வருத்தம் கதரிவித்து கழகத்திற்குக்
கடிதம் எழுதுவதாக ஒப்புக்ககாண் ார் எம்.ஜி.ஆர்.
அப்ஜபாது அவர் வீட்டுத் கதாலை ப்ஜபசி மணி ஒலித்தது எடுத்துப் ஜபசிeார் எம் ஜி ஆர்
எதிர்முலைeயில் ஜபசியது யாகரன்று கதரியாது. என்e ஜபசிeார்கள் என்பதும் கதரியாது.
கதாலை ப்ஜபசி அலைழப்லைபத் துண்டித்தவர். சற்று ஜநரத்திற்கு முன்பு கசான்e கடிதத்லைதத் தர முடியாது
என்றும் ந ந்தது ந ந்தது தான் என்று திட் வட் மாகக் கூறி அனுப்பிeார்.
அதன் பிறகு கழகத்தின் கபாதுக்குழு கூடியது எம் ஜி ஆர் மீது ஒழுங்கு ந வடிக்லைக எடுக்கும்
தீர்மாeத்தின் மீது 310 ஜபர் அ ங்கிய கபாதுக்குழுவில் அன்லைறக்கு வந்திருந்த 277 ஜபரும்
கசயற்குழுவின் முடிவிலைe ஒருமeதாக ஆதரித்து நிலைறஜவற்றிeர்.
அத்து ன் அத்தலைeயும் முடிந்தது. கழகத்தின் வர ாறு இரண் ாகப் பிளந்தது.
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பகுதி - 22
எம்.ஜி.ஆர் கழகத்லைத விட்டு வி க்கி லைவக்கப்பட் ஜநரத்தில் ஆஜவசமாகவும் ஆக்ஜராசமாகவும்
ஜபசிய ப கழக நண்பர்கள் பின்eாட்களில் எம்.ஜி ஆரி ம் ஐக்கியமாeார்கள். மக்கள் திமுக என்கறாரு
கட்சி கண்டு நாவ ர் அவர்களும் அதிமுக வில் ஐக்கியமாகி அலைமச்சர் பதவியும் கபற்றுக்ககாண் ார்
என்பதும் பின்eாலைளய வர ாறு.
மக்களி ம் ஜபாஜவன் என்ற எம்.ஜி.ஆர் கழக அரசில் ஊழல் ந ந்துள்ளதாக க ல்லிக்குச் கசன்று
குடியரசுத் தலை வரி ம் மனு ஒன்லைற அளித்தார்.
எம்.ஜி.ஆர் பிரிந்து தனிக்கட்சி கண் ஜபாது சட் ப்ஜபரலைவ சபாநாயகராக இருந்தவர் மதியழகன்
ஆவார். அவலைர எம்.ஜி.ஆர் தன் பக்கம் இழுத்துக்ககாண் ார். அவர் சட் சலைப மரபுகலைள மறந்து
எதிர்க்கட்சிகளுக்குத் துலைண ஜபாகத்துவங்கிeார். சட் சலைபயில் ஜகள்வி ஜநரம் துவங்குவதற்கு முன்பு
ஒழுங்கு பிரச்சலைeலைய எழுப்ப முடியாது என்பது மரபு. ஆeால் அன்லைறக்கு மதியழகன் ஜக.டி.ஜக.
தங்கமணி எனும் கம்யூனிஸ்ட் உறுப்பிeலைர ஒழுங்கு பிரச்சலைe எழுப்ப அனுமதித்தார்.
அன்லைறக்கு விவாதங்கள் கார சாரமாக நலை கபற்றது. விவாதங்களில் எம்.ஜி.ஆர், கலை ஞர் மற்றும்
ப ர் பங்ஜகற்றுப் ஜபசிeார்கள். இறுதியாக சபாநாயகர் இருக்லைகயில் அமர்ந்து ககாண்ஜ
முத லைமச்சருக்கு ஆட்சிலையக் கலை த்து விட்டு மக்கலைளச் சந்திக்குமாறு ஜயாசலைe வழங்கிeார்
மதியழகன். அன்லைறக்கு அவர் தன்னுலை ய விருப்பப்படிஜய அன்லைறய ஒற்லைற நாளு ன்
கூட் த்கதா லைர ஒத்தி லைவத்தார்.
அடுத்த சட் மன்ற கூட் த்கதா ர் டிசம்பர் இரண் ாம் நாள் மீண்டும் கதா ங்கும் எe ஆளுநரால்
அறிவிக்கப்பட் து. அக்கூட் த்கதா ரின்ஜபாது 2 தீர்மாeங்கள் சட் சலைபயில் லைவக்கப்பட் து.
முத ாவது கலை ஞர் மற்றும் 185 உறுப்பிeர்கள் ஆதரவு ன் சபாநாயகர் மதியழகன் மீது
நம்பிக்லைகயில் ாத் தீர்மாeம். மற்கறான்று கழக ஆட்சியின் மீது நம்பிக்லைகயில் ாத் தீர்மாeம்
அ.தி.மு.க வால் ககாண்டுவரப்பட் து.
மதியழகன் மற்றும் அதிமு கவின் திட் ப்படி அலைமச்சரலைவக்கு ஆதரவாகக் குரல் வாக்கில்
அதிகப்படியாeவர்கள் வாக்களித்தாலும் தeக்குள்ள அதிகாரத்லைதப் பயன்படுத்தி அலைமச்சரலைவ
நம்பிக்லைக இழந்து விட் து என்று கூறி அலைமச்சரலைவலையக் கலை த்து வி ஜவண்டும் என்னும்
திட் த்ஜதாடு அலைவக்கு வந்தeர். சபாநாயகர் சட் சலைபயில் அறிவித்து விட் ால் எதிர்த்துப் ஜபச
முடியாது. சட் ப்படி தான் எதிர்ககாள்ள ஜவண்டும் அது கபரும் சிக்கல்.
சுதாரித்துக்ககாண் கழக அரசு சட் விதிகலைள ஜமற்ஜகாள்காட்டி சபாநாயகர் மீது அவலைர மாற்றுவது
கதா ர்பாe விவாதம் வரும் ஜபாது அதற்கு அவர் தலை லைம ஏற்க முடியாது எனும் விதிகளின் படி
அன்லைறய விவாதத்திற்குத் துலைணச் சபாநாயகர் சீனிவாசன் அவர்கலைளத் தலை லைமஜயற்ற கசான்eது.
ஆeால் அதிமுக லைவ ஜசர்ந்த உறுப்பிeர்கள் அது கூ ாது என்றும் தங்களது ஜகாரிக்லைகலையத் தான்
முதலில் பரிசீலிக்க ஜவண்டும் என்றும் ஜகாஷம் எழுப்பிeார்கள்.
கதா ர்ந்து அமளிக்கு இலை ஜய சீனிவாசன் தலை லைமயில் நலை கபற்ற சட் சலைப கூட் த்தில்
சபாநாயகரின் மீது ககாண்டுவரப்பட் நம்பிக்லைக இல் ா தீர்மாeம் அலைவயின் குரல் ஓட்க டுப்புக்கு
வி ப்பட்டு கபரும்பான்லைம உறுப்பிeரின் ஆதரஜவாடு கவற்றிகபற்றது. அதன்பிறகு கலை ஞரால்
அலைமச்சரலைவ மீது நம்பிக்லைக ஜகாரும் தீர்மாeம் ககாண்டுவரப்பட்டு அதுவும் கவற்றி கபற்று
அப்ஜபாலைதய சூழ்ச்சிலைய கவன்றது கழக அரசு.
இப்படி கட்சிக்குள் புயலும் பிரளயமும் ந ந்து ககாண்டிருந்தாலும் இ க்கியத்திற்கும் மக்களுக்கும்
ஆற்ற ஜவண்டிய பணிலையக் கலை ஞர் அரசு திறம்ப ச் கசயல்படுத்திக் ககாண்டிருந்தது. 1972 தமிழ்ப்
புத்தாண்டு அன்லைறக்கு ரா ரா ஜசாழனுக்குத் தஞ்லைச கபரிய ஜகாயிலுக்கு கவளிஜய சிலை ஒன்று
நிறுவப்பட் து. அவர் கட்டிய ஜகாயிலுக்குள் அவருக்குச் சிலை லைவக்க மத்திய அரசி ம அனுமதி
ஜகாரப்பட் து. ஆeால் அதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கவில்லை .
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1973 ஏப்ரல் திங்கள் 15 ஆம் நாளில் சி ப்பதிகார காப்பியத்லைத விளக்கும் சி ப்பதிகார கலை க்கூ ம்
ஒன்றும் அலைமக்கப்பட் து.
1974 ஆகஸ்ட் 18 ஆம் நாள் பாஞ்சா ங்குறிச்சியில் எழில் மிகும் கட் கபாம்மன் ஜகாட்லை திறந்து
லைவக்கப்பட் து.
1972 மற்றும் 73 ஆம் ஆண்டு துவக்கத்தில் மூன்று கபரும் தலை வர்கலைளத் தமிழகம் இழந்தது.
ஜவட்புமனு தாக்கல் கசய்த பிறகு வாக்ககடுப்பு ந க்கும் நாள் வலைரக்கும் கதாகுதிக்குள் கா டி எடுத்து
லைவக்காமஜ கவற்றி கபற்றவர் என்ற தனிச் சிறப்புப் கபற்ற காயிஜத மில் த் அவர்கள் மலைறந்தார்.
"திரும்பப்கபற முடியாத ஆசி கூறுகிஜறன்" என்று கலை ஞலைர வாழ்த்திய ரா ாஜி அவர்களும்
கா மாeார்.
அடுத்து அண்ணாலைவயும் கலை ஞலைரயும் ஆளாக்கிய தந்லைத கபரியார் கா மாeர். தங்கலைள ஆளாக்கிய
ஆசானுக்கு அரசு மரியாலைத தர ஆலைணயிட் ார். அதன் காரணமாக தன்னுலை ய ஆட்சி
கலை க்கப்பட் ாலும் கவலை யில்லை என்றார் துணிஜவாடு கலை ஞர்.
இவர்கலைள பற்றி தன் கநஞ்சி ாடும் நிலைeவுகலைள பக்கம் பக்கமாக பகிர்ந்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
1967 முதல் 1976 eவரி இறுதி வலைர ஒன்பது ஆண்டுகள் நலை கபற்ற கழக ஆட்சியில் கசய்த
சாதலைeகலைளப் பட்டியலிட்டு உள்ளார் கலை ஞர். அதில் அண்ணா தலை லைமயில் கசன்லைe மாநி ம்
என்ற கபயலைரத் தமிழ்நாடு எeப் கபயர் மாற்றியது. சுயமரியாலைத திருமணங்கலைள சட் ப்படி
கசல்லுபடியாகும் எeச் சட் ம் இயற்றியது. தமிழ்நாடு பள்ளிகளில் தமிழ், ஆங்கி ம் இரு கமாழி
மட்டுஜம இந்திக்கு இ மில்லை எeத் தடுத்து நிறுத்தியது எe முத்தாய் மூன்லைறக்
குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
அடுத்து அவர் முத லைமச்சராகப் கபாறுப்ஜபற்ற பின் கசய்த சாதலைeகளாக "குடிலைச மாற்று வாரியம்,
இந்தியாவிஜ ஜய முதன்முத ாக ஜபாலீஸ் கமிஷன் அலைமத்தது, கபண் ஜபாலீஸ் பலை லையத்
கதா ங்கியது, 1974 ஆம் ஆண்டு மாநி சுயாட்சித் தீர்மாeத்லைதச் சட் சலைபயில் முன்கமாழிந்து
நிலைறஜவற்றியது வலைர தன்னுலை ய சாதலைeகலைள அடுக்கியிருக்கிறார். மாநி சுயாட்சிக்
ககாள்லைகலையச் சட் சலைபயில் நிலைறஜவற்றிய அந்த நாலைள தன்னுலை ய அரசியல் வாழ்வில்
கபான்eாள் என்று கலை ஞர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
சட் சலைபயில் மாநி சுயாட்சித் தீர்மாeத்லைத நிலைறஜவற்றியது, அதற்கு முன்பு 1973 ஆம் ஆண்டு
அ காபாத் நகரில் நலை கபற்ற தாழ்த்தப்பட்ஜ ார் பிற்படுத்தப்பட்ஜ ார் மாநாட்டில் க ந்துககாண்டு
ஜபசியது இலைவ க ல்லி அரசுக்குப் பிடிக்கவில்லை . ஜ ாக நாயக் க யப்பிரகாஷ் என்பவர்
இந்தியாவில் முழு புரட்சி இயக்கம் என்ற ஒன்லைறத் கதா ங்கி ந த்தி வந்தார். அவரு ன் கலை ஞருக்கு
இருந்த கதா ர்பும் க ல்லிக்குப் பிடிக்கவில்லை .
அ காபாத் மாநாட்டுக்குக் கலை ஞர் கசன்றஜபாது ராமனின் விஜராதி கருணாநிதி என்ற சுவகராட்டிலைய
எங்கும் ஒட்டியிருந்தார்கள். ராமருக்கு விஜராதி நாeல் ராவணன்தான் என்பலைதப் புரிந்து ககாள்ளாத
சி ர் இங்கு இருப்பது வியப்புக்குரியது ஆகும் என்று அங்குப் ஜபசிeார் கலை ஞர்.
1973 ஆம் ஆண்டு கபப்ரவரி மாதம் 12 ஆம் ஜததி சட் சலைபயில் "கபாது வாழ்வில் ஈடுபட்ஜ ார் ஞ்ச
ஊழல் குற்றத் தடுப்பு மஜசாதா" என்ற சட் ம் நிலைறஜவற்றப்பட் து. அதன்படி முத லைமச்சர்,
சட் மன்ற உறுப்பிeர், பாராளுமன்ற உறுப்பிeர் ஜபான்ற முக்கிய கபாறுப்புகளில் கபாதுவாழ்வில்
ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மீது ஞ்ச ஊழல் குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட் ால் அவர்களுக்கு 7 ஆண்டுக்
கா ம் வலைர சிலைறத் தண் லைe விதிக்க வலைக கசய்யும் சட் ம் இயற்றப்பட் து. விசாரலைண
கபாய்யாeால் அப்படிப் கபாய் குற்றம் சுமத்தியவருக்கு மூன்று ஆண்டுக் கா ம் வலைர சிலைறத்
தண் லைe விதிக்கும்படி வடிவம் கபற்றது அச்சட் ம்.
கழகம் மீது கணக்கு ஜகட் எம்.ஜி.ஆர் இலைத 'கருப்பு மஜசாதா' என்று வர்ணித்தார். பிறகு அதிமுக
ஆட்சிக்கு வந்த பின் இச்சட் த்லைதத் திரும்பப் கபற்றeர். இன்னும் நாம் நம்பிக்ககாண்டிருக்கிஜறாம்
கணக்கு ஜகட் தால் தான் எம்.ஜி.ஆர் கவளிஜயற்றப்பட் ார் என்பலைத.
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இந்தியாவில் எமர்க ன்சி
1975 ஆம் ஆண்டு ூன் 12 ஆம் ஜததி அ காபாத் உயர்நீதிமன்றத்தால் வர ாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒரு
தீர்ப்பு வழங்கப்பட் து. அதுஜவ எமர்க ன்சி இந்தியாவில் வருவதற்கு வழிவலைக கசய்தது. அதாவது
1971 ஆம் ஆண்டு நலை கபற்ற பாராளுமன்ற ஜதர்தலில் இந்திரா காந்தி அவர்கள் முலைறஜகடுகள் கசய்து
தான் கவற்றி கபற்றார் என்பலைத ஏற்றுக்ககாண்டு அவரது கவற்றி கசல் ாது என்று தீர்ப்பு வழங்கியது
நீதிமன்றம்.
இந்த தீர்ப்லைப இருபது நாட்களுக்கு நிறுத்தி லைவக்கும்படி தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதியி ம் இந்திராவின்
சார்பில் ஜகாரிக்லைக லைவக்கப்பட் து. ஜகாரிக்லைகலைய ஏற்றுக்ககாண் நீதிபதி அவர் எப்கபாழுது
உச்சநீதிமன்றத்தில் ஜமல்முலைறயீடு கசய்கிறாஜரா அப்கபாழுஜத இந்த அவகாசம் முடிந்து விடும்
என்றார்.
ஆeாலும் உச்ச நீதிமன்றம் கசன்றார் இந்திரா. உச்ச நீதிமன்றத்திலும் இந்திரா காந்தி அவர்களுக்கு
எதிராகஜவ தீர்ப்பு வந்தது. நாடு முழுவதும் இந்திரா காந்தி பதவி வி கக்ஜகாரி ஜகாரிக்லைககளும்
ஜபாராட் ங்களும் ந ந்தது.
அப்ஜபாது அவர் தன்னுலை ய பதவிலையத் தக்க லைவத்துக்ககாள்ள அவசரநிலை ப் பிரக eத்லைத
அறிவித்து இன்லைறக்கு வலைரக்கும் காங்கிரசுக்குத் தீராக்களங்கத்லைத ஏற்படுத்திeார். அதற்கு அடுத்த
நாஜள தி.மு.க வின் கசயற்குழு கூடி அதற்கு ஒரு கண் e தீர்மாeத்லைத நிலைறஜவற்றியது. "இந்திரா
காந்தி இந்தியாவில் சர்வாதிகாரத்திற்காe துவக்க விழாலைவ ந த்தி இருக்கிறார்" என்று துணிந்து
கூறியது கழகம். இந்தியாவிஜ ஜய முதன் முதலில் ஒரு கட்சி எமர்க ன்சிலைய எதிர்த்து தீர்மாeம்
இயற்றிய கபருலைம திமுக விற்குத் தான் உண்டு.
எமர்க ன்சியில் பத்திரிக்லைககளுக்குத் தணிக்லைக வந்தது. ஜபச்சுரிலைம மறக்கப்பட் து. ஏன் லைகது
கசய்யப்பட் ார்கள் எதற்குக் லைகது கசய்யப்பட் ார்கள் காரணம் கசால் ப்ப வில்லை . யாகரல் ாம்
லைகது கசய்யப்பட் ார்கள் என்பது கூ அறிவிக்கப்ப வில்லை . லைகது கசய்யப்பட் வர்கள்
நீதிமன்றங்களுக்கும் ஜபாக முடியாது அதற்காகவும் புதிய சட் ம் இயற்றப்பட் து இந்தியாவில்
இந்திராவின் சர்வாதிகாரம் ஆரம்பமாeது.
அதுவலைர ஆ மரமாய் ஜவர்விட்டு கிலைள பரப்பி கம்பீரமாய் நின்ற இந்திய eநாயகம் அநியாயமாய்
கவட்டி வீழ்த்தப்பட் து.

88

பகுதி - 23
நாட்டில் எமர்க ன்சி நிலை அறிவிக்கப்பட்டு தeது சகாக்கள் சிலைறயில் வாடுகிறார்கள் என்பலைதத்
தாங்கிக்ககாள்ள இய ாத காமரா ர் படுத்த படுக்லைகயாeார் அவலைரக் காண நாவ ரும் கலை ஞரும்
கசன்றeர். கண்கள் குளமாக காமரா ர் "ஜதசம் ஜபாச்சு! ஜதசம் ஜபாச்சு!" என்று உரக்கக்கூவிeார்.
அழுதபடிஜய கலை ஞர் காமரா லைரக் கட்டிக்ககாண் ார். அவர்கள் இருவலைரயும் கண் க ங்கியபடிஜய
ஜதற்றிeார் அருகிலிருந்த நாவ ர்.
"ஐயா! நீங்கள் கசான்eால் நாங்கள் ராஜிeாமா கசய்து விட்டு சர்வாதிகாரத்லைத அழிக்க உங்கள்
பின்eால் அணிவகுக்கத் தயார்" என்றார் கலை ஞர்.
"கபாறுலைமயாக இருங்கள்! அவசரப்ப ாதீர்கள்! இப்ஜபாது இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான்
eநாயகம் இருக்கிறது. நீங்கள் ராஜிeாமா கசய்தால் அதுவும் ஜபாய்விடும். ககாஞ்ச நாள்
கபாறுலைமயாக இருங்கள்." என்று அறிவுலைர கூறி அனுப்பிeார் கபருந்தலை வர்.
கநருக்கடி நிலை பிரக eம் கதா ர்பாகப் பிரதமர் இருபது அம்சத் திட் த்லைத அறிவித்தார். மற்ற
மாநி முத லைமச்சர்கள் எல் ாம் அலைத அப்படிஜய நிலைறஜவற்றுஜவாம் என்று கிளி பிள்லைள ஜபால்
கசான்e ஜபாது கலை ஞர் மட்டும் கசான்eார் "இஜதா பாருங்கள், நீங்கள் அறிவித்திருக்கும் இருபது
அம்ச ஜகாரிக்லைகயில் ப எங்கள் மாநி த்தில் நிலைறஜவற்றப்பட் ாகிற்று. நீங்கள் கசால் ாத ப
மக்கள் ந ப்பணிகள் கூ நிலைறஜவற்றப்பட்டிருக்கிறது." என்று புள்ளி விவரத்ஜதாடு தகவலை யளித்து
அவசரக்கா த்துக்கும் பயமில்லை இந்திராவிற்கும் பயமில்லை என்பலைதத் துணிந்து கசான்eார்.
மற்ற முதல்வர்கள் எல் ாம் பிரதமலைரப் பற்றிப் ஜபசிeால் எழுதிeால் மட்டுமல்
முதல்வலைரப்பற்றிப் ஜபசஜவா எழுதஜவா கசய்தாலும் லைகது எeச் சட் ங்களில் திருத்தங்கள் கசய்து
ககாண்டிருந்த ஜபாது கசன்லைe க ற்கலைரயில் எகமர்க ன்சிலைய எதிர்த்து ஐந்து ட்சம் மக்கள் க ந்து
ககாண் பிரம்மாண் கபாதுக்கூட் த்தில் எகமர்க ன்சிக்கு எதிராக திமுக சூளுலைர ஏற்றது.
ஜமலை யில் அமர்ந்திருந்தவர்களும் மக்களும் எழுந்து நிற்கக் கலை ஞர் கசால்வலைத மக்கள் திருப்பி
முழங்கிeார்கள்
"... எந்த நிலை யிலும் எத்தலைகய கநருக்கடி ஏற்பட் ாலும்
இந்தியாவின் மக்களாட்சி முலைறக்குக் ஜகடு ஏற்ப ாமல்
பாதுகாப்பதற்குத் தயங்க மாட்ஜ ாம் என்று உறுதி எடுத்துக்ககாள்கிஜறாம்.
ஜதசத் தலை வர்கள் விடுதலை
பத்திரிக்லைகயாளர்களின் நியாயமாe உரிலைமகள்
இந்த ஜகாரிக்லைககலைள நிலைறஜவற்ற ஜவண்டுகமன்று
இந்தியப் பிரதமர் அவர்கலைள
தமிழ்நாடு மக்களின் இந்த மாகபரும் கூட் ம் ஜகட்டுக் ககாள்கிறது.
வாழ்க eநாயகம்!"
இந்த கநருக்கடி நிலை கா கட் த்தில் தான் என்.வி.என் அவர்கள் கா மாeார். இவர்தான் கசன்லைe
மாவட் தி.மு.க கழகத்தின் முதல் கசய ாளர். கழகத்தின் சட் திட் ங்கலைளத் திருத்துவதற்கு
அலைமக்கப்பட் குழுவிற்கும் இவர்தான் கசய ாளராக இருந்தார்.
அவர் மருத்துவமலைeயில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். இனி தான் பிலைழக்க மாட்ஜ ாம் என்பலைத
உணர்ந்து ககாண்டு அவருலை ய மகன்களாe ஜசாமு மற்றும் கசல்வத்தின் கரங்கலைளக் கலை ஞரின்
லைகஜயாடு இலைணத்து லைவத்து "நீங்கள் கட்சிக்கும் கலை ஞருக்கும் என்லைறக்குஜம துஜராகம் கசய்யக்
கூ ாது. துஜராகம் நிலைeக்கஜவ கூ ாது" என்று ஆலைணயிடுவித்தார். பிறகு கலை ஞலைரப்பார்த்து "நான்
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ஏதாவது என்லைe அறியாமல் எப்ஜபாதாவது தவறு கசய்திருந்தால் என்லைe மன்னித்து விடுங்கள்"
என்று கலை ஞலைர வி பதிஜeாரு வயது கபரியவராe அவர் கசான்e ஜபாது கண்ணீர் விட் ழுதார்
கலை ஞர்.
அடுத்து காந்தி பிறந்த நாளிஜ ஜய அவசரக்கா த்தின் ககாடுலைமகலைளக் கண்டு க ங்கிய காமரா ர்
கா மாeர். அன்லைறக்குத் தலை வர்கள் விடுதலை கசய்யப்படுவார்கள் என்று காத்திருந்தவருக்கு
ஏமாற்றம் மிஞ்ச அந்த அதிர்ச்சியிஜ மாண் ார் எe அவருக்கு கநருக்கமாeவர்கள் கசான்eார்கள்.
அவலைர காங்கிரஸ் தலை லைமயகத்திஜ மக்கள் பார்லைவக்காக லைவத்துவிட்டு அங்ஜகஜய அ க்கம்
கசய்யக் காங்கிரஸ்காரர்கள் ஆஜ ாசித்த ஜபாது அலைத மறுத்த கலை ஞர் ரா ாஜி மண் பத்தில் எடுத்து
வந்து லைவக்க உத்தரவிட் ார். அடுத்த இரண்டு மணிஜநரத்தில் அவரது பூதவு ல் ரா ாஜி மண் பம்
வந்தது. பின்eர் அன்லைறக்கு இரவு எட்டு மணி ஜபால் மலைழலையயும் கபாருட்படுத்தாமல் கிண்டிக்கு
அதிகாரிகளு ன் அவரும் கசன்று கவளிச்சம் இல் ாததால் தங்கள் வாகeங்கலைளத் திருப்பி விட்டு
அந்த கவளிச்சத்திஜ ஜய இ த்லைத ஜதர்வு கசய்தeர்.
அடுத்த நாள் காமரா ர் இறுதி ஊர்வ த்திற்கு அவரது பூத உ லை இராணுவ அதிகாரிகளு ன்
கலை ஞரும் இலைணந்து தூக்கிச்கசன்று வாகeத்தில் ஏற்றிeார். காமரா ர் அ க்கம் கசய்யப்பட்
இ த்தில் அவர் புகழ் பாடியபடி நிற்கும் நிலை வா யம் கட் ப்படும் என்று அறிவித்து அலைதச்
கசய்தும் முடித்தார் கலை ஞர். காங்கிரஸ் எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும், ககாள்லைககள் ஜவறு ஜவறாக
இருந்தாலும் கபருந்தலை வர் காமரா ர் மீது அளவு க ந்த மரியாலைதயும் அன்பும் கலை ஞர்
லைவத்திருந்தார் என்பதற்கு இலைவகயல் ாம் சான்றுகள்.
1975 கலை ஞர் ஆட்சி கலை க்கப்படுவதற்கு முன்பு காமரா ரின் ஸ்தாபe காங்கிரஸின் சி ர் இந்திரா
காங்கிரஸ் உ ன் இலைணவதற்கு முயன்றeர். ஜவறு சி ஜரா அது காமரா ரின் விருப்பத்திற்கு மாறாeது
ஆகஜவ இந்திரா காங்கிரஸில் இலைணவலைதக்குறித்து நிலைeக்கஜவ கூ ாது என்று தனித்துப் பிரிந்து
நின்றeர். இப்படி காங்கிரஸ்ல் இரு கபரும் பிளவுகள் வளர்ந்து ககாண்டிருந்தது.
இந்திரா காங்கிரஸ்ல் ஸ்தாபe காங்கிரஸ் இலைணயாததற்கு திமுக தான் காரணம் என்று இந்திரா
அவர்களுக்குத் தவறாe தகவல் ஜபாeது.
வள்ளுவர் ஜகாட் ம் பணிகள் அத்தலைeயும் முடிவு கபற்று திறப்புவிழாவுக்காe ஏற்பாடுகலைள கசய்ய
ஆஜ ாசலைe கூட் ம் ஒன்றும் ந ந்தது. அம்மாதத்தில் தான் எமர்க ன்சியால் கலை ஞர் ஆட்சி
கலை க்கப்பட் து. அதன் பிறகு ஏப்ரல் மாதத்தில் வள்ளுவர் ஜகாட் ம் அன்லைறய குடியரசு தலை வர்
கரங்களால் திறந்து லைவக்கப்பட் து. அதற்கு அடிக்கல் நாட்டியவர் கலை ஞர்.
அது எப்படி அலைமய ஜவண்டும் என்று முதல் திட் வலைரப ம் வலைரந்து ககாடுத்தவர் கலை ஞர்.
ஒவ்கவாரு பணிலையயும் பார்த்து பார்த்து கசய்தார் இறுதியில் ஆட்சி கலை க்கப்பட் காரணத்தால்
அவர் அந்நிகழ்ச்சிக்கு அலைழக்கக்கூ ப வில்லை . அது மட்டுமின்றி அடிக்கல் நாட்டிய ஜபாது
அலைமக்கப்கபற்ற அவர் கபயர் தாங்கிய கபயர் ப லைக கூ அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்திeர்
அதிகாரிகள்.
1975 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 25 முதல் 28 வலைர ஜகாலைவ மாநகரில் கழகத்தின் ஐந்தாவது கபாது மாநி
மாநாடு நலை கபற்றது. அம்மாநாட்டில் தான் ஜதர்தல் உரிய கா த்தில் ந த்த ஜவண்டும் என்ற
தீர்மாeம் நிலைறஜவற்றப்பட் து. ஆeால் அஜத ஜததியில் இந்திரா காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநாடு
சண்டிகரில் நலை கபற்றது அந்த மாநாட்டில் ஜதர்தலை ஓராண்டு கா த்திற்கு ஒத்திப் ஜபா ஜவண்டும்
என்று தீர்மாeம் நிலைறஜவற்றிeார்கள் எமர்க ன்சியின் காரணமாக இந்திரா காங்கிரஸ்
எஜதச்சதிகாரமாக கபற்றுக்ககாண் பயன்களில் இதுவும் ஒன்று.
நா ாளுமன்ற மாநி ங்களலைவயில் நலை கபற்ற விவாதம் ஒன்றிற்கு பதி ளித்த பிரதமர் இந்திரா காந்தி
இந்தியாவில் கட்டுப்பா ற்ற இரண்டு தீவுகள் இருப்பதாக கதரிவித்தார். அவர் சுட்டிக்காட்டியதில்
ஒன்று கழகம் ஆட்சி புரியும் தமிழகம் இன்கeான்று ஸ்தாபe காங்கிரஸ் ஆட்சி புரியும் கு ராத். இலைவ
இரண்டும் தீவுகள் அல் இந்திராவின் எமர்க ன்சி எனும் தீவிரவாத ஜபாக்கிற்கு துலைண ஜபாகாத
அரசுகள்.
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அப்ஜபாது இந்திரா காங்கிரஸ் கட்சியின் தலை வராக இருந்தவர் பம்பாயில் நலை கபற்ற ஒரு
கூட் த்தில் ஜபசும்ஜபாது ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்லைத தலை கசய்தது ஜபா கழகமும் ஒழுங்காக
ந க்காவிட் ால் அதற்கும் அஜத கதி ஜநர ாம் என்று எச்சரித்தார்.
இதன் கதா ர்ச்சியாக 1976 ஆம் ஆண்டு eவரி திங்கள் 31 ஆம் ஜததி கழக அரசு மத்திய அரசால்
கலை க்கப்பட் து. கழக ஆட்சி கலை க்கப்பட் அன்று வள்ளுவர் ஜகாட் ம் மற்றும் காமரா ர்
நிலைeவா யம் கசன்று அங்கு கசய்ய ஜவண்டிய ஜவலை களுக்கு ஆஜ ாசலைe வழங்கிeார் கலை ஞர்
வழங்கிவிட்டு அன்று மாலை யில் நலை கபற்ற பள்ளி விழா ஒன்றில் க ந்து ககாண் ார். அந்த
விழாவில் ஜபசும்ஜபாது கசான்eார் நான் முத லைமச்சராக இறுதியாக க ந்து ககாள்ளும் விழா
இதுவாகத்தான் இருக்க கூடும். அதற்கு அங்கிருந்தவர்கள் உணர்ச்சி கபாங்க “அப்படி கசால் ாதீர்கள்”
என்று ஒலிகயழுப்பிeர்.
அந்த விழாவிலைe முடித்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்த கலை ஞலைர அவரது மருமகன்களாe அமிர்தம்
மற்றும் கசல்வம் இருவரும் சிரித்த முகமாக "ஆட்சிலைய கலை த்து விட் ார்கள்" என்ற கசய்திலைய
அவருக்கு அறிவித்தார்கள். உ ஜe கலை ஞர் "அப்பா ா சஸ்கபன்ஸ் முடிந்தது” என்றார். உ ஜe
அங்கிருந்த அரசு காலைர தலை லைமச் கசய கத்துக்கு எடுத்துச் கசல்லுமாறு கூறிவிட்டு தன்னுலை ய
வீட்டின் மாடிக்கு கசன்றார்.
அவலைரப் பார்த்த அவருலை ய தனி அலுவ ர்கள் அலைeவரும் கதறி அழுதeர் "ஜச! இது என்e
லைபத்தியக்காரத்தeம். லைதரியமாக இருங்கள்!" எe அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறி விட்டு ஜமஜ கசன்று
நண்பர்களுக்கு தகவலை ச் கசால் க லிஜபாலைe எடுத்தால் அது கட் ாகி இருந்தது.
சி நிமி ங்களில் கசய்தி கசன்லைe முழுவதும் பரவியது. மக்கள் கபருந்திரளாக அழுதபடிஜய
கலை ஞர் வீட்டு முன் குழுமிeர் அவர்கலைள சமாதாeம் கசய்து அனுப்பி விடுவது கலை ஞருக்கு
கபரும் சவா ாக தான் இருந்தது. ஆeால் அதற்கு ஜநர் எதிராக அவரது மலைeவிமார்களும், மகன்களும்,
மகள்களும், மருமகள்கள் எe யாரி மும் எந்த விதமாe வருத்தஜமா, ஜவதலைeஜயா, அழுலைகஜயா
இல்லை அவர்கள் அத்தலைe ஜபரும் இயல்பாகஜவ இருந்தeர்.
சற்று ஜநரத்தில் அவரது இல் த்திற்கு ஜபாலீஸ் வந்தது. "என்e விஜசஷம் நான் லைகதாக ஜவண்டுமா?"
என்றார் கலை ஞர். "இல்லை உங்கள் மகன் ஸ் ாலின்" என்றeர். "அவன் வீட்டில் இல்லை " என்றவர்
"உங்கலைள கவறுங்லைகஜயாடு அனுப்ப வருத்தமாக இருக்கிறது. நாலைளக்கு என்லைe லைகது கசய்து
கசல்வதற்கு பதில் இன்ஜற அலைழத்து கசல்லுங்கஜளன்" என்றார்.
ஆட்சி கலை க்கப்பட்து என்றலைத அறிந்த ஜபாது வராத துக்கம் மகன் ஸ் ாலிலைe லைகது கசய்யப்
ஜபாகிறார்கள் என்றதும் கரும் ஜமககமe அவ்வீட்லை சூழ்ந்து ககாண் து. அப்ஜபாது ஸ் ாலினுக்கு
திருமணமாகி நான்லைகந்து மாதங்கள் தான் ஆகி இருந்தe. அவரது மலைeவி துர்க்கா அப்ஜபாது ஓரிரு
மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தார். அவர் கலை ஞர் காலில் விழுந்து கதறி அழுதார். அவருக்கு ஆறுதல்
கூறுவது ஜபால் ஜபசிவிட்டு "எல் ாரும் எல் ாவித தியாகங்களுக்கும் தயாராக இருக்கஜவண்டும்"
என்று உரக்க சத்தமிட் ார் கலை ஞர்.
மறுநாள் ஸ் ாலின் வந்ததும் கலை ஞர் ஐஜிக்கு கதாலை ப்ஜபசி மூ ம் அவலைர அலைழத்து ஸ் ாலிலைe
அலைழத்துச் கசல் ச் கசான்eார். ஸ் ாலின் குளித்து முடித்து ஜதலைவயாe துணிமணிகலைள
எடுத்துக்ககாண்டு கலை ஞரின் காலில் விழுந்து வாழ்த்து கபற்றுவிட்டு அந்த கதருவும், கலை ஞரும்,
ஊரும் உறவுகளும் ஜவடிக்லைக பார்த்து நிற்க ஜபாலீஸ் ஜவனில் ஏறிப் புறப்பட் ார். கூடி நின்றவர்கள்
வாழ்த்து முழக்கங்கலைள எழுப்பிeர். அன்லைறக்குக் காலை யிஜ ஜய சிட்டிபாபு உட்ப ப் ப கழக
காலைளகள் லைகது கசய்யப்பட் eர்.
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பகுதி - 24
எமர்க ன்சி
இந்திராவின் எமர்க ன்சி கா த்தில் "ஹிட் ர் ஆகிறார் இந்திரா" என்கறாரு கார்ட்டூலைe
கவளியிட் ார் முரகசாலி மாறன். அது ப கவளிநாட்டு பத்திரிக்லைககளிலும் கவளிவந்து தமிழகம்
எமர்க ன்சிலைய கடுலைமயாக எதிர்க்கிறது என்பலைத உ கிற்கு உயர்த்தி காட்டியது. அத்தலைகய மாறலைe
விடுவார்களா, அவலைரத் ஜதடி இரவு ப
ாரிகளில் ஜபாலீஸ் பலை கலை ஞரின் வீட்லை சூழ்ந்து
ககாண் து. அவர் அப்ஜபாது அங்கு இல்லை க ல்லியில் இருந்தார்.
க ல்லியில் இருந்த மாறன் மறுநாள் காலை யில்தான் வீட்டுக்கு வந்தார். அவர் வந்ததும் ஐ ஜிக்கு
கதாலை ஜபசி மூ ம் தகவல் கசான்e கலை ஞர் அவர் மிசா லைகதியாக சிலைறவாசம் கசல்லும்ஜபாது
கட்டி அலைணத்து உச்சி ஜமாந்து "கசன்று வா" என்று வாழ்த்தி அனுப்பிeார். கநஞ்லைச
கல் ாக்கிக்ககாண்டு அவரது குடும்ப உறுப்பிeர்களும் அவலைர அனுப்பி லைவத்தeர்.
பிப்ரவரி 3 அது தான் அண்ணாவின் நிலைeவு நாள். அன்லைறக்கு அண்ணா சதுக்கம் கசன்று அங்கு
அவருக்கு ம ர்வலைளயம் லைவக்கப்பட் து. மிசாவில் எத்தலைe ஜபர் லைகதாeார்கள் என்ற தகவல்
கவளியி க்கூ ாது என்பதும் சட் ம். ஆeால் கலை ஞஜரா சாதூர்யமாக அன்லைறக்கு அண்ணா
சதுக்கத்திற்கு ம ர்வலைளயம் லைவக்க வர இய ாஜதார் பட்டியல் என்று மிசாவால் லைகது
கசய்யப்பட் வர்களின் கபயர்கலைள சூசகமாக கவளியிட் ார்.
ஆட்சி கலை க்கப்பட்டு கமாத்தம் 25,000 திமுக கதாண் ர்கள் மிசாவில் சிலைறலைவக்கப்பட் eர்.
இன்னும் ஸ்தாபe காங்கிரஸ், கம்யூனிஷ்ட் மற்றும் பத்திரிக்லைகயாளர்கள், எழுத்தாளர்கள் உட்ப ப ர்
லைகது கசய்யப்பட்டு சிலைறயிலை லை க்கப்பட் eர்.

சர்க்காரியா கமிஷன்
கழக அரலைச கலை த்து விட்டு குடியரசுத் தலை வர் ஆட்சி அமுல்படுத்தியலைத வரஜவற்றது அ.தி.மு.க
பிப்ரவரி 3 ஆம் ஜததி கழக அலைமச்சரலைவ மீது விசாரலைண ந த்துவதற்காக நீதிபதி சர்க்காரியா அவர்கள்
தலை லைமயில் சர்க்காரியா கமிஷலைe மத்திய அரசு அலைமத்தது. இக்கமிஷன் எம்.ஜி.ஆர் அவர்கள் 1972
ஆம் ஆண்டு eாதிபதியி ம் அளித்த புகார்களின் அடிப்பலை யில் விசாரலைண கதா ர ஜபாவதாக
அறிவித்தது. நான்காண்டுகள் முன்பு ஏவிய அம்பு நன்கு ஓய்கவடுத்து விட்டு சீறி வந்து கலை ஞரி ம்
புறமுதுகிட்டு திரும்பி ஓடியது.
கலை ஞருக்கு அவர் வாழ்வில் நீங்கா பழி வாங்கித்தந்த கசயல்கள் உண்டு. அவலைர விட்டு நீங்காத
புகலைழ வாங்கி தந்த கசயல்களும் ப உண்டு. ஊழல் வழக்குகளில் சிக்க லைவத்து அழியா பழிக்கு
அவலைர ஆளாக்க அனுப்பட் சர்காரிய கமிஷeால் எத்தலைe முயன்றும் முரகசாலி, அவரது வீடு எe
அவருக்குரிய அத்தலைe இ த்திலும் ஜசாதலைe கசய்தும், எமர்க ன்சிலைய பயன்படுத்தி சாட்சிகலைள
மிரட்டியும் கூ ஊழலை நிரூபிக்க முடியாமல் கலை ஞருக்கு அழியா புகலைழத்தான் ஜதடித்தந்தது.
இக்கமிஷன் அலைமக்கப்பட்டு நாப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் ஆகிவிட் ஜபாதிலும் இன்லைறக்கும்
கழகத்தவர்கள் கசால் ஜகட்கிஜறாம் "சர்க்காரியா கமிஷeாஜ முடியாதலைதயா நீங்கள் கசய்து வி ப்
ஜபாகிறீர்கள்."
தமிழகத்தில் குடியரசுத் தலை வர் ஆட்சி பிரக eப்படுத்தப்பட் லைத அடுத்து முதல் 15 நாட்கள்
ஊர்வ ங்கள் கபாதுக்கூட் ங்கள் ந த்த தலை விதிக்கப்பட் து அலைதத் கதா ர்ந்து மீண்டும் 15
நாட்கள் அலைவ நீட்டிக்கப்பட் e. தமிழகம் எமர்க ன்சி எனும் கசப்லைப முழுலைமயாக அனுபவிக்க
துவங்கியது.
அம்மாதம் இந்திரா காந்தி அம்லைமயார் 13 ஆம் ஜததி குடும்பமாக கசன்லைeக்கு வந்தார். கழக அரசு
கட்டிமுடித்த காமரா ர் நிலைeவு மண் பத்லைத திறந்து லைவத்தார். பிறகு 15 ஆம் ஜததி ஸ்தாபe
காங்கிரஸ் மற்றும் இந்திரா காங்கிரஸ் ஆகியலைவ இலைணயும் நிகழ்வில் க ந்து ககாண்டு
உலைரயாற்றிeார்.
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அவ்விழாவில் ஜபசும்ஜபாது ஆந்திரம், கர்நா கம், மராட்டியம் ஆகிய மாநி ங்கள் தமிழகத்திற்கு த ா
500 ஜகாடி கe அடி வீதம் கமாத்தம் 1500 ஜகாடி கe அடி நீர் தரப்ஜபாவதாக உறுதியளித்தார். இனி
கசன்லைeக்கு தண்ணீர் பஞ்சம் வராது என்று அடித்து ஜபசிeார். அதன் பிறகு திமுக கழகமும்
கருணாநிதியும் இ ங்லைக தமிழர்களுக்கு உதவுகிறார்கள் அவர்களுக்காக பிரச்சாரமும் கசய்கிறார்கள்.
இது ஜபான்ற பிரசாரங்களுக்கு இ ம் ககாடுக்கக்கூ ாது. இதeால் இந்திய இ ங்லைக அரசுகளின்
நட்புறவு ககடுகிறது என்று ஜபசி லைகதட் ல் வாங்கி விட்டு கசன்றார்.
கதா ர்ந்து மிசா சட் ப்படி கழகத்திeர் மற்றும் அரசு லைக காட்டுபவர்கள் அத்தலைe ஜபரும் லைகது
கசய்யப்பட் eர். கூ கலை ஞலைர தனிலைமப்படுத்துவதில் கவeமாக இருந்தeர். அவரு ன்
யாகரல் ாம் அவரது காரில் பயணப்படுகிறார்கஜள அவர்கள் அத்தலைe ஜபரும் கதா ர்ந்து லைகது
கசய்யப்பட் eர். அவருக்கு விருப்பமாe இரு ஓட்டுeர்கள் அதிகார வர்க்கத்தின் மிரட் லுக்கு
அடிபணிந்து இருவரும் தங்கள் ஜவலை லைய விட்டு கசன்றeர்.
அந்த சமயத்தில் முன்eாள் அலைமச்சர் கண்ணப்பன் என்பவர் அவருக்கு கார் ஓட்டும் கபாறுப்லைப
ஏற்கறடுத்தார். காரில் ஜபசிக்ககாண்டு ஜபாeாஜ லைகது கசய்பவர்கள் காலைர ஓட்டிச்கசன்றால் விட்டு
விடுவார்களா என்e, அவலைரயும் மிசாவில் சிலைறக்கனுப்பிeார்கள்.
மற்ற மாவட் லைகதிகலைள வி ச் கசன்லைeயில் தான் மிசா ககாடுலைம மிக மிக அதிகமாக இருந்தது.
அங்குதான் ஸ் ாலின், சிட்டிபாபு உட்பட் வர்கள் அலை க்கப்பட்டிருந்தeர். கசன்லைeயில் ந ந்த
இத்தலைe அரா கத்திற்கு ஸ் ாலின் அங்கிருந்ததும் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்க ாம். மற்ற
இ ங்களில் எல் ாம் மிசா லைகதிகலைள வாரம் ஒரு முலைற குடும்ப அங்கத்திeர்கள் சந்தித்துக்ககாள்ள
அனுமதி இருந்தது. கசன்லைe சிலைறயில் அதற்கும் அனுமதி வழங்கப்ப வில்லை .
திeம் திeம் கழக கண்மணிகளின் கபற்ஜறார்களும், சஜகாதர சஜகாதரிகளும், அவர்கள் மலைeவிகளும்
கலை ஞரின் வீடு வந்து அவலைர சந்தித்து அவரி ம் கண்ணீர் மல்க இந்த அநியாயத்திற்கு தீர்வுக்காண
முலைறயிட்டு விட்டுச் கசல்வது வாடிக்லைகயாeது. அவர்கலைளத் ஜதற்றி அனுப்பிக்ககாண்டிருந்தார்
கலை ஞர். மாதம் ஒன்றாeது எனினும் மிசா லைகதிகலைளச் சந்திக்க யாரும் அனுமதிக்கப்ப வில்லை .
லைகதிகள் அடித்து கநாறுக்கப்படுகிறார்கள் தாங்ககாணா சித்திரவலைதகளுக்கு ஆளாகிறார்கள் எனும்
கசய்திகள் கசியத் துவங்கிe.
கலை ஞர் கபாறுலைம இழந்தார் ஐ ஜி லைய அலைழத்தார் "நாலைள காலை க்குள் நீங்கள் மிசா லைகதிகலைளப்
பார்க்க அவர்கள் உறவிeர்களுக்கு அனுமதி வழங்கவில்லை என்றால் நான் சிலைறச்சாலை முன் சாகும்
வலைர உண்ணாவிரதம் இருக்கப் ஜபாகிஜறன்" என்றார்.
அந்த மாலை சிலைறக்கதவுகள் திறந்தது. அவர்கள் உறவிeர்கள் மட்டும் சி நிமி ங்கள்
சந்தித்துக்ககாள்ள அனுமதி வழங்கப்பட் து. ஸ் ாலிலைeக் காண குடும்பத்திeரு ன் கலை ஞர்
கசன்றார். லைகயில் ஏற்பட்டிருந்த காயங்கலைள மலைறப்பதற்காக முழுக்லைகச் சட்லை அணிவித்து
ஸ் ாலின் அலைழத்து வரப்பட் ார். "அடித்தார்களா?" என்று ஜகட் ார் கலை ஞர். ஸ் ாலினி மிருந்து
"இல்லை " என்ற பதிஜ வந்தது. ஒரு ஜவலைள உண்லைமலையச் கசால்லியிருந்தால் அன்லைறக்கு மீண்டும்
சிலைறயில் உள்ள அத்தலைe கழகத்திeரும் அடித்து கநாறுக்கப்பட்டிருப்பார்கள்.

மிசாக்ககாடுலைமகள்
மிசாக் ககாடுலைமகலைளப் பற்றிப் படித்தாஜ உ ம்கபல் ாம் நடுங்கும் அளவு ககாடுலைமகள்
அரங்ஜகறியுள்ளe. எந்த ஜகள்வியும் இன்றி சிலைற அலைறகளிலிருந்து இழுத்து வந்து ரத்தம் கசாட் ச்
கசாட் அடித்து கநாறுக்கப்பட் ார்கள். அரசுக்கு யாலைரயும் லைகது கசய்துககாள்ள ாம். லைகதிகளுக்கு
ஜசாற்று ன் மண்லைணயும் சிறுநீலைரயும் க ந்து ககாடுத்து இருக்கிறார்கள். வ இந்தியாவில் ஒரு
சஜகாதரலைeயும் அவeது சஜகாதரிலையயும் நிர்வாணப்படுத்தி ஜபாலீஸ் அதிகாரிகள் முன் அவர்கள்
பாலுறவு ககாள்ள வற்புறுத்தப்பட் ககாடுலைமகள் எல் ாம் இந்திராவின் எமர்க ன்சி
நிலைறஜவற்றியது.
இந்தியச் சுதந்திரப் ஜபாராட் வீரர்கலைளக் கூ இந்த அளவுக்கு ஆங்கிஜ யர்கள் ககாடுலைமப்படுத்தி
இருப்பார்களா என்பது கதரியாது. அந்த அளவுக்கு மிக மிக கீழ்த்தeமாக ந த்தியது இந்திராவின் மிசா.
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சிலைறயில் தங்களுக்கு ந ந்த ககாடுலைமகலைள எல் ாம் விளக்கமாக திமுக ககாள்லைக பரப்புச்
கசய ாளராக இருந்து சிலைறயிஜ ஜய மாண்டுஜபாe சிட்டிபாபு 'லை ரி' எனும் தலை ப்பில் எழுதியது
பின்eால் புத்தகமாகவும் கவளியாeது.
கசன்லைe சிலைறச்சாலை ககாடூரங்களுக்ககல் ாம் காரண கர்த்தாவாக இருந்தவர் வித்யாசாகர் எனும்
காவல்துலைற அதிகாரி என்று மத்தியில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட் பின்eர் எமர்க ன்சி ககாடுலைமகலைள
விசாரிக்க அலைமக்கப்பட் கமிஷன் அறிவித்தது. அப்ஜபாது தமிழகத்தில் ஆட்சிக் கட்டில் ஏறிய
எம்.ஜி.ஆரின் அதிமுக அரசு பதவிஜயற்றவு ன் அவருக்குப் பதவி உயர்வு வழங்கி அதற்குக் கூலியாக
அவலைர கவுரவித்தது.
அ க்குமுலைறகளும், ஒடுக்குமுலைறயும், அரா கங்களும் நிகழ்ந்து ககாண்டிருந்த ஜநரத்திலும் கலை ஞர்
முரகசாலியில் கதா ர்ந்து எழுதிக் ககாண்டிருந்தார். இருபது வரி எழுதிeால் நான்கு வரிஜய மிஞ்சும்.
அந்த அளவுக்கு கசன்சார் மூ ம் பத்திரிக்லைக சுதந்திரம் நசுக்கப்பட் து. ஒரு கட் த்தில் அவர் எழுத்லைத
முழுவதுமாகஜவ தலை கசய்தார்கள். அதன் பிறகு கரிகா னின் ஜகள்வி பதில்கள் எனும் கபயரில் 20
ஜகள்விகளுக்குப் பதில்கள் எழுதிeார். அதுவும் கசன்சார் கசய்யப்பட் து. பாதிக்குப் பாதி கூ
ஒழுங்காக கவளியி முடியவில்லை .
எமர்க ன்சியின் கசன்சார் எப்படி இருந்தகதனில் அண்ணாலைவ அறிஞர் அண்ணா என்ஜறா,
காமரா லைரப் கபருந்தலை வர் காமரா ர் என்று எழுதிeால் கூ அறிஞர் என்பதும் கபருந்தலை வர்
என்பதும் கசன்சார் மூ ம் கவட் ப்படும் அளவுக்கு இருந்தகதனில் பார்த்துக்ககாள்ளுங்கள்.
கலை ஞருக்கு எதிராக எழுதும் பத்திரிலைககளுக்கு முழு சுதந்திரம் அளிக்கப்பட் து. கலை ஞலைரப் பற்றி
அவதூறுகளும் கழகத்லைதப் பற்றி கபாய்களும் கட் விழ்த்து கணக்கின்றி வி ப்பட் e.
அலைவகளுக்குப் பதில் எழுத வி ாமல் கலை ஞரின் கரங்கஜளா கட் ப்பட் e.
இந்த சூழ்நிலை யில் தமிழககமங்கும் கலை ஞர் சுற்றுப் பயணம் ஒன்லைற ஜமற்ககாள்ளத் திட் மிட் ார்.
அதeால் பிரச்சலைeகளும் அவருக்கு ஜமலும் பாதிப்புகளும் வரும் என்று கூறி கழகத்தின் ப ர் அலைதத்
தலை கசய்ய வலியுறுத்திeார்கள். அவரும் அப்ஜபாலைதக்கு அலைதத்தள்ளி லைவத்தார்.
இந்த நிலை யில் கட்சியில் சி ர் கலை ஞர் தலை லைமப் பதவியிலிருந்து வி க ஜவண்டும் என்னும் ஒரு
கடிதம் எழுதி பு வர் ஜகாவிந்தன் மூ ம் அலைத அவரது சஜகாதரிகளி ம் ககாடுத்தeர்.
அதற்கு உருக்கமாகப் பதில் எழுதிய கலை ஞர் "...நீங்கள் இப்படி ஒரு கடிதம் எழுதியதற்குப் பதில் ஒரு
துளி விஷத்லைதக் ககாடுத்து இருக்க ாம். கழகம் நல் நிலை லைமயிலிருந்த ஜபாகதல் ாம் அதற்குத்
தலை வeாக இருந்து விட்டு கழகத்திற்கு ஒரு ஆபத்து என்ற ஜநரத்தில் அலைத விட்டுப் ஜபாவது
அழகாகுமா என்றும் என்லைe முழுவதும் உணர்ந்த பு வஜர அப்படி எழுத ாமா?..." என்றும்
ஜகட்டிருந்தார்.
அக்கடிதத்லைதப் படித்த பு வர் கலை ஞர் வீடு கசன்று அவலைரப் பார்த்து "நான் எழுதியிருந்தது உங்கள்
கஷ் ங்கலைளக் காணச் சகிக்காமல் தாஜe அன்றி ஜவறு அல் . நீங்கள் தலை லைமயிலிருந்து வி கிக்
ககாண் ா ாவது உங்களுக்குத் தரும் கதால்லை கலைளக் குலைறத்துக் ககாள்ள மாட் ார்களா என்ற
எண்ணத்தில் தான்" என்று அழுது ககாண்ஜ கூறிeார்.
"இதலைe வி இன்னும் எவ்வளவு கதால்லை கள் துயரங்கள் தரப்பட் ாலும் அதலைe அலைeவரும்
ஒன்றாக இருந்து சந்திப்ஜபாம்" என்றும் கதளிவுபடுத்திeார் கலை ஞர். கழகம் நல் நிலை லைமயிலிருந்த
ஜபாகதல் ாம் பதவி சுகத்லைத அனுபவித்துவிட்டு கழகத்லைத விட்டு வி கிய ப ர் இருந்தார்கள்.
அவர்கலைளக் குறித்தும் எழுதி லைவத்திருக்கிறார் கலை ஞர்.
அப்படிப்பட் இக்கட் ாe சூழ்நிலை யிலும் கழக உ ன்பிறப்புகள் ப ர் கலை ஞலைரத் திeம் திeம்
சந்திக்க வருவார்கள். அவர்கள் ஜவன்கலைளயும், ஜபருந்துகலைளயும் வா லைகக்குப் பிடித்துக் ககாண்டு
வருவது வழக்கம். ஒரு கட் த்தில் அப்படி வருவது அதிகாரிகளுக்குப் பிடிக்கவில்லை . அப்படி
வருபவர்கள் அவர்களது கசாந்த ஊர்களிஜ ஜய ஜபாலீசாரால் தடுத்து நிறுத்தப்பட் eர்.
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ஜபாலீலைஸ ஏமாற்ற கழகத்தார் என்e கசய்தார்கள் கதரியுமா? திருத்தணி, திருப்பதி ஜகாயில்களுக்குப்
ஜபாவதுஜபால் குடும்பம் குடும்பமாக ஜவன்களிலும் ஜபருந்துகளிலுமாக ஏறி வந்தார்கள். அப்படி வந்து
இந்த மிசா ககாடுலைம கா த்தில் வளர்ச்சிக்குத் ஜதலைவயாe நிதிலைய ஒரு ரூபாய் இரண்டு ரூபாய்
விதமாகக் கலை ஞரி ம் ககாடுத்துச் கசன்றார்கள்.
"அப்படிப்பட் உண்லைம கதாண் ர்கள் இல் ாதிருந்திருந்தால் இப்ஜபாது இந்த கழகம் ஏது" என்று
உணர்ச்சி ஜமலி க் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் கலை ஞர்.
இப்படிப்பட் கடும் ஜசாதலைeகளுக்கு மத்தியில் இந்திரா அரசு மாநி க் கட்சிகலைளத் தலை கசய்ய
உத்ஜதசிப்பதாக ஒரு கசய்தி வந்தது. அலைத அறிந்த எம்.ஜி.ஆர் அண்ணா திராவி முன்ஜeற்றக் கழகம்
என்றிருந்தலைத அலைeத்திந்திய அண்ணா திராவி முன்ஜeற்றக் கழகம் என்று மாற்றிக் ககாண் ார்.
கழகத்தின் கபயலைர மாற்றவும் ப ர் ப வாறு ஆஜ ாசலைe வழங்கிeார்கள். அதற்குக் கலை ஞரும்
ஜபராசிரியரும் தான் இறுதி வலைர மறுப்பு கதரிவித்தeர். இந்த தகவல் ஜ சாக கவளிஜய கதரியத்
துவங்கி மிசா லைகதிகளாகச் கசன்லைe சிலைறயில் இருந்தவர்களி மும் எட்டிற்று. "கழக தலை லைமயில்
ஆகட்டும் அல் து கழக கபயரில் ஆகட்டும் எந்த மாற்றமும் கூ ாது" எe உறுதியாகத் கதரிவித்து ஒரு
கடிதம் அனுப்பிeார்கள் அவர்கள்.
அலைதப் படித்துக் காட்டிய கலை ஞர் "வாழ்ந்தாலும் கழகத்ஜதாடு வாழ்ஜவாம். வீழ்ந்தாலும் கழகத்ஜதாடு
வீழ்ஜவாம்." என்று உணர்ச்சி கபாங்கக் கூறிeார். அதன்பிறகு கழக தலை லைமலையஜயா கழக
கபயலைரஜயா மாற்ற ஜவண்டும் என்ற ஜகாரிக்லைக சி நாட்களுக்கு எழவில்லை .
மிசா ககாடுலைமக்கு உட்பட்டு சிலைறயில் வாடிய கழக காலைளகளின் குடும்பங்கள் ப ஏலைழக்
குடும்பங்கள். அவர்கள் வீட்டிற்கு மாதம் 200 ரூபாய் வீதம் வழங்கத் தீர்மானித்து அவ்வாறு வழங்கியது
கழகம்.
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பகுதி - 25
1975 ஆம் ஆண்டு கலை ஞர் பிறந்தநாள் வந்தது. அன்லைறக்குக் காலை யில் யாருக்கும் கதரியாமல்
தணிக்லைக துலைறயின் அரா கத்லைத கண்டிக்கும்விதமாகப் பத்திரிக்லைக தணிக்லைக துலைற அதிகாரியின்
அலுவ கம் முன்பு உண்ணா ஜநான்பிருக்கத் தீர்மானித்தார் கலை ஞர். வாகeத்தில் புறப்பட் வர்
யாருக்கும் கதரியாமல் துண்டு சீட்டுகலைள அடித்து லைவத்துக்ககாண் ார். லைகயில் துண்டு சீட்டு ன்
அண்ணா சாலை யில் இறங்கி அவஜர துண்டு சீட்டுகலைள வினிஜயாகிக்கத் துவங்கி விட் ார். மக்கள்
வியப்பும் மகிழ்வும் க ந்து அவலைர பார்த்தார்கள்.
ஜபாக்குவரத்து ஸ்தம்பித்துப் ஜபாeது. அங்கிருந்து ந ந்து கசன்று அண்ணா சிலை க்கு முன்பு
சர்வாதிகாரத்துக்கு எதிராe வாசகங்கலைள இடிமுழக்ககமeக் கலை ஞர் கசால் ச் கசால் மற்றவர்கள்
அலைதக்ஜகட்டு அவ்வி ஜம அதிரும் வண்ணம் முழங்கிeார்கள். சற்று ஜநரத்தில் ஜபாலீஸ் வந்து
அவர்கலைளக் லைகது கசய்தது.
மறுநாள் சிலைறயில் மிசா லைகதிகளு ன் பிறந்தநாள் ககாண் ா
ாம் என்றிருந்தார் கலை ஞர். முதலில்
கலை ஞலைரயும் அவரது மகன், மருமகன்கலைளயும் விடுவிக்கத் தீர்மானித்த காவ ர்கள் கலை ஞரி ம்
தங்கள் முடிலைவச் கசான்eார்கள். விடுதலை என்றால் அலைeவருக்கும் சிலைற என்றாலும்
அலைeவருக்கும் என்று கூறி அலைeவலைரயும் அலைழத்துக்ககாண்ஜ வந்தார் கலை ஞர்.
மறுநாள் கலை ஞருக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கூற அவரது வீட்டிற்குச் கசன்ற மக்கலைள ஜபாலீசார்
தடியடி ந த்திக் கலை த்தeர். மிசாவில் கலை ஞருக்கு வாழ்த்துக் கூறுவதும் தலை கசய்யப்பட் து.
தப்பிப்பிலைழத்தவர்கள் காயங்களும் இரத்தங்களு னும் அவலைர வாழ்த்த வந்தeர். அவர்கலைளக்கண்டு
உள்ளம் கவதும்பிய கலை ஞர் கடுங்ஜகாபத்தில் இங்கிருக்கும் இந்த கசாற்ப ஜபரு ன் ஜகாட்லை
ஜநாக்கி ஊர்வ ம் புறப்ப ப் ஜபாவதாக அறிவித்தார். அதன் பிறஜக இனி யாருக்கும் கதால்லை இராது
என்ற உறுதி கமாழி காவல்துலைறயால் வழங்கப்பட் து.
அதற்கு அடுத்த இரண்டு நாட்கள் கழகத்தின் கசயற்குழு கூட் ம் நலை கபற்றது. அதில் எம்.ஜி.ஆர்
பக்கம் சாய்ந்த சபாநாயகர் மதியழகனும் இ ட்சிய நடிகர் எஸ்.எஸ். ராஜ ந்திரன் அவர்களும்
கலை ஞலைரப் பதவி வி கச்கசால்லிக் கூச்சல் ஜபாட் eர். அங்கிருந்து கவளிஜயற்றப்பட்
எஸ்.எஸ்.ஆர் அவர்கள் கூச்சலை நிறுத்தாத காரணத்தால் கழகத்திeருக்கும் அவருக்குமிலை ஜய சிறு
ஜமாதல் ஏற்பட் து. அலைதக் ககாலை முயற்சி வழக்காக மாற்றி அதில் கலை ஞர் கபயலைரயும் ஜசர்த்தது
அடுத்து ஆட்சி பீ ம் ஏறிய அதிமுக. அப்கபாய் வழக்குகள் கபாடி கபாடியாக அவ்வழக்குகளிலிருந்து
விடுவிக்கப்பட் ார் கலை ஞர்.
நீண் இலை கவளிக்குப் பிறகு அந்த எமர்க ன்சி கா த்தின் ூன் மாதத்தில் தான் கலை ஞர்
திருச்சிக்கு அருகில் உள்ள திருமண வீக ான்றிற்குச் கசன்றார். ரயிலில் கசன்ற அவலைர ஒவ்கவாரு ரயில்
நிலை யத்திலும் மக்கள் வந்து ஆரவாரத்ஜதாடு வரஜவற்றார்கள். மக்கள் கவள்ளத்தில் நீந்திச்கசன்றார்
கலை ஞர். அத்திருமணத்திலும் அதன் பிறகும் கலை ஞர் கசல்லும் இ கமல் ாம் எமர்க ன்சி கா
வழக்கு ந த்துவதற்காக அவரி ம் நிதி வழங்கப்பட் து.
கபங்களூரில் நிதியளிப்பு கூட் ம் ஒன்று திட் மி ப்பட் து. அதற்காகப் பயணமாeார் கலை ஞர்.
ஆeால் அங்குச் கசன்றதும் அக்கூட் ம் தலை கசய்யப்பட் தாக அறிவித்தார்கள். ஆeாலும் மக்கள்
கூட் ம் கூட் மாகச் சாலைர சாலைரயாக அவர் தங்கியிருந்த விடுதி அலைறக்ஜக வந்து வரிலைசயாகக்
காத்துநின்று அவலைரக் கண்டு அவருக்கு நிதியளித்துச் கசன்றார்கள்.
1976 ஆம் ஆண்டில் தான் முதன் முதலில் மண் பங்களில் ஜபச அனுமதியளிக்கப்பட் து. அப்படி முதல்
கூட் த்தில் ஜபச எழுந்துவந்த கலை ஞர் "அன்பார்ந்த" என்று துவங்கியதும் மக்கள் கரகவாலி எழுப்ப
ஆரம்பித்தது ஐந்து நிமி ங்களுக்கு ஜமல் ஆeது அ ங்குவதற்கு.
ககாஞ்சம் ககாஞ்சமாக இந்திரா காந்தி இறங்கி வரத்துவங்கிeார். 1976 ஜ ஜய வ இந்தியாவில் மிசா
அரசியல் லைகதிகள் ப ர் விடுவிக்கப்பட் eர். ஆயினும் தமிழகத்தில் அவ்வாண்டு இறுதிவலைர
விடுவிக்கப்ப வில்லை . எதிர்க்கட்சிகலைள ஒன்றிலைணத்து எந்த அடிப்பலை யில் பிரதமரு ன்
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ஜபச்சுவார்த்லைத ந த்துவது என்பது குறித்து டில்லியில் 1976 டிசம்பர் 15 ல் விவாதிக்கப்பட் து.
விவாதத்தின் முடிவுகள் பிரதமருக்கும் அனுப்பி லைவக்கப்பட் து.
உ க அரங்கில் எமர்க ன்சி அ க்குமுலைறயால் தன் புகழ் குன்றி தலை கவிழ்வலைத உணர்ந்த இந்திரா
இனியும் தாமதிப்பது தாங்காது என்பலைத உணர்ந்து ககாஞ்சம் ககாஞ்சமாக இறங்கி வந்து இறுதியில்
1977 ஆம் ஆண்டு eவரி 18 ஆம் ஜததி வாகeாலி மூ ம் உலைரயாற்றி கநருக்கடி நிலை தளர்த்தப்பட்டு
மார்ச் மாதத்தில் ஜதர்தல் என்று அறிவித்தார்.
அதன் பிறகு தமிழகத்திலும் அரசியல் மிசா லைகதிகள் படிப்படியாக விடுவிக்கப்பட் eர். மிசா
அரா கத்தில் தமிழகத்தில் இருவர் தங்கள் இன்னுயிலைர விட் eர். அதில் ஒருவர் சிட்டிபாபு.
மிசாவில் சிலைற கசன்று திரும்பும் அப்பாவி தமிழர்கலைள வரஜவற்றபடி இப்ஜபாலைதக்கு கலை ஞரின்
சரித்திரத்தின் முதல் பாகத்லைத முடிப்ஜபாம்.
மீண்டும் சந்திப்ஜபாம் நீங்களும் நானும் ஜநசிக்கும் கலை ஞரின் சரித்திரம் இரண் ாம் பாகத்து ன்.

வாசித்த உங்களுக்கு என் ஜநச வணக்கம்.
அன்பு ன்,
ககால் ால் எச். ஜ ாஸ்
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