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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (29)

29. என� கைடைய ‘ம/னா பீ1’ ஆ3கிய �லிக�!

1992� ஆ/A ப�ற
<வ��ட<. ப�ற
த ைகேயாA �,தா/A தின� ��
<� வ��ட<. �லிகள2)
வைத �காமி� வா��ெகா/���;� எ�ைம� ேபா)ற ைகதிகC�; �,தா/A தின� எ,தைகய
சிற��கC�;�  உய  ஒ)ற�ல.  Õநாைள  ம�ெறா�  நாேள’  எ)ப<  ேபால,  எம�;  �,தா/A
தின�� ம�ெறா� நாளாக� கழி
<வ��ட<.

�,தா/A�;  அA,த  நா*  வழைமேபால  ைகதிகள2)  வ�சாரைணக*  ஆர�பமாய�ன.  என<
வ�சாரைணைய5� தயாபர) ஆர�ப�,தா). இ
த, <)ப,திG� சில நைகHIைவகைள� பமாறி
ைகதிக* சிறி< ேநர இ)ப� காணJ� தவறவ��ைல.

Ôஒ�நா* வ�சாரைண, அ�த� எ)A இ�லாம� ேந�L கழி
ததா�, வ�சா�கிறவ�கள2)ைர ைக
கா�க* உைளெவA,தி��;�”  என ஒ� ைகதி  இரகசியமாகH  ெசா�ல,  அ< சிைறெய�;� ெநா��ெபாMதி�  பரவ�  ெமௗனH
சி�பைலைய� கிள�ப�ய<.

தயாபர) ம(/A� வ�சாரைண ெதாட�கிய<� எ)ன2ட� ேக�ட �த� ேக*வ�, Ô�<வ�ச,தில/A எ)ன ெசOதிய*?” எ)பதா;�.
ெவள2ேய Iத
திரமாக, திபவ) ஒ�வன2ட� ேக�க ேவ/�ய ேக*வ�ைய, சிைற�Q/A�;* அைட,< ைவ�க�ப����பவன2ட�
அைட,தவேன ேக�ப< எ)ப<, நா) �)� க/A ேக�A இ��காத ஒ)றா;�.

Ôந�லாக� ;ள2HIH; சா�ப��A நி,திைர5� ெகா/ட)” என <ண�
<, மனமறி
< ஒ� ெபாOையH ெசா)ேன).

Ôஅ�ப ேந�L உ�கைட எ�லா�ைற பாA� ெகா/டா�ட� தா) எ/A ெசா�G�ேகா” எ)L ெசா�லிவ��AH சி,தா) அவ).

அவSைடய ேக*வ�ைய5�, அத�; நா) ெசா)ன பதிைல5�, அத�; அவ) ெசா)ன பதி� க�,ைத5� எ/Tைகய�� என�ேக
சி�பாக இ�
த<. ஆனா� அைத ெவள2�கா�ட ��யாேத. ெவள2�கா��னா� அத�; வ�ள�க� ேவL ெசா�ல ேவTேம. அவ)
ெசா)னைத ஆேமாதி�ப< ேபால ெம<வாக, தைலைய ஆ��ேன). அவன< �க,தி� தி��தி பள2HசிAவைத� காண ��
த<.

அA,ததாக அவ) திUெரன எ)ன2ட�, Ôஉ�க* கா� ச�கிலி ேந�L ஏ) ெவ�ட�ப�ட< எ/A ெத5ேமா?” என� ேக�டா). நா)
Õஇ�ைல’ெயன, தைலயைச,ேத). அவ) ஏதாவ< வ�ள�க� ெசா�Gவா) என எதி�பா�,ேத). அவ) அ<ப�றி ேம�ெகா/A
எ<J� ேபசாம� தன< வ�சாரைணைய ஆர�ப��பதி� அ�கைற கா��னா).

:”ந:�க* எ
த இய�க,<�; ச�ேபா�?” என நா) எதி�பாராத ஒ� ேக*வ�ைய� ேக�டா).

Ôநா) ஒ� இய�க,<�;� ச�ேபா� இ�ைல” என� பதிலள2,ேத).

Ôக�பI�;  (க�ப$:  யா4�பாண�  ப�கைல�கழக�)  �)னாைல  உ*ள  உ�கைட  கைட�;  எ�லா  இய�க�கார��  வ
<
ேபாறைவதாேன?” எ)L ேக�டா).

Ôஓ� எ�லா�� வாறைவ. எ�லா இய�க,தி)ைர ெவள2ய[AகC� நா) வ��கிறனா). அேதாைட இ
தியாவ�லி�
< ெவள2வாற சிL
ச\சிைகக* எ�லா� என�;� கிைட�பதா�, அ< வா�;கிற<�காகJ� ஆ�க* வாறைவ. எ�லா இய�க�கார�� எ)ேனாைட
ந�ல சிேநகிதமாக,தா) பழகிறைவ. என< கைட ஒ� ெபா< இட� மாதி. என< கைட�; Õமனா ப[H’ (அதாவ< ெச)ைனய��
எ�ேலா�� QA� ம]னா கட�கைர ேபால) எ)L ஒ� ெபய�� இ��கிற<” எ)L வ�ள�கிேன).

Ôஅ< எ)ன மனா ப[H? ஆ� ைவHச< அ
த� ேபைர?” எ)L ஆவGட) வ�னவ�னா).

Ôஉ�கைட இய�க,தின� தா) அ
த� ெபயைர ைவHசதாக அறி\சனா)” எ)L ெசா)ேன).

Ôஅ< எ�ப�� உ�கC�;, ெத5�?” என எதி�� ேக*வ� எM�ப�னா).

Ôஎன<  கைட�;  ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�  இய�க,தின��  வாறைவ.  அ
த  இய�க�  தைட
ெசOய�ப�ட ேபா<, என< கைட�; வழைமயாக வ�� அ
த இய�க ஆ�க* யாராவ<
அ�;  இ��கிறா�களா  என  அறி\I  வ��ப�  க�பI�;*  இ�
<  உ�க*  இய�க�
அS�ப�ய ஆள2ட� Õமண�ய/ைணய�)ைர மனா ப[HI�;* ஆராவ< இ��கிறா�களா’
எ)A பா�,< வ��ப�  ெசா)னதாக அறி
ேத).  அத�;�  ப�ற;தா) என< கைட�;
உ�கைட  ஆ�க*  அ�ப��ெயா�  ேப�  ைவHச  வ�டய�  என�;,  ெத5�”  என,
ெதவ�,ேத).

Ôஅ�ப��யா  வ�சய�”  எ)றேதாA  அ
த  வ�வகார,<�;  ��L��*ள2  ைவ,<வ��டா).
ஆனா� இ)ெனா� ��கியமான ேக*வ�ைய எ)ைன ேநா�கி வ :சினா).

Ôந:�க* எ�லா இய�க,ேதாைட5� பழகி5� ஏ) ஒ� இய�க,திைல5� ேசர�ைல?” எ)ப<தா) அ
த� ேக*வ�. இ
த� ேக*வ��;
வ�ைட ெசா�வத�; என�; எ
தவ�தமான சிரம�� இ�ைல. ஆனா� இ
த� ேக*வ�ைய� ேக����பவ) என< தைலவ�திைய,
தன<  ைகய��  ைவ,தி��பவ).  எனேவ  மிகJ�  கவனமாக,தா)  இத�;�  பதிலள2�க  ேவ/A�  என,  த:�மான2,ேத).
அேதேநர,தி�  அதி�  உ/ைம5�  இ��க  ேவ/A�.  என2S�  ஒ�  வ�டய�  ச
ேதாசமாக  இ�
த<.  அதாவ<  அவன<
ேக*வ�ய�)ப�, நா) எ
தெவா� இய�க,ைத5� சாராதவ) என அவ�க* க�<கிறா�க* என� �
த<.

Ôநா) ேச�வ< ப�றி ேயாசி�க�ைல” எனH ெசா)ேன).

Ôஅைத,தா) ஏ) எ)L ேக�கிேற)” என அவ) தி��பJ� ேக�டா). நா) அவS�;, தி��தியான ஒ� பதிைலH ெசா�G�
வைர அவ) வ�டமா�டா) என, ெத
த<. அவ) அ8வாL ேக�டத�; ேவL சில காரண�கC� இ��கலா�.

அதாவ< ஒ� கால,தி� எம< க�சி ெகா*ைக� ப���ப�� மிகJ� உLதியானதாகJ�, க�A�ேகா�ப�� உ��;� ேபாலJ� இ�
த
ஒ)றா;�. ெபா<வாகேவ அ
த� கால,தி� உலக� �Mவ<� ஒ� க�,<H ெசா�வா�க*. அதாவ< இL�கமான க�A�ேகா�ப��
க,ேதாலி�க தி�Hசைப5� க�#ன2$� இய�க�� ஒேர மாதியானைவ எ)L. ஆனா� கால ஓ�ட,தி� இர/Aேம ஆ�ட�
க/Aவ��டன.
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இ
த நிைல எ�க* க�சிய�G� ஏ�ப�ட<.  எ�க* க�சிய�லி�
< க�,< ேவLபா�டா� ேராகண வ�ேஜவ :ர  வ�லகிH  ெச)L
ேஜ.வ�.ப�ைய  உ�வா�கிய  ேபா<,  எம<  அண�ய�லி�
<  ஒ�  சிலேர  அவ�ட)  ெச)றன�.  அவர<  இய�க�  ஒ�  ;��
�தலாள2,<வ சி�கள ;L
ேதசியவாத இய�க� எ)ற த,<வா�,த, ெதள2J எம< க�சிய�ன� அைனவ��;� இ�
த<. ஆனா�
அவ� 1971� ஆ/A ஏ�ரலி� ஆ5த� கிள�Hசி ெசOத ேபா<, அவர< இய�க,தி) ச ப�ைழ எ�லாவ�ைற5� ஒ�ப�க� ஒ<�கி
ைவ,<வ��A, Õேஜ.வ�.ப�. தா) உ/ைமயான �ர�சிகர இய�க�’ எ)ற க�,< எம< க�சிய�� - ;றி�பாக இைளஞ� அண�ய�ன�
ம,திய�� உ�வாகி, எம< க�சி �த� தடைவயாக ஆ�ட� காண, ெதாட�கிய<.

அேதேபால தமிழ� வ�Aதைல� Q�டண� உ�வாகி 1976� வ�A�ேகா�ைடய�� Õதமிழ:ழ’ த:�மான� எA�க�ப�ட ேபா<, அ
த இய�க�
ச�ப
தமாகJ� அதன< தன2நா�A ெகா*ைக ச�ப
தமாகJ� (அ< ஏகாதிப,திய சா�பான<, தவறான< எ)ற) ெதள2வான உLதியான
நிைல�பா��� இ�
த எம< க�சிய�ன�, 1983) ப�)ன� தமி4 இைளஞ�கள2) ஆ5த� ேபாரா�ட� ஆர�பமான ேபா< பல� நிைல
தC�ப�  வ��டன�.  த:வ�ரமான  தமி4  ேதசியவாத  அைலய��  எம< க�சி  ஆ�ட�  க/ட +4நிைலய��,  பல�  ப�ேவL தமி4
ேதசியவாத இய�க�கCட) இைண
< ெகா/டன�.

1972�; �)ன� எம< க�சிய�) ெபா<Hெசயலாளராகவ��
த நா.ச/�கதாச) Qட (அ
த ஆ/Aதா) அவ� க�சிய�) சகல
ெபாL��கள2லி�
<� வ�ல�க�ப�டா�) ப�)ன� �லிக* இ
தியாைவ எதி�,<� ேபா�டா�க* எ)ற ஒேரெயா� காரண,ைத ைவ,<,
(1962� நைடெப�ற இ
திய Ð சீன 5,த,<�;� ப�)ன� இ
தியாைவ வ�$த��வாத நாA எ)ேற எம< க�சி  Qறி  வ
த<)
�லிகைள ஆத,< அறி�ைக வ�A� நிைல�;H ெச)றா� எ)றா�, நிைலைமய�) வ�ப]த,ைத� �
< ெகா*ளலா�.

இ
த நிைலைமய�� எ)ைன� ேபா)ற சில Õேபய)க*’ தமி4 ேதசியவாத இய�க�கள2� ேச�
< ப�ைழ�க, ெதயாம� ேபானைத
தயாபர) ஒ� தர�;ைறவாக எ/ண�னாேனா எ)னேவா? (இவ) ேபா)றவ�கC� இ�ப�,தா) எ/ண�ய���பா�கேளா எ)னேவா)

அவ) ேக*வ�  ேக�ட ப�)னரான ச�L ேநர,<�;*ளாகேவ எம< க�சிய�� இ�
< ெவள2ேயறி  ப�ேவL தமி4  ேதசியவாத
இய�க�கள2�  ேச�
ேதாைர  நிைன,த  ேபா<,  இ8வளJ  ெதாைகயாேனா�  ேச�
தி��கிறா�கேள  என  �த�  தடைவயாக
அதி�HசியாகJ� ச�L சீரண��க ��யாததாகJ� இ�
த<.

�த� இய�கமாக �லிக* இய�க,ைத நிைன,<� பா�,ேத). அ�ேக எம< க�சிய�லி�
< ெச)ற g�,தி Ð எம< க�சி5ட)
இ��;� ேபா< பாG Ð (g�,தி:  �லிகள2) அரசிய� ெபாL�பாளராக இ�
த தமி4 ெச�வன2) ெசா
த அ/ண)) �லிகள2)
அரசிய� ெபாL�பாளராக இ��கிறா�.  எம< க�சிய�லி�
< ெச)ற ப<ைவ இர,தின<ைர �லிகள2) கைல ப/பா�A,<ைற�
ெபாL�பாள�.  எ)Sட)  $க
தவேராதயா�  க�hய�லி�
<  ப��ைப,  <ற
<  க�சி�;  ஒ)றாக  வ
தவ��,  எ)Sட)
கிள2ெநாHசி�  ப�ரேதச,தி�  க�சி  ம�L�  வ�வசாய�க*  ச�க  பண�க*  ெசOதவ�மான  நா.ேயாேக
திரநாத)  �லிகள2)  கைல
ப/பா�A� கழக ��கிய$தராக இ��ப<ட), கிள2ெநாHசிய�லி�
< ெவள2யா;� �லிகள2) Õஈழநாத�’ ப,திைக�;� ஆசிய�.

அேதேபால எ)Sட) அேத க�hய�லி�
< ப��ைப, <ற
< க�சி�; வ
<, வJன2யா ப�ரேதச,தி� க�சி ம�L� வ�வசாய�க*
ச�க� பண�க* ெசOத அ.ெகௗகா
த), அரசிய� ெபாL�பாள� g�,திய�) தாவ�� காயாலய,தில அவர< ��கிய உதவ�யாள�.
(ெகௗகா
த)  �)னதாக  �ெளா�  இய�க,தி�  �.சிவரா�ட)  ேச�
<,  த,<வ  ஆசியராக  இ�
<  ப�)ன�  தா)  �லிக*
இய�க,<�;H  ெச)றவ�.  கைடசியாக  ஈ.எ).�.எ�.எ�.  இய�க,தி�  இைண
<  ெப�கC�  இ�
தா�.  இ�ேபாைதய  நிைல
ெதயவ��ைல) எம< க�சிையH ேச�
த ம�Aவ�� மானாவைள கிராம,ைதH ேச�
த ��ேகI ஆசிய� Õஅ)� மா$ட�’ எ)ற
ெபய� �லிகள2) இராTவ� பய��சி� க�hய�� அரசிய� வ�Jைரயாள�. இ�ப� இ)S� பல�.

ஏைனய  தமி4  ேதசியவாத  இய�க�கைள  எA,<�ெகா/டா�  அ�;�  ஒ�  கால,<  எ�மவ�கேள  ��கிய  ெபாL��கள2�
அண�வ;,< நி�பைத� காணலா�.

ெதாட��

��ைனய பதிGக�
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