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42. பி�ைளயாைர- க�� மிர�ட �லிக�!

�லிகள2)  வைத  �கா��;*  ஒ�வ�  அைட�க�ப�?வ��டா�,  அத)ப�)ன�  உலகி�  எ)ன
நட�கிற<  எ)பேத  அவ��;,  ெதயாம�  ேபாAவ�?�.  ப,திைகக*  ப��கேவா  (அவ�க*
ெவள2ய�?�  Õஈழநாத�’  உ�பட),  வாெனாலி  ேக�கேவா  ��யா<.  ெவள25லகி�  எ)ன நட�கிற<
எ)பைத அறிவத�கான ஒேர  வழி,  �திதாக  வ�� ைகதிகைள வ�சா,< அறி
< ெகா*வ<தா).
அ<F�  வ�பவ�  உ/ைமயான  ெபா<மகனா  அ�ல<  �லிகளா�  தி�டமி�?  உ*ேளய���;�
ைகதிகள2) மனநிைலைய அறிவத�காக ைகதி எ)ற ேபா�ைவய�� அG�ப�ப�டவரா எ)பைத ந);
அறி
த  ப�ற;தா) அவ�கHட) உைரயாட ��5�.  Õகிட
< IைழபவG�; கீழாைல Iைழபவ)’

எ)K  சிேலைடயாக�  ;றி�ப�?வ<  ேபால,  �தியவ�கள2ட�  வ�டய�கைள  லாவகமாக�  கற�;�
Õகி�லா�க*’ சில�� அ�; இ��க,தா) ெசAதா�க*.

ஒ�வ�  இ
த  வைத  �கா��;*  வ
<வ��டா�,  அவ�ைடய  சகல  வழைமகH�  ப��ப�யாக
இ�லாம� ேபாAவ�?�. Fழைமயாக வ :��� சா�ப�?� சா�பா? கிைடயா<. வ :��� ப?�ப< ேபால
பாA - தைலயைண ேபா�?� ப?�க ��யா<.  மைனவ� Ð ப�*ைளக*, உ�றா� உறவ�ன�கைள�
பா��க ��யா<. அ8வளF ஏ) O,தமான ெவள2�கா�ைற Oவாசி�க�Pட ��யா<. ெவள2�கா�சிக*

எவ�ைற5� பா��க ��யா<. ெதAவ ந�ப��ைக உ*ளவ�க* உ�வ வழிபா? ெசAய ��யா<. ேவ/?மானா� அQப வழிபா?
ெசAய ��5�. அதி� ஒ)றி� ம�?ேம Ð அதாவ< மன2த�கள2) மனதி� ம�?ேம �லிகளா� உ* Iைழ
< பா��க ��யா<.

ஆனா� அ<PடR ச
ேதக�தா). ஏெனன2� கா�K�Pட �க��யாத இட�கள2� Pட, �லிக* Iைழவா�க* என �லி ஆதரவாள�க*
த�ெப�ைம ேபOவ</?. அதி� ஓரளF உ/ைமய��
த ஒ� கால� இ�
த<. ெஜ�மான2ய பாசிச ச�வாதிகா ஹி�ல� Pட, தன�;
எதிரான மேனாபாவ� ெகா/��
தா�க* எனR ெசா�லி� பலைர த:�,<� க��ய வரலாKக* நிைறய உ/?.

பாசிச �லிகள2) வள��ப அ�பனான ேஜ.ஆ�.ெஜயவ�,தன Pட, ம�கள2) மன�கள2� Iைழ
< பா��பத�; ��ப�ட ச�பவ� உ/?.
ேஜ.ஆ�. ெஜயவ�,தன 1977� ஆ�சி�; வ
த ப�)ன�, இல�ைகையR சி�க�1ராக மா�றி� கா�?ேவ) என வாARசவடா� அ�,தா�.
அேதேநர,தி� இல�ைகய�� இ�
த ஓரளF அைமதிைய5� இ�லாம� ெசA<, இன�ப�ரRசிைனைய 5,தமாக மா�றினா�. தமி4
ம�க* அைனவைர5ேம பய�கரவாதிகளாகR சி,த,<, அவ�க* ம(< அட�;�ைறைய ஏவ�வ��டா�.

அவசரகாலR  ச�ட,ைத5�,  பய�கரவாத,  தைடR  ச�ட,ைத5�  நைட�ைற�;�  ெகா/?  வ
த  ேஜ.ஆ�.  ெஜயவ�,தன,
யா4�பாண,ைத இராYவ Zதியாக நி�வகி�;� ெபா��? தன< ம�மகனான (சேகாதய�) மக)) ப�ேக�ய� தி$ஸ வ :ர<�கைவ
யா4�பாண,<�கான இைண�பதிகாயாக  நியமி,தா�.  அ
த  ேநர,தி�  வ :ர<�கF�; பகிர�கமாக  ேஜ.ஆ�.  ெஜயவ�,தன வ�?,த
ஆைணய��, இல�ைகய�லி�
<, ;றி�பாக வட ப;திய�லி�
< பய�கரவாத,ைத ��றாக ஒழி,<� க�?�ப� உ,தரவ����
தா�.
அ
த உ,தரவ�� ப�ர,திேயகமான ஒ� வசன�� இ�
த<. அதாவ< பய�கரவாதR ெசய�கள2� ஈ?ப?பவ�க* ம�?மி)றி, அத�;
Õஉள� ெகா/��
தா\�’  அவ�கைள� 1/ேடா? ஒழி,<� க�?�ப� ;றி�ப����
தா�.  அதாவ< ெபௗத:க Zதியாக ம�?மி)றி,
ெலௗகீக Zதியாகவ� மன2த�கைள ஆராA
< Ð மன2த மன�கள2� �;
< பா�,< Ð வ�ேராதமானவ�கைள அழி�;�ப� உ,தரவ��டாh!

�லிகH� அ8வாறானெதா� ெசய�பா�ைடேய தம�; எதிரானவ�க* ச�ப
தமாக� ைகயா/டா�க*. ஹி�ல�, ேஜ.ஆ�. ெஜயவ�,தன,
�லிக* என இவ�க* எ�ேலா�ேம தம< பாசிசR ெசய�பா?க* ச�ப
தமாக ஒ� ேந�ேகா��� வ�வைதேய இ< கா�?கிற<.

உ*ேள உ*ள ைகதிகைள� ெபாK,தவைரய��, அவ�க* ெதAவ�கைள ம�?ேம தம< வ�?தைல�; உதவ�யாக அைழ,த வ/ண�
இ�
தன�. பல��; உ�வ� இ�லாம� இைற வழிபா? ெசA< பழ�கமி)ைமயா�, ஏதாவ< ஒ� கடF* பட� ேதைவயாக இ�
த<.
எம< ைசவ சமய,தி� ஏராளமான கடF*க* (வ�ண வ�ண நிற�கள2�) ஓவ�ய� ரவ�வ�மாவ�லி�
< இ)ைறய நவ :ன ஓவ�ய�கள2ன
ேகா�ேடாவ�ய�க* வைர இ�
<�,  சிைற�;*ேள ஒ� பட� Pட இ�லாம� இ�
ததா�,  எம< ைகதிக* மன ேவதைனய��
இ�
தா�க*.

இ��ப�G� அவ�க* காைலய�� �க� க_Fத� எ)ற ஒ� ச�ப�ரதாயR சட�ைக ��,த ப�)ன�, எம< ேஹாலி) இைண�பாக
ப�கவா��� இ�
த  சிறிய  அைறய�G* Iைழ
< Oவ��; 1சிய��
த  ெவ*ைளR  O/ணா�ைப, ேதA,< தி�ந:றாக,  தம<
ெந�றிய�� 1Oவைத வழ�கமாக� ெகா/��
தா�க*. O/ணா�ைப� 1Oவ< உட\�;, த:�கான< என நா) ஒ��ைற ெசா)ன
ேபா<, ெச��லி�க� எ)ற ஒ� ைகதி,  எம< நாய)மா�கள2� ஒ�வைர O/ணா�� அைற�;* 1��� ெகா?ைம�ப?,தியைதR
ெசா�லி எ) வாைய அைட,<வ��டா�.

இ
த வழிபா��) ேபா< இ)ெனா� வ�டய�� அவ�கைள மானசீகமாக ஒ��க�ப?,திய<. அ
த உ* அைறய�) மிகF� உயரமான
Oவ� ம�?� ஒ� ய)ன� இ�
த<. அ
த ய)ன\�Pடாக ெவள2ேய நி�;� மாமர,தி) பRைச� பேச� எ)ற கிைள ஒ)K
ெத5�. அ
த� கிைள ம(< சிவ�� நிற� கடதாசி�1 ெகா�ெயா)K ப�)ன2�ப�ைண
< Õஅழகாக’� கா�சி அள2�;�. ெவள2ேய எ)றா�
எம< பா�ைவய�� இ
த� கடதாசி�1F�; எ
த வ�தமான அ�,த�� கிைடயா<. ஆனா� நா�க* சிைற�பறைவக* ஆன ப�)னா
ஒ8ெவா� வ�டய,தி�;� நிைறய அ�,த�க* உ/? என, ேதா)றிய<.

பக�  ேநர�கள2� இ
த ய)னலி`டாக நா�  �ன2த  காய�கH�;� பய)ப?,<�  பOைம
நிைற
த மாமர இைலகைள5�, அதி� O�றி� பட�
திp�
த என�; மிகF� ப��,தமான சிவ��
நிற  கடதாசி�  1�கைள5�  எ)ைன  மற
<  ரசி�ப</?.  இய�கRசிய��  எம<  காண�கள2�
மா
ேதா�ட� எ)K ெசா�\மளF�; மாமர�க* இ�
<�, அ�; காணாத ஒ� பரவச� இ
த
மாமர  இைலகைள�  பா��;�  ேபா<  என�;  ஏ�ப?வ</?.  �லிகளா�  எம<  மன�க*
ெவKைமயா�க�ப�ட ப�)ன�, நா� காY� ஒ8ெவா)K� அழகாகF�, ெபKமதிமி�கனவாகF�
ேதா)Kகி)றன ேபா\�. இரF ேநர�கள2� அ
த ய)னலி`டாக, ெத5� வ�/ ம()கைள
ந:ணட ேநர� பா�,த வ/ண� இ��ேப). அ
த ேநர,தி� நா� வா_� இ
த� ப�ரபaச� ப�றிய
எ)ென)னேவா சி
தைனக* ப�கி� ெப�;�.

இ�ப�ய���ைகய�� ப�த�கH�; ஒ� Õவர�ப�ரசாத�’ கிைட,த<. சிைற�; �திதாக Õஅைழ,<’

வர�ப�ட ஒ�வ� �திய சார� ஒ)ைற அண�
< வ
தி�
தா�. (எ
த� ப�?� ப�தா�பர,<ட)
வ
தா\�,  அைத  உ
ெத?,<வ��?  �லிக*  ைகதிகH�ெகன  வ�ேசடமாக  ைவ,தி��;�
சிவ���  1�ேபா�ட  சீ,ைத,<ண�  சார,ைத,தா)  உ?,த�  ெகா?�பாhக*  எ)ப<  அ
த  �திய  வ��
தாள2�;  ெத
தி��க
நியாயமி�ைல) அவர< �திய சார,தி� ஒ��ய��
த சார,ைத, தயா,த க�பன2 வ�பர,தாள2�, பல வ�ண,திலான ப�*ைளயா� பட�
ஒ)K ஒ�ட�ப�? இ�
த<. அைத மிகF� ப�;வமாக உ,ெத?,த எம< சிைற Õஅ)ப�க*’இ அ
த� பட,ைத உ* அைறROவ�
ஒ�� ப�தி1�வமாக, தம< வழிபா�ைட ஆர�ப�,தன�. நாH�; நா* ப�த�க* ெதாைக P�� ெகா/��
த<.

சிைற�;* நட�;� வ�டய�கைள உ*ேள இ��பவ�க* யாராவ< ெசா)னா� தவ�ர, ெவள2ேய உ*ள �லிகH�; அறி
< ெகா*H�
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வாA��  இ�ைல.  அவ�க*  எ�ேபாதாவ<  ஒ��ைற  திbெரன  உ*ேள  Iைழ
<  ேசாதைன  ெசAவேதா?  ச.  அ<F�  பல,த
ப
ேதாப$ேதா?தா) உ*ேள வ�வா�க*. அவ�க* அ��க� உ*ேள வராைம�; ஒ� காரண�, சிைற�;* இ��பவ�க* மனநிைல
பாதி�க�ப�? த�ம(< க?�ேகாப,தி� இ��பா�க* எ)K ஏ�ப�ட பய�தா). சில ேவைளகள2� அ
த ச�; �லிக* ம(<, சிைற�;*
அைட,< ைவ�க�ப����;� உ/ைமயான ேவ�ைகக* பாA
< ;தறிவ�?வா�க* என அவ�க* பய
ததி� நியாய�/?.

ஆனா� ப�த�கள2) ப�*ைளயா� வழிபா? ெதாடர ��யாம� ேபாAவ��ட<. காரண�, யாேரா ஒ�வ� ெவள2ேய ேபா;�ேபா< இ
த
வழிபா?  ச�ப
தமாக  �லிகH�;  Õதக?’  ெகா?,<வ��டா�.  (�லிகள2)  வ��
தினராக  நா)  ெச)ற  ப�)ன�  பல  �திய  ÕகைலR
ெசா�கைள’ அவ�கள2டமி�
< அறி
< ெகா/ேட). அதி� ஒ)Kதா) இ
த, Õதக?’ எ)ற ெசா�. இத) அ�,த� ம�றவ�க* ப�றி
�லிகH�; ;ேகா*’ ெசா�வ<. அவ�கள< ெசய�பா?கள2) தர,ைத� ெபாK,< அவ�கH�; ஒ� Õேகd’ இலி�
<  ஐ
< ேகd வைர
ப�ட�கH� +�?வா�க*)  அ8வளFதா) தி?தி?ெமன <�பா�கிக* சகித� சிைற�;* �;
த �லிக*,  Oவ� ஒ�ட�ப���
த
ப�*ைளயா� பட,ைத� கிழி,< O�; fறாக� கிழி,< எறி
த<ட), அைத ஒ��யவ�கைள ைநயF� �ைட,தன�.

இ< நட
த ப�)ன� எ��ட) ைகதியாகவ��
த ஒ� �)னா* �லி உK�ப�னட� இ<ப�றி� ேக�ேட).
Ôதமி4நா���  திராவ�ட  இய�க,ைதR  ேச�
தவ�க*  ேபால  �லிகH�;�  கடF*  ந�ப��ைக  இ�ைலயா?”  எ)ப<தா)  என<
ேக*வ�ய�) சார�.
அத�; அவ� ெசா)ன பதி� என�; வ�ய�ைப அள2,த<.

அவ) பதிலி)ப�,  �லிகH�;� ப;,தறிF�;� எ
தவ�தமான ச�ப
த�� கிைடயா<. Õத
ைத’  ெபயாைர� ப�றி  அவ�கள2ட�
ேக�டா�,  Õத
ைத’  ெச�வநாயக,தி) தைமயனா த�ப�யா என� ேக�க�P�யவ�க* �லிக*!  Õதைலவ�’  ப�ரபாகரேன நா* ேகா*
பா�,<,தா)  தா�;த�கH�;,  தி�டமி?பவ�.  அ�ப�ய���க  ப;,தறிF  ப�றி  அவ�கள2ட�  ேக�டா�,  அ<  அ�<�  காதட�
அமாவாைச ப�றி� ேக�ட கைதயாக,தா) இ��;�!

உ/ைமெய)னெவ)றா�, எம< ைகதிகள2) இைறவழிபா?, கடFள2டமி�
< தம�;
சாப�  ெப�K,  த�வத�கான  ஒ�  நடவ��ைக  எ)பேத  �லிகள<  அRச,<�;�
காரண�. இ< <�பா�கிR சன2யைன ஏ
திய எ�ேலா��;� ஏ�ப?� அRச� ேபா\�.
ஏெனன2�  இல�ைக  இராYவ  வ :ர�க*  தமிழ�கHைடய  இ
<  வழிபா�?,
தல�கைளெய�லா� இ�,<, தைரம�டமா�;வதாக தமி4, ேதசியவாதிக* அ��க�
ப�ரRசார�  ெசAவைத நா) ேக����கிேற).  நா) அறி
த  வைரய�� ேமாத�கள2)
ேபா< ேசதமைட
தைத, தவ�ர, இராYவ� தி�டமி�ட Zதிய�� இ
<� ேகாவ��கைள
இ�,தழி,தாக ேக*வ��ப�ட< இ�ைல.

ஆனா� யா4�பாண,தி� ஆய;ள� ச
திய�லி�
த ப�ரசி,தி  ெப�ற நாகவ�காைரைய
�லிக* இ�,< அழி,தைத நா) ேந� பா�,தி��கிேற). (அைத� பட� ப���பத�காக
எ)ன2ட�  ெசா�லிவ��?R  ெச)ற ப�கைல�கழக  மாணவ��,  �ெளா�  இய�க,தி)
த:வ�ர  ெசய�பா�டாள�மான வFன2யாைவR ேச�
த ேகத:$வர) (ேகத:$),  நாக வ�காைரைய இ�,தவ�க* ம(< இராYவ,தின�
ெஹலிெகா�ர� இ�
< ஏவ�ய ெரா�க� தா�;தலி� அநியாயமாக� பலியானா�)

அத�; �)னதாக 1977 ெபா<,ேத�தலி) ேபா<, யா4�பாண� இராசாவ�) ேதா�ட� வ :திய�� நட
த தமிழ� வ�?தைல�P�டண�ய�)
ப�ரRசார� P�ட,தி� தி�மதி ம�ைகய��கரசி அமி�தலி�க� ேபசிய அன� பற
த சி�கள வ�ேராத இனவாத� ேபRசி) வ�ைளவாக,
அ)றிரF இராசாவ�) ேதா�ட� - $ரா)லி வ :திR ச
திய�லி�
த சிறிய வ�காைரெயா)ைற உண�Rசிவச�ப�ட தமி4 இைளஞ�க*
த:�கிைரயா�கியைத5�, அ
த ேநர,தி� அத�க�கி� வசி,< வ
த நா) அறிேவ). அேத இரF யா4�பாண� �ைகய�ரத நிைலய,<�;
�)னா� இ�
த வ�காைர5� த:�கிைரயா�க�ப�ட<.

உ/ைமெய)னெவன2�,  �லிகைள�  ேபாலேவ  <�பா�கிR  சன2யைன,  ��கிய  இல�ைக  இராYவ��  தம<  ெசய�கH�காக
கடFள2ட� ஒ� நா* வ�ள�க� ெசா�லF� த/டைன அGபவ��கF� ேவ/?� என� பய
< ெகா/?தா) இ�
த<. அதனா�
அவ�க* மத ேவKபா? பா��காம� தா� நிைல ெகா/���;� இட�கள2� இ
<�கடF* இ�
தா�, அ�; ெச)K ப�தி1�வமாக
வழிப�? வ
தைத� பல ெபா<ம�கேள எ)ன2ட� Pறிய���கிறா�க*. �லிக* ெசAதைத� ேபால இ
<� ேகாவ��கள2� ஆ5த�கைள�
ப<�கி ைவ,தி�
ததாகேவா அ�ல< தா4,த�ப�ட ம�கள2) ஆலய� ப�ரேவச� ேபாரா�ட,ைத, த?�க �திய கடFளாக அவதார�
எ?,<, ெபா�\ட) மாவ��ட�ர� க
தசாமி ேகாவ�லி) �)னா� நி)K ெகா/?, ேகாவ�\�;*ேள தி�ைக ம() வா\�, Oறா
ம(ன2)  ேவளா  �*H�  ைவ,தி�
த  Õெபயா�’  O
தரலி�க�  ேபாலேவா  இல�ைக  இராYவ�  ெசய�ப�டதாகF�  நா)
ேக*வ��ப�டதி�ைல.

ஆனா� �லிக* எ)னதா) அட�;�ைறகைள ேம�ெகா/ட ேபா<�, ப�த�க* தம< மானசீக வழிபா�ைட, ெதாட�
த வ/ண�தா)
இ�
தன�. அவ�கள< ப�ரா�,தைனய�� �லிகH�; எதிராக ஏதாவ< ேவ/�� ெகா/டா�களா அ�ல< தம< வ�?தைல, மைனவ�
ம�கள< ந�வா4F  ப�றி  ேவ/�� ெகா/டா�களா  எ)பைத  நானறிேய).  எ)னதா) �லிக*  ப�ரா�,தைன ெசAதா\�,  �லி�
கடF*க*,  அவ�கள<  தைலவனான  Õ+யேதவன2)’  வழிகா�டலி�  ெப��பாலான  ைகதிகH�;  மரண  த/டைன5�,
ெசா�பமானவ�கH�; க�டாய உட\ைழ�ப�) ப�)ன� Õவ�?தைல’5� வழ�கி� ெகாண��
தன�.

ெதாட��

��ைனய பதிCக�
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