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55. �;ைவ �ராண�!

�;ைவ இர.தின;ைரைய� ப�றி இ�த இட.தி� சில தகவ�கைளB ெசா�வ; அவசிய� என�
க�;கிேற+.  அவ�  1969+  ப��ப:திய��தா+  எம;  க!சி4ட+  ெதாட�கைள  ஏ�பG.தி�
ெகா1டவ�.  அவர;  சிறிய  தக�பனாரான  யா
.தி�ெந�ேவலிையB  ேச��த  ப�ரபல
சி�பாBசா�யாரான Õேத�’ க�தசாமி க�'ன3(! க!சிய�+ ஒ� த9வ�ர உJ�ப�னராக இ��தவ�.
அத+  காரணமாக  இர.தின;ைர�:�  க�'ன3(!  க!சிய��  ஈGபாG  வ�தி��கலா�  என
நிைன�கிேற+. ஆனா� 1964� சி.தா�த ேவJபாG காரணமாக க�'ன3(! க!சி ப�ள>ப!ட
ேபா;, அவர; சிறிய தக�பனா� ெமா(ேகா சா�� அண�ய�� இைண�; ெகா1டா�. அ; நட�;
சில ஆ1Gகள3+ ப�+ன� அரசியலி� ஈGபாG ெகா1ட இர.தின;ைர தன; சிறிய தக�பனா�+
அண��:� ேபாகாம� எம; சீனசா�� அண�ய�� இைண�; ெகா1டாh�.  அத�ெகா� காரண�,
எம; க!சி  அ�காலக!ட.தி� வடப:திய�� த9வ�ரமாக நடா.தி  வ�த த91டாைம�: எதிரான
ேபாரா!ட� பல தமி
 இைளஞ�கைள ஈ�.த; ேபால இர.தின;ைரைய4� ஈ�.தி��கலா�.

அவ� எ��ட+ ேச��த ப�+ன� (1971�) Õவான� சிவ�கிற;’ எ+ற தன; �தலாவ; கவ�ைத.
ெதா:திைய ெவள3ய�!டா�. அத�: ேதாழ� �.கா�.திேகச+ மிகB சிற�தெதா� �+Rைரைய
எSதி  அள3.தா�.  (அத+  ஒ�  ப�ரதி  இ�ெபாS;�  எ+ன3ட�  இ��கிற;)  அ�த�  கவ�ைத.

ெதா:திய�+  ெவள3யT!�லி��;  வ��பைன வைர  எம; க!சிேய  �+ன3+J உைழ.த;.  நா+  அ�ெபாS; வ>ன3யா
ப:திய�� க!சி ேவைலய�� ஈGப!���ததா�, அ�: அ�கவ�ைத. ெதா:திைய வ��பைன ெசUேத+. அ�காலக!ட.தி�
நா�  கிள3ெநாBசிய�லி��;  ெவள3�ெகாண��த  Õகளன3’  எ+ற  காலா1GB  சVசிைகய�W�  அரவ;  கவ�ைத  ஒ+ைற
Õவாலிப.தி+ ��ைலகேள’ எ+ற தைல�ப�� ப�ரX�.தி��ேதா�.

அவர;  கவ�ைத  �ய�சி�:  அதிகமாக�  கள�  அைம.;�  ெகாG.த;,  ெகாS�ப�லி��;  ப�ரபல  எS.தாள�
ெச.கேணசலி�க+  ெவள3ய�!G  வ�த  Õ:மர+’  மாத  இத
தா+.  ஏற.தாழ  அத+  ஒ7ெவா�  இதழிW�  அவ�  தன;
மைனவ�ய�+ ெபயைர (வரதல�(மி) �ைனெபயராக� ெகா1G Õவரதபா�கியா+’ எ+ற ெபய�� கவ�ைதக, எSதினா�. அேத
காலக!ட.தி�  எம;  க!சிையB  ேச��த  ம!ட�கள��  கவ�ஞரான  (இ�ெபாS;  காலமாகிவ�!டா�)  ேதாழ�  சா�மதி
(எ(.ேயாகநாத+) அவ�கY� Õ:மர+’ இதழி� ெதாட��; கவ�ைதக, எSதினா�.

1972�  எம;  �ர!சிகர  இல�ைக�  க�'ன3(!  க!சி�:,  ப�ள>  ஏ�ப!G  நா.ச1�கதாச+  தைலைமய��  சில��,
�.கா�.திேகச+,  ெவா!ச+  ெப�னா1ேடா  ேபா+ேறா�  தைலைமய��  நா��  இர1G  அண�களாகB  ெசய�பட.
ெதாட�கிேனா�. �;ைவ இர.தின;ைர ச1�கதாச+ அண�ய�� இைண�; ெகா1டா�.  சிறி; கால.தி� அதிலி��;�
ஒ;�கி� ெகா1டா�. ப�+ன� சிறி; நா!கள3� சி�க�2�W,ள ேகாவ�� ஒ+J�: ேத� ேவைலக, ெசUவத�காகB ெச+ற
:Sெவா+றி� த+ைன இைண.;�ெகா1G, அ�: ெச+J சில மாத�க, த�கி நி+J ேவைல ெசUதா�. அவ� அ�கி��த
கால.தி� எம; க!சிையB ேச��த மிகB சிற�த ம!Gநக� கவ�ஞ�கள3� ஒ�வரான ேதாழ� Xப.திர+ காலமானா�. அவர;
மைற>ப�றி  அ�கி��; ெகாS�� ப.தி�ைக ஒ+றி� இர�க� கவ�ைத எSதிய இர.தின;ைர, Õநா�J�க, நாமி��க
ந!டவ+ ந9 ேபாUவ�!டாேய’ என அழகாக>� இர.தினB X��கமாக>� அவர; இழ�ைப� பதி> ெசUதா�.

ப�+ன� இல�ைக தி��ப�வ�த அவ�, அரசியலி� மிக>� வ�ர�தி4�றவராக இ��தா�. ெப��பாலான நா!கள3� அவைர
யா
.க("�யா�  வ 9திய�லி��த ப�ரபல ம;பான� கைடயான ÕெகாS�� ெற(ேராற+�’றி� காண�[�யதாக இ��த;.
ந�\� வ 9திய�� தின�� [G� அ7வ�ட.; இைளஞ�கYடR� அவ� அ��க� காண�பGவா�. அ�ெபாS; வட�கி� தமி

இைளஞ�கள3+ ச!டவ�ேராத நடவ��ைகக, த9வ�ரமைட�தி��த காலக!டம;.

சிறி; கால.தி+ ப�+ன� �;ைவ இர.தின;ைர �லிக, இய�க.தி� இைண�; ெகா1டதாக. தகவ� வ�த;. அவ� எம;
க!சிய�லி��;  வ�லகி  ேநர�யாக�  �லிக,  இய�க.;�:B  ெச�லவ��ைல.  இைட�ப!ட  கால.தி�  பலவ�தமான
சீரழி>கY�: உ!ப!ட ப�+ன� ெச+றைட�த இடேம �லிக, இய�க� எ+பைத இ�: :றி�ப�!ேட ஆகேவ1G�.. ஏற.தாழ
இேத  நிைலய��தா+  எம;  க!சிய�லி��;வ�!G�  ப�+ன�  �லிக,  இய�க.தி�  இைண�;  ப�ர�க�களான,  ]�.தி
(�லிகள3+  �+ைனய  அரசிய�  ெபாJ�பாள�  தமி
Bெச�வன3+  சேகாதர�),  நா.ேயாேக�திரநாத+  (எம;  க!சிய�+
�+ைனய கிள3ெநாBசி� ெபாJ�பாள�கள3� ஒ�வ�) ம!Gவ�ைலB ேச��த ��ேகX மா(ட� (�லிக, இய�க.தி� அ+�
மா(ட�) ஆகிேயார; கைதகY� உ,ளன.

�;ைவ இர.தின;ைர �லிக, இய�க.தி� இைண�; ெகா1ட ப�+ன� எ+ென+ன ெசUதா�,  எ�ப� அ7வ�ய�க.தி+
ஆ(தான� கவ�ஞராக மாறின� எ+பைதெய�லா� இ�: வ�ப��ப; அவசியமி�ைல. ஆனா� அவ�ட+ �லிகள3+ கைல
ப1பா!G இய�க.தி� ��கிய ெபாJ�ப�� இ��;, ப�+ன� இJதி 4.த ேநர.தி� த�ப� யா
�பாண� ஓ�, அைமBச�
ட�ள( ேதவான�தாவ�+ கால�ய�� சரணைட�; இ+J அவர; நிழலி� பா;கா�பாக இ��:� ஒ�வ� :றி�ப�!ட;
ேபால, �;ைவ இர.தின;ைர ேபா+றவ�க, எ�ப� சாதாரண �லி உJ�ப�ன�கைளவ�ட ேமாசமாக நட�; ெகா1டா�க,
எ+பத�: இ�: ஒ� உதாரண.ைத� :றி�ப�ட வ����கிேற+.

நா+ :றி�ப�G� இ�தB ச�பவ.ைதB என�:B ெசா+னவ��, �+� எம; க!சிய�� இ��; ப�+ன� �லிகYட+ இைண�;
�;ைவ இர.தின;ைர தைலைமய�லான �லிகள3+ கைல ப1பா!G� கழக.தி� கிள3ெநாBசி� ப:திய�� ேவைல ெசUத
ஒ�வ�தா+. அ�த. தகவ� இ;தா+:

1990� இ�திய அைமதி�பைட ெவள3ேயறி� ெகா1���த ேநர.தி� அதRட+ ேச��; ெசய�ப!ட பல இய�க�கள3+
உJ�ப�னாக, பா;கா��� க�தி ெகாS�ப ேநா�கி ஓ��ெகா1���தன�. அத�: அவ�க, ெப��பாW� கா�ேகச+;ைற Ð
ெகாS��  �ைகய�ரத.ைதேய  பய+பG.தின�.  அ�ப�B  ெச+றவ�கள3+  �ைகய�ரத�கைள  �லிக,  ஆைனய�ற>�:�
பர�தR�:� இைடய�� உைமயா,�ர.தி� நிJ.தி அதி� மா�J இய�க�கைளB ேச��தவ�க, யாராவ; இ��கிறா�களா
என ஆராU�; ைக;ெசUத வ1ண� இ��தன�.

இ; நட�; ெகா1���த காலக!ட.தி� ஒ�நா, �;ைவ இர.தின;ைர தன; �லி  இராbவB சீ�ைடைய அண�ய.
ெதாட�கிய���கிறா�.  இைத  அவதான3.த  என�:.  தகவ� ெசா+னவ�,  Ôஎ�ேக  ெச�கிற9�க,?”  என�  ேக!���கிறா�.
அத�: இர.தின;ைர, Ôஉைமயா,�ர.தி� �ைகய�ரத.தி� இ�திய இராbவ.;ட+ ேச��; ெசய�ப!ட ஒ!G�:SைவB
ேச��தவ�கைள� ப���க� ேபாகிேறா�” எனB ெசா�லிய���கிறா�. அத�: அவ� Ôஅைத இய�க ஆ!க, ெசUவ�ன�தாேன?”
என� ேக!���கிறா�. அத�: �;ைவ இர.தின;ைர ெசா+ன பதி� எ+ன ெத�4மா?

Ôஇய�க� ெபா�ய, ஆ�� இள� ஆ!கைள� க1டா�தா+ ப���பா�க,.  வ�.ஏ.க�தசாமி  ேபா+ற வய;ேபான ஆ!க,
ேபானா� ஆேரா ஒ� கிழவ+ ேபாறா� எ1G வ�!�Gவா�க,. நா+ ேபான+ எ1டா� அ�ப��யான ஆ!கைள அைடயாள�
கா!� ப���கB ெசா�லலா�”
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இ;தா+ அவ� ெசா+ன வ�ள�க�.

�;ைவ இர.தின;ைர எம; க!சிய�� இ��த கால.தி� எம; க!சிய�+ வட ப�ரேதசB ெசயலாளராக இ��;, தி�மண�
[டB ெசU; ெகா,ளாம�, க!சி�காக அ��பண���ட+ பண�யா�றிய உ.தம� ேதாழ� வ�.ஏ.க�தசாமி.  இ�ப��ப!ட ஒ�
ேதாழைர�  ைக;ெசU;வ�ட  ேவ1G� எ+பதி�  �;ைவ இர.தின;ைர  எ�ப�  ெவறிப��.; நி+றி��கிறா�  எ+பைத�
பா��க,.

இ7வள>�:� ேதாழ� வ�.ஏ.க�தசாமி ெசUத :�ற� எ+ன? ேதசிய இன� ேபாரா!ட� த9வ�ரமாகி எம; க!சி ெசயல�ற ஒ�
நிைல�:. த,ள�ப!ட ேபா;, எம; க!சிய�லி��த சில� ப�ேவJ தமி
 ஆ4த� ேபாரா!ட�கள3� இைண�; ெகா1டன�.
ேதாழ�  வ�.ஏ.க�தசாமி  அ+றி��த இய�க�கள3� ஒ�பT!G வைகய�� ��ேபா�கானதாக. தா+ இ��த ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�
இய�க.தின�ட+ இைண�;,  அவ�கள3+ ஈழ. ெதாழி�ச�க ச�ேமளன.தி+ தைலவராக  ெசய�ப!ட;ட+,  அவ�கள3+
சா�பாக  வட�: கிழ�: மாகாணசைபய�� ஒ�  உJ�ப�னரா>� ெசயலா�றினா�.  அவர;  இ�த  ெசய�பாGதா+ �;ைவ
இர.தின;ைர�: அவ�ம*; ேகாபாேவச� வர� காரண�.

இேதேநர.தி�  �;ைவ இர.தின;ைர  ேபா+ற  ச�த��பவாத�  �லிகY�:�  ப�ைழயானவ�க,  எ+றாW�  உ1ைமயான
�லிகY�:� உ,ள ேவJபா!ைட�  கா1பத�:�  இ+Rேமா�  உதாரண� இ��கி+ற;.  ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�  இய�க.ைத�
�லிக,  தைடெசU;,  அத+  உJ�ப�ன�கைள�  ெகாைல  ெசU;,  ைக;ெசU;  அடாவ�.தன�  ெசUத  ேநர.தி�,  அ�த
இய�க.தி+  உ��ப�ராU  கா�யாலய.தி�  ஒ�வைரB  ச�தி�பத�காக  ேதாழ�  வ�.ஏ.க�தசாமி  அ�:  ெச+றி��கிறா�.
அ�ெபாS; அவ� அ�த இய�க.;ட+ இைண�தி��கவ��ைல.

அவ�  அ�கி��த  ேநர.தி�  அ�த�  கா�யாலய.ைத�  �லிக,  ;�பா�கிக,,
ைக�:1Gக,  சகித�  X�றிவைள.;.  தா�கிய���கிறா�க,.  அதி�  ேதாழ�
வ�.ஏ.க�தசாமி4� சிJ காய�கY�: உ,ளாகிய���கிறா�.  ப�+ன� �லிக, அ�கி��த
எ�ேலாைர4�  ைக;ெசU;  யா
�பாண�  ைவம+  வ 9திய�லி��த  கி!Gவ�+
கா�யாலய.;�:� ெகா1G ெச+J தG.; ைவ.தி��கி+றன�. ச�J ேநர� கழி.;
அ�:  வ�த  கி!G  எ�ேலாைர4�  பா�.;வ�!G  ேதாழ�  வ�.ஏ.க�தசாமிய�ட�  வ�;
Ôந9�க, எ�ப� இ�: வ�த9�க,?”  என வ�னவ�ய���கிறா�.  ேதாழா க�தசாமி  ெசா+ன
வ�பர.ைத�  ேக!ட  கி!G,  அ�கி��த  தன;  இய�க  ஆ!கைள�  [�ப�!G,  ேதாழ�
க�தசாமிய�+  காய.;�:  ம��;  க!�வ�!G  அவைர  அR�ப�  ைவ�:�ப�
ெசா�லிவ�!G� ேபாய���கிறா�.

இ�த  இர1G  ச�பவ�கY�  �லிக,  இய�க.தி�  ப�ைழ���காகB  ேச��த  �;ைவ
இர.தின;ைர  ேபா+றவ�கள3ன;�,  கி!G  ேபா+ற  (ப�ைழயானவராக  இ��தாW�)
உ1ைம வ�Xவாசிகள;� நைட�ைறைய எைடேபாட� ேபா;மானதா:�.

இ.தைகய ஒ� �;ைவ இர.தின;ைரய�ட� தா+ என; மைனவ� என; வ�Gதைல�:
உதவ� ெசUய�ேகா�� ேபாய���கிறா�.  என; மைனவ��: இர.தின;ைரைய �+ப�+ ெத�யா;. அவ� எம; க!சிய��
�+� இ��தவ� எ+ப; ம!G� ெத��தி��தப�யா�, ஏதாவ; உதவ� ெசUய�[G� எ+ற ந�பாைசய�� அவைர நா�B
ெச+றி��கிறா�.

ஆனா� �;ைவ இர.தின;ைர த+னா� உதவ ��யவ��ைலெய+றாW�, அ�த�.;B ெச+ற ஒ� அபைல�: ஆJதலாக
நாW  வா�.ைதக,  த+R�  [றா;  �க.தி�  அ�.த;  ேபால,  ÔெசUத  ப�ைழைய4�  ெசU;ேபா!G  உதவ��:�
வ�தி!�யேளா?” என என; மைனவ�ய�ட� பாU�தி��கிறா�. மைனவ� கவைல4ட+ தி��ப�வ�!டா�.

ப�+ன� நா+ வ�Gதைலயாகி வ�தப�+ன� நா.ேயாேக�திரநாதன3+ மைனவ�ய�+ மைற> ேக!G, அவர; மரணB சட�கி�
கல�; ெகா,வத�காக உ��ப�ராய�� உ,ள அவ�கள; வ 9!G�:B ெச+றி��த ேபா;, அ�: வ�த �;ைவ இர.தின;ைர
எ+ைன� பா�.;B சி�.;வ�!G, எனத�கி� அம�வத�காக வ�தேபா; நா+ அைத� கவன3�காத; ேபால ெம�ல எS�;
ெவள3ேய வ�;வ�!ேட+.

ப�+ன� 1990� �லிகைள இராbவ� யா
�பாண.தி� இ��த வ�ர!�ய�.த ப�+ன� அவ�க, அைனவ�� கிள3ெநாBசி
ெச+J �காமி!டன�.  தமி
B ெச�வ+, அ+ர+ பாலசி�க� ேபா+ற உBசாண�� ெகா�ப�� இ��த �லி. தைலவ�க,
கிள3ெநாBசி�  ப:திய��  இ��த  வசதியான  வ 9Gகைள  எG.;.  த�கிவ�ட,  �;ைவ  இர.தின;ைர  கவன3�பார�J
நG.ெத�வ�� நி+J தவ��க ேவ1�யதாய��J.

அ�த  ேநர.தி�  யா
�பாண.திலி��;  இட�ெபய��;  இய�கBசிய��  என;  மைனவ�  வ 9!��  த�கிய���த  எ�ைம,
வ+ன3�:B ெச�WமாJ அ�:,ள �லிக, தினச� வ�; நBச�.ததா�, அ�: ஒ� வ 9G பா�.; வ�வத�காக நா+ ம!G�
கிள3ெநாBசி  ெச+றி��ேத+. அ�: ஒ� வ 9G எG�:� �ய�சியாக நா+ ேயாேக�திரநாதன3+ உதவ�ைய நா� அவர;
இ�ல.;�:B ெச+றி��த ேவைளய��, �;ைவ இர.தின;ைர4� அ�: வ�; ேச��தா�. அவைர� க1ட;� நா+ அவைர
ேந�� ச�தி�க வ���பாம� அ�கி��த அைறெயா+J�:, மைற�; ெகா1ேட+. இர.தின;ைர தன; க(ட�கைள
ேயாேக�திரநாதன3ட�  எG.;Bெசா�லி,  த+ைன  எ�ேலா��  ைகவ�!Gவ�!டதாக>�,  தன;  :G�ப�  வசி�பத�:
ேயாேக�திரநாதன3+ வள>�:, ஒ� ெகா!�லாவ; ேபா!G.த��ப� ேவ1�யைத� ேக!G. திைக.ேத+.

ெதாட��
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