
அறிஞ� அ�ணாவ�� வா�ைக வரலா� 
( டா�ட�. அ	ணா ப�மள� ) 

 

 

                                    ப�தி: 1 

அ�ணாவ�� இளைம� கால� 

அறிஞ� அ	ணா ப�ற�த� ப�லவ நா��� தைலநகர� கா"சி. கி.$. 5 ஆ� 
'(றா	�� )*த� கா"சி�+ வ�� சமய* ெதா	டா(றிய�.�கிறா�. 
கா"சி)ர*��+ /வா� 0வா1 சீனயா*�க� அேசாக� மண�ேமகைல ஆகிேயா� 
வ�� சமய* ெதா	டா(றி.�கிறா�க5. 

மிக6ெப�ய வடெமாழி ப�கைல�கழக� கி.ப�. 4-ஆ� '(றா	: இ.�தி.�கிற�. 

கா"சிய�� இ.�� த�ம பால� எ=� ேபராசி�ய� நாள�தா ப�கைல� 
கழக*தி(+> ெச�றி.�கிறா�. 

தி.�+ற?�+ உைரெயAதிய ப�ேமலழக� ப�ற�� கா"சிய�� க�வ� வ5ள� 
ப>ைசய6ப� ப�ற�த ஊ�. 

இைச� கைலய�� சிற�த நயனா ப�5ைள ப�ற�த ஊ�. 

க�வ�, கைல இைவகளD� சிற�தி.�த கா"சி ெநசE* ெதாழிலிF� ெபய� ெப(G 
இ.�த�. 
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1909 ஆ� ஆ	: ெச6ட�ப� தி1க5 15-� ேததி நடராச� - ப1கா. 
இைணய�ன.�+ அ	ணா ப�ற�தா�. 

ெதாட�க�க�வ�/� உய� நிைல� க�வ�/� கா"சி ப>ைசய6ப� க�வ� 
நிறவன1களD� பய��றா�. ெதKவ Lக ந�ப��ைக� ெகா	ட� அ	ணாவ�� +:�ப�. 
ஆலய வழிபா��(+ அ	ணா M�ட� +ைறவாக உ5ள� ேகாய�F�ேக ெச�வா�. 

ப5ளD�+> ெச�F� ேபா� தாேன மா�: வ	� ஓ��> ெச�வா�. 

அ	ணாவ�� +:�ப� மிகE� எளDைமயான +:�ப�. அ	ணாவ�� சி(ற�ைன 
இராசாமண� அ�ைமயா� அ	ணா அவ�கைள* ெதா*தா எ�ேற அைழ6பா�க5. 
அ	ணாைவ வள�*தவ� வழிகா��யாக அ	ணாவ�� வாO�ைகைய அைம*�� 
ெகா:*தவ�, அவ�தா�. 

உய�நிைல6ப5ளDய�� ப��+�ேபாேத அ	ணாவ�ட� ெபா� ேபா:� பழ�க� 
ெதா(றி� ெகா	ட�. ப*தா� வ+6) $�*த��, ேமேல ப�6ைப* ெதாடர 
$�யாம�, +:�ப POநிைல� காரணமாக கா"சி நகரா�சிய�� எA*தராக> 
ேச��� ஆG மாத� பண�யா(றின�. 

அ	ணா அவ�கைள அவ.ைடய தாK த�ைதய� அ�த நாளD� மத6ப(G� ெதKவ 
ந�ப��ைக/� உ5ளவராகேவ வள�*தன�. அ	ணாE�+ அ.��ைணயாக இ.�� 
ஆளா�கி வ��ட அவ.ைடய சி(ற�ைன/�(ெதா*தா) அத(+ வ�திவல�காக 
இ.�கவ��ைல. 

இ�G ப+*தறிE இய�க*தி� தனD6 ெப.� 0டராK ஒளDவ��:* திகA� 
அ	ணா, இளைம6 ப.வ*தி� ஆலய வழிபா�ைட* தவறவ�டாத 
இைளஞராக*தா� திகO�� ெகா	�.�தா�. ஆலய வழிபா��� தவறாத அவ� 
அதிF� ஒ. )�ைமைய� ைகயா	டா�. எ�த ேதாய�லி� M�ட� அதிக� 
இ.�+ேமா அ1+ ெச�லாம�, M�ட� +ைறவாக உ5ள ேகாய�F�+> ெச�G 
ெதKவ வழிபா: ெசK�ெகா	: வ�தா�. M�ட� இ�லாத ேநர*தி� தனDயாக� 
ேகாய�F�+> ெச�வதி� அவ� ெப��� வ�.6ப� உ5ளவராகேவ வ�ள1கினா�. 

எ�லா ம�க?� M�டமாக> ெச�G இடெந.�க�ய�� தி	டாடாம�, M�ட� 
+ைறவாக உ5ள இட*��+> ெச�G வழிப:ேவா� எ�ற ெகா5ைகைய இளைம6 
ப.வ*தி� அடா6ப��யாக� ைக�ெகா	�.�தா�. எ�ேலா.� ெச�F� 
ேபாய�F�+ அவ.� ேபாவ�	:; ஆனாF� M�டேம அ1+ இ�லாத ேநரமாக6 
பா�*�*தா� ெச�வ� வழ�க�. 

இளைமய�� அ	ணாE�+ மிகE� ப��*தமான கடE5 ப�5ைளயா�தா�! 
ப�5ைளயா.�+ இள� வயதி� Tைஜக?� ெசKவ�	:. ப�5ைள6 ப.வ*தி� 
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ப�5ைளயா� ப�தராக அ	ணா வ�ள1கிய�.�தா� எ�றா� பல.� ஆ>ச�யமாக 
இ.�+�. கா"சிய�F5ள அதிக�ேப� கவன*தி� கவராத )	ண�ய ேகாV0வர� 
ேகாய�� எ�ற சிறிய ேகாய�F�+*தா� அ	ணா அ��க� ெச�G வ.வைத 
வா��ைகயாக� ெகா	�.�தா�. 

ெநா��  சா�� 
ப�5ைள6 ப.வ*தி� அ	ணா வ�ளாயா��� ஆ�வ� உ5ளவராகேவ இ.�தா�. 
த�ெனா*த இள�ப.வ* ேதாழ�க?ட� கல�� ேகர� வ�ைளயா:வதி� அவ.�+ 
அளE கட�த ஆன�த�. ஓKE கிைட�கி�ற ேநர1களDெல�ல� ந	ப�க?ட� 
ேச���ெகா	: ேகர� வ�ைளயா�ேய ெபாAைத� கழி6பா�. அைத6ேபாலேவ 
சீ�டா:வைத/� ப�(கால*தி� ெபாA� ேபா�காக� ெகா	�.�தா�. 

வ�ைளயா��� ஆ�வ� உ	ெட�றாF� ப5ளDய�� நட�+� ��� வ+6)�+ 
அதிக� ேபாவ� கிைடயா�. ெபா�வாகேவ அ	ணாE�+� உட( பய�(சி�+� 
அதிக� ச�ப�தமி�ைல. அதிக* ேதக6 பய�(சி ெப(றவ.ம�ல அ�பைத அவர� 
உடF� உயர$� கா�:�. உட(பய�(சி வ+6)�+, ப5ளD நா�களD� அ	ணா 
ேபான� இ�ைல. இவர� வ�.6ப*��+ ஏ(ப இவர� +:�ப*தின.� 
இ.�தா�க5. ��� வ+6)�+6 ேபாகாம� இ.�க ஒ. உபாய� ெசா�லி� 
ெகா:*தா�க5. ��� வ+6)�+ ேபாகாம� இ.�க ேவ	:மானா� காலி� க�: 
ேபா�:�ெகா5 எ�பாரா� அ	ணாவ�� தா*தா. அத�ப� அ	ணாE� காலி� 
சிவ6) ைமைய� ெகா��, க�:� ேபா�:� ெகா5வா�. 0?�+ேபால ெநா	�> 
ெச�G, கா� வலி�கிற� சா� எ�பாரா�. ��� வா*தியா.� அ	ணாைவ 
வ L�:�+ அ=6ப� வ�:வாரா�. 

 
மாமியா� அ#பவ� 
அ	ணா ப5ளDய�� ப�*�� ெகா	�.�தேபா�, வ L: ெவ+ Xர*தி� இ.�த�. 
ஆகேவ அவ� வ L�:� வ�� சா6ப��: வ��: மY	:� ப5ளD�+6 ேபாவ� 
கZடமாக ேதா�றிய காரண*தா�, அவர� ெப(ேறா�க5 ப5ளD�+ அ.கிேலேய 
த1க5 உறவ�ன� வ L��� பக� உணE�+ எ(பா: ெசKதி.�தா�க5. அ�த வ L��� 
நிைலேயா மிகE� வ�சி*திரமாக இ.�தைத அ	ணா ெசா�லி> ெசா�லி> 
சி�6பா�. 

அ	ணா சா6ப�ட ஏ(பாடாகிய�.�த அ�த வ L�:�+�ய மாமியா�, வ L��� உய��த 
ெபா.ளாக இ.�தா� அைத அலமா�ய�� ைவ*�6 T�� வ�:வா�களா�. அ	ணா 
அ[வ L�:�+> சா6ப�ட6 ேபான�� வ L��(+�ய ம.மக5 அ	ணாE�+ சாத� 
ேபா�:வ��:, மாமியாைர அைழ*�, சாத� ேபா�:வ��ேட�, உ.ைள� கிழ1+ 
வGவ� ேவ	:� எ�G ெசா�னா�, மாமியா� சாவ�ைய> ெகா:*� அ=6ப� 
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அைத எ:*��ெகா	: வ�� அ	ணாE�+ ைவ*த வ�ற+, அதைன மY	:� 
அலமா�ய�� ைவ*� T��வ��: ெச�Gவ�:வா�களா� அ�த மாமியா�. 

அச$ வழி&த' 
ரய�� ஓ��ெகா	�.�கிற� - மாணவனD� க	களD� நL� +)+)ெவன� கிள�ப� 
வழிகிற� - ேகாெவன� கதறவ��ைல - ஆனா� வ��மைல அ�ேயா: அவனா� 
அட�க $�யவ��ைல. 

அலறFட, தாயா� ேக�டா�க5 - ஏ	டா அAைக? எ�ன நட�த�! ஏ� அAகிேற - 
ெசா�லி*ெதாைலேய� - எ�G. பதி� இ�ைல மாணவனDடமி.��. 

ேகாப� ப�ற��வ��ட� தாயா.�+. ஏ	டா? நாக6பழ� தி�றத(காக அ�*ேதேன, 
அத(காகவா அழேற! 

ேடK உ	ைமைய> ெசா� இ�=� இர	: நா5 இ1ேக இ.�க ேவ	:� எ�G 
அAகிறாயா? மைல6 ப�ரத�சண*தி�ேபா� தைலய�� +��ேனேன, அைத 
எ	ண�� ெகா	டா இ6ப அழேற - தாயா� எ�ன ேக�:� அவனDடமி.�� பதி� 
இ�ைல. வ	�ய�� உ5ளவ�க5 சி�*தா�க5! 

ஊ.�+6ேபான�� நாைள�+6 ப5ளD�Mட� ேபாகேவ=ேம, வ�ளாய:வத(+ 
இ�ைலேய எ�G அழறியா - எ�றா�, தாயா�. அ6ேபா�� பதி� இ�ைல. ேக5வ� 
ேக�+� ெபாGைமைய இழ�தா� தாயா�; ேகாப� தாயா.�+! மக=ைடய ைகைய6 
ப��*� இA*தப� எ�னடா? நாF நாழியா நா� க*� க*ெத�G க*�கிேற� . . . 
எ�G Mறி $�6பத(+5. 

ஐையேயா. . . ைகைய வ�:, வ�: ைகைய, ஐையேயா எ�G ைகைய உதறியப� 
கதGகிறா� மக�. வ�ஷய� அ6ேபா�தா� எ�ேலா.�+� ெத��த�. 

ைக க�ைடவ�ர� ந01கி6ேபாய�.�கிற�. இர*த$� கசி��ெகா	�.�த�. 

எ6ப� வ�ர� ந01கிவ��டதாடா எ�G தாK ேகா�டா5. மகேனா ரய�� வ	�� 
கதைவ� கா��னா� வ��மF� ெவ�க$� கல�த நிைலய��. 

அட அசேட! கதைவ சா*தினேகா� ைக வ�ர� ந01கிவ��டதா எ�G தாயா� 
ேக�:வ��: இ6ப� ஒ. அச�:6 ப�5ைள இ.�+மா? ச�ச� கா�டடா வ�ரைல 
எ�G தாயா� Mறிவ��:, ஈர* �ண�ெகா	: வ�ரைல* �ைட*�� க��னா�க5. 
க	ணLைர* �ைட*��ெகா	டா�. அ�த மாணவ� ேவG யா.ம�ல; 
அ	ணாதா� அ�ைற�+ அசடாக நட��ெகா	டவ�. 
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அ	ணா அவ�க5 ஆறாவ� வ+6) ப�*��ெகா	�.�+�ேபா� ஒ. $ைற த� 
தாயா.ட� தி.வ�ழவ�(காக தி.�கA�+�ற� ெச�Gவ��: ரய�லி� வ L: 
தி.�)�ேபா� இ�த ேவ��ைக நட�த�. 

க�ைட வ�ர�, ரய�� கதவ�� இ:�கிேல சி�கி�ெகா	ட�, தா� சா*��ேபா�, 
எ�பைத ெவளDேய ெசா�ல ெவ�க� - அேதேபா� ைகவ�ர� ந01கியதா� ஏ(ப�ட 
வலிைய* தா1கி�ெகா5ள $�யாத ��க�. 

ஆகேவ க	ணL� - வ��ம�! எ�ன காரண� எ�G தாயா� ேக�டத(+ 
உ	ைமைய� Mறினா� ேகலி ெசKவா�கேள எ�ற M>ச�! எனேவ ஏேதேதா 
ெநா	�> சா�+கைள� கா��னா� - ெந:ேநர� கைடசிய�� உ	ைம� காரண� 
ெவளDவ��வ��ட�. க	ணL� நி�ற�. ஆனா� அவர� $க*திேலா அச: வழி�த�. 

ெத(�)*' ரசிக�! 
ெத.�M*� ேவ��ைக6 பா�6பதி� அ	ணாE�+ இள� வயதிலி.�ேத வ�.6ப� 
நிைறய உ	:. ெத.�M*ைத ஒ. ெபாA�ேபா�காகE�, நைக>0ைவைய ரசி�+� 
வாK6பாகE� ெகா5வ� அவர� ப	பா:. ப5ளD6ப.வ� கால*தி�, கா"சி)ர*தி� 
எ1+ ெத.�M*� நட�தாF� அ1+ $தலி� ெச�G உ�கா���, இGதிவைரய�� 
இைமெகா�டாம� பா�*தி.��வ��: M�ட� கைல�� எ�ேலா.� வ L: 
தி.�ப�யத(+6 ப�ற+தா� கைடசியாக வ L: வ�� ேச.வா�. 

அ	ணா அவ�க5 ஆர�ப6ப5ளD மாணவாராக இ.�தேபா�, அவேரா: ஒ*த 
அவ.ைடய ந	ப�கைள� M���ெகா	:, தம� வ L�:�+ அ:*�> சில வ L:க5 
த5ளD, ஒ. வ L��� மா�:� ெகா�டைகய�� ேவட1க5 )ைன��ெகா	: நாடக� 
ஒ�G நட*தி�ெகா	�.�தா�க5. அ>ெசKதிைய அறி�த அ	ணாவ�� பா��யா� 
ேகாப*ேதா: ெச�G, நாட� ஆ��ெகா	�.�த அ	ணா அவ�கைள ேவட*ேதா: 
ப��*� இA*��ெகா	: வ�� வ L��� ைவ*� அவர� $�கி� ந�றாக 
அ�*�வ��டா�களா�. எ�ன ெசK�� ெத.�M*�6 ைப*திய� ம�:� அத(+6 
ப��=� அவைரவ��: வ�லகவ��ைல. 

இ6ெபாA�� 0(G6பயண*ைத ஒ�� ெவளD`� ேநா�கி> ெச�Gெகா	: 
இ.�+�ேபா� எ1ேகேய=� சாைலேயார*தி� ெத.�M*� 
நைடெப(G�ெகா	�.�தா�, தா� ஏறிவ�த காைர Xர*தி� நிG*திவ��: யா.� 
அறியாவ	ண� ஒ��கமான இட*தி� நி�Gெகா	:, கா�சிகைள� க	: 
ரசி*��ெகா	�.6பாரா�. 

தி(டன.ட� சி�கினா� 
அ	ணா சிGவனாய�.�தேபா� - அ6ேபா� அவ.�+ ஏA அ�ல� எ�: வய� 
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இ.�+� - கா"சி)ர*திலி.�� அ	ணாவ�� தாயா� ெச�ைனய�� நட�+� 
பா��ேப� க	கா�சி�+ அ	ணாைவ அைழ*�வ�தா�க5. 

எA�T� ரய�ல�ய�� இற1கிய�� அ1+5ள ெபா.�கைள6 பா�*� அ	ணா அ� 
ேவ	:�. இ� ேவ	:� எ�G தன� தாயாைர ெதா�ைலெகா:*��ெகா	ேட 
இ.�தா�. 

அ6ேபா� அவ.�+ த1க� கா6)� ச1கிலி/� அண�வ�*தி.�தன�. அைத ஒ.வ� 
பா*��ேகா	ேட இ.�தி.�கிறா�. ப�ற+ அவர� +:�ப*தா.ட� 
ேப>0�ெகா:*��ெகா	ேட ைபய� பa� ேவ	:� எ�G அ6ேபாதி.�� 
அAகிறாேன வா1கி* த�தா� எ�ன? எ�G ேக�டா�. அவர� தாயா� தன� 
ப�5ைளய�� மY� ேவG ஒ.வ� இர�க6ப:� அளE�+ வ��:வ��ேடாேம எ�G 
ெவ�கமைட�� பa� இ1+ வ�(கவ��ைலேய! எ�G Mறினா�க5. அேதா! அ1+ 
வ�(கிறா�! நா� வா1கி*த.கிேற� எ�G வ�:வ�ெடன அ	ணாைவ 
அைழ*��ெகா	:ேபானா�. அவ� பழகிய ந�ல $ைறைய ைவ*� 
அ	ணாவ�� வ L�டா� வ��:வ��டா�க5. 

அ	ணாைவ அைழ*�> ெச�ற அவ� எ�லா ப�ளா�பார1கைள/� கட�� 
கைடசி ப�ளா�பார*��+ வ��வ��டா�. அ6ேபா� அ	ணாE�+ வ�வர� 
ெத�யாவ��டாF� அவ� பa� வா1கி* த.வதாக M��6ேபாகவ��ைல 
எ�பைத ம�:� ெத���ெகா	டா�. ஆகேவ ச*த�ேபா�: அழ ஆர�ப�*தா�. 
அவன� ேநா�கெம�லா� M�b வ	�ய�� ேபா�:வ��டா� எ1காவ� 
ேபாKவ�:� எ�ற நிைன6)*தா�! ஆனா� அ	ணா ேபா�ட M�+ரைல ேக�ட 
அ�த வழிய�� ேபாகிறவ�க5 அவைன த:*� நிG*தி யா� நL! ஏ� ைபயைன 
அைழ*� ேபாகிறாK? எ�G ேக�டேபா� அவ� ச�வர பதி� ெசா�லாததா� 
ச�ேதக6ப�: அவைன ேபாcசி� ஒ6பைட*தா�க5. அ	ணாைவ அவ.ைடய 
தாய�ட� அைழ*�> ெச�றா�க5. அ6ேபா� அ	ணாவ�� தாயா� அ	ணாைவ6 
பா�*�, பa� எ1ேக எ�Gதா� ேக�டா�களா�. 

கா�தி யா�? அ	ணா அவ�க5 கா"சி)ர*தி� 8-வ� வ+6ப�� 
ப�*��ேகா	�.�+�ேபா�, நா��� 0த�திர� கிள�>சி ெப.கி�ெகா	�.�த�. 
0த�திர கிள�>சி வ�ைளவாக கா�தியா� எரவாடா சிைறய�� த5ள6ப�டா�. இ�த 
ெசKதிைய அறி�த�� ஊ�F5ள கா1கிரb க�சி�கார�க5 கைட அைட6) நட*த 
ஏ(பா: ெசKதன�. அவ�க5 ஒ[ெவா. கைட�கார�கைள/� அeகி 
கைடயைட�+�ப� ேக�:�ெகா	டா�க5. அ6ேபா� ஒ. க(Tர� கைட�கார� ஏ� 
கைடயைட�க> ெசா�கிறL�க5? எ�G ேக�டா�. கா�தி சிைறய�� 
அைட�க6ப�டத(காக� க	டன� ெத�வ��கேவ	:� எ�றன�. அைத� ேக�ட�� 
அ�கைட�கார�, கா�தியா? அவ� யா�? எ�G ஆ>ச�ய*�ட� ேக�டாரா�. அவ� 
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ேக�டைத6 பா�*த ம(றவ�க?�, கா�திைய* ெத�யாதவ.� இ.�கி�றாேர 
எ�G ஆ>ச�ய6ப�டனரா�. 

ச*திய/�*தி0� தி(1பதி ஐத3க(� 
அ	ணா ப5ளD மாணவராக இ.�தேபா� கா1கிர0* தைலவ�களD� ேப>ைச� 
ேக�+� வாK6) பல ேநர1களD� கிைட*� இ.�த�. அதி� ச*தியf�*தி 
ேப0வ�� உ	:. நLதி� க�சிைய6 ப5ளD அவ� ேபசிய ேப>0 
ேவ��ைகயானதா+�, நLதி�க�சி கால*தி�, தி.6பதி உ	�யலி� வ�A� 
பணெம�லா� ம�க5 க�வ��காக> ெசலவ�ட6பட ேவ	:�! உ	�ய� 
பண*தி(+ கண�+ கா�டேவ	:� எ�G ெசா�னா�க5. அைத> ச*தியf�*தி 
ேபா�ற கா1கிர0�காரா�க5 எதி�*தா�க5. 

தி.6பதி உ	�யலி� வ�Aகி�ற பண*��ெக�லா� மக��க5 எ�G 
ெசா�ல6ப:பவ�க5தா� ெசா�த�கார�க5. இரE 12 மண��+ேம� 
ெவ1கடாஜலபதி�க6 ெபாA� ேபாகாதா�. அதனாேல அவ� மக��கைள அைழ*� 
ைவ*��ெகா	: ெசா�க�டா� ஆடவாரா�. இதனாேல உ	�ய� பண� 
$Aவ�� மக��க?�+ ெகா:*�வ�டேவ	:மா�. இ6ப� இ. ஐதLக� 
ெசா�ல6ப�: வ�த�. இ�த $ைறைய மா(றி, உ	�யலி� ேபாட6ப:� பண� 
மத� கா�ய1க?�காக*தா� ேபாட6ப:கிற�; க�வ��காக அ�த6 பண� 
ெசலவ�ட6படேவ	:� எ�G நLதி� க�சியா� ெசா�னா�க5. இைத எதி�*�6 
ப�ர>சார� ெசKத ச*தியf�*தி, உ	�யலி� ெபாட6ப:� பண� யாE� 
நLதி�க�சி�கார�க5 அ5ளD�ெகா�: ேபாவதாக ம�களDட� ெசா�னா�க5. 
அ6ெபாA� கா1கிர0* தைலவரான ச*தியf�*திேய அ6ப� ப�ர>சார� ெசKதைத 
ப5ளD மாணவராக இ.�த அ	ணா ேக�: ஆ>ச�ய6ப:வாரா�. 

ப45ைசய�6 ெபா� 
ப5ளD இGதி வ+6) பh�ைச நட��ெகா	: இ.�த ேநர�. . . திVெர�G 
அ	ணாE�+ ெபா� நிைனE வ��வ�டேவ, 0(G6)ற POநிைல எைத/� 
கவனD�காம�, ம�ய�லி.�த ம�ைடைய எ:*� யா.�+� ெத�யாவ	ண� ஒ. 
சி��ைக எ:*� ைக�+�ைடயா� $க*ைத மைற*� $க*தி� அ.கி� 
ெகா	: ேபானா�. உடேன பா�ைவயாளராக வ�தி.�த ஆசி�ய� இைத 
கவனD*�வ��டா�. கவனD*த அவ� க	:1ககாணாத�ேபா� இராம� அ.ேக 
வ�தா�. . . வ�தேதா: நி�லாம�, ம�ய�� இ.�� எ�ன எ:*தாK? ஏதாவ� 
பh�ைச� +றி6)கைள எAதி எ:*� வ�தி.�தாயா? எ�றா�. 

அெத�லாெமாம�Gமி�ைல எ�G அ	ணா எ[வளேவா மA6ப�/1 Mட அவ� 
வ�டவ��ைல! 
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ஒ�Gமி�ைலெய�றா� ம�ய�லி.�� எ:*தைத எ�னDட� கா	ப� எ�றா�! 
நிைலைம த�ம ச1கடமாக6 ேபாKவ�டேவ, அ	ணா அவ�க5 ேவG வழிய��றி 
)�$Gவேலா: ம�ய�லி.�� எ:*த அ�த ம�ைடைய அவ�ட� கா	ப�*�, 
இைத*தா� எ:*ேத�! இ� இ.�தா� எA*� ேஜாராK ஓ:கிற�, தயEெசK� 
இைத யா�ட$� ெதா�லாதL�க5! எ�ற வ�வர*ைத ெவளDய��: பண�வ�)ட� 
ேவ	��ெகா	டாரா�. பா�ைவயாள� எ�ன ெசKவா�? பதிF�+ ஒ. 
)�$Gவைல உதி��வ��: ேபாKவ��டா�. 

ப�தி:: 2 

ப5ளD இGதி வ+6ைப $�*த��, +:�ப POநிைல� காரணமாக, அ	ணா 
கா"சீ)ர� நகரா�சிய�� எA*தராக ஆG மாத� பண�)��தா�. 

அ:*த ஆ	: ெச�ைன ச�� ப>ைசய6ப� க�a�ய�� ேச���, 
ப�(ப:*த6ப�ேடா.�கான சFைக ெப(G B.A. ப�*தா�. 

1930-� ஆ	: அ	ணா இராண� அ�ைமயாைர ைவதLக $ைறய�� மண�தா�. 

அத(+6 ப�ற+ B.A. Hon ப�*' M.A. ப�ட� வா1கினா�, ெபா.ளாதார*தி� க�a� 
நா�களDேலேய சிற�த ெமாழிெபய�பாளராகE� திகO�தா�. 

1934-� அ	ணாவ�� $த� சிGகைத ெகா�கர�ேகா Pன�த வ�கட� இதழி� 
ெவளDயான�. j.20 ப�சாக6 ெப(றா�. 

அ(�?�ேபாேத அவ� திற� க�ேட� - ேபராசிBய� கி(Cண/�*தி 
 

1928-� ஆ	: ஜூ� மாத*தி� தி..சி.எ�அ	ணா�ைர ெச�ைனய�F5ள 
ப>ைகய6ப� க�a�ய�� இள1கைல வ+6ப�� ( ஜூனDய� இ�ட� மY�ய�) 
ேச��தா�. 

நகர*தி� மிக ெந.�க�யான ஜா�l டE� ப+திய�� அ�த� க�a� இ.�த�. 
க�a�ய�� ேச��த ெதட�க நா�களD� ேவ� அ>ச� மி��தவராக*தா� 
காண6ப�டா�. ப�6ப�யாக அவ� த�ைம மா(றி� ெகா	டா�. 

1928 $த� 33 வைர ஐ�தா	:க5 ப>ைசய6ப� க�a�ய�� பய��றா�. 

மைற�த தி..ேக. சி�ன*த�ப� ப�5ைள அ6ேபா� க�a�ய�� $த�வராக 
இ.�தா�. 
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கா"சீ)ர*திலி.�� வ�தி.�த )திய மாணவரான அ	ணா�ைரைய தன� 
க�a�ய�� ேச�*��ெகா	ட$த�வ� - அ�த இைளஞ� எதி�கால*தி� 
ெத�னD�தியாவ�� வரலா(றி� அழி�க $�யாத இட*ைத6 ெபற6ேபாகிறா� எ�G 
ெகா"ச�Mட நிைன*�6 பா�*தி.�க $�யா�! 

நா� ஓரா	:�கால� அ	ணா�ைர�+ ஆ1கில6 ேபராசி�யராக இ.�ேத�. அவ� 
இ�ட�மY�ய��� ப�*த இர	டா	:க5 - ஆக f�றா	:க5! க�வ� 
நிைலய1களD� ஆ1கில*தி(+ $�கிய*�வ� வ�ைளவ�*த காலம�. ஒளDமயமான 
எதி�கால*ைத ேநா�கிய�.�+� மாணவ=�+ ஆ1கில அறிE அ6ேபா� மிகமிக* 
ேதைவ6ப�ட கால� அ�! க�a�ய�� $த� வ.ட� பய�F� மாணவ�கைள 
எ�லா� +ைற�த� அைர டஜ� ஆ1கில நவ Lன1கைளயாவ� ப�/1க5 எ�G 
நா� அறிEைர MGவ� வழ�க�! 

தி.. அ	ணா�ைர அவ�க5 எ�ைன6ப(றிய பைழய நிைனEகைள ஒ.$ைற 
மிகமிக> 0ைவ த��ப> ெசா�னதாக நிைனE! 

$தலா	: மாணவ�க?�+ நா� ஒ. ச�வாதிகா� - இர	டா� ஆ	: 
மாணவ�க?�+ நா� ஒ. ந	ப� - f�றா� ஆ	: மாணவ�க?�+ நா� ஒ. 
வழிகா��யாக வ�ள1கிேன� எ�G எ�ைன6 ப(றி� +றி6ப��டா�. 

அ	ணா�ைரய�� இ�த வாசக1களDலி.�� அவ� அ�த� கால*தி� எ�ைன� 
க	: மிகE� பய�தி.�கிறா�. இைளஞ� அ	ணா�ைர என� க:ைமயான 
ேசாதைனகைளெய�லா� �ண�Eட� ஏ(G�ெகா	: திறைமமி�கவராக - 
வ	ண� ெப(ற பறைவயாக சிறக�*� ெவளDேய வ�தா�. 

ேக5வ�க?�+ ச�யான பதி�கைளேய அளD*� என� பாரா�ைட* த6பாம� 
ெபGவா�. இ6ப� ப�6ப�யாக எ�=ைடய ந�மதி6ைப/� அளE கட�த 
ம�யாைதைய/� ச�பாதி*�� ெகா	டா�. 

அ	ணா�ைர�+� க�வ� க(G*த�த பல ேபராசி�ய�க5 இ�ைற�+ உய�ேரா: 
இ�ைல. அ�த� கால*தி� அ�த6 ேபராசி�ய�கெள�லா� ஒ�றாக உ�கா��� 
த�மிட� பய�F� மாணவ�கைள6 ப(றி6 ேபச* ெதாட1கினா� அவ�க5 
அைனவ�� உைரயாடF� அ	ணா�ைரய�� ப�க�தா� தி.�)�! 

ஒ. ேபராசி�ய� அ	ணா�ைரய�� ஒA�க� நிைற�த நடவ��ைககைள6 
)கO��ைர6பா�. ம(ெறா. ேபராசி�ய� க�வ�ய�� அவ� ெப(றி.�+� 
திறைமைய6 ப(றி� +றி6ப�:வா�. 
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எ�ேநர$� க�வ�ைய� க(பதிF� ஓயா� உைழ6பதிF� அ	ணா�ைர 
$ைன6பாக இ.�ததா� ேபராசி�ய�களD� க	களD� எ6ேபாதாவ�தா� 
ெத�ப:வா�. 

வ+6)�+ ஒ.நா5Mட வராதி.�கமா�டா�. எ6ேபாதாவ� வ+6) ேநர*ைத* 
தவறவ��:வ��டா� அவ� அ�த6 ெபாAைத வ Lணா�கமா�டா�. க�a� 
mலக*தி(+> ெச�G அ1+5ள '�களD� fOகிவ�:வா�. தம� ஆ(றைல அவ� 
ஒ.ேபா�� வ Lணா�கியதி�ைல. அ�த அளE�+ ஓ� இல�சிய மாணவராக அவ� 
வ�ள1கினா�. 

1929-� இ.�� 1934 வைர அ	ணா க�a�ய�� ப�*த நா�களD� 'லக1க?�+> 
ெச�G எ6ேபா�� )*தக1க5 ப��கி�ற பழ�க� இ.�த�. அ6ப� அவ� 
ெச�ைனய�� பய�ப:*திய 'லக1க5, த1க சாைலய�� இ.�த ப	�� 
ஆன�த� 'லக�, ெச�ைன ெசய�� ேசவ�ய� ெத.வ�� இ.�த மாநகரா�சி 
'லக�, க�னDமாரா 'லக1க5. இ�த f�G 'லக1களDF� அ	ணா ப��காத 
'ேல இ�ைல எ�G ெசா�வா�க5. 

க�a� ம�ற*தி� ெசயலாளராக ஒரா	: பண�)��தி.�கிறா�. ப�(கால*தி� 
அவ.�+* �ைணயாக இ.�த அT�வமான ஆராK>சி அறிE - க�a� 
மாணவராக அவ� இ.�த கால*தி� ேபாட6ப�ட வFவான அ�*தள*தி� 
வ�ைளE எ�Gதா� Mறேவ	:�. 

தி..அ	ணா�ைர எ6ேபா�� ெம�ைமயாக6 ேப0வைதேய வழ�கமாக� 
ெகா	�.�தா�. அ� எ*தைனேயா அ()த1கைள வ�ைளவ�*தி.�கிற�. 

தம� அ.1க.*��ைள நிைல நிG*தேவ	�ய POநிைல உ.வா+�ேபா�Mட, 
ப�ற.ட� எதி�வாத� ெசKகி�ற POநிைல - ஏ(ப:�ேபா�Mட - ப	)மி+�த 
ெம�ைமயான ெசா(கைளேய பய�ப:*�வா�. 

தி..அ	ணா�ைர ஆ1கில*தி� ஆ5ள�மி�க ேப>சாள� எ�ப�� தமிOெமாழிய�� 
வலிைம மி�க ேப>சாள� எ�ப�� க�a� ம�ற*தி� அ[வ6ேபா� 
நைடெப(Gவ�த நிகO>சிகளDலி.�� ெதளDவாகிய�. 

தமிO> ெசா(ெபாழிவ�� ம�க5 ஆ�வ� கா�டாத ஒ. கால� இ.�த�. ஆனா� 
தி..அ	ணா�ைர அவ�க5 அ.�ெதா	டா(றி ம�க?�+* 
தமிO>ெசா(ெபாழிவ�F� ேபரா�வ*ைத ஊ��னா�. 

திறைமயாக தி.6தியாக6 ேபசி வ�த ெசா(ெபாழிவாள�களD� 
தி..அ	ணா�ைர/� $�கிய இட�ெப(றா�. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



அ�றி.�த க�a� $த�வ�, தி..அ	ணா�ைர ப(றி ெசா�லிய� இ�=� எ� 
நிைனவ�� இ.�கிற�. 
இ�த இைளஞj�+ ஒளDமயமான எதி�கால� இ.�கிற�. இல�ச�கண�கான 
ம�களD� மகிO>சி ஒலிய�� திைள�+� தைலவராக6 ேபாகிறா�. தாK நா�ைட 
)�னைக மல.� Tமியாக மா(ற6ேபாகிறரா�. - எ�G அவ� Mறினா�. 

தி..ஆ	ணா�ைர எ�த� +Aவ�� ேபசி�ெகா	�.�தாF� ச�, அ1ேக 
தைலைம6 ெபாG6ப�லி.�+� த+தி அவ.�+*தா� இ.�+�. 

அ	ணா�ைரய�ட� அவர� ேபராசி�ய�க5 க	:ப��*�6 பாரா��ய சில 
ந(+ண1க5 ப�(கால*தி� வள�>சியைட�� அவைர சிற�த அரசிய�வாதியாக 
மா(றின. 

தம� இGதி� கால*தி� அவ� ெப(றி.�த ஈ: இைணய(ற தைலைம6 ெபாG6) 
அவர� க�a�� கால*திேலேய அவ.�+� கிைட*�வ��ட�. 

ெசா(ெபாழிவ�ேல எவராF� ெவ�ல $�யாதவரானா�. 
ெசா(ெபாழிவா(G�ேபாெத�லா� தமிO இன*ைத6 ப(றி ந�கறி�தி.�த அவ� 
ச�தி*த ப�ர>சிைனகெள�லா� மனDதாப�மான*�ட� ேநா�கியதா� ம�க5 
ம�ற*தி� அேமாகமான வரேவ(ைப6 ெப(றதி� வ�ய6ப��ைல! 

க�a�ய�ேல நைடெப(ற ப�சளD6) ப�ழா ஒ�G இ�=� எ� நிைனவ�� 
நL1காம� இ.�கிற�. அ�G க�a� ஆ	: வ�ழா - ப�0 ெபGேவா� ப��யலி� 
அ	ணா�ைர/� ஒ.வ�. ஒ.வ� எ�பத�ல; $த� ப�0 ெப(றவேர அவ�தா�. 
அவர� ெபயைர நா� ேமைடய�ேல அறிவ�*ேத�. ப�0 ெபற ேமைட�+ வ�தா�. 
அ[வளEதா�. ம	டபேம இ���வ�:வ�ேபா� மாணவ�களD� ைகெயாலி! 
இைளய ச$தாய*தி� இல�சிய மனDதராக அவ� அ6ேபாேத வ�ள1க* 
ெதாட1கிவ��டா�. ப�6பத(+ நிப�தைன! 
க�a�ய�� ப��+�ேபா� இ�ெட�� $த� வ+6ப�� அ	ணா ேத�>சி 
ெப(றைத� க	ட ப>ைசய6ப� க�a�* தைலவராக இ.�த தி.வாள� 
சி�ன*த�ப� ப�5ைள அவ�க5, அ	ணா அவ�கைள 'ப�.ஏ. ஆன�b' வ+6ப�� 
ேச.�ப� ேக�:� ெகா	டாரா�. ஆனா� அ	ணாேவா தன� ெபா.ளாதார 
நிைலைய எ	ண� ஆன�b ப��க வ�.�பவ��ைல. 

ஆன�ஸு�+ ப��கேவ	:ெம�றா� f�றா	:க5 ப��கேவ	�யதி.�கிற�. 
அத(ேக(ற வசதி எ�னDடமி�ைல. ஆைகயா� இர	டா	:களD� $�/� 
சாதாரணமான ப�.ஏ. ேபா��. அ�த ப�ட*ைத ைவ*��ெகா	: ஏதாவ� ேவைல 
ேதடலா� எ�றி.�கிேற� எ�றாரா�. க�a�* தைலவ.�ேகா ந�றாக6 ப�*� 
$�ேனற�M�ய ஒ.வ� வ Lணாகிறாேர எ�ற வ.*த� ஏ(ப�ட�. எ6ப�யாவ� 
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அ	ணாைவ ஆன�b வ+6ப�� ேச�*�வ��:வ�டேவ	:� எ�ப� க�a�* 
தைலவ�� எ	ண�. அத� ெபா.�: அ	ணாைவ* தனDயாக அைழ*�, 
அ	ணா*�ைர ந�ைம> ேச��தவ�களD� உ�ைன6ேபா� ந�றாக ப�*�, ேத�வ�� 
ெப.� எ	க5 ெப(G, $த� வ+6ப�� வ.வ� எ�ப� மிகE� அ��. மிக> 
சிலேர அ6ப�/5ளன�. அ6ப�ய�.6பவ�க5 $�ேனறேவ	�ய� 
அவசியம�லவா? எ�G ேக�:, அ	ணாவ�� இலவச6 ப�6)�+ ேவ	�ய 
உதவ�கைளெய�லா� தா� ெசK� த.வதாக உGதி Mறினாரா�. 

க�a�* தைலவ�� அ�பான ேப>0 அ	ணாவ�� மனைத� ெகா"ச� 
மா(றிய�. ச� எ�G ஒ6)த� அளD�கE� வ�.�ப�னா�. இ.�தாF�, ேமF� ஒ. 
சFைக/� க�a�* தைலவ�டேம ேக�:�ெகா	டா�, க�a��+ ேவ	�ய 
பாட6 )*தக1கைள/� வா1கி� ெகா:*தா� ப�.ஏ.ஆன�b ப��க* தைடய��ைல 
எ�றாரா�. அ	ணாவ�� ேவ	:ேகா?�+ க�a�* தைலவ� ஒ6)�ெகா	ட 
ப��னேர, அ	ணா அவ�க5 ஆன�b வ+6ப�� ேசர இைச�தா�. 

ெவDறிைல1 பா�� ைவ*திய�! 
ெபா�6 பழ�க*ைத6 ேபா�ேற ெவ(றிைல6 பா�+ )ைகய�ைல/� ேபா�: 
பழகி�ெகா	டா�. அதி� அ	ணாE�+ அளவ(ற ேமாக�. க�a� 
மாணவராய�(ேற, ெவ(றிைல6 பா�+ ேபா�டா� நாகhக*தி� திைள*�5ள ம(ற 
க�a� ந	ப�க5 ேகலி ெசKவா�கேள எ�ற எ	ண*தி(+ அ	ணா ஒ. சிறி�� 
கவைல6ப:வேத இ�ைல. 

ெவ(றிைல6 பா�+ மY� அவ� ெகா	�.�த ேமாக�, க�a� வ+6பைறய�� 
இ.�+�ேபா� Mட அவைர வ�டவ��ைல. வ+6) நட��ெகா	�.�+�ேபா�Mட 
ெவ(றிைல6 )ைகய�ைலைய உபேயாகி�க ஆர�ப�*தா�. ெவ(றிைல6 ேபா:வைத 
ஆசி�ய� பா�*�ப�டாம� இ.�கேவ	:� எ�பத(காக வ Lதி6 ப�கமாக இ.�+� 
ச�ன� ஒரமாக உ5ள ெப"சி� அ	ணா உ�கா���ெகா5வா�. எ6ப� எ6ப�ேயா 
$ய�G� நL	ட நா�க?�+ ேபராசி�ய�கைள அ	ணாவா� ஏமா(ற 
$�யவ��ைல. ஒ. தடைவ ேமாP� க�தசாமி எ�ற தமிO6 ேபராசி�ய�, அ	ணா 
ெவ(றிைல6 பா�+ )ைகய�ைல/ட� வ+6ப�� இ.6பைத� க	: க��� 
ெகா	டாரா�. 

அடா எ�� அைழ*தவ�! 
ப>ைசய6ப� க�a�ய�� அ	ணா ப�*த கால*தி� ேமாP� க�தசாமி )லவ� 
எ�பவ.� மண� தி.நாE�கர0 எ�பவ.� தமிழாசி�ய�க5 MனD� +Gகி, 
அ>ச*��+� ஆயாச*��+� உ�ப�: ெச�வைத6 ேபால�லா�, அ�த� 
கால*திேலேய நிமி��த நைடேயா: ேந�ய ப�ைவேயா: நட�� ெகா5வா�க5. 
அ�த �ண�E மி�க ஆசி�ய�களDட� பாட� ேக�ட காரண*தா�தான எ�த 
ெதா�ைலகைள/� ஏ(G, எ�த ப�ர>ைன�+� ஈ: ெகா:*� சமாளD�க 
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அ	ணாவா� $�கிற�. ேமாP� க�த சாமி6 )லவ� $த�$தலாக வ+6)�+ 
வ�தத�� அ	ணா ேபா�ற மாணவ�கைள6 பா�*�, உ1கைள நா� 
M6ப�:�ேபா� அவ� இவ� எ�ேறா, அ� இ� எ�ேறா Mறமா�ேட�. அவ� 
இவ� எ�G MGவ� அ[வளE ச�யாக என�+6 படவ��ைல; அ�, இ� எ�G 
MGவேதா அஃறிைனைய� +றி�+�, அடா! எ�G அைழ6ப�தா� ெபா.*தமாக 
இ.�+�, எென�றா�, அ�தா� அ�)> ெசா�, அ�ப�� சி�ன�தா� அ� எ�G 
Mறினாரா�, அ	ணாவ�� க�a�6 ப�6) கால*திேலேய த�மான உண�>சி/�, 
வ Lர உண�>சி/� ெபற தமிழாசி�ய�க?� காரணமாக இ.�தா�க5. 

க5$ைரய�6 ைகவ�ண�! 
ப>ைசய6ப� க�a�ய�� அ	ணா ப�*��ெகா	�.�தேபா� க�a� 
ேபராசி�ய�, மாணவ�களDட� க�:ைர ஒ�ைற எAதி வ.�ப� Mறிய�.�தா�. 
மGநா5 மாணவ�க5 எAதி வ�த க�:ைரகைள தி.*�வத(காக ேபராசி�ய� 
எ:*�> ெச�றா�. அ	ணாவ�� க�:ைரைய தி.*�வத(+, அ	ணாவ�� 
க�:ைரய��தா� ேபரதி�>சி/(றா�. அ	ணாவ�� க�:ைரய��தா� எதி�பாராத 
பல )திய ெசKதிக5 இ.6பைத� க	: வ�ய6)(றா� நா� 
ெசா�லி�ெகா:*தைவகைள*தாேன எ�லா மாணவ�க?� எAதி இ.�கி�றன�. 
அ6ப�ய�.�க, நா� ெசா�லாத ெசKதிக5, )�6)� க.*��க5, அ	ணா�ைரயா� 
ம�:� எ6ப� எAத $��த�. இ[வளE உய��த $ைறய�� எAத அவரா� 
$�யா�. ேவG ஏதாவ� ஒ. )*தக*தி� இ.�ததைத அ6ப�ேய பா�*� 
எAதிய�.�கேவ	:� எ�Gதா� அவ� எ	ண�ய�.�தா�. 

மGநா5 க�a� வ+6பைற�+5 mைழ�த ேபராசி�ய� $த�$தலாக 
அ	ணாைவ* த� அ.கி� அைழ*� சிறி� ேநர� உ(G6 பா�*�� 
ெகா	�.��வ��:, அ	ணா�ைர நL எ�த )*தக*திலி.�� க�:ைர�+ ேவ	�ய 
க.*��கைள ெதா+*� எ:*� எAதிய�.�கிறாK? எ�G ேக�டாரா�. 
ேபராசி�ய�� ேக5வ�ைய� ேக�ட அ	ணா )�சி�6)ட� நா� எ� க�:ைரய�� 
எAதியைவக5 யாE� எ�=ைடய ெசா�த க(பைனய�� ேதா�றிய 
க.*��கேளயா+�. அைவக5 எ�த6 )*தக*திலி.��� எAத6ப�டைவக5 அ�ல 
எ�G Mறினாரா�. க�F�6 ப.வ*திேலேய க�:ைர எA�வதி� வ�லைம 
ெப(றி.�த அ	ணாைவ� க	: ேபராசி�ய� ஆ>ச�ய*தி� ஆO�தா�. 

ஆசிBயBட� ேவ��ைக! 
அ	ணா அவ�க5 க�a�ய�� ப��+�ெபாA� ஆ1கில*தி� க�:ைர 
எAவதிF�, ேப0வ�திF�, சிற�� வளD1கினா�க5. அவ� க�a�ய�� $த� 
வ.ட வ+6) ப��+�ெபாAேத அவ.ைடய ஆ1கில� க�:ைரகைள எ:*� 
ஆசி�ய�க5, ம(ற மாணவ�க?�+ வ+6ப�� கா�:வா�களா�. 
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ஆனா� அவ� இர	டாவ� வ.ட வ+6ப�� ப�*தெபாA�, ஆ1கில� க�:ைர 
வ+6ப�(+ வ�த ஆசி�ய.�+, அ	ணா எAதிய உய�தர ஆ1கில நைட 
அ[வளவாக6 ப���கவ��ைல. 

அ	ணா*�ைர! உ�=ைடய க�:ைரய�� நL	ட வா�கிய1க5 பல வ.கி�றன. 
க�:ைரெய�றா�, சிG சிG வா�கிய1களாக இ.�கேவ	:� எ�G 
ெசா�னாரா�. 

ச�! கவன*தி� ைவ*��ெகா5கிேற� எ�G அ	ணா அ�த வ+6ப�� 
உ�கா���வ��டா�. 

அ:*த ஆ1கல� க�:ைர வ+6ப��, அ	ணா க�:ைர எAதி $�*த��, 
ஆசி�ய� அைத வா1கி6ப�*தா�. ஒ. கால*தி� ஒ. கிழவ� இ.�தா�. அவ� 
ெபய� ராப�� 

இ6ப�� க�:ைர ஆர�ப�*த�, தா� ெசா�னைத6 ைபய� அ6ப�ேய கைட6 
ப��*த� அவ.�+ ச(G 
மகிO>சிைய* த�த�. ேம(ெகா	: க�:ைரைய6 ப�*தா�. 

அவ� காைலய�� எA�தா�. ெவளDய�� வ�தா�. ச�ைதைய ேநா�கி நட�தா�. 
ச�ைத�+ வ�தா�. அ1+ ஒ. கைடய�.�த� 

இ6ப� வா�கிய1க5 எ�லா� எAவாK பயனDைல இைவகைள ம�:� 
ெகா	டதாK, மிக> சிG சிG வா�கிய1களாக இ.�தன. வ+6ப�� இ.�த ம(ற 
மாணவ�க5 சி�*�வ��டா�க5. ேகலிைய6 )���ெகா	ட�� ஆசி�ய� 
க�:ைரைய ைவ*�வ��:, இ6ப� க�:ைர $Aவ�� சிG சிG வா�கிய1களாக6 
ேபா�:வ��டாேய, ஏ�? எ�G அ	ணாைவ� ேக�டாரா�. 

நL1க5தாேன, நL	ட வா�கிய1க5 Mடா�; சிG சிG வா�கிய1களாக 
இ.�கேவ	:ெம�G ெசா�ன L�க5 எ�G அ	ணா பதிலளD*தா�. 

அத(காக ஒேரய�யாக ெவG� சிG வா�கிய1களாகேவ க�:ைர $Aவ�� 
இ.�க ேவ	டா�. ஆ1கா1+ சில நL	ட வா�கிய1க?� வரலா�! எ�G 
ஆசி�ய� ெசா�னாரா�. அதிலி.�� அ	ணாவ�� க�:ைரைய அவ� +ைற 
MGவேத கிைடயா�. 

ேப G��1 பBG! 
3-வ� வ.ட� ஆன�b வ+6)6 ப�*��ெகா	�.�தேபா�தா� அ�E� 
லேயாலா� க�a� ம	டப*தி�தா� $த�$தலி� அ	ணா ஆ1கில*தி� 
ேபசினா�. 
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லேயாலா� க�a�6 ெபா.ளாதார� கழக*தி� சா�ப�� ஏ(பா: ெசKய6ப��.�த 
ஆ1கில6 ேப>06 ேபா��ய�� ப�ேவG க�a� மாணவ�க?� கல��ெகா	டன�. 

அ	ணா $த�$தலி� அ�த6 ேப>06 ேபா��ய�� கல��ெகா	: ஆ1கில*தி� 
ேபசினா�. அ1+ அம��தி.�த பல ேபராசி�ய�க?�, அ	ணாவ�� ேப>0தா� 
ந�றாக இ.�த� எ�G சிபா�0 ெசKதா�க5. இ.�தாF� ப�ரசிெட�சி 
க�a�ைய> சா��த வா�யா� எ�=� மாணவ.�+*தா� $த� ப�0 என 
அறிவ��க6ப�ட�. உடேன M�ய�.�த அ*தைன ேப.� ப�0 
அ	ணா*�ைர�+*தா� ெகா:�கேவ	:� எ�G +ர� எA6ப�னா�க5. 
ேபராசி�ய�க?� அைத ஆத�*�க5; கைடசியாக அ	ணாE�+� ஒ. ப�0 
ெகா:*தா�க5. 

சிகெர5$� Gத&திரH� 
அ	ணா க�a�ய�� ப�*��ெகா	�.�த கால*தி� ஒ. மாணவ� அதிகமாக 
சிகெர� ப��*��ெகா	�.�தா�. அவ�ட� ெச�G ஏ� அதிகமாக சிகெர� 
ப���கிறாK எ�G ேக�ட ேநர*தி� அவ� 'ப�னD1 தி ப����Z M�b எ�G Mறி, 
இத� fல� ெவ5ைள�கார�க?ைடய ெபா.ைள� ெகா?*�வதாகE� இ.�+�, 
அேத ேநர*தி� 0த�திர*தி(காக தியாக� ெசKததாகE� இ.�+� எ�G 
ெசா�னாரா�. அ�த� கால*தி� 0த�திர6 ேபாரா�ட*தி� தி�ட1கைள 
எ6ப�ெய�லா� அ�*த6ப:*தி�ெகா	: நட�தா�க5 எ�பைத அ	ணா 
ேவ��ைகயாக MGவ� உ	:. 

ேபராசிBய(��1 ?க மாைல 
அ	ணா அவ�க5 ெச�ைன ப>ைசய6ப� க�a�ய�� ேஷ�bப�� )கO 
ேபராசி�ய� தி..கி.Zணf�*தி அவ�களDட� க�வ� பய��றவ�. 
தி..கி.Zணf�*திைய நிைன*தாேல )திய மாணவ�க?�+� +ைல ந:1+�. 
ஆனா� சில மாணவ�கள அவ�ட� அட�க*�ட� ெந.1கி6 பழ+வா�கள. ேவG 
சில மாணவ�க5 ேதாழ�களாகE� பழ+வா�க5. இ�த6 ேபராசி�யைர6 ப(றி 
அறிஞ� அ	ணா இGதி ஆ	��ேபா� நட�த பாரா�: வ�.�தி� +றி6ப��டைவ 
)கOெப(ற ெசா(க5. அைவ: 

ேபராசி�ய� கி.Zணf�*தி $தலா	�� ச�வாதிகா�, இர	டா� ஆ	�� ச�ட 
தி�ட1க?�+ உ�ப�ட ச�கரவ�*தி, f�றா� ஆ	�� +�யர0* தைலவ�. 
நா�கா� ஆ	�� ேதாழ�. 
இைத� ேக�ட ேபராசி�ய� கி.Zணf�*தி உ�பட அைனவ.� வய�G +F1க> 
சி�*� மகிO�தா�களா�. 

ஆ� மாத� ஆசிBய� 
அ	ணா அவ�க5 எ�.ஏ.ப�*� $�*தEட� ெச�ைனய�F5ள ேகாவ��த6ப 
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நாய�க� ப5ளDய�� ஒ. ஆG மாத� ஆசி�யராக6 பண�யா(றினா�. அ6ேபா� 
க�வ�ய�� ஒ. )திய பாட$ைறைய )+*தினா�க5. அ6ேபா�, அ	ணாE�+ 
உ(ற ந	ப� அ	ணா இட*தி�, நL ஆசி�யராக இ.�கேவ	:� எ�G 
ேக�:�ெகா	டா�. அத�ப� ஒ. ஆG மாத� ஆசி�யராக பண�யா(றினா�. 
ப��னா� வ�லகி ெபா� வாOவ�� ஈ:பட*ெதாட1கினா�. 

ப�தி: 3 

ேக5ட' ஒ�� கிைட*த' ேவ� 
அ	ணா அவ�கள உ*திேயாக*தி� இ.�க ேவ	:� எ�ப� அவர� சிறிய 
தாயா�� வ�.6ப�. ஆனா� அ	ணாE�ேகா ஒ.வ�� கீO6ப��� பண�)�வதிேல 
வ�.6பமி�ைல. சிறிய தாயா�� ெசா�ைல அ	ணா எ6ெபாA�� த��6 
ேபசியதி�ைல. சிறிய தாயா�� வ()G*தலி�ேப�� அ6ேபா� +மாரராஜாவாக 
இ.�த தி..$*ைதயா ெச��யாைர ச�தி�க அ	ணா ெச�றா�. +மார ராஜா 
அவ�க5 த� அர	மைன�க.ேக ஓ:� அைடயா(றி� படகி� அம��தப� 
அ	ணாEட� இைரயா��ெகா	ேட ெச�றா�க5. 75 jபாK ச�பள� தர�M�ய 
க�a�ய�� வ��Eைரயளா� ()ரவ�ச) ேவைல தரேவ	:ெம�G அ	ணா 
ேக�டத(+, +மாரராஜா � ேவ	டா� ந� க�சி�+ ந�ல ேப>சாள� கிைட6ப� 
ப��ன� அ�தாகிவ�:�, ஆதலா� என�+ வ�ரதம �ைணயாளராக (ஞநசள�ேய; 
ஹளளவ.) j.120 ச�பள� த.கிேற� எ�றா�. ஆனா� அ	ணா அவ�க5 வ L: 
வ�த�� கீO�க	ட $ைறய�ேல ராஜா அவ�க?�+� க�த� எAதி அ=6ப� 
வ��டாரா�. 

அ�)5ள ஐயா, த1க5 பண�ைய ேம(ெகா5ள இயலாதத(+ வ.��கிேற�. 
எ�பேத அவ� எAதின ர*தின 0.�கமான க�த�. ஜ�l ேவைல ேக�ட 
மாஜிb�ேர� 
அ	ணா அ6ேபா�தா� அரசியலி� )+�த ேநர�, ஆ�வமாக அரசியலி� 
ஈ:ப:வ�� ெபா��M�ட1களD� அதிகமாக6 ேப0வ�மாக இ.�தா� அவ�. இ�த 
மாதி� அரசியலி� ஈ:ப�: ேவைல ஒ�G� பா��காம� கால� கழி*� வ�தா� 
அ	ணா ெக�:வ�:வா� எ�G எ	ண�, அவ.�+* ெத��த ச6 மாஜிb�ேர� 
ஒ.வ.�+ +மாbதா ேவைல�காக சிபா�0 க�த� ெகா:*� அ=6ப�ைவ*தா�. 
அ	ணாE� சிபா�0� க�த*�ட� ேம(ப� ச6 மாஜிb�ேர� வ L��� உ5ேள 
சா6ப��:�ெகா	�.�தா�. ெவளDய�� இ.�த ேவைர�கார�ட� ஒ. ேப6ப��, 
சி.எ�.அ	ணா�ைர, கா"சீ)ர� எ�G எAதி�ெகா:*� இைத ச6 
மாஜிb�ேர��ட� கா	ப�*� நா� வ�தி.6பதாக> ெசா�F எ�G அ=6ப�வ��: 
ெவளDய�� நி�Gெகா	�.�தா�. 

ேவைல�கார� ெகா:*த சீ�ைட6 பா�*த ச6 மாஜிb�ேர� சா6பா�ைட� Mட6 
பாதிய�ேலேய ைவ*�வ��:, ெவளDய�� வ�தா�. வா.1க5! வா.1க5! 
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தா1க5தா� அ	ணா*�ைரயா? 50 வயதாவ� இ.�+� எ�ற எ	ண�ேன�. 
இ[வளE இளைமயாக இ.�கிறL�கேள! எ�G Mறி�ெகா	ேட தா1க5 என�+ 
ஒ. உதவ� ெசKயேவ	:�. ஆ(கா: தி..ஏ.இராமசாமி $தலியா� அவ�களDட� 
ெசா�லி என�+ இ. ஜ�l ேவைல வா1கி*தர தா1க5தா� சிபா�0 
ெசKயேவ	:� எ�G ேக�:�ெகா	டா�. ேவைல* ேத�வ�த அ	ணாேவா 
தன�+ அரசியலி� ந�ல ெச�வா�+� எதி�கால$� இ.6பைத� க	: ேவைல 
Mட� ேக�காம� வ L: தி.�ப� வ�தா�. அரசியலி� ஈ:படலானா�. 

ஆDகா$ இராமசாமிய�� அறிKைர 
கால"ெச�ற டா�ட� சி.நேடச $தலியா� மரண6 ப:�ைகய�� இ.�தேபா� 
ஆ(கா: ஏ.ராமசாமி $தலியாைர> ச�தி�க ேந��ட�. அ6ேபா� டா�ட� சி.நேடச 
$தலியா� அவ�க5. ராமசாமி $தலியாைர6 பா�*� அ6பா, நா� இ�த க�சிய�� 
உைழ*ததா� கZட1க5 பல அைட�ேத�. இ�னF�+� ெதா�ைல�+� 
ஆளாேன�. ஆனா� அத(காக இ�த� க�சிைய� ைக கAவ�வ��:வ�டவ��ைல. 
இ�த� க�சி ம�:� இ�லாவ��டா� ஒ. மாெப.� ச$தாயேம அழி��வ�:�. 
ஆைகயா� நL/� கைடசிவைரய�� இ�த� க�சிைய� ைகவ�டாேத எ�G 
Mறினாரா�. 

இ�த> ச�தி6) நட�� பல ஆ	:க?�+6 ப�ற+ ஒ. $ைற அ	ணா அவ�க5 
ஆ(கா: ஏ.ராமசாமி $தலியாைர> ச�தி�க ேந��ட�. அ6ெபாA� அ	ணா 
அவ�கைள ேநா�கி ஆ(கா: ராமசாமி $தலியா� Mறினாரா�, ஏன6பா க�சி, 
ெகா5ைக எ�G அைலகி�றாK! ெசகர��ேய��� ஒ. ேவைல வா1கி* 
த.கிேற�. ேபாK 0கமாக இ. எ�G. 

இLகிMசி6 ேபG! 
ெகா"ச� ப�*�வ��டா� இ1கிcசி�தா� ேபசேவ	:�, அதிF� க�a�ய� 
ப�*�வ��டா� இ1கிcசி� ேபசேவ	:� எ�ற மன6பா�ைம இ.�த கால� 
அ�. 
இ1கிcசி� ேபசினா� அ� ஒ. கEரவ� எ�G அ6ேபா� பல� எ	ண�ய�	:. 

அ	ணா அ6ேபா� ெச�ைன ப>ைசய6ப� க�a�ய�� ப�*��ெகா	�.�தா�. 
ஆG மாத1க5 ெதாட��� ப�*த ப�� வ�:$ைற�காக வ L�:�+> ெச�றா�. 
அ6ேபா� அவர� பா��யா� அவைர அ.கி� அைழ*� ெகா"ச� ேப0 எ�G 
Mறினா�க5. 

நா� இ6ேபா� ேபசி�ெகா	:தாேன இ.�கிேறா� எ�றா� அ	ணா. 

இ�ைல ெகா"ச� இ1கிcசி� ேப0 எ�G அவர� பா��யா� ேக�டா�க5. 

இ1கிcசி� ேபசினா� உ1க?�+ எ�ன )�/�? எ�G அ	ணா ேக�டா�. 
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எ�ன ெசா�கிறாK? இத(காகவா இ[வளE பண� ெசலE ெசK� ப��க 
ைவ�கிேறா� எ�G அ	ணாவ�� பா��யா� ேக�: சலி*��ெகா	டா�களா�. 

கா1ப� அ�*த ேப சாள� 
க�a� ந	ப� ஒ.வ� அ	ணாEட� ேத�த� ப�ரசார� ெசKவத(காக வ�தா�. 
ம�கைள கவ.�ப�யாக எ6ப�6 ேப0வ� எ�G அவ� ேக�டத(+, அ	ணா 
எ6ப�6 ேப0கிறாேரா, அ6ப�ேய ேபசிவ�:1க5 எ�G சில� ெசா�லிைவ*தா�க5. 

$த� நாள�G அ�த� க�a� ந	ப� அ	ணா ேபசிய M�ட*�� வ�தி.�தத�. 
அ�G M�ட� நட�தேபா� ந5ளDரE ேநர�, எனேவ ம�க5 ேசா��� 
அம��தி.6பைத6 பா�*�, உ1க?�+ ெதா�ைல ெகா:6பத(காக 
ம�னD�கேவ	:�. நL1க5 அய��� X1+� ேநர*தி� ெதாைலைல த.வத(காக 
ம�னD�கேவ	:�.... எ�G Mறி அ	ணா ேப>ைச ெதாட1கினா�. ம�க5 
)*�ண�>சி/ட� உ�கா��� ேப>ைச� ேக�க* ெதாட1கினா�க5. 

இைத� கவனD*�வ��:> ெச�ற அ�த ந	ப� மGநா?� ஒ. M�ட*தி� 
கல��ெகா	டா�. அ6ேபா� மாைல 6 மண�. ம�க5 எ�ேலா.� 0G0G6பாக 
இ.�+� ேநர�. அ�த ந	பனDட� ேப0கிறாயா? எ�G ேக�டEட� எA�� ெச�G 
ேபச* ெதாட1கினா�. M�ட*தினைர6 பா�*� அவ� நL1க5 எ�ேலா.� X�க*தி� 
எ�தி.�கிறL�க5. உ1க?�+* ெதா�ைல ெகா:6பத(காக ம�னD�கேவ	:� 
எ�G Mறினா�. இைத� ேக�ட�� M�டதின� ைக த�டவ��ைல. ெகா� எ�G 
சி�*தா�க5. அ	ணா ேபசினா� ம�:� ைக த�:கிறா�கேள நா� ேப0�ேபா� 
ேகலியாக சி��கிறா�கேள எ�G அ�றிரE அ�த ந	ப� வ.*த6ப�டாரா�. 

ேந(வ�ட� ெகா$*த '�$ அறி�ைக! 
$�) ஒ.$ைற அ	ணா க�a� மாணவராக இ.�த சமய*தி�, ெச�ைன�+ 
0(G6 பயண� வ�த ேந. அவ�க5 ப�ரபா* டா�கீசி� ஒ. மாெப.� ெபா�� 
M�ட*தி� ேபசி6ெகா	�.�தா�. திலக� நிதி ப(றி நா: எ1+� பரபர6)ட� 
ேபர6ப�: வ�தசமய� அ�. அைத6ப(றி அ	ணா அவ�க5 ஆ1கில*தி� இ. 
அறி�ைக தயா� ெசK� அ�த� M�ட*தி� அ	ணா அவ�க5 mைழ�� ேமைட 
அ.ேக ெச�G ேந.வ�� ைகய�ேல அ�த* �	: அறி�ைகைய� ெகா:*�வ��: 
வ�தா�. திலக� நிதி எ�=� ேபரா� கா1கிரbகாரா�க5 ெசKத ேமாச�6ப(றி 
ஆ1கில*தி� அ*�	 அறி�ைக அ>ச��க6ப��.�த�. ஒ. இைளஞ� இ[வளM 
�ண�>சலாக த�ன�தனDயாக ேந.வ�� ைகய�ேல இைத� ெகா:*�வ��டாேன 
எ�G எ�ேலா.� ஆ*திர6ப�டன�. 

ெசLக6வராய� HயDசி ேதாDற'! 
ஆ1கில*திF� அ.�தமிழிF� ேபா>சாளராக வ�ள1க+� கா1கிரb ப�ர$க� 
தி..�.ெச1க�வராய� அவ�க5 க�a�ய�� ப�*��ெகா	�.�தேபா�, நா: 
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0த�திர� ெபறேவ	:� எ�கிற ேதசிய எA>சி தLவ�ரமாக இ.�த ேநர�. அ6ேபா� 
க�a�ய�� க�*��ெகா	�.�த மாணவ�க5 பல� ஒ�GM� நா: வ�:தைல 
ெபறேவ	:� எ�G எ	ண� க�a� மாணவ� ம�ற� ஒ�G �வ�கி, அதி� 
ேமைட6 ேப>0�கைள பய��Gவ�தா�க5. அ6ேபா� ஒ. ேதாழ� 
தி..ெச1க�வராய� அவ�களDட� அ	ணா அவ�களD� ேப>சா(ற� ப(றி 
Mறினா�. ந�றாக6 ேபச�M�யவ�. அவைர நL1க5 அவசிய� ச�தி�கேவ	:� 
எ�G வலி/Gதினா�. ந	ப� வ�.6ப6ப� அ	ணா அவ�கைள ச�தி*தா�. அந* 
ச�தி6ப�� fல� ப	)5ள இய�), அ�)மி�க ந�) இைவகைள அ	ணாவ�ட� 
க	டா�. தி.. ெச1க�வராய� அ	ணாைவ� க	ட��, அவைர ேதச 
ேவைவய�� த�னDட*திF5ள இய�க*தி� ஈ:ப:*த ேச.மாG ெப.$ய(சி 
ெசKதா�. அ	ணா அவ�கேளா ெச1க�வராய� வ�.6ப6ப� அ�த� க�a� 
மாணவ� ம�ற*தி� ேச��தா�. ஆனா� அவ� சா���5ள க�சிய�� ம�:� 
த�ைன ேச�*��ெகா5ளவ��ைல. அரசியலி� மாGப�ட க.*��க5 ஆழமாக 
அைம��வ��டன. தி.. ெச1க�வராய� த� தைலவ� ச*தியf�தி�காக ெட�லி 
ச�டசைப ேத�தலி� க:ைமயாக உைழ*தா�. அ	ணா நLதி�க�சிய�� ேவ�பாள� 
ஆன உய�தி.. இராமசாமி $தலியா� ப�க� நி�G ஆதரE திர��னா�. அ�$த� 
இ.வ.� அரசியலி� ப��Eதா�, எ�றாF� ந�ப�� ம�:� ப�ளE ஏ(படவ��ைல. 

ேத�த6 ப�ர சார�! 
1936-� ஆ	: ெச�ைன நகரசைப�+ நட�த உG6ப�ன� பதவ��காக அ	ணா 
அவ�கள ேபா��ய��டா�க5. ெப*�நாK�க� ேப�ைட6 ப+தி* ெதா+தி�+ அவ� 
ஜb�b க�சிய�� சா�ப�� நி�றா�. அ	ணா அவ�கைள எதி�*� கா1கிரb 
சா�ப�� ேதாழ� பால06ப�ரமண�ய $தலியா� எ�பவ� நிG*த6ப�டா�. 

அ	ணாைவ6 ேபாலேவ அவ.� எ�.ஏ. ப�ட� ெவ(றவ�. ஆனா� அவ.�+ 
M�ட1களD� ேபச வரா�. அ	ணா அவ�க5 M�ட1களD� ேப0�ேபா�, நா=� 
எ�.ஏ. வைர ப�*தவ�. எ�ைன எதி�*� நி(பவ.� எ�.ஏ. வைர ப�*தவ�. 
நா1க5 இ.வ.� ெச�ல வ�.�)� இட� உ1க5 சா�பாக� க.*��கைள 
எ:*�> ெசா�லேவ	�ய நகரசைப. நா� உ1க5 $� ேப0கிேற�. அவைர/� 
ேபச> ெசா�லி நL1க5 ேக?1க5. இ.வ�� எவைர அ=6பலா�, அ=6ப�னா� 
பல� ஏ(ப:� எ�பைத6 ப�ற+ தL�மானD*��ெகா5?1க5 எ�G 
ெசா�லிவ�:வா�. 

கா1கிராb ேத�த� M�ட� நட�+�ேபா� ெபா� ம�க5 ேத�தF�+ நி(+� 
ேதாழர பால06ப�ரமண�ய $தலியாைர ேப0�ப� வ()G*�வா�க5. கா1கிரb 
ெதா	ட�க?� அவைர ெகா1ச ேநர� ேப0�ப� ெக"0வா�க5. நா� ேத�தலி� 
ேவ	:மானாF� நி(காம� நி�Gவ�:கிேற�. ஆனா� ெபா��M�ட1களD� 
ேபசம�:� மா�ேட� எ�G Mறிவ�:வா�. அவ.�+6 பதிலாக ேப0கிறா� எ�G 
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ேதாழ�க5 �.ெச1க�வராய�, ேகாபாலர*தின�, ச*தியf�*தி ஆகிேயா� 
$�வ�� ேப0வா�க5. 

த�ைம எதி�*� நி�ற ேதாழர பால06ரமண�ய $தலியாைர6ப(றி6 ேப0�ேபா� 
அ	ணா அவ�க5, எ�=ைடய ந	ப� பால06ரமண�ய� ெநK�+ ெதா�ைன 
ஆதாரமா? ெதா�ைன�+ ெநK ஆதாரமா? எ�ற த*�வ* �ைறைய6 ப(றி 
ப�*தவ�, நா� ெநK/�, ெதா�ைன/� ம�க?�+ கிைட�க> ெசKவ� எ6ப� 
எ�G ஆரா/� ெபா.ளாதார �ையைய6 ப(றி6 ப�*தவ�. இ.வ�� யா� 
உ1க?�+6 பய�ப:ேவா� எ�பைத நL�கேள தL�மானD*��ெகா5?1க5 எ�G 
+றி6ப�:வா�. 

ந&தவனH� நா0� 
1936-� ஆ	�� நைடெப(ற நகரசைப* ேத�தலி� ெப*�நாK�க�ேப�ைடய�� 
அ	ணாைவ எதி�*� நி�ற கா1கிரbகார.�+ ஆதரவாக பல6பல 
ெசா(ெபாழிவாள�க5 வ�தா�க5. அவ�களD� ஒ.வ� தி..வ�.கலியாண0�தரனா� 
ஆவா� 

ேத�த� M�டெமா�றி� தி..வ�.க. அவ�க5 ெசா(ெபாழிவா(G�ெபாA� 
ந�தவன*தி� நாெயா�G ெச*�� கிட�தா� ம�க5 நாைய அக(Gவேரா! 
ந�தவன*ைத அழி6பேரா! நாையேய அக(Gவ�. அ�ேபால கா1கிரஸி� தLயவ� 
சில� இ.�தா�, தLயவைர அக(Gவ� ந�றா? அ�ல� அத(காக கா1கிரைஸேய 
அழி6ப� ந�றா? M��� பா�மி�! தLயவைர அக(Gவத�ேறா ந�லவ�� கடைம? 
ந�தவன*ைத XKைம6ப:*தி கா6ப(Gவதா� கா1கிரைஸ/� 
கா6பா(றேவ	:� எ�ப� எ�G Mறினா�. 

அ:*� நைடெப(ற M�ட*தி� அ	ணா அவ�க5 ேபச�ேபா�, 
தி..வ�.கலியாண0�தரனா� ேப0�ேபா� ந�தவன*தி� நாK ெச*�� கிட�தா� 
நாைய அக(Gவதா? அ�ல� ந�தவன*ைத அழி6பதா? எ�G ேக�கிறா�. 
ந�லவ�க5 0க� ெபறE� நலிவைட�ேதா� +ண� ெபறEேம ந�தவன� 
அைம�தி.�கிற�. ந�ல மனDத�க5 mைழயேவ	�ய ந�தவன*தி� நாK 
mைழயலாமா? நாK mைழ�தா� ப�� அ� ந�தவனமா+மா? நலி�தவ��+� 
நல�பய�கேவ	�ய ந�த வன� நாைய சாக��+மா? நா/� சாகிறெத�றா� 
ந�தவன*தி� மண� வ Lசவ��ைல, வ�ஷ�கா(G வ L0கிறெக�Gதாேன ெபா.5ப:�. 
நாைய/� சாக��+� வ�ஷ�கா(G வ L0� ந�தவன� ஊ�� ந:ேவ இ.�கலா�? 
அதைன அழி*� )திதாக ேதா(Gவ�6ப�தாேன ந�லவ� ெசK/� கடைமயாக 
இ.�க $�/� எ�G பதிFைர*தா�. 

கா1கிரbகார�க5 வழ�க�ேபா� அத(+> சமாதான� Mற $�வர$�யாம� 
ேவG $ைறகளD� தி.�)வா�களா�. 
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ேகாவ�N�� வ�ள�கா? 
ெச�ைன மாநகரா�சி ம�ற ேத�தலி� அ	ணா ேபா��ய��டேபா� 
ெப*�நாய�க�ேப�ைட வ�டர*தி� அ6ெபாA� ேகாய��க?�+�, ெம��+� 
வ�ள�+க5 ேபாட6ப�: வ�தன. அ�த ேநர*தி� அ	ணா)�+ எதிராக� 
கா1கிரbகார�க5 ேநா�V0 அ�*� ெவளDய��டா�க5. அ6ெபாA� நைடெப(ற 
ெஜயபாரத� ப*தி�ைகய�F� அ	ணா�ைர�+ �:6 ேபா�டா� ஆலய1களD� 
வ�ள�+ எ�யா� எ�G எAதிய�.�தா�க5. 

அத(+ அ	ணா பதிலளD�ைகய�ேல, இ�த நகர*திF5ள ேச�கெள�லா� 
ப�ென:1காலமாக இ.ளD� fOகி இ.�கி�றன. அ�த ேச�க?�ெக�லா� 
வ�ள�+ ேபா�ட ப�ற+, ஏைழ எளDய ம�க5 வசி�கி�ற ப+திக?�ெக�லா� 
வ�ள�+6ேபா�ட ப�ற+, பண$�, மி�சார$� மி>ச6ப�டா� ேகாய�F�+ வ�ள�+ 
எ�/�. ேச�6 ப+திகளDேல இ.��ேல ம�க5 வசி�கிறா�க5. அ1+ ந	: 
க�*தாF�, ந�:வாKககாலி க�*தாF� அ�த* ��ப1கைளெய�லா� ம�க5 
அ=பவ��கேவ	�ய�.�கிற�; அவ�க?�+ வ�ள�க6 ேபாடாம� ஆ	டவ=�+ 
வ�ள�+6 ேபா�டா� ஆ	டவ� $க� க.�+ேமெயாழிய ஒளD ெபறா� எ�G 
ெசா�னா�. அ6ப�யானா� உன�+ ஓ�: இ�ைல எ�றா�க5. அ6ப�6ப�ட ஓ�: 
என�+ ேவ	டா� எ�றா� அ	ணா. அதனா� ேத�தலி� ேதா(றா� 

எ�.வ�.நடராசைன ேசBய�6 சா1ப�டைவ*தா�! 
ெச�ைனய�� அ	ணா அவ�க5 நகரசைப* ேத�தலி� ேபா��ய��டேபா� ஓ�:� 
ேக�பத(காக ேச��+ ெச�றி.�தா�க5. அ1ேக ஓ�ைட/� ேக�:வ��: அவ�க5. 
வ L��ேல/� சா6ப��:வ��: வ�தா�க5. வ.�ேபா� அவ�கைள6 பா�*�, இ�G 
நா� ஓ�:� ேக�க வ�ேத�, உ1க5 வ L��� சா6ப��ேட�. நாைள 
க1கிரbகார�க5 வ.வா�க5. அவ�கைள/� நL1க5 சா6ப�ட> ெசா�F1க5 எ�G 
Mறிவ��: வ�தா�. அேதேபா�, மGநா5 கா1க�bகாரா�5 ேபானா�க5. அ6ேபா� 
ேதாழ� எ�.வ�.நடராச� கா1கிரசி� இ.�தா�; அவ.� அவ�க?ட� ேபானா�. 
அவ�க5 ேபாK ஓ�: ேக�ட��, சா6ப�ட வா.1க5 எ�G ைகைய6 
ப��*��ெகா	டன�. எ�ன ெசKவா�க5? சீ=வாச அKய� எ�ற ஒ. கா1க�b 
ப�ர$க�. அவ.�, எ�.வ�.நடராச=� $த� தடைவயாக ேச�ய�� சா6ப��டா�க5. 
கா1கிரbகாரா�கைள ேச�ய�� $த� தடைவயாக சா6ப�ட ைவ*த ெப.ைம 
அ	ணா அவ�கைளேய சா.�. 

ேபா�கிBைய அட�கினா� 
ெச�ைன ெப*�நாK�க�ேப�ைடய�� நகரசைப ேத�தF�+ அ	ணா 
ேபா��ய��டேபா� கா1கிரbகார�க5 ஒ. ேபா�கி��+� Mலி ெகா:*� 
அ	ணாவ�� M�ட*ைத� கைல�க ஏ(பா: ெசKதி.�தா�க5; அவ� ேவைல 
எ6ப�யாவ� M�ட*ைத� கைல�கேவ	:ெம�ப�தா�. அப=� அ1+ ஒ. 
ஓரமாக நி�Gெகா	�.6பா�. அ	ணாE�+* ெத�/�. அவ� எத(காக 
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வ�தி.�கிறா� எ�G. அ6ெபாAெத�லா� ஒலி ெப.�கி இ�லாததா� 
எ�ேலா.�க� ேக�கேவ	:� எ�பத(காக �லா6 ப�க$� தி.�ப�6ேப0வ� 
வழ�க�. யா� யா� எ6ப� இ.�கிறா�கள, எ�ென�ன ேநா�க*ேதா: 
வ�தி.�கிறா�க5 எ�பைத அறி�தப� ேதாழ�கேள! உ1க?ைடய வலிைவ 
ேகவல� எ�டணா, க*தணாE�கா வ�(கேவ	:�? எ�G ேகலியாக6 ேபசினா�. 
அ	ணா அ6ப�6 ேபசிய�� அ�த ேபா�கி� ஏ�� ெசKயாத நிைலய�� 0�மா 
இ.�� வ�:வா�. M�ட*ைத அவ� கைல�காம� ேபான�� அவ�க5 
அவைன6பா�*� நL/� அ	ணா*�ைர ேப>ைச� ேக�:�ெகா	: 
இ.��வ��டாயா? எ�பா�க5. எ�ன ெசKய? அவ�, ஏதாவ� வ�) 
ேபசினா�தாேன கலக� ெசKயலா� எ�பா�. அ6ப�யானா� உன�+ 
நாையய�லி.�� Mலிய��ைல எ�பா�க5, உடேன அவ� Mலி தராவ��டா� 
நாைள $த� உ1க5 M�ட*தி� கலக� ெசKேவ� எ�பா�. ஆகேவ ேத�த� 
$�/� வைர அவ=�+� Mலி ெகா:*��ெகா	: வ�தா�க5. 

ப�தி: 4 

1934 � ஆ	: ேகாைவ�+ அ.கி� உ5ள தி.6T�� ெச1+�த இைளஞ� 
மாநா��� இைரயா(றிய அ	ணா அ1+ த�ைத ெப�யாைர ச�தி*தா�. 

க�a� நா�களD� அ	ணா எAதிய $த� தமிO� க�:ைர மகளD� சம*�வ� 
எ�ப�. 
அேதேபா�G ஆ1கில*தி� ஆV?ஊVG ஆVv ஞஹ0ஹ=m எ=� க�:ைர 
எAதினா�. 

1934-� இ.�� 1936 வைர அ	ணா ெதாழி(ச1கவாதியாக> ெசய�ப�டா�. 
அ6ேபா� கா1கிரஸி� இ.�� தி..எ�வ�.நடராச� ெதாட�) எ(ப�ட�. 
ெதாழி(ச1க*தி� பண�யா(றிய அ	ணாE�+ ஆ�ப�� ேஜ0தாச� 
ெபா�Eடைமவாதி தி..பா0ேத[ அவ�களD� ெதாட�) கிைட*த�. சிறி� கால� 
ெச�ைனய�� உ5ள ெதா	ைட ம	டல �?வ ெவ5ளாள� ப5ளDய�� 
ஆசி�யராக6 பண�யா(றினா�. 

1936-� தி..பா0ேத[ நட*திய பால பாரதி எ=� இதழி� �ைண ஆசி�யராக6 
பண�யா(றினா�. 1937-� கா"சி மண�ெமாழியா� நட*திய நவ/க� எ=� இதழி� 
சிறி�கால� �ைண ஆசி�யராக6 பண�)��தா�. 1936-� ெச�ைன மாநகரா�சி* 
ேத�தலி� ெப*�நாKக�ேப�ைடய�� நி�G ேதா(றா�. 

55 ஆ	:க?�க $� 1934-� தி.>சி ேதவ� ம�ற*தி� நLதி� க�சி மாநா: 
ஒ�ைற ெப�ய அனவ�� நட*தி�ெகா	�.�ேத�. மாநா��� தைலவ� 
ச�.ஏ.இராமசாமி $தலியா� த� ேப>ைச ெமாழிெபய��க ஒ.வ� ேதைவ எ�G 
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ேகா�னா�. வ�தி.�த பல வழ�கறிஞ�கைள ேவ	�ேன�. அைனவ.� 
மG*�வ��டன�. இ[வளE ெப�ய மாநா��� ெமாழிெபய�பாள� ஒ.வ.� 
இ�ைலேய எ�G வ.�தி ெவ�க6ப�டேட�. 

இ�நிைலய�� ஒ.வ� எ�னDட� வ�� இவ� க�a� மாணவ�. ெமாழிெபய�பாள� 
எ�G Mறினா�. இைத ேக�ட�� அதிக ேகாப� வ�த�. ெப�ய அரசிய� 
தைலவ�களD� ேப>0கைள6 ப5ளD�Mட*�6 ப�5ைளகைள�ெகா	: 
ெமாழிெபய�6பைதவ�ட ஆ1கில6ேப>0 ஒ�ேற மாநா�ைட சிற6ப��+� எ�G 
0�மா இ.��வ��ேட�. இ�த நிைலய�� ெமாழிெபய��க ஆ5 வ��வ��டதா எ�G 
$தலியா�டமி.�� ெசKதி வ�த�. நா� ேவG வழி இ�லாம� அேத 
மாணவ�ட� ெச�G த�ப� உ� ெப� எ�ன எ�ேற�. அ	ணா�ைர எ�றா�. ஊ� 
எ� எ�ேற� கா"சீ)ர� எ�றா�. எ�ன ெசKகிறாK எ�ேற�. எ�.ஏ. ப�*�வ�: 
0�மாய�.�கிேற� எ�றா�. ந�றாக ெமாழிெபய�6பாயா எ�ேற�. ஏேதா ெகா"ச� 
ெத�/� எ�றா�. 

ேப>0�+ ேப>0 ெமாழிெபய�6) மிக சிற6பாக நைடெப(ற�. நாேன ெவ(றி 
ெப(றதாக மகிO�ேத�. வழ�கறிஞ�களDட� ெச�G மG*�வ��V�கேள, 
பா�தL�களா? எ�G ெப.மித*�ட� வ�னவ�ேன�. நா1க5 மG*ததினா�தா� ஒ. 
ந�ல ெமாழிெபய�6பாள� கிைட*தா� எ�G Mறி சி�*தா�க5. ச�.ஏ.ராமசாமி 
$தலியா�ட� ெமாழிெபய�6) எ6ப� எ�G வ�னவ�ேன�. அதி� சிறி� 
ச�ன6ெபா�/� கல�தி.�த� என� Mறி )�னைக )��தா�. 

. . . ஆ1கில� க(றவ�களD� பல� அ�ெமாழிய�ேலேய ஆO��வ�:கி�றன�. 
இர	ெடா.வ� கைரேயறினனF� அவ�க5 கைரேயறிய� தமிOநா�:� கைரயாக 
இ.6பதி�ைல. ஆ1கில� கட� நL�தி தமிO� கைரேயறிய அறிஞ�களD� 
அ	ணா*�ைர/� ஒ.வ�. 

ெப�யா� ஈ.ெவ.ரா. அவ�க?ட� ெந.1கி6 பழகியவ�கெள�லா�, 
ெவளDேய��ெகா	�.6ப� ஒ. வழ�க�. அ6ேபாெத�லா� நா� ெப�யாைர 
ஆத�*��, ப���தவ�கைள ெவG*�� வ�தவ�. நா� ெந.1கி6 பழகியதா� 
எ�=ைடய $ைற/� வ��வ��ட�. காலியான எ� இட$� உடேன ெப�யாரா� 
நிர6ப6ப�ட�. எ�=ைடய பதவ�களD� கா�யத�சி பதவ��+ அ	ணா*�ைர, 
ெபா.5 வPலி�க ெபா�ன�பலனா.� அம�*த6ப�டன�. ப��ன� அவ�க5 
fவ.� ெந.1கி பழக ஆர�ப�*ததா� வழ�க6ப� அவ�க5 ெவளDேயG� 
$ைற/� வ��வ��ட�. 

.... ேபராசி�ய� ஆ�.வ�.ேச�6ப�5ைள அவ�க?ட� ஒ. $ைற/�, ேபராசி�ய� 
ச.ேதாம0�தரபாரதியா� அவ�க?ட�, க�பராமயண� ப(றிய ெசா(ேபா� 
ெச�ைனய�F�, ேசல*திF� நைடெப(றன. இ�த இர	�F� யா� ெவ(றி 
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ெப(றன� எ�ப� ேக5வ�ேய இ�ைல. இ.வ.� ெசா(ேபா� நிகO*த 
ஒ6)�ெகா	டேத அ	ணா*�ைர�+ ஒ. ெவ(றியாக அைம��வ��ட�. 

தமிOநா��� ப�6ப��லாத ம�களD� ெப.�பா�ைமேயாைர6 ேப>சி� fல� த�� 
எA6ப�ய ெப.ைமய�� ெப�யா.�+� ெப.� ப1+ உ	:. அ� ேபாலேவ ப�*� 
$�*த இைளஞ�களD� ெப.�பாேலாைர ேப>சி� fல� த�� எA6ப�ய ெப.� 
ப1+ அ�ப� அ	ணா*�ைர�+ உ	: என உGதியாக� Mறலா�. 

அ�ப� அ	ணா*�ைர ஆ1கில*திF� ந�றாக ேப0� ஆ(ற� பைட*தவ�. 
இ�கால*தி� ேமைட6ேப>0கறி� பயனDைலைய $�ைவ*�, ெசய�ப:ெபா.ைள 
ப��ேன ைவ*�6 ேபச6ப:கிற�. அ� X� அ=6ப�னா�, பதி� வ�த� எ�றிராம� 
அ=6ப�னா� X�, வ�த� பதி� எ�றி.�+�. இ�$ைறைய ந� நா��� ேமைட6 
ேப>0களD� $தலி� )+*தியவ� அ�ப� அ	ணா*�ைரேய ஆவா�. 

.அ�ப� அ	ணா*�ைர அவ�க?ைடய உ5ள� XKைமயான�. வ�.6) 
ெவG6ப(ற�. இதனாேலேய பல.ைடய அ�)�+� இவ� பா*திரமானா�. 

.இ�=� இர	: ஆ	:க5 இ.�தி.�தா�. உலக* தைலவ�களD� ஒ.வராக 
ஆகிய�.6பா�. ($*தமிO� காவல� கி.ஆ.ெப. வ�0வநாத�) 

ச�ேட அ6ஸ�வ� ப�.பால06ப�ரமண�ய� அவ�க?�, தி..�.ஏ.வ�.நாத� அவ�க?�, 
அ	ணா நLதி க�சிய�� ேச��� பண�யா(ற காரணமாய�.�தவ�க5. 

அவ�க5 அ	ணாவ�� சி(ற�ைன இராசாமண� அ�ைமயாைர> ச�தி*�, 
அவ�களD� ச�மத*ைத6 ெப(G அ	ணாைவ $த� $தலி� நLதி�க�சி 
நிகO>சிக?�+ அைழ*�> ெச�G அ	ணாைவ அறி$க6ப:*தின�. 

ெதாழிDசLக*'ைறய�6 அ�ணா! 
க�aர6 ப�6ைப $�*த அ	ணா, $த� $தலி� ெதாழி(ச1க* �ைறய��தா� 
ஈ:ப�டா�. ெதாழிறாள�களDைடேய ஒ(Gைம ஓ1கிE� அவ�க5 உ�ைம 
ெப(றவ�களாக வ�ள1கிடE� ேவ	:ெமன 1934-� ஆ	�லி.�� f�றா	:� 
கால� பா:ப�டா�. 
அ6ேபா� ெதாழி(ச1க* �ைறய�� $ைன�� ெசய�ப�: வ�த ேதாழ�க5 
பா0ேத[, ஆ�ப�� ேஜ0தாb, எ�.வ�.நடராச� ேபா�றவ�கேளா: அ	ணாE� 
ெதாழி(ச1க நடவ��ைககளD� இற1கினா�. 

இல�0மண)�ய�� நைடெப(ற அகில இ�திய ெதாழி(ச1க� கா1கிரb 
மாநா��(+ ேதாழர ஜ�னாதாb ேம*தா தைலைமய�� ஒ. +A ெச�ற�. அதி� 
அ	ணாE� தமிழக6 ப�ரதிநிதிகளD� ஒ.வராக> ெச�றா�. 
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இ�கி.�� ெச�றவ�க5 அ	ணாைவ ஒ. ெபா.�டாக மதி�கவ��ைல. 

மாநா��� ஒ. தL�மான*தி� மY� சிறி� ேநர� ேபச� வாK6)� அ	ணாE�+� 
கிைட*த�. ெதா"ச ேநர6 ேப>சிேலேய மாந�:�+ வ�தி.�த அைனவைர/� 
கவ���வ��டா�. ப�ற+ மாநா: $�/�வைர எ�ேலா.� அ	ணாைவேய 
வ	டாK ெமாK*�� கிட�தா�க5. 

அ�த மாநா���தா�, அ	ணா அகில இ�திய ெதாழி(ச1க� கா1கிரசி� 
ெசய(+A உG6ப�னராக* ேத��ெத:�க6ப�டா�. 

ெதாழி(ச1க* �ைறய�லி.�த அ	ணாைவ ேநர�யாக அரசியலி� ஈ:பட> 
ெசKதவ� ச�ேட அ6ச�வ� ப�.பால06ரமண�ய� அவ�க5தா�! 

ெபா' வா�ைக 

த�ைத ெப�யா.ட� 1936-� இ.�� இைண�� 0(G6பயண� ெசKதா�. 
வடநா��� ெப�யா� 0(G6பயண� ெசKதேபா�த, உட� ெச�ற அ	ணா த�ைத 
ெப�யா�� ேப>ைச ஆ1கில*தி� ெமாழிெபய�6) ெசKதா�. அ6ேபா� 
க�க*தாவ�� இ.�த ெபா� உடைம வாதி எ�.எ�.ராK அவ�க?ட� ெதாட�) 
ஏ(ப�ட�. த�ைத ெப�யா� டா�ட� அ�ேப*கா� அவ�கைள> ச�தி*தேபா� 
அ	ணா உட� இ.�� ெமாழி ெபய�6) ெசKதா�. அ6ேபா� அ	ணாE� ஜb�b 
க�சி* தைலவ�களான தி..�.ஏ.வ�.நாத�, தி..பால06ப�ரமண�ய� ேபா�றவ�களD� 
ெதாட�) கிைட*த�. 

ெச�ைனய�� உ5ள 'லக1கைளன ப	�� ஆன�த� 'லக�, ெச�ைன 
மாநகரா�சி 'லக�, க�னDமாரா 'லக� ஆகியைவகைளஇ அ	ணா க�a� 
மாணவராக இ.�தேபாேத பய�ப:*தி த� அறிைவ வள�*��ெகா	டா�. 

1937-� இ.�� 1940 வைர அ	ணா அவ�க5 ஈேரா: ெச�G, த�ைத ெப�யா� 
அவ�களD� இதOகளான +�யர0, வ�:தைல, ப+*தறிE ஆகியவ(றி� �ைண 
ஆசி�யராக6 பண�)��தா�. க�க*தா காK>ச�, �6ப� ம	டப*� மகா�க5, 
ஓமா� கட(கைரய�ேல ேபா�ற சிற6) மி�க� க�:ைரகைள எAதினா�. அ6ேபா� 
ந�கீர�, பரத�, வ Lர� எ=� )ைன6 ெபய�களD� பல க�:ைரகைள வைர�தா�. 
1938-� $த� இ�தி எதி�6) ேபா� த�ைத ெப�யா� தலைமய�� ெதா1ககிய�. 
அ	ணா $த� தளபதியாக6 ெபாG6ேப(G நா�+ மாத� சிைற த	டைன6 
ெப(றா�. 

த�ைத ெப�யா.ட� பண�யா(றிய அ�த காலக�ட*தி� அ	ணாE�+ 
கீOக	டவ�க?ட� ெதாட� ஏ(ப�ட�. தி..ப.ஜLவான�த�, 
தி..கி.ஆ.ெப.வ�0வநாத�, பனக�. ெபா6ப�லி அரச�க5, மைறமைல அ�க5, 
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தி..வ�.க�யாண0�தரனா�, தி..சி1கரேவல�, )ர�சி� கவ�ஞ� பாரதிதாச�, 
ப�.பால06ப�ரமண�ய�, ச�.ஏ.�.ப�ன L� ெச�வ�, $வாa� இராம மி.த�ைமயா�, 
தி.மதி. த�மா�பா5, தி.மதி. மYனா�பா5 சிவராl, தி..�.ஏ.வ�.நாத�, 
ராஜா.ச�.+மார $*ைதயா, ஆ(கா:. இராமசாமி($தலியா�), அ.க.த1கேவல�. 

தி(. எ�.வ�.நடராச� - 1935 
நா� அ	ணா அவ�க?ட� ஏற*தாழ 32 ஆ	:களாக* 
ெதாட�)ெகா	�.�கிேற�. $த� நாைல�� ஆ	:க5 அவர� அரசிய� 
க.*�� மாறப�ட க�சிைய> சா��தவனாகE�, 1937 இGதிய�� அ	ணா 
அவ�க?ட� ேச��� பண�யா(G� வாK6ப�ைன6 ெப(றவனாகE� (க�சிைய> 
சா��தவனாகE�) இ.�� வ.கிேற�. இ�த� க�ட1களD� ஏ(ப�ட ந�) - 
ப�தபாச� - நிதானமாக உGதியாக வள���, அ	ணா அவ�க5 ஓ� அரசிய� 
க�சி* தைலவராக ம�:மி�றி +:�ப* தைலவராகE� வள1+சிறா�க5. 
இந[வ�த உறE என�+ ம�:ம�ல கழக6 பண�அய என� உய��=� ேம�ப�ட� 
எ�G யா� யா� மனமார எ	ண�6 பண�யா(றி வ.கிறா�கேளா அவ�கள 
அைனவ.�+ேம அ	ணா அவ�க5 +:�ப* தைலவ�தா�. 

எனேவதா� ம(ற அரசிய� க�சிக?�+� கழக*தி(+� உ5ள அ�6பைடேய ச(G 
மாGப�டதாகE� இ.�� வ.கிற�. சில.�+ இ� ஆ>ச�யமாகE� இ.�க� 
M:�. இத� த�ைமைய நைட$ைறய�� உண��� பா�*தவ�க?�ேக ெத�/�-
)�/�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�கைள நா� $த� $தலாக> ச�தி*த�, மைற�த 
ெதாழிலாள� தைலவ� சி.பா0ேத[ எ�.எ�.சி. அவ�க5 fலமாக*தா�. 

1933-34-� ஆ	:களD� நா� கா1கிரைச> சா��தவனாகய�.6ப�=� ெதாழிலாள� 
இய�க*ைத6 ெபா.*தவைரய�� ம(ற க�சிய�னேரா:� ேச��� பண�யா(Gேவ�. 
அதாவ� ெதாழிலாள� நலேன $த�ைமயான� எ�ப� என� +றி�ேகா5. அ�த 
$ைறய�� ேதாழ�; சி.பா0ேத[ அவ�க?� அறிஞ� அ	ணா அவ�க?� நLதி� 
க�சிைய சா��தவ�களாய�=� ெபா�வாக* ெதாழிலாள� $�ேன(ற*தி(+6 
பண�யா(ற யா� $�வ�தாF� அவ�க?ட� ேச��� பண�யா(Gவதி� என�+ 
ஆ�வ� இ.��வ�த�. 

1934-� ஆ	: எ�G க.�கிேற�. �vா ெதாழிலாள�க?�ெக�G ஒ. ச1க� 
அைம�கேவ	:� எ�G ேதாழ� சி.பா0ேத[, எb.நெடசனா� வ�.வ�.$.ேகச�, 
எ�.�.$*�, தி�ைல ராச� ேபா�ற ெதாழி( ச1க* தைலவ�க5 கல�� 
ெப0வதாக $�E ெச(தி.�தா�க5. அ�M�ட*தி(+ எ�ைன/� வ.மாG 
ைழ*தி.�தா�க5. 
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அ�த ஆேலாகைன� M�ட� எ1+ நைடெப(ற� ெத�/மா? ச�ட� க�a��+ 
அ.ேக உ5ள நைடபாைதய��. இரE 1-மண� அளவ�� அ�த ஆேலாசைன� M�ட� 
நட�த�. அ�த� M�ட*தி�தா� எ�ைன அ	ணா அவ�க?�+ ேதாழ� பா0ேத[ 
அவ�க5 அறி$க� ெசK�ைவ*தா�. 

அ�G அவ.ட� ஏ(ப�ட அ*ெதாட�) ப��ன� எ1க5 ெதாழி( ச1கசா�ப�� 
அ�ைறய அரசின.�+ எA�� மட�கைள�Mட அவர� உதவ�ைய6 ெப(ேற 
ெசK�வ.� நிைல�+ வள��த�. 

ெதாழி(ச1க� அைம6பதி� அ	ணாவ�� ஒ*�ைழ6ைப6 ெப(ேற ேதாழ�. கி. 
பா0ேத[ ெசKவா�. 

ெதாழி(ச1க* �ைறய�� அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 அ�G எ�ன க.*� 
ெதா	�.�தா�கேளா அ�த� க.*ைத இ�G� ைகவ�டாமலி.6ப� 
ேபா(Gத(+�யதா+�. 
ெதாழி( ச1க1க5 அரசிய� க�சிகளD� ஆதி�க*தி(+ உ�ப�டதாக இ.*த� 
Mடா�. அதனா� ெதாழி( ச1க*தி� ஒ�Gப�ட த�ைம சிதG	:ேபா+�, 
ஆனா� ெதாழிலாள�க5 அரசியலி� மிகE� அ�கைறெதா	டாகேவ	:�, 
எனD=� அ�த அரசியலி� ேநா�க1க5 - ேவGபா:க5 ேதாழி( ச1க6 பண�களD� 
+G�கிட� Mடா�. 

நLதி�க�சி ஆ�சிய�லி.�தேபா�-ெச�ைன ப�கி1கா�-க�னா�� ஆைல* 
ெதாழிலாள�க5 மிக6 ெப�ய ேவைல நிG*த*ைத நLதி�க�சி அர0 அட�க 
$(ப�ட�. அ�சமய� அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 நLதி�க�சிய�� $�கிய 
தைலவ�களD� ஒ.வராK இ.���, ேவைல நிG*த*தி(+ ஆதரE த�தா�க5. 
ெதாழிலாள� உ�ைம�காக பல M�ட1களD� ேபசினா�க5, எனேவ க�சி 
க	ேணா�ட*ைத ெதாழி(ச1க� க�:�ேகா6ப�ைன சிைகEற> ெசK/� எ�G 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 அ�ேற அறிEG*திய�.�கிறா�க5. 

அ�ம�:ம�ல, தLவ�ரமாக6 ேபசி இGதியாக மிக> சாதாரண கா�ய1கைள> 
ெசKவைத� கா��F� நிதானமாக> ெபசி உ.6ப�யான தி�ட*ைத> 
ெசய�ப:*�வ�தா� ெதாழிலாள� ச1க6 பண�ய�� அ�6பைடயாக� 
ெகா5ளேவ	�ய $ைறெய�ப�� அ	ணா அவ�க5 ெதாழிலாள� இய�க6 
பண�ப(றி ேம(ெகா	:5ள க.*தா+�. 

எனேவ அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� 60-வ� ஆ�G ப�ற�த நாைள நாெட1+� 
ெகா	டா:� ெதாழி( ச1க1க?�, ெதாழிலாள� ேதாழ�க?� அ	ணா அவ�க5 
ெதாழி( ச1க* �ைறய�� ேம(ெகா	:5ள சீ�ய க.*ைத> சி�தி*� அத� வழி 
நி�G ெதாழிலாள� ச$தாய� தன� நியாயமான ேகா��ைககைள ேந�ைமயான 
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வழிய�� ெப(G இத� வாய�லாக6 ெபா�வாக நா�:�ேக ந�வாOE அைமய6ெபற 
உGதிெதா5ள ேவ	:கிேற�. 
ெதாழி( ச1க வாதிக?�+ ம(ற எ�ேலாைர� கா��F� அரசிய� 
இ�றியைமயாத�தா�. ஆனா� அ[வ�த அரசிய� ெதா5ைககைள அவரவ�க5 
சா���5ள அரசிய� க�சிகளD� வாய�லாக நினG பண�யா(Gவ�தா� சிற�த 
ப	பாடா+�. 

இ�த ேவ	:ேகாைள ெதாழி(ச1க* �ைறய�� பண�யா(G� ந	ப�க?�+; 
ெதாழிலாள� ேதாழ�க?�+ என� ேவ	:ேகாளாக ைவ*�; $ரெசாலி fலமாக 
என� வண�க*ைத/� ெத�வ�*��ெகா5ள ஆைச6ப:கிேற�. 

வாக அ�ணா! 
ெவ6க அவர' ெகாSைக! 

தி.. எ�.வ�.நடராச� 

1935� நா� ெப*�நாய�க�ேப�ைட கா1கிரb கமி��> ெசயலாளராக இ.�ேத�. 
இ�த ேநர� ெச�ைன வர இ.�த ேந.E�+ வரேவ()� ெகா:�+� பண�ய�� 
தLவ�ரமாக ஈ:ப�ேட�. அ6ேபா� நா=� அ	ணாE� ந�ல ந	ப�க5. நா�, 
ெச1க�வராய�, அ	ணா fவ.� ெப*�நாய�க�ேப�ைடய��தா� ச�தி6ேபா�. 
நா� அ	ணாEட� பழ+வைத6 பல கா1கிர0 ந	ப�க5 க	�6பா�க5.அ	ணா 
பழ+வத(+ இனDய ந	ப�. அவ� ந�ைப எ�னா� இழ�க இயலா�. அைத* 
தவறான க	ேணா�ட*தி� பா��காதL�க5 எ�G MGேவ�. 

ஒ. நா5 காைல அ	ணா அவ�க5 எ� வ L��(+ வ��, எ�ன உ1கைள6 
பா��கேவ $�யவ��ைல. ேந.E�+ வரேவ()� ெகா:�+� ேவைலயா? எ1ேக 
வரேவ()? எ�றா�. ப�ரா�ேவ டா�கீசி� வரேவ() எ�ேற�. க�டணமா - 
இலவசமா எ�றா�. 

க�டண� எ�றா�. 

என�+ இலவச> சீ�: ேவ	:ேம எ�றா�. 

எ*தைன ேவ	:� எ�ேற�. 

நாைல�� எ�றா�. என�+ உ5wர ஓ� ஆைச. அ	ணா அவ�கேள வ�.�ப� ேந. 
M�ட� ேக�க வ.வதாக� MGகிறாேர, ஒ. ேவைள அவ� மன� மாறி 
கா1கிர0�+ வர6ேபாகிறாேரா எ�G எ	ண� நாைல�� எ�ன ப*� த.கிேற� 
எ�G ெகா:*ேத�. 
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மGநா5 காைல ஒ. ந�பைர அ=6ப� இ�=� ப*�6 பதிைன�� பாb 
ேக��.�தா�. ஒ. M�டமாகேவ வ�� கா1கிரசி� ேசர6 ேபாகிறா�க5 
ேபாலி.�கிற�! எ�ற மகிO>சிய�� நா� இ.ப� பாb ெகா:*த=6ப�ேன�. 

ப�ரா�ேவ டா�கீசி� ேந. ேபசியேபா� அ	ணா $� வ�ைசய�� அம��தி.�தா�. 
அ� என�+ மகிO>சியாக இ.�த�. ஆனா� M�ட� $�/� ேநர*தி� அ	ணா 
அவ�க5 அ>ச�*த ேக5வ�*தா5 ஒ�ைற ேந.வ�ட� ெகா:�க $ய�றேபா� 
ேமைடய�லி.�த ச*தியf�*தி அைத6 ப��*�6 ப�*�வ��: இத(ெக�லா� ேந. 
பதி� ெசா�லமா�டா� எ�G Mறினா�. 

உடேன ேந. ச*தியf�*திய�� ைகய�லி.�த ேக5வ�*தாைள வா1கி6 
ப�*�வ��: இத(+ நா� பதி� ெசா�ல மா�ேட� எ�ற ச*தியf�*தி ெசா�ன� 
தவG. ஆர�ப*தி� த�தி.�தா� நி>சய� பதி� ெசா�வ�ய�.6ேப�. இ6ேபா� 
ேநரமாகிவ��டதா� இ�ேக5வ�க?�+ இ�G மாைல நட�+� ெபா��M�ட*தி� 
பதி� ெசா�கிேற� எ�றா�. 

M�ட� $��த�� அவ�, அ	ணா ேக5வ�க5 எ6ப�ய�.�+� எ�G 
ேபசி�ெகா	ேட ெச�றதா� ேந.வ�� M�ட> சிற6) ெக�:வ��டதாக� கா1கிர0* 
ேதாழ�க5 ஆ*திரமைட�தா�க5. 

எ�ேலா��+� எ�மY� ேகாப�. எ6ப� அ	ணா�ைர�+ அ*தைன இலவச> சீ�: 
ெகா:�கலா�. அவைர ஏ� அைழ*தாK? எ�G க	�*தா�க5. நா�, அவ� 
கா1கிரசி� ேசர வர6ேபாகிறாேரா எ�ற மகிO>சிய��தா� அ	ணாைவ 
அைழ*ேத�. இ6ப� நட�+ெம�G உ	ைமய�ேலேய என�+* ெத�யா� எ�G 
அவ�கைள> சமாதான6ப:*திேன�. 

மாைலய�[ நைடெப(ற ெபா��M�ட*தி� ேந. அ	ணாவ�� ேக5வ�க5 
அைன*தி(+� பதி� Mறிவ��:, இ�த ேக5வ�க5 எ6ப� இ.�தாF� ேக5வ�க5 
ேக�டவ�� சி�தைனைய - அறிைவ - ஆ(றைல நா� பாரா�:கிேற� எ�றா�. 
இ� கா1கிர0* ேதாழ�க?�+ ேமF� எ�>சைல ஏ(ப:*திவ��ட�. 
இ[வளE�+� நL�தா� காரண� எ�G அ�G இரE $Aவ�� எ�ைன* 
X1கவ�டாம� ஒ.வ� ஒ.வராக வ�� க���ெகா	டா�க5. 

மGநா5 அ	ணாைவ ச�தி*�, எ�ன அ	ணா இ6ப�> ெசK�வ��V�கேள எ�G 
ேக�டத(+ இ�தானா - இ�=� எ�ென�ன ெசKய6ேபாகிேற� பா�! எ�G 
சி�*��ெகா	ேட பதி� Mறினா�க5. 
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அ	ணாைவ6 ப(றிய ஒ. சில நிைனEகைள இ�த� க�:ைரய�� தரலா� 
எ�ெற	ண�, எ�ெத�த நிகO>சிகைள ெசா�லலா� எ�G தL�மானD� $�யாம� 
தி�+$�கா�வ��ேட� எென�றா� அ	ணா அவ�க5 +றி6ப��ட சில 
நிகO>சிகளா� ம�:� ம(றவ�கைள மைல�க ைவ�கவ��ைல. அவர� அைசEக5 
ேப>0�க5 ஒ[ெவா�G� ஒ[ெவா. கைத ெசா�F�. 

ெமா*த*தி� அ	ணா எ�ற ஒ. வா�*ைத�+5 இநத அகிலேம அட�க�. அ�த 
ஒ. வா�*ைத�+5 எ*தைன எ*தைன� கவ�ைதக5 . . .! அ6ப6பா . . . ெசா�லி 
மாளாத அளவ�(+ அவ� ஒ. 0ர1க6 ெப�டக�! அ	ணா அவ�கள ப�ற�ததா� 
இ.பதா� '(றா	:�+6 ெப.ைம; தமிOெமாழி�+6 ெப.ைம; தமிO 
ச$தாய*தி(+6 ெப.ைம. ஏ� . . . தமிOநா: எ�G ெசா�F�ேகMட ெப.ைம! 

அவ� ஒ. உய�ராக ப�ற�கவ��ைல. உலகமாகேவ வ�ைற�தா�. அவ� ஒ. 
+ழ�ைதயாக6 ப�ற�கவ��ைல. தமிOநா��� +�ெகா	�.�த fடந�ப��ைககைள 
+ழிேதா	�6 )ைத�+� வ�டெவ5ளDயாக6 ப�ற�தா�. 

அ	ணாவ�� ெப.ைமகளD� தைலயாய�, அவ� எ�ைன6 ெபா�ற த�னDF� 
f*தவ�கைள� Mட அ	ணா எ�G வ�ளD�க ைவ*தாேல அ�தா� எ�G 
உGதியாக� MGேவ�. அ5ளா�ைர! அ	ணா�ைர. . .! எ�G வாK மண�க 
அைழ*� வ�த த�ைத ெப�யா� அவ�க5 Mட அ	ணா அவ�ககளD� இர1க� 
ெசKதிய�� - அ	ணா நாலைர� ேகா� தமிO ம�க?�+� ேப�ழ6ைப* த��வ��: 
ேபாKவ��டா� எ�G ெசா�னாேர - அைதவ�ட அ	ணா அவ�களD� ெப.ைமைய 
ேவG எ6ப� ெசா�லிட இயF�? வரலா(ைற சில� ப��கிறா�க5. சில� 
வரலா(ைற6 பைட�கிறா�க5. அ	ணாேவா வரலாறாகேவ வாO�தவ�க எ�ப� 
மிைகய�ல! 1933-� ேகாைவ மாவ�ட� (இ6ேபாைதய ெப�யா� மாவ�ட�) 
கா1ேகய*தி� $தலாவ� ெச1+�தா� இைளஞ� மாநா: நைடெப(ற�. த�ைத 
ெப�யா� அ�த மாநா�ைட* ெதாட1கி ைவ*தா�. 

அ6ேபா� ப>ைசய6ப� க�a� மாணவராக இ.�� அ	ணா அ�த மாநா��� 
சிற6)ைரயா(றினா�. ஏற*தாழ 2 மண� ேநர� ேபசினா�. அவர� ேப>சி� 
fடந�ப��ைகைய6 ப(றிய சாட�க?� ஜாதி� ெதா:ைமகைள6 ப(றிய 
க	�6)க?� அதிகமாக காண6ப�ட�. 
ேமைடய�� அம��தி.�த த�ைத ெப�யா� அ	ணாவ�� ேப>ைச மிக உ�னD6பாக� 
கவனD*�� ெகா	�.�தா�. அ6ேபா� அ	ணாE�+ த�ைத ெப�யாேரா: பழ�க� 
இ�லாத ேநர�. எனேவ அ	ணா தன� ேப>ைச $�*த�� ேமைடையவ��: 
இற1கி ெவளDேய ேபாKவ��டா�. ெப�யா� Mடட� $��த�� அ	ணாைவ 
ைழ*� வர> ெசா�லி, இ�த இள� வயதி� இ[வளE அ.ைமயாக6 ேப0கிறாேய; 
உன�+� க	�6பாக ஒ. ந�ல எதி�கால� இ.�கிற�! எ�G பாரா��வ��:, 

ப�தி: 5 
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நL1க எ�ன ப�>சி.�கீ1க? எ�G ேக�டா�. 

எ�.ஏ. எAதிய�.�கிேற� எ�றா� அ	ணா. பாb ப	ண�ன�� எ�ன ெசKய6 
ேபாகிறL1க? எ�றா� த�ைத ெப�யா�. ஏ� நL1க?� எ�ேனா: ேச��� அரசிய� 
பண� ெசKய�Mடா� எ�G ேக�ட ெப�யா� ேம(ெகா	: அரசிய� பண�க5 
எ[வாG $�கிய*�வ� வாK�தைவ எ�ப� ப(றி/� சில அறிEைரகைள 
ஆேலாசைனகளாக ந�கினா�. 

அ	ணா, த�ைத ெப�யா�� ேப>ைச மYற இயலவ��ைல. 

ெப�யா�� வ�.6ப6ப�ேய, அ	ணா நLதி�க�சிய�� ேச��� பண�யா5ள $�E 
ெசKதா�. அ6ேபாேத - இ. வார*தி(ெகா. $ைற வ�� ெகா	�.�த வ�:தைல 
ஏ��� �ைண ஆசி�யராக6 ெபாG6ேப(G தன� அ	ண1க?�+ எA*� 
வ�வ� தர> ெதாட1கினா�. 

ப�*� $�*� ப�ட� ெப(ற�� எ1ேகா ஒ. ேவைல�+> ெச�G, ஒ. +Gகிய 
வ�ட*தி(+5ேளேய தன� வாO�ைகைய $�*�� ெகா	�.�க ேவ	�ய 
அ	ணாைவ-அகில� )கA� தைலவராக மா(றி, ேப>சாF� எA*தாF� ேகாடா= 
ேகா� ம�கைள� 
கவ��தவராக ஆ�கி, மாட மாளDைககளDF� Mட ேகா)ர1களDF� ம�:ேம 
நிர�தர� +*தைக எ:*�� ெகா	: த1கிய�.�த அரசியைல, மர*த��+�, 
ம	+�ைச�+� ெகா	: வ�த ெப.ைம�+�யவரா�கி - சாம�ய�க?� ஆ�சி� 
க��லி� அம��திட $�/� எ�ற நிைலைய ஒ.வா�கி� கா��ட வழி வ+*�� 
ெகா:*த� அ	ணாவ�� இ�த ெச1+�த� இைளஞ� மாநா�:6 ேப>0தா�! 

1936-� ஆ	:, ெச�ைன மாநகரா�சி* ேத�தலி� த1கசாைல அ.ேக/5ள 
ெப*�நாய�க� ேப�ைட வ�ட*தி� நLதி�க�சி சா�ப�� அ	ணா ேப��ய��டா�. 
அவைர எதி�*� கா1கிரb க�சிய�� சா�ப�� பால06ப�ரமண�ய� எ�ப� 
ேபா��ய��டா�. அவ.� அ	ணாைவ6 ேபாலேவ எ�.ஏ. ப�*தவ�. 

அ6ேபா� அ	ணாைவ எதி�*�, அ6ேபாைதய கா1கிரb $�னண�* 
தைலவ�களான எb.ச�தியf�*தி, ப�.சி.ேகாபாலர*தின� ம(ற�, 
�.ெச1க�வராய�, எ�.வ�.நடராஜ� ஆகிேயா� ேத�த� ப�ர>சார� ெசKதா��.ள 

ஆனா� அ	ணா த�ன�தனDயாக - ஒ. ெம�கா6ேபாைன ைகய�� 
எ:*��ெகா	: ெத.*ெத.வாக> ெச�G ஒ[ெவா. ெத. $ைனய�F� நி�G 
ப�ர>சார� ெசKதா�. 
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எ�ைன/� நா� சா��தி.�கிய க�சிைய/� தாGமாறாக வ�ம�சி�க� கா1கிரb 
க�சி�கார�க5 எ�ைன ஒேர ேமைடய�� ச�தி*� எ�ேனா: வ�வாதி�க* தயாரா? 
எ�G அைறMவ� வ�:*தா�. 

ஆனா� ேவ�பாள� பால06ப�ரமண�ய� உ�பட கா1கிரb தைலவ�க யா.ேம 
அ	ணாவ�� அைறMவைல ஏ(G�ெகா5ள $�வரவ��ைல. 

இ.��� ேத�தலி� அ	ணா ேதா(Gவ��டா�. ஆனா� அ	ணாைவ* ேத�ய 
அவர� ந	ப�க?�+ அவ� எ1ேக இ.�கிறா� எ�ேற ெத�யவ��ைல. ஒ. 
ேவைள ேத�த� $�E க	: தயர� தா1காம� எ1காவ� ஓ�வ��டாரா? 
எ�GMட ந	ப�க5 நிைன*தா��5. 

ஆனா� அ	ணா அவ�க5 ப��ன*தா� பட� பா�*�வ��: சி�*த $க*ேதா: 
திைரயயர1ைகவ��: ெவளDேய வ��ெகா	�.�தா�. 

ந	ப�க5 அவ�ட� ஓ�, எ�ன அ	ணா! ேத�தலி� நL1க5 ேத(Gவ��V�க5; 
இ.��� பட� பா�*�வ��: மகிO>சியாக வ.கிறL�கேள! எ�G ேக�டா�க5. 
அத(+ அ	ணா அவ�க5, ேத�தலி� ேபா��ய�:வ� நம� உ�ைம; ப�ர>சார� 
ெசKவ�� நம� உ�ைம; ம�கைள அeகி எ1க?�+ வா�களD/1க5 எ�G 
ேக�ப�Mட நம� உ�ைமதா�. ஆனா� ஏ� எ1க?�+ வா�களD�கவ��ைல எ�ற 
ேக�க�M�ய உ�ைம நம�ேக�? ெவ(றிேயா ேதா�வ�ேயா ந� ைகய�� இ�ைல; 
ம�க5 ைகய��தா� இ.�கிற� எ�கிறேபா� அைத� க	: நா� ஏ� 
வ.*த6படேவ	:�; �யர� ெகா5ள ேவ	:�? எ�G ெசா�னா�க5. 
ேத�வ�ைய� க	: �வளா� உ5ள� - எைத/� மகிO>சிேயா: ஏ(G� ெகா5கிற 
0பாவ� அ	ணாE�+ அ6ேபாேத இ.�தி.�கிற�. 

த"ைக மாவ�ட� தி.வாj�� திராவ�ட� கழக மாநா: கி)� சீ.� சிற6)மான 
$ைறய�� - காைல $த� மாைல வைர நைடெப(ற�. ேபரறிஞ� அ	ணா 
அவ�க5, திராவ�டநா: ப�ர>சிைய வலி/G*தி த�க சா�Gகேளா:, வரலா(G 
நிகO>சிகளDலி.�� உதாரண1கைள� கா�� த�ைத ெப�யா� அவ�கேள வ�ய�+� 
வ	ண�, 0மா� f�G மண� ேநர� உைர நிகO*தினா�க5. அ�த* திறைமயான 
ேப>0�+ அ�ைறய மாைலேய - அ�வைரய�F� ச� அ�ல� அத(+6 ப�ற�� ச� 
யா.�+ேம கிைட*திராத ஒ. மாெப.� ப�0 கிைட*த�. அ�G மாைல 
மாயவர� ஆ(ற1கைரய�� திராவ�ட� கழக*தின� ஒ. மாெப.� 
ெபா��M�ட*திைன ஏ(பா: ெசKதி.�தா��.ள வழ1கறிஞ� 
சிவ06ப�ரமண�ய�எ�பவர� தைலைமய�� நைடெபற இ.�த அ�த� M�ட*தி(+, 
ஏறாளமான வழ�கறிஞ�க?�, ப�டதா�க?� வ.ைக த�தி.�தா�க5. 
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த�ைத ெப�யா� அவ�கதா� சிற6)ைர ந�+வதாக இ.�த�. அ	ணா அவ�க5 
Mட அ6ப�*தா� நிைன*��ெகா	�.�தா�. 

ஆனா�, M�ட� ஆர�ப��க* ெதாட1கிய�� த�ைத ெப�யா� அவ�க5 
அ	ணாைவ அைழ*� இ�த� M�ட*தி� நா� ேபச6ேபாவதி�ைல. காரண� 
இ1ேக ஏராளமான வழ�கறிஞ�க?�, ப�டதா�க?� வ�தி.�கிறா�க5. 
அவ�க?�+ )�கிற வ�த*திF� அவ�கைள வச6ப:*�கிற வ�த*திF� 
உ�னா�தா� ஆண�*தரமான க.*��கைள எ:*� ைவ�க $�/�; எனேவ 
நLதா� இ�G சிற6)ைர ஆ(றேவ	:� எ�G Mறி ேமைடையவ��: கீேழ இற1கி 
ம�கேளா: அம���வ��டா�க5. 

இ�த ெப.ைம ேவG யா.�+� கிைட*தி.�கிற�? த�ைத ெப�யா� அவ�க5, 
தா� கீP அம���ெகா	: இ�ெனா.வைர6 ேபச> ெசா�லி�ேக�: மகிO�தா��ள 
எ�G ெசா�னா� - அ� அகிலேம பாரா��ய ேபரறிஞ� அ	ணா ஒ.வ�தா�! 

அ�த� M�ட*தி� - காைலய�� நைடெப(ற மாநா�:6 ேப>ைச� கா��F� 
இ�=� பல சீ�ய க.*��கைள எ:*��Mறி 3 மஒ ேநர� ேபசி த�ைத ெப�யா� 
அவ�க5 உ�பட எ�ேலார� கவன*ைத/� த�பா� ஈ�*��ெகா	டவ� அ	ணா. 

அ	ணாவ�� ேப>ைச ெவ�றிட�M�ய ேப>0 அ	ணாவ�� இ�ெனா. 
ேப>சாக*தா� இ.�திட இயF� எ�பைத அ�ைறய நிகO>சி ெமK6ப�*�� 
கா��ய�. 

1945-� ஆ	:! அ	ணா ஈேரா��� வ�:தைலய�� ஆசி�யராக6 பண�யா(றி� 
ெகா��.�த ேநர�. 

வ�"ஞான ேமைத ேகாைவ ஜி.�. நா/:E� சாமி ைகவ�ய� சாமியா.� 
அ	ணாைவ6 பா��க ஈேரா: வ�தா�க5. 

சாமி ைகவ�ய� சாமியா� அ	ணாைவ* தனDயாக அைழ*�> ெச�G நா/: 
உ1�ைள அவர� ெசயலாளராக ைவ*�� ெகா5ள வ�.�)கிறா�; உ1க?�+ தனD 
ப1களா, கா� ேகா�ற வசதிகைள/� ெசK� த.கிறா� எ�ற ெசா�கிறா�. நL1க5 
மG�காம� ஒ6)� ெகா5ளேவ	:� எ�G ெசா�னா�. 

அ	ணா, ைகவ�ய� ெசா�னைத� ேக�: அ6ப�யா எ�G வாK ப�ள�கவ��ைல. 

அரசியலி� தன�ெக�G ஒ. சாதைனைய ப�(கால*தி� ஊ(ப:*தி� 
கா�:வத(காக ப�ற�த அ	ணா, அைத எ6ப� ஒ6)� ெகா5வா�? 
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நா� த�ைத ெப�யா.ட� இ.�� அரசிய� பண�யா(Gவைதேய ெப.� 
பா�கியமாக� க.�கிேற�; எனேவ எ�ைன நL1க5 வ()G*தி6 பயனD�ைல எ�ற 
ெதளD�த நLேராைட ேபல - சிறி�� சபலமி�றி பதி� த�தா�. 

வசதிைய* ேத�ேய ேரசியF�+ வ.� ப�ேலா� ம*திய�� - வசதிைய 
உதறி*த5ளDவ��: உ*தமாராக அரசிய� வாO�ைகைய* ெதட��தவ� அ	ணா! 

கா"சிய�� ேரறிஞ� அ	ணா 07.03.1942-� திராவ�ட நா: இதைழ* ெதாட1கி 
கா1சிய�F5ள +மர� அ>சக*தி� அ>ச�*� ெவளDய��: வ�தா�. 

இ�ெனா.வ.ைடய அ>சக*தி� அ>ச�6பதா� ப*தி�ைகய�� வரைவ� கா��F� 
ெசலE அதிகமாக இ.�த�. இதனா� ஏராளமான சிரம1க?�கிைடேய ப*தி�ைக 
வ�� ெகா	�.�தத�. இ�த சமய*தி� த�ைத ெப�யா� கா1சி�+ வ�� திராவ�ட 
நா: ப*தி�ைகய�� வரE ெசலEகைள6 பா�*�, ப*தி�ைக நZட*தி� 
ெவளDவ��கெகா5�.6பைத அறி�தா�. 
ெசா�த*தி� அ>சக� ெதாட1கினா�, இ�த நZட� ஏ(படா� எ�G எ	ண�னா�. 

அதானா� அ	ணாைவ அைழ*�, ெசா�தமாக இ. அ>சக� ெதாட1+�ப� 
Mறினா�. 

அ	ணாE�ேகா ெசா�தமாக அ>சக� ெதாட1+கிற அளE�+ வசதிய��. அ6ப� 
வசதிய�.�தா� அவ�க ஏ� இ�ெனா.வ�க அ>சக*தி� அ�*��ெகா	�.6பா�? 

த�ைத ெப�யா�ட� ெசா�தமாக அ>சக� ெதாட1க வசதிய��ைமைய அ	ணா 
ெசா�னா�. 
த�ைத ெப�யா� எ�)� பதி� ெசா�லாம� ஊ.�+* தி.�ப�வ��டா�. இர	ெடா. 
நா�களD� வ�:தைல ய�� ஒ. அறி�ைக வ.கிற�. 

அ	ணா�ைர திராவ�டநா: ப*தி�ைக நZட*தி� நட*தி�ெகா	�.�கிறா�. 
எனேவ கழக* ேதாழ�க5 அைனவ.� மன$வ�� அ	ணா�ைர ெசா�தமாக ஒ. 
அ>சக� ெதாட1கிட தாராளமாக நிதி உதவ� அளD*திட $�வரேவ	:�. 

நா� அ�த அ>சக*தி(+ ேதைவயான எA*��கைளெய�லா� த.வெதனE� - 
எ"சிய இய�திர> ெசலEகைள கழக* ேதாழ�க5 பகி���ெகா	ணேவ	:� 
எ�G� ஆைச6ப:கிேற�. எனேவ இ6ெபாAதிலி.�ேத அ	ணா�ைர அ>சக நிதி 
உதவ� எ�G கழக* ேதாழ�க5 நிதி அ=6பேவ	:கிேற�. எ�ற அ�த 
அறி�ைகைய தன� ெபய�ேலேய வ�:*தி.�தா�. 

அ�த அறி�ைகய�� இ�ெனா. வ�பர*ைத/� +றி6ப���.�தா�. அ	ணா�ைர 
எ�.ஏ. ப�*தவ�. சிற�த எA*தாள�; ேப>சா5�. அவ� அரசியF�+ வராம� 
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இ.�தி.�தா� ஒ. ெப�ய அரசா1க ேவைல�+> ெச�G எ�தவ�ட கZட$மி�றி 
நி�மதியாக இ.�திட $�/�. இ.�தாF� அவ� அ� ேகா�ற ேவைலக5 எ�)� 
ேவ	டா� எ�G உதறி* த5ளDவ��: அரசியலி� ஈ:ப�:� ெகா	�.6பவ�. 
எனேவ அவர� அரசிய� சிரம1கைள நா�தா� ஏ(G�ெகா5ளேவ	:� எ�G 
+றி6ப���.�தா�. 

நிதி +வ�ய* ெதாட1கிய�. ேதைவ�+ ேமF� நிதி வ.வ� நி�றபா��ைல. 

இனDெதாட��� யா.� நிதி அ=6ப ேவ	டா�; அ>சக*தி(+ ேகா�மான நிதி 
வா�தாகிவ��ட� எ�G அ	ணா திராவ�டநா: இதழி� அறி�ைக ெவளDய��: 
ேம(ப�/� நிதி வராம� ெசKதா�. 

வ��ெகா	�.�+� நிதி உதவ�ைய இனD ேதைவய��, நிG*�1க5 ேபா�� எ�G 
ெசா�ன ஒ6ப(ற தைலவ� அ	ணா! 

இல�சிய ந�க� எb.எb.ஆ�� )�மைன )+வ�ழா அ�G மாைல, இைச> சி*த� 
சி.எb.ெஜயராமனD� இைச வ�.�� நைடெப(ற�. 

இைச> சி*த�� பாட�க5 ம�கைள ஆன�த ெவ5ள*தி� +ளD6ப��� 
ெகா	�.�த�, ஒ. சில பாட�கைள6 பா�ய ப��ன� இைச> சி*த� ெஜயராம� 
அவ�க5 வரE�+ ேம� ெசலE ெசKயாேத; வாO�ைகைய ெக:*�� ெகா5ளாேத 
எ�=� பாடைல6 பாட* ெதாட1கினா�. 

இைத6 ப�க*தி� உ�கா��� ேக�:� ெகா	�.�த அ	ணா, உடேன இைச> 
சி*தைர6 பா�*�, பாடைல� ெகா"ச ேநர� நிG*�1க5 எ�ற ெசா�லிவ��: 
ெவளDேய ஒ.வைர அ=6ப� ெவளDேய நி�Gெகா	�.�த ேக.ஆ�.ராமசாமிைய 
உ5ேள அைழ*�வர>ெசா�லி - இைச> சி*த.�+� ப�க*தி� அமர ைவ*�, 
இ6ேபா� பாடைல* ெதாட.1க5 எ�G இைச> சி*தைர6 பா�*� ெசா�னா�க5. 

பாட� ெதாட��த�; ப�தேல அதி.�ப�யான கரெவாலி அத=ைடய எதிெராலியாக 
இ.�த�. 

ேக.ஆ�.ராமசாமி தன� வரE�+ மி"சிய ெசலவ�ைன� +ைற*��ெகா5ளேவ	:� 
எ�பைத அ	ணா ெசா�லாம� ெசா�னைத6 )���ெகா	ட ம�க� மகிO>சி�+ 
அளேவ இ�ைல. 

த�=ைடய ந	ப�க5, த�ைன> சா��தவ�க5 எ6ேபா�ேம ந�றாக 
இ.�கேவ	:�; அவ�க5 �யர*தி� fOக� Mடா�; ��ப*தி� உழல� Mடா� 
எ�பதி� அ	ணா எ�த அள)� + க	e� க.*�மாக இ.�தா�க5 எ�பத(+ 
இ� ஓ� உதாரண�. 
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1952-� ஆ	: ேகாைவய�� ஒ. ந	ப�� வ L�: நிகO>சி�+ அ	ணா அவ�க5 
வ�தி.�தா�க5. அ6ேபா� க�`னDb: ேதாழ�க?�+, ஏேனா அ	ணா 
அவ�களD�பா� இன� )�யாத இ. ெவG6)! 

ேகாைவ�+ வ.ைக த�த அவைர* தா�க வ�தா�க5; அவைர ெபா�Eடைம 
வ�ேராதி எ�G வ�ம�சி*தா�க5. சரமா�யாக பல ேக5வ��கைணகைள* 
ெதா:*தா��.ள அ	ணா அவ�க5 ெகா"ச� Mட அ"சவ��ைல - அயரவ��ைல. 

எதி�க?ைடய கைணக?�+, பதி� கைணகைள ப�மட1+ வலிE5ளதாக 
ஏவ�னா�. வ�தவ�க?�+ ேகாப� வ��வ��ட�. த1கைள இவ� மட�+வதா எ�G 
தL6ப�ழ�)களாக அநாவசியமாக ேமF� ேகாப� ெகா	டா�க5. அ	ணா 
அவ�கைள6 பா�*� இ[வளE Xர� ேப0கிறL�கேள கா�� மா��b எAதிய 
ேக6ப�ட� ப�*தி.�கிறL�களா? எ�G ேக�டா�க5. 

அத(+ அ	ணா அவ�க5 மிகE� சா�தமாகE�, அல�சியமாகE� - நா� 
தி.�+ற5 ப�*தி.�கிேற�. எ�G பதி� ெசா�னா�க5. 

நா1க5 ேக�ட� ேக6ப�ட� ப�*தி.�கிறL�களா எ�ப�தா� - இ� க�`னDb� 
ேதாழ�க5. 

நா� தி.�+றைளேய ப�*� $�*�வ��ேட� எ�கிறேபா� ேக6ப�டைல ஏ� 
தனDயாக6 ப��கேவ	:�? ேக6ப�டலி� ெதாழி� �ைறகைள6 ப(றி/�, 
ஆைலகைள6 ப(றி/� இ.�கிற�. ஆனா� தி.�+றளD� நL1க5 ெசா�கிற 
ெதாழி� �ைறக?� ஆைலக?� ம�:மி�லா� - மனDத ச$தாய*தி(+ 
ேதைவயான அைன*�� இ.�கிற� - இ� ேபரறிஞ� அ	ணா. 

வ�தவ�க5 வாயைட*�6 ேபாKவ��டா�க5. 

அ	ணா அ*ேதா: வ�:வதாக இ�ைல. ேக6ப�டைல6 ப(றி ப�*தி.�கிறL�களா 
எ�றா ேக�V�க5; நா� ப�*தி.6ப� எ�ன ெத�/மா? எ�.ஏ.ெபா.ளாதார�. 
எ6ப� - க	, f�+, கா� எ�றா� அைவ�ள எ�ல� $க*தி(+5 அட�கேமா 
அ6ப�*தா� நL1க5 ெசா�கிற ேக6ப�டF� ெபா.ளாதார*தி(+5 அட�க�. 
ெபா.ளாதார� ப�*தவைன6 ேபாK ேக6ப�டைல6 ப(றி* ெத�/மா எ�G 
ேக�கிறL�கேள. . . ப�தாபமாக இ.�கிற� உ1கைள நிைன*தா�! எ�G ச�யான 
சா�ைடய� ெகா:*தா�. 

இைத� ேக�ட�� - வ�தி.�த க�`னDb� ேதாழ�களD� ஒ.வரான 
ேகாVbவரரா[ எ�பவ�, அ	ணாவ�� கர1கைள6 ப��*�, அ	ணா! நா� இனD 
உ1கேளா: ேச���வ�:கிேற�; உ1க5 ேப>0* திறைம/�, வாத* திறைம/� 
எ�ைன மிகE� கவ���வ��ட�; மG*�வ�டாதL�க5; எ�ைன ஏ(G�ெகா5?1க5 
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எ�G ெசா�லி த�ைன அ	ணாேவா: ப�ைண*��ெகா	டா�. 
மா(றாைர/� த� வய6ப:*�� திறைம அ	ணாவ�� ைகவ�த கைல எ�பத(+ 
இ� ஒ. உதாரண�. 

ேபரறிஞ� அ	ணா வ�:தைல6 ப*தி�ைகய�� ஆசி�யராக 
பண�யா(றி�ெகா	�.�த ேநர�! அவர� க�:ைரக?�+�, தைலய1க1க?�+� 
ம�களDைடேய ஏக6ப�ட வரேவ(). 
இ6ேபா�5ள ஒ. சில எA*தாள�க5 ெசா�வ�ேபால - என�+ f: இ�ைல, 
இ6ேபா� எAத வரா�; என�+ இ�த இட� ஒ*� வரா�; காlமY� ேபானா�தா� 
எAத வ.�; +(றால� அ.வ�ேயார� உ�கா��� எAதினா�தா� எA*��க5 
ஊG� எ�ெற�லா� அ	ணா அல���ெகா	டேதய��ைல. 

ெப.�பாF� ந5ளDரE�+6 ப��தா� தன� எA*��கைள ெவளD�ெகாண�வா�. 
அ�E� ந	ப�க5 யாராவ� ச�தி�க வ��வ��டா� - ந5ளDரEMட இ�=� 
ெகா"ச� நக��� அதிகாைல எ�றாகிவ�:�. 

அ�E� எA�வத(+ வசதியான இட1கைள அவ� நா�6 ேபானேத கிைடயா�. 
ஈேரா: )ைகவ	� நிைலய*தி� ஒ. ஒளDமயமான வ�ள�+ 
எ���ெகா	�.�+�. ெப.�பாF� அ1+ உ�கா���ெகா	�.��தா� அ	ணா 
அவ�க5 தன� உய�ேரா�டமான எA*��கைள உலவ வ�:வா�. 

ஒ. $ைற ெச�ைனய�� சனாதனDகளD மாநா: ஒ�G நைடெப(ற�. அ�த 
மாநா��� ெப�யாைர/�, 0யம�யாைத இய�க*ைத/� க	�*�* தL�மான� 
ேபா�டா�க5. 

இைத� ேக5வ�6ப�ட அ	ணா அ�த மாநா�ைட6 ெபாG6ேப(G நட*திய 
�.ஆ�.ெவ1க�ராம சாbதி�ைய/� அ�த மாநா�:* தL�மான1கைள/� 
வ�ைமயாக� க	�*� வ�:தைல ப*தி�ைகய�� உண�>சி ெபா1க ஒ. நL	ட 
க�:ைர எAதினா�. 

இ� த�ைத ெப�யா� அவ�க?�+* ெத�யா�. மG நா5 காைலய�� அவ� 
அ	ணாைவ அைழ*�, அவ�க5 ஏேதா மாநா: ேபா�டா�களாேம, அைத� 
க	�*� ஏதாவ� எAதினா� ேதவலாேம எ�G ெசா�னா�. 

அத(+ அ	ணா நா� ேந(ேற அ� ப(றி எAதிவ��ேடேன எ�G Mறி தா� 
எAதியைத� ெகா	: வ�� கா��னா�. 

த�ைத ெப�யா.�+ ெகா"ச ேநர� எ�ன ெசா�வெத�ேற ெத�யவ��ைல. அ�த 
அளE�+ அவ.5ேள T�6) - ெப.மித�! 
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நா� எ�ன நிைன*ேதேனா, எ6ப� எAதேவ	:� எ�G எ	ண�ேனேனளா அைத 
எ6ப�ேய நL ெசாKதி.�கிறாK எ�G அ	ணாைவ ெவ+வாக6 பாரா��னா�. 

த�ைத ெப�யா� ஒ�ைற நிைன6பத(+5ளாகேவ அைத நிைறேவ(றி $�*�வ�ட 
வ�லவ� அ	ணா! 

ப�தி: 6 

ெப�யா� அவ�கேளா: சயம�யாைத இய�க*தி� பண�யாய(றி� 

ெகா	�.�தெபாA�, ெச�ைனய�� நா� ேப0கிற M�ட1க?�ெக�லா� தவறாம� 

இ. +5ளமான உ.வ� வ�� ெச�வைத� க	ேட�. நா� வ	ணார6ேபா�ைடய�� 

ேபசினாF� வடபழனDய�� ேபசினாF�, ைமலா6T�� ேபசினாF�, மா�பல*தி� 

ேபசினாF� அைடயா(றி� ேபசினாF� ச�ேய, ெச�ைனய�F�, ெச�ைனைய> 

சா��த 0(G6)ற1களDFம என எ1+ நா� ேபசினாF� ேப0கிற அ�M�ட1க5 

அைன*திF�, நா� அ�த உ.வ*ைத� க	டப� இ.�ேத�. 

$தலி� 0யம�யாைத இய�க*தி� தLவ�ர6 ப(G5ள ஒ. இைளஞ�ேபாF� அவ� 

எ�G எ	ண�ேன�. எனD=� அ[E.வேம நா� ெச�F� M�ட1களDேதாG� வர 

ஆர�ப�*ததா� என�ெக�G ஒ. ச�ேதக� கிள�ப, அ.கி� இ.�த M�ட� நட*�கிற 

பலைல மிகமிக� +5ளமாக, கG6பாக, +G+G6பான க	கேளா: காண6ப:� இ�த 

இைளஞ� யா�? எ�G ேக�ேட�. ஒ.வராF�ச�யான கதிைல அளD�க $�யவ��ைல. 

ஆனா�; அ[E.வ� ம�:� நா� ெச�F� M�ட1க�+* ெதாட��� 

வ�தப�ேயய�.�த�. 

இ�நிைலய�� எ�னாF� அவைர அறிய $�யவ��ைல; ப�றராF� அறி�� Mற 

$�யவ��ைல. எனேவ என�ெக�G நா� க(ப�*��ெகா	ட, அ6ேபாைதய 

POநிைல�ேக(ற வ�ைடையேய எ�=ைடய யா� இ�த இைளஞ�? எ�ற வ�னாவ�(+ 

வ�ைடயாக அைம*��ெகா	ேட�. 

இ�த இைளஞ� ேவG யா.ம�ல, இவ�தா� அரசினாரா� நம�ெக�ேற 

அ=6ப6ப��.�கிற சி.ஐ.�. இ�லாவ��டா� இ6ப� நா� ெச�F� M�ட1க5ேதாற� 

இநத இைளஞ� வர* ேதைவய��ைல எ�பேத அ6ேபா� என� $�வாக இ.�த�. 

இ�த $�வ�(+ வ�தத(+6 ப�ற+ ேவG யா�ட$� யா� அ�த இைளஞ�? எ�G 

ேக�பதி�ைல. ெச�ைனய�� நைடெபG�ெபாA� ம�:� எ� க	க5 

எ�ைனயறியாமேல அ�த இைளஞைர* ேத:�. நா� ேத:கிற இட*திேலேய அவ.� 

கா�சியளD6பா�. 
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ஆனா�, எ�=ைடய $ய(சி பல� பாணாம�ேபான சில கால� கழி*� என�+ அ�த 

ஒ.வ*ைத� ெகா	�.�த அ�த இைளஞ� யா� எ�ப� ெத�ய வ�த�. அ�த இைளஞ� 

ப>ைசய6ப� க�a� மாணவ�க எ�G�, அவ.ைடய க�a�6 ப.வ*தி� எ� 

M�ட1கைள வ�டாம� ெதாட��� ேக�கேவ	:� எ�ற ஆ�வ*தினாF� 

அைமதியாக இ.�� அரசியைல அறியேவ	�ய ப.வேம மாணவ6 ப.வ� எ�ற 

அA*தமான எ	ண*தினாF� அ[வாG M�ட1க�+ வ��ெகா	�.�தா� எ�G� 

ெத�யவ�த�. 

நா� எ�ைன6 ப��ப(றிவ.� அ�த உ.வ� சி.ஐ.�. ேய எ�G தL�மானமாக $�E 

க�:கிற அளE�+, அ�ைன6 ப��ப(றி வ�த அ�த சி.ஐ.�. யா�? எ�G அக�க* 

ேதா�G�. அவ� ேவG யா.ம�ல. இ�G தன� எ	ண*தாF�, எA*தாF�, 

ெப>சாF� எ1க5 இதய*ைதெய�லா� ஈ�*�வ�ட�.�கிற; இேதா இ�த ேமைடய�ேல 

உ1க5 $�ேன அம��தி.�கிற, நL1க5 எ�லா� அ	ணா..., அ	ணா எ�G அைழ*� 

அக� மகிOகிற ேதழ� அ	ணா�ைர அவ�க5தா�. 

நா� இைத எத(காக எ:*��கா�:கிேற� எ�றா�; மாணவ�க?�+� அரசியF�+� 

உ	ண ெதாட�) எ6ப�6ப�டதாக இ.�கேவ	:� எ�ற ச�>ைச�+�ய நL	டகால6 

ப�ர>ைன�+ அவ�� மாணவ6 ப.வேம சிற�த தL�வாக இ.�கிற� எ�பதைன 

எ:*��கா�:வத(காக*தா�, 

அறிஞ� அ	ணா அவ�கைள6 ப(றி ேம(க	டவாG Mறியவ� மைற�த 

ெபா�Eைடைம* தைலவ� ப.ஜLவான�த� அவ�க5. தகவ�: கர�ைத கேணச�. 

ெப�யா� அவ�களD� ச$தாய சீ�தி.*த� ெகா5ைககளDேல மி+�த ப(Gைடயவ� 

நா�. அத� காரணமாக 1934-� ஆ	: $தேல ெப�யா� அவ�கேளா: நா1க5 

ெந.1கி6 பழகி வ�ேதா�. அ�த நாளD� தமிOெமாழிைய அழகாகE�, திறைமயாகE� 

எA�பவ�களDட*திேல எ1க?�+* தனD மதி6)	:. 

அ6ேபா� நா1க5 ஈேரா��� நாடக1க5 ந�*��ெகா	�.�ேதா�. 1937-� ஆ	: என 

நிைன�கிேற�. அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ஈ.ெவ.ரா. ெப�யா� அவ�களD� வ�:தைல 

இதழி� ஆசி�யராக6 பண�யா(றினா�. அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� உண�>சி மி+�த 

தைலய1க5கைள நா1க5 தவறாம� ப�6ப� உ	:. 

கா1கிரb தைலவ� ப�டாப� சீ*தாராைமயாேவா: ெபா��ய��:* தைலவ� ேத�தலி� 

ெவ(றியைட�தா� 0பாZ ச�திரேபாb. அ�த ெவ(றிய�ைன6 பாரா�� வ�:தைல 

இதழி� ஒ. அ.ைமயான தைலய1க� ெவளD வ�த�. மிக உண�>சிகரமான 

தைலய1க� அ�. அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 தா� எAதிய�.�தா� எ1க5 +Aவ�� 

அ6ேபா� அரசிய� உண�Eைடயவ�க5 அதிக�. அைனவ.� அறிஞ� அ	ணா 
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அவ�களD� உண�>சி நிைற�த, ஆ(ற� வாK�த தைலய1க1கைள6 ப�*� 

அவ.ைடய தமிO நைடய�� ெசா�கி� கிட�ேதா� �ேற ெசா�லேவ	:�. 

அ	ணா அவ�க5 ஈேரா��� எ1க5 நாடக1கைள* தவறாம� வ�� பா�6பா�. ப�பாK 

ெமய��, வ�*தியாசாகர�, ேதச ப�தி, ேமனகா, +மாbதாவ�� ெப� $தலிய 

நாடக1களDேல அவ.�+ மி+�த ஈ:பா: உ	:. இராமாயண�, க�த cலா, 

கி.Zணcலா $தலிய )ராண நாடக1கைள/� அவ� பா��க* தவறியதி�ைல. 

நாடக*�ைறய�ேல அறிஞ� அ	ணா அவ�க?�கி.�த ஆ�வ*ைத/�, 

0ைவe�ைவ/� க	: நா1க5 வ�ய6பைட�ேதா�. அ�ப(றி அவேரா: அ��க� 

வாதி6ப� உ	:. ெபா�வாக அறிஞ� அ	ணா அவ�கைள நாடகாசி�யராகE�, 

ந�கராகE� நா� கா	பத(+�ய ஆ�வ*ைத* X	�யேத எ1க5 நாடக� +Aதா� 

எ�பைத நா� ெப.ைமேயா: ெசா�கி ெகா?ேவ�. 

அ�த நாளD� எ1க5 +மாbதாவ�� ெப	 நாடக*தி(+ அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 

எAதிய வ�ம�சன� ஒ�ைற நா� ெபாேனேபா� ேபா(றி ைவ*தி.�ேத�. ெச�ற 

ஆ	: ச1கரதாb 0வாமிகளD� '(றா	: வ�ழா மல� ெவளDய��டேபா� அ�த நL	ட 

வ�ம�சன*ைத/� ெவளDய���.�ேத�. அைத6ப�*� வ�ய6பைட�த சில ந	ப�க5 

என�+� க�த� எAதிய�.�தா�க5. 27 ஆ	:க?�+ $�ேப இ[வளE திறைமயாக 

நாடக*தி(+ வ�ம�சன� எA�� ஆ(ற� வாK�த ஒ.வ� இ.�தா� எ�பைத இ�த 

வ�ம�ச� இ�லாவ��டா� எ1�ளா� ந�ப�ய�.�கேவ $�யா�, என ஒ.வ� 

+றி6ப���.�தா�. அ[வளE அழகாக, சி�ன1சிG வா�கிய1களா� அைம��5ள ஒ. 

சிற�த நாடக வ�ம�சன� அ�. நா� அறி�த ப*தி�ைகய�ேல வ�ம�சன� வ�த��, நாடக 

வ�ம�சன� எ�G நா� $த� $தலாக6 ப�*�� அ�த +மாbதாவ�� ெப	 

வ�ம�சன�தா�! +மாbதாவ�� ெப	 நாடக� அ	ணா அவ�கைள மிகE� கவ��த�. 

தா$� நாடக� எAத ேவ	:� எ�ற ஆ�வ*ைத* X	�ய�. நாடக1களD� fல� 

மக*தான சாதைனகைள> ெசKயலாெம�ற ந�ப��ைக/� உ.வா�கிய�. 

ஈேரா: $��த�� நா1க5 ெவளD`.�க6 பயணமாேனா�. வழ�க�ேபா� ெப�யா� 

அவ�கைள� க	: வ�ைடெப(ேறா�. அ6ேபா� அ	ணா அவ�க?� 

எ1கேளா�.�தா�. மாத� கண�கி� ெந.1கி6 பழகியதா� அ	ணாவ�� க	க5 

கல1கின. ெப�யா� அவ�க5 சி�*��ெகா	ேட, 

எ�ன, அ	ணா�ைர�+� நாடக6 ைப*திய*ைத உ	டா�கிவ��V�கேள! அவ.� 

உ1கேளா: வ��வ�:வா� ேபாலி.�கிறேத! எ�றா�. ஆ�; உ	ைம; நிைலைம 

அ6ப�*தா� இ.�த�. அ	ணா அவ�க5 ஈேதா: ரய�� நிைலய*தி� எ1கைள 

அழிய=6ப வ�தி.�தேதா� கல1கிய க	கேளா:தா� நா1க5 வ�ைடெப(ேறா�. 

ப(G�, பாச$� வ�வ�*�> ெசா�ல$�யாத அள)�+ எ1களDைடேய வள��தி.�தன. 

அத� ப�ற+ எ1களDைடேய இ.�த ந�ைப� க�த1க5 fல� ப�மாறி�ெகா	டேடா�. 
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1934-� நா1க5 ஈேரா��� ந�*�� ெகா	�.�தேபா� அ	ணா அவ�களD� ப�ரசி*தி 
ெப(ற ச�திேராதய� எ�=� $த� நாடக� எ1க5 ேமைடய�� ந��க6 ெப(ற�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�கள அ�நாடக*தி� ஆசி�யராக ம�:ம�லாம� $�கிய 

ந�கராகE� கா�சி அளD*தா�. எ1க5 ந�க.�ெக�லா� ஒேர +Xகல�. அ	ணா 

அ�ற ப�ரமாதமாக ந�*தா�. ெபாஹ�யா� அவ�க5 தைலைமதா1கி6 பாரா��யேபா�, 

நா=� சில வா�*ைதக5 ேபசிய� என�+ நிைனவ�.�கிற�. 

இ6ப�ேய ெதாட��த� சில நாடக1களD� ந�*�வ��டா� பர�பைர ந�க�களான 

நா1கேள�லா� இ�த* ெதாழிைல வ��:வ�:�ப�யாக இ.�+� ெபா� ேதா�Gகிற� 

எ�G Mறிேன�. அ[வளE அ()தமாக ந�*தா� அ	ணா. 

ஒ. க�ட� என�+ ந�றாக நிைனவ�.�கிற�. ச�திேராதய*தி� அ	ணா ஜமY�தாராக 

வ.கிறா�. ஜமY�தா�ச*தி� ஆணவ�, ேசா�ேபறி*தன� $Aவைத/� அ6ப�ேய 

அ6ப�டமாக� கா��னா�. உ�கா��த நிைலய�ேலேய சாK��ெகா	: எதிேர நி�ற 

ேவைலயாளDட� எ� காைல* X�கி ேமேலைவ எ�G ெசா�லி காைல* 

X�+வத(+� Mட பணf�ைடக?�+ பண�யா�க5 ேவ	:ெம�ற உ	ைமைய 

அழகாக ந�*�� கா��னா�. 

ச�திேராதய� நாடக� $��த மGனா5 உைரயா�� ெகா	�.�தேபா� நா� 

Mறிேன�. 

ச�திேராதய� ேபா�ற நாடக1கைள நா1க5 ந��க இயலா�, எ1கைள6 ேபா�றவ�க5 

ந��க $�யாத சில க.*��க5 இந நாடக*தி� இ.�கி�றன. ெபா�வான ச$தாய 

சீ�தி.*த� க.*��களD� அ�6பைடய�� ஒ. நாடக� எAதி� ெகா:1க5; 

ந��கிேறா�. எ�G Mறிேன�. ஆ	ணா எA�கிேற� எ�றா�. ஆனா� அ�த வாK6) 

எ1க?�+� கி�டவ�� ந�6ப�ைச6)லவ� ந	ப� ேக.ஆ�.இராமசாமி�+� கிைட*த�. 

கைலவாண� எ�.எb.ேக. அவ�க5 ைக� ெசKய6ெப(G வழ�+ நட�� 

ெகா	�.�தகால�, நா1க5 தி.>சிரா6ப�5ளDய�� ந�*�� ெகா	�.�ேதா�. அ�த 

ேநர*தி� த"ைசய�� ந	ப� ேக.ஆ�.ஆ�. அவ�க5 கி.Zண� நாடகசைப எ�=� 

ெபரா� ஒ. +Aெதாட1+வதாக* தகவ� கிைட*த�. அ�ஞ� அ	ணா அவ�களD� ஓ� 

இரE எ�=� )திய நாடக� அர1ேகGவதாக அறி�தேபா� ெப��� மகிO�ேதா�. 

ஆ�வ*ேதா: த"ைச ெச�G நாடக*ைத/� பா�*� வ�ேதா�. அைத* ெதாட��� 

அ	ணாவ�� ேவைல�கா� நாடக$� அர1ேகறிய�. ெபா�வாக அ�த ஆ	�ைன 

நாடக மGமல�>சி ஆ	: என� +றி6ப�:வ� $(றிF� ெபா.��� தி.>சிய�� 

எ1க5 அ�தமா� ைகதி, $5ளD� ேராஜா நாடக1க?� த"ைசய�� ந	ப� 

ேக.ஆ�.இராமசாமி அவ�களD� ஓ� இரE, ேவைல�கா� நாடக1க?� நாடகசைபய�� 

கவ�ய�� கனE, வ�தி ஆகிய நாடக1க?�, ெச�ைனய�� எ�.எb.ேக. நாடக சைபய�� 

நா� இ.வ� நாடக$� அ�த ஆ	�ேலதா� நைடெப(றன. 
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ஓ� இரE, ேவைல�கா� ஆகிய இ. நாடக1களDF� அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 

ைகயா	:5ள உைரநைட )�ைமயான�, எA>சிதர� M�ய� உண�>சி நிைற�த�, 

ம(றவ�க5 வ�.�ப�6 ப��ப(ற� M�ய�. அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� அ�த 

அ()தமான உைர நைடய�ைன6 ப��ப(றி இ�G ஒ. எA*தாள� பர�பைரேய 

ேதா�றிய�.�கிற� எ�G ெசா�னா� அ� $(றிF� உ	ைம. . . கால"ெச�ற க�கி 
தி..ரா.கி.Zணf�*தி அவ�க5 இந நாடக1க?�+ எAதிய வ�ம�சன*தி� அறிஞ� 

அ	ணா அவ�கைள தமிOநா��� ெப�னா� ஷா எ�G +றி6ப��:5ள� +றி6ப�ட* 

த�க�. 1946-� தி.>சி வாெனாலிய�� நாடக வசன1கைள6 ப(றி6 ேபச என�+ 

வாK6)� கிைட*த�. அ6ேபா� அறிஞ� அணணா அவ�களD� நாடக உைர நைட> 

சிற6ப�ைன6 ப(றி நா� ேபா(றி6 பாரா��ேன�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� ச�திரேமாக�, நLதிேதவ� மய�க� ஆகிய 

இ.நாடக1கைள/� 1948-� தா� பா��+� வாK6) என�+� கிைட*த�. ச�திரேமாக� 

நாடக*தி� அவ� க1+ ப�டராக வ�� ஆசன*தி� அம���ெகா	: ம�னேனா: 

வாதி:� க�ட� மற�க $�யாத ஒ�G. அ�த� க�ட*தி� அ	ணா அவ�களD� 

உ5ள*திேல ேதா(Gவ�*தன எ�G ெசா�லேவ	:�. 

நLதிேதவ� மய�க� நாடக*தி� அ	ணா இராவணனாக* ேதா�றி +(றவாளD� 

M��ேல நி�Gெகா	: வாதி:� க�ட� மிக அ()தமான�. நாடக*தி� பயைன ந�+ 

உண��தவ�; நாடக*�ைற�+ ஒ. ெப.ைமைய* ேத�* த�தவ�; ஒ. மிக>சிற�த 

ந�க� எ�ற $ைறய�ேல அறிஞ� அ	ணா அவ�கைள� கைலஞ�காளாகிய நா1க5 

எ�G� ேபா(ற� கடைம6ப��.�கிேறா�. 

1940-� அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 எAதிய +மாbதாவ�� ெப	 அ�ல� 

ெகாைலகா�ய� +றி6)�க5 எ�=� $த� நாவF�+ $�=ைர எA�� வாK6) 

என�+� கிைட*த�, அதி� அ�ேற நா� +றி6ப��ேட�; ேதாழர அ	ணா�ைர 

அவ�க5 வ.1கால* தமிழ� தைலவ� எ�G, அ�ற அறிஞ� அ	ணா அவ�க?�+ 

அறிஞ� எ�ற சிற6)6 ப�ட� இ�ைல. ெதாட��� நாடக1க5 எAதிய ப�றேக அ�த6 

ப�ட� ெபா� ம�களா� அவ.�+* தர6ெப(ற�. 

ஏற*தாழ 30 ஆ	:க?�+ $� ேதாழ� அ	ணா�ைரயாக எ1க5 உ5ள*ைத 

கவ��தவ� அறிஞ� அ	ணாவாக, தமிழ� தைலவராக மல��� இ�G f�றைர� ேகா� 

தமிO ம�களD� இதய1களD� இட� ப��*�, இ�திய �ைண� க	ட*தி� ஏைனய6 

ப+திய�னைர/� ஈ�*�, ப�ற நா��ன.� க	: ெப.ைம ேப.0� அளE�+ வள�>சி 
ெப(றி.6பைத6 பா��+�ேபா� எ1க5 மகிO>சி�+ எ�ைலேய இ�ைல. 

அGபதாவ� ஆ	�ைன* ெதாட1+� நாடக� கைல>ெச�வ� ேபரறிஞ� அ	ணா 

அவ�க5 உட� வலிைமேயா:�, உள*தி	ைமேயா:� இ�=� ப�லா	:க5 

வாO�� தமிAலைக வாOவ��+மாG எ�லா� வ�ல இைறவைன ேவ	:கிேற�. 
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ப�தி: 7 

1933 ஆ� ஆ	: ஆன�b ேத�E எAதினா� அவ.ைடய உ(ற ந	ப.�+ உட�நல� 

+ைறE ஏ(ப�ட�. அதனா� அவ� ேத�E எAத $�யவ��ைல. அ�த உ(ற 

ந	ப.�காக ெதாட��� ேத�E எAதாம� அ	ணா வ�லகி�ெகா	டா�. அவ� எAதி 
$�*த இர	: ேத�E தா5க?� மிக> சிற�த� எ�G ப�கைல� கழக*தா� 

பா�கா�க6ப�: வ.கிற�. 1935 ஆ� ஆ	: அ	ணா ஜb�b க�சிய�� ேச��தா�. 

அ	ணா அவ�க5 சிறி� கால� அ�றய ஜb�b க�சி தைலவ�களD� ஒ.வராK 

இ.�த ெபா6ப�லிராஜாவ�ட� அவ.ைடய உதவ�யாளராக இ.��, அவ.ைடய 

ஆ1கில6 ேப>ைச ெமாழிெபய�*� அவ.ட� அ�றய ெச�ைன ராஜதானDய�� 0(G6 

பயண� ெசKதி.�கிறா�. 

1936 ஆ� ஆ	: +மாரராசா $*ைதயா ெச��யா� அவ�க5 அ	ணாைவ த�னDட� 

உதவ�யாளராக வ��வ�:1க5 மாத� j. 120./ த.கிேற� என ேவ	:ேகா5 வ�:�க 

அ	ணா அத(+ ந�றி Mறி மG*�வ��டா�. 

1937 ஆ� ஆ	: அ	ணா +�யரசி� �ைண ஆசி�யராக6 பண�யா(றி�ெகா	�.�த 

ேபா�, ஈேரா: வ�த ஜி.�.நா/:, அ	ணாைவ எ�னDட� உதவ�யாளராக 

வ��வ�:1க5 மாத� j. 250 -�, கா.� ப1களாE� த.கிேற� எ�றா�. அைத/� 

அ	ணா மG*�வ��டா�. 

1942 ஆ� ஆ	: ஆகb� )ர�சி நாெட1+� தLவ�ரமாக நட��ெகா	�.�த�. 

அ6ேபா� ந� ேதாழரக5 இ�த� கிள�>சிய�� கல��ெகா5ளேவ	:� எ�ற க.*ைத 

த�ைத ெப�யா�ட� ெத�வ�*தா�. ஆனா� த�ைத ெப�யா� அைத மG*�வ��டா�. 

1942 ஆ� ஆ	�� இ�தியாவ�� ைவbராயாக இ.�� ஆ1கிேலய� அ	ணாE�+ 

அைழ6) வ�:*தா�. தன�+� த� அரசா1க*தி(+� ஆதரவாக ப�ர>சார� ெசKய - 

ப�ர>சார ெசயலாளராக நியமி�கிேற� - ந�ல ச�பள$� த.கிேற� எ�G. அ	ணா 

அத(+ ந�றி Mறி, அ�த அைழ6ைப ஏ(க மG*தா�. 

1944 ஆ� ஆ	: ப�மாவ�� அ�றய ப�ரதம� /m அவ.�+ உதவ�யாளராக6 பண�யா(ற 

மாத� j. 2000 த.கிேற�, எ�G அ	ணாE�+ அைழ6) வ�:*தா�. அ	ணா அத(+� 

ந�றி Mறிவ��:, அ�த பதவ�ைய ஏ(க மG*தா�. 

 

1937 ஆ� ஆ	��, நா� ப�:�ேகா�ைடய�� ப5ளD இGதி வ+6ப�� 

பய��Gெகா	�.�தேபா�தா�, அறிஞ� அ	ணாவ�� அ.ைம ெப.ைமகைள, $த� 

$தலாக> ெசவ�வழி ேக�: மகிA� சீ�ய வாK6ப�ைன6 ெப(ேற�. 1937-� ஆ	:, 1921 

$த� 1936 வைர ெச�ைன மாநில*ைத ஆ	: ெகா	�.�த நLதி�க�சியான�, 

ேத�த� கள*திேல ப:ேதா�வ�/ற, கா1கிர0�க�சி ெவ(றி ெப(G ஆ�சி6 ெபாG6ைப 
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ஏ(ற ேநர�. ேத�த� கள*தி� ேதா�வ�ைய* தAவ�ய நLதி�க�சிய�� தைலவ�க5 பல�, 

க�சிையவ��: உ�1கி6 ேபாKவ��டன�. அ�த ேநர*தி�, ப+*தறிE* த�ைத ெப�யா� 

ஈ.ெவ.ரா. அவ�க5, வ LO�� ப�:�கிட�த நLதி� க�சி�+ எA>சி`�டE�, அத� 

ெகா5ைககைள/�, ேபா�பா:கைள/� சீ�ப:*தி> ெச�ைம6ப:*தி> ெச�வா�+6 

ெபற> ெசKயE� $A f>ேசா: பா:பட* ெதாட1கினா�க5. அத� $த(க�டமாக> 

சிதG	: கிட�த ெதா	ட�கைளெய�லா� ஒ�G திர��, ஓரண�ய�� ெகா	:வர, 

ெப�யா� அவ�க5 தி.>சி மாவ�ட*ைத> ேச��த �ைற`��, சிற6) மாநா: 

ஒ�றிைன� M��னா�க5. அ�� மாநா��� கல�� ெகா5?மாG, அறிஞ� 

அ	ணாE�+6 ெப�யா� அைழ6) வ�:*தா�க5. ெப�யா�� அ�) அைழ6ப�ைன 

ஏ(G, அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 அ�த மாநா��� கல�� ெகா	:, சீ�ய சிற6)> 

ெசா(ெபாழிE ஆ(றினா�க5. அத வைரய�� அ	ணா அவ�க, ெச�ைனய�� உ5ள இ. 

சில.�+ ம�:� அறி$கமானவராக வ�ள1கினா�க5. �ைற`� மாநா��(+6 

ப�ற+தா� அ1+ ஆ(றிய அ�ய அழகான ெசா(ெபாழிE, அவைர* தமிழக*தி� 

ப�ேவG ப+திகளD� வாO�த நLதி�க�சிைய> சா��த தைலவ�க?�+� - 

ெதா	ட�க?�+� ந�+ அறி$க6ப:*தி(G எ�G ெசா�ல ேவ	:�. 

ப�:�ேகா�ைடய�லி.�� �ைற`� மாநா��(+> ெச�G வ�த சில�, அ	ணாைவ6 

ப(றி/�, அவர� ெசா(ெபாழிவ�� அ.ைமைய6 ப(றி/� வ�ய�� வ�ய�� பாரா��6 

)கழ� ேக�ேட�. மாநா��� கல�� ெகா	: வ�தவ�க5, மாநா��� ஆ(றிய 

உைரகளD�, ெச�ைனய�லி.�� வ�த ேதாழ� அ	ணா*�ைர எ�ற இைளஞ� ஆ(றிய 

உைரதா� தைலசிற�ததாக அைம�தி.�த�- அவ.�+ வய� இ.ப*ெத�:தா� 

இ.�+�. எ�.ஏ.ப�ட� ெப(ற ப�டதா�யா� அவ�. +5ளமான உ.வ�; ஒ�லியான 

உட�, எளDைமயான ேதா(ற�; வ���த $க�, பர�த ெந(றி; ஒளD��த க	க5; எ:6பான 

f�+; நG�+ மYைச; வல� ப�க� வா+ எ:*த தைல$�; ஓயாம� ெவ(றிைல6 

பா�ைக� +த6ப�� ெகா	�.�+� வாK; அ[வ6ேபா� சி��ைக6 ெபா� ேபா:� 

பழ�க�; அவ� ேபச எA�� வ�தேபா� யாேரா? எவேரா? எ�G நிைன*ேதா�. 

ேதா(ற*தி� கவ�>சிய��ைல. ஆனா�, அவ� ேபச* ெதாட1கியEட�, அவ�ட� 

காண6ப�ட அவர� எ:6பான +ர�; அ:�+> ெசா(க5 அழகிய தமிO எ�ைக/� 

ேமாைன/�, உவைம/� உ.வக$�, அண� அழ+� ெபா.ளாழ$� ெகா	ட 

ெசா�ேலா�ட�; ஓைச நய�; அA*தமான க.*��க5; ஆண�*தரமான வாத1க5; 

உGதியான ெகா5ைகக5; உய��த எ	ண1க5; ேகலி/� கி	டF� கல�த 

M(G�க5; நைக>0ைவ த��)� எ:*��கா�:க5; வ Lர�-வ�ய6)-ெதளDE-தி�ப�-

நய�பல�-கைல> சிற6)-க(பைன வள� ேபா�ற 0ைவக5; 0ய ம�யாைத உண�வ�� 

ஆ�க�; ப+திதறிE� ெகா5ைகய�� இ�றியைமயா> சிற6); நLதி�க�சி� ெகா5ைகய�� 

நியாய�; அத� ேபா�கிேல காண6ப:� ேந�ைம; அ� நிைல நா�ட வ�.�)� உ	ைம; 

ெப�யா�� தைலைமய�� கீO ஒ�G திரள ேவ	�ய ெப.�பைடய�� 

இ�றியைமயாைம; ெப.� பைட ேபாராட ேவ	�ய கள1களD� வைகக5; ெபற 

ேவ	�ய ெவ(றிகளD� த�ைமக5 ஆகியைவ எ1கைள அ6ப� இ6ப� 

நகரெவா�டாதப�/�, அ1+� இ1+� பா��க $�யாதப�/�, க	-கா�-க.*� 
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ஒ�றி, ெமK மற��, மனமகிO��, மகிO>சி ஆரவார�கடலி� fOகி வ L�ேடா� 

எ�ெற�லா� அவ�க5 பல பட6 பாரா��> ெசா�லியைவக5, எ� மனைத6 ெப��� 

கவ��தன. அவ�க5 அ	ணாவ�� ேப>0 வ�ைமைய6 ப(றி6 பல நா�க5 வைர 

வ�ய�� வ�ய�� ெசா�லி�ெகா	ேட இ.�தன�; அ��க� நிைனE6ப:*தி� ெகா	ெட 

இ.�தன�. 

Hத� Hதலி6 க�ணார� க�ட': 

அ6ப�6ப�ட அ	ணாைவ, எ6ப�யாவ� ேந�� காண ேவ	:�, அவர� அழ+6 

ேப>ைச� ேக�: மகிழ ேவ	:� எ�ற ேவணவா, எ� உ5ள*ைத ஆ�ெகா	ட�. 

அத(கான வாK6ைப எதி�பா�*�* தவ�யாK* தவ�*�� ெகா	�.�ேத�. 

�ைற`� மாநா��(+6 ப��ன�, சில தி1க5 கழி*�*, த"ைச நகைர அ:*த ப5ளD 
அ�ரகார*தி� 0யம�யாைத மாநா: ஒ�G M�ட6ப�ட�. அ�த மாநா��(+* ேதாழர 

சி.எ�. அ	ணா�ைர தைலைம தா1+வா� எ�G�, ஈ.ெவ.ரா.ெப�யா�, ப�:�ேகா�ைட 

ேக.வ�.அழக�சாமி, Tவாw� ெபா�ன�பலனா�, தி.>சி. கி.ஆ.ெப.வ�0வநாத�, fவF� 

இராமமி�த*த�ைமயா�, ைகவ�யசாமியா�, நாைக மண�, ேசல� சி*ைதய�, நாைக 

காளDய6ப�, எb.வ�.லி1க�, மணைவ ெர. தி.மைல>சாமி, ட)5`.ப�.ஏ.ெசௗ�தர 

பா	�ய�, வ�வ�.இராமசாமி, ேக.ேக.நLலேமக� ேபா�ற ெப�யவ�கெள�ேலா.� 

மாநா��� கல�� ெக5வா�க5 எ�G� அறிவ�6) ெசKய6ப��.�த�. அ6ேபாA� 

என�க வய� பதிேனA இ.�+�. அ	ணாைவ� காணE�, அவர� அ.ைம6 ேப>ைச� 

ேக�: மகிழE� மி�க ஆவேரா: அ�த மாநா��(+6 ப�:�ேகா�ைடய�லி.�� 

இய�க* ேதாழரகளD� �ைணேயா: ெச�ேற�. 

1937-� நைடெப(ற அ�த மாநா���தா� அறிஞ� அ	ணா அவ�கைள6 ப�தலி� ஒ. 

ப�க*தி�, ெதாைலவ�� நி�G, க	ணார� க	: களD*ேத�. அவர� தைலைம> 

ெசா(ெபாழிைவ> ெசவ�யார� ேக�: மகிO�ேத�. சி�ைதயார அதைன6 ப.கி உள� 

+ளD��ேத�. 

ப5$�ேகா5ைட அழக�சாமிய�� ேப G: 

அ�த மாநா���, ப�:�ேகா� அ"சாெந"ச� அழக�சாமி அவ�க5 

உைரயா(G�ேகா�, ப*தாய�ர� ப.ஜLவான�த1க5 நம� இய�க*ைத வ��:6 

ேபானாF�, $6பதினாய�ர� $*�>சாமி வ�ல*தர0க5 ந�ைமவ��: வ�லகினாF�, 

ப�லாய�ர� நLலாவதி இராம06ப�ரமண�ய�க5 நL1கினாF�, நம� இய�க*ைத� க��� 

கா*� வள��க, அறிவா(ற� மி�க ெப.� ப�6) ப�*த ஈ:� எ:6)� அ(ற ஒ. ெப.� 

ேப>சாள.�, சி�தைனயாள.�, ெசய� வ Lர.மாகிய அ	ணா�ைர நம�+� 

கிைட*தி.�கிறா�. அவ� ஒ.வேர நம�+6 ேபா��. எதி�க5 ந�மY� ஏச� ஈ��கைள 

வ L0கிறா�க5; அ�த ஈட�க5 எ��ன ம�:�தா� பா/�. பணபல*ைத ைவ*� ந�ைம 

மிர�:கிறா�க5;அவ�களD� பண� பாதாள� வைரய��தா� ெச�F�. எ1க5 

அ	ணா*�ைரய�� அறிE>0ட�; எதி�களD� அ	டப�	ட பகிர	ட 
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சராசர1கைளெய�ல� �ைள*�> ெச�G, அவ(ைறெய�ல� 0�ெட�*�, 

ப:சா�பலா�கிவ�:� எ�ப� தி	ண�. இனD, எ1க?ைடய ேவைலெய�லா� ெவ�: 

ஒ�G �	: இர	:தா�. ஓ:கி�ற +.தி ஓ�ட*தி� ஊேட ஊேட fOகி எAபவ� 

0யம�யாைத* ேதாழ�. எ�த )டல1கா/� எ1கைள எதி�கால*தி� எ�E� 

ெசK�வ�ட$�யா�. எதி�களD� எதி�6) இனD ட	டனா� தா� எ�G +றி6ப��ட 

க.த��க5, எ� உ5ள*தி� இ�ன$ம ஆழ6 பதி�தி.�கி�றன. 

தி(வSTவ� இைளஞ�* தமி� கழக�: 

1938-ஆ� ஆ	��, இ*தி* திண�6) எதி�6) இய�க� தைலX�கிய கால*தி�, நா=�, 

என� இளவ� இரா.ெசழிய=�, ப�ற ப5ளD மாணவ�க?� ேச���, தி.வ5?வ� 

இைளஞ�* தமிO� கழக� ெதாட1கி தமிO வ�ழ�க5 நட*தி வ�ேதா�. வ�ள�க 

அறி�ைகக5 பல ெவளDய��ேடா�. அ�த ேநர*தி�, அறிஞ� அ	ணாைவ அைழ*�6 

ெபா��M�ட� M�ட, மாணவ�களாகிய நா1க5 ெப��� $ய�ேறா�. எ1க5 $ய(சி 
அ6ேபா� ெவ(றி ெபறவ��ைல. எ1க5 அைழ6ப�ைன ஏ(G, வ.ைக தர வாK6) 

கி�டவ��ைல எ�G வ�ைட எAதிவ��டா�க5. 

அ�ணாவ�� கடDகைர  ெசாDெபாழிK: 

1938-� ெச�ைன கட(கைரய��, ேபராசி�ய� மைறமைலய�களா� தைலைமய�� 

நைடெப(ற இ�தி* திண�6) எதி�6)�M�ட*தி�, ெப�யா.�, அறிஞ� அ	ணாE� 

ெசா(ெபாழிவா(ற� ேக�ேட�. அ�தா� என�+ அ	ணாவ�� ேப>ைச, இர	டாவ� 

தடைவயாக� ேக�+� வாK6பா+�. ெதாைலவ�� இ.��தா� ேக�: மகிO�ேத�. 

தி(வாU� மாநா5�6 அ�ணாவ�� ேப G: 

1940-� ஆ	�� தி.வாj�� ெப�யா� தைலைமய�� நைடெப(ற நLதி�க�சி 
மாநா���, தமிOநா: ஏ� தமிழ��+ ஆக ேவ	:� எ�=� ெபா.5ப(றி அறிஞ� 

அ	ணா அவ�க5 ஆண�*தரமாக காரணகா�ய வ�ள�க1க5 அண�*� ஆ(றிய 

அ.ைமயான ெசா(ெபாழிைவ� ேக�ேட�. அ6ெபாA� நா� அ	ணாமைல6 

ப�கைல�கழக மாணவனாக இ.��, மாநா���, பா�ைவயாளனாக> ெச�G கல�� 

ெகா	ெட�. அ6ெபாA�� அ	ணாைவ ெந.1கி:� வாK6ப�ைன நா� ெபற 

$�யவ��ைல. 

சித�பர� ெபா'�)5ட*தி6 அ�ணாைவ� காண6: 

1941-�, சித�பர*தி� நட�த ெபா��M�ட*தி� கல��ெகா5ள ெப�யா�, அ	ணா, 

சி.ப�.சி(றர0, fவ.� வ�தன�, அ6ெபாF� ேமைடய�� $�)ர� $த�வ�ைசய�� 

உ�கா��� அ	ணாவ�� வாத1க5 - எதி�வாத1க5 நிைற�த ஆராK>சி மி�க அரசிய� 

ெசா(ெபாழிைவ� ேக�ேட�. M�ட� $��தEட�, அவ.ட� எ6ப�யாவ� ேபசிவ�ட 

ேவ	:� எ�G $	�ய�*�� ெகா	:, அவ� அ.கி� ெச�G ைகெயா6ப ஏ�ைட 

நL��� ைகெயா6ப� ேபா�:* தரேவ	:� எ�ற ேக�:� ெகா	ெட�. அ	ணா 

அவ�க5 ஏ��� ைகெயா6பமி�டா�க5. அ�ேவ என�+ ெப.மதி6ைப ஏ(ப:*தி* 
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த��வ��டதாக என�+5ேளேய எ	ண��ெகா	ேட�. ஏேத=�, ேப>0� ெகா:�க� 

க.தி, நலமாக இ.�கிறL�களா? எ�G ேக�ேட�. நல�தா� எ�றா�. அத(+ேம� ேக�க 

என�+ எ�E� ேத�றவ��ைல. அவைர> 0(றி அைல ேமாதிய M�ட� எ�ைன ஒ. 

ப�க� ஒ��கி* த5ளDவ��ட�. அறிஞ� அ	ணாவ�ட� எ6ப�ேயா ேப>0� 

ெகா:*�வ��ேடா� எ�ற ெப.மிதEண�ேவா: அ	ணாமைல நக� த1+� 

வ�:தி�+> ெச�ேற�. 

அ�ணாமைல1 ப6கைல�கழக*தி6 அ�ணா: 

1943-ஆ� ஆ	��, ேபராசி�ய� எ�.இர*தினசாமி அவ�க5 �ைணேவ�தராக இ.�த 

கால*தி�, அறிஞ� அ	ணா அவ�கைள� ெகா	:, அ	ணாமைல6 ப�கைல�கழக6 

ப�டமளD6) வ�ழா ம	டப*தி�, ெசா(ெபாழிEக5 ஆ(ற ைவ�க எ�ைன6 ேபா�ற 

மாணவ��+ ஒ. வாK6) ஏ(ப�ட�. எ1கள� அைழ6ப�ைன ஏ(G, அ	ணா அவ�க5, 

அவர� உ(ற ந	ப�களான கா"சி இராசேகாபா�, )�டாசாமி, ெபா�ன6ப� 

ஆகியவ�கேளா: வ�தா�. ஆ(ேறார� எ�ற தைல6ப�� தமிO இல�கிய ம�ற*திF�, 

Mழm +.0F V+ Mழm +:ஹஆm எ�ற தைல6ப��, ப�கைல�கழக6 

ேபரைவய�F� இர	: ெசா(ெபாழிEக5, $ைறேய தமிO-ஆ1கில� ஆகிய 

ெமாழிகளD� நிகO*தினா�க5. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 எ1கைள6ேபா�ற மாணவ�களD� ஆ�வ*ைத/� 

அ�கைறைய/�, எA>சிைய/�, உண�>சிைய/� க	:, எ1க5 ேவ	:ேகா?�+ 

இண1கி�, M:தலாக இர	: நா�க5 வ�.�தின� வ�:திய�ேலேய உைரயா�, 

அளவளாவ�, வ�ள�க1க5 ேக�:* ெதளDE ெப(G, மகிO>சி/Gவத(கான வாK6), 

$த�$தலாக என�+�, எ�ைனெயா*த ப�ற மாணவ�க?�+� ஏ(ப�ட�. அ�த* 

ெதாட�)� கல��ைரயாடF� எ� மனைதவ��: எ�ெற�G� நL1காம� நிைல ெப(ற 

நி(+� நிகO>சிகளா+�. 

�ட&ைத மாணவ� மாநா$ 

1944-� ஆ	: சனவ�* தி1களD�, +ட�ைதய�� மாணவ� மாநா: நட�த�. அ�த 

மாநா���, ெப�யா� அவ�க?�, அ	ணா அவ�க?� கல��ெகா	: சிற6)ைர 

ஆ(றினா�க5. நா=� இளவ� இரா.ெசழிய�, ந	ப�க5 க.அ�பழக�, 

இ.ெர.இள�வAதி, ேக.ஏ.மதியழக�, தவமண�யரச� ேபா�றவ�க?� மாணவ�க5 

எ�ற $ைறய�� கல��ெகா	ேடா�. நா�+ ேவைளகளD� நா�+ ப+திகளாக 

நைடெப(ற அ�த மாநா���, $த� f�G ப+திக?�+6 ேபராசி�ய� $*ைதயா, 

தாE*ஷா, கா�பகX� கலி)�லாசாகி6 ஆகிேயா� $ைறேய தைலைம தா1க, நா� 

நா�கா� ப+தி�+* தைலைம தா1+�ேபG ெப(ேற�. அ6ெபாA�, நா� நL	ட 

க.�தா�� ேகால*ேதா: கா�சியளD*�வ�ேத�. அ�த மாநா���தா� நா=�, ம(ற 

மாணவ�க?� ெப�யாராF�, அ	ணாவாF� $Aைமயாக ஆத��க6ப�ேடா�. 

இய�க*தா� ஏ(G� ெகா5ள6ப�ேடா�; இய�க*ெதாழ�களா� 

அரவைண�க6ப�ேடா�. 
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ஈேரா$ இைளஞ� மாநா$ 

1944 ேம தி1களD�, ெப�யா� அவ�களா�, ஈேரா��� ஏ(பா: ெசKய6ெப(ற இைளஞ� 

மாநா��(+, அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 தைலைம தா1கE�, நா� மாநா�ைட* 

�வ�கி ைவ�கE� அைழ�க6 ப�ெடா�. அ�த மாநா���தா�, மாவ�டவா�யாக� 

ெகா5ைக6 பர6)> ெசKய, மாணவ� அண�க5 அைம�க6ப�:, மாவ�ட�ேதாற� 

அ=6ப� ைவ�க6ப�டன. மாநா:களD� தைலைம தா1+த�: 

1944 ஆ� ஆ	��, ெப�யா�� வ�.6ப*தி(+ இண1க ேகாப�>ெச��6பாைளய*திF�, 

இலா�+�ய�F� M�ட6ப�ட இைளஞ� மாநா:க?�+, அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� 

அ�) ஆைணைய ஏ(G, நா� தைலைம தா1கிேன�. 

இராசி?ர� ந3தி�க5சி மாநா$: 

1944-�, ேசல� மாவ�ட� இராசி)ர*தி� ெப�யா� அவ�க5 தைலைமய�� நைடெப(ற 

நLதி�க�சி மாநா���, அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� வ�.6ப*தி(கிண1க, அவேரா: 

ெச�G ப1+ ெகா	: உைரயா(றிேன�. 

திராவ�ட�கழக� - ேசல� மாநா$ 

1944 ஆகb: தி1களD�, ேசல*தி� நைடெப(ற நLதி�க�சிய�� மாநா���தா�, 

க�சிய�� ெபயைர* திராவ�ட� கழக� எ�G மா(றி அைம�+� )ர�சிகரமான 

தL�மான*ைத� ெகா	: வ��, அறிஞ� அ	ணா அதைன நிைறேவ(றினா�க5. 

அ6ெபாA� நLதி�க�சிய�லி.�த ெப.� பண�கார�க?� ச� திவா�பகX� - 

இரா[பகX� - கா�பகX� - இரா[சாகி6 ேபா�ற ம�யாைத6 ப�ட*தி(+�யவ�க?�, 

ெவ5ைளயரசி� பதவ�யாள�க?� ெப�யா� தைலைம�+�, க�சிய�� ெபய� 

மா(ற*தி(+� ெப.� எதி�6)� கா�� வ�தா�க5. அவ�களD� $ய(சிகைளெய�லா� 

$றிய��+� பண�களD�, தLவ�ரமாக ஈ:ப��.�த அறிஞ� அ	ணா அவ�க5, 

மாநா��(+6 பதிைன�� நா�கள�+ $�ப�.�ேத, எ�ைன* த�ேமா: 

உடனD.�+�ப� பண�*தா�க5. மாணவ� ப�டாள*ேதா:�, இைளஞ� 

ப�டாள*ேதா:� ெதாட�)ெகா	: அவ�கைளெய�லா� ெப.வா�யான நிைலய��, 

அ	ணாவ�� ப�க*திேலேய நா� இ.�ததா�, அவ.ைடய அறிEைரகைள� ேக�:> 

ெசKய ேவ	�ய பண�கைள, எளDதாக> ெசK� $��க $��த�. அ	ணாE� நா=� 

ஈேரா: ெச�G, ெப�யாைர அைழ*�� ெகா	: ேசல� ேபாK> ேச��ேதா�. நா1க5 

எதி�பா�*தப�, நா��� நாலா6 ப�க1களDலி.���, ெதா	ட�க?�, இைளஞ�க?�, 

மாணவ�க?� ஏராளமாக வ�� மாநா�:6 ப�தலி� +Aமினா�க5. ெப�யா� 

மாநா��(+* தைலைம தா1கினா�க5. அறிஞ� அ	ணா ெபய� மா(ற* 

தL�மான*ைத� ெகா	: வ�� $�ெமாழி�தா�க5. நா=�, ந	ப�க5 சில.� 

வழிெமாழி�� உைரயா(றிேனா�. ெப.*த ைகெயாலி�+ இைடேய, 

ேபராரவார*தி(கிைடேய தL�மான� நிைறேவறி(G எதி�6பாக இ.�த சில�, ஏ�� 

ெசா�லாம�, மாநா�:6 ப�தைலவ��: நAவ� ெவளDேயறிவ��டா�க5. திராவ�ட 

இய�க*தி� இ� மிக $�கியமானெதா. க�டமா+�. 
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ப�தி: 8 

திராவ�ட� கழக* தி( சி மாநா$ 

1945-� தி.>சிய�� ெப�யா� தைலைமய�� திராவ�ட� கழக மாநா: நைடெப(ற�. 

அ6ேபாA� அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 திராவ�ட� கழக*தி� மாநில> ெசயலாள� 

ஆவா�. அ	ணாE�, நா=� ப*� நா�க?�+ $�ேப ெச�G மாநா�:6 பண�கைள� 

க	காண�*ேதா�. ஒ. ச*திர*ைத ஏ(பா: ெசK� ெகா	:, அ1+* த1கிய�.�ேதா�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 பண�கைள> ெசா�வா�. அவ(ைற ஓ�யா�> ெசK� 

$��+� ெபாG6ப�ைன நா� ேம(ெகா	ேட�. அ�த மாநா���தா�, திராவ�ட� 

கழக*தி(+ எ�G க."ச�ைட6 பைட அைம�+� தL�மான� நிைறேவ(ற6ப�ட�. 

ம'ைர� க(Wச5ைட மாநா$ 

1946-� ம�ைரய�� ெப�யா� அவ�க5 தைலைமய�� க."ச�ைட6 பைடய�ன� மாநா: 

நைடெப(ற�. $த� நா5 அறிஞ� அ	ணா சிற6)ைர நிகO*தினா�. இர	டாவ� நா5 

ெப�யா.�+* �ைணயாக எ�ைன இ.�+�ப� பண�*�வ��:, அ	ணா அவ�க5, 

அவசர ேவைலெயா�றி� காரணமாக� கா"சீ)ர� ெச�Gவ��டா�க5. இர	டா� 

நாளD�தா�, எதி��க�சிய�னரா�, ைவைகயா(G மணலி� நைடெப(ற 

க."ச�ைட6பைட மாநா: தL ைவ*�� ெகா?*த6ப�ட�. ம�ைர எb.$*�E�, 

ெதா	ட�க5 பல.� காைலய�ேலேய ைக� ெசKய6ப�:வ��டா�க5. நா=�, ச�ப*, 

தி.வாj� த	டவாள�, ேக.வ�.ேக.சாமி ேபா�ற பல ந	ப�க?�, ைககளDேல த�கைள 

ஏ�தி�ெகா	:, பக� 2 மண� வைரய�� ப�தைல� கா*� நி�ேறா�. எதி�களD� 

வலிவான தா�+த�கைள> சமாளD�க $�யவ��ைல. காவ��ைறய�ன�� பா�கா6) 

அறேவ இ�ைல. அதி�க5 ப�தைல இGதிய�� பக� 2 மண��+� ெகா?*திவ��டா�க5. 

திராவ�ட�கழக* ெதா	ட�க5 பல� ெப.� ெதா�ைலக?�+�, �யர1க?�+� 

ஆளானா�க5. ப��ன� ஆG தி1க5க?�+ எ�தவ�த6 ெபா� நிகO>சி/� திராவ�ட� 

கழக*தி� சா�பாக ம�ைரய�� நைடெபறவ��ைல. எதி�6)�கிைடேய எ�த ஒ. 

$ய(சி/� எ:�க6பட $�யவ��ைல. ப��ன� மி�க* �ண�ேவா: M�ட*தி(+ 

ஏ(பா: ெசK�, அதி� நா=�, ப�:�ேகா�ைட ேக.வ�.அழக�சாமி/�, ம�ைர 

எb.$*�E� கல�� ெகா	:, M�ட*ைத ெவ(றிகரமாக நட*தி $�*ேதா�. 

?ர5சி� கவ�ஞ(��1 பாரா5$� பணH�1?� 

1946-ஆ� ஆ	��, அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 )ர�சி� கவ�ஞ� பாரதிதாச� 

அவ�க?�+6 பாரா�: வ�ழா நட*தி6 பண$�6) வழ1க $ய(சிெய:*தா�க5. நா� 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க?�+* �ைணயாக இ.��, பண� திர�:� பண�ய�F�, 

வ�ழவ�(கான ஏ(பா:கைள> ெசK/� பண�களDF� ஈ:ப�ேட�. தி..�.எ�.இராம�, 

தி..சலக	ட)ர� ப.க	ண� ஆகிேயா� உதவ�யாக இ.�தன�. பாரா�:வ�ழா, 

ெச�ைன ப>ைசய6ப� உய�நிைல6ப5ளD வ�ைளயா�:* திடலி� நடெப(ற�. ஒ. 

இல�ச*தி(+ ேம(ப�ட ெபா�ம�க5 வ�ழாைவ� காண வ.ைக த�தன�. வ�ழவ�(+ 

நாவல� ச.ேசாம0�தர பாரதியா� தைலைம தா1கினா�. தமிழறிஞ�க?�, கவ�ஞ�க?�, 
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அரசிய� ெப.ம�க?� வ�ழாவ�� ெப.வா�ய�னராக� கல��ெகா	: பாரா�:ைரக5 

வழ1கின�. அ�த வ�ழாவ�� றி6)ைர ஆ(GமாG அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 

எ�ைன/� பண�*தா�க5. )ர�சி� கவ�ஞ� பாரதிதாச� எ�த எ�த6 ெபா.5க5 ப(றி6 

)�6பா1ேகா:�, )ர�சிகரமான ேபா�ேகா:�, )�> சி�தைனேயா:�, )�� 

க.*ேதா:�, அழ+-அ.ைம-ெப.ைம - )கO - வலிE - வள� - நல� - நய� சிற�க6 

பா�/5ளா� எ�G ப�ேவG எ:*��கா�:�க5 fல� வ�ள�கிேன�. இGதிய�� 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 சிற6)ைர ஆ(G�ேபா�, இ.பதா� '(றா	�� ஈ:� 

எ:6)� வ�ழா எ:*�5ேளா�. இ� அவ� தமிA�+�, தமிழ.�+�, தமிOநா�:�+� 

ஆ(றி/5ள ெதா	:�காக எ:�க6ப:� ந�றி�கட� கா�:� வ�ழாவா+�. இ�ைறய 

தமிO இல�கிய உலகி�, )ர�சி� கவ�ஞ� அவ�க5 $கிைல� கிழி*� எA�� நி(+� 

ஒ. $Aமதி ேபா� கா�சியளD�கிறா�. ந	ப� ஜLவான�த� ேப0�ேபா� பாரதிதாச� 

ெதாழிலாள�கைள6 ப(றி6 பாட ேவ	:� எ�G ேக�:� ெகா	டா�. )ர�சி� கவ�ஞ� 

எ�த எ�த* �ைறகைள6 ப(றிெய�லா�, எ6ப�ெய6ப� எ�லா�, அழகாகE� 

அ.ைமயாகE� பா�ய�.�கிறா� எ�பைத* த�ப� ெந:"ெசழிய� அ:�க:�காக 

இ1ேக எ:*� ைவ*தா�. ந	ப� ஜLவான�த� இனDேமலாவ� அவ(ைறெய�லா� 

ப�*�6 பா�6ப� அவ.�+� நல� பய�+�; நா��(+� நல� பய�+�; எ�G 

+றி6ப��டா�. 

1947 ஆகX$ 15 

1947-� ஆ	:, ஆகb: 15-ஆ� நாளாகிய இ�திய வ�:தைல நாைள*, திராவ�ட�கழக* 

தைலவ� ெப�யா� அவ�க5, ��கநாளாக நா��ன� அைனவ.� க.த ேவ	:� எ�G 

அறி�ைக ெவளDய��டா�. 

1947 ஆகb: 15-� நாளாகிய ெவ5ைளய� ஆ�சி ெவளDேய(ற6ப:� அ�த நா5, இ�தியா 

$A வ�:தைல ெபG� அ�த நா5, மகிO>சிகரமான நாேள ெயாழிய, ��ககரமான நா5 

அ�ல எ�ப� எ�=ைடய தி�டவ�டமான ெதளDவான க.*தாக இ.�த�. அ�த 

எ	ண*ைத6 ெபா5ளா>சி, ேகாைவ, ஈேரா:, ேசல�, ேவa� ப+திகளDலி.�த கழக* 

ேதாழரகளDட� கல��ைரயாட�க5 fல� ெத�வ�*�வ��:> ெச�ைன வ�ேத�. 

அ6ெபாA� நா=�. இளவ� ெசழிய=� ெச�ைன ெச�)தாb ெத., கா�ன� எbேட� 

மாளDைக, நா�காவ� மா� 30-� எ	 அைறய�� +�/.�ேதா�. அறிஞ� அ	ணா 

அ6ெபாAெத�லா� ெச�ைன�+ வ�தா�, அ�த அைறய��தா� த1+வா�. நா�க5 

கண�கி�, வார1க5 கண�கி� அவேரா: உைரயா� மகிA� வாK6) 

அ6ெபாAெத�லா� என�+�, ெசழிய=�+�, ஏைனய ந	ப�க?�+� ஏ(ப�ட�. 
 

ெப�யா�� ��கநா5 ப(றிய அறி�ைகைய6 ப�*த அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 

ேவதைனேயா:�, வ.*த*ேதா:�, வா�ட*ேதா:� எ� அைற�+ வ�தா�. அ�த 

அறி�ைக6ப(றி அ	ணா அவ�க5 எ1கேளா: வ��வான $ைறய�� கல��ைரயாட� 

நட*தினா�. 1947 ஆகb: 15-� நா5 இ�தியராக*-திராவ�டராக* - தமிழராக6 ப�ற�த 

எ�ேலா��க� மகிO>சிகரமான நாேளயா+�. அ� எ�தெவா. வைகய�F� ��க நா5 
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ஆகா�. ெவ5ைளய� ெவளDேயGவதி� நLதி� க�சிய�னராகிய - திராவ�ட� 

கழக*தினராகிய - 0யம�யாைத�கார�களாகிய நா$� மகிOகிேறா� எ�பைத 

ெவளD6ப:*�வத(+� கிைட*தி.�+� கைடசி நா5 ஆகb: 15-� நா5தா�. இ�த 

வாK6ைபவ��டா�, நா� ெவ5ைளய=�+ அ�ைமக5 - ெவ5ைளயனD� அ�வ.�க5 

எ�ற ப�ட1க5 எ�ெற�ற� நிைல*� வ�:� எ�G என�+ $�ேப அ*தைகயெதா. 

$�E�+ வ�தி.�ததனா�, க.*� ஒ.ைம6பா��� அ�6பைடய��, எ� வாத1க5 

அைன*ைத/� ஏ(G�ெகா	:, நா=� ெசழிய=� ம(ற ந	ப�க?� ெப�யா� 

அறி�ைக�+ எதி�6) அறி�ைக உடன�யாக வ��:* தLரேவ	:� எ�G 

வ()G*தியைத/� ஏ(G�ெகா	:, ஆகb: 15 மகிO>சி�+�ய நா5தா� எ�பைத* 

ெதளDEப:*�வத(கான காரண கா�ய வ�ள�க1கைள* த��, நL	டெதா. 

அறி�ைகைய* திராவ�டநா: இதழி� ெவளDய��டா�. திராவ�ட இய�க வரலா(றி�, அ�த 

அறி�ைகயான� மிகமிக $�கியமானெதா. இட*ைத6 ெப(றதாக�. அ�த வரலா(G> 

சிற6)மி�க அறி�ைக எAத6ப�ட இட�, நா=� ெசழிய=� த1கிய�.�த அ�த� கா�ன� 

எbேட� 4-வ� மா� 30-� எ	 அைறேயயா+�. 

க(Wச5ைட1 பைட��* தைட 

1948-ஆ� ஆ	��, கG6)> ச�ைட6 பைடைய* தைடெசK�, அ6ெபாA� ெச�ைன 

மாநில உ5�ைற அைம>சராக இ.�த டா�ட� 06பராய� அவ�களா� அரசாைண 

ஒ�G ெவளDய�ட6ப�ட�. 1945-�+6 ப�ற+ கG6)> ச�ைட அண�வைத6 ெபாG*�6 

ெப�யா.�+�, அறிஞ� அ	ணாE�+� சிறி� க.*� ேவGபா: இ.�த�. ெப�யா�, 

திராவ�ட�கழக*திF5ள எ�ேலா.� கG6)> ச�ைட அண�யேவ	:�, எ6ெபாA�� 

அண�யேவ	:ம எ�றா�. அறிஞ� அ	ணா அவ�கள கG6)> ச�ைட6பைட 

வ Lர�களாக* த�ைம6 பதிE ெசK� ைவ*�� ெகா	�.6பவ�க5 ம�:�தா�, 

கG6)>ச�ைட அண�யேவ	:�; அ�E� பைடய�� சா�பாக6 பண�யா(G�ேபா�தா� 

அண���ெகா5ளேவ	:ம எ�G Mறினா�க5. இ�த� க.*� ேவGபா: காரணமாக, 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 சிறி� கால� ெபா��M�ட நிகO>சிகளD� அதிகமாக� 

கல��ெகா5ளாம� ஒ�1கி இ.�தா�க5. 

கG6)> ச�ைட6 பைடமY� வ�தி�க6ப�ட தைட ஆைணைய மYறி, அதைன உைட*தி:� 

ேநா�க*ேதா:, ெப�யா� அவ�க5, ெச�ைன ெமேமா�ய� ம	டப*தி�, 

கG6)>ச�ைட மாநா�ைட* திVெர�G M��னா�க5. மாநா��� கல��ெகா5பவ�க5 

ைக� ெசKய6படலா� எ�ற ெசKதி ெசKதி*தா5களD� ெவளDவ�த�. அ6ெபாAத, 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 என� அைறய�� த1கிறி.�தா�க5. ெப�யா� ந�ைம 

அைழ�காவ��டாF�, நா� தைடெயதி�*�� M�ட6ப:கி�ற கG6)>ச�6 பைட 

மாநா��� க�டாய� கல��ெகா5ளேவ	:�. )ற6ப: எ�றா�. நா� எ�=ைடய 

நL	ட கG6) ஜிபபாைவ எ:*�6 ேபா�:�ெகா	ேட�. அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 

என�+� ஒ. கG6)> ச�ைட ேவ	:ேம. என�+* த+�த ச�ைட ஒ�ைற�ெகா: 

எ�றா�. என�+* த+�த கG6) ஜி6பாதா� எ�னDட*திலி.�கிற�. உ1க?�+*த+�த 

கG6)> ச�ைட எ�னDட*தி� இ�ைலேய! எ�ேற�. ச�! என�+� ெகா:. அைதயாவ� 
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ேபா�:� ெக5கிேற� எ�றா�. நா� எ� கG6) ஜிபபா ஒ�ைற� ெகா:*ேத�. அைத 

அவ� ேபா�:� ெகா	டா�. அ� அவ.�+* ெதாளெதாள எ�G ெப�யதாகE� 

நL	டதாகE� இ.�த�. நL	ட கG6) அ1கி அண��த பாதி�யாைர6ேபா� கா�சி 
அளD*தா�. மாநா�: ம	டப*தி�, அறிஞ� அ	ணாைவ� க	ட�� அைனவ.� 

ஆரவா�*�, ஒலி $ழ�க� எA6ப�, வரேவ(G, மகிO>சி ெவ5ள*தி� ஆO�தன�. 

மாநா��� ெப�யா�, அ	ணா, நா� ம(ற ந	ப�க5 பல.� ெசா(ெப.�கா(றிேனா�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 உண�>சிமி�க, வ Lர"ெசறி�த ேப.ைர ஒ�ைற 

நிகO*தினா�க5. யா.� ைக� ெசKய6படவ��ைல. சில நா�கள�+6 ப�ற+ தைட 

ஆைண தி.�ப6 ெபற6ப�ட�. 

ப�தி: 9 

Y*'��� திராவ�ட�கழக மாநில மாநா$ 

1948-ஆ� ஆ	�� ெப�யா� அவ�க5 X*��+�ய�� திராவ�ட� கழக மாநில 

மாநா�ைட� M��னா�க5. அ�த மாநா��(+6 ெப�யா� அவ�க5 தைலைம 

தா1கினா�க5. அ�த ேநர� ெப�யா� அவ�க5 அறிஞ� அ	ணாவ�ட� ெவG6)ண�>சி� 

ெகா	:, அ	ணாைவ6 )ற�கண�*� வ�த ேநர�. )ர�சி� கவ�ஞ.�+6 பண $�6) 

த�த�, எ6ெபாA�� கG6)>ச�ைடைய6 ேபாட மG*த�, 1947 ஆகb: 15-� நாைள 

மகிO>சி நாளாகேவ ெகா	டாட> ெசKத�, ெகா5ைக6 பர6)6பண�க?�+ மிகவாக> 

ெச�லாமலி.�தத� ஆகியைவ அ	ணாவ�ட� ெப�யா.�+ ெவG6)ண�>சி 
ஏ(பட�காராணமாக இ.�தைவயா+�. ெப�யா� க:ைமயான சின1ெகா	�.6பத� 

காரணமாக மாநா��(+6 ேபாகலாமா? ேவ	டாமா? எ�ற ஐய6பா�: எ	ண*ேதா: 

அ	ணா இ.�� வ�தா�க5. அறிஞ� அ	ணாE�, நா=� கா"சீ)ர*திலி.�� 

)ற6ப�:, மாநா��� கல�� ெகா5வைத6 ெபாG*� அைரமனேதா: தி.>சி ேபாK> 

ேச��ேதா�. தி.>சிய�� ேதாழர ஈ.ெவ.கி.ச�ப* வ�� த1கிய�.�தா�. பல 

POநிைலகைள/� ஆராK�� பா�*தத(+6 ப�ற+, மாநா��(+> ெச�G கல�� 

ெக5ளேவ	டா� எ�G fவ.� $�E ெசKேதா�. அறிஞ� அ	ணாவ�� அ�ய 

உைரைய� ேக�+� ேபராவேலா: மாநா��� +Aமிய�.�த ெப.�பாலான ம�க?�+ 

அ	ணா வ.ைக தராத�, ெப.*த ஏமா(ற*ைத/� வ.*த*ைத/� வா�ட*ைத/� 

அளD*த�. ஆனா� ெப�யா.�+�, அவேரா: ெந.1கிய�.�த கழக*ெதாழ�க?�+� 

அ�த> ெசய� ெபா�லாத சின*ைத6 ெபா1க ைவ*த�. 

ஈேரா$ சிற1? மாநா$ 

சில தி1க5 கழி*�6, ெப�யா� அவ�க5 அறிஞ� அ	ணா அவ�கைள* த� அ�) 

வைல�+5 மY	:� இA*�ப ேபாடேவ	�, 1948-இ� ஈேரா���, திராவ�ட�கழக*தி� 

சிற6) மாநா: ஒ�றிைன, அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 தைலைமய�� M�ட ஏ(பா: 

ெசKதா�. அறிஞ� அ	ணா அவ�க?� மாநா��� கல�� ெகா5ள இைசE அளD*தா�. 

அ�த மாநா�ைட ஒ�� நைடெப(ற உ�வல*தி�தா�, அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 அண� 
ெசKய6ப�ட, +திைரக5 T�ட6ப�ட, ேகா>0வ	�ய�� $�னா� நட�ேத 
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ெச�றா�க5. ப�:�ேகா�ைட ேக.வ�.அழக�சாமி கல�� ெகா	ட இGதி மாநா: 

அ�தா�. தமிO*ெத�ற� தி..வ�.க. கல��ெகா	: மாநா��� திராவ�ட� கழக*தி� 

$�னண�ய�ன� பல.� கல�� ெகா	டன�. அறிஞ� அ	ணாவ�� வ�.6பதி(கிண1க, 

நா�, ேபராசி�ய� 0�தர� ப�5ைள அவ�களD� தி.E.வ6பட*ைத* திற�� ைவ*�> 

சிற6)ைர ஆ(றிேன�. கழக*தி� ெப�� சாவ�ைய அ	ணா*�ைரய�ட� 

ெகா:*�வ��ேட� எ�ற ெப�யா� அறிவ�*த� அ�த மாநா���தா�. 

ெபBயாB� தி(மண� எ�ற ெபயரா6 ஒ( ஏDபா$ 

1949-ஆ� ஆ	��, ெப�யா� அவ�க5, இ�திய கவ�ன� ெஜனரலாக இ.�த தி. 

இராசேகாபால> சா�யரைர* தி.வ	ணாமைலய�� தனDயாக> ச�தி*�6 ேபசினா�, த� 

ெசா�த6 ப�ர>சிைன +றி*�6 ேபசிேன� எ�ற ெசKதி*தா5களD� ெசKதி 
ெவளDய��டா�. ப��ன� ேகாைவய�� நைடெப(ற நிகO>சிய�F�, ப	e.��ய�� 

நைடெப(ற6 ெபா��M�ட நிகழ>சிய�F� கல��ெகா	ட அறிஞ� அ	ணா அவ�க5, 

ேமைடய�ேலேய ேப0� ேபா�, ேந.�+ ேநராக தி..இராசேகாபாலா> சா�யாைர ஏ� 

ச�தி*தL�க5? எ�ன ேநா�க�? த1க?�+ எ�G ெசா�த6 ப�ர*சிைன எ�ன இ.�க 

$�/�? இய�க*தி(+ அ6பா(ப�டதாக எ�த ஒ. ப�ர>சிைன/� திராவ�ட� கழக* 

தைலவராக இ.�+� த1க?�+ இ.�க நியாயமி�ைலேய! எ�G ேக�டா�க5. 

ெப�யா� அவ�க5 இர	: இட1களDF� எ�த ஒ. வ�ள�க$� Mறவ��ைல. 

ஆனா�, சில நா�க5 கழி*�6 ெப�யா� அவ�க5, இய�க*தி� பா�கா6)� க.தி/�, 

எதி�கால நல1க.தி/� தி.மண� எ�ற ெபயரா� இ. ஏ(பா: ெசKய6ேபாகிேற�. 

என�+ உதவ�யாளராகE�, என� ந�ப��ைக�+ உ�யவராகE�, இ.��வ.� 

மண�ய�ைமயாைர* தி.மண� ெசK�ெகா5ள6 ேபாகிேற�. இதைன* த:�கேவ 

அ�ல� எதி��கேவ எவ.�+� உ�ைமய��ைல எ�=� க.*�6பட 

அறி�ைகெயா�G ெவளDய��டா�க5. 

அ�த அறி�ைக இய�க* ேதாழ�க5 ெப.�பாலாேனா��+� ேபரதி�>சிைய/�, 

ெப.1+ழ6ப*ைத/�, ெப.*த வ.*த*ைத/� அளD*த� எ�ேலா.� ெசKவ� 

எ�ன எ�G ெத�யாம� திைக*� நி�G ெகா	�.�தன�. அ6ெபாA�தா� அறிஞ� 

அ	ணா அவ�க5, ெப�யா�� ெப�லி� பயண�! எ�=� தைல6ப��:, நL	டெதா. 

க�:ைரைய*, திராவ�டநா: இதழி�, ெப�யா�� ேபா�ைக எதி�*��, அவ�� 

தி.மண� எ�ற ஏ(பா: தவறான� எ�பைத> 0���கா��/�, கழக*தி� நல1க.தி 
அ�த ஏ(பா�ைட6 ெப�யா� ைகவ�ட ேவ	:� எ�G வ()G*தி/� ெவளDய��டா�க5. 

அறிஞ� அ	ணாவ�� அ�த� க�:ைர கழக* ேதாழ�க5 பல.�+� ஆGதைல/�, 

வ�ள�க*ைத/�, ெதளDைவ/� த�த�. திராவ�ட� கழக*தி� $�னண�ய�ன� - 

ெசய�வ Lர�க5 பல.� ெப�யா�� ேபா�ைக எதி�*��, அறிஞ� அ	ணாவ�� க.*ைத 

ஆத�*�� நா��� நாலா6 ப�க1களDலி.��� $ட1க�க5 எAதி திராவ�டநா: 

அFவலக*தி(+ அ=6ப� ைவ*தன�. அ6ெபாA� நா� அ	ணாவ�(+6 
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ப�க*�ைணயாக இ.��, திராவ�டநா: இதழி�, க�:ைரகைள ெவளDய�:� பண�ய�� 

ஈ:ப��.�ேத�. ெப�யா�� ேபா�ைக எதி�*� $ட1க5 எAதிேயா�� ெபய�கைள* 

ெதா+*�, அவ(ைற6 ப��யலாக* திராவ�டநா: இதழி� ெவளDய��ேட�. அ�த6 

ப��யF�+� க	டன� கைணக5 எ�ற தைல6ைப எ:*�வ��:� க	ணL�* �ளDக5 

எ�G ேபா:�ப�� Mறினா�. நா� ஏ� எ�G ேக�ேட�. ந�ைம ஆளா�கிவ��ட 

ெப�யாைர� க	��+� வயேதா-உ�ைமேயா-த+திேயா நம�+ இ�ைல. நா� 

க	�*தா� ந�மY� நா�: ம�க?�+ அ=தாப� ஏ(படா�. ெப�யா�� ேபா�+ க	:, 

நா� வ.�தி� க	ணL� வ�:கிேறா� எ�றா�தா�, நா: ந�ைம மதி�+�. ந�மY� 

அ=தாப� ைவ�+�; ந�ைம ஆத��+� எ�றா�. அறிஞ� அ	ணாவ�� வ�ள�க*ைத 

ஏ(G�ெகா	:, அ	ணா அவ�க5 Mறியப�ேய, க	ணL�* �ளDக5 எ�ற தைல6ப�� 

கீO6 ெபய�களD� ப��யைல ெவளDய��ேட�. 

அ6ெபாA� ெப�யா� அவ�க5 மண�ய�ைமயாேரா: ஏ(கா��(+6 ேபாK* 

த1கிவ��டா�க5. ெப�யா�ட� ேவ	:ேகா5 வ�:�க அறிஞ� அ	ணா அவ�க?�, 

நா=�, ப�ற $�கிய ந	ப�க?� ேச���, ேதாழ� ேக.ேக.நLலேமக� தைலைமய�� ஒ. 

X��+Aவ�ைன/�, ேதாழ� எb.+.சாமி தைலைமய�� ம(ெறா. 

X��+Aவ�ைன/� ஏ(கா��(+ அ=6ப�ைவ*ேதா�. அவ(றா� எ�த6 பய=� 

ஏ(படவ��ைல. 1949 ஆகb: 9-ஆ� நா5, ெப�யா� மண�ய�ைமயாைர6 பதிE* 

தி.மண� ெசK�ெகா	:வ��டா� எ�ற ெசKதி எ�லா ஏ:களDF� 

ெவளDவ��வ��ட�. ந�ப��ைகெய�லா� ேபாK நா1க5 அ:*� எ�ன ெசKவெத�G 

ெத�யாம� கல1கி நி�ேறா�. 

திராவ�ட H�ேனDற� கழக*தி� ேதாDற� 

ெப.�பாலான கழக*தவ�க5 அ:*� எ:�க� M�ய $�E ப(றி6 பலவைகயான 

க.*��கைள* ெத�வ�*��ெகா	�.�தா�க5. நா�, ேதாழ� ஈ.ெவ.கி.ச�ப*, ேதாழ� 

ேக.ேக.நLலேமக�, ேதாழ� ேசல� ஏ.சி*ைதய�, இளவ� ெசழிய� ேபா�றவ�க5 நா� 

ெப.�பா�ைமேயா� வலிைவ6 ெப(றி.6பதா�, திராவ�ட� கழக�, அத� ெபய�� 

உ5ள ெசா*��க5, வ�:தைல நிGவன� ஆகிய அைன*ைத/� ைகயக6ப:*தி நாேம 

நி.வாக6 ெபாG6)�கைள ஏ(G�ெகா5ளேவ	:� எ�G பல நா�க5 வாதி�: 

வ�ேதா�. எ1க?ைடய உண�ைவேயா, க.*��கைளேயா, தி�ட1கைளேயா அறிஞ� 

அ	ண அவ�க5 அறேவ ஏ(G�ெகா5ளவ��ைல. திராவ�ட� கழக அைம6ைப/�, 

ெசா*��கைள/� அ6ப�ேய ெப�யா�ட*தி� வ��:வ��:, )திய கழக*ைத6 )திய 

ெகா�/ட�, )திய அைம6)ட� �வ�கலா� எ�G�, ெப�யாேரா: ேமா�தைல* தா� 

அறேவ வ�.�பவ��ைல எ�G�, ெப�யா�ட� க(G�ெகா	ட ெகா5ைககைள/�, 

+றி�ேகா5கைள/� கா6பா(றி வள�6ப�தா�, ந�$ைடய கடைமயாக 

இ.�கேவ	:� எ�G�, அ	ணா அவ�க5 வாதி�: வ�தா�க5. எ�த $�E எ:6ப� 

எ�பதி� ெதளDE ஏ(படாமேலேய பல நா�க5 கட�ேதா�வ��டன. ெப.�பாலான 

கழக* ேதாழ�க5 எ�ன ெசKவ� எ�G ெத�யாம� +ழ�ப�� கிட�தன�. இGதிய��, 

அ	ணாவ�ட� வாதி�: வ�த நா1க5 எ�ேலா.� ேவG வழிய��லாம� 
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அ	ணாவ�� க.*ைத $A மனேதா: ஏ(G�ெகா	ேடா�. 1949-ஆ� ஆ	: 

ெச6ட�ப� தி1க5 17-ஆ� நா5, ெச�ைன பவள�கார* ெத.வ��, தி..தி.ெவா(றி`� 

ச	$க� அவ�க5 வ L��� மா�6 ப+திய�F5ள Mட*தி� திராவ�ட $�ேன(ற� 

கழக� �வ�க6ப�ட�. திராவ�ட $�ேன(ற� கழக� எ�ற ெபய�� )திய கழக� 

�வ�க6படேவ	�யத� இ�றியைமயாத� காரணகா�ய வ�ள�க1க5 அட1கிய நL	ட 

அறி�ைகைய� +Aமிய�.�த கழக $�னண�ய�ன�ட� ப�*�� கா��, நிைறேவ(றி 
ைவ�+� ெபாG6ைப, அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 எ�னDட� ஒ6பைட*தா�க5. அதைன 

வரலா(G> சிற6)மி�க ேபG பைட*த ஒ. ெசயலாக எ	ண� இ�G� 

இG�TெதK�கி�ேற�. 

(நாவல� ெந:"ெசழிய� அவ�க5) 

ப�தி: 10 

த�ைத ெப�யா.ட� அ	ணா வடநா�:> 0(G6பயண� ேம(ெகா	டா�. 
ெப�யா�� தமிO ேப>ைச ஆ1கில*தி� ெமாழிெபய�பேத அ	ணாவ�� ேவைல. 
ல�ேனா ப�கைல� கழக*தி� ெப�யா� உைரயா(ற அ	ணா அைத ஆ1கில*தி� 
ெமாழிெபய�*தா�. அ1கி.�த மாணவ�க5 அ	ணாைவ> ச(G ேநர� 
ஆ1கில*தி� உைரயா(GமாG ேக�க, அ	ணா தி.�ப� த�ைத ெப�யா�ட� 
தமிழி� அைத ெமாழிெபய�*� அ=மதி ேக�க, ஐயா அவ�க5 நா� எ� 
தைலவ�� ேப>ைச ெமாழிெபய��க வ�தி.�கிேற�, ேபச இயலா� எ�G 
ஆ1கில*தி� அவ�களDட� ெசா� எ�G ெசா�ல, அ	ணாE� அைத அ6ப�ேய 
மாணவ�களDட� ெமாழிெபய�*�� ெசா�னாரா�. 

கா1சீ)ர*தி� அ	ணாவ�� வ L: இ.�த ெத.E�+6 ெபய� வர+வாச� ெத.. 
இத(+ வட�ேக இ.6ப� நிம�த�கார* ெத.. இ1+ ேதாழ� 
�.ப�.எb.ெபா�ன6பாE�+ ெசா�தமான ஒ. சிG வ L��� 1942 மா�>0 8-� ேததி 
திராவ�டநா: ஏ: ெதாட1க6ப�ட�. ேதாழ� �.ப�.எb.ெபா�ன6ப� ெப�ய 
ெச�வ�தா�. அ	ணாவ�� ப5ளD*ேதாழ.�, எ�ேலா.� அறி�தவ.மான 
ேதாழ�.சி.வ�.இராசேகாபா� அவ�க?�+ உறவ�ன.மாவா�. 

தி.>சி மாவ�ட� கj�� வ�Tதியண��த சாமியாராக இ.�தவ�. ஈழ*� சிவான�த 
அ�க5, கj�� சிவான�த ஆசிர� ஒ�G ைவ*தி.�தா�. இ�தி எதி�*� $த� 
+ர� ெகா:*தேதா: சிைற�+� ெச�றா�. சிைறய�� இ.�த அ	ணாEட� 
ெதாட�) எ(ப�ட�. சிைறவாச� $��த�� கா"சி�ேக வ��வ��டா�. கj�� 
இ.�த த� ஆசிரம*ைத� கைல*�வ��டா�. காவ�யாைடைய உதறி*த5ளDவ��: 
ெவ5ளாைட அனD�தா�. சிவான�த*ைதவ��: ஈழ*� அ�களானா�. ஈழ*� அ�க5 
அ	ணா திராவ�ட நா: இத( ெதட1கிய�� அதி� ேமலாள� ஆனா�. 
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1942-� நா� ெச�ைன மாவ�ட ஜb�b க�சி - 0யம�யாைத> ச1க� ஆகிய 
இர	�(+� ெசலாளராக இ.�ேத�. தி.ெவா(றி`� ச	$க� இர	:�+� 
தைலவராக இ.�தா�. அ6ேபா� M�ட1க5 நட*�வத(+�, ேவG வ�ள�பர> 
ெசலEக?�+� இ�நாளD� கிைட6ப� ேபா�G ஏைழ ந:*தர ம�களDடமி.�� நிதி 
கிைட�கா�. ஒ. சில பண�கார�க5தா� அத(கா+� ெதாைகைய மா�யமாக 
வழ1கி வ.வா�க5. அவ�க5 ஆதி�க� தா� க�சிய�� ேமேலா1கி நி(+�. 

தி.ெவா(றி`� ச	$க� மி+�தவசதி பைட*தவ�. அவ�தா� க�சி6 ப�ர>சார> 
ெசலEக5 அைன*தி(+� பண� த.வா�. 

1945-� இ�திய ச�டசைப�+* ேத�த� நைடெப(ற� - இ6ேபாைதய பா�லிெம	� 
ேத�தைல6 ேபா�ற� அ�. அ* ேத�தF�+ ஜb�b க�சிய�லி.�� யா.� 
ேபா��ய�ட� Mடாெதன ெப�யா� அறி�ைக வ�:*தி.�தா�. ச	ேட அ6ச�வ� 
பால06ப�ரமண�ய� 0ேய>ைசயாக நி�றா�. எ�த 0ேய>ைசைய/� ஜb�b 
க�சிைய> சா��தவ�க5 ஆத�*� ேவைலெசKய� Mடாெதன க:ைமயாக 
எ>ச�*தா� ெப�யா�. 

ெப�யா�� அறி�ைகைய மYறி ஜb�b க�சிைய> சா��த - தி.ெவா(றி`� 
ச	$க*தி(+ மிக ெந.1கிய ந	பரான, ப*மனாப� எ�பவ� 
பால06ப�ரமண�ய*ைத ஆத�*� ேவைல ெசKதா�. ேத�த� $�வைட�த�. 
பால06ப�ரமண�ய� ேதா�வ�யைட�தா�. கா1கிரb ஆதரE ெப(ற அ�$சாமிநாத� 
எ�பா� ெவ(றிெப(றா�. 

ெச�ைன மாவ�ட ஜb�b க�சி நி�வாக� +A ேத�த� $��த அ�G 
மாைலேய M�ய�. க�சி� க�:6பா�ைட மYறி ேத�தலி� ேவைல ெசKதவ�கைள 
க�சிையவ��: நL�கேவ	:� என வ�வாதி*த�! நா� அவ�க5 ம�னD6)� க�த� 
த�தா� ம�னD�கலா� எ�ேற�. ச	$க*தி� ந	ப� ப*மனாப� ம�னD6)� 
க�த� தர மG*�வ��டா�. ச	$க� அ�த ேநர*தி� ஊ�� இ�ைல. நா� 
நி�வாக� +Aவ�� தL�6ப�� ப� ம�னD6)� ேக�க மG*த ப*மனாபைன 
க�சிையவ��: நL�கி ைவ*� அறி�ைக வ�:*தி.�ேத�. 

இைத� ேக5வ�ப�ட அ	ணா அவ�க5 என�+ நL	ட பாரா�:� க�த� 
எAதிய�.�தா�க5. நா� ஜb�b க�சி எ6ப� நட*த ேவ	:ெம�G 
வ�.�ப�ேனேனா, அ� நைடெப(றி.�கிற�. ெச�வ�த�க5 ஆதி�க� க�சிய�� 
இ.6பதா� க�:பா:� ஒA�க$� இ.�+மா என ஐய6ப�ெட�. ஆனா� அ�த� 
க�:6பா�ைட தா1க5 நா��ய�.�கிறL�க5. நா� மிகE� மகிO>சியைடகிேற� 
எ�G பாரா��ய�.�தா�க5. திராவ�டநா: இதழிF� அ� ப(G வ��வாக 
எAதிய�.�தா�. 
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ெவளD`�லி.�� தி.�ப�ய�.�த ச	$க� எ�ைன> ச�தி*� த� ந	ப� 
ப*மனாப� மY� நடவ��ைக எ:*��ெகா	டத(காக மிகE� வ.�தினா�. அவைர 
மY	:� ேச�*��ெகா5?�ப� வாதா�னா�. 

க�சிய�� ேவ	:ேகாைள மதி�காதவைர மY	:� ேச�*��ெகா5ள இயலாெதன 
நா� Mறிேன�. 

அவ� மY	:� அதிக ேகாபமாக ெப�யா.� அ	ணா*�ைர/� தா� க�சிைய 
நட*�கிறா�களா? எ�றா�. நா� அ6ப� ெசா�லவ��ைலேய! எ�ேற�. 

நா� பண� தரவ��ைல எ�றா� உ�னா� க�சி நட*த $�/மா? அ	ணா*�ைர 
ேப0வதா� ம�:� க�சி வள���வ�:மா? எ� உதவ�ய��றி மாத� ஒ. M�ட� 
நட*த உ1க?�+ ேயா�யைத உ	டா? எ�றா�. 

அ6ப�ெய�லா� ேபசாதL�க5, யா.� அவ�க5 வ L�:> ெசலE�+ உ1களDட� 
பண� வா1கவ��ைல-க�சி�காக* த.கிறL�க5. அதனா� க�சிைய உ1க?�+ 
அட+ ைவ�க ேவ	:ெம�கிற அவசிய� இ�ைல. உதவ�ைய* தா1க5 
0���கா�:கிற $ைற/� ச�ய��ைல என� Mறிேன�. 

மGநா5 ச	$க� அவ�க5, நா� ஒA1காக நட�க என�+ )*தி MGமாG 
அ	ணாE�+� க�த� எAதிய�.�கிறா�க5. 

அத(+ அ	ணா அவ�க5 எAதிய நL	ட பதி� க�த� மிகE� $�கிய*�வ� 
வாK�ததா+�. 

நா� ெபா�வாக6 பண� பைட*தவ�க5 எ�பத(காக யாைர/ேம ெப�தாக� 
க.�பவ� அ�ல�. ச�. ஆ�.ேக.ச	$க� அவ�க5 உ1கைளவ�ட ெப.� 
பண�கார�. ஆனா� உ1களDட� உ5ள ம�யாைத/� ப(G� என�+ அவ�ட� 
வ.வதி�ைல. உ1க?�+ அ:*தப�யாக*தா� நா� அவைர மதி�கிேற�. 
காரண� உ1களDட� உ5ள ெகா5ைக உGதிய�னா�தா� - உ1கைள* 
தைலவ�களD� ஒ.வராகE� க.�கிேற�. 

ெச�ைன மாவ�ட ஜb�b க�சிய�� எ:�க6ப�ட ஒA1+ நடவ��ைகக?�காக 
நா� எ[வளE மகிO>சி/� ெப.ைம/� அைட�ேத� எ�பைத திராவ�ட நா: 
இதைழ6 ப�*தா� உ1க?�+* ெத�/�. அ[வ�த> ெசயைல நிைறேவ(றிய அ�த 
நடராசைன6 பாரா�:வத(+6 பதிலாக நL1க5 உ1க5 வ�.6ப*தி(+ மாறாக 
நட�கிறா� எ�G +ைற Mறி எAதிய�.6ப� எ�ைன ஏளன6ப:*�வதாக 
இ.�கிற�. ஆகேவ உ1கைள6 ேபா�றவ�க5 க�சி6 ெபாG6ப�� இ.�� வ�லகி 
வ�:வ� உ1க?�+� ந�ல� - க�சி�+� ந�ல� எ�G நிைன�கிேற�. எ�பதாக 
அ	ணா அவ.�+ 15 ப�க� க�த� எAதிய�.�கிறா�. 
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மGநா5 ச	$க� �ைரவைர அ=6ப� எ�ைன அைழ*� வர> ெசா�னா�. நா� 
ேவைலய�.6பதாக� Mறி �ைரவைர அ=6ப�வ��ேட�. மGநா5 அவேர எ�ைன 
அவர� இ�ல*தி(+ வ()G*தி அைழ*�> ெச�றா�. அவர� +:�ப*தி� நா� 
உ�ைமேயா: பழ+ேவ�. ஆைகயா� மைனவ�ய�ட� Mறி என�+ $தலி� 
சி(G	� வழ1கினா�. ப��ன� அ	ணா எAதிய க�த*ைத எ�னDட� த�� 
இைத6 ப�*�6பா� எ�றா�. 

எ�னKயா இ�த அ	ணா*�ைர ெப�ய ம=ஷ� - உன�+ )*தி ெசா�F�ப� 
Mறி க�த� எAதினா� - எ�ைனேய க�சிைய வ��:6 ேபா+�ப� 
எAதிய�.�கிறா�. இ� நியாயமா? எ�றா�. நL1க5 வ.�தாதL�க5 நா� 
அ	ணாவ�ட� ேக�கிேற� எ�ேற�. நL எ�னKயா ேக�ப�, அவ� வர�:� நாேன 
ேக�கிேற� எ�றா�. 

மGநா5 அ	ணா அவ�க5 ெச�ைன த�)> ெச��* ெத.வ�F5ள கா�ன� 
எbெட��� வ�� த1கிய�.�தா�. அ1ேக ேபாK நா� அவ�கைள> ச�தி*� - 
ச	$க� ப(றி�Mறி அவைர� க�சிைய வ��ேட ேபா+�ப� தா1க5 
எAதிய�.6ப� என�+� Mட வ.*தமாக இ.�கிற� எ�ேற�. 

அவ� எ6ப� ஐயா உ� மY� நடவ��ைக எ:�க> ெசா�லி என�+ எAதலா�? நL 
எ:*த ஒA1+ நடவ��ைகைய6 பாரா�� நா� கா"சி)ர� $A�� 
ேபசி�ெகா	�.�கிேற�. இவ� க�சி�+6 பண� த�� உதEகிறா� எ�பத(காக 
க�:6பா�ைட உைட*ெதறிய $�/மா? எ�G Mறிவ��: இனD அவ�ட� M�ட� 
நட*�வத(+6 பண� ேக�காேத - அவ�ட� உதவ� ெப(G $�) மாத� ஒ. 
M�ட� நட*தினா� - இனD அவ� உதவ�ய��லாம� மாத� ஒ. M�ட� 
நட*தேவ	:� எ�றா�. 

அ	ணாவ�� ேவ	:ேகா?�கிண1க நா� ப� அ	: சி மி� வாசலி� ேபாK 
தினச� ந	ப�க?ட� மாைல உ	�ய� ஏ�தியப� நி�G ேவைல $�*�வ.� 
ெதாழிலாள�களDட� M�ட*தி(+� ேபாbட� ெசலEக?�+� பண� வPலி6ேப�. 
அ	ணா Mறிவ	ண� ச	$த*திட� பண� வா1காம� மாத*தி� நா�+ 
M�ட1க5 நட*திேனா�. 

இைத6 பா�*�> சினமைட�த ச	$க� ெப�யா.�+ ஒ. க�த� 
எAதிய�.�கிறா�. ெப�யா� ச	$க*ைத ேநர�யாக> ச�தி*� சமாதா� 
ெசKதி.�கிறா�. 

நா�தா� M�ட� நட*�வத(+ மாதாமாத� பண� ெகா:6ேப�. இ�த $ைற 
அத(+� Mட எ�னDட� பண� ேக�காதL�க5. இ� எ�ைன அவமான6 ப:*திய� 
ேபா� இ.�கிற� என வ.*திய�.�கிறா�. 
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வ.�தாதL�க5 எ�G ச	$க*தி(+ ஆGத� Mறிய ெப�யா� உ1களDட� பண� 
வா1காம� எ*தைன� M�ட� ேபா�:வ��டா�க5? எ�G ேக�க - ச	$க� 
நா�+ M�ட� எ�G பதிலளD*தி.�கிறா�. 

நL1க5 ெச�வ�த�, உ1க5 மன� )	பட� Mடா�. ஆைகயா� அ�த6 பண*ைத 
எ�னDட� ெகா:*�வ�:1க5. நா� வா1கி� ெகா5கிேற� எ�G Mறி ெப�யா� 
அவ�க5 நா�+ M�ட*தி(கான ெசலE* ெதாைகைய6ெப(G க�சி நிதிய�� 
ேச�*�வ��டா�க5. 

$தலி� நா� Mறிய� அ	ணா அவ�க5 அ�த� கால*திேலேய க�சிய�� 
க�:6பா�ைட/� ஒA1ைக/� வ�.�ப�னா� எ�பத(+ எ:*��கா�:. இனD� 
Mற6ேபாவ� அவ� ெதா	:�+ இல�கண� வ+6பதா+�. 

1938-� இ�தி எதி�6)6 ேபாரா�ட�+A அைம�க6ப�ட�. 0வாமி அ.ணகி� நாத� 
தைலவராகE� நா� ெசயலாளராகE� அ	ணா அவ�க5 மாநில� +Aவ�� 
ெசயலாளராகE� ேத�*ெத:�க6ப�ேடா�. 

ேபாரா�ட� நட*�வத(+� அத(காக6 ப�ர>சார� ெசKவத(+� - இ�தி எதி�6) 
$ழ�க1க5 நிைற�த ேபாbட� ேபா:வத(+� அ6ேபா� ைகய�� காலணா 
இ�ைல. அ�G 'G ேபாbட� அ��க ஆ+� ெசலE jபாK 1.50 தா�. (இ6ேபா� 
30 jபாK�+ ேம� ஆகிற�) 'G ேபாbட� ஒ�ட� Mலி 75 கா0. இத(+� Mட 
எ1களDட� அ6ேபா� வசதிய��ைல. இ�=� மE	� ேரா�F5ள ஒ��ெம� 
ப�ரசி� கட� ெசா�லி அ�6ேபா�. 

நா=�, ந�நா: சிவஞான$ம �.வ�.$.ேகச=�, ேதவேநச� ச1கரKயாE� 
அ	ணா ஆகிேயா.�, ேபாbட� ஒ�:வத(+� ெகா:�+� 75 காைச மYதி6ப:*தி 
ேவG கா�ய1க?�+> ெசலE ெசKவத(காக - நா� ேபாbடைர எ:*�� 
ெகா5?ேவ�. சிவஞான� பைச வாளDைய* X�+வா�, ேதவேநச� ஏண� 
எ:*��ெகா5?வா�, அ	ணா ேபாbட� ஒ�:வா�. ெகா*தவா� சாவ�ய�� உ5ள 
ேலா�b ெகாய� V ேஹா�டலி� V சா6ப�:ேவா�. யா� ேஜாப�ய�� பண� 
இ.�கிறேதா அவ�க5 ெகா:6ேபா� - இதி� ேவ��ைக எ�னெவ�றா� இ�தி 
எதி�6)� M�ட*தி� $�கிய6 ேப>சாள� அ	ணா - அவ�தா� ேபாbட.� 
ஒ�:வா�. அ�த அளE ெதா	�� ஏ(ற* தாOE பா��காம� ப�ற.�+ 
வழிகா��யாக வாO�தவ� அ	ணா. 

அ	ணா ஏ(ற* தாOE பா��காம� உைழ*த� 38-� ம�:ம�ல - அவ� வள��� 
மிக6ெப.� தைலவராக� கா�சியளD*த ேநர*திF� அேதேபா�Gதா� உைழ*தா�. 

1952-� ஆ	: ெச�ைனய�� தி.$.கழக $த� மாநில மாநா: நைடெப(றேபா� 
ஒ. மாத கால� மாநா�:* திடலிேலேய த1கி, தைலய�� தைல6பாைக க��, 
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ேவ��ைய ம�*�� க���ெகா	: ப�த� அைம6ப�லி.�� மாநா�: ேவைலக5 
அைன*ைத/� ஒ. சாதாரண* ெதா	டைன6 ேபா�G ெசKதா�. அேதேபால 
தி.>சிய�� நைடெப(ற மாநில மாநா��F� உைழ*தா�. 

ராமாயண6 ப�ர>சார� நா: $A�� ெதாட.� வைகய�� - ெத.ெபா.மYனா�சி 
0�தர�, �.எ�.ெச1க�வராய�, ச�.ப�.�.ராச�, ப	�தமண� கதிேரச�, க�கி, 
எவரb� ஓ�ட� உ�ைமயாள� �.எ�.0�தர� நாராயணசாமிப�5ைள ேபா�ற 
$�கியbத�க5 க�ப� மாநா: எ�G ஒ�ைற M��னா�க5. க�ப� மாநா: 
M:வத(+ $�ன� ெப�யா� அவ�கைள/� அவ.ைடய ெகா5ைககைள/� 
க:ைமயாக* தா�கி இவ�களD� ப*�6 ேப� ப�ர>சார� ெசKவதிF� 
ப*தி�ைககளD� எA�வதிF� ஈ:ப�டா�க5. மாநா: ெச�ைன ேகாகேல ஹாலி� 
நைடெபGவதாக இ.�த�. 

இைத� க	e(ற அ	ணா அவ�க5 எ�னDட� வ��, இவ�க5 
ராமாயண*தி(காக மாநா: M�ட�:�, க�ப� )கO பாட�:�, ேவ	டா� எ�G 
Mறவ��ைல. எத(காக6 ெப�யாைர* தா�கி6 ேப0� வ	ண� ஊெர�லா� 
M�ட� ேபா:கிறா�க5? ெப�யாைர* தா�கி6 ேப0வைத� ேக�: நா� எ6ப� 
வாளா இ.6ப�? நா$� இத(+6 பதி� M�ட� ேபாட ேவ	:�. அத(+ ஏ(பா: 
ெசK/1க5 எ�G Mறிவ��: ஈேரா��� நைடெபG� மாநா��(+> 
ெச�Gவ��டா�க5. 

க�ப� மாநா: நைடெபற இர	: நா�கேள இ.�தன. இ�த இைடெவளD�+5 
ேபாbட� அ�*� வ�ள�பர� ெசK� M�ட� நட*த வசதிய��லாததா� - நா� 
ேவG ஒ. $�E ெசKேத� - க�ப� மாநா��� ேக5வ� ேக�ப� எ�G. 

நா=� )லவ� ெச�வராl, சிவஞான� f�G ேப.� ேக5வ�க5 தயா�*� அைத 
அ>சி�ேடா�. அத(+� Mட எ1களDட� அ6ேபா� பண� இ�ைல - 
வ��லிவா�க*தி� உ5ள �.எ�.பா�*தசாரதி�+> ெசா�தமான அ>சக*தி(+> 
ெச�ேறா�. அ1+ அவ� இ�ைல. என�+ அ>0�ேகா�க* ெத�/மாதலா� நா� 
அைத> ெசKேத�. சிவஞான� அைத அ>ச�*தா�. அைத எ:*��ெகா	: நா1க5 
மாநா��(+> ெச�ேறா�. 

மாநா: ெதாட1கிய சிறி� ேநர*தி� ேக5வ�*தாைள ஒ.வ� fல� ேமைட�+ 
அ=6ப�ேன�. ேமைட�+> ெச�ற அவைர ெச1க�வராய� வரவ�டாம� கீேழ 
த5ளDவ��டா�. என�+� ேகாப� வ��வ��ட�. ேக5வ�*தாைள எ:*�� ெகா	: 
நாேன ேமைட�+> ெச�ேற�. எ�ைன/� ேமைட�+ வரவ�டாம� த:*� எ� 
ச�ைடைய� கிழி*தன�. நா� அைத/� மYறி ேமைட�+6 ேபாேன�. இ�த 
ேநர*தி� பா�ைவயாள� ப+திய�லி.�த நம� ேதாழ�க5 ஆேவச*�ட� 
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நடராசைன* த:�காேத! அவ� ேக5வ��+6 பதி� ெசா�! எ�G +ர� ஏA6ப�ன�. 
இைத ஒ�� அ1+ சிG கலவர� ஏ(ப�ட�. 

ராமாயண6 ப�ர>சார*ைத, பதிE ெசK� ேர�ேயாவ�� ஒலிபர6ப அத(கான 
க.வ�கைள ேமய�� ைவ*தி.�தா�க5. நட�த கலவர*தி� அ� ெநாG1கிவ��ட�. 
ெமைடய�லி.�த அைனவ.� ஓட*ெதாட1கின� ப�.�.ராச� ம�:� இ.�தா�. நா� 
ைம�ைக6 ப��*��ெகா	: ேக5வ�ைய6 ப��க $ய(சி*ேத�. ப�.�.ராச� 
ைகைய6 ப��*�* த:*� அைத6 ப��காேத எ�றா�. கீேழ நி�ற ம�க5 M�ட� 
நடராசைன ேபசவ�:! எ�G +ர� ெகா:*த�. ப�.�.ராச� யா� உ�ைன இ�த� 
ேக5வ�கைள� ேக�க> ெசா�ன�? எ�றா�. நL1க5தா� - ெப�யாைர* தனD6ப�ட 
$ைறய�� தா�கி நL1க5 ெசKத ப�ர>சார�தா�. எ�G பதி� Mறிேன�. 

இேத ேநர*தி� ஈேரா��� நைடெப(ற மாநா��� க�ப� மாநா��� 
ெசKல$ைறகைள க	�*� அ	ணா ேபசிய�.�கிறா�. 

க�ப� மாநாடா� - வ�ப�க5 M:கிறா�களா�. நா� வ�ப�க5 எ�G ஏ� 
+றி6ப�:கிேற� எ�றா� ஆணவ*தா� அ�ல - ராமாயண*ைத - ைவதLக*ேதா:� 
ப�திேயா:� ெதாட�) ப:*தி6 ேப0பவ�கைள6ப(றி நா� ஒ�G� 
ெசா�வத(கி�ைல. ஆனா� த1களD� அறியாைமைய உணராம� 0யம�யாைத 
இய�க*ைத/�, தைலவ� ெப�யா� அவ�கைள/� ைநயா	� ெசK� 
ேபசி�ெகா	�.�+� M�ட*ைத> சா��தவ�க5 இ�ேநர� வ�)ேபசி�ெகா	�6ப�. 
ந� ேதாழ�க5 அ1+ ேக5வ� ேக�பா�கேளா, த�மான*ைத� கா�க அறிவ�� 
�ைண ெகா	: வாத� ெசKவா�கேளா, மாநா: எ6ப� $�/ேமா எ�G அவ�க5 
ஈேரா�: மாநா��� கல��ெகா	டேபா� இ1+ எ�ன நைடெப(றேதா அைத 
தL��கத�சனமாக6 ேபசிய�.�தா�க5. 

க�ப� மாநா��� வாெனாலி� க.வ�க5 ேசதமைட�தைத ைவ*� எ�மY� 
வழ�+* ெதாடர க�ப� மாநா�:� +A $ய(சி ெசKத�. இைத அறி�த அ	ணா 
அவ�க5 பண� எ[வளE ெசலE ஆனாF� பரவாய��ைல. வழ�ைக எதி�*� 
நட*��ப�� MG1க5 எ�G டப�5`ப� ெசாள�தரபா	�ய� fல� என�+> 
ெசா�லி அ=6ப� உ(சாகf��னா�க5. ஆனா� அேத சமய� க�ப� 
மாநா�:�+Aவ�� ப1+ ெப(றி.�த ஜb�b க�சிைய> சா��த பண�கார�க5 
ெப�யா� அவ�கைள> ச�தி*� மாநா��� நா� +ழ6ப� வ�ைளவ�*ததாக� 
Mறிய�.�கிறா�க5. ெப�யா� நட�த நிகO>சி�காக6 ெப��� வ.�தி எ�னDட� 
வ�வர� ேக�பதாகE� நைடெப(ற நிகO>சி�+ வ�:தைல ய�� வ.*த� 
ெத�வ�6பதாகE� Mறி அவ�கைள அ=தாப*�ட� அ=6ப�வ��டா�க5. 

இதைன அறி�த அ	ணா அவ�க5 திராவ�ட நா: ஏ��� க�ப� மாநா�:�கார�க5 
நட��ெகா	ட $ைறைய� க	�*�� எ� ெசய�கள�+ நியாயமான ஆதரE 
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கா��/� ப*�6 ப�க1க5 எAதிய�.�தா�க5. ெப�யா� அைத6 ப�*த�� - 
அவ�கேள மன� மாறி க�ப� மாநா��� எ�.வ�.எ�.நட�� ெகா	ட� ச�தா�. 
இவ�க5 எ�ன ெப�ய ம=ஷ�க5 எ�ைன� க	��க எ�G தைலய1க� 
எAதினா�க5. 

ப�தி: 11 

அ�த� கால�க�ட*தி� நLதி� க�சிய�� ெதா	டராக சிற�த ேப>சாளராக வ�ள1கிய 
அ	ணா அவ�க5: 

நLதி� க�சியாகிய திராவ�ட இய�க*தி� வ��ெவ5ளDேபால* ேதா�றி - வFவ�ழ�த 
திராவ�ட இய�க*தி(+ தன� ஆ(ற� மி�க அ:�+ ெமாழி6 ேப>சாF�, அழ+ 
சி��� க.*� மி�க எழ*தாF�, )*�ண�>சிைய ஏ(ப:*தினா�. 

இ�நிைலய��, ெச�ைன மாநில கா1கிரb ஆ�சிய�� தைலைம அைம>ச� 
ெபாG6ைப ஏ(றி.�த - fதறிஞ� ராஜாஜி அவ�களா� க�டாய இ�தி க�வ�* 
தி�ட� ெகா	: வர6ப�ட�. த�மான இய�க* த�ைத ெப�யா� அவ�க5 - 
எதி�*� ேபாரா�னா�. ஆய�ர� கண�கானவ� சிைற ெச�றன�. தாKமா�க5 ைக� 
+ழ�ைதக?ட� சிைற ெச�றன�. 
த�ைத ெப�யா�� தைலைமைய ஏ(G அ�த6 ேபாரா�ட*திேல சிைற ெச�G 
மY	ட அ	ணா அவ�க5 திராவ�ட இய�க*தி� )திய வரலா(ைற உ.வா�கினா�. 

த�ைத ெப�யா�� +�யர06 பதி6பக*தி� சா�ப�� ெவளDவ�த வ�:தைல 
நாளDதழி� ஆசி�ய� ெபாG6ப�லி.�� அ	ணா அவ�கள எAதிய தைலய1க1கள 
மா(G� க�சியாள�கைள ம.ள ைவ*த�. அ	ணாவ�� ேமைட6 ேப>0�+ ஈ: 
ெகா:�க $�யாம� கா1கிரb இய�க*தவ� கதி கல1கின�. 

அ�வைர எவ.� எ:*�> ெசா�லாத வைகய�� உலக வரலாGகைள எ�லா� 
எ:*��கா��, அைன*�லகிF� எ� தைலவ� ெப�யா.�+ நிக� யா�, என� 
ேக�: அ:�+ ெமாழி6 ேபா>சா� ம�கைள� கா�த� ேபா� இA*த அ	ணாவ�� 
ேப>0�கைள இ�G நிைன*�6 பா�*தா� Mட உட�ெப�லா� 
மய���M>ெசறிகிற�. 

ேசல*தி� நட�த நLதி�க�சி மாநா���, நLதி� க�சிைய, திராவ�ட� கழகமாக 
மா(றியைம�கE�, ெவ5ைளய� கால*தி� ெப(ற - ச�.ரா[பகX� - திவா�பகX� 
ப�ட1கைள* �ற�க ேவ	:ெம�G� அ	ணா ெகா	: வ�த )ர�சிகரமான 
தL�மான� ஏ(G� ெகா5ள6ப�ட�. அ	ணாவ�� )கO ஓ1கிய�. 
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ப�கைல� கழக1க5, கைல� க�a�க5 - அ	ணாவ�� ேப>0�க?�+ ெசவ� 
சாK*தன. மாணவ மண�க5 அண� திர	டன� - +றி6பாக - ெச�ைன ப>ைசய6ப� 
க�a�, சித�பர� அ	ணாமைல6 ப�கைல� கழக�, +ட�ைத அரசின� கைல� 
க�a� ேபா�ற இட1களD�, மாணவ� ப�டாள� திர	: வ�த�. 

+ட�ைதய�� $தலாவ� திராவ�ட மாணவ� மாநா: 1944 ப�6ரவ� 19-� சிற6பாக 
நைடெப(ற�. அ�த மாநா��� நா� - மாண�வக5 ம*திய�� திராவ�ட 
இய�க*தி(+� கிைட*த ந�கமண� எ�G அ	ணாவ�� தி.வாயா� 
அறி$க6ப:*த6ப�ேட�. அ	ணாவ�� ேப>சா� எA*தா� ெசய� ஆ(றலா� - 
மாணவ மண�க5 ஈ��க6ப�டைத6 ேபா�, கைல உலகி� இ.�தவ�க?� 
ஈ��க6ப�டா�க5.அ�கைல உலகினD�G ஓ� ெதா	டனாக அ	ணாைவ நா� 
வ�தவ� நா�. 1940-� வ.ட* �வ�க*தி�, )கO ெப(ற அ[ைவ 
தி..�.ேக.ச	$க� சேகாதர�களD� - நாடக சைப ஈேரா��� ந�ல நாடக1கைள 
நட*தி வ�த�. அதிேல பால ந�கனாக6 பண�யா(றி� ெகா	�.�த என�+ த�ைத 
ெப�யா�ட*திF�, ேபரறிஞ� அ	ணாவ�ட*திF� பழகி:� வாK6)� கிைட*த�. 
திராவ�ட இய�க6 ப+*தறி)� ெகா5ைக6 ப(G� ெகா	ட எ�ைன ெப�யவ� 
ச1கைரயா அ	ணாவ�ட� அைழ*�> ெச�G அறி$க6ப:*தினா�. 

அ�த நா5 $த� என� ெகா5ைக6 ப(ேறா:, அ	ணா ப(G� ேச��� ெகா	ட�. 
அ	ணாேவா: ேநச� ெகா	ேட�. 

அ	ணாவ�� ேப>0�களD�, எA*��ளD� மல��த கைல மணமான� நாடக 
உலகிலி.�த எ� ேபா�ேறாைர அ	ணாேவா: ேதாழைம ெகா5ள> ெசKத�. 
)ராண நாடக1க5 ச$தாய நாடக1க5 என6 பா+பா��றி, �.ேக.எb. நாடக 
சைபய�� நாடக1கைள - த�ைத ெப�யா.ட� அ	ணா அவ�க5 நா5ேகாG� 
க	: களD*தா�. �.ேக.எb. நாடக� +Aவ�� நைடெப(ற சிற�த ச$தாய 
சீ�தி.*த நாடக� - +மாbதாவ�� ெப	. அ�த நாடக� அ	ணா அவ�கைள 
ெவ+வாக� கவ��த�. வ�:தைல6 ப*தி�ைகய��, நாடக*ைத/� ந�க�கைள/� 
பாரா��, சிற�த தி*தி�+� வ�ம�சனெமா�ைற எழதினா�. இதனா� அ	ணாவ�� 
ெப.ைமைய நாடக� +Aவ�� இ.�த அைனவ.� ெத���ெகா	டன�. 

நா5ேதாG� அ	ணாைவ ச�தி*� அறிEைரகைள� ேக�ப� என� 
கடைமயாகவ�.�த�. அ*ேதா: இய�க� ேகா�பா:கைள� ெகா	ட நாடக1க5 
எAத ேவ	:� அத� fல� ந� ெகா5ைக ம�களDட� பரE� என, அ�) 
ேவ	:ேகாைள அவ� $� ைவ6ேப�. இதைன அ	ணாவ�� ேப.5ள� ஏ(G� 
ெகா	ட�. இய�பாகேவ அ	ணாவ�ட� ப��தி.�த கைல ஆ(ற� ச�திேராதய� 
நாடகமாக வ�வ� ெப(ற�. ஆ�, ச�திேராதய� எ=� ச$தாய6 )ர�சி நாடக*த 
அ	ணா எAதினா�. கா"சி திராவ�ட ந�க� கழக*ைத* ேதா(Gவ�*தா�. தாேன 
$�கிய பா*திர� ஒ�றி� ந�*� வ�ய6ைப ஏ(ப:*தினா�, என� கைல உலக 
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ஆசா�, அ[ைவ �.ேக.ச	$க� அவ�க5 அ	ணா*�ைர ந�ைம எ�லா� 
மி"சிவ��டா�, எ1களா� Mட இ6ப� லாவகமாக ந��க $�யா� எ�G 
)கO�தா�. 
த�ைத ெப�யா� எ�=ைடய ஆய�ர� M�ட$� ச� அ	ணா*�ைரய�� ஓ. 
நாடக$� ச� எ�ற வாO*தி6 ேபசினா�க5. $கிைல� கிழி*� ெவளD� கிள�)� 
$Aமதிைய6 ேபா� அ	ணாவ�� நாடக6 பண� ஒளD6 ெப(ற�. 

1944 ப�6ரவ� 25-� ேததி ெச�ைனய�� வ�.ப�.மஹாலி�, நைக>0ைவ ம�ன� - 
கைலவாண� எ�.எb.கி.Zண� அவ�க5 தைலைமய��, ச�திேராதய� நாடக� 
நைடெப(ற�. �.ேக.எb. நாடக� +Aவ�� இ.��, ெகா5ைக காரணமாக வ�லகி 
வ�த நா�, அ	ணாேவா:, சீ�தி.*த வாலிப� ேவட*தி� ந��க� ேபG 
ெப(ேற�. கைலவாண�� பாரா�:�, ெப�யா�� வாO*�� கிைட*த�. 

கைலவாண�� ந�)� ந�6ப�ைச6 )லவ� ேக.ஆ�.ஆ�� வ.ைக/�, )ர�சி* 
தைலவ� - எ�.ஜி.ஆ� அவ�களD� ேநச$�, இல�சிய ந�க� - எb.எb.ஆ�� 
உ*ேவக$�, எ� ேபா�றவ�� ெதா	:� தளபதி அ	ணா அவ�க?�+ பைட� 
கல�களாக அைம�தன. 
ச�திேராதய� நாடக*ைத அ:*�, சிவாஜி க	ட இ�� ராlய�, நLதிேதவ� 
மய�க�, ேவைல�கா�, ஓ� இரE, காத� ேஜாதி என ெமா*த� ஆG நாடக1க5 
எAதி தாேன f�G நாடக1களD� ந�*� மக*தான சாதைனைய பைட*தி�டா�. 

அ	ணாவ�� கைல உலக> சாதைனக5 நாடக*�ைறய�� ம�:மி�றி திைர 
உலகி� மGமல�>சிைய ஏ(ப:*திய�. கழக� வள��த� கைல உலக* 
ெதாட�பா�. 

ந�6ப�ைச6 )லவ� ேக.ஆ�.இராமசாமிய�� கி.Zண� நாடக சைப fல� ஓ� 
இரE, அவைல�கா� ஆகிய நாடக1க5 த"ைசய�� அர1ேக(ற6ப�: 
மாத�கண�கி� நைடெப(றன - ம�க5 ேபா(றின�. அறிஞ�க5 வாO*தின�. 

இய�க மாநா:களD� நாடக1க5 நட*த6 ெப(றன. இைளஞ�க5 ெவ5ள� ேபா� 
திர	ெடA�� - அ	ணாவ�� பாைத�+ வ�தா�க5. 

ேக.ஆ�.ஆ�, எ�.ஜி.ஆ�, எb.எb.ஆ� நாடக ம�ற1க5 fல�, கழக� ெகா5ைகக5 
பர6ப6ப�டன - +றி6பாகE� சிற6பாகE� நம� )ர�சி* தைலவ� எ�.ஜி.ஆ� 
அவ�க5 திைர உலக*தி� கதிரவைன6 ேபா� வ�ள1கி திராவ�ட இய�க*தி� 
அ	ணாவ�� ெகா5ைககைள பாட�க5 fலமாகE� கா�சிக5 வ�வ�F�, கைல 
நய*ேதா: ைகயா	: ெவ(றி க	டா�. 

ப�� ெதா��ெயலா� ெகா5ைகக5 பரவ�ன, கைலவாண� வழிய�� - ேக.ஆ�.ஆ�., 
எ�.ஜி.ஆ�, எb.எb.ஆ� ஆகிேயா� அ	ணாவ�(+* �ைண நி�G - நாடக - 
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திைர6பட*�ைறகளD� இல�சிய* ெதா	டா(றினா�க5. 
(ந�கமண�. �.வ�.நாராயணசாமி) 

ப�தி: 12 

அ�ணாK� ப*திBைக ெதாட�?� 

க�a�ய�� ப��+�ேபாேத அறிஞ� அ	ணா அவ�க?�+6 ப*தி�ைககளD� 
கைதக5 எAதேவ	:� எ�பதி� ஊ�க$�, ஆவF� மி+தி/� உ	:. அவ� 
க�a�ய�� ப�*�� ெகா	�.�ைகய��, ஆன�த வ�கட�, ஆன�தேபாதினD ஆகிய 
ப*தி�ைககளD� சில கைதக5 எAதி ெவளD6ப:*திய�.�கிறா�. 

1935-� அறிஞ� அ	ணா கால"ெச�ற ேதாழ� பா0ேத[ அவ�கேளா: ேச���, 
அவ.�+* �ைணயாக நி�G, ெதாழி(ச1க நடவ��ைககளD� ஈ:ப��.�தா�. 
அ6ெபாA� பாலபாரதி எ�ற வார6 ப*தி�ைக�+ அ	ணா அவ�க5 ஆசி�யராக 
இ.��, ெதாழிலாள� நல� ேபண�� க�:ைரக5 எAதி வ�தா�. அ�த6 ப*தி�ைக 
சில தி1க5க5 நைடெப(G6 ப�ற+ நி�Gவ��ட�. 

ப�ற+ 1936-� அ6ெபாA� ெச1+�தமி*திர� ஆ>ச�*தி� நி�வாகியாக இ.�த 
கா"சி மண�ெமாழியா� அவ�கேளா: M�டாக> ேச��� நவ/க� எ�ற சிற�த 
அறிE வ�ள�க வார6 ப*தி�ைக�+ ஆசி�யராக இ.�� நட*திவ�தா�. 
ெபா.ளாதார ெந.�க�ய�� காரணமாக> சில தி1க5க?�+6 ப�ற+ அ� 
ெவளDவரவ��ைல. ப��ன� இ�தி எதி�6)� கால*தி� 1938-� ஆ	: வா�கி� 
வ�:தைல நிைலய*தி� ஆசி�ய� ெபாG6ேப(G அதி� இர	: f�G 
ஆ	:க?�+ ேம� அ.�பண�யா(றினா�. அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� 
எA*�வ�ைமைய* தமிழக*திF5ள அைனவ.� அறி��ெகா5ள 
அ6ெபாA�தா� சிற�த வாK6) ஏ(ப�ட�. 

வ�:தைலைய வ��: நL1கிய ப�ற+ 1942-� ஆ	��, பா"சி)ர*திலி.��, ெசா�த6 
ெபாG6ப�� திராவ�ட நா: வார இதைழ� ெகா	: வ�தா�. திராவ�ட நா: 
மாணவ�கைள/�, தமிழறி�தவ�கைள/� தமிழா�வ1ெகா	ேடாைர/� ெப.� 
வைகய�� இய�க*தி� ெகா	: வ�� ேச�*தேதா:, நLதி� க�சிய�� சீமா�க5, 
)ராண6 ப	�த�க5, கதா கால�ேசப�காரா�க5, பண�கார�க5, அரசிய� Pதா�க5 
ஆகிேயாைர வ�ர��ய��கE� ஆர�ப�*தன. அ� ஆ	:�+ ஆ	: 
வள�>சி/(G> சிற6)(ேறா1கி நட�ேதறி வ.வதாய�(G. 

1949-� திராவ�ட $�ேன(ற� கழக� �வ1கியேபா� அத(+6 ப�க*�ைணயாக 
இ.�க ேவ	� ேதாழ� �.எ�.பா�*தசாரதி. அவ�க5 $ய(சிய�� அறிஞ� அ	ணா 
அவ�கைள ஆசி�யராக� ெகா	: மாைலமண� நா5 க.*திதO ெவளDவ�த�. 
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திராவ�ட $�ேன(ற� கழக� ஊ�ட� ெபGவத(+ அ� ேப.தவ�யாக நி�G 
நிலவ�ய�. ெபா.ளாதார* த�:6பா�டா� ஓரா	: கால*தி(+5 அ� நி(+�ப� 
ஏ(ப�:வ��ட�. 

கழக*தி� $A6 ெபாG6ப�ேல நாளDதO ஒ�G ெகா	:வர ேவ	:� எ�G 
வ�டா$ய(சிய�� வ�ைளவாக 1953 ஜு� 15-� நாளDலி.�� ந� நா: அறிஞ� 
அ	ணா அவ�கைள ஆசி�யராக� ெகா	: ெவளDவ.கிற�. ந� நா: சிற�த 
$A*திற� பைட*த நாளDதழாக ெவளDவரேவ	:� எ�ற உGதி6பா�ேடா: 
அத(கான நடவ��ைககளD� $ய(சி ெசF*தி வ.கிறா�. ஓ� ஆ1கில வார 
இதைழ* �வ�+வத(காக $ய(சிய�� இ6ெபாA� ஈ:ப�:5ளா�. அறிஞ� 
அ	ணாவ�� எA*�, ப*தி�ைக/லகிேல இ(ைற நாளD� ந�லெதா. )ர�சிைய 
உ	டா�கிவ��ட�; மாணவ� உலைக அ�ேயா: மா(றிவ��ட� எ�றா� 
மிைகயாகா�. 
(ம�ற�, நா5: 01-03-1954) 

ரா0ட� சில நா5கS 

அரசிய� ேபரறிஞ� எ�.எ�.ராK அவ�க?ட� ெந.1கி6 பழ+� ேப(ைற/�, 
அவ.ட� சில நா�க5 உட� உைற/� வாK6ப�ைன/� அறிஞ� அ	ணா 
அவ�க5 ெப(றி.�தி.�கிறா�க5. 

அறிஞ� ராய�� அைழ6ப�� ேப��, ெப�யா� ராமசாமிேயா: அறிஞ� அ	ணா 
அவ�க5, வடநா�:> 0(G6 ப�ரயாண*தி� ஈ:ப�:> சில $�கியமான 
நகர1களD� ெசா(ெபாழிவா(றினா�க5. அ6ெபாA� ேடராyனD� அறிஞ� ராய�� 
வ�.�தினராக இ.�க� வாK6) அறிஞ� அ	ணாE�+ ஏ(ப�ட�. எ�.எ�.ரா/� 
அவர� �ைணவ�யா� எெல� ரா/� மகிO>சிேயா: வரேவ(றா�, அறிஞ� 
அ	ணாேவா:� ெப�யாேரா:� ேபசி மகிO�தா�களா�. அ	ணாE�+ அ��க� V 
சா6ப�:வதி� மி�க வ�.6ப� எ�பைத* ெத���ெகா	டா� எெல�. எ�.எ�.ராK 
ெசா�Fவைத� +றி6ப��, மட�க?�+ வ�டய�G6ப��, ைட6 அ�6ப�� ஆன 
ெசKலகைள ராK�+ உதவ�யாக எெல�ராK அவ�க5 ெசKவா�களா�. சைமய� 
ெசK/�ேபா� இ.வ.� ேச��ேத ெசKவா�களா�. ராK அவ�களD� எளDய 
வாOE�, சலி6பைடயாம� ேப0� ப	)�, ஆO�த அறிE.�, அ�)> ெசா�F� 
அ	ணாவ�� உ5ள*ைத6 ெப��� ெகா5ைளெகா	:வ��டனாவா�. எ�.எ�.ராK 
அவ�க5 ேகாைவ� M�ட*தி� ேப0� ேபா�, M�ட*தி� எதி�6)� M>சF�, 
கலக$� ஏ(பட, அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 எA�� ேபசி� M>சைல/�, 
கலக*ைத/� அட�கியேதா:, ராK அவ�க5 ெதாட��� ேப0வத(கான 
POநிைலைய ஏ(ப:*தி� ெகா:*தா�களா�. 
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த�$ைடய க.*�6 பரEதF�ேக(ற ப�+வ� ெத�னா��� இ.6பதா�, 
த�$ைடய ப�(கால*ைத* ெத�னாட�ேலேய கழி�க வ�.�)வதாக�Mட ஒ. 
$ைற அ	ணாவ�ட� ேபசி� ெகா	�.�+�ேபா� ராK அவ�க5 +றி6ப��டாரா�. 
(ம�ற�, நா5 15-03-1954) 

ெவDறிைல1 பா��� மாணவ1 ப(வH� 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5, ெச�ைன6 ப>ைசய6ப� க�a�ய��, இைடநிைல 
வ+6ப�� பய��Gெகா	: இ.�+�ேபா�, இ6ெபாA� ப>ைசய6ப� க�a�* 
தைலவராக இ.�+� ேபராசி�ய� ஆ�.கி.Zணf�*தி அKய� அவ�க5 ஆ1கில6 
ேபராசி�யராக இ.�தா�. அ	ணா அவ�களD� வ+6ப�(+ ேஷ�bப�ய� பாட*ைத� 
கி.Zணf�*தி அKய�தா� க(ப�*� வ�தாரா�. இைடநிைல வ+6ப�� 
ப�*��ெகா	�.�+�ேபாேத, ெவ(றிைல6 பா�+ ஓயாம� ேபா:வ� 
அ	ணாவ�� பழ�க�. ஒ. நா5 கி.Zணf�*தி அKய� வ+6) 
எ:*��ெகா	�.�+�ேபா�, அ	ணா அவ�க5 ெவ(றிைல6பா�+6 ேபா�: 
ெம�Gெகா	�.�தாரா�. அ	ணா அவ�க5 ஏேதா ெம�Gெகா	�.6பைத6 
பா�*�வ��ட ேபராசி�ய�, வாய�� எ�ன ெம�G ெகா	�.�கிறா�? எ�G 
ஆ1கில*தி� ேக�டாரா�. 

அத(+ அ	ணா அவ�க5 ெவ(றிைல6பா�+ எ�ற தமிழி� பதி� Mறினாரா�. 

ெவளDய�� ேபாK அைத* �6ப�வ��: வா எ�றாரா� ஆசி�ய�. 

�6பமா�ேட� எ�றாரா� அ	ணா. 

ஏ� �6பமா�டாK? 

இனDேம� ேவ	:மானா� ேபாடவ��ைல, இ6ெபாA� �6பமா�ேட�. ஏென�றா�, 
இ� கா0 ெகா:*� வா1கிய� 

நL இ6ெபாA� ேபாK* �6ப�வ��: வராவ��டா� உ�ைன f�G நா�க?�+ எ� 
வ+6ப�� mைழய� Mடாத தைட வ�தி6ேப� எ�றாரா� ேபராசி�ய�. 

ெவளDேய ேவ	:மானாF� ேபாKவ�:கிேற�. ஆனா� வாய�� ேபா��.6பைத 
ம�:� �6பமா�ேட� எ�G வறினாரா� அ	ணா. 

அ6ப�யானா� ெவளDேய ேபாKவ�:. f�G நாைள�+ வ+ப�� mைழய�Mடா� 
எ�G க�டைளய��டாரா� ேபராசி�ய�. 

அ	ணா அவ�க5 எA�� வ�Gவ�G எ�G ெவளDேய வ��வ��டாரா�. 
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அத(+6ப�ற+ அ	ணா அவ�க5, வ+6ப�� ெவ(றிைல6 பா�க 
ேபா:வதி�ைலயா�. அ�த அளE�+ அட1கி நட�க இைச�தவ�, அ�G �6ப 
மG*தத(+� காரண�, ேபா�:வ��டைத* �6)வதி� யா.�+� பயனD�ைல 
எ�பதினாேலேயயா+� எ�G Mறினாரா�. 

ேபராசி�ய� கி.Zணf�*தி ஆ1கில*திேலேய ேக5வ� ேக�க அ	ணா அவ�க5 
ஒ[ெவா�G�+� தமிழிேலேய பதிலிG*தாரா�, ேவ	:ெம�G! 
(ம�ற� - 01.04.1954) 

அ�ணாK� ெதாழிDசLகH� 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 க�a�6 ப�6) $��தEட� ெதாழி(ச1க 
நடவ��ைககளD�தா� $தலி� ஈ:ப�டா�. ெதாழிலாள�களD� நிைல 
உயரேவ	:�. அவ�களDைடேய ஒ(Gைம நிலவேவ	:�, ெதாழி(ச1க� 
வF6ெபறேவ	:� எ�பதிேல தண�யா ஆ�வ1ெகா	: 1934, 1935, 1936 
ஆ	:களD� பா:ப�டா�. 

அறிஞ� அ	ணாைவ* ெதாழி(ச1க நடவ��ைககளD� ஈ:ப:*த $�கிய 
காரணமாக இ.�தவ� கால"ெச�ற ேதாழ� பா0ேத[ ஆவா�க5. அ	ணா 
அவ�களD� வ L�டா�, அ	ணாைவ ஏேத=� ஒ. அரசா1க ேவைலய�� 
அம�*தேவ	:� எ�பதிேல ஆ�வ1கா�ட, அ	ணாேவா அரசிய� 
நடவ��ைககளDேலேய ஆ�வ1கா��வ�தா�. ேதாழ�க5 பா0ேத[, ஆ�ப�� 
ேஜ0தாச� ஆகிய�கேளா: ேச��� ெதாழி(ச1க பண�)��� வ�தா�. ெதாழி(ச1க 
நடவ��ைகக5 fலமாக அ�த நா�களD�, கா1கிரசிேல இ.�த ேதாழ� 
எ�.வ�.நடராச=�+� அ	ணாE�+� ெதாட�) உ	:; ஆனா� அரசியலி� 
இ.வ.� எதி� எதி� க�சிய�ன�. 

ேதாழ� ஜ�னாதாb ேம*தா தைலைமய��, லZமண)�ய�� நைடெப(ற இ(திய 
ெதாழி(ச1க கா1கிரb மாநா��(+ அ	ணா அவ�க5 ேதாழ� ஆ�ப�� 
ேஜ0தாச� ேபா�றவ�கேளா:, ப�ரதிநிதியாக> ெச�றி.�தாரா�. ெச�ைன* 
தைலவ�க5, மாநா��� அ	ணாE�+ உ�ய இட� அண��காம�, த1க5 
ப��னா� ஒ�வர�M�ய ஆ�:�+�� ேபால நட*தினா�களா�. மாநா�:* 
தைலவ�களDட� அ	ணாைவ அறி$க� ெசK� ைவ6பைத/� அவ�க5 ஒ. 
ெபா.�டாக� க.தவ��ைலயா�. மாநா��� அ	ணா அவ�க5 ஒ. 
தL�மான*தி�மY� சிறி� ேநர� ேபசேவ	�ய வாK6) கிைட*ததா�. மாநா��ன� 
அ	ணா அவ�களD� ேப>சி� ஒ�றி* திைள*�, மகிO��, தண�யா6 
ப(G�ெகா	:வ��டனரா�. ப�ற+ மாநா: $�/� வைரய�� தைலவ�க5 
அ	ணாைவ� க	: ேபசவ�.�)வ��, ெதா	ட�க5 அ	ணாவ�� ப�� ஓ:வ�� 
ஆன கா�சிக5, ம(ற ெச�ைன* தைலவ�கைள இ.�த இட� ெத�யாம� 
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மற�க�*� வ��டனவா�. மாநா��� வ�ஷயாேலாசைன� +A�M�ட*தி� 
அ	ணா அவ�களD� M(G�+ ந�ல மதி6)�, ெச�வா�+� இ.�தனவா�. அ�த 
மாநா���தா� அ	ணா அவ�க5 அகில இ�திய ெதாழி(ச1க கா1கிரசி� 
ெசய(+A உG6ப�னராக* ேத��ெத:�க6ப�டா�. 

ெதாழி(ச1க கா1கிரசி� ஈ:ப��.�த அறிஞ� அ	ணா அவ�கைள ேநர� 
அரசிய� க�சிய�� ஈ:ப:�ப� ெசKதவ�, ேதாழ� ச	ேட அ6ஸ�வ� 
ப�.பால06ப�ரமண�ய� ஆவ�க5. 
(ம�ற� 01-05-1954) 

ப�தி: 13 

நா� எAதி ந�*த பழனDய6ப� நாடக*ைத 'G jபாK�+ வா1கி� ெகா	டவ� 
திராவ�ட ந�க� கழக� எ�ற ெபயரா� ஒ. கைல ம�ற*ைத* �வ�கி, கழக6 
ப�ரசார நாடக1கைள ந�6ப� எ�ற தL�மான*�ட� எ�ைன அeகினா�. நா=� 
அத(+ ஒ6)த� அளD*�, $த� $தலாக நாடக� +A வ�A6)ர*தி� 
$காமி�ட�. எ�ைன/� அ�த ம�ற*தி� இைண�� ந��க ேவ	:ெம�G 
ேக�:� ெகா	டா�க5. நா� எA�� நாடக*தி� ம�:ேம ந�6ப� எ�ற 
நிப�தைனய�ட� அத(+ ஒ6)�ெகா	ேட�. 

க(ணா ேபா[ வ(கிேற� 
ஒ. நா5 நாடக*தி(+* தைலைம வகி�க6 ெப�யா� வ�தி.�தா�. இ�ெனா. 
நா5 அ	ணா வ�தி.�தா�. அவ�ட*திேலேய நாடக ம�ற உ�ைமயாள� ப*� 
jபாK கட� ேக�: வா1கிய நிகO>சிைய/�, அ	ணா )�னைகேயா: அ�த6 
ப*� jவாைய� ெகா:*த நிகO>சிைய/�, நாடக� $��� ஊ.�+6 ேபா+$�, 
அ	ணா அவ�க5 எ� $�கி� த��, க.ணா, ேபாK வ.கிேற� எ�G 
அ�ெபாAக� Mறியைத/� எ�னா� மற�கேவ $�யா�. திராவ�ட� திராவ�ட� 
எ�ற உ*ேவக*ைத நா��� எA6)வத(காக திராவ�ட நா: எ�கிற கிழைம 
இதைழ அ	ணா அவ�க5 கா"சி)ர*தி� �வ�கினா�க5. அதைனெயா��* 
திராவ�ட�� கழக� எ�ற ெபயரா� ஒ. �ைண ம�ற� ேபா�ற அைம6ப�ைன 
அ	ணா அவ�க5 கா"சி)ர*தி� உ.வா�கினா�. அ�த* �ைள அைம6) 
எதி�கால*தி� நா: தAவ�ய இய�கமாக ஆ+ெம�G அ�G யா.� 
எதி�பா�*தி�டதி�ைல. 

நLதி� க�சிய�� ெபா�> ெசயலாளராக அ	ணா அவ�க5 இ.�ததா� க�சி 
வள��திடE�, )திய ேவக� ெகா	�டE�, )திய +றிேகா5 ெப(றிடE�, 
வழி$ைற காணேவ	:ெம�G அ	ணா அவ�க5 ��*தா�க5. நLதி� க�சிய�� 
இ.�த ெப.� தைலவ�க5 மாட மாளDைக, ம�லிைக ம"ச�, Mட ேகா)ர� 
ெகா�: $ழ�+ எ�ெற�லா� ஆட�பர6 ப��ய�களாக இ.�தா�க5. +�ைசக?�, 
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அ1ேகெயA� +ர�க?� அவ�க5 காதி� வ�ழ வாK6ப��ைல. அ*தைகேயா� 
ப��ய�லி.�த நLதி� க�சிைய அ	ணா வ�:வ��க $ய�றா�. 

அ	ணா ஏ(ப:*திய )திய தி.6ப� நLதி� க�சி எ�ற ெபயைர மா(றி* திராவ�ட� 
கழக� எ�G ெபய�ட6படேவ	:ெம�G�, ெவ5ைளய� ஆ�சியா� தர6ப�ட ச�, 
ரா[ பகX�, திவா�பகX� ேபா�ற ப�ட1க5 �ற�க6படேவ	:ெம�G�, 
ெகௗரவ நLதிபதி ம(G� நியமன6 பதவ� ெகா	டவ�க5 அைவகைள இராஜினாமா> 
ெசKயேவ	:ெம�G�, த1க?ைடய ெபய.�+6 ப��னா� உ5ள சாதி6 ெபயைர 
வ��ெடாழி�க ேவ	:ெம�ற� அ	ணாவ�� தL�மான� $ழ�கமி�ட�. 

35-மண� ேநர வ�வாத*தி(+ அ�த* தL�மான� உ5ளாகிய�. க�சிய�� ஆK)� +A 
அ	ணாவ�� தL�மான*ைத வ�ைமயாக அதி�*த�. ப��ன� ெபா� மாநா��னD� 
அ	ணாவ�� தL�மான*ைத ஆத�*��, அதி�*�� க.*ைரக5 வழ1க6ப�:6 
ப�ற� இGதிய�� அ	ணா வ�ள�கEைர வழ1கினா�. அதைன� க�சி* 
ேதாழ�க?�, ெபா�ம�க?� த1க5 ஆ�வமி+�த ைகெயாலிகளா� வரேவ(றவாG 
இ.�தன�. 

» கா1கிரb M�ட*தி� ேபசி $��த�� தைலவ�க5 கா�� பற��வ�:வா�க5. 
�யா�ேடா (தி.வாj�� இ.�த சினDமா அர1க� ஆ	: 1943) M�ட� 
$��த�� அ	ணா பா�ைவயாளராகிய நா1க5 இ.�த ப+தி�+ வ�தா�. M�ட� 
எ�றா� அதிகப�ச� 300 ேவ� இ.�தி.6ப�. எ1கேளா: அ	ணா உ�கா��த�� 
எளDைமயான ேதா(ற*�ட� அளவாளாவ�ய��, க.ணாநிதிைய6 பா�*� ந�றாக6 
ப� எ�G ெசா�ன��, ஏேதா ஒ. ெந.�க*ைத� கா��ய�. அ	ணாைவ அ.ேக 
பா��க பா��க ஏேதா ஒ. மாவ�ரைன பா��கிற மன எA>சி உ.வாய�(G. 
(இராம. அர1க	ண� - நிைனEக5) 

»அKயா அவ�க5 P*திர6 ப�ட� ப(றி ேபசி� ெகா	�.�த� ஒ. ப�க� இ.�க, 
இ1க�சா� யா�? மாஜினD இ*தாலிய�� எ6ப� பா:ப�டா� - அவர� சீட� க�பா��, 
எ6ப� சீரழி�த இ*தாலிைய> ெச6பனD�டா�, ப�ெர"0 )ர�சி எ�றா� எ�ன? 
அத(+ தி*தி�ட வா�ேட.�, jேசாE� வழ1கிய ஜனநாயக சி�தைன எ�ன? 
இ6ப� ஒ. அறிE6 )ர�சிைய தமிOநா: ெப�ய அளவ�� ெப(ற�. இத(+ 
அ	ணாேவ fFகாரணமாவா�. 
(இராம.அர1க	ண�) 

»தி..�.ப�.எb. ெபா�ன6ப அ	ணாைவ வ()ற*தி ஒ. நாடக� எAத> ெசா�லி, 
அ�த ச�திேராதய� நாடக*ைத திராவ�டநா: +Aவ�ன.ட� பல ஊ�களD� 
நட*தE� இவேர காரணமாய�.�தா�. அ	ணாவ�� அரசியலி� ஆர�ப கால*தி� 
உ(ற �ைணயாக இ.�த ெபா�ன6பா அ	ணாE�+ உறவ�ன.மானா�. 
அ	ணாவ�� தாயா.�+ உட� வ�ற�த சேகாத�க5 இ.வ�. கழக*தவ� 
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எ�ேலா.�+� ெதா*தா எ�கிற இராசாமண� அ�ைமயா�. இ�ெனா.வ� 
ப�ட�மா5. அவ.�+ இர	: ப�5ைளக5 இராசேகாபா�, இராச�ைர. 
இராசேகாபா� சிGவயதிேலேய இற��வ��டா�. இராச�ைர த�=ைடய 
நா(பதாவ� வயதிேலேய இற��வ��டா�. அவ.ைடய ஒேர மக5 நாகர*தின�. 
ம>சி எ�G எ�ேலாராF� அைழ�க6ப�டவ�. அேத ேபா� அ	ணாவ�� 
சி(ற�ைன இராசாமண� அ�ைமயா.�+ இர�ைட� +ழ�ைதக5 ப�ற�� 
சிGவயதிேலேய இற��வ��டன. அ	ணாவ�� தாயா� ப1கா. அ�ைமயா.�+ 
இர	: ப�5ைளக5. ஒ.வ� அ	ணா, ம(ெறா.வ� +��. அவ.� 
சிGவயதிேலேய இற��வ��டா�. அ	ணாவ�� ஒ�Gவ��ட f*தசேகாத� 
நாகர*தின� அ�ைமயா.�+ ஒேர மக5, ெபய� ெசௗ�த�. அ	ணாE�+ $ைற6 
ெப	 அவ�கைள �.ப�.எb. ெபா�ன6பா இர	டாவதாக தி.மண� 
ெசK�ெகா	டா�. அவ�க?�+ நா�+ ஆ	 ப�5ைளக5, ஒ. ெப	 ப�5ைள சிG 
வயதி� இற�� வ��ட�, ெபய� மண�ேமகைல. ப�5ைளக5 ப�மள�, இள1ேகாவ� 
ெகௗதம�, இஅராேச�திர�. 1930-� ஆ	: அ	ணா இராண� அ�ைமயாைர 
மண�தா�. அ	ணாE�+ +ழ�ைத இ�ைல. 1940-� ஆ	: ப�மள� ப�ற�த�� 
அ�த6 ப�5ைளைய த1க5 ப�5ைளயாக அ	ணாE� இராண� அ�ைமயா.� 
எ:*� வள�*�� ெகா	டன�. 1940-� திராவ�ட இய�க* தைலவ� ச�.ஏ.�.ப�ன L� 
ெச�வ� மைற�தா�. அவ� நிைனவாக, அ	ணா த� ப�5ைள�+ ப�மள> 
ெச�வ� எ�G ெபய� P�� வள�*தா�. 

»எ1க?ைடய திராவ�ட மாணவ� கழக*ைத +�பேகாண*தி� 01.12.1943 அ�G 
அ	ணா �வ�கி ைவ*தா�. 05.12.1943. திராவ�டநா: இதழி� திராவ�ட� கழக� எ�ற 
தைல6ப�� ஒ. தைலய1க� எAதினா�. நLதி�க�சிய�� ெபயைர திராவ�ட� கழக� 
எ�G மா(றியைம�க ேவ	:� என அ	ணா அ6ேபாேத $ைன��வ��டா�. 
இர	: நா5 இரE� பகF� - 1943 ப�6ரவ� 19, 20 +ட�ைத வாண� வ�லாb 
திேய�ட�� மாநா: தவமண� இராச=�, நா=� (கவ�ஞ� க.ணாந�த�) அைல�� 
தி��� வPலி*த� 200 jபா5. அ	ணா 3 நா�க?� எ1கேளா: த1கிய�.�தா�. 

+�பேகாண� அரசின� க�a�ய�� அ	ணா Mழm ஆmG :ஐ+m எ�கி�ற 
தைல6ப�� 01.12.1943 மாைல 5 மண��+6 ேபசினா�. மாைல திராவ�ட மாணவ� கழக 
வ�ழா ெதாட1+வத(+ $� நா1கெள�லா� அ	ணாEட� ேச��� )ைக6 பட� 
எ:*�� ெகா5ள* தயாராேனா�. 

அ	ணா எ�ைன அைழ*� ெதாைலவ�� ெத.வ�� ேபாK� ெகா	�.�த 
இ.வைர அைழ*� வர>ெசா�லி பட� எ:�க> ெசKதா�. அவ�க5 தி.6T� 
ெமாKதL=�, fவாa� இராமாமி.த�ைமயா.� ஆ+�. 
(இராம.அர1க	ண�) 
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»அ	ணாமைல6 ப�கைல� கழக*தி� வழ�க� ேபால கா1கிரb 
மாணவ�க?�க� கழக மாணவ�க?�+� எ(ப�ட தகராG இ�த $ைற வர�) 
மYறி6ேபாKவ��ட�. ப�டமளD6) வ�ழா நாள�G கழக மாணவ�க5 கழக� 
ெகா�ைய6 பற�கவ���.�கிறா�க5. இதனா� ஆ*திரமைட�த கா1கிரb 
மாணவ�க5 சித�பர� கா1கிரb ப�ர$க�க5 ஒ*�ைழ6)ட� மாணவ� 
வ�:தி�+5 mைழ�� கழக மாணவ� அைறக?�ெக�லா� ேபாK, உைத, 
உைதெய�G உைத�கிறா�க5. இதி� அதிகமான காய1க?�+ ஆளாகி உய�� 
ப�ைழ*தா� ேபா�� எ�கிற நிைல�+ ஆளானவ� மைற�த உ*தம� ந	ப� 
ேக.ஏ.மதியழக� அவ�க5. கழக வரவா(றி� இ� ஒ. தியாக�M�ட� எ�றா� 
மிைகய�ல. அ6ேபா� தி. அவ�நாசிலி1க� ெச��யா� க�வ� அைம>சராய�.�தா�. 
அவ� ப>ைச� ெகா� கா��யதி� ேப�� அ�ப�: உைத6ப�: கா1க?�+ 
ஆளான கA மாணவ� மY� அ�E� $�கியமாக மதியழக� மY� X	�னா� என 
வழ�+� ேபா�:வ��டா�க5. இ� ப(றி ேபச ெப�யா� அவ�களDட� 
அைழ*�6ேபாேன�. அKயாE�+ எ�ன ேகாபேமா! ஒ. ேகாவண*�ண� ேபால 
உ5ள ஒ�G�காக இ[வளE ெப�ய ரகைள> ெசKவ�? எ�G ெபா��� 
த5ளDவ��டா�. ேசா��� ேபான மதியழகைன அ�G மாைல ப�ரசிெட�சி 
க�a�ய�� நைடெப(ற ஒ. M�ட*��+� அைழ*�� ெகா	: ேபாேன�. ப�ற+ 
ஐேகா�� நLதிபதியான ந	ப� ேமாக� அவ�க5, மாணவராய�.�� ஏ(பா: ெசKத 
M�ட� அ�. அ>ச� எ�கி�ற தைல6ப�� அ	ணா அவ�க5 ேபசினா�க5. Mடட� 
$��� மதிைய6 பா�*த அ	ணா எ�ேனா: வா எ�G ேகாவ��த6ப நாK�க� 
ெத.வ�F5ள G.$. ேதவராச$தலியா� வ L�:�+ ைழ*�ெகா	: ேபானா�க5. 
மாணவ�க5 வழ�+ நிதி எ=� ெபய�� திராவ�டநா: இதO fல� தாேன 
ைகெயா6பமி�: வP� ெசK� உதவ�னா�க5. 
(இராம.அர1க	ண�) 

»1944-� க�வ�யைம>சராய�.�த தி..அவ�னாசிலி1க�(ெச��யா�) தலைமய�� ஓ� 
எA*தாள� மாநா: நைடெப(ற� ெச�ைனய��. அதி� அ	ணாE� 
அைழ�க6ப�ட: எA*தாள�கைள6 ப(றி, ஓ� அ.ைமயான ெசா(ெபாழிE 
ஆ(ற6ப�:, அைத எ�ேலா.� பாரா��ன�. அ�த மாநா��� அ	ணா ேபசி 
$�*த��, தி..அவ�னாசிலி1க�(ெச��யா�) தா� ஒ. கா1கிரbகார� 
எ�பைத/� மற�� க�� அைண*��ெகா	டா�. 
)��ேகா�ைடய�� அ>சாகி ெவளDவ�த தி.மக5 எ�கி�ற வார ஏ��� 
ப�ரதிநிதியாக, $த� $ைறயாக $*தKயா எ�கி�ற இைளஞ� வ�� கல�� 
ெகா	: அ	ணாவ�� ேப>ைச அ6ப�ேய வ�வ�டாம� எAதி ெவளDய��டா�. 
அவ�தா� ப�(கால*தி� ெபய� ெப(ற கவ�ஞ� க	ணதாச�. 
(இராம.அர1க	ண�) 

ேச'1ப�Sைள ப5ட பா$ 
க�பராமாயண� ஆ�கெநறி�+ ஆ+� 'லா - ஆகாத 'லா எ�ப� ப(றிய 
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வ�வாத1க5, தமிOநாெட1க?� தைல X�கி நி(+� நிைல, 194244-� ஆ	:களD� 
ஏ(ப�ட�. 

க�பராமாயண� ெபா�ேனேபா� ேபா(ற6ப�ட:6 )வ�/5ள அளE� 
கா6பா(ற6படேவ	�ய 'லா+� எ�=� க.*�6பட* ேதாழ�க5 
ஆ�.ப�.ேச�6ப�5ைள, ப	�தமண� கதிேரச> ெச��யா�, ச.ேசாம0�தர பாரதியா�, 
�.ேக.சித�பரநாதனா� ஆகிேயா� ேபசிவ�தன�. 

க�பராமயண� ஆ�ய ம�க5 ேதவ�கெளனE�, ராம� $தலிேயா� கடE5களாக 
வழிபடேவ	�யவ�கெளனE�, அவ�கள� ெசயேல சிற�த ெசயெலனE� 
தமிழ�கைள எ	ண> ெசKதேதாட�லாம�, அத(+ XபதLப ைநேவ*திய1கா�� 
வ�தைன வழிபா: ெசKதா� ேபாகிற கதி�+ ந�லகதி எ(ப:� எ�G ந�ப> 
ெசKததா�, அத� ேநா�க*ைத/�, வ�ைளைவ/� க	�*�6 ெப�யா� 
ராமசாமி/�, அறிஞ� அ	ணாவ�� நாெட1+� எ:*�ைர*� வ�தன�. 

க�பராமயண*ைத6ப(றி அறிஞ� அ	ணா அவ�க?�+ எ�ன ெத�/�, சிற�த 
தமிO6 )லவேரா: அவைர வ�வாத*��+ வ��டா�, அவ� உGதியா* 
ேதா(G6ேபாKவ�:வா�. அ6ப�* ேதா(G6 ேபாKவ��டா� க�பராமாயண எதி6)� 
கிள�>சி வ LO>சி/(G6 ேபாKவ�:� எ�G க.தி�ெகா	: ெச�ைன> ச�ட� 
க�a�* தமிOம�ற*தின� க�பராமாயண வ�வாத� M�ட� ஒ�றி(+ ஏ(பா: 
ெசKதன�. M�ட� 09.02.1943 ெச[வாய�G மாைல 4,30 மண��+> ெச�ைன ச�ட� 
க�a� ம	டப*தி� ஏ(பா: ெசKய6ப�ட�. ேபாராசி�ய� 
ஆ�.ப�.ேச�6ப�5ைளேயா: வ�வாத� நட*��ப� அறிஞ� அ	ணா 
அைழ�க6ப��.�தா�. வ�வாத� M�ட*தி(+* தைலைம வகி�+�ப� இ�� 
அறநிைலய6 பா�கா6)� +A* தைலவ� ேதாழ� சி.எ�.இராச�திர" ெச��யா� 
ேக�:�ெகா5ள6ப��.�தா�. 

ம	டப� $Aவ�� மாணவ�க?�, ெபா�ம�க?� ஏராளமாக� +Aமிய�.�தன�. 
தைலவ� M�ட*ைத* �வ�கி $தலி� அ	ணா அவ�கைள6 ேப0வத(+ 
அைழ*தா�. அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 க�பனD� )லைம* திறைன* தா� 
மG�கவ��ைல, க�பராமயண*தி� ெசா�லாழ�, ெபா.5 ெசறிE உவைம அழ+, 
அண� அழ+ ஆகியவ(ைற தா� ெவG�கவ��ைல எ�G�, ஆனா� 
க�பராமாயண*தி� ேநா�க*ைத/�, வ�ைளைவ/� வ�ைமயா* தா� 
எதி�6பதாகE� Mறி 0மா� ஒ�றைர மண� ேநர� ேபசினா�க5. 

ப�ற� ேபராசி�யா� ஆ�.ப�.ேச�6ப�5ைள அவ�க5 எA��, அறிஞ� அ	ணாவ�� 
ஆண�*தரமான வாத1க?�+ ேந.�+ ேந� வ�ைடய�G�கமா�டாம�, ப*� 
நிமிடேநர� ஏேதா சில ெபா.*தம(றைவகைள� Mறி ம(ேறா� $ைற 
இ[வ�ஷயமாக அ	ணா அவ�க5 அைழ6ப��, கா"சி)ர� ெச�G இ� +றி*�6 
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ேப0ேவ� எ�G ெசா�லிவ��: அம���வ��டா�. தைலவ� அவ�க5 $�Eைரய�� 
வ�வாத� ேமலான $ைறய�� இ.�தத(காக மகிOவதாக� Mறி* தா� ஏெதா�G� 
MGவத(கி�ைல எ�G ெசா�வ�* த�ப�*��ெகா	டா�. 

அத(+6 ப�ற+ கா"சி)�� வர* தயாரா எ�G திராவ�ட நா: இதO fல� 
ேக�:�, ேதாழ� ேச�6ப�5ைள அவ�க5 வ��டா� ேபா�� எ�ற $ைறய�� 
வாKதிறவாம� வாளாய�.��வ��டா�. $த� வ�வா*தி� ப�டபா: அவ.�+ 
ேபா�ெம�றாகிவ��ட� ேபாF�. 
(ம�ற�, நா5 01.09.1954) 

ப�தி: 14 

க6]Bய�6 அ�ணா 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 க�a�ய�� ப��+�ெபாA� பாட1கைளேயா, 
ேநா�0கைளேயா அ6ப�ேய உ.6ேபா�:, ப��ைசய�� பதி� எA�� வழ�க*ைத 
ேம(ெகா5ளவ��ைல. அவ� பாட1கைள/�, அ*�ட� ேம(ேகா5 கா�:� ம(ற 
'�கைள/� வ��வாக6 ப�*�, அவ(றி� க.*��கைள ந�+ மனதி� 
ெகா	:வ�:வா�. ப�� அவ(ைற ைவ*�6 ப��ைசய�� நம� தம�நைடய�ேலேய 
எAதிவ�:வ� வழ�க�. 

அ	ணா அவ�க5 க�a� இர	டாவ� வ+6ப�� ப��+�ெபாA�, ஆ1கில 
வ+6ைப எ:*த ேபராசி�ய� ஒ.வ�, பாட" ெசா�லி� ெகா:6பதி� சிற�தவ� 
எ�ற க.த6ப�டவ�. அவ� வ+6ப�� ெகா:�+� ேக5வ� பதி�கைள/�, 
+றி6)கைள/�, மாணவ�க5 உ.6ேபா�: ைவ*�வ��டா� ேபா��, ப��ைசய�� 
பாb ெசK�வ�டலா� எ�ற ந�ப��ைகய�.�த�. அ	ணா ம�:�, வ+6ப�� 
ேநா�0கைள எ:*�� ெகா5வதி�ைல. ம(ற மாண�வகெள�லா� தா� 
ெசா�வைத ஒ�G வ�டாம� எAதி* த5ளD� ெகா	�.�+�ெபாA�, அ	ணா 
மா*திர� ேபசாம� உ�கா��தி.6பைத ேபராசி�ய� பா�*�வ��டா�. 

அ	ணா�ைர! நL ஏ� 0�மா உ�கா��தி.�கிறாK எ�G ஆசி�ய� ேக�டா�. 

நா� +றி6) எ:�கவ��ைல! எ�G அ	ணா பதிலளD*தா�. 

ஏ�? அவ(ைற உ.6ேபா�: அ6ப�ேய ஒ6ப��கேவ	டாெம�G நா� நிைன*ேத� 

க�வ� ப��*தவ�! உ�கா�! எ�G ஆசி�ய� ெசா�லி உ�காரைவ*தா�. 
அ	ணாE� ேநா�0கைள எAதவ��ைல. 

கைடசிய�� க�கைல� கழக இ	ட� ேத�E நட�த�, ப��ைச $�Eக5 
ெவளDவ�த��, அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ஆ1கில6 பாட*தி� $தலாவதாக* 
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ேதறிய�.�தா�. அத(காக அவ.�+ ஒ. ப�0� வழ1க6ப�ட�. ப�0 வழ1+� 
வ�ழாவ��, ப�06 )*தக1கைள வா1கி�ெகா	: அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 
வ�த�� அவ.ைடய ஆ1கில ஆசி�ய� எதி�6ப�: வாO*தினா�. 

ந�றிைய* ெத�வ�*�வ��:, சா�! உ1க?ைடய ேநா�ைச நா� உ.6ேபா�: 
ஒ6ப�*தி.�தா�, பாb ெசKதி.6ப� நி>ச�; ஆனா� இ�த6 ப�ைச6 ெப(றி.�க 
$�யா� எ�G ேவ��ைகயாக, அ	ணா ெசா�னா�. 

ஆசி�ய� சி�*தப�, நL ெக��ட�கார� எ�G என�+* ெத�/ேம! எ�G 
சமாளD*�� ெகா	டா�. 
(ம�ற�, நா5: 15.09.1954) 

Hத6 நாடக HயDசி 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 க�a�6 ப�6ைப $�*��ெகா	: ெபா� 
வாO�ைகய�� இற1கிய ப�ற+�, நாடக*தி� ந��க ேவ	:� எ�ற ஆ�வ�, 
அவர� உ5ள*தி� ெகாA��வ��: எ���ெகா	�.�த�. 

க(றறிவ��லாம� ைகய�� சி�கி6 ப�(ேபா�+* த�ைமய�� ேபாK� ெகா	�.�த 
நாடக உவைக� க(றறிவாள� ைக�+ மா(றி, நா��(+� ச$தாய*தி(+� 
அதனா� பல� ஏ(ப:�ப� ெசKயேவ	:� எ�ப� அறிஞ� அ	ணாவ�� ஆவ�. 
அத(காக வாK6)� வசதி/� அவ�க?�+ நL	ட நா�க5 ஏ(படாமேலய�.�தன. 

கா"சீ)ர*தி� த� ெசா�த $ய(சிய�� திராவ�ட நா: வார இதO ெதாட1கி 
நட*தி�ெகா	: வ.�ேபா� அறிஞ� அ	ணாவ�� உ5ள*தி� ேவj�றி இ.�த 
க.*�, ெசழி*� வள���, T*��, காK*��, கனDய* ெதாட1கி(G. அத� 
வ�ைளவாக ச�திேராதய� எ�=� நாடக� உய��ெப(G எA�த�. அதி� அறிஞ� 
அ	ணாE�, இய�க* ேதாழ�க?�, திராவ�ட நா: அFவலக*தி� பண�யா(றி 
வ�ேதா.� ப1+ ஏ(G ந�6ப� எ�=� $ய(சி உ.6ெப(ற�. நாடக� ச�யாக 
இ.�+மா இ.�காதா எ�ற ஐய6பா:�, அதைன $தலி� எ1+ நட*தி� 
கா�:வ� எ�G அ>ச$� அ	ணாE�+ ஏ(ப�டன. ஐய6பா�ைட/�, 
அ>ச*ைத/� ேபா�கி� ெகா5ள, வடஆ(கா: மாவ�ட*ைத> ேச��த 
தி.வ*தி)ர*தி�, அ�த நாடக*ைத நட*தி6 பா�6ப� எ�=� $�வ��, 1943-� 
ஆ	�� $த� ெவ5ேளா�ட� பா��க6ப�ட�. நாடக� யாவ.� ேபா(றி6 )கA� 
வ	ண� அைம�தேதா:, அறிஞ� அ	ணா ந�6ப�F� மிக> சிற�� வ�ள1+பவ� 
எ�=� உ	ைம/� ெவளD6ப�ட�. அ	ணா அவ�க5, ஆ	�, அ6��லா, 
�ைரராl, ெதாழிலாளD, மடாதிபதி, ஜமY�தா� ஆகிய ேவட1கைள* தா1கி, மிக* 
திற�பட ந�*� ம�களD� உ5ள*ைத� ெகா5ைளெகா	டா�. ப�ற+ அ�த நாடக� 
தமிO நாெட1+� ந�*�� கா�ட6ப�ட�. 
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ச�திேராத� நாடக உலகி� ஒ. )ர�சிைய/� மGமல�>சிைய/� உ	டா�கி(G 
எனலா�. ச�திேராதய� நாடக*ைத� க	ட ப�ற+ )�6)� சீ�தி.*த நாடக1க5 
ேதா�றின; சீ�தி.*த நாடகாசி�ய�க?� சீ�தி.*த ந�க�க?� கிள�ப�ன�. 
ெப.�பாலான நாடக� க�ெபனDக5 )ராண நாடக1கைள� ைகவ��:> சீ�தி.*த 
நாடக1கைளேய ந�*��கா�ட ஆர�ப�*தன. இத(ெக�லா� காரண� ச�திேராதய� 
எ�றா� அ� மிைகயாகா�. 
(ம�ற�, நா5: 01.10.1954) 

அ�ணாK� மாணவ� இய�கH� 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 தமிழக*தி� அரசிய� உலகி� ேதா(ற1ெகா5வத(+ 
$�), தமிழ*தி�, மாணவ� இய�க�, கா1கிரb க�சி சா�ப�னதாகE�, 
க�`னDb�:� க�சி சா�ப�னதாகEேம இ.�� வ�த�. நLதி�க�சிய�� 
ெகா5ைகக?�, ப+*தறிவ�ய�க*தி� க.*��க?� மாணவ�ைடேய 
பரEவத(கான வழிைய/�, வைகைய/� வ+*தவ� அறிஞ� அ	ணா 
அவ�கேளயாவா�க5. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ேப>0� எA*�� எ:*�� MG� ெபா.?�, 
வ�ள�கி�கா�:� த�ைம/� மாணவ� உலைக* த�பா� ஈ��+� த�ைமயனவாக 
இ.�தன. இ6ெபாA� அ	ணாைவ6 ப��ப(றி ப5ளDேதாG�, க�a�க5 ேதாG� 
மாணவ� பைடக5 திர	ட வ	ணமி.�கி�றன. திராவ�ட மாணவ இய�க*��+* 
X	:ேகாலாகE� அ�6பைடயாகE�, எ:*�� கா�டாகE�, எA>சி 
த.வனவாகE� �வ�கதி� அைம�தைவ இர	: க�a�க5, அைவ 
அ	ணாமைல6 ப�கைல�கழக$� +ட�ைத க�a�/மா+�. 

1943-� ஆ	�� அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 அ	ணாமைல6 ப�கைல�கழக*தி� 
ெசா(ெபாழிவா(ற வ�தி.�த காைல, அ1+5ள வ�.�தின� வ�:திய�� f�G 
நா�க5 த1கிய�.�தா�க5. அ6ெபாA� ப�கைல� கழக*தி� ப�*�� 
ெகா	�.�த ஆ�வமி�க மாணவ�க5 அ	ணா அவ�கைள> PO��ெகா	:, இரE 
பக� ஓயாம� அ:�க:�கா� ேக5வ�ேம� ேக5வ�யாக6 ெபாழி�� 
ெகா	ேடய�.�தா�க5. அ	ணா அவ�க5 அவ(றி(ெக�லா� ெபாGைம/ட� 
வ�ள�க� த�தா�க5. நLதி� க�சி பண�கார� - ப�ட� பதவ�யாள� - 
ெகா5ைகய(ேறா� - +ண�ேகட� - உF*த� - உ�லாச�கார� ஆகிேயா� ைகய�� 
சி�+	: இ.6பைத> 0��, அ� ம�க5 ைக�+ மா(ற6ப�டா� மாணவ�களD� 
ஒ*�ைழ6) இய�க*தி(+ நிர�ப கிைட�+� எ�ற க.*ைத மாணவ�க5 
வலி/.*தி� Mறின�. மாணவ�க5 த1க5 ப�6)$��த�� இய�க6 பண�ய��, 
இற1கி* தம�+ ஒ*�ைழ6)* த�தா�, நLதி�க�சிய�F5ள வ Lண�கைள 
வ�ல�கிவ��:, அதைன ம�க5 க�சியாக ஆ�கி� கா�ட த�மா� இயF� எ�G 
அ	ணா அவ�க5 Mறினா�க5. அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 அளD*த ஊ�க*ைத 
அ�6பைடயாக� ெகா	: மாணவ�க5 மி�க ஆ�வ1ெகா	: பா:பட* 
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ெதாட1கினா�க5. அத� வ�ைளவாக $த� திராவ�ட மாணவ� மாநா: 1944-� 
+ட�ைதய�� நைடெப(ற�. 

1944 ேம தி1களD� அ	ணா அவ�க5 தைலைமய�� ஈேரா��� திராவ�ட மாணவ� 
பய�(சி�கான $த� மாநா: நைடெப(ற�. மாநா: $��தEட� மாணவ�க5 
தமிழக*தி� பல ப+திகளDF� ெச�G ெசா(ெபாழிவா(றி� ெகா5ைக வ�ள�க� 
ெசயய* தைல6ப�டன�. 
ப��ன� 1944 ஆகb: தி1களD� ேசல*தி� நைடெப(ற நLதி�க�சி மாநா���, 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 க�சிய�� ெபயைர திராவ�ட� கழக� எ�G 
மா(றியேதா:, நLதி�க�சிய�லி.�� வ Lண�கைள/� வ�ர��ய�*�� க�சிைய 
மகக5 க�சியா�கினா�க5. மாணவ�க?�+* தா� அளD*த வா�+Gதிைய அ	ணா 
அவ�க5 திற�பட நிைறேவ(றி� கா��னா�க5. 

அறிஞ� அ	ணாவ�� 0�:வ�ர� கா��ய வழிய�� ெச�ல திராவ�ட மாணவ� 
+ழா� நா?�+நா5 திர	: வ.� கா�சி க	Mடா+�! 
(ம�ற�, நா5: 15.07.1954) 

அ�ணாமைல ப6கைல�கழக மாணவ�கள.� Hத6 HயDசி0� ேதா6வ�0� 
1942, 1943-� ஆ	:களD� அ	ணாமைல6 ப�கைல�கழக*தி�, திராவ�ட இய�க� 
க.*�ைடய மாணவ�க5 மிகவாக6 )காதி.�த நிைல, அ6ெபாA� கா1கிரb 
க.*�ைடய மாணவ�க?�, க�`னDb:� க.*�ைடய மாணவ�க?� ப�ேவG 
�ைற மாணவ� ச1க1களDF� ஆதி�க� ெசF*தி வ�தன�. 

ேதாழ�க5 0.இராைமயா(அ�பழக�) இெர.த	டபாண�(இள�வAதி) 
இரா.நாராயணசாமி(ெந:" ெசழிய�) ம(ற� $6ப� மாணவ�க5 தா� நLதி�க�சி 
(திராவ�ட இய�க)� க.*��களD� ப(G�ெகா	: திராவ�ட நா: +� அர0 
இதOகைள வா1கி6 ப�*�� ெகா5ைககைள6 பர6ப� வ�தன�. 

1942-� அறிஞ� அ	ணா அவ�கைள வரவைழ*�6 ப�கைல�கழக*தி� ேபச 
ைவ�க ேவ	:� எ�G இய�க மாணவ�க5 ஆ�வ1 ெகா	டா�க5. அ6ெபாA� 
ப�கைல�கழக* �ைண ேவ�தராக இ.�தவ� நLதி�க�சி6 ப(Gைடயவரான 
ச�.ேக.ப�.ெர�� நா/: கா. ஆவா�. தமிO6 ேபராசி�யராக வ�ள1கியவ� ேதாழ� 
கா.06ப�ரமண�ய6ப�5ைள எ�.ஏ.எ�.எ�., இ.வ.ைடய அ=மதி/� கிைட�+� 
எ�ற ந�ப��ைகய��ேப��, அறிஞ� அ	ணா அவ�கைள வரவைழ6பத(கான 
க�த6 ேபா�+வர*� நட*த6ப�ட�. அறிஞ� அ	ணா அவ�க?� வ.ைக தர 
இைச�தா�க5. ப��ன� ச�.ேக.வ�.ெர��ய�ட� மாணவ�க5 அ=மதி ேக�க6 
ேபாய�ன�. அறிஞ� அ	ணா அவ�க?�+ இட� அளD*தா�, பா�6பன6 
ேபராசி�ய�க?� ப�ற.�, த�ைம� +(ற"சா�� வ�:வா�கேளா எ�G அ"சிய 
ச�.ேக.வ�.ெர�� நா/:கா. அ=மதி தர மG*�வ��டா�. தமிO6 ேபராசி�ய� 
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சிபா�சி� ேப�லாவ� அ=மதி கிைட�+மா எ�G மாணவ�க5 $ய�றன�. 
அ�E� ேதா�வ�ய�� $��த�. ஏெனனD� அ�த� கால*தி�தா� த�) ராமாயண 
எதி�6)� கிள�>சி நாெட1+� ஓ1கிநி(கிற�. பழ�ப	�த�களD� க	டன� 
கைணக5 அறிஞ� அ	ணாவ�� மY� ேபா+மிட*திெல�லா� வ Lச6ப:� ேநர�, 
அ6ெபாA� அ	ணாமைல6 ப�கைல�கழக*தி� இ.�த ப	�தமண� கதிேரச> 
ெச��யா.�, ப�ற பழ�ப	�த�க?� அறிஞ� அ	ணாE�+ எ[வைகய�F� 
அ=மதி அளD�க�Mடா� எ�G, ேபராசி�ய� கா.06ப�ரமண�ய6ப�5ைள அவ�களDட� 
வ()G*தி� Mறிவ��டன�. ேபராசி�ய� கா.0.ப�5ைள அ	ணாைவ வரவைழ6பதி� 
ெவG6)� ெகா5ளவ��ைல எ�றாF�, 0(G> POநிைலய�� காரணமாக, 
அ=மதியளD�கேவா, உதவ�யளD�கேவா மG*�வ��டா�. 

+றி6ப��ட நாளD� அ	ணா அவ�க5 சித�பர� வ�� ேச��தா�க5. ஆனா� 
ப�கைல�கழக*தி� ேப0வத(கான வாK6) கிைட�கவ��ைல. அறிஞ� அ	ணா 
அவ�கைள> ெகா	: எ6ப�ேய=� M�ட� நட*திவ�டேவ	:� எ�ற 
ஆ�வ*தா� கிள��ெதA�த மாணவ�க5 )லவ� நா.$.மாண��க� அவ�களD� 
ஒ*�ைழ6ப�� ேப��, கித�பர� இராமசாமி> ெச��யா� உய�நிைல6ப5ளD 
ம	டப*தி�, ெபா��M�ட� ஒ�றிைன ஏ(பா: ெசKதன�. ேதாழ� க.அ�பழக� 
மிக ஊ�க*ேதா: பண�யா(றினா�. அ	ணா அவ�க?� ஆ�M�ட*தி� கல�� 
ெகா5ள இைச�தா�. 

M�ட*தி(+6 )லவ� நா.$.மாண��க� அவ�க5 தைலைம தா1கினா�. அறிஞ� 
அ	ணா அவ�க5 இள� உ5ள� எ�=� ெபா.5 ப(றி அழகியேதா� க.*�மி�க 
சீ�ய ெசா(ெபாழிவா(றினா�க5. 

அ	ணாமைல6 ப�கைல�கழக மாணவ�களD� $த� $ய(சி ேதா�வ�/(ற� 
எ�றாF�, மY	:� வ.கிேற� எ�G அ	ணா அவ�க5 அளD*த ஆGத� 
ெபாழிய�� காரணமாக, மாணவ�களD� உ5ள*ேத f	ெடA�த கன� அட1காம� 
0ட�வ��: எ���ெகா	ேடய�.�த�. 
(ம�ற�, நா5: 15.10.1954) 

ச&திேராதய� நாட*தி6 அ�ணா 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ெபா� வாOவ�� ஈ:ப�ட ெபாAதி�, $தலி� சிற�த 
ேப>சாளராக, எA*தாளராக6 ெபய� ெப(றா�. ப��)தா�, அவ� ஒ. சிற�த 
நாடகாசி�ய� எ�ப��, அ*�ட� நாடக1களD� ந�*தெபாA� அவ.ைடய ந�6)* 
திறைம/� ெவளD6ப�ட�. $�) )ற�பானதாக� க.த6ப�ட நாடக�கைலய�� 
அரசிய�கார�க?�, ப�*தவ�க?� ஈ:ப�:, அரசியF�+ நாடக* �ைறைய 
சிற�தெதா. ப�க*�ைணயாக ஆ�கிய ெப.ைம அ	ணாைவ> சா.�. 
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அறிஞ� அ	ணா $தலி� எAதி, ந�*த நாடக� ச�திேராதய� ஆ+�. அதி� 
$�கிய பாகமான �ைரராl ேவட*ைத அ	ணா அவ�க5 ஏ(G ந�*தா�க5. 
ம(G� அதி� ந�*ேதா�� பல�, அ	ணாE�+* ெத��த ந	ப�க5, திராவ�ட 
நா: அFவலக*தி� பண�யா(றியவ�க5. அத(+ $� ந�*�6 
பழ�கமி�லாதவ�க5 ஆவா�க5. அவ�க5 எ�ேலாைர/� ைவ*�, அ	ணாவ�� 
ச�திேராதய� ெவ(றிகரமாக நட�ேதறிய�ட�, க�சி�ெகா5ைககைள நாடக 
அளவ�� பர6)வத(+ வழிகா��யாக இ.�த�. ச�திேராதய*தி� ெவ(றி�+ 
$�கிய காரணமாய�.�த�, அ	ணாவ�� எA*�� ந�6)�தா�. 

1943 இGதிய�� சித�பர*தி� அ	ணாவ�� ச�திேராதய� நைடெப(ற�. அ	ணா 
�ைரராஜாக ந�*தா�. 

நாடக*தி� வ.� �ைரராl, கைடசிய�� வ�ஷ*ைத� +�*� இற�+� க�ட� 
வ�த�. �ைரராl வ�ஷ�ேகா6ைபைய� ைகய�ெல:*� அ.�த6 ேபானா�. 

திVெர�G நிG*�1க5 எ�G M>ச� வ�த�. எ1கி.�� எ�G பா�*தா�, நாடக 
ேமைடய�லி.�த�ல. கீழி.��, நாடக*தி(+ தைலைம வகி*தவ� எA�� நி�G 
அ[வாG ெசா�னா�. ஒ.வ.�+� ஒ�G� )�யவ��ைல. நாடக� அ6ப�ேய 
தைடப�ட�. �ைரராl வ�ஷ� ேகா6ைபைய� ைகய�� ப��*தப� இ.�தா�. 
தைலைம வகி6பவ� ேமைடமY� ஏறினா�. இ� Mடா�. அ	ணா அவ�க5 வ�ஷ1 
+�6ப� Mடா�, அவ� ஏ� ெச*�6ேபாக ேவ	:�? அவ� இZட6ப�டா�, இ� 
ேபால ஜமY�தாராக இ.�க $�யாம�, ேபாKவ�டா�. அ	ணா வ�ஷ1 +�6பைத 
நா� பா�*�� ெகா	�.�க $�யா�! எ�G உண�>சி6 ெப.�+ட� ேபசினா�. 
ம(றவ�க5 அவைர> சமாதான6 ப:*தி உ�கார ைவ*தா�க5. அ�த அளE 
அ	ணாவ�� ேசாக6 ேப>0� ந�6)� அதி� இ.�த�. 
(ம�ற�, நா5: 15.11.1954) 

ம�மல� சி - ஆனா6 ெவDறி! 
1942-� ச�.ேக.வ�.ெர�� அ	ணாமைல6 ப�கைல� கழக*தி� �ைணேவ�தராக 
இ.�த கால*தி�, அறிஞ� அ	ணா அவ�கைள வரவைழ�க $ய(சி எ:*�, அ�த 
$ய(சி ேதா�வ�/றேவ, திராவ�ட இய�க மாணவ�க5 ேவெறா. வாK6ைப 
எதி�பா�*தி.�தன�. 

ச�.ேக.வ�.ெர�� இய(ைக எKதிய ப�ற+ ேதாழ� எ�.இெர*தினசாமி அ	ணாமைல6 
ப�கைல�கழக* �ைணேவ�தராக வ�தா�. அ6ெபாA� தமிO* �ைற6 
ேபராசி�யராக* ேதாழ� கா.0.ப�5ைள அவ�க5 இ.�தா�க5. ேதாழ� க.அ�பழக� 
தமிO இல�கிய� கழக*தி� ெசயலாளராக இ.�தா�. திராவ�ட இய�க 
மாணவ�களD� ஒ*�ைழ6ப�� ேப�� ேதாழ� க.அ�பழக� அவ�க5 வ�டா 
$ய(சிெசK� அறிஞ� அ	ணா அவ�கைள வரவைழ6பத(கான அ=மதிைய* 
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�ைணேவ�த�ட� ெப(றா�. அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� வ.ைக அ	ணாமைல6 
ப�கைல� கழக*தி� ம�:ம�லாம�, மாணவ உலகிைடேய )தியெதா. 
வரலா(ைற ஏ(ப:*�வதாகE�, மாணவ இய�க வள�>சி�+ ஊ�ட� 
ஊ�:வதாகE� இ.�த�. 

தமிO6 ேபரைவ, தமிO இல�கிய� கழக� ஆகிய இர	�� சா�பாக6 ப�டமளD6) 
வ�ழா ம	டப*தி� ஏ(பா: ெசKய6ப��.�த M�ட*தி(+6 ேபராசி�ய� 
கா.0.ப�5ைள அவ�க5 தைலைம தா1கி அறிஞ� அ	ணாைவ6 ப(றி அ�ய 
பாரா�:ைர ஒ�G வழ1கினா�. மாணவ உ	ண1கெள�லா� அைடய 
$�யாதெவா�ைற அைட��வ��டைத6 ேபா� ெப.மித உண�>சிேயா: 
களDெகா5ள, அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ஆ(ேறார� எ�=� ெபா.5 ப(றி 
அழ+பட, ஆ�வ� மிக, நைகமிளDர, நய� சிற�க, ெபா� இனD�க, ெபா.5 ெபாதிய 
அ.வ�ய�� வ LO>சிெயன அ�ய ெசா(ெபாழிE ஆ(றினா�க5. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� தமிO6 ேப>சி� அ.ைமைய� ேக�டறி�த ெசவ�க5, 
அைதவ�ட ேமலாக வ�ள1கிய அவர� ஆ1கில6 ேப>சி� அ.ைமைய/� 
ேக�டறி/� வாK6ப�ைன/� ெப(றன. �ைணேவ�த� ேதாழ� எ�.இெர*தினசாமி 
அவ�க5 தைலைமய�� பைழய உலக$� )திய உலக$�(Mந ற�சட Vடன யேன 
Pநற) எ�=� ெபா.5 ப(றி அ�யேதா� ெசா(ெபாழிவா(றினா�க5. இ�த 
இர	:ேப>0�, அ	ணாமைல6 ப�கைல� கழக*தி� அ6ெபாA� ப�*�� 
ெகா	�.�த ெசய� மாணவ�க5 சில��+, அறிஞ� அ	ணாைவ> சிற�த 
எ:*��கா�டாகE� வழிக��யாகE� ெகா5?�ப� ஊ�கமளD*தன எ�றா� 
மிைகயாகா�. 

அ�த* தடைவ அ	ணா அவ�க5 வ�.�தின� வ�:திய�� இர	: f�G நா�க5 
ெதாட��� த1கினா�க5. அ6ெபாAதா� ேதனைடைய ெமாK�+� ேதன L�க5 ேபா� 
அறிஞ� அ	ணாைவ> 0(றி�ெகா	: மாணவ�க5 ேக5வ� ேம� ேக5வ� 
ேக�ட��, அ	ணா அவ�க5 வ�ைடய�.*த��, மாணவ�கைள மாணவநிைல�+6 
ப�ற+ ெபா�6பண��+ அைழ*த��, மாணவ�க5 இைச�த�� ஆ+�. 
(ம�ற�, நா5: 01.12.1954) 

அர�மைனய�6 வா&த க5சி ஆலமர*த��� வ&த' 
1944-� ஆ	�� த"ைச மாவ�ட*தைத> ேச��த தி.வாj�� நைடெப(ற 
நLதி�க�சி(ெத�னD�திய நலE�ைம> ச1க) மாநா��� ெப�யா� ஈ.ெவ.இராமசாமி 
அவ�க5 க�சிய�� தைலவராகE�, அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 க�சிய�� 
ெபா�>ெசயலாளராகE� ேத��ெத:�க6ப�டன�. 

ெப�யா� அவ�க5 தைலைமய�� கீO நLதி�க�சி வ�த கால*திலி.�ேத, அதாவ� 
1938-லி.�ேத, ெப�யா� இராமசாமி/�, அறிஞ� அ	ணாE� அரசிய� 
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க.*��கேளா: ெபா.ளாதார-சfக> சீ�தி.*த� க.*��கைள/� நா��� 
பர6பலாய�ன�. 0.1க� Mறி� மாளDைகய�ேல ம�:� உலாவ�வ�த க�சிைய 
மர*த��+ ெகா	:வர வ�.�ப�ன�. 

ெபா.ளாதார-சfக> சீ�தி.*த� க.*��கைள ஏ(G�ெகா5ள $�யாத அளE�+6 
ப�(ேபா�+ வாதிகளாK வ�ள1கிய நLதி�க�சிைய> சா��த சில பைழய ப�ர)�க?�, 
பண�கார�க?�, ப�டதா�க?� நLதி� க�சிய�� தைலைம6 பதவ�ைய6 
ெப�யா�ட*திலி.�� ப�:�கிவ�டேவ	:� எ�G எ	ண�ன� அத(கான 
$ய(சிகைள/� ெசKதன�. 

1944-� ஆ	�� ேசல*தி� நLதி�க�சி மாநா: M�ட ஏ(பா: ஆய�(G. அ�த 
மாநா��� ெப�யா� அவ�களD� தைலைமைய மா(றி, அ�த6 பதவ��+� 
கால"ெச�ற ச�.ஆ�.ேக.ச	$� அவ�கைளயாவ� அ�ல� ேவG எ�த6 
ப�Eைவயாவ� ெகா	:வர சில ப�ர)�க?�, ப�ர)�கைள அ	�ேனா.� ஆதரE 
ேத:� படல*ைத* �வ�கின�. ப�ர)�களD� ேபா�+ ெப�யா.�+� கல�க*ைத/�, 
ேவதைனைய/� த�த�. நLதி�க�சிைய வ��: வ��: 0யம�யாைத 
இய�க*திேலேய த� கவன*ைத ெசF*தலாமா எ�GMட ெப�யா� அவ�க5 
எ	ண�னா�க5. அ�த ேநர*தி� அறிஞ� அணணா அவ�க5 நLதி�க�சிய�லி.�� 
பதவ� ேவ�ைட�கார�கைள நா� வ�ர�டேவ	:ேமெயாழிய நா� 
நLதி�க�சிையவ��: வ�லக� Mடா� எ�ற க.*ைத வலி/G*தினா�க5. 
அர	மைனய�லி.�த க�சிைய ஆலமர*த��+� ெகா	: வரேவ அறிஞ� 
அ	ணா அவ�க5 அ.�பா:ப�டா�க5. அத(கான $ைறய�� $ய�றா�க5. 

ெத�னD�திய நலE�ைம> ச1க� எ�ற க�சிய�� ெபயைர திராவ�ட� கழக� எ�G 
மா(றியைம�+� தL�மான*ைத/�, அரசா1க� த��5ள கEரவ6 ப�ட1கைள/�, 
பதவ�கைள/�, கழக உG6ப�ன�க5 �ற��வ�டேவ	:� எ�G�, அ6ப�* �ற�க 
வ��ைலயானா� அ*தைகேயா� கழக உG6ப�ன�க5 ஆகமா�டா�க5 எ�ற� 
க.*தைம�த தL�மான*ைத/� 1944-� ஆ	�� ேசல*தி� நட�த நLதி�க�சிய�� 
மாநில மாநா��� அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ெகா	:வ�� நிைறேவ(றினா�. 
ப�ட�-பதவ� ேவ�ைட�கார�க5 க�சிைய வ��: ஓ�ன�; க�சி பா�டாளD ம�களD� 
ைக�+ வ��ேச��த�. அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� +றி�ேகா5 ெவ(றிகரமாக 
ஈேடறிய�. 
(ம�ற�, நா5: 15.12.1954) 

ப�தி: 15 

?ைகய�ைல ந���� க*திB�ேகா6 
1948-ஆ� ஆ	�� ெப�யா� ப�ற�த நா5 வ�ழா6 ெபா��M�ட� ஒ�G, ெச�ைன 
ெபர�T� )ைக வ	� நிைலய*தி(+ எதி�F5ள ைமதான*தி� M�ட6ப�ட�. 
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அ�த வ�ழா6 ெபா��M�ட*தி� கல�� ெகா5?மாG அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 
அைழ�க6ப��.�தா�க5. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 அ�G பக(ெகாAதி� ேதாழ� க.அ�பழக� அவ�க5 
வ L��� த1கிய�.�தா�க5. ஓKவான ேநர*தி� ேச6� ேரச� fல� $க> சவர� 
ெசK� ெகா	டா�க5. மYைசைய> ெச�6 ப:*தேவ	� ேதாழ� அ�பழகனDட� 
க*தி��ேகா� ஒ�G ேக�டா�க5. ேதாழ� அ�பழக� அவ�க5 ெப�யெதா. 
க*த��ேகாைல� ெகா	:வ�� ெகா:*தா�. அ�த� க*தி��ேகா� மYைசைய> 
ெச�ைம6ப:*�வத(+6 பதிலாக> சீ�+ைல*�வ��ட�. இGதிய�� மYைச 
$Aவ�ேம எ:�கேவ	�ய நிைல ஏ(ப�ட�. எ6ெபாA�� மYைசேயா: 
கா�சியளD*�வ�த அ	ணா அவ�க5 அ�G ெபா�� M�ட*தி� மYைசய��லாம� 
கா�சியளD�கேவ	�ய�.�த�. 

அ�த ேநர� அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 இய�க நடவ��ைககய�� மிகவாக* 
ெதாட�) ெகா5ளாம� ஒ�1கிய�.�த ேநரமா+�. தா� மYைசய��லாமலி.6பைத* 
தம� அரசிய� ேபா�ேகா: சில� ெதாட�)ப:*தி6 பா��க�M:� எ�பைத உண��த 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5, ெபா��M�ட*தி� ேபசி�ெபா	�.�+�ேபாேத ஏ(ற 
ஒ. இட*தி� அதைன ெவளD6ப:*திவ��டா�க5. இ�G என�+ 
மYைசய��லாமலி.6பைத� க	ட சில�, இ� எ�ன )�ைமயாக இ.�கிறேத எ�G 
வ�ய6பைடகிறா�க5; ேவG சில� இத(+ ஏேத=� அரசிய� காரண� 
இ.�கேவ	:ெம�G ஐய6ப:கிறா�க5. இத(+ ஒ. காரண$� இ�ைல. ேதாழ� 
அ�பழக� அவ�கைள� க*த��ேகா� ேக�ேட�. அவ� )ைகய�ைல நG�+� 
க*தி��ேகா� ஒ�றிைன� ெகா	:வ�� ெகா:*தா�. அத� வ�ைளவா� எ� 
மYைச $Aவ�� எ:�க ேவ	�யதாய�(G. அ[வளEதா�! எ�=� க.*�6பட 
Mறினா�க5. M�ய�.�த ம�க5 ெகா�ெல�G சி�*�> சி�6ெபாலி கிள6ப�ன�. 
(ம�ற�, நா5: 01.01.1955) 

நாடக*தி6 பாட ேபத� 
ச�திரேமாக� நாடக*தி� அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 காகப�ட� ேவட�தா1கி, 
அ6ப+திைய> சிற6)ற ஆ�கினா�. காகப�ட.�+6 ப�ரதம சீடனாக ச1+ எ�பவ� 
வ.வா�. அதி� திெரௗபதிைய6 ப(றிய உைரயாட� காகப�ட.�+� ர1+வ�(+� 
நைடெபG�. திெரௗபதி�+ ஐ�� கணவ�மா�க5. ஒேர சமய*தி� த.ம� 
ெசா�க�டா� ஆடE�, சகாேதவ� த.ம'� ப��கE�, ந+ல� +திைர>சவா� 
ெசKயE� M6ப��டா� அவ5 எ�ன ெசKவா5? எ�G காகப�ட� ஒ. ேக5வ� 
ேக�பா�. 

எ�ன ெசKய$�/�? ெரா�ப> ச1கட�தா� எ�பா� ர1+. 
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நிைன6பத(ேக இ[வளE ச1கட� எ�கிறாேய, இைத6ேபால எ[வளE 
ச1கட1கைள அ�த6 பதி வ�ரைத தா1கிய�.6பா5! எ�பா� காகப�ட�. 

எ�ன ெசKதா5, bவாமி? எ�G ேக�பா� ர1+ 

திெரௗபதி உடேன கி.Zணபரமா*மாைவ நிைன*��ெகா	டா5. இ6ெபாA� 
கி.Zணபரமா*மா .�மண�/ட� ஊ"சலி� உ�கா��� ச�லாப�*�� 
ெகா	�.�தா�. கி.Zணபரமா*மா யா.ட� இ.�தா�? எ�G சீடைன� காகப�ட� 
ேக�பா�. 
.�மண�/ட� எ�G ர1+ ெசா�லேவ	:� 

ஆனா� ஒ. நா5 ச�திேமாக� நாடக*தி� இ�த� க�ட� வ�தெபாA�, 
கி.Zணபரமா*மா யா.ட� இ.�தா�? எ�G காகப�ட� ேக�டெபாA�, 
.�மண�/ட�! எ�G ெசா�வத(+6 பதி� ர1+ ேவட� ேபா�டவ� 
திெரௗபதி/ட� எ�G தவறி> ெசா�லிவ��டா�. மிக*தவறான பதி�! 
நாடகேமைடய��, ப�க*தி� இ.6பவ�க?�க ர1+ ெசா�ன பதி� தவறான�, 
பாட*தி� இ�லாத� எ�G ெத�/�! காகப�ட� ேவட*தி� ேவG யா.� 
இ�லாதி.�தா� திைக*�6 ேபாய�.6பா�க5. ஆனா� அறிஞ� அ	ணா 
சமாளD*��ெகா	: ஏ	டா, ம	:! ராதா, .�மண� ச*தியபாமா, ஆய�ர� 
ேகாப�ைகக5 இ[வளE ேப.� இ.6ப� கி.Zணபாமா*மாE�+6 ேபாதாெத�G, 
திெரௗபதிைய/� அவ.ட� அ=6ப�ைவ*�வ��டாயா? எ�G ெசா�னா�. 

ைகத�டலி� ெகா�டைக அதி��த�, ர1+ ேவட*தி� இ.�தவ� 
ெப.f>0வ��டா�. ெத�யா*தனமாக> ெசா�லிவ��ேட�, நா� ம	:, bவாமி! 
எ�G நிைலைமைய> சமாளD6பத(காக அ	ணா அவ�க5 ேச�*�>ெகா	ட இ�த 
பதி� ப��) பாடமாகேவ நாடக*தி� ேச���வ��ட�. 

நாடக*தி� பல.�+ பாட1க5 தவறி6ேபாKவ�:வ�	:. அ	ணா அவ�க5 
அவ(ைற* ெத���, ஏதாவ� ேக5வ�-பதி� த�� சமாளD*��ெகா	:வ�:வ� 
வழ�க�. 

சிைறய�6 ^ைன வள�1? 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5, $�$ைன6 ேபாரா�ட*தி� வ�ைளவாக f�G 
தி1க5 த	டைன ஏ(G> ெச�ைன> சிைறய�� இ.�தேபா�, 
ெபாA�ேபா�+�காக� ெகா	�.�தைவகளDேல Tைன வள�6) ஒ�றா+�. 

சிைற>சாைல�+> ெச�ற சிலநா�களD�, ஒ. தாK6Tைன இர	: +��கைள 
அைழ*��ெகா	:, நா5ேதாG�, இரவ��, அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 இ.�த 
க��ட� ப�க� வ.வ��, அைறகளD� ஏேத=� இ.�கிறதா எ�G ேத:வ��, 
ப�ற+ ேபாKவ�:வ�� ஆன கா�சி அ	ணாவ�� உ5ள*ைத6 ெப��� கவ��த�. 
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அதனா� அ�த6 Tைனக?�+ ஏேத=� உணE திர�� ைவ*தி.�கேவ	:� 
எ�ற இர�க உண�E அவ.�+6 ப�ற�த�. 

அ�G $த� அ	ணா அவ�க5 நா5ேதாG� தம�+� ெகா:�க6ப:� பாலி� ஒ. 
ப+திைய6 Tைனக?�ெக�G ஒ��கிைவ�க* ெதாட1கினா�க5. தாK6 Tைன/� 
இர	: +��க?� வ.�ேபா�, அவ� அைறய�� இ.�)� கதE�+ அ.கி� 
உ�கா���ெகா	: ஒ. அFமினDய� கி	ண*ைத இ.�)� க�ப�க?�+ 
இைடய��வ��:, ெவளDேய ைவ*�, அதைன� க�ப�க?�க.கி� 
த5ளDைவ*��ெகா	:, உ5ேள இ.�தப�ேய நL	ட +வைளய�.�+� பாைல 
அ�த� கி	ண*தி� ஊ(Gவா�க5. 

தாK6Tைன $தலி� +��கைள> சா6ப�டவ��:வ��:* தா� கா*�� 
ெகா	�.�+�. அ�த� +��களD� ஒ�G ப.*� வலிE5ளதாகE�, ம(ெறா�G 
ெமலி�� வலிவ(றதாகE� இ.�தன. வலிE5ள +�� வலிவ(ற +��ைள 
அ6பா� த5ளDவ��:* தாேன பாைலெய�லா� +��க $யF�. அ6ெபாA� 
தாK6Tைன வலிE5ள +��ைய அ6பா� த5ளDவ��: வலிவ(ற +�� 
சா6ப�:வத(+ இட� ஏ(ப:*தி�ெகா:�+�. +��க5 இர	:� சா6ப��: 
$��தத(+6 ப�ற+தா� தாK6 Tைன +��க $யF�. பா� மி>ச� இ.�தா� 
+��+�; இ�ைலயானா� +��கைள அைழ*��ெகா	: ேபாKவ�:�. இ�த� 
கா�சி அறிஞ� அ	ணாE�+ வ�ய6ைப/� ெபாA�ேபா�ைக/� த.�. 

கைடசி சில நா�களD� ெமலி�த Tைன�+�� வராம� தாKTைன/� ப.*த 
+��/� ம�:ேம வ�தன. இர	: f�G நா�க5 கழி*� ேக�டறி�தேபா� 
அ�த6 Tைன�+��ைய யாேரா அ�*� இற�� ேபாKவ��ட� எ�G ெத�யவ�த�. 
அ�த> ெசKதிைய� ேக5வ�/(ற அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 எைதேயா 
பறிெகா:*�வ��ட� ேபா�ற இர	: f�G நா�களாக� காண6ப�டா�க5. 
(ம�ற�, 01.03.1955) 

ேபச H�யாமDேபான ஒேர )5ட� 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 திராவ�ட $�ேன(ற� கழக�, திராவ�ட� கழக� ஆகிய 
அைம6)க5 ேதா�Gவத(+ $�னா�, நLதி�க�சிய�� சா��தி.��, ப+*தறிE 
இய�க� ெகா5ைககைள நாெட1+� பர6)� பண�ய�� ஈ:ப��.�தேபா�, ெத� 
ஆ(கா: மாவ�ட*ைத> ேச��த அவa�ேப�ைட�+ ஒ.$ைற 
அைழ�க6ப��.�தா�க5. 
அவa�6ேப�ைட ைவதLக6 ெப�யவ�க5, பண�காரா�க5 ஆகிேயா�� 
ஆதி�க*தி�கீO இ.��வ�த கால� அ�. ப+*தறிவ�ய�க� ெகா5ைககளDேல 
ப(G�ெகா	ட ஒ. சில இைளஞ�க5 அறிஞ� அ	ணா அவ�கைள வரவைழ*� 
அ[z�� எ6ப�ேய=� ஒ. ெபா��M�ட*ைத நட*திவ�டேவ	:� எ�G 
$ய�G அ.�பா:ப�:� M��னா�க5. அறிஞ� அ	ணாE� இைச�தா�க5. 
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அவa�6ேப�ைடய�� மண�ய�காரராK இ.�த ெப�யவ� ஒ.வ� த�ைம6 
ெபா.�ப:*தாம� ெபா�ய�க5 ெபா��M�ட� M�:கிறா�கேள எ�பைத� க	: 
சின1ெகா	:, எ6ப�ேய=� M�ட*ைத நட*தெவா�டாம� ெசK�வ�:வ� எ�ற 
$�E�+ வ�தா�. 

ெபா��M�ட� ஆர�பமாகி அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 எA�தி.�+�ேபா� அ�த 
மண�ய�கார� M�ட*திைட வ�� நா(காலி ேபா�: உ�கா���ெகா	:, அவ� 
$�னேர ஏ(பா: ெசK� ைவ*தி.�தப� பைறய�6ேபாைர6 பா�*�, 
த6ப�ைடைய அ�/1கடா. . . எ�G க�டைள ப�ற6ப�*தா�. அ[வளEதா� 
M�ய�.�ேதா� கா� ெசவ�:ப:�ப�யாக6 பைறய�6ேபா� பைறெயாலி கிள6ப�ன�. 
அறிஞ� அ	ணாவா� ஏ�� ேபச $�யவ��ைல. நா� சிறி� ேநர*தி� 
$�*��ெகா5கிேற�. அைத� ெகா"ச� நிG*த> ெசா�F1க5! எ�G அ	ணா 
அவ�க5 அ�த மண�ய�காரைர ேக�:�ெகா	டா�க5 அெத�லா� 
$�யா�!அ�/1கடா . . . எ�G மண�ய�கார� ேமF� க:ைமயாக� 
க�டைளய��டா�. அதிக ேநர� ேபச6ேபாவதி�ைல, சிறி� ேநர�தா� எ�றா� 
மY	:� அ	ணா அவ�க5. 
யாைர� ேக�:�ெகா	: ேபசவ�தாK? எ�ைனயா ேக�:�ெகா	: வ�தாK? 
இ�ைலேய? எ�றா� மண�ய�கார�. 

ெபா�ம�க5 M�வ��டா�க5, இவ�கைள எA��ேபாக> ெசா�Fவ� உ1க5 
ஊ.�+ ந�லத�ல. இ6ெபாAதா� ேக�கிேற�, ேபசவ�:1க5 எ�G அ	ணா 
அவ�க5 ேக�டா�க5. 

அ6ப�யானா� ஐ�� நிமிட� ேப0 எ�G அவ� அ=மதி த�தா�. அவர� 
க�டைளய�� ேப�� த6ப�ைட ஒலி நி�ற�. அ	ணா அவ�க5 ேப>ைச ெதாட1கி 
ேபசி�ெகா	ேடறி.�தா�க5. ஐ�� நிமிட1க5 ஆனEடேனேய பைறெயாலி 
எA6)�ப� மண�ய�கார� க�டைளய��:வ��டா�. பைறக5 ெப.� ஓைச கிள6ப�ன. 
அ	ணா அவ�க5 எ[வளேவா எ:*�> ெசா�லி/� மண�ய�கார� M�ட� நட*த 
அ=மதி�கவ��ைல. மண�ய�காரைர எதி�*�6 ேப0� ஆ(ற� அ6ெபாA� 
யா.�+� ஏ(படாததா�, எ�ேலா.� வாளா இ.��வ��டன�. M�ட� க��ய 
இைளஞ�க5 அ6ெபாA� அ	ணா அவ�க5 எதி�� வர அ"சி மைற��வ��டன�. 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ேபச$�யாம� இற1கிய ஒேர ேமைட அ�தா�. 

மGநா5 காைலய�� சி(G	� அ.�த ஒ. உணE வ�:தி�+ அ.கி� அ	ணா 
அவ�க5 ெச�றேபா�, அ1கி.�த மண�ய�கார� அ	ணாைவ வரேவ(G> 
சி(G	� $தலியைவகைள வா1கி வழ1கினாரா�. $த� நா5 இரE� M�ட� 
ஏ� த�னா� நிG*த6ப�ட� எ�பத(காக காரண*ைத அவ� ெசா�F�ேபா�, 
M�ட*ைத நட*தவ��டா�, இைளஞ�க5, எ6ெபாA�� த�ைம மதி�காம� 
ேபாKவ�:வா�க5 எ�G�, அவ�க?�+ அ*� இ.�கேவ	:� எ�பத(+*தா� 
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M�ட*ைத தா� நிG*தினதாகE� Mறினாரா�. 
(ம�ற�, நா5: 15.03.1955) 

ப�தி: 16 

?B&'ெகாSளாத அறிHக� 
ேதாழ� �.ச	$க� அவ�க5 ெச1க(ப�: மாவ�டடா	ைம� கழக* தைலவராக 
இ.�+�ேபா�, அறிஞ� அ	ணா அவ�க5, அவேரா: கா�� ெச1க(ப�: 
மாவ�ட*ைத> ேச��த சி({�6 ப+தி�+> ெச�ல ேவ	�ய வாK6) ஒ�G 
ஏ(ப�ட�. இ� நைடெப(ற� ஏற*தாழ 1944-� ஆ	டாக இ.�க�M:� 

ேதாழ� �.ச	$க� அவ�க5 கா�� ெச�Gெகா	�.�+�ேபா� இைடய��, ஒ. 
சி({��, மாவ�டா	ைம� கழக*ைத> ேச��த �வ�க6 ப5ளD ஒ�ைற� 
க	டாரா�. அதைன6 பா�ைவய�டலா� எ�G க.தி� காைர நிG*திவ��:, அறிஞ� 
அ	ணாைவ/� அைழ*��ெகா	: ப5ளD�Mட*தி� mைழ�தாரா�. அ�த6 
ப5ளD�Mட*�* தைலைமயாசி�ய� அரசிய� அறிE� ெபா� அறிE� அ(ற 
ஒ.வராக இ.�ததா� அ	ணாைவ அவரா� க	:ெகா5ள $�யவ��ைல. 
ேதாழ� �.ச	$க� தைலைமயாசி�ய�ட� ப5ளD�Mட*� நிைலைமகைள6ப(றி> 
சிறி�ேநர� ேக�டறி��வ��:, அறிஞ� அ	ணாைவ> 0���கா�� இவ� யா� 
ெத�/மா? எ�G தைலைமயாசி�யைர� ேக�டாரா�. 

யா� எ�G ெத�யவ��ைலேய! எ�G தய�க*ேதா: தைலைமயாசி�ய� 
Mறினாரா�. 

இவைர* ெத�யா�? எ�னKயா நL தைலைமயாசி�ய�! எ�றாரா� ேதாழ� 
ச	$க�. 

எ1ேக=� பா�*தி.6ேப�, ச�யாக நிைனE இ�ைல! எ�G Mறினாரா� 
தைலைமயாசி�ய�. 

இவ� ெத�யா�!. . . இவ�தானKய அ	ணா�ைர! அ	ணா�ைர எ�G ேதாழ� 
�.ச	$க� ெசா�ல, அ6ெபாA�� அ	ணாைவ யாெர�G அ�த* 
தைலைமயாசி�யரா� )���ெகா5ள $�யவ��ைல. 

இவ�தானKய அ	ணா�ைர! ச�திேராதய�! நாடக�! ெத�யா�? எ�G ேதாழ� 
ச	$க� மY	:� ேக�டாரா�. 

ஓேகா! நாடக� கா	�ரா��காரரா . . எ�G இA*தா(ேபா� Mறினாரா� 
தைலைமயாசி�ய�. 
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இ�ைலயா! ச�திேராதய� �ைரராl ேவஷ� . . . ந��க�ேல எ�G ேக�டாரா�. 

ஓேகா! ந�கரா? . . . எ�G )���ெகா	டவ�ேபால ெதளDEப:*தி�ெகா	டாரா� 
தைலைமயாசி�ய�. 

எ�ைனயா இ�! இவைர* ெத�யா�? வ�:தைல6 ப*தி�ைக! எA�வா.! . . . 
ேப0வா.! அ	ணா�ைர! ெத�யா�? எ�G ேமF� வ�டாம� வ�னவ�னாரா�. 

தைலைமயாசி�ய� தா� )���ெகா5ளாதைத இனD/� கா���ெகா5ள�கMடா� 
எ�G க.தி, ஓேகா! இ6ெபாA� ெத�/�! ெத�/�! பா�*தி.�கிேற�! 
இ6ெபாAதா� நிைனE�+ வ.கிற�! எ�G Mறினாரா�. உ5ளப�ேய 
அ6ெபாA�� அவ� )���ெகா5ளவ��ைலயா�. 

இ�த உைரயாட�க?�கிைடேய அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 நி�Gெகா	: எ�ன 
ெசKவெத�G ேதா�றாம� த*தளD*தாரா�. அ�த இட*ைதவ��: அக�றா� 
ேபா�� எ�றாகிவ��டதா�. 
(ம�ற�, நா5: 01.04.1955) 

ெவ�Lகாவலி6 ேபாட� க$Lகாவலி6 ?�&தா� 
1938-ஆ� ஆ	��, ஆ>சா�யா�� க�டாய இ�தி mைழ6ைப எதி�*�6 ேபாரா�ட� 
நட*த6ப�டேபா�, அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 அதி� ஈ:ப�: ச�டவர�)�+ மYறிய 
ெசா(ெபாழிவா(றினா� எ�G ஆ>சா�யா� ஆ�சியா� +(ற"சா�ட6ப�:, நா�+ 
தி1க5 ெவG1காவ� த	டைன வ�தி�க6ப�டா�. அவ� ெச�ைன6 
ெப."சிைறய�� ைவ�க6ப��.�தா�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 சிைற)+$�னேர இ�தி எதி�6)* ெதா	ட�க?�, 
தைலவ�க?� பலராக> சிைற )+�தன�. ந	ப�க5 பல� இ.�தேபாதிF�, 
உ	eவ��, உற1+வ��, உைரயா:வ�� ஆன ெசய�களDேலேய 
ெபாAெதா�லா� கழிவ� அ	ணாE�+ ஊ�க*ைத/� மகிO>சிைய/� 
அளD�கவ��ைல. எனேவ இர	டா� வ+6) ெவG1காவ� த	டைனைய� 
க:1காவ� த	டைனயாக மா(றி�ெகா5வத� fல� ஊ�க$�, மன�கிள�>சி/� 
ெபறலா� எ�G க.தி* தம�+� க:1கால� த	டைன ெகா:�+�ப� உ�ய 
அதிகா�கைள அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 வ�.�ப�� ேக�:�ெகா	டா�. 
அதிகா�க?� அ[வாேற சில நா�க5 கழி*� அளD*தன�. 

அறிஞ� அ	ணாவ�� ேபா�+ பலராF� பாரா�ட6பட ேவ	�யதாக இ.�தேதா: 
ம�:ம�லாம�, சிைறய�� நைடெப(ற ஒ. நிகO>சியா� மிக ேம�பா:(றதாகE� 
க.த6படேவ	�யதாக மாறி(G. 
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அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 எ�G இர	டா� வ+6) க:1காவ� த	டைனைய 
வ�.�ப� ஏ(G�ெகா	டா�கேளா அேத நாளD� தி.வாசகமண�யாக வ�ள1க+� 
ேதாழ� ேக.எ�.பால06ப�ரமண�ய� அவ�க5 $த�வ+6) ெவG1காவ� 
த	டைனைய* தா1கி�ெகா5ள$�யாம�, ம�னD6)� ேக�:�ெகா	: 
ெவளDேயற வ�.�ப�னா�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ெவG1காவ� த	டைனைய ெவG*�� க:1காவ� 
த	டைனைய ஏ(G�, க:1காவF�+�ய உ:6)கைள அண���ெகா	: 
சிைறய�F5ள ஒ. வாய�லிேல mைழ/�ேபா�, ேதாழ� ேக.எ�.பால06ப�ரமண�ய� 
அவ�க5 ம�னD6)� ேக�:�ெகா	ட நிைலய�� வ L�:�+6ேபாக ெவளDேயறினா�. 
இ.வ.� வாய�லி� ஒ.வைரெயா.வ� க	:ெகா	டன�. அறிஞ� அ	ணா 
அவ�க5 அவைர6 பா�*�� ேகலி> சி�6) சி��க, அவ� அச�ைட> சி�6) 
சி�*தாரா�. அ	ணா அவ�க5 அவைர6 பா�*�, அவைர6ேபாலேவ ம�னD6)� 
ேக�:�ெகா	: $�னேர ெவளDேயறிவ��ட ஒ.வ� ெபயைர>ெசா�லி, அவ�தா� 
ெவளDேய அவ.�காக� கா*��ெகா	�.6பா�, ேவG யா.� இ.�கமா�டா�க5 
வரேவ(க எ�G சி�*��ெகா	ேட Mறி அ=6ப�னா�களா�. அறிஞ� அ	ணா 
Mறிய�ேபால ம�னD6)� ேக�:�ெகா	டாேர, $�னேர ம�னD6)� 
ேக�:�ெகா	ட ஒ.வ�தா� வரேவ(G நி�றாரா�! 
(ம�ற�, நா5: 15.04.1955) 

சாமியா� ஆசாமியா� ஆனா�! 
திராவ�டநா: அFவலக6 ெபாG6பாளராக இ.��வ.� ேதாழர ஈழ*� அ�க5 ஒ. 
கால*தி� |ல| ஈழ*� சிவான�த அ�களாக வ�ள1கினா�. 

ைகய�ேல கம	டல�, உடலிேல காவ� உைட, கA*திேல உ.*திரா�க� ெகா�ைட, 
ெந(றிய�ேல தி.நL(G6 ப�ைட, காலிேல க�ைட, தைலேயா ெமா�ைட. இ�த* 
தவ*தி.� ேகால*ேதா:தா� அவ� 1938 ஆ� ஆ	�(+ $�னா� 
கா�சியளD*தா�. ஈழநா��ேல ப�ற��, சிGவயதிேலேய தவ*தி.�ேகால� T	: 
bதலயா*திைரக5 பலெச�G, இGதியாக� க.z�� அறிEதய� கழக� எ�ற 
ஒ. நிGவன*ைத ஏ(ப:*தி�ெகா	:, சிவTைச ச�திTைசகளD� $�$ரமாக 
ஈ:ப��.�தா�. தமிழினDட*ேத ஆO�த ப(G� அத� வள�>சிய�ேல அ�கைர/� 
ெகா	: வ�ள1கினா�. ேதாழ� இராசேகாபாலா>சா�யா� 1938-� இ�திைய� 
க�டாய6 பாடமா�+ேவ� எ�G அறி�ைகவ��டேபா�, அதைன எதி�*� 
அ>சா�யா.�+ மத� த�தி அ�*தவ� ஈழ*�> சிவான�த அ�கேளயாவா�. இ�தி 
எதி�6) இய�க*ைத அவ�தா� �வ�கினா�. ப�ற+தா� நாவல� பாரதியா�, ெப�யா� 
இராமசாமி அறிஞ� அ	ணா ேபா�றவ�க5 கல��ெகா	டா�க5. ஈழ*�> 
சிவான�த அ�க5 இ�தி எதி�6ப�� $த� ச�வாதிகா�யாக6 பண�யா(றி> சிைற 
)+�தா�. 
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ஈழ*� அ�க5 காவ�/ைட* ேதா(ற*ேதா: சிைற )+�தி.�த காைல, அறிஞ� 
அணணா அவ�க?� ெச�ைனய�� சிைற)+�தா�க5. இ.வ.� ப� வ+6ப�� 
ைவ�க6ப��.�தன�. இ.வ.� ஒ.வைரெயா.வ� கானE�, ஒ.வேராெடா.வ� 
அளவளாவE�, ஒ.வ.�ெகா.வ� க.*��கைள6 ப�மாறி�ேகா5ளE� 
மி�கவாK6)�, ெபாA�� ஏ(ப�டன. அறிஞ� அ	ணாவ�� க.*��க5 ஈழ*� 
அ�கைள� கவ��தன. ப�தி> சாமியா� ப+*தறிE> சாமியாராக> சிறி� சிறிதாக 
மாற* ெதாட1கினா�. அ�களா�� உ5ள*ைத ந�+ அறி/� வாK6ப�ைன6 ெப(ற 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5, அ�களா�� உ5ள� ம	ணாைச - ெப	ணாைச - 
ெபா�னாைச எைத/� எ6ெபாA�� வ��டதி�ைல எ�பைத* ெதளDவாக6 
)���ெகா	டா�க5. அ�களா�� ெபாKைம வாO�ைகைய6 ப(றி அ	ணா 
அவ�க5 அ��க� ேகலி/� கி	டF� ெசK/�ேபாெத�லா� நா� ம�:� 
இ6ப�ய�ல; இ�த உைடய�� இ.�+� எ�லா> சாமியா�க?� இ6ப�*தா�; 
இத(+ வ�திவ�ல�+ அ�திF� அ�� எ�G ஈழ*� அ�க5 ெச6)வாரா�. ேகாண� 
வாO�ைகையவ��:, ேநரான வாO�ைக�+ ேந�$கமாக உ5ள�ேபா: 
வர>ெசா�லி அ	ணா அவ�க5 அ�களாைர> சிைறய�� வ()G*�வா�களா�. 

ஈழ*�> சிவான�த அ�க5 ெவளDய�� வ�த ப�ற+� சிலநா�க5 காவ�/ைடேயா: 
கா�சி அளD�க, அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 உ5ள*திேல ஆைச அ[வளE� இ.�க, 
காவ�/ைடேய�? தி.நL(G6 ப�ைடேய�? எ�G ேகலி ெசKய, |ல| ஈழ*�> 
சிவான�த அ�க5 ெபாKைம வாO�ைகையவ��:, உ	ைமயான ேந�ைமயான 
வாO�ைகய�� )+��, Xய ெவ5ைளயாைட�ேகால� T	: ேதாழ� ஈழ*� 
அ�களாக மாறினா�. அ	ணாவ�� அறிEைர சாமியாைர ஆசாமியாராக ஆ�கி(G! 
சிைறய�� ஏ(ப�ட பல�களD� இ�E� ஒ�G! 
(ம�ற�, நா5: 01.05.1955) 

காவD)ட*தி6 கடைம0ண� சி 
1953-� ஆ	: $�$ைன6 ேபாரா�ட*தி� ஈ:ப�: அ	ணாE� பல கழக* 
ேதாழ�க?� சிைற ஏகின�. சிைற )+�த ேதாழ�க5 சிைற Mட*தி� க�: 
தி�ட1க?�+ உ�ப�: க�:6பா: தவறாம� நட�� ெகா5ள ேவ	:ெம�G 
வ()G*தி அதைன கா*� வ.வதிேல அ	ணா அவ�க5 க	e� க.*�மாக 
இ.�தா�க5. 

ஒ. சமய*தி� சிைறய�� ஒ. +Aவாக mைழ�த $6ப� ேப� சாைலய�� 
வ�ைசயாக அமரE�, அைற�+5 இ.�க� சிG நL�6 பாைனைய ெவளDேகா	: 
வரE� ேசா(றிைனச ெச�G வா1கி�ெகா5ளE� மG*�வ��டன�. சிைற 
வா�ட�க?�+�, கழக* ேதாழ�க?+� தகராG வள��த�. இைத� ேக5வ�/(ற 
அ	ணா, எ�ைன அைழ*� அவ�களா� சிG நL� பாைனைய எ:*� ெவளDேய 
ைவ�க $�யவ��ைலெய�றா� நாேன வ�த அவ�களD� சிநL�6பாைனகைள 
ெவளDேய எ:*� ைவ�கிேற� - ேசாG� வா1கி*த.கிேற�, அவ�களDட� ெசா� 
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எ�றா�. நா� ேபாK கழக* ேதாழ�களDட� அ	ணா இ6ப� உ1களDட� ெசா�ல> 
ெசா�னா� எ�றEட� அவ�க5 க	 கல1கி அ	ணா வரேவ	டா� நா1கேள 
$ைற6ப� நட��� ெகா5கிேறா� எ1கைள ம�னD�+�ப� அ	ணாவ�ட� 
MG1க5 எ�G ெத�வ�*தன�. 
அ	ணாேவா: வாO�த அ�த சிைறவாச�, நாவல� ெந:"ெசழிய�. 

யா(�� ஊசி? 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க?�+6 ெபாA�ேபா�+வத(+�ய ப(G� ேகா:களD� 
மிக>சிற�த ப(G�ேகா: கா"சி* ேதாழ� சி.வ�.இராசேகாபா� ஆவா�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க?� ேதாழ� சி.வ�.இராசேகாபா� அவ�க?� மிக> சிறிய 
வயதிலி.�ேத இைணப��யா ந	ப�க5. ப5ளD6ப.வ கால*திF� இ.வ.� 
ஒ�றாகேவ ேச��� ப5ளD�+> ெச�வ��, ஒ�றாகேவ தி.�ப�வ.வ�மான 
பழ�க� T	�.�தவ�. ேதாழ� சி.வ�.இராசேகாபா� அவ�களD� ேப>0, ேபா�+, 
நடவ��ைகக5 எ�லா� அ	ணா அவ�க?�+ எ6ெபாA�� நைக>0ைவ 
பய6பனவா+�. அ*தைகய நக>0ைவய�னா� ஏ(ப:� மகிOவ��ப*ைத6 
ெபGவதிேல அ	ணா அவ�க?�+ எ6ெபாA�ேம வ�.6ப� மி+தி. அ	ணா 
அவ�களD� ேகலி/� கி	டF� ேதாழ� இராசேகாபா� அவ�கைள நிைல 
த:மாறைவ*� ேமF� ேமF� நைகயாட(+�யவராக அவைர ைவ*�வ�:�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ேதாழ� இராசேகாபாைல ப(றி� +றி6ப�:�ேபா�, அவ�, 
தம�+ ஒ. ஞாய�(G� கிழைம ேபா�றவ� எ�G MGவா�. அதாவ� 
ஞாய�(G�கிழைம எ6ப�6 ெபாA�ேபா�+வத(+�யெதா. நாளாக 
வ�ள1+கிறேதா, அ6ப�* ேதாழ� இராசேகாபா� ெபாA�ேபா�+வத(+�ய 
ஒ.வராக வ�ள1+கிறா� எ�G ெபா.5. 

ேதாழ� இராசேகாபா� அவ�கைள மனதி� ைவ*��ெகா	:தா� அறிஞ� அ	ணா 
அவ�க5 ச�திரேமாக� நாடக*தி� பகX� எ�ற ஒ. நைக>0ைவ உG6ைப6 
பைட*தா�க5. நாடக*தி� அ�த உG6ைப ஏ(G ந��+� வாK6ைப அ	ணா 
அவ�க5 ேதாழ� இராசேகாபா� அவ�க?�ேக ெகா:*தா�க5. ேதாழ� 
இராசேகாபா� அவ�க5 ந�*��கா��ய அ�த உG6ைப ஏ(G ேவG யா� யாேரா 
நL	டகாலமாக6 பழ�கமான ந�க�க5Mட ந�*�6பா�*தா�க5. ஆனா� ேதாழ� 
இராசேகாபாைல6ேபா� அ[வளE திறைமயாக ந�*�� கா��யவ�க5 ேவG 
யா.மி�ைல எனலா�. காரண� ேதாழ� இராசேகாபா�, இவ�களா� ம�:�தா� 
அ�த உG6)�+றிய நைக>0ைவைய உ	டா�க $�/� எ�பதா+�. அறிஞ� 
அ	ணா அவ�க5 ேதாழ� இராசேகாபா� அவ�கைள ஓயாம� கி	ட� 
ெசK�ெகா	ேடய�.6பா�. ஒ.ெபாA� ேதாழ� இராசேகாபா� அவ�க5 
அ	ணாவ�ட� வ�� த�ைம இரE எலி ஒ�G க�*�வ��டதாக� Mறினா�. 
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அ	ணா அவ�க5 சி�*��ெகா	ேட எலியா? உ�ைனயா? எ�G ேக�டா�க5. 

ஆமா1க! எ�ைன*தா� எலி க�*�வ��ட�! எ�G ேதாழ� இராசேகாபா� இர�க� 
ேதா�ற� Mறினா�. 

ஊசி ேபாட=ேம! ஊசி ேபா�டா>சா? எ�G அ	ணா அவ�க5 ேக�க, உடேன 
இராசேகாபா� இ�=� ேபா�:�கலி1க! எ�G Mறினா�. 

உடேன அ	ணா யா.�+ ஊசி எ�G இராசேகாபாைல6 பா�*�� ேக�டா�க5. 

என�+*தா�! எ�G இராசேகாபா� அவசரமாக� Mறினா�. 

அ	ணா அவ�க5 சி�*��ெகா	ேட உன�க�ல! அ�த எலி�+ ஊசிேபா�டா>சா 
எ�Gதா� ேக�ேட�! எ�றா�. 

எலி�+ ஏ� ஊசி? எ�G இராசேகாபா� ேக�க அத(+ அ	ணா, அத=ைடய 
வ�ஷ� உ�ைன6 பாதி6பைதவ�ட, உ�=ைடய வ�ஷம�லவா அதைன அகிமாக6 
பாதி�க> ெசKதி.�+�! எ�G சி�*��ெகா	ேட Mறினா�. 
(ம�ற�, 01.06.1955) 

ப�தி: 17 

0யம�யாைத இய�க*தி� நா� ஈ:ப�டேபா� (1936�) மாநா:களDேல வ�மலா 
அ�ல� வ�தைவய�� க	ணL� எ�ற நாடக� நட*த6ப�: வ�த�. 
தி.>சி.கி.ஆ.ெப.வ�0வநாத� அவ�கைள தைலவராக� ெகா	: ஒ. நாடக�+A. 
இ� ேபா�ற நாடக1கைள நட*தி�ெகா	: வ�த�. ப�ற+ )ர�சி� கவ�ஞ� 
பாரதிதாச� அளD*த இரண�ய� அ�ல� இைணய(ற வ Lர� எ�ற நாடக� 
நட*த6ப�ட�. ஒ. $ைற அதிேல இ6ேபாைதய தி.வாசகமண� 
ேக.எ�.பால06ப�ரமண�ய$�, +*Xசி +.சாமி/� ந�*த�	:. இ�த நாடக*��+ 
ந�ல வரேவ() இ.�தைத�க	: நாடக� +A�கேள இதைன நட*தலாய�ன. 
ப�.ஜி.+6)சாமி நா/: ேபா�ற ந�க�க5 இதிேல ஈ:ப�டன�. நம� இய�க* 
ேதாழ�க5 இ1+ம1+மாக, சீ�தி.*த நாடக1க5 நட*தி�ெகா	�.�தன�. 
ந�கேவ5 எ�.ஆ�.இராதாவ�� நாடக� - சி.ப�.சி(றர0 எAதிய� - $த� 
$ைறயாக, தி.>சி திராவ�ட� கழக மாநா��ேலதா� நட*த6ப�ட�. 

மிக� +ைற�த ெசலவ�� அத(கான பண*ைத வா1கி�ெகா:�கேவ ெப�யா�ட� 
ெம*த ேபாராடேவ	�ய�.�த�. ந	ப� ஏ.ேக. ேவல� ஒ. சில நாடக1க5 
நட*தினா�. சி.ப�.சி(றர0 சில நாடக1கைள நட*தி�கா��னா�. நாைக ேதாழ� 
ேகாபா� ஒ. நாடக� +Aேவ அைம*�, சில ஆ	:க5 நட*திவ�தா�. அதிேல 
க.ணாநிதி ேவட� தா1கினா�. க.ணாநிதிய�� சா�தா எ�ற நாடக� ந�ல 
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ெச�வா�+ட� இ.�த�. பாவல� பால0�தர� ஒ. நாடக�+A ைவ*� 
நட*தினா�. இ[வ�தமாக இய�க6 ப�ர>சார*தி� நாடக� இைண�� வள��த�. 
 
�.ேக.எb. நாடக� +Aவ�� இ.�� �.வ�.நாராயணசாமி, எb.எb.இராேச�திர=� 
வ�லகி சீ�தி.*த நாடக1கைள நட*த* ெதாட1கினா�. நா� எAதிய ச�திேராதய� 
எ�ற நாடக� $த� $தலி� வட ஆ(கா: மாவ�ட தி.வ*தி)ர*தி� 
நைடெப(ற�. இர	ெடா. நாடக1க?�+6 ப�ற+, அதிேல ந�க� +Aைவ> 
ேச��தவ�க?� ஈ:படலாய�ன�. 

$�ேன(ற�கழக �வ�க நா�களDேல கழக� க��டநிதி, வழ�+ நிதி, 
ேபா�றைவக?�காக ேக.ஆ�.இராமசாமி, எ�.எ�.சி.ய�� ஆரவமி�க நாடக1களD� 
fல� ெப.நிதி திர�ட6ப�ட�. ச�திரேமாக�, நLதி ேதாவ� மய�க� ஆகிய 
நாடக1கைள தமிழக*தி� ப�ேவG இட1களD� நட*திவ�ேதா�. ச�திர ேமாக� 
நாடக*தி� ந�*தேபா�தா�, கேணச� சிவாஜி எ�G ப�ட� ெப(ற� - ெப�யா� 
P��ய�. க.ணாநிதிய��, X�+ேமைட, வாழ6ப�ற�தவ�க5, ந>0�ேகா6ைப 
ேபா�ற நாடக1க5 நாெட1+� ந�ல ப�ர>சார6 பல� ெகா:*தன. கேணச� 
அேநக நாடக1களD� ப1ேக(றா�. ஓ�. $ைற எ�.ஜி.ச�ரபாண�/� அ�த 
நாடக1களD� ப1+ ெப(றி.�கிறா�. நாடக�+A�க?�ெக�ேற எAதி� ெகா:*த 
நாடக1க5 ேவG. நா� இ6ேபா� +றி6ப���.6ப� கழக* ேதாழ�க5 அதிகமாக 
ஈ:ப�: ந�*த நாடக1கைள6 ப(றி இ[வ�த� வள��த நாடக$ைன. 

கழக நி�வாக அFவ� வளர, வளர $ட1கிவ��ட� எ�Gதா� ெசா�லேவ	:�. 
க.ணாநிதி எAதி, பல இட1களD� நாடக� +Aவ�னா� நட*த6ப�: வ�த 
உதயP�ய� எ�ற நாடக� ச��காரா� தைட வ�தி�க6ப�:வ��ட�. 
(20.12.1964) 

இ�த நிைலய�� ேமதின வ�ழவ�� அறிஞ� அ	ணா ேபசிய ேப>0 ப�ரமாதமாக 
இ.�த�. அ	ணாவ�� ேப>ைச அ6ப�ேய எAதி வ�� ந�ல தைல6)களD�: 
வ�:தைலய�� ேபா�ேட�.அ	ணாவ�� ப�ளா�+ கிைட�+மா எ�G ேத�ேன�. 
நா1க5தா� ப�ளா� எ:*�6ேபாட�Mடாேத . . . 
 
கா"சி மண�ெமாழியா� ேபா�வா5 ஆப}0�+ ேபா� ெசK� ஆ5 அ=6ப�, அ	ணா 
ப�ளா�+ ஒ�G ஓசிய�� ெப(G வ�:தைலய�� ேபா�:வ��ேட�. 
 
மGநா5 அKயா ெவளD`�லி.�� வ�தா�க5 அ� இ.�க�:�, ேந*ைத�+ 
ேப6ப�� யா� இ�த ப�ளா� ேபா�ட�? எ�G அ	ணாவ�� ப�ளா�ைக� கா�� 
ேக�டா�க5. வ�வர*ைத வ�ள�கிேன�. அKயாE�+6 ப�ரமாதமான ேகாப�. 
கைடசிய�� நா� கா0 ெசலE ைவ�கவ��ைல; ஓசிய�� வா1கி6 ேபா�ேட� 
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எ�ற�� சமாதான� அைட�தா�க5. 
(இராம. அர1க	ண�) 

1945-� ஆ	: சனவ� தி1களD� கடa�� திராவ�டமண� திராவ�ட� மாணவ 
மாநா�ைட நட*�கிறா�. தி..ஈ.வ�.கி. ச�ப* மாநா�:* தைலவ�. 

அ	ணா வ�:தைல �ைணயாசி�யராக இ.�ததி� இ.��, 10 வய� ச�ப*�ட� 
ந�ல பழ�க�. அவ�, இவ� எ�Gதா� அைழ6பா�. 

அ	ணா ேபச ஆர�ப�*தEட� ச�ப*ைத6 பா�*� த�ப� தைலவ� அவ�கேள என 
வ�ளD*தா�. ப�6) ஒ. +ைறேய இ�ைல அவ=�+. நL பா. அவ� ந�லா 
வ.வா� எ�றா�க5. 1961-� அேத ச�ப* அ	ணாைவ6பா�*� தி.வாள�. 
அ	ணா*�ைர அவ�கேள எ�றா�. 
(கவ�ஞ� க.ணாந�த�) 

ேக.ஆ�.சாமசாமி அவ�களD� நாடக� க�ெபனD த"சாz�� $காமி��.�த ேநர�. 
அ	ணா த"சாz� வ�த�� வா*தியா� எ�.எb.$*��கி.��ண�, ந�கமண� 
�.வ�.நாராயணசாமி, சிவாஜி கேணச�, ப�.எb.த�சிணாf�*தி, எb.எb.சிவP�ய�, 
ப�.எb.நேடச�, ஏ.எ�.ம.த6பா, இல�0மிபதி, எ�.எ�.கி.��ன�, 
எb.சி.கி.��ன�, �.எ�.க.ணாகர�, �.எ�.கி.��ன�, சித�பர�. ஜி.எb. 
மகாலி1க�, மண�, ேமலாள� ஆ�.எ�.வ Lர6ப� எ�ேலா.� அ	ணாைவ 
வரேவ(பா�க5. அ	ணா )� நாடக� ெகா	: வா���V1களா எ�G எ�ேலா.� 
ஒேர +ரலி� ேக�பா�க5. அ:*த வார� எ�G அ	ணா பதிலளD6பா�. 

ப�ற+ ெவ+வ�ைரவ�� அ	ணா 'ஓ� இரE' நாடக*ைத எAதி அளD*தா�. த"ைச 
இராமநாத� ஹாலி� ேவைல�கா�, ஓ� இரE. 
(கவ�ஞ�. க.ணாந�த�) 

த"சாz�� நைடெபற இ.�கிற மாநா�:�+ நL இர	டா5 $�னேம ேபாய�:. 
ஒ. 'G தி.�+றைள நLேய ேத��ெத:*��ேகா. ேபாbட� ைட6ப�ேல அைத 
ெவ5ைள*தாளDேல ஒ. ஐ'G காப� ப��	� ப	ண��ேகா அ6)ற� ெப�ய 
ஜEளD� கைடய�� ேக�டா�, �ண� ப}bகைள ம�6பத(+ ந�ல தி�கான பE	� 
அ�ைட கிைட�+�. அைத மலிE வ�ைல�+ வா1கி�ேகா. அதிேல இைத ஒ��, 
மாநா�: ப�த�கா� ஒ[ெவா�றிF� மா��:. மாநா�:�+ வர ம�க5 4 
தி.�+றைளயாவ� ப�*� ப�*�, அ�ேவ மன6பாட� ஆய�:� எ�றா� அ	ணா. 

 
அ�ணாK� ந�1ப�ைச1?லவ(�  

ேக.ஆ�.ஆ�.க�யாண� ராமசாமி 
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1944-� கைலவாண� அவ�களD� அ�) அரவைண6ப�� இ.�த ேக.ஆ�.ஆ.�காக 
எ�ற நாடக� க�ெபனDைய வா1கி எ�.எb.ேக.நாடகசபா எ�ற ெபய�� 
ேக.ஆ�.ஆ�� ேம(பா�ைவய�� ஒ(ைறவாைட* திேய�ட�� சிற6பாக நாடக1க5 
நட�� வ�த ேநர�. ஒ. சில�� PO>சியா� கைலவாண.� தியாகராஜ 
பாகவத.� ெஜய�F�+6ேபா+� நிைல ஏ(ப�ட�. 

நாடக� ெதாட��� நட�� வ�த�. நா=� இதி� ந�*� வ�ேத�. அ	ணா 
நாடக� பா��க அ��க� வ.வா�. நாடக� $��த�� உ5ேள (bேடl) வ�� 
ேக.ஆ�.ஆ�ட� ேபசிவ��:6 ேபாவா�. அ	ணாவ�� ேவைல�கா� நாடக*ைத 
எ�.எb.ேக. நாடக சபாவ�� ெகா:*தி.�ததா� அ	ணா. இ�த நிைலய�� நாடக� 
க�ெபனDய�� நி�வாக $ைறய�� சில மா(ற1க5 எ(ப�டதா� எ�ேலா.� ஒ. 
+ழ6பமான நிைலய�� இ.�தா�க5. இதனா� தா� இ�த� க�ெபனDய�லி.�� 
வ�ல+வதாக ேக.ஆ�.ஆ�. $�E ெசK� ைகெயA*தி�: ெவளDேயறினா�. 
வ.�ேபாேத அ	ணா எAதிய ேவைல�க� நாடக*ைத/� வா1கி வ��வ��டா�. 

ேக.ஆ�.ஆைர6 ப��ப(றி உடனD.�த ந�க�க5 ேமேனஜ�, ஆசி�ய�க5, 
ெதாழிலாள�க5 எ�ற 0மா� 50 ேப�க5 $�கியமானவ�க5 எ�லா� 
க�ெபனDையவ��: ெவளDேயறினா�க5. 
இதி� எ�.எb.$*�கி.Zண�, ப�.வ�.எ*திராl, ெபா�=சாமிப�5ைள, 
ேக.�.ச�தான�. ப�.எb.த�சிணாf�*தி, எb.ஸி.கி.Zண�, எ�.எ�.கி.Zண�, 
சிவாஜிகேணச�, சிவP�ய�, வ�.எb.நேடச� சி�னெபா�=சாமி $த� 
$�கியமானவ�க5 எ�லா� ெவளDேயறினா�க5. 

இைத� க	ட ேக.ஆ�.ஆ�. அவ�க5 எ�ேலாைர/� அரவைண*� எ�ைன ந�ப� 
ெவளDேயறிய உ1கைள எ�லா� ைவ*� கைலவாண� ெபய�ேலேய நாடக� 
க�ெபனD �வ1க6 ேபாகிேற�எ�றா�. இைத�ேக�: எ�ேலா.� மகிO>சி 
அைட�தா�க5. 

க�ெபனD ஆர�ப��க ஒ�றிர	: மாத� ஆ+� அ�வைர ஊ.�+6ேபாK 
வ.பவ�க5 எ�லா� ேபாK வா.1க5 எ�றா�. ஒ. சிலைர* தவ�ர ம(றவ�க5 
எ�ேலா.� ஊ.�+6 )ற6ப�டா�க5. அவ�க?�+� ெகா:�க பண6 ப(றா�+ைற 
இ.�ததா� தன�+ கைலவாண� ெகா:*த அ�பளD6பான ைவர� க�மைல 
ெகா:*� வ�(Gவர> ெசா�லி ெசலE�+� ெகா:*த=6ப�னா�. 

ப�ற+ கா"சீ)ர� ெச�G அ	ணா அவ�களDட� நட�த வ�பர*ைத> ெசா�லி 
ேவைல�கா� கைதைய அ1கி.�� ெகா	: வ�தைத/� தா� கைலவாண� 
ெபய�� நாடக� க�ெபனD �வ1க6ேபாவைத/� ேவைல�கா� நாடக*ைத தா� 
நட*�வதாகE� Mறினா�. அ	ணா இதி� ஆ�வ� கா��னா�க5. த"ைசய�ேல 
நாடக1க5 நட*�வத(+	டான ஏ(பா:க5 நட�� வ�த�. ந�க�க5 
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எ�ேலாைர/� வரவைழ*� கா"சிய�� திராவ�டநா: அFவலக*தி� ஒ. மாத� 
இ.�கைவ*� உணE வ�:திய�� எ�ேலா.�+� உணE�+� ஏ(பா: 
ெசKய6ப�ட�. 

1945-� கி.Zண� நாடக சபா எ�ற ெபய�� ேக.ஆ�.ஆ�� நாடக ம�ற� 
�வ1க6ெப(ற�. $தலி� மேனாகரா, ப�பாK ெமய�� நாடக1க5 நட*த6ப�டன. 
ெச�ைனய�� நா�+ ஐ�� பட1களD� பட6ப��6) நட�� வ�ததா� ேநர� 
கிைட�+�ேபா� ஒ�றிர	: நா5 த"ைசய�� நாடக1களD� ந�6பா� ேக.ஆ�.ஆ�. 

அ	ணாவ�ட� ேக.ஆ�.ஆ�. ேவைல�கா� நாடக� நட*த சீ�, �ரb, ெச��1+க5 
ெசKய நாளா+� எனேவ ேவG ஒ. சாதாரண கைதயாக எAதி* தா.1க5 எ�G 
ேக�டா�. அ	ணாE� உடன�யாக ஓ� இரE கைதைய ஒேர நாளD� எAதி* 
த�தா�. இ�த� கைத ஒேர இரE�+5 கைதேய $��� வ�:வைத6 ேபாலE� 
அ�றாட வாOவ�� மனDத� அவதி6ப:� நிைல/� இரவ�� நட�+� 
அவல1கைள/� ச�பவ1கைள/� எ:*��கா�:வ�ட� ஒ�ேற +ல� ஒ.வேன 
ேதவ� எ�பைத/� ெத5ள* ெதளDவாக எ:*��கா�:வதாக அைம�தி.�த�. 

இைத6ப�*த ேக.ஆ�.ஆ�. இ�வைர எவ.� நட*தாத நாடகமாக இ.6பைத�க	: 
உடேன எ�.எb.$*�கி.ZணனDட� எ�ேலா.�க� பாட� எAதி�ெகா:�க> 
ெசா�லி சீ� ம(ற எ�லா ஏ(பா:க?� ெசKய>ெசா�னா�. ெச�ைனய�� 
பட6ப��6)கைளெய�லா� ஒ. மாத� த5ளD ைவ�க> ெசா�லிவ��:, 
அ	ணாேவா: த"ைச�+> ெச�G க�ெபனDய�ேலேய த1கி ஒ*திைக/� பா�*� 
நாடக*ைத அர1ேக(றிவ��: ெச�ைன வ�தா�க5. இ�த நாடக� ம�களD� 
ஆதரைவ6 ெப.� அளவ�� ெப(G வ.வைத� க	: இைத அைன*�� க�சிைய 
ேச��தவ�க?� காணேவ	:� எ�G நாடக*தி(+* தைலைம ஏ(க பல 
ெப�ேயா�கைள/� அறிஞ�கைள/� அைழ*தா� ேக.ஆ�.ஆ�. 

க�கி, $.வரதராசனா�, நாம�க� கவ�ஞ�. ேவ.ராமலி1க�, பாரதிதாச�, 
கி.ஆ.ெப.வ�bவநாத�. எb.ெசாள�தரபா	�ய�, கைலவாண�, த�ைத ெப�யா�, 
பாரத ேதவ� ஆசி�ய� சாமர*தின�, வ.ரா.fவாa� ராமாமி.த*த�ைமயா�, 
ேசாம0�தர பாரதியா�, ெஜய6ப�ரகாZ நாராய	, டா�ட�. த�மா�பா5, ப�ரச	ட 
வ�கட� ஆசி�ய� நாரண �ைர�க	ண�, +ட�ைத ேக.ேக.நLலேமக�, +ட�ைத 
சி�ன த�ப� நாடா�, அ.ளான�த சாமிநாடா�, நாவல� $த� இ�=� பல 
ெப�ேயா�க5 எ�லா� அ	ணா அவ�களD� )ர�சி6 பைட6ைப� க	: 
வானாளாவ6 )கO�தா�க5. 

+றி6பாக ெஜய6ப�ரகாZ நாராய	 தைலைமேய(க அைழ*தெபாA� இ�த� 
கைதய�� 0.�க*ைத எAதி*தர� ேக�டா�. அ	ணாவ�ட� ேக.ஆ�.ஆ�. 
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ஆ1கில*தி� கைத> 0.�க� எAதி* தர> ெசா�னா�. அ	ணாE� ஆ1கில*தி� 
எAதி அ=6ப�னா�. 

அைத6ப�*த ேஜ.ப�. இ[வளE அ.ைமயாக எAத�M�ய அறிஞ� தமிழக*தி� 
இ.�கிறாரா, யா� அவ�? எ�G வ�சா�*தா�. 

க�கி அவ�க5 நாடக*தி(+ தைலைம ஏ(றேபா� ந� தமிழக*தி(+ ஒ. 
ெப�னா�ஷாவாக அ	ணா இ.�கிறா� எ�G மனமார )கO�தா�. 

பாேவ�த� பாரதிதாச� தைலைமேய(றேபா� க.�) mனDய�லி.�� 0ைவ*� 
வ�தா� ேபாக6ேபாக எ6ப� 0ைவ அதிக��+ேமா அைத6ேபால நாடக� 
அைம�தி.�கிற� எ�G� தமிழக*தி(+ ஒ. ேபரறிஞ� அ	ணா 
கிைட*தி.�கிறா� எ�G வா�*ைத�+ வா�*ைத ேபரறிஞ� அ	ணா எ�G 
ெப.ைமேயா: )கO�தா�. 

கைலவாண� அவ�க5 தைலைமேய(றேபா�, இ�த நாடக*தி� நா�: ம�க5 
வ�ழி6)ண�>சி ெப(G, ச$தாய� சீ�தி.�த, ச$தாய*தி� நைடெபG� பல 
ெகா:ைமக5 ஒழிய இ�த நாடக� உதவ�யாக இ.�கிற�. இ�த நாடக*ைத 
இ[வளE சிற6பாக எAதி� ெகா:*த அ	ணாைவ பாரா�:கிேற�. ம�க5 
சீ�தி.�த �ண��� $த� $தலாக அைத நட*திய ெப.ைம ேக.ஆ�.ராசாமிையேய 
ேச.�. ஆய�ர� ேமைட6 ப�ரச1க$� ச� ஒ. நாடக$� ச� எ�G நிjப�*தவ� 
ேக.ஆ�.ராமசாமி எ�றா� கைலவாண�. 

ஆைனவ.� இைத ஏ(G நட*திய ேக.ஆ�.ஆைர மனமார வாO*தி 
ெப.ைம6ப:*தினா�க5. இத(+6 ப�ற+தா� ேக.ஆ�.ஆ� நாடக ம�றதி� நாடக 
வ�ள�பர1களD� தமிழக*தி� ெப�னா�ஷா அ	ணா கைத வசன� எ�G� 
தமிழக*தி� ேபரறிஞ� அ	ணா கைத வசன� எ�G� வ�ள�பர1க5 $த� 
$தலாக ெசKய6ப�:, அறிஞ� அ	ணாE�+ ெப.ைமகைள> ேச�*தா� 
ேக.ஆ�.ஆ�. இத(+6 ப�ற+தா� ம(றவ�கெள�லா� இைத6 ப��ப(றி 
எAதினா�க5. இ�த நாடக*தி� ஒ. சீனD� காளDேகாய�லி� காளDய�ட� நLதிேக�: 
அைத அல1ேகால� ெசK/� க�சி வ.வதா�, இைத நட*தினா� ம�களD� 
ஆதரE இ.�+மா? நாடக� நட�+மா எ�ற ச�ேதக*தா� யா.� நட*த 
$�வரவ��ைல. அ	ணா அவ�க5 சா��த திராவ�ட� கழக*தி� ெகா5ைககைள 
ஏ(G மிக* தLவ�ரதியாக ெசயலி� இற1கி ெவ(றிேயா ேதா�வ�ேய எ� வ�தாF� 
ஏ(G�ெகா5வ� எ�G �ண��� இைத/� நட*தி� கா��னா� ேக.ஆ�.ஆ�. இத� 
ெவ(றி/� இமாலயெவ(றியாக யா.� எதி�பா��காத அளE�+ தமிழக*தி(+ 
வாK*த�! 
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ஓ� இரE நாடக� 8 மாத$� ேவைல�கா� 8 மாத$� ெதாட��� நட�த�. 1945-� 
�வ1கிய ேக.ஆ�.ஆ�.நாடக ம�ற*ைத 1950 வைர ெதாட��� நட*தி வ�தேபா� 
அ	ணாவ�� ேம(பா�ைவய��தா� க�ெபனDைய கவனD*� வ�தா�க5. 
பலதடைவக5 க�ெபனD வ L��ேலேய த1கி இ.�� ஆேலாசைன Mறி 
எ�லாவ(ைற/� கவனD*�வ�தா�க5. அ	ணா நாடக க�ெபனD எ�த ஊ.�+ 
ேபாவ� எ�த நாடக� நட*�வ� எ�ப� $த� கவனD*�வ�தா�. 

ேக.ஆ�.ஆ�. நாடக ம�ற$� எ1க5 வ L:� அ	ணா அவ�க?�+ கழக 
ஆதரவாள�கைள/� கழக*ைத/� வள��க அ�ைற�+ ஒ. பாசைறயாகேவ 
வ�ள1கிய� எ�G Mறலா�. 

தி.>சிய�லி.��� த"ைச�+ வ.� பாச"ச� ரய�F�+ ஓ� இரE ரய�� எ�G� 
ேவைல�கா� ரய�� எ�G� அ�ைற�+ ெசா�வா�க5. இ�த ரய�� த"ைச�+ 
வ�த�� ம�கெள�லா� இற1கி ரய�� காலியாகிவ�:�. ெச�ைனய�லி.�� 
க�யா+ம� வைரய�F5ள ம�க?� திரளாக வ�� நாடக*ைத க	:களD*தா�க5. 
க.*��கைள ஏ(றா�க5. எ�த எ�த ஊ�க?�+ நாடக� க�ெபனD 
ேபாK�ெகா	�.�தேதா அ1ெக�லா� கழக*ேதாழ�க5 - ஆதரவாள�க5 - ெபா� 
ம�களD� ஆதரைவ/� ெபற அ	ணாE�+ ேக.ஆ�.ஆ�. நாடக ம�ற� திர��� 
ெகா	�.�த�. அ	ணாE�+ ப��னா� ஒ. அbதிவாரமாக அைம�த� 
ேக.ஆ�.ஆ�. நாடக ம�ற� எ�ேற Mறலா�. 

ப�தி: 18 

மதி6)�+�ய �.ேக.எb.சேகாதர�களD� நாடக�+A ஈேரா��� $காமி�:.�த 

சமய� ஒ. நா5 அ	ணாவ�� திராவ�டநா: ப*தி��ைக வள�>சி நிதி�காக(1944-� 

ஆ	:) அ	ணாேவ எAதி $�கிய ேவடேம(G ந��+� ச�திேராதய� நாடக� 

ஈேரா��� நட*த ஏ(பாடாகிய�.�த�. இத(+ $� நா� அ	ணாைவ> 

ச�தி*ததி�ைல. சி�தைனைய* X	:� எA*��கைள6 ப*தி��ைககளD� ப�*� 

இலய�*தி.�கிேற�, வ�ய�தி.�கிேற�. அ	ணா பா�6பத(+ எ6ப� இ.6பா� என 

`கி*��ெகா5ள $�யாத வய� என�+. ச�திேராதய� நாடக*தி� 

ந��க6ேபாகிறவ�க?�+ ேம�க6 ெசK�வ�:� ெபாG6) நாடக ந�க�களான 

எ1க?�+* தர6ப�ட�. எ1க5 நாடக�+Aவ�� இ.�தவ�கெள�லா� ஆ?�ெகா. 

$க*ைத6 ப��*��ெகா	ேடா�. எ� ைகய�F� ஒ. $க� சி�கிய�. நா� அ�த 

$க*��+ ஒ6பைன ெசK�ெகா	ேட ப�க*திலி.6பவ�களD� $க*ைதேய M��� 

பா�*��ெகா	�.�ேத�. காரண� நா� காண*��*��ெகா	�.�த அ	ணாவ�� 

$க� அ�வாக இ.�+ேமா எ�ற எ	ண�. அ�த $க*தி� என�கி.�த அ�கைறய��, 

எ� ைகய�� அக6ப��.�+� $க*ைத நா� மிக அல�சிய6ேபா�ேகா: 

கவனD*��ெகா	�.�ேத�. சிறி� ேநர� இ6ப� அவைரேய 

பா�*��ெகா	�.�ேத�. ப�ற+ ஆவைல அட�கி� ெகா5ள$�யாம� நா� யா.�+ 
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ேம� அ6 ெசK�ெகா	�.�ேதேனா அவ�டேம ப�க*தி� அம��தி.�தவைர� கா�� 

ெம�வாக ேக�ேட�. 

ஏKயா, அவ�தாேன அ	ணா? உடேன பதி� வ�த� அவ��ைல நா�தா� அ	ணா 

எ� நிைல அ6ேபா� எ6ப� இ.�தி.�+�? 

ெச�ைன தியாகராய க�a�ய�� அ	 அவ�க5 எAதி இராவணனாக ந�*த நLதி 
ேதவ� மய�க� நடக� நைடெப(ற�. அ�த நாடக*ைத� காண க�கி அவ�க5 கா0 

ெபா:த� ��க� வா1கிவ�� அம��� $A நாடக*ைத/� பா�*தா�. நாடக� 

$��த�� க�கி அவ�க5 ேமைடேயறி வ�� அ	ணா அவ�களD� அறிவா(றைல, 

திறைமைய எ6ப� வ�ண�6பெத�ேற என�+6 )�யவ��ைல. அ	ணாவ�� 

அ=மதி/ட� அவைர எ� காதலேர எ�றைழ�கி�ேற� எ�றா�. 

()ர�சி ந�க� எb.எb.இராேச�திர�) 

பா�ைப�க	டா� பைட ந:1+�? 

காைர�+� ெப�யா� இராம06பKய�, ஒ. $ைற சிவெக1ைகய�� அவ� M�ட� 

ேபா�டா�. அ	ணாைவ அைழ*தா� அ	ணா அழகாக6 ேபசி�ெகா	�.�தா�. 

M�ட*தி� சலசல6), பா�), பா�) எ�G M>ச�. பா�ெப�றா� பைட/� ந:1+ேம! 

ப�G� ம�கைள6பா�*� அ	ணா ெசா�னா�க5. தமிழ� ஒ. கால*தி� வ Lரனாக 

இ.�தா�. இ6ேபா� அ�த வ Lர� க.கி6ேபாKவ��ட�. எதி�க�சி�கார� பா�ைப 

ைகய�� ப��*� இ1ேக வ���.�கிறா� எ�றா� அ� த	ணL� பா�பாக*தா� 

இ.�+�. ந�ல பா�ைப ப���+� வ Lர� இ6ேபா� எ�த தமிழ=�+� இ�ைல. எனேவ 

த	ணL� பா�ைப க	: எவ.� அ"சேவ	டா� எ�றா�. M�ட� அைமதியாய�(G. 

ஆ	: பல ஆகிவ��டன. ச�திேராதய� நாடக� ெச�ைன ஒ(ைறவாைட� 

ெகா�டைகய�� - இைச அர0 த	டபாண� ேதசிக�, நைக>0ைவ அர0 

எ�.எb.கி.Zண� ஏழிைச ம�ன� எ�.ேக.தியாகராசபாகவத� fவ.� வ�தன� - 

ெப�யா� ஒ. ப�� ப��*தா� - இ�த� கைலவாண�க5 $.கா, $.கா எ�G 3 

மண�ேநர� பா�வ��:, ஆய�ர� இரா	டாய�ர� எ�G பண*ைத6 பறி*��ெகா	: 

ேபாகிறா�கேள* தவ�ர ஒழிய, இன அப�மான�, 0யம�யாைத, இைவக?�காக6 

பா:ப:� நம� இய�க*திேல ஒ. ப(G, பாச� ெதாட�) �ளD கா�:கிறா�களா? எ�G 

ேகாபமாகேவ ேபசினா�. எ�ன வரவைழ*� உ�காரைவ*��ெகா	: இ6ப� 

ஏ0கிறா�கேள எ�றன� fவ.�. அவ�க?�+> சமாதான� Mறிேன�. ப�ற+ நா� 

ேப0�ேபா� ெப�யா� ேக�+� காரண*ைத வ�ள�கி கைலவாண�கெள�லா� M�ய 

சீ�கிர� நம� கழக* ெதா	�ேல ஈ:ப:வா�க5 எ�G உGதியளD*ேத�. அ�ேபாலேவ 

கைல*�ைற வ�(ப�ன�க5 இ�G ந�மிட� உ5ளன�. 
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ெப�யா� ெசா�ன $ைறப�தா�, நா� கைல*�ைறய�னைர� கழக6 பண�)�ய 

அைழ*�வ�ேத�. ெப�யாேல ஒ(ைறவாைட� கழக6பளDய�� தா� ேபசியத(+ 

வ.*த6ப�:, அ:*த தி1க5 ஈேரா: ெச�ற கி�தனா� கால�ேசப� ெசKத 

எ�.எb.கி.Zண� அவ�க?�+ த1க> ெசய�=�, கி�தனா� எ�G ெபய� 

ெபாறி�க6ப�ட டால.� ப�சளD*தா�. ஈேரா��ேல நைடெப(ற தனD திராவ�ட� கழக 

மாநா��� கா�தியா� பட*திற6)வ�ழைல நட*த எ�.எb.கி.Zண� அவ�கைள 

வரவைழ*தா�. தம� ைகயாேல க�த� எAதி. 
(ந� நா: - அறிஞ� அ	ணா - 03.07.1953) 

நா� ெபா� வாOவ�� ஈ:ப�: 10 ஆ	: கால� வைர, நா� ெபா�* ெதா	: 

ெசKததாகேவ எ1க5 வ L�டா� க.தவ��ைல. எ�னேமா ைப*ய�! இ�த ஈேரா�: 

நாய�க� ேப>ைச� ேக�:�ெகா	: ஊைர 0(Gகிறா� எ�Gதா� எ� பா��யா� 

ெசா�லி�ெகா	�.�தா�. 

(ந� நா: - அறிஞ� அ	ணா - 16.12.1957) 

எ�.ஜி.இராமச�திர� அவ�க5 நா� யா.� அைழ*� நம� கழக*தி� வ�� ேச��தவ� 

அ�ல. அவ� ம�களD� அ�ைம6 ெபGவத(+ எ�ன வழி எ�G பல நா� சி�தி*�, 

ம�க?�+6 பா:ப:� க�சி எ� எ�G ஆராK�� கைடசீய�� நம� கழக*தி� வ�� 

ேச��தா�. 

ந� நா: - அறிஞ� அ	ணா - 23.02.1960) 

அ	ணாமைல ப�கைல� கழக*தி� நா� ஒ. சமய� ெசா(ெபாழிவா(ற 

ெச�றி.�ேத�. க�a�ையவ��: ஜb�b க�சிய�� ஈ:ப��.�த ேநர�அ6ேபா� 

அ	ணாமைல6 ப�கைல� கழக*தி� ெந:"ெசழிய�, அ�பழக� $தலிேயா� 

மாணவ�க5. 

நா� அ1+ வ.வைத எதி�*� சில மாணவ�க5 கிள�>சி ெசKதன�. ேதாழ�, 

பாலத	டா/த$� அ�G அ	ணாமைல6 ப�கைல�கழ*தி� மாணவ�. சில 

மாணவ�களD� எதி�6) என�+ ந�றாக* ெத�/�. இர	: நா5 ெசா(ெபாழிE 

ெசKேத�. ெசா(ெபாழிவ� ேநர*ைத* தவ�ர ம(ற ேநர*தி� மாணவ�தா� எ�ைன 

PO��ெகா	�.�தன�. மாணவ�க5 எ�ைன பல ேக5வ�க5 ேக�டன�. ஜb�b 

க�சி பண�கார�களD� ஸதாபனமாக மாறிவ�:கிறேத சீமா�களD� T�b �ைட�+� 

க�சியாக ஆகிவ�:கிறேத எ�G +ைற6ப�டன�. அவ�களDட� சீ�கிர*தி� அைத பாமர 

ம�களD� க�சியாக மா(றிவ�:கிேற� எ�G ெசா�ேன�. சீமா�களD� ைககளD� 

எ6ப�ேயா சி�கி�ெகா	ட க�சிையஇ மாளDைகய�லி.�� ம	+�ைக�+, 

ைமதான*தி(+ ெகா	:வரேவ $ய�ேவ� எ�ேற�. 
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ெசா�னப� திராவ�ட�கழகமாக மா(றி, ேசல*தி� அரசா1க*தா� த.� ச� $தலிய 

ப�ட1கைள கழ(றி எறியேவ	:� எ�G தL�மான� ெகா	:வ�ேத�. மி�டா 

மிரா0க5 க�சிையவ��: ஓ�ன�. ஏைழ ம�களD� bதாபனமாக மாறிய� க�சி! 

18.08.1944 அ�G தி.வாj�� க.ணாநிதி திேய�ட�� அ	ணாவ�� ச�திேராதய� 

நாடக�. நாடக*தி� இGதிய�� ந�கேவ5 எ�.ஆ�.ராதா அவ�க5 அ	ணாE�+ ஒ. 

த1க ேமாதிர� ப�சளD�க, அ	ணா அவ�க5 ந�றி/ட� இராதா அவ�களDடேம அைத* 

தி.6ப�* த��வ��டா�. 

எ6ப�ய	ணா உ1ககி�ட இ6ப� ஒ. பழ�க� எ�ேற�. 

இ� ந�ல பழ�க�தாேனஇ ஒ�G� பயமி�ைல பா.. சா� நின>ச இட*திேல 

ப:6ேப�. ப:*தEட� X1கிவ�:ேவ�. இைதெய�லா� ேபா�:கி�: ப:*தா X�க� 

வரா�, பய�தா� வ.�. எவனாவ� கழ��கி�: ேபாK:வாேன�= எ�றா�. 

(கவ�ஞ� க.ணாந�த�) 

நா� ராண�ைய* தி.மண� ெசK�ெகா	ட )திதி� த"சாz.�+ அ��க� 

வ�தி.�கிேற�. அ6 இ1ேக யாைர/� ெத�யா�. ஒ. ப�ளா�பா�� ��க� 

வா1கி�ெகா	:, ரய��ேவ bேடஷ=�+5 வ�� இ�த ஹி�கி�பாத�b கைடய�ேல 

மண��கண�கிேல நி	e, )*தக1கைள வா1கி6 ப�>0 ெபாAைத கழி6ேப� எ�றா� 

அ	ணா. 

(கவ�ஞ� க.ணாந�த�) 

ேசல*தி� நைடெப(ற நLதி�க�சி மாநா��� அ	ணாவ�� தL�மான1க5 

நிைறேவ(6ப�டன. 

Hத6 த3�மான� 

அ�ைம> சி�ன*தி� அறி+றியாக ெவ5ைளயரா� தர6ப�ட ரா[ பகX�, ரா[ சாக6, 

ச�, திவா� பகX� ேபா�ற ப�ட1கைள வ��ெடாழி�கேவ	:� எவ.� அைத வ�.�ப� 
ெபற�Mடா�. 

இர�டாவ' த3�மான� 

ப�ட1கைள6 ேபாலேவ உ5ளா�சி ஊரா�சி ேபா�ற அைம6)களD� ெப(G5ள 

ெகௗரவ6 பதவ�கைளவ��: வ�லகிடேவ	:� 

/�றாவ' த3�மான� 

தா1க5 ெபய.�+6 ப��ேன ஒ���ெகா	�.�+� சாதி6ெபய�கைள ெவ�� 

எறியேவ	:�. 

நா�காவ' த3�மான� 

இ�த அைம6) இனD திராவ�ட� கழக� எ�றைழ�க6ப:�, எ�கி�ற தL�மான1க5 

அ	ணா*�ைர* தL�மான� எ�கி�ற ெபய�� நிைறேவ(ற6ப�ட�. 
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நா� சிGவனாக இ.�தேபா� நா� இ.�த வ Lதி�+ எ:*த வ Lதிய�� ஒ. பஜைன�Mட� 

இ.�த�. அைத ேசாம0�தர $தலியா� $�னD�ற நட*தி வ�தா�. அவ� வார�ேதாG� 

0	ட� ெசK� த.வ� வழ�க�. பஜைன�+ வ.� ம�க?�+ அ�த 0	டைல/�, 

அ�த மனDதேர தயா� ெசKவா�. அ� ம�:ம�ல. கடைல வா1க அவேர கைட�+> 

ெச�வா�. காரண�, யாைர/� ந�பமா�டா�. 

அைத� க	: ஊரா� ேகலி/� கி	டF� ெசKதன�. இ[வளE ெப�ய மனDத�, தாேன 

கைட�+> ெச�G, கடைல வா1கி, அ:6ேப(றி 0	ட� ெசK�, தாேன ப1கி:கிறாேன 

யாைர/� ந�பாத பாவ�, ேலாப� எ�G X(றின�. வ�ச� $தலியா� காதி� வ�A�த�. 

மGநா5 கடைல வா1கி ஒ. ஆைன அ=6ப�னா�. வா1கி வ�த கடைலைய 0	ட� 

ெசKய ம(ெறா.வைர� ெகா	: ெசKதா�. ப1கிட ப�த�களD� ஒ.வைர நியமி*தா�. 

பா�*தா�க5 ஊரா�. இ�த> ெசKைகைய6 பாரா��னாரா? இ�ைல! உடேன பழி�க 

$(ப�டா�க5. பா�*தL�களா, $தலியா� ஜ�ப*ைத! வாOE அதிகமாகிவ��ட�, பஜைன 

மட*� பணம�லவா, அவ.�ெக�ன வ�த�? எ�G. 

தாேன ெசKத ேவைலக?�+ இ6ேபா� தனD*தனD ஆ5ைவ*�வ��டா�. இ�த வாOE 

எ*தைன நா?�க பா��கலா�! எ�G ப�கசி*தா�க5. ப�தாப*��+றிய பஜைன மட� 

ேவைலைய6ேபால*தா� ெபா�வாOE�! 

()ய� நிவாரண நிதி ெபா��M�ட� - 28.04.1953) 

என� ந	ப� சி.வ�.இராசேபாலி� த�ைதயா� நிைறய ெசா*� ைவ*�வ��:6 ேபானா�. 

அ�த ெசா*ைத இவ� அதிகமா�க அேதா ெத�கி�ற ஆG அ:�+ மா� வ L: 

எ�=ைடய�, இேதா ெத�கிறேத இ[வளE வய�க?� எ�=ைடய�, 

இ.�)6ெபா��ய�� உ5ள பணேமா +ைறயவ��ைல எ�G அவ� கா��னா� அவைர 

ெச���கார� எ�G பாரா�:ேவா�, அ�ல� ெசா*��கைள நா� இழ�தத(+ காரண� 

இ�த6 ப5ளDைய க��ேன�, அ�த ம.*�வமைனைய உ.வா�கிேன�, நா� ச�பள� 

க��6 ப��கைவ*த பKய� ஒ.வ� �ைண கல�டராக இ.�கிறா�, இ�ெனா.வ� 

ேபாcb அதிகா�யாக இ.�கிறா�, எ�G அவ� ெசா�னா� பாவ� ஏேதா ந�ல 

கா�ய1க?�+ ெசலE ெசK� ெசா*��கைள அழி*�வ��டா� எ�G 

அ=தாப6ப:ேவா�. 

ஆனா� இைதெய�லா� வ��:வ��: 10 ஆ	: +திைர ப�தய6 )*தக1கைள ந�றாக 

ைப	: ெசK� ைவ*��ெகா	: எ�=ைடய அ*தைன6 பண$� இதிேலதா� 

இ.�கிற� எ�G கா��னா� அவைர ைப*திய�கார� எ�G ம�:ம�ல 

சfக*�ேராகி எ�Gதா� ெசா�Fேவா�. 

ந� நா: - அறிஞ� அ	ணா - 14.09.1961) 

நிைனEக5 - தி..இராம06பKயா 

காைர�+�ய�� அ�G நட�த M�ட*தி� அKயா ேபச ஆர�)*த��, ஒ. ஆ5 
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அKயாவ�ட� வ�� ஒ. சீ�ைட ெபா:*தா� அ6ேபாெதா�லா� அKயா ேப0கிற 

M�ட*தி� ேக5வ� பதி� நிகO>சி இ.�+�. வழ�கமாக அKயா அ�த� ேக5வ�ைய 

ைம�கி� ப�*�வ��: பதி� ெசா�வா�. அ�ைற�+ அ�த* தாைள6 ப�*�வ��: 

அKயா ஒ�G� ெசா�லாம� அ�த> சீ�ைட அ	ணாவ�ட� ெகா:*�வ��டா�. அைத6 

பா�*த�� அ	ணா ேலசாக சி�*��ெகா	ேட ைம� $�னாேல வ��, ெபா� 

ம�கைள6பா�*�, இ1+ யாேரா த�ெபயைரம�:� எAதிவ��:, ேக5வ�ைய 

எAதாம� சீ�ைட ேமைட�+ அ=6ப�வ��டா� எ�றா�. ஆைகயா� அ�த* தாைள நா� 

நம� இரா. 06பKயா அவ�களDட� இைத அ=6)கிேற�. ேக5வ�ைய எAதி அ=6)1க5 

எ�G எ�னDட� ெகா:*தா�. அதி� நா� $�டா� எ�G எAதிய�.�த�. எAதியவ� 

அைத அ6ப�ேய அKயா ைம�கி� ப�6பா�, சி��கலா� எ�G எAதியவ� நிைன*தா�. 

யா� அைத� ெகா:*தாேனா அவேன அ�ைற�+ ெப�ய $�டாளாகிவ��டா�. 

அ	ணாவ�� +G�)�, )*திசாலி*தன$ம அKயாைவேய வ�ய�கைவ*த�. 

ப�தி: 19 

�.ஏ.வ�.நாத� எ=� என� ந	ப.�, ச�ேட அ6ச�வ� ஆசி�ய.�, எ�ைன 
ஜb�b க�சி�+ இA*�> ெச�றவ.மான ப�.பால06ப�ரமண�ய$�, ஜb�b 
இதழி� ெவ?*� வா1கினா�க5. திலக� 0யராlய நிதி ேமாச� ப(றி. (அறிஞ� 
அ	ணா - 05.02.1956) 

த�ைத ெப�யா� ஒ.வ�தா� எ� மதி6)�+� ம�யாைத�+� உ�யவ� எ�ற 
எ�=ைடய $�ைவ மா(றி அைம*த� ஒ. நிகO>சி. 

இ�� மகா சைப* தைலவ� சியா� ப�ரசா* $க�ஜி த�ைத ெப�யாைர> ச�தி�க 
தி.>சி�+ வ�தி.�தா�. இ�� மகாசைபய�� தமிOநா�:* தைலவ� 
டா�ட�.வரதரா0F நா/:, அ1கி.�த அைனவைர/� $க�ஜி�+ அறி$க� ெசK� 
ைவ*தா�. அ	ணாைவ அறி$க6ப:*தியேபா� இவ�தா� அ	ணா�ைர - 
க�சிய�� fைள. அவ� அைத Mறி$�*தேபா� எ� உடலி� +.தி +திைர 
ேபால ஓ:வைத உண��ேத�. தைலவைர எதி�� ைவ*�� ெகா	: அவ.ைடய 
தளபதிைய� க�சிய�� fைள எ�ப� அ�E� அவ.ைடய ெந.1கிய ந	பேர 
MGவ� . . ெப�யா�ட� சின*ைத எதி�பா�*ேத�; அவ� சி�*��ெகா	�.�தா�. 
அ�றிலி.�� அ	ணா எ�=ைடய ஆராK>சி6 ெபா.ளானா�. 
(த*�வ ேமைத �.ேக.சீனDவாச�) 

1948 ஆ� ஆ	: இ�தி எதி�6) மறிய� +�பேகாண*தி� நைடெபGகிற�. 
அ6ேபாெத�லா� மறிய� எ�றா�, ேபாcசா� கழக* ேதாழ�கைள ல��யா� 
நாைய அ�6ப� ேபா� அ�*� ல�� சா�l ெசKவா�க5. அ�த� கா�சி 
ெகா:ைமய�� சிகரமாகேவ காண6ப:�. ைகெயா��தவ�க5, காெலா��தவ�க5 
தைலய�ல�6ப�டவ�களD� எ	ண��ைகதா� அதிகமாக இ.�+�. கா1கிரb 
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ஆ�சிய�� கழக* ேதாழ�க5 நரபலி இ:பவ�கைள6 ேபால� காண6ப:வ�. ேபாcb 
ேவைலேய இ�தா�. இ�தி எதி�6) மறியலி� (1948-�) இ�த� கா�சி நா5ேதாG� 
நட6பைத அறிஞ� அ	ணாவா� தா1க$�யவ��ைல. இத(ெக�லா� காரண� 
த"ைச மாவ�ட ேபாcb ெப�ய அதிகா�யாக இ.�த ஆதி*த� எ�பவ�தா� 
எ�பைத அ	ணா அறி�தா�. 

ெப�யா� அவ�க?� அறிஞ� அ	ணா அவ�க?� இ�த6 ப�ர>சிைனைய ல�� 
சா�l இ�லாம� எ6ப� நட*�வ� எ�G சி�தி*� ேபச $(ப�டா�க5. நL	ட 
ேநர ேப>0�+6ப�ற+, அ	ணா அவ�க5 நாைளய இ�தி எதி�6) மறிய� ெப	க5 
ஈ:பட> ெசKயலா�. அ6ேபா� ேபாcசா� ல�� சா�l ெசKயமா�ட�க5 எ�G 
அKயாவ�ட� Mறினா�. ெப�யா� இத(+ ச�மதி�கவ��ைல. ெப	கைள எ6ப� 
இ[வளE பகிர1கமாக மறியலி� ஈ:படைவ6ப�? ஆதி*த� எ�கி�ற ேபாcb 
அதிகா� இர�கேம இ�லாம� ெப	க5 மY�� ல�� சா�l நட*தினா� நாைள 
பழி>ெசா� அ�லவா ஏ(ப:ம எ�றா� ெப�யா�. 

இGதிய�� அ	ணா அவ�களD� ேயாசைனைய6 ெப�யா� ஏ(றா�. ெப	க5 நாைள 
மறியலி� ஈ:ப:வ� எ�G�, அத(+ மG நா5 ெப�யா.� அ	ணாE� 
மறியலி� தலைம வகி6ப� எ�G� $�ெவ:�க6ப�ட�. 

உடேன அ	ணா அவ�க5 ஆதி*த� கனE படம�ல பாட� எ�ற தைல6ப�� 
தன� ப*தி��ைகய�� (திராவ�டநா: - கிழைம இதO) த"ைச மாவ�ட ெப�ய 
ேபாcb அதிகா�ய�� ெகா:ைமகைள வ�ள�கி எAதினா�. அ�த ேநர*தி� 
ஆதி*த� கனE எ=� மா�ட� திேய�ட�b திைர6பட� ஓ�� ெகா	�.�த�. 
த�ைன6 ப(றி எAத6ப�ட க�:ைரைய6 ப�*த அ�த அதிகா� ெப	க5 
மறியலி� ஈ:ப�ட அ�G ல�� சா�l ெசKவைத நிG*தினா�. 

மGநா5 அறிஞ� அ	ணாE� ெப�யா.� மறியலி� ஈ:ப:� நிைல/� 
உ.வாகாம� அ6ேபாைதய தமிழக $த�வராக இ.�த ஓம�� இராமசாமி 
ெச��யா.� ெப�யா.� கல�� ேபசி ஒ. $�E�+ வ�தா�க5. இ�தி எதி�6) 
மறியF� நி�ற�. 
---------- 

அறிEல� ேமைதய�ட� ம(ேறா� $ைற உைரயா:�ேபா� 0ைவயானேதா� 
ச�பவ*ைத� +றி6ப��டா�. ஒ. $ைற ஜனா6 ஜி�னா ேப0� M�ட� ஒ�G 
ெச�ைன ேகாகேல ம	டப*தி� ஏ(பா: ெசKய6ப��.�த�. ம	டப� நிைறய 
ம�க5 M�ட� +Aமிய�.�த�. M�ட� காைல 10 மண��+ ஆர�ப� எ�G 
வ�ள�பர6ப:*த6ப��.�த�. ச�யாக காைல 9 மண� 57 நிமிட*தி(+ ஜனா6 
ஜி�னா அவ�களD� ேந�$க உதவ�யாள� ஒ.வ� ேமைடமY� ஏறி ஜி�னா ேவG 
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ஒ.வ� அGவ� காரணமாக ெவளD`� ெச�ல ேவ	�ணய�.6பதா� M�ட� 
ஒ*திைவ�க6ப��.�கிற� எ�G அறிவ�*�வ��: இற1கி6 ேபாKவ��ட�. 

ெப.வா�யாக +Aமிய�.�த $bc� ெப.ம�கள�, ம(றவ�க?� அைமதியாக 
கைல�� ெச�Gவ��டா�க5. ெப�யா.�, அ	ணாE� த� இ.6ப�ட*தி(+* 
தி.�ப�வ��டா�க5. ெப�யா� தன� அைற�+5 mைழ�த�� ைக*தத�ைய 
பலமாக வ Lசி எறி�தாரா�. ஏ� இ6ப� ஐயா ெசKகிறா� எ�G அ	ணாE�+6 
)�யவ��ைல. ஏ� இ6ப� ெசKகிறL�க5 எ�G அ	ணா ேக�க, அத(+6 ெப�யா� 
இைத6 பா.1க5 எ�ேலா.� ம	டப*தி� M�ய�.�கிேறா�. அ�த> ச$தாய* 
தைலவ� எ�G க.த6ப:� ஜி�னா வரவ��ைல எ�G எவேனா ஒ.வ� வ�� 
ெசா�லி/�� அைமதியாக $bc� ம�க5 கைல�� ெச�Gவ��டா�க5. இ6ப� 
நா� ெசKதா� ந� கழக* ேதாழ�க5தா� 0�மா வ�:வா�களா? $bF� 
ம�களD� ஒ(Gைமைய6 பா�*தL�களா? எ[வளE ந�றாக இ.�கிற� எ�G 
ெசா�லிவ��: நா� இ6ப� ெசKதா� எ�G அ	ணாைவ� ேக�டாரா�. எ�ன 
ெசKயேவ	:� எ6ப� ெசKயேவ	:� எ�G அ	ணா ேக�டEட�, 

நா� $bc� மத*ைத* தAவ�வ��டா� எ�ன? அ6ேபா�தா� திராவ�ட 
ச$தாய*தி(+ வ�ழி6)ண�>சி ஏ(ப:� - ஒ. வழி ஏ(ப:� எ�றாரா�. அத(+ 
அ	ணா அவ�க5 ெப�யா�ட� நா� $bc� மத*ைத தAவ��ெகா5வதி� 
யாெதா. ஆ�ேசப$� இ�ைல. நா� அைத ஏ(G� ெகா5கிேறா� எ�ற 
உGதி6பா�ைட நம� ம�க5 ஏ(G� ெகா5வா�களா? எ�ப� ஐய*��+றிய�. நா� 
அ�த மத*ைத* தAவாமேல அ�மத*தி=ைடய ேமலான ெகா5ைககைள ஏ(G 
பர6ப��ெகா	:வ�தா� ம�க5 ந�ைம ஏ(G�ெகா5வா�க5. அைத வ��: மத*ைத 
தAE� $ய(சி ேதைவய��ைல எ�G அ	ணா ெசா�ல, ெப�யா.� 
சமாதானமானாரா�. 
(சி.எb.T"ேசாைல - அ	ணாவ�� ந	ப� - கா"சீ)ர�) 

 
அ�*�வாரா� தி[ய ேஷ*திர1களD� ஒ�G! அைத�காண க1ைகய�� fZகி கதி 
ந�லதா+க என ேவ	ட பல6பல ஆய�ர� ம�க5 ஆ	:ேதாG� வ.� இட� 
அ�*�வார�. ஊ�ேல $�கா� பாக� ச*திர� ம�களD� பாதிேப� ப	டா�க5. 
நம� தமிழக*தா� க��/5ள ச*திர1க?�, ஆ1+5ள ப�ற நா�டவ�� ெப.� 
ெப.� ேகா�ைட அவ�க5 ேபா( மதி�க5 ெகா	ட பைழய ச*திர1கள� பல உள. 
காவ� உைட கம	டலேம�திய கர1க5, சைட$�தா�க5, ப�ைட நாம1க5, உட� 
$A�� நLG Tதிேயா�, உட� $A�� ஊ	ெபாதிய�களாக உ�லாச உபசிக5, 
ஆகிேயாைர, அ�*�வார*தி� சதா, காணலா�. அவ�க5 அ[வளE க�ப}ரமாகE�, 
கவைலய(G� ேகாய�� மா:க5 வ LதிகளD� உலE�. +ர1+� M�டேமா அதிக�. 
ெகா0* ெதா�ைல/� அ6ப�ேய, +�பேமளாE�+ வரேவ	:� இ1+ M:� 
சன1கைள� காணேவ	:� எ�G ெப.ைமேயா: M.வா�க5, 
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அ�*�வாரவாசிக5. அ*தைகய அ�*�வார*தி� ெப�யாைர* ேத��ெகா	: நா� 
ெச�ேற�. அவ� எ1+ த1கிய�.6பதாக என�+* தகவ� தர6ப�டேதா அ�த 
வ�லாச� வ�ள�கம(றி.�ததா� நா� வ Lதி பல 0(றிேன�. பல சாதி ம�கைள� 
க	ேட�. ஒ[ெவா.வ.� இ6ேபாேதா, அ:*த வ�னா�ேய இ�த உலைக வ��: 
நL1கிவ�டேவ	:� எ�G திடமான எ	ணண� ெகா	டவ�க5 ேபாலேவ, அவசர 
அவசரமாக க1ைக�+6 ேபாவ��, $Aகியான�� ஆைட உலரா$�ன� 
ப	டா�களD� பாத*ைத +�ப�:வ�மாக இ.�தன�. 

மரா��ய* ேதாழெரா.வ�, இைடேய எ�ைன� க	டா�. ஆ1கில*தி� ேபசி 
அவ�ட� ஒ. ஏ(பா�ட:�+ வ�ேத�. $தலிேல மரா��ய> ச*திர*தி(+6 
ேபாவ�, சாமா�கைள அ1ேக ைவ*�வ�:வ�, சா சா6ப�:வ� ப�ற� டாbகா 
ப��*�� ெகா	: ஊைர> 0(Gவ� வ�லாசதாைர� க	:ப��6ப� இ� அவ� 
ஏ(பா:. ெசலE $தலிேல அவ� ேப>சி�ப� ஒ�G� கிைடயா� த�ம ச�கர�, 
ைக1க�ய� எ�றா�. $�வ�ேல ஒ. $A jபாK. ஆனா� அவ� த�த சா ைவ 
நா� இ6ேபா� ஒ�ப� $A jபா�க5 ெகா:*தாF� ெகா:*தாF� 
ெபற$�யா�. )னாவ�லி.�� அ1+ வ�தி.�த +:�ப*தா�ட�, 
ெச�ைனய�லி.�� ஒ. ப�த� வ�தி.�கிறா�. பசி, ஆகேவ சா ெகா:*தா� 
)	ண�ய� எ�G Mறி சா வா1கி� ெகா:*தா�. எ�னDட� மிக6 பைழய அ�த> 
ச*திர*தி� ேம� மா�ய�� ஒ. அைற�க5 நி�Gெகா	: ஜ�ன� வழியாக 
ெவளDேய பா�*ேத�. ச*திர*தி� 0வைர $*தமி�:�ெகா	: க1ைக ெச�கிற�. 
அைத� கா6ப�தா� கட� எ�G க.தி�ெகா	�.6ப�ேபா� மGகைரய�� மா, 
பலா $தலிய மர1க5 அட��த சாைல. அ�த> சாைல�க அர	க5ேபா�, சிGசிG 
+�Gக5. அைவகைள* தம� ெச�ல6ப�5ைளக5 எ�G Mறி�ெகா	ட 
நி(ப�ேபால ெப�ய மைலக5. அ�த மைலகைள ேமைடயா�கி�ெகா	: ந�தன� 
)�வ�ேபால, ேமக1க5, இத(+ கீத� ேபா� க1ைக பாKவதி� ஒலி, இ�கா�சிைய 
காணவ�த ெப	க5 ேபால, மர�கிைளய�� ப>ைச நிற� கிளDக5 
ப"சவ�ண�கிளDக5, நாடக ேமைடய�� கால�ய�� அம��� தாளமி�:� 
ஆரப�*�� அ�டகாச� ெசK/� உ(சாக* ேதாழரக5 ேபா�, +ளD�க வ.பவ�க5 
ம�திரேமாதி/�, �ண� �ைவ*�� ெசK/� ச*த�. க�டண� தராததா� 
ெகா�டைக�+ ெவளDேய அம���ெகா	: க(கைள வ L0� +G�ப�க5 ேபால 
+ர1கின1க5 +தி*��, தாவ�/�, கீ>சி�:�, கிைளகைள 
$றி*ெதறி��ெகா	:�, ேச�ைடக5 ெசKதன. ைகய�� இ.�த, சா ஆறிவ��ட�, 
+ளD��த கா(G வ Lசினதா�. ஆனா� சாவ�� ெவ6ப� ஆறிவ��டைதவ�ட 
வ�ைரய�ேல, ப�யாண அF6ப�னா� உடலிF� உ5ள*திF� என�கி.�த ெவ6ப� 
தண���வ��ட�. ஆகா, ேமனா:களD� இ*தைகய இய(ைக எழி� நிர�ப�ய இட� 
இ.6ப�� அ� ம�ன.�, மேனாக�க?�, ம�க?� +:�ப$�, ேநா/(ேறா.�, 
ெநா�ேதா.� ெச�G த1கி உடF� உ5ள$� ஆேரா�கிய� ெபற*த�க, 0க 
வாசbதலமா�கி 0ைவ6ப�. இ1+ அ�*�வார� மதவாதிகளDட� சி�கி�ெகா	: 
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படாதபா:ப:கிற�. அைத கா6பா(ற யா� $� வ.வா�க5! 
(திராவ�டநா: - இதO - 05.04.1942) 

ப�தி: 20 

பா$வதி6 ேதறவ�6ைல 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 பா�:6 பா�னா�க5 - அ�E� ெபா�ம�க5 
$�னDைலய�� ேமைடய�� பா�னா�க5 எ�றா�, பல.� வ�ய6பைடயேவ 
ெசKவ�. ஏெனனD�, அறிஞ� அ	ணா அவ�க?�+ இைசபாட எ[வளE 
இனDைமயாக வரா� எ�பைத6 பல.� ந�+ அறிவ�. அ6ப�ய�.��� அ	ணா 
அவ�க5 f�G தைடைவக5 �ண�ேவா: பா�:6 பா�� கா	ப�*தி.�கிறா�க5. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 1943-ஆ� ஆ	�� ச�திேராதய� நாடக� எAதி, $த� 
$ய(சியாக அவேல ந�*�6 பா�6பத(+, வட ஆ(கா: மாவ�ட*ைத> ேச��த 
தி.வ*தி)ர� எ�ற ேபjைர* ேத��ெத:*தா�க5. அ1+ $ய(சி ெவ(றிகரமாக 
$�யேவ ப�ற+ ப�ற ஊ�களDF� அ[ரக5 ந��க ஆர�ப�*தா�க5. வழ�கமான 
ந�*� ந�6)�கைலய�� ேத��த மிக> சிற�த ந�கைர6ேபா� ந��+� ஆ(ற�, 
அறிஞ� அ	ணா அவ�களDட� உ	: எ�பைத6 பல.� அறிவ�. அ	ணா 
அவ�க5 ந�6ப�� ேதறினா�க5, ஆனா� பா�:6 பா:வதி� ேதறவ��ைல. 

அ	ணா அவ�க5 ச�திேராதய� நாடக*தி� பலேரா: ேச����, தனDயாகE� 
f�G ஊ�களD� பா�6பா�*தா�க5. அவ�கேய உண��தா�கேளா அ�ல� அவர� 
இைச இனDைமைய� ேக�டவ�க5 வ�.�ப��ேக�:�ெகா	டா�கேளா, 
ெத�யவ��ைல, பா:வைத ப�ற+ நிG*திவ��டா�க5. 

அ	ணா அவ�க5 பா�:6 பா:� அ�ய கா�சிைய� க	ட ஊ�க5 தி.வ*தி)ர�, 
ெச�ைன, தி.>சி ஆகிய f�G ஊ�க5தா�. 
(ம�ற�, நா5: 15.09.1955) 

 
அைழ1? 
அ:*த மாத*திேல தLவ�ர இைளஞ� மாநா: கா"சிய�� நைடெபற இ.�கிற�. 
கா"சீ)ர� ேதழ� $=சாமி ப�.ஏ. அவ�கள வரேவ()� கழக* தைலவ�. ேதாழ� 
சி.�.நடராஜ� எ�.ஏ.ப�.எ�., திற6) வ�ழாவா(றE�, ெந:�பல� ேதாழ� 
எ�.ஆ�.எb.ராமலி1க�, ப�.ஏ., தைலைம தா1கE� +றி6ப��:5ளன�. திராவ�ட 
நா�:6 ப��வ�ைனைய வலி/G*த இ�மாநா��� ேவைல* தி�ட� வ+�க6ப:�. 
எ�ைன� கல�தாேலாசி*தன�. நா� சில ேயாசைனக5 Mறிேன�. மாநா��ேல 
தி.வாj� ேதாழ� �.வ�.நமசிவாய�, பாரதிதாசனD� திராவ�ட நா�:6 ப	ைண6 
பாடE�, ெலனD�, ெப�யா� பட* திற6)வ�ழ�கைள $ைறேய ேதாழ�க5 
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�.ப�.எb.ெபா�ன6ப�, ஏ.ேக.�.சா�பசிவ� ஆகிேயா� நட*தேவ	:� எ�G� 
Mறிேன�. மாநா�: ேவைலக5 T�*தியான�� அைழ6) அ=6)வ�. நா=� ஓ� 
அைழ6) வ�:*�வ�:கிேற�. மாநா�:�க�ல, தி.மண*��+. ேதாழ� 
ஏ.ேக.�.சா�பசிவ� (ேதாழ� ஏ.ேக.த1ேவல�� தி.மகனா�) அ:*த மாத�, தமிO 
$ைறய�� தி.மண� நட*தி�ெகா5ள6ேபாகிறா�. ெப�யா.�, பாரதியா.� வர 
ஏ(பா: நட*கிற�. பாகவத� நம>சிவாய�, த	டபாண� ேதசிக� இைசE.��. 
த1கேவல� ஆதில�0மி அ�ைமயா� த�பதிகளD� உபசார�. இ[வளE�+� 
உ1கைள அைழ�கிேற� வ.க! 
- சி.எ�.அ	ணா�ைர - திராவ�ட நா: - 12.07.1942. 

 
ேதாழ� எb.வ�.லி1க� ெத�/� உ1க?�+, கால$� க�சி6 பண�யா(றியதா� 
உ	டான கZட$� ேச��� க�யநிற*ைத/�, கவைல உ5ள*ைத/� காலி� 
ச�கர*ைத/�, தர6ெப(G, தமிழக*தி� மாநா:, வ�ழா நா5 அறி�ைக 
ெவளDய�:த� $தலியவ(ைற> ெசKவதிேல தனD.சி/ட� வ�ள1+� ேதாழ�. 
அவ� ெசா�னா� தL�சித� வ L��ேல ஆதி*திராவ�ட.�+� கலியாண� எ�G! 

ேதாழ� லி1க� ேப>0 அலாதியான�! சரளமான ஹாbய�, சம*திேல வ Lர�, 
0.�ெக�G ைத�+� ெசா�ல�), இவ(Gட� அT�வமான வ�யா�யான1கைள> 
சிலசமய� MGவா� ேதாழ� லி1க�. அவ.ைடய ஹாbய�, சி�6ைப 
f�டேவ	:ெம�பத(காக> சில� ெசா(ெறாட�கைள ைவ*த:�கி� 
கா�:கிறா�கேய, அ� ேபா�றத�ல! தி.�ப* தி.�ப ஒேர வ�ஷய**�Mறி, 
அதிேல உ5ள ஹாbய*ைத6 ெபா�ம�க5 க	:ெகா5ளவ��ைலேய எ�G 
கவைல6ப:� ேப>ச�ல. சிர�கைவ�கேவ	:� எ�பத(காகேவ, சிரம6ப�: 
சிலMற $(ப:பவல�ல� லி1க�. சகசமாக, இய(ைகயாக வ.� அ�த 
ஹாbய�, சினDமாவ�ேல ேதாழ� எ�.எb. கி.Zண� எ1ஙன� ஹாbய*ைத 
அ�ய$ைறய�� ெவளD6ப:*த� கா	கிேறாேமா, அ�ேபா� ேதாழர லி1க�, 
அவர� ேப>சி� .சி வரவர� +ைறகிறேதா எ�G அ"சேவ	�வ.கிற�. 
அத(+� காரண� அவர�லேவ. இ�� அவைர> ச�யாக6 பய�ப:*தாத�தாேன 
எ�பைத எ	e�ேபா� வ.*த$� ப�ற�கிற�. நம�ேகா, அ"சE� வ.�தE� 
$�கிறேத தவ�ர, ஆGத� Mறேவா, +ைறகைளயேவா, ச�திய��ைல. மன� 
இ.�கிற� மா��க� இ�ைல! சித�பர*தி� 11, 12ஆ� ேததிகளD� ஜb�b 
0யம�யாைத மாநா:க5 மிக வ�ம�ைசயாக நைடெப(றன. வ�தன� Mற வ�தா� 
லி1க�. மாநா��� அ.ைம ெப.ைமகைள> சீ�சிற6)கைள, $�கிய*�வ*ைத 
வ�ள�க அவ� $�கா�மண� ேபச $(படவ��ைல. f�ைர, சிGகைத ஓதவ��ைல. 
நாேல வா�*ைதய�� நைக>0ைவ/� ெபா.�0ைவ/� அைட*� வ Lசினா�, 
மாநா��ேல. 
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சித�பர*திேல, ஜb�b 0யம�யாைத மாநா: நட6பெத�றா� அ� தL�சித� 
வ L��ேல ஆதி*திராவ�ட.�+� கலியாண� நட6ப� ேபா�ற� எ�றா�. ஆன�த$� 
ஹாbய$� அழகிய க.*�� அ�த ஒ. டச� பத1களDேல எ[வளE 
சமண Lயமாக6 ெபாதி��5ளன பா.1க5! ஐ�தாG நிமிட1களாய�� கரேகாஷ� 
அட1கா! 

இ*தைகய $�Eைரய��, $�=ைர, இேலசானத�ல! 

இர	டா	:க?�+ $�), வடா(கா��ேல வடேச�ய�ேல, வாலிபவ Lர� ேதாழ� 
சபார*தின� நடா*திய ஜb�b மாநா��ேல தைலைம வகி*�வ��:6ப�ற+, 
ெவளD�கிள�பாம� இ.�� வ�த ெதாழ� G.ஞ.ய.ெசா�தரபா	�ய� அவ�களD� 
தைலைமய�ேல ஜb�b மாநா: சைடெப(ற�, எ�றா� அதி� ச�.கி�6சிட� 
ேபசிவ��: வ�த நம� இய�க* X� ேகாZ�ய�� ஒ.வரான பா	�யனா�� 
தைலைமய��, ைவதிக� ேகா�ைடய�ேல ேம(ப� மாநா: நட6பெத�றா�, 
இேலசான கா�யெம�G Mற $�/மா! 

தி�ைல fவாய�ரவ� தல*திேல திராவ�ட� ஐயாய�ரவ.�+ ேமலாகேவ M�, 
ஆ�யேவதேமாதி:� வ LதிகளDேல தமிO வ Lர$ழ�க� ெசK�ெகா	:, நடராச� 
நடனமா:� பதிய�ேல நா�:* தைலவ�க5 பா�: ெமாழிய�ேல 
பரண�/ைர*தனெரனD� அஃ� இேலசானதா+மா! 

சித�பர� மாநா: M:� அ*தின� காைலவைரய�ேல கா1கிரb உலகேம 
களD6ெப=ட� கடலிேல fOகி�கிட�த�. ப�(பகலி�தா�, அ�கடலிேல 
ெசKதி>0றா கிள�ப�, அவ�கைள> சிைத*த� ப*தி�ைககளDேல $A6ப�க 
$�தி��ெகா�ைட எA*தல1கார1கெள�ன, $GவF� க	சிமி�டFெம�ன, 
$கம=� $ர0ெம[வளE. அடடா, ஆன�த* தா	டவமா�ன� கா1கிரசா�. . . 
மானாட, மAவாட, ம1ைக சிவகாமியாட எ�G பா:வா�கேள அ�ேபா� ��லி 
நி.ப��Mற மி*திர� இ�� எ:*ேதாத அ�கிரகால�, ஒலிபர6ப, அ�யா�M�ட� 
த$�க��க அ()தமான 0யரா>ய� வ��வ��ட� கி�6b, நா� ேகா�ய வர*ைத� 
ெகா:*ேதவ��டா� எ�G ம1கள� பா�னா� கா1கிரசா� ஜவக� ராeவம�திலி 
ஆ>சா�யா� அ:*த ம�தி�! மாகாண1களDேல ம�தி� சைபக5! இனD ஆ�சி 
கா1கிரசா�ட*தா� எ�G Mறினா�. ஆ�ன� இனDேம� வ L.� ஜb�0டம 
எ�னெசK/� எ�G இர1கினவ� ேபா� ேக�டன�. தைலய1க�க5 Mட 
ளDவ��வ��டன. 
(அ	ணா - 1944) 

இைவ ேபா�ற இ�னF� இA�+� இனD/� நம�கி�லாம(ேபாக அவ:மாய��, 
சித�பர மாநா��F�, அ�ேபா�ற மாநா:களDF�, நா� M:வ�� ேப0வ��, 
ப��வ�மாக இ.�+� $ைறமாறி, க�:6பா:	டா�கி, க.மேம க	ணாகி, 
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ேகா�ைடக5 க�:� பண�ய�� இற1கியாகேவ	:�. இ�ைலேய� வாOE 
இ�ைல. ேதாழ�க5 ேக.ேக.நLலேமக�, ஏ.ேக.த1கேவல�, ேக.ஆ�.ஜி.பா�, 
நLடாம1கல� ஆG$க�, ம�னா�+� பா) ெச��யா�, ேவa� சி�னராஜி? 
தி.6T� ெமாKதL� ம(G� பல6பல�, ேபசின� மாநா���, தL6ெபாறி பற�தன! 
ேத�ெமாழி வழி�த� பய� எ�ன? ெத�னா(கா��� இ�த ஆ	: $�வத(+5 
எ*தைன ஆய�ர� அ1க*தினா�க5 ஜb�b க�சிய�� ேச.கி�றன� எ�பைத6 
ெபாG*தி.�கிற�. பய� வரேவ()� கழக*தைலவ� ேகாபாலகி.Zண6ப�5ைள, 
கடa� தKவசிகாமண�, ெநச�� ராமசாமி ெச��யா�, +>சி6பாைளய� �ைரசாமி 
ெர��யா�, வ�A6)ர� ேகாவ��தராஜF நா/:, வ�.*தாசல� $=சாமி, )வனகி� 
நமசிவாய� , ராமலி1க�, சித�பர� கலியாண0�தர�, அ�பழக�, ம(ற� பல6பல 
வ Lர�க5, மாநா�:�காக6 பலநா5 உைழ*�, ெவ(றிகரமாக நட*தின�. இவ�களD� 
உைழ6) க�சிய�� உ.6ப�யான ேவைலக?�காகE� இ.6ப��, நம�நிைல 
எ[வளE உய.� எ�பைத எ	ண�6 பா.1க5. திராவ��, தLர ம(றவ�களா, 
திரறம(றவ�களா! MனDய உ5ள$� +னD�த வாOE� ெகா	டவ�களா! 
தனம(றவ�களா, வைகயறியாதவ�களா! எ�லா� உ	:. ஒ�Gமி�ைல. ெதாட��� 
பண�யா(Gவதி�ைல. அ� இ.6ப��, ந�ைம ெவ�பவ� யா.மி�ைல. ஜb�b 
மாநா��F�, மGதின� நட�த 0யம�யாைத, /*த ஆதரE மாநா:களDF�, 
எ[வளE உ*ேசக�! கா�: ெவ5ள� கைர )ர	ேடா:கிறேத, அைனேகாலி 
அைம6) ஏ(ப:*�வாைர* தாேன காேணா�. அ� ேதான, ஆ�ய.�+� இ�ன$ம 
இட�தர ஏ�வாகிற�. எ�G தண�/மி�த> ேசாக�! எவ� ேகா�+வா� இ�த6 
ப�தாப*ைத! 0யம�யாைத மாநா��ேல ேதழ� அழகி�சாமி தைலைம தா1கி 
இர	: மண�ேநர*��+ேம� ஆ(றிய ஆேவச உைரைய, எ�ென�ப�! உவைம/� 
கைத/�, ேம(ேகா?� f�ைர/�, க�ப� கவ�ைத/� வ5?வ� +ற?� 
�5ளDட, ேதாழர அழகி�சாமி, வGைம, வா�ட�, வாO�ைகய�� 0ைம ஆகிய 
ப�ட� பதவ�க5 ம�:ேம ெப(ற அழகி�, அ�G ேபசியைதேயா, வ�யாபார 
உலகி(கா=� me�கமான க.*�ட�, வாO�ைக� க�a� த.� பாட1க?ட�, 
ேச�*�ைர*த ெதாழர த1கேவல�� உைரயாடைலேயா, இற�த� எ� மைனவ�, 
க�சி6 ப(ற�ல, எ�G மா�த�� நி�ற +ட�ைத* ேதாழ� ேக.ேக.நLலேமக*தி� 
$ழ�க*தைதேயா, ேக�டவ� தி�ைல* தL�சித�� தி.6பாத�தா1கிகளா* தமிழ� 
M�ட� இ.6பைத இனD� காணேவ சகியா�! தமிழ�� ேகா�ைட எழ>ெசKவ� 
எ�ப� தி	ண�. 

fட> சட1+கைள ஒழி! ேகாய�� வ.வாைய6 ெபா�6பண��ெகன> ெசலவ�:! 
ஆhய*ைத அழி�க $(ப:! இைவக5 0யம�யாைத மாநா�:* ��மான1க5! 
இைவ நா�: நட6ப�ேல காண6ப�:வ��டா�. இட.� இழிE�, நம�ேக� இ.�+� 
தமிழ� அைத� கவனD*� ஆவன ெசKத� ேவ	:�. இ�ேற ெசKய* 
ெதாட1+த� ந�G எ�ேப�. 
தL�சித� வ L�:�+5 ஆதிதிராவ�ட.�+� கலியாண� நட6ப�ேபா�, ைவதLக� 
ேகா�ைடய�� நம� மாநா:க5 நைடெப(Gவ��டன. ஆனா� மாநா:, $த� 
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அ*தியாயேம தவ�ர, $�Eைரய�ல எ�ப� ெத�னா(கா�:* ேதாழ�க?�+�, 
தமிழ� யாவ.�+� நிைனவ�லி.�கேவ	:�. 
(1942) 

ப�தி: 21 

நம' H�னண� ேவைல 

ேதாழ�கேள! 
ேசல� மாநா: ச�ம�தமாக, வரேவ()� கழக*தைலவ.� கா�யத�சிக?� 
ெவளDய��:5ள அறி�ைகைய� க	ேட�. கா�யத�சிகளD� ஒ.வரான வ�கீ� 
ேதாழ� சி.ஜி.ெந�ேடா அவ�களD� ேபா�+, என�+ ஆ>ச�யf�டவ��ைல, அைத 
நா� எதி�பா*தி.�ேத�. வரேவ()� கழ�*தைலவ� ேதாழ� ேச�ம� இர*தினசாமி 
அவ�க?�, ம(ெறா. கா�யத�சி ேதாழ� கேணச ச1க� அவ�க?� இ�த6 
ேபா�ைக ஆத��+� நிைல எ�ைன* தி:�கிட> ெசKத�. அவ�களDட� நா� 
இதைன எதி�பா��கவ�ைலைல. சிற6பாக> ேச�ம� இர*தினசாமி அவ�கைள நா� 
திராவ�ட வ�:தைல6 ேபா.�+> ச�யான ஓ� தளபதி, ெப�யா�� ெப.ந	ப�, 
எ�ேற க.தி வ�தி.�கிேற�. அவ.ைடய தLர*ைத6 பலதடைவ6 
பாரா��ய�.�கிேற�. ேதாழ� ெந�ேடா அவ�களD� ேபா�+ என�+ 
ஆ>ச�யf�டவ��ைல. ஏெனனD�, மாநா: நைடெபGவத(+6 பல மாத1க?�+ 
$�), ேகாைவ* ேதாழ� ஜி.�.நா/: அவ�க5 தி.மகளா�� தி.மண*த�G 
அவைர� க	டேபா�, மாகாண மாநா: ஏ�? க�சி ஏ�? என�+� க��சிய�� 
இ.�க வ�.6பமி�ைல. க�சி ச�யாக ேவைலெசKயவ��ைல எ�G 
சலி*��ெகா	:, ேபசினா�. ேக�:�ெகா	�.�த என�+> சலி6)� கா� வலி6)� 
வ.� அளE�+. எனேவ அவ� மாநா���ேபா��, ப�ற+�, கா��:� ேபா�+ 
என�+ ஆ>ச�யf�டவ��ைல. எ6ேபாேதா ஓ�சமய� க�சிய�ேல 
கல��ெகா5பவ�க5, இைத*தாேன ெசKய$�/�. எனேவ ேபா�+6ப(றி நா� 
கவைலெகா5ளவ��ைல. 

மாநா�:�+ $�னா5 இரE, எ�=ட�, வரேவ()� கழக* ேதாழ�க5 ஏேதா ஓ� 
ஒ6ப�த*தி(+ வ�ததாகE�, ப�ற+ அ� மYற6ப�:வ��டதாகE�, ஒ. ெசKதிைய> 
ச	ேட அ6ச�வ� ெவளDய���.�கிற�. ஒ. ெப�ய க�சிய�� எதி�கால*ைத6 
ெபாG*த $�கியமான ப�ர>சைன வ�ஷயமாக எ�=ட� ஒ6ப�த*தி(+ வ�ததாக� 
MGவ�, எ�னா� தா1கி�ெகா5ள $�யாத ெகௗரவ�! உ	ைமய�ேல, ஒ6ப�த� 
எ�E� நைடெபறவ��ைல, உைரயாட� நட�த�, அ�E� ெப�யா� வ.வாெர�G 
அவ�க5 எதி�பா�*தி.�� அவ� வராததா� எ�=ட� நட�த�. அ[வளேவ! 
ஒ6ப�த� எ�ற வா�*ைத ெபா.ளD�றி உபேபாக6ப��.�கிற�. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



மாநா: நைடெபGவத(+> சிலதின1க�+ $�னா� ெச�ைனய�ேல பல 
ந	ப�க5, ச	ேட அ6ச�வ� ஆசி�ய�� $ய(சியா�, ேசல*திேல, ெப�யாைர* 
தைலைம6 பதவ�ய�லி.�� நL�+� ஏ(பா�ைட நட*�வதாக� Mறினா�க5. நா� 
சி�*ேத�! ந	ப�க5 ேகாப�*��ெகா	டன�. ெப�யாைர, இ�=� ஓ�ர	: 
ஆ	:க?�ேக=� இ�க�சிய�� தைலைம6 பதவ�ைய வகி*தி.�க ேவ	:� 
எ�G வ()G*தி�ெகா	�.�கிேற� நா�. அவைர நL�க இ1ேக $ய(சி 
நட�கிறதா! ேவ��ைகதா�, எ�G Mறிவ��:, இ�த மாநா:, க�சிய�� ேபா�ைக 
மா(றி அைம�கேவ நைடெபGகிற�, ச	ேட அ6ச�வ�� ராஜத�திர*��+ அ�ல 
எ�G Mறிேன�. 

ேசல� மாநா�:* ேததி ெந.1க ெந.1க, வ�தவ�தமான வத�திக5 உலவ�ன. 
வத�திகைள6 ப�ற6ப�*��ெகா	: சில உ.வார1க5 உ�லாசமாக உலவ�/� 
வ�தன. 

இ�நிைலய�ேல, நா� தைலவ� பா	�யனா.�+ நிைலைமைய வ�ள�கி/�, ேசல� 
மாநா��ேல யா�ெசKத� $ைற எ�பைத என�+* ெத�வ��+�ப�/� க�த� 
எAதிேன�. அத(+� காரண� இ>ச�பவ1க�+6 பல மாத1க�+ $�), க�சிய�� 
எதி�கால� எ6ப� இ.�கேவ	:� எ�ப�ப(றி, ெப�யா.ட� பா	�யனா.� 
நா=� ேபசி ஒ. $�வ�(+ வ�தி.�கிேறா�. அ�த $�வ�� $�கியா�ச�, 

 
1. திராவ�ட� கழக� எ�G ெபய� மா(Gவ�. 
2. 0யம�யாைத� ேகா�பா:கைள அதிேல )+*�வ�. 
3. அைம6ைப6 பல6ப:*�வ�. 

இ� வ�ஷயமாகேவ தைலவ� பா	�யனா.ட� நா� க�த6 ேபா�+வர*� 
ைவ*��ெகா	ேட�. வத�திகைள� க.வ�ேலேய )ைத�க, இ�த� க�த6 
ேபா�+வர*� ெம*த உதவ�யாக இ.�த�. 

தைலவ� பா	�யனவ�க5, ஈேரா��ேல ேபசியைத ேசல*திேல 
நிைறேவ(றேவ	:� எ�G என�+* ெத�வ�*�, அத(கான ேவைல* தி�ட*ைத 
தL�� அ=6)மாG பண�*தா�க5, ெசKேத�. 

இைடேய, ேசல� மாநா�:, வரேவ()� கழக> ெசயலாள� ேதாழ� ெந�ேடா 
அவ�க5 ெப�யா� எதி�ேலேய, தா�கி6 ேபசியதாகE�, மாநா��ேல பா	�ய� 
அவ�கைள* தைலவராக6 ப�ேலேலப��க ஏ(பா: ெசKவதாகE� ேக5வ�6ப�:, 
அ�த* தகவைல/� தைலவ� பா	�ய� அவ�க?�+ அறிவ�*ேத�. க�த�fல�. 
ப�ற+ ெப�யாைர� க	ேட�. என�ேக� இ�த> சனDய�, நா� மாநா��ேல 
ேபச6ேபாவதி�ைல. க�சிைய யாேர=� நட*த�:�எ�றா� ெப�யா�. நா� 
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வாதா�ேன�. ப�ற+ க�சிைய நா� நட*த ஆர�ப�*ததா�, ம�க5 திர	: 
வ��டா�க5, அவ�கைள அரசிய� Pதா�களDட� வ�:த� Mடா� நம� 
$ய(சியா�, ப�ட� பதவ� ேகா.ேவா� க�சிைய வ��: ெவளDேயற> 
ெசKயேவ	:�. த�மான� ெகா5ைககைள* தைழ�கவ�:� கழகமாக ேவ	:�. 
இ�ேவ தா� பா	�யனா�� க.*��, எ�பைத� Mறிேன�. ெப�யா� 
ச�மதி*தா� எ� ேவ	:ேகா?�+. 

ப�ற+ பா	�யனா�� க�த� கிைட*த�. நம�+* தைலவ� நம� ெப�யாேர! எ� 
ெபயைர> சில அறிவ�லிக5 உபேயாகி*தா� நா� எ�ன ெசKவ� எ�ற 
க.*�ட�. 

நா� மாநா�:�+6 ப�ட� பதவ�கைள வ��:வ�:� தL�மான*ைத அ=6ப�ேன�, 
பா	�யனா.�+� அதைன/� அத� அவசிய*ைத வ�ள�கிய க�த*ைத)� 
அன6ப�ேன�, தி.வாj� ெச�ேற�. நாடக*��+. 

தி.�ப�ேன�, தைலவ� பா	�ய� அவ�க5, எ� தL�மான*ைத ஆத�*��, அைத 
அ$F�+� ெகா	:வர* த�க$ைறய�ேல அைம6) ேவ	:ெம�G� எAதிய 
க�த� கிைட*த�, களD*ேத�. 

மாநா�:�+ $�னா5 மாைல ேசல� ெச�ேற�. ஏ(கனேவ அ1+, ேதாழ� 
பா	�ய�, வ�.வ�.இராமசாமி ச	ேட அ6ச�வ�, ேக.ஏ.ப�.வ�0வநாத� ஆகிேயா� 
வ�தி.�தன�. 

மாைலய�ேல நி` சினDமாவ�ேல தாசி அபர"சிைய� காண> ெச�ேற�. 
பா	�யனாைர/�, ந	ப�க5 வ�.வ�.இராமசாமி, ேக.ஏ.ப�.வ�0வநாத� ஆகிேயாைர� 
க	ேட�. எ�லா.� அபர"சிைய� க	ேடா�. வ L: தி.�ப�ேனா�. இைடய��, 
ெப�யா.�+* த�திெகா:*தி.6பதாகE� வ�:தி�+ வ�தா�, மாநா��ேல, எ�ன 
ெசKவ� எ�பைத6 ப(றி6ேபசலா� எ�G� ேயாசைன Mறினா� பா	�யனா�. ச� 
எ�ேற�. ெப�யா� வரவ��ைல. நா=� ப:*��ெகா	ேட�. 10.30 மண��+ ேம� 
ந	பெரா.வ� எ�ைன6 பா	�யனா� அைழ6பதாக� Mறினா�. நா=� 
ஏ.ேக.த1கேவல.� ெச�றி.�ேதா�. நமாநா�: வரேவ()� கழக* தைலவ.� 
கா�யத�சிக?� வ�தப�ற+, எ�ேலா.மாக ேபசிேனா�. 

மாநா��ேல கலக� வராம� பா�*��ெகா5ளேவ	:� எ�G ச	ேட அ6ச�வ� 
Mறினா� பலக� ஏ� வர6ேபாகிற�? எ�G நா� ேக�ேட� வத�திக5 உ5ளன 
எ�றா� அவ�. தவG எ�ேற� நா�. 

தL�மான1கைள* ெதா+*� ஒA1+ப:*�ேவா� எ�G நா� ெசயலாள� ெந�ேடா 
அவ�க?�+> ெசா�ேன�. அ� மாநா��ேல பா�*��ெகா5ேவா�, ப�ட� பதவ�* 
��மான*ைத6 ப(றி6 ேபசி ஒ. $�E�+ வரலா� இ6ேபா� எ�றா� அவ�. 
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தாராளமாக6 ேப0ேவா� எ�ேற�. ேபசிேனா�. இைடய�ைடேய கார�! கைடசியாக6 
பா	�யனா�� அறி�ைகய��ப� தL�மான*ைத அ$F�+� ெகா	:வ.� 
ேததிைய ைவ*��ெகா5ளலா� எ�G $�E ெசKய6ப�ட�. ப�ற+, ெபய� 
மா(Gவ� ப(றிய ேப>0 நட�த�. அ�த வ�ஷய*திேல, அ�சமய� ந	ப� 
பால06ப�ரமண�ய� ெசா�ன� ஒ�Gதா�, அதாவ� ஆ�திர�, ேகரள� ஆகிேயா�� 
க.*� ெத�யாம� எ6ப�6 ெபயைர மா(Gவ� எ�ப�தா�. 
ஆ�திரநா: ெச�ல�M�ய தா1கள� ேகரள� ெச�ல�M�ய ந	ப� ெந�ேடா 
அவ�க?�, இைத> ெசKதி.�கேவ	:�, இனDேய=� ெசK/1க5, அைதவ��: 
தமிOநா��ேல ேவைலெசK/� எ1கைள* தா�க இதைன/� சாதகமா�+கிறL�கேள, 
ச�யா? எ�G நா� ேக�ேட�. )�னைகைய* தா� ச	ேட அ6ச�வ� பதிலாக* 
த�தா�. ந	ப� ெந�ேடா அவ�க5 என�+ மைலயாள� மற�ேதேபா>ேச எ�றா�! 

ப�ற+, அரசியலிேல மத6ப�ர>சைன கல�க�Mடா� எ�G தைலவ� ேக.வ�.ஆ�. 
அவ�க5 ேப0� ப�ர>சைன வ�வாதி�க6ப�ட�. இ�த வ�ஷய*திேல நா1க5 ஒ. 
�ளD/� வ��:�ெகா:�க $�யா�. 0யம�யாைத� ேகா�பா:கைள6 பர6பாம�, 
இ.�கமா�ேடா�. ஜb�b க�சிய�ேல அைவ இட�ெப(ேற தLரேவ	:�, எ1க5 
+றி�ேகா5 ச$தாய சீ�தி.*தேம - எ�G நா� வாதா�ேன�. பா	�யனா� 
இைடய�ைடேய எ�ைன ஆத�*�6 ேபசினா�, ப�ற+ இைவ ப(றி� காைலய�ேல, 
மாநா: M:$� ெப�யா.� - பா	�யனா.� ேப0வ�, எ�ற $�Eட� எ1க5 
உைரயாட� $��த�. இ[வளE ேப>0 நட�+�ேபா��, ந	ப� 
கி.ஆ.ெப.வ�0வநாத� அவ�க5 கல��ெகா5ளவ��ைல. ப:*��ெகா	�.�தா�. 
பா	�யனா�ட� $A6ெபாG6)� ஒ6)வ�*�வ��ேட� எ�G. வரேவ()� 
கழக*தைலவ� ேதாழ� இர*தினசாமி அவ�க5, 10.30 லி.�� 4 மண� வைர 
நைடெப(ற ேப>சிேல ஒேர ஒ.வாசக� Mறினா�, $��ததா அ	ணா! ேபாK6 
ப�தலிேல வாைழமர� க�டேவ	:� எ�ப�தா� அவ� ேபசிய வாசக�! 

இைத*தா� ச	ேட அ6ச�வ�� ஒ6ப�த� எ�G எAதி இ.�கிறா�க5. இ� 
உைரயாட�! f�G ��மான1கைள6 ப(றிய ேப>0. மGதின� காைலய�ேல 
பா	�யனா.� ெப�யா.� ேபசினா�க5. $�னா� இரE ேபச6ப�ட வ�தமாகேவ 
கா�ய*ைத நட*�வ� எ�G. மாநா��F�, அ[வ�தேம நட�ேதறிய�. எ�லா� 
$��தப�ற+, எைத/� ெசKய$�யா�ேபான M�ட� ஏதாவ� ெசKேவா�, எ�G, 
மாநா��ேல $ைறய��ைல எ�G�, ஒ6ப�த� மYற6ப�ட� எ�G� அறி�ைக 
ெவளDய���.�கிற�. அறி�ைகக5 ம�:ேம ெவறிய�ட* ெத��தவ�க5, 
அைதேய=� ெசK� த1க5 ஆைசைய* ��*�� ெகா5ள�:�. நம�ேகா ேவைல 
மி+தியாக இ.�கிற�. ஆகேவ, ஆ5ேத�கைள6 ப(றி� கவைல6படாம� 
ஆ1கா1+ திராவ�ட� கழக1கைள அைம*�6 பல6ப:*�1க5. திராவ�டநா: 
திராவ�ட.�காக ேவ	:�, அ�ேவ நம� $�னண� ேவைல. பல தைலவ�க5 
மாநா�:�+ வரவ��ைல, எனேவ மாநா: ப�ரதிநிதி*�வ� வாK�தத�ல எ�G 
ச	ேட அ6ச�வ� எA�கிற�. வராத தைலவ�க?�+* திராவ�ட�� 
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வ�:தைலய�ேல அ�கைர இ�ைல. எனேவ அவ�க5 திராவ�ட� கழக*��+* 
ேதைவ இ�ைல, எ�G கழக� $�E ெசKகிற� எ�G எAத அதிக ேநர� 
ப���கா�. ந�$ைடய ேவைல வ L	 வ L�) அ�ல. மாநா��ேல மதேம Mடா� 
எ�G நா� ேபசியதாகE�; திராவ�ட� கழக�, மதம(றவ�களD� க�சி எ�G�, 
ச	ேட அ6ச�வ� MGகிற�. இ� ச�கா.�+ கலகf�ட உதE�. ச�கா.�, 
மதமி�லதவ�களா! எ�G ேக�: திராவ�ட� கழக*ைத அட�க நடவ��ைக 
எ:*��ெகா5ள�M:�. நா� அத(+ அ"ச6ேபாவதி�ைல. அ�G மாநா��ேல 
நா� ேபசிய�, இ�G நம� தைலமY� 0ம*த6ப��.�+� ஆ�ய மா��க*ைத நா� 
அறேவ நL�கேவ	:� எ�ப�தா�. இைத* தி�*��Mறி> ச��கா�� தி.Z� 
எ�மY� வ�A�ப�யாக> ெசKவத� fல�, ந	ப� பால06ப�ரமண�யானா� தி.6தி 
அைடயவ�.�ப�னா�, நா� அதைன* தைடெசKய வ�.�பவ��ைல. நா� ஆ1கில6 
ப�ைண6ப�F� ஆ�ய வைலய�F� வடநா�: ஆதி�க*திF�, சி�கி/5ள 
திராவ�டநா: $A�ேம இ�G ஓ� சிைற� Mடமாக இ.6பதாகேவ க.�கிேற�. 
எனேவ மதம(றவ�க5 காஜிக5, ஒ*�ைழயாதா�, எ�ற பழிக5 0ம*தி ச�காைர* 
X	ட ச	ேட அ6ச�வ� $ய�றா�, அ�க	: கல1+பவ�க5, த�மான 
இய�க*தவ�க5 அ�ல� எ�G Mற வ�.�)கிேற�. 

ெப�யா.� அவ.ைடய ேகாZ�யா.� ஜb�b க�சிய�லி.�� நL�க6ப�டா�க5 
எ�G எAதிய�.6ப��, ம�க?�+ அ�த ஆசி�ய� MG� வாசகமாக நா� 
ெகா5ளவ��ைல. ச�கா.�+*தா� அைத/� ெசா�Fகிறா�. 

ப�ட� பதவ� Mடா� எ�G ஜb�b மாநா��ேல, Mறிவ��டா�கேள எ�G 
எ	ண�, ப�ட� பதவ�கைள* தராம� இ.��வ�டாதL�க5, அைவகைள6 
ெபGவத(+ நா1க5 இ.�கிேறா�, இேதா ஜb�b எ�ற ெபய.ட� க�சிைய� 
M�:கிேறா�, ெப�யா.� அவைர6 ப��ப(Gபவ�க?�, இனD ஜb�b இ�ைல. 
ஆகேவ தய�கமி�றி �ைரமா�க5 தயEகா�ட $�வா.1க5! எ�G, X� 
ெசா�Fகிறா�, ஆசி�ய�. தாராளமாக> ெசKய�:�. 

ெபய� மா(ற�, 0யம�யாைத ெகா5ைக )+*�த� ஆகியைவப(றி6 ப�க� 
ப�கமாக எAதிய ஆசி�ய�, ப�ட� பதவ�கைளவ��: வ�:வ�ப(றி, ஏ� ஒ.வ� 
Mட எAதவ��ைல! அவ� நட*த6ேபா+� ஜb�b க�சிைய6 பா�*� ம�க5 
ேக�க6ேபா+� $த� ேக5வ�, 

ப�ட� பதவ�கைள நL1க5 வ��:வ�:வ L�களா, ெக��யாக6 ப��*��ெகா	: 
இ.�க6ேபாகிறL�களா? எ�ப�தா�. 
(அ	ணா, திராவ�டநா: - 10.09.144) 
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ெநWச� மற1பதி6ைல 
ஏ.எb.ஏ. சாமி, திைர6பட இய�+ந�. 

மாேமைத ேபரறிஞ� அ	ணா அவ�கேளா: பழக வாK*த அ�த* ேதனான 
கால*ைதஇ அ�த6 பழ�க*தி� இைண6ப�ேல ெபா1கி வழி�த பாச*தி� 
உய��6ப�ைன நிைன�கி�றேபாெத�லா�, அவ�கைள6 ப(றி6 ேபச 
ேவ	�யேபாெத�லா�; எ:*த எ:6ப�ேலேய அ	ணா எ�ற ெசா�தா� ப}றி�: 
வ.கிற� உ5ள*திலி.��. 

1944-� ஆ	:! 
என� வாO�ைகய�� பயைன - அதாவ� என� ப�ற6ப�� பயைன நா� அைட�த 
ஆ	:. ஆ� . அ�த ஆ	:தா� ெபGத(க�ய அ�த மாேமைதய�� ந�) நிழ� 
எ� மY� கவ�ய* ெதாட1கிய�. ேபரறிஞ� அ[ரகைள $த�$தலி� நா� 
ச�தி*த� ஈேரா: நகர*தி� த�ைத ெப�யாைர இ�நா�:�+ அளD*� உவ�த 
ஈேரா:, ேபரறிஞ� அவ�கைள> ச�தி�+� ெபா�னான வாK6ப�ைன என�+ 
ஏ(ப:*தி� ெகா:*த�. 

நா� எAதிய ப��ஹண� எ=� நாடக� �.ேக.எb. சேகாதர�களD� நாடக� 
+Aவ�னரா� அர1ேக(ற6ப�: ெவ(றி6 பாைதய�� வாைக P�6 பயண� 
ெசK�ெகா	�.�த ேநர�. ஈேரா��� அ�த நாடக� ம�களD� அேமாக 
வரேவ()ட� நைடெப(ற�ெகா	�.�த�. எனத.ைம ந	ப� தி..அ[ைவ 
ச	$க� அவ�களD� வ�.6ப*ைத ஏ(G ேபரறிஞ� அ	ணா அவ�க5 
நாடக*ைத� காண வ.ைக த�தி.�தா�க5. நாடக� $��த ப��) அவ�க?� 
நா=� இரE ஒேர இட*தி� த1+வத(+ ஏ(பாடாகிய�.�த�. 

நா� தய�க*ேதா: இ.�ேத�. ேபரறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ேபசினா�க5. 
எ�ைன6 ேபச ைவ*தா�க5. நா� எ�ைன மற�� ேபசிேன�. க.*�� +வ�யலா� 
ேபரறிஞ� அ	ணாவ�� தமிO மைழய�� நைன��, மா�தி* திைள*ேத�. 
ப��ஹண� நாடக� அவ�கைள மிகE� கவ���வ��ட�. திறைம� கதிேரானாகிய 
அவ�க5, ப�ற� திறைமகைள மற6பதி�ைல ப�ற�ட� உ5ள திறைமகைள� க	: 
மகிO�� ேபாவா�க5. அைத ஒளDவ�ட> ெசKய வழிவைக/� ெசா�லி 
உதEவா�க5. 

)�ைமயான நைட; ந�ல ந�ல வசன1க5; க�:�ேகா6பான கா�சிக5; ெதளDவான 
ஆ(ெறாA�கான அைம6) . . . எ�ெற�லா� பாரா��6 ேபசினா�க5. 

நாடக*ைத6 ப(றி ஒ. ெத�) ப�ற�த�. எ�னD� என�ேக ஒ. ந�ப�� வ�ற�த� . . 
. நாடக� என� $த� பைட6பாய�(ேற . . . ! 

ப�தி: 22 
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ஆனா� பாரா�ைட* ெதாட��� அ	ணா அவ�களDடமி.�� வ�த இ�த வா�*ைத 
எ�ைன� +ழ6ப�ய�. ெத�) திைக6பாக மாறிய�. ந�ப��ைக நாண* ெதாட1கிய�. 
எ�ன ெசா�ல6 ேபாகிறா�க5? நா� த:மாறிேன�. 

ஒ. காத� நாடக*ைத எAதியத(+6 பதி� அ�ல� அ6ப� ஒ. நாடக*தி 
எA�வேதா: ம�க?�+6 பயனான க.*�க5 ெசா�வத(+� உ� திறைமகைள> 
ெசF*திய�.�தா� நா��(+ அ� எ[வளE நல� பய6பதாக இ.�+�? நL ப�*�6 
ப�ட� ெப(றவ�; அரசிய� ப��னண�/� இ.�கிற�; உன� திறைம/�, கைல 
ஆ�வ$� நாடக*தி� பளD>சி:கிற�. இ[வளE த+திகைள/� உ� ேபா�ற 
இைளஞ�க5, ம�களD� எ	ண1கைள, சி�தைனகைள, ெசய�கைள> ச�யான 
வழிய�� ெசF*த* த�� எA6ப6 பய�ப:*தலாேம . . . உ5ள*தி(+ உ(சாக� 
த.� கா�சிகேளா: ந�லறிைவ/� சீ�ய சி�தைனைய/� X	:கி�ற 
க.*��கைள� Mறலாேம . . ! இ6ப�ெய�லா� ஒ. உ	ைமயான ச$தாய> 
சி�தைன உ5ள பைட6பாளDய�� கடைம எைவ எைவ எ�G ேபரறிஞ� அவ�க5 
என�+ உண�தினா�க5. 

ேபரறிஞ� அவ�க5 என�+> ெசா�ன $த� அறிEைர அ�. 

தவG - அறிEைர எ�ற ெசா�ைல அ	ணா அவ�கேள ஆேமாதி�க மா�டா�க5. 
அறெநறிய�ைன கடைம�காக அ5ளD* த.கி�ற ஒ. சில ஆசாைன6 ேபால 
எ�Gேம அவ�க5 வழ1கியதி�ைல. ெசா�ல நிைன6பைத அ�ேபா:, 
அரவைண6ேபா:, )�னைக ஒ�G ெம�லியதாக மல��தின ெம�ைமயாக*தா� 
MGவா�க5. 

எ�ைன6 ப(றி� ேக�டா�க5. நா� ெசா�ேன�. இல1ைகய�� ப�ற�� 
வள��தைத, அ1ேகேய ல	ட� ப�கைல�கழக*தி� ப�டதா�யானைத, 
ஓரா	:� கால� அ1ேகேய ஆசி�யனாக6 பண�)��தைத� Mறிேன�. அேத 
ம�க5த� நல� உ�ைமக?�காக6 ேபாராட இல1ைக இ�திய கா1கிரb 
நிGவன*ைத உ.வா�கிய�களD� ஒ.வனாக இ.�தைத, அத� $த� ெசயலராக6 
பண�யா(றியைத> ெசா�ேன�. (ஆ�! இ6ெபாA� இல1ைகய�� தி..ெசௗமிய 
f�*தி ெதா�ைடமா� அவ�க5 தைலவராக இ.�கிறா�கேள, அேத இல1ைக 
இ�திய கா1கிரb நிGவன�தா�) 1942-� ஆ	: ெப(ேறா�க?ட� தாயகமா� 
தமிழக*தி(+* தி.�ப�ய� - அைன*ைத/� ேபரறிஞ� அ	ணா அவ�க5 
கவனமாக� ேக�டா�க5. 

அ	ணா அவ�கைள/� எ�ைன/� இைண*�6 ேப0கி�றவ�க5 அேனகமாக 
ேவைல�கா� திைர6பட*ைத6 ப(றி*தா� ேப0வா�க5. 
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ேவைல�கா� பட*ைத நா� இய�+த(+� அத�ப�� அ	ணா அவ�க5 தன� 
த�ப�ய�� ஒ.வனாக எ�ைன ஏ(G�ெகா	டத(+�, அத� வ�ைளவாக என� 
+:�ப*தி� ஒ.வராக எ1கேளா: அவ�க5 இைண�� ெகா	டத(+�, நாடறி�த 
ஒ.வனாக நா� உ.வாகியத(+� ேமேல நா� Mறிய அ�த $த� ச�தி6)தா� 
வ�ைத. 
ேவைல�கா� பட6ப��6ப��ேபா� நட�த அறிைவ* தL��ய நிகO>சிக5 எ*தைன 
எ*தைனேயா இேதா அவ(றி� ஒ�G . . . 

ேகாைவ ெச��ர� by�ேயாவ�� ேவைல�கா� பட6ப��6) நட�தேபா� அ	ணா 
அவ�க5 அ��க� அ1+ வ.வா�க5. உய�தர ஓ�ட�க5, ஒய��, ஒKயார� 
ஆகியன அவ�க?�+ எ���காK. ஜூப�ட� நிGவன*தின� ஓ�ட�களD� அைற 
ஏ(பா: ெசK� ெகா:6பா�க5. அ	ணா அவ�க5 அைத ேவ	டா� எ�G 
மG*�வ��: எ1க5 வ L��� த1+�ேபாெத�லா� நா=� என� மைனவ�/� 
அவ�க?�+ பண�வ�ைட ெசKதி:� வாK6)� கி*தைத கிைட*த(க�ய ெப.� 
பா�கியமாக� க.திேனா�. 

ஒ. $ைற . . . ! 
ஈ.ெவ.கி.ச�ப* அ	ணா அவ�க?ட� எ1க5 வ L��� த1கிய�.�தா�க5. திVெரன 
ஈ.ெவ.கி ச�ப* அவ�க?�+ ெச�ைன�+ வரேவ	:� எ�G ஒ. த�தி வரேவ, 
அவ�கைள அ�ைறய வ�மான� fல� அ=6ப� ைவ�க $�E ெசK�, அ[வ�தேம 
அ=6ப�வ��: வ L: தி.�ப�ேனா�. 

+G�+6 பாைத ஒ�G ெத�ப�ட�. அத� வழியாக காைர ஓ��ேன�. 
அ6ேபா�தா� வ�மான� ேமேல கிள�)வத(காக வ�மான தள*தி� ஒ. ேகா��+ 
வ�ைரவாக ஊ��� ெச�Gெகா	�.�த�. 

ேவக� அதிக�*� வ�	ண�� வ�மான� பாK�� பற6பைத6 பா��கலாேம எ�G 
நா� காைர நிG*திேன�. வ�மான� தி.�)ய�. நா1க5 இ.�த ப�கமாக 
ேவகமாக $�ேனறிய�. ேவக� அதிக�*� வ�	ண�ேல பாK�த�. வ�மான� 
கா(ைற6 ப�ள�� தி.�)கி�றேபா� கா(றி� ேவக� கா�� $க6)6 ப+திைய6 
(P�ேநவ) ப�:1கிேயவ��ட�. அதைன> ச�ெசK�ெகா	: )ற6ப�ேடா�. 

ச(G ெதாைலE ெச�ற�� வ�மான நிைலய*ைத> ேச��த அதிகா�க?�, 
அFவல�க?� எ1கைள வழிமறி*தன�. 

வ�மான ஓ�� வய�ெலb (Gைசநடநளள) க.வ� fல� யாேரா வ�மான*தி(+ 
ேந� எதிேல காைல நிG*திய�.�தா�க5. வ�மான� தி.�)�ேபா� அத� இற�ைக 
கா� மY� ேமாதி ேபராப*ேதா�G நிகழவ�.�த�. அவ�கைள உடன�யாக காவ� 
நிைலய*தி� ஒ6பைட*� ேவ	�யன ெசKயE� எ�G எ1க?�+� Mறி6 
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ேபாய�.�கிறா�. எனேவ, காவ� நிைலய*��+ வா.1க5 . . . எ�G அவ�க5 
எதி�பாராத ஓ� அதி�>சிய�ைன* த�தா�க5. 
ேவ	:� எ�ற ெசKயவ��ைல. ெத�யாம� நட��வ��ட� எ�G நய�� 
ெசா�ேன�. 

வ�மான ஓ�� ெசா�லிவ��:6 ேபாய�.�கிறா�. அைத நா1க5 மYGவத(கி�ைல 
எ�G அதிகா�க?� அFவல�க5 ப��வாத� ப��*தா�க5. நா� எ[வளேவா 
ெசா�லி/� ேகளாம� காவ� நிைலய*��+6 ேபாK*தா� ஆகேவ	:� எ�G 
சாதி*தா�க5. 

இ[வளE ேபாரா�ட1க?�க� இைடேய அ	ணா அவ�க5 வாேய திற�கவ��ைல. 
ஆனா� நிைலைம க:ைமயாகி�ெகா	�.6பைத� கவனD*�� நிதானமாக ஆனா� 
ஆண�*தரமாக, இ� ெபா�வழி அ�ல எ�G ஏதாவ� அறிவ�6) (P�வஉந 
v�சயன) இ1ேக ைவ�க6ப��.�கிறதா எ�G அவ�கைள� ேக5 எ�G காேதா: 
எ�னDட� ெசா�னா�க5. 

அவ�க5 எ:*�� ெகா:*த அ�ைப எKதிேன�. 

அ[வளEதா�! அ�வைர உர*த� +ரலி� அ�*�* ேபசியவ�க5 
ஒ:1கி6ேபாKவ��டா�க5. ேபச* திணறினா�க5. மிர	: வ��தா�க5. ஒ.வ� 
$க*தி ஒ.வ� இர�கமாக6 பா�*��ெகா	டா�க5. காரண�, அ6ப� ஓ� அறிவ�6) 
பலைக அ1ேக இ�ைல. 

அ:*� எ�Eேம ேபசாம� அதிகா�க5 எ1கைள அ=6ப�வ��ட� ம�:ம�ல, 
மGதினேம ெபா� வழி அ�ல (P�.ஹனனஅைளள�) எ�ற அறிE6)6 
பலைகைய/� மா��ைவ*தா�க5. 

வ L: தி.�)�ேபா� அ	ணா அவ�க5 எ�னDட� ேக�டா�க5. அ6ப� ஓ� 
அறிவ�6)6 பலைக அ1ேக இ.�தி.�தா� காைர அ[வழிேய ஓ��> 
ெச�றி.6பாயா? 

நி>சயமாக மா�ேட� ஆகேவ +(ற� உ�=ைடயத�ல. +(ற� உ�=ைடயதாக 
இ�லாதேபா� நL தள��தேத�? நய�� பய�� தாO�� ேபாக அவசியெம�ன? 
ெத�யாம� நட��வ��ட� எ�G க	ண�யமாக ம�னD6)� ேகா.கி�ற 
த�ைமய�� ெசா�கிறாK. தவG அவ�க5 ப�க� இ.�த ேபாதிF� அவ�க5 
ேக�கவ��ைல. அ�த� க�ட*தி� தவG அவ�க5 மY�தா� எ�G 
அA*த�தி.*தமாக Mறி நL நிமி��த�லவா நி(கேவ	:� 

சிறி� சி�தி*த நா�, ஆமா� அ	ணா )*திைய* தL�ட* தவறிவ��ேட� எ�ேற�. 
அ	ணா அவ�க5 சி�*�வ��டா�க5. காரண� அத(+ $�தின�தா� 
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ேவைல�கா� பட*தி� மிக6 )கOெப(ற வசன1களD� ஒ�றாகிய க*திைய* 
தL�டாேத, )*திைய* தL�: எ�ற வசன� படமா�க6ப��.�த�. 

ேவைல�கா� பட6ப��6ப�(+6 ப��) நட�த ஒ. நிகO>சி. 
அ	ணா அவ�க5 எ1க5 +:�ப*�ட� ஒ�றி6 பழகிய கால� அ�. ேகாைவ 
நக�6 ப�கமாக எ1+ வ�தாF� வ L��(+ வ�� தவறா� நல� வ�சா�*�6 
ேபாவா�க5. 
இைடய�ேல, ஒ�G ெசா�லிவ�டேவ	:� இ1ேக - ஜூப�ட.�காக நா� பைட*த 
எ�லா கைல6 பைட6)க?� ஒ�ற� ப�� உ�றாக ெவ(றி ெப(G�ெகா	�.�த 
ேநர�. அதிF� ேவைல�கா� மாெப.� ெவ(றி. எனேவ ஒ. சிலைர சில 
சமய1களD� திைர/லகி� பக�:� படாேடாப$� ப��*தா�:வ�ேபா� 
எ�ைன/� தL	ட* ெதாட1கிய�.�தன. ச��6 ப�*தா�க5, க�கார ைக> ச1கிலி . 
இ�ன� எ�னெவ�லாேமா ஒேர த1க மய�. அ	ணா அவ�களD� மன� இைத� 
க	: கச�தி.�கேவ	:�. த:*� நி.*த* த.ண� பா�*��ெகா	�.�தா�க5 
ேபாF�. 

அ�G அ	ணா அவ�க5 வ L��(+ வ�தி.�தேபா� நா� இ�ைல. 
பட6ப��6ப�(+> ெச�றி.�ேத�. எ� மைனவ�ய�ட� ேபசி�ெகா	�.�+�ேபா� 
ேக��.�கிறா�க5; சாமி நிைறய> ச�பாதி�கிறாேன ேசமி6) உ	டா? எ�G. 

வ.கி�ற பண*ைதெய�லா� ெசலE ெசK�வ�:கிறா�க5 - இ� பதி�. 

உன�ேக�� நைகந�:> ெசK�ேபா:வ�	டா? இ� அ	ணா அவ�களD� அ:*த 
ேக5வ�. 

பதி�.! என� மைனவ�ய�� ெமௗன�. அ	ணா அவ�க5 அ�த ெமௗன*தி� 
ெபா.ளDைன6 )���ெகா	:வ��டா�க5. 

நா� மாைலய�� வ L: தி.�ப�ய��, எ�Eேம Mறா� எ1க5 இ.வைர/� 
கைட*ெத.E�+ அைழ*�> ெச�றா�க5. கா� $/0/0/ ?VP? நைக� கைட 
$�) நி�ற�. நா1க5 உ5ேள ெச�ேறா�. 

உன�+6 ப��*தமான நைகைய6 பா� எ�றா�க5 எ� மைமவ�ய�ட�. 
ஏ(கனேவ +ழ�ப�6 ேபாய�.�த என�+ இ� ேமF� )திராக இ.�த�. அ	ணா 
அவ�கைள� ேக5வ�� +றிேயா: பா�*ேத�. 

தாய�மா?�+ நைக வா1+கிேறா� எ�றா�க5. 
அ6ெபாA�� என�+6 )�யவ��ைல. அவ�களD� காதி� ரகசியமாக வா�*ைத 
இைழ*ேத�. திVெர�G இ6ப� எ�னDட� அ[வளE பண� இ6ேபாைத�+ உ� 
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த1க6 ெபா*தா�கைள, க�கார த1க> ச1கிலிைய� ெகா:*�வ�:. உன�+6 
ப��னா� )� மாதி�யாக வா1கி� ெகா5ளலா� எ�றா�க5. 

அ	ணா அவ�க5 ெசா�லி வ��டா�கேள! அ:*த வா�*ைத நா� ெசா�ல 
$�/மா? அவ�க5 வ�.�ப�ய வ	ணேம ெசKேத�. எ� மைனவ��+6 )� நைக 
ஒ�G கிைட*த�. 

ச(G� எதி�பாராத அ�த நிகO>சி எ�ைன மிகE� பாதி*�வ��ட�. ெந"0 
கன*த�, $க� ேசா���ேபாய�(G. 

அவ�க?�ேக உ�*தான தனDேமாக6 )�$GவFட� அ	ணா அவ�க5 
ெசா�னா�க5. 
உ� நைககைள ஏ� ெகாணட*�வ�ட> ெசா�ேன� ெத�/மா? அைவெய�லா� 
உன�+* ேதைவ இ�ைல. MடE� Mடா�. ேவ	டE� ேவ	டா�. ம�களDட� 
நிைறய> ெச�வா�+6 ெப(றி.�கிறாK. அ�தா� உன�+ இனD அண� அல1கார�. 
நL உய��த நிைலைய அைட�தி.�கிறாK. என�+� க	 திற�த�. 
அ�G $த� இ� நா5 வைர அ�த அட�க*ைத� கைட6ப��*� வ.வேத, 
அ	ணா அவ�கள�+ நா� ெசK/� அ"சலி; ெசF*�� ந�றி� கட� எ�G 
அeவளE� ப�சகா� நட�� வ.கிேற�. 

அ	ணா அவ�களD� சீ�ய ெதாட�) கி*தைமயா� நா� அைட�த ெப.ைமக5 
ப(பல. அ=பவ1க5 ஏராள�; ெப(G� ெகா	ட பாட1க5 கண�கி�லாதைவ. 

இ�G நா� நானாக இ.6பத(+ அைவ அ*தைன/ேம - காரண1க5 
ஓ1+க அ	ணாவ�� )கO! 

அவ� ஒ( இைச ேமைத 
இைச> சி*த� - சி.எb.ெஜயராம� 

 
அ	ணா அவ�க5 $ைறயாகE�, ச�யாகE� அ�6பைட இைசைய6 
பய��Gெகா	டவ�க5. அ	ணா அவ�க5 இைசயர1கி� அர1ேக(ற� நட�+� 
ப.வ*தி� இ.�தவராவா�க5. இய(ைக POநிைல காரணமாக அரசியலி� 
mைழ��வ��டா�க5. 

சரளD, அல1கார�, கீத�, வ�ண� வைரய�F� பா� ெசயலா(G� திறைம 
ெகா	டவ�க5. 
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எ1+ ேபசினாF�, எைத6 ேபசினாF� இைசைய உவைம Mறி, வ�ண� 
வைரய�F� பா� ெசயலா(G� இைச நைடயாகேவ ெசா(ெபாழிவா(Gவா�க5. பல 
ேமைடக5ல அவ�க5 ேபசி நா� ேக�:5ேள�. 

அ	ணா அவ�க5 த� ஓKE ேநர1களD� தன� இ�ல*தி(+ எ�ைன அைழ*�6 
பாட> ெசK� ேக�:�ெகா	ேட இ.6பா�க5. ஒ. நா5 ஒ. பாடைல 
பா��ெகா	�.�ேத�. அ6பாட� வரகவ� ேக.ப�.காமா�சி 0�தர� எ�பவரா� 
)ைனய6ப�ட�. அ� ப��வரமாG:-  

இராக�:- ேமச க6யாண� தாள�- ஆதி 
ப�லவ� 
சி1கார கைல த.� ச1கீத�தா� உலெக1+ேம 
இ�பேம / சி1/ 

அ=ப�லவ� 
ம1காத எA0ர� த� கா�ைவய�� ப�ற�� 
மாறி மாறி ெவ+ ராக1களாK சிற�த 
/சி1கார/ 

சரண� 
ம�களD� மழைல த�னDேல :இள�: 
மாத�த� நைகெயாலிய�ேல 
க(ற த�கவ� வாK ெமாழிய�ேல 
தின� தர1க� அைச�+� அைசய�ேல ெத�ற� வச�த� ஒலி�+� உலிய�ேல 
வ.� /சி1கார/ 

ேம(Mறிய பாடைல6 பா�வ.ைகய�� அmப�லவ�யாகிய மாறி மாறி ெவ+ 
ராக1களாK சிற�த எ�ற ெசா�ைல எ6ப�6 பா:கிறாK? எ�G அ	ணா அவ�க5 
ேக�டா�க5. 
நா� அத=5 இ.�+� me�க*ைத அறியா� யதா�*தமாகேவ, ச�யாக*தா� 
பா:கிேற� என Mறிேன�. 

அத(+ அவ�க5 அறிவ LனமாK பா:கிறாK எ�G Mறா�, ச(G சி�தி*�� MG; 
எ�G ெசா�னா�க5. 

அ6ேபா�� நா� கவனD�கா�, ச�யாக*தா� பா:கிேற� என* திமிராக� 
Mறிேன�. அத(+ அவ�க5 நL அறியா� பா:கிறாK எ�பைத 
உண���ெகா	ேட�; ய}கேவ க	:ப��*�6 பா:கிறாேய? நா� வ�ள�க� 
Mற�:மா? எ�G ேக�டா�க5. 
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MG1க5 எ�G ெசா�ேன�. உட� அவ�க5 மாறி மாறி ெவ+ ராக1களாK எ�G 
பா:கிறாK; மாறி எ�ற ெவ+ இராக*ைத மா(றி�ெகா5ள ேவ	டாமா? எ�G 
ேக�டா�. திைக*�6ேபான நா�, அ	ணா ம�னD*� வ�:1க5 எ�G Mறிேன�. 

அத(+ அ	ணா அவ�க5 நLயாகிF� இராக*ைத மா(றம� பா�னாK; அைத 
ம�னD�கலா�. க.*�> சிைதE, ெபா.� சீைதEட� தமிழ� எ�G Mறி ஒ. 
சில� பா:கிறா�கேள, அவ�கைள* தி.*த எ� ேபா�ேறா�களா� $�யா�. 
காரண� அ�6பைட6 பய�(சிய�லி.�ேத அவ�க5 தவறாகேவ பய�(சி ெப(G வ�� 
வ�:கிறா�க5 என� Mறி என�+ ஆசி Mறினா�. 

எைத6 ேபசினாF� அ	ணா அவ�க5 தைல6ைப வ L�: மாறேவ மா�டா�க5. 
எ:*��ெகா	ட6 ெபா.ைள வ��: ேவG வ1+� ெச�லமா�டா�க5. அவைர6 
ேபரறிஞ� அ	ணா எ�G ெசா�வைதவ�ட fதறிஞ� அ	ணா எ�Gதா� நா� 
MGேவ�. 

அ	ணா அவ�க5 1968 - 71-� நா: அர0 இைச�க�a�ய�� ெகௗரவ இய�+நராக 
நியமி*தா�க5. அதைன ச�டசைமய�� உG6ப�ன� ஒ.வ� பல வ�*வா�க5 
இ.�ைகய�� தி..சித�பர�. எb.ெஜயராம� அவ�கைள அர0 இைச�க�a�ய�� 
ெகௗரவ இய�+நராக பண� நியமன� ெசKதத� காரண� எ�ன? எ.�G ேக�டா�. 

அத(+ அ	ணா அவ�க5 Mறிய ஒேர பதி� அவ.�+ இைணயான ஒ.வைர 
Mறினா�, இ6ேபாேத அவைர ராஜிநாமா ெசK�வ�ட> ெசKகிேற�. எ�தவ�தமான 
பதிைல/� ெசா�லவ��ைல. 

இதைன எ� வாOநா5 $பவ�� மற�கேவ $�யா�. எ�ைன ெகௗரவ�6பத(காக 
என� $த� ெப	ண�� தி.மள*ைத தைலைம வகி*� நட*தி* த�தா�க5. 

மற�க $�/�; மG�க $�யா�; அவ�தா� ேபரறிஞ�; : fதறிஞ�! 

வாOக அ	ணாவ�� )கO!! 
வாOக தமிO! ெவ�க தமிO!!! 

ப�தி: 23 

1947 ஆகX$ 15 

இ�திய* �ைண� க	ட*ைத - இ�தியா பாகிbதா� எ�G இர	: ப��Eகளாக6 
ப��*�, அைவக?�+ 1947 ஆகb: 15-� வ�:தைல வழ1+வ� எ�G ப����Z 
வ�லர0 $�E ெசK� அதைன ெவளDய��ட�. கா1கிரb க�சின.�, $bc� 
cகின.� அ�த $�ைவ $Aமனேதா: வரேவ(றன�. நா��F5ள ப�ற 
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ெப.�பாலான அரசிய� க�சிகைள> சா��ேதா.�, ெபா� ம�க?� இ�திய* 
�ைண� க	ட*தி(க� கிைட�+� வ�:தைலைய மகிO>சி/ட� வரேவ(றன�. 

அ6ெபாA� திராவ�ட $�ேன(ற� கழக� ேதா�றவ��ைல; திராவ�ட� கழக� 
ம�:ேம இ.��வ�த�. கழக*தின� எ�ேலா.� ஆகb: 15-� நாைள 
வரேவ(பதா? அ�ல� ெவG6பதா? எ�ற +ழ6பமான நிைலய�� இ.�தன�. 
அ6ெபாAதி திராவ�ட� கழக* தைலவராக இ.�த ெப�யா� இராமசாமி அவ�க5, 
கழக> ெசய(+Aைவ� M�டாம�, கழக $�னண�ய�ன� யாைர/� கல�காம�, 
ஆகb: 15-� நாைள* ��க நாளாக� ெகா5?�ப� அறி�ைக 
ெவளDய��:வ��டா�க5. 

ஆகb: 15ஆ� நாளD� நைடெபGவதாக இ.�தெத�லா�, இ�திய ஆ�சி6 
ெபாG6ப�லி.�� ெவ5ைள ஏகாதிப*திய� வ�ல+வ� எ�ப��, இ�திய `னDய� 
ஆ�சி6 ெபாG6ைப6 ெப.�பா�ைமயான அரசிய� க�சியான கா1கிர0 ஏ(ப� 
எ�ப�� ஆ+�. இவ(றி� $�கியமான நிகO>சி ெவ5ைள ஏகாதிப*திய� 
வ�ல+கிற� எ�ப�தா�. அ�த நிகO>சிைய6 ெபாற*த�*தா� ப�ற 
நிகO>சிகெள�லா�. ெவ5ைளய� வ��:6ெபா+� ெபாG6ைப, ஏ(+� 
POநிைலைய�, கா1கிரைச* தவ�ர ேவG எ�த அரசிய� க�சி/� அ6ேபாA� 
உ.வா�கவ��ைல. கா1கிர0 ெபாG6ைப ஏ(ப� எ�ப� அ6ெபாA� தவ���க 
$�யாதெதா. POநிைலயா+�. ஆ�சி6 ெபாG6ைப� கா1கிரசிட*தி� 
வ��:6ேபாவதா எ�ப�தா� அ6ெபாA� நிலவ�வ�தநிைலைமயா+�. 
இவ(ைறெய�ல� ந�+ ஆராK�� பா�*த அறிஞ� அ	ணா அவ�க5, 
ெவ5ைளய� ஆ�சி ெவளDேயGவ� எ�ப�, உடன�யாக நிைறேவறேவ	�ய 
தைலயாய நிகO>சியா+� எ�ற அைச�க $�யாத $�E�+ வ�தா�க5. கா1கிர0 
ஆ�சி6 ெபாG6ைப ஏ(ப� எ�ப� வ�.�ப*தகாதெதா�G எ�றாF�, அ� 
தவ���க $�யாதெதா�றாக இ.�ததாF�, எ�ைற�ேக=� ஒ. நாைள�+ ப�ற 
$(ேபா�+� க�சிக5 அ�த6 ெபாG6ைப தா1+� நிைலைம ஏ(பட வழிய�.�த 
காரண*தாFம ெவ5ைளய� ஆ�சி ெவளDேயGவ� எ�லா வைகய�F� வரேவ(க 
ேவ	�யெதா�ேற எ�G அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 எ	ண�னா�க5. 

ேம(க	ட அ�த $�ேவா: அ	ணா அவ�க5 ெச�ைன வ��, ெச�)தா� ேந., 
79-ஆ� எ� க��ட*தி�, 30ஆ� எ	 அைறய�� இ.�த ேதாழர இரா. 
ெந:"ெசழிய�, இரா.ெசழிய�, ப.வாண� ஆகிேயாைர� கல�தாேலாசி*தா�க5. 
ெவ5ைளய� ஆ�சி ெவளDேயGவதிேல நம�+5ள மகிO>சிைய* ெத�வ��+� 
கைடசி வாK6) 1947 ஆகb: 15 ஆ� நாேள ஆ+�. ஆகேவ அதைன 
மகிO>சி�+�ய நாளாக ெகா5ளேவ	:� எ�G அவ�க5 அணணாவ�ட� 
ெத�வ�*தா�க5. 
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ஆகb: 15 ��கநா5 அ�ல, மகிO>சி�+றிய நாேள எ�ற க.*ைத6 ெப�யா�ட� 
ெத�வ�*� அத(காக $ைறய�� அவ�ட� வ�ள�க� த��, எ�ேலா.� கல�� 
ெசK/� $�E ஒ�றிைன� காணேவ	:� எ�G வ�.�ப� அ	ணா அவ�க5, 
ெப�யா�ட� ஒ. ந	பைர இ� +றி*�* X� அ=6ப�னா�க5. ெப�யா� அவ�க5, 
தா� ெசK�ெகா	ட $�ைவ மY	:� ப�சீலி�க இண1கவ��ைல எ�G 
அ	ணாE�+ வ�ைல வ�� ேச��த�. ப�ற+ ேவG வழிய��லாம� அறிஞ� 
அ	ணா அவ�க5 ஆகb: 15 மகிO>சி�+�ய நாேள எ�=� க.*�6பட 
நL	டெதா. க�:ைர எAதி திராவ�ட நா: இதழி� ெவளDய��டா�. அதி�, கAக* 
தைலவ� த�மY� +(ற1 க	: நடவ��ைக எ:�க $ைன�தாF�, அதைன 
ஏ(க* தா� கயாராக இ.6பதாக� +றி6ப���.�தா�க5. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� $�ேவ ச�யான அறிE�ெகா*த $�E எ�G 
ஆ�ேறாராF� சா�ேறாராF� அ�G� ேபா(ற6ப�ட�; இ�G� 
ெபா(ற6ப:கிற�. 
(ம�ற�: 01.05.1956) 

Y*'��� மாநா$� ஈேரா$ மாநா$� 

1947 ஆகb: 15ஆ� நா5 ெவ5ைளய� ஆதி�க� ெவளDேயறிய நாளாதலா�, அ� 
மகிO>சி�+�ய நாேள எ�G அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 Mற, கா1கிரசா� ஆ�சி6 
ெபாG6ைப ஏ(பதா� அ� ��க*தி(+�ய நாேள எ�G ெப�யா� இராமசாமி 
அவ�க5 Mற அ6ெபாA� கழக*திேதாழரக5 க.*தி� இ. ேவG ப+திய�னராக 
ப���தன�. ெப�யா� MறினாF� அைத6 ப(றி> சி�தி*� அதி� ெதளDE ெபற 
ேவ	:� எ�G க.தினவ�க5 அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 M(ைற/�, ெப�யா� 
Mறிவ��டதா� அதைன அ6ப�ேய ஏ(G�ெகா5ளேவ	:� எ�G க.தினவ�க5 
ெப�யா� அவ�க5 M(ைற/� ஆத�*� நி�றன�. அ	ணாைவ6 ப��ப(Gேவா�, 
ெப�யாைர6 ப��ப(Gேவா� எ�G இர	: ப��வ�னராக� கழக* ேதாழ�க5 ப�:� 
படாத�மாக6 ப���தி.�தன�. 

1948 இரட6ப+திய�� X*��+�ய�� திராவ�ட� கழக மாநில மாநா: 
M�ட6ெப(ற�. ெப�யா� அவ�கேள $�னD�G மாநா��(காக எ�லா 
ஏ(பா:கைள/� ெசKதா�க5. அ	ணாE� அவைர> சா��ேதா.ம த�ைம� 
கவ�O�க* தி�ட� ேபா��.6பதாகE�, அவ�க5 மாநா��(+ வ�� +ழ6ப� 
ெசKய இ.6பதாகE�, அவ�க5 +ழ6ப� ெசK/�ேபா� த�6 ப��ப(Gேவா� அ�, 
உைத ஆகியைவகைள வா1கி�ெகா	: அைமதியாக இ.�கேவ	:� எ�G� 
ெப�யா� அவ�க5 மாநா��(+ $�) ெபா�� M�ட1களD� ேபசி/�, 
வ�:தைலய�� எAதி/� வ�தா�க5. 
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இ�லாத ஒ�ைற� க(பைன ெசK�ெகா	: ேபசி/�, எAதி/� வ�த ெப�யா�� 
ேகா�ைக� க	: மன� வ.�திய அ	ணா அவ�க?� அவைர> சா��த ப�ற.� 
மாநா��(+6 ேபாகாம� இ.��வ�:வ� ேம� எ�ற $�E�+ வ�தன�. 
மாநா��� M�ய�.�த ம�களD� ெப.�பாேலா� அ	ணாவ�� வரைவ 
எதி�பா�*தி.�த த�ைம/� அ	ணா ஏ� வரவ��ைல? எ�G பல� ேக�ட 
ேக5வ�/� ெப�யா� அவ�க?�+ ெபாறாைமைய/�, எ�>சைல/�, சின*ைத/� 
f��வ��டன. அ� காரணமாக6 ெப�யா� அவ�க5 மாநா��� ேபச�ேபா� 
அ	ணாைவ� க	டவாG இழி*��MறE� ெசKதா�க5. 

மாநா: $��தத(+6 ப�ற+ ெப�யாைர6 ப��ப(Gேவா�, அறிஞ� அ	ணாைவ/�, 
அவைர6 ப��ப(Gேவாைர/� க	டக	ட இட1களD� ஏசE�, X(றE�, 
ெவG�கE� தைல6ப�டன�. அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 எைத/� 
ெபா.�ப:*தாம� அைமதியாக� கடைமையK ஆ(றி வ�தா�க5. 

ப�ற+ 1948 ஆகb: தி1க5 வா�கி� இ�தி எதி�6)� கிள�>சி f	ட�. அறிஞ� 
அ	ணா ப�ற.� தLவர6 ப1+ெகா	டன�. கிள�>சிய�� பைட* தைலவராக 
அ	ணா அவ�க5 ெபாG6ேப(றா�க5. ெப�யா� அவ�க5 அ	ணாவ�ட� 
ெந.1கிய ெதாட�)�, மி�க ப(ற� ைவ�க $(ப�டா�க5. 

அேத ஆ	�� X*��+� மாநா��(+ அ	ணா அவ�க5 வராததனா� ஏ(ப�ட 
+ைறைய6 ேபா�க6, ெப�யா� அவ�க5 ஈேரா��� தனD மாநில மாநா: ஒ�ைற� 
M��, அத(+ அ	ணா அ[ரகைள தைலைம தா1+�ப� ெசKதா�க5. 

ெப�யா� ேபா�+ அ	ணாவ�(+6 பல தடைமகளD� மன�கச6ைப 
உ	டா�கிய�.�தாF�, கடைமயா(ற கழக� அைழ�+�ேபாெத�லா� அறிஞ� 
அ	ணா அவ�க5 $�னண�ய�� நி�ேற பண�யா(றி வ�தி.�கிறா�க5. 
எனேவதா� X*��+� மாநா��(+� க	ண�ய� காரணமாக> ெச�லாத அறிஞ� 
அ	ணா அவ�க5 ஈேரா: மாநா: கடைம காரணமாக வ.�தி அைழ*த�. 
(ம�ற�, 15.05.56) 

ப�தி: 24 

வடநா5�6 இ&' Hசிலி� ேபா� 

வடநா��� இ��-$சிலி�க?�கிைடேய ேவ(Gைம/ண�E�, ப�ண�+�, ேபா.� 
எ�தைவைகய�� f	ெடA�� காண6ப:கி�றன எ�பைத, அறி�� ெகா5?� 
வாK6) அறிஞ� அ	ணா அவ�க?�+, அவ� ெப�யா� இராமசாமி அவ�கேளா: 
வடநா�:�+> 0(G6பயண*தி(+> ெச�றி.�தெபாA� ஏ(ப�ட�. 
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உ	eவ�, நL� அ.��வ�, உைறவ�, வாண�க� ெசKவ� ஆகியவ(றி� 
இ��E�-$சிலி$� ஒ.வைரெயா.வ� பைக*��ெகா	:, ேவ(Gைம பாரா��* 
தனD*தனDேய அவ(ைற* த*தமதாக� ெகா	�.�த த�ைமைய அ	ணா அவ�க5 
க	டேபா�, ப�*தறியா6 ப	பறியா6 பாமர ம�களDட*தி� ம�:ேம அ�த 
நிைலைம நிலவ� வ.வதாக நிைன*��ெகா	டா�க5. அ�த நிைலைம 
பாமரம�களDட*திF� உ	: எ�பைத அவ�க5 ஜு�மா மPதி�+> ெச�F�ேபா� 
அறி��ெகா	டா�க5. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 0(G6பயண� ெசKதேபா� அவ�க?�+ 
வழிகா��களாக இ.�+�ெபா.�: இர	: எ�.ஏ. ப�*த மாணவ�கைள ேதாழ� 
எ�.எ�.ராK அ	ணாEட� அ=6ப�ைவ*தி.�தா�. அ[வ�.வ�� ஒ.வ� 
$சிலி�, ம(ெறா.வ� இ��. இ.வ.� ேதாழ� ராய�� $(ேபா�+� 
க.*��களD� ஊறி* திைள*தவ�க5. மPதிய�� ம	டப*தி� சிலபல ஓ�ைடக5 
காண6ப�டன. அவ(றி(கான காரண� எ�ன எ�பைத அ	ணா அவ�க5 $சிலி� 
மாணவேரா: 0(றி6 பா�*�� ெகா	�.�+�ேபா� ேக�டா�க5. அத(+ அ�த 
$சிலி� மாணவ� இ�த ஒ�ைடக5 இ.�த இட*தி� பைழய கால $சிலி� 
ம�ன�க5 வ�ைல/ய��த க(கைள6 பதிய ைவ*தி.�தன�. அவ(ைறெய�ல� 
இ���க5 தி.��ெகா	:ேபாKவ��டா�க5. அைவக5 ெபய��க6ப�ட 
இட1க5தா� இ6ேபாA� ஓ�ைடகளாக* ெத�ப:கி�றன எ�G Mறினாரா�. 
சிறி� ேநர1கழி*� இ�� மாணவேரா: ேவG ப�க� 0(றி6 
பா�*��ெகா	�.�+� வாK6) அ	ணா அவ�க?�+ ஏ(ப�ட�. அ	ணா 
அவ�க5 ம	டப*திலி.�த ஓ�ைடகைள> 0���கா�� இ�த ஓ�ைடக?�+ 
எ�ன காரண�? எ�G ேக�டா�களா�. அத(+ அ�த இ�� மாணவ� இ�த 
ஓ�ைடக5 இ.�+� இட1களD� $�) வ�ைல/ய��த க(க5 பதி�க6 
ெப(றி.�தன. $சிலி� ம�ன�க5 ெச�வமிழ�� வGைம/(றேபா� 
அைவகைளெய�லா� ெபய�*ெத:*� வ�(G வாழ* ெதாட1கினா�க5. 
ஆைகய�னா� அ�க(க5 இ.�த இட1க5 இ6ெபாA� ஓ�ைடகளா�த 
ெத�ப:கி�றன எ�G வ�ைடய�G*தாரா�. 

ப�*த $(ேபா�+ எ	ண1ெகா	ட இ. மாணவ�களDைடேய, ஒ. +றி6ப��ட 
ெபா.5 +றி*� வ�ள�க� MGவதி�, இ��-$சிலி� ேவ(Gைம/ண�>சி இ�த 
அணE�+� காண6ப:கி�ற� எ�றா�, ம(ற பாமர ம�களDட*தி� எ�த அளE�+ 
அ� ெகாA��வ��: எ�யேவ	:� எ�பைத அறிஞ� அ	ண அவ�க5 
ெதளDEப:*தி�ெகா	டா�களா�. இ*தைகய நிைலைமைய6 )���ெகா	ட 
அ	ணா அவ�க5 பா�கிbதா� ப��வ�ைன எ6ப�/� ஏ(ப�ேட தL.� எ�ற 
க.*ைத/� அத(கான $ைறய�� காண6ப�ட POநிைலைய/� ெப�யா�ட$� 
ப�ற�ட$� ெத5ள* ெதளDவாக வ�ள�கி� கா��னா�களா�. 
(ம�ற�: 01.06.1956) 
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மன சா���� மாறாக1 ேபாகாைம 

1941-ஆ� ஆ	��, இராசா ச�.அ	ணாமைல> ெச��யா�� அGபதா� ஆ	: 
நிைறE வ�ழா, மிக6 ெப."ெசலவ��, மிக ஆட�பரமான $ைறய�� ெச�� 
நா��F�, அ	ணாமைல நக�F� ெகா	டாட6ப�ட�. இர	: இட1களDF� 
இய�, இைச, நாடக�, நடன� ேபா�ற ப�ேவG அர1க1க?�, தான த.ம1க?� 
நைடெப(றன. 

தான த.ம1க5 எ�லா� ெப.�பாF� பா�6பன��ேக வழ1க6ப�டன. அGபதா� 
ஆ	: நிைறைவ� +றி�+� அறி+றியாக பா�6பன�க?�+ அGப� வ L:க5, 
அGப� அ:�+, வ L�: சாமா�க5, அGப� அ�மி ஆ�:�க(க5, அGப� 
ப0மா:க5 ேபா�ற இ�னப�றவ(ைற இராசா ச� தானமாக வழ1கினா�. 

அ6ெபாA� அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ெச�ைனய�� வ�:தைல இதழி� 
ஆசி�யராக6 பண�யா(றி வ�தா�க5. பா�6பன��+* தான� ெகா:*த� எ�=� 
+.�: ந�ப��ைகயான fட6பழ�க வழ�க*ைத� க	��கேவ	:� எ�பேதா:, 
பா�6பனர�லாதா� இய�க*ைத> சா��த இராசா ச� சfக* �ைறய�� 
பா�6பன��+ அ�ைமேபா+� த�ைமைய/� வ�ைமயாக� க	��கேவ	:� 
எ�ற எ	ண� அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 உ5ள*ைத� +ைட��ெகா	�.�த�. 

அ	ணாமைல> ெச��யா�� ேபா�ைக� க	�*� வ�:தைலய�� தைலய1க� 
ஒ�G ஏப�வ� எ�G அ	ணா அவ�க5 எ	ண�னா�க5. இ�த எ	ண*ைத6 
ெப�யா� அவ�களDட� ெவளDய��டா�க5. ெப�யா� அவ�க?�+ அ6ெபாA� 
அ	ணாமைல> ெச��யா�ட*தி� மி�க சின� ெபா1கி எA�தி.�த�. இராசா ச� 
அGபாதா� ஆ	: நிைறE வ�ழாைவ ஒ�� யா� யா.�ேகா ஏராளமான நிதி 
வழ1கியேதா:, ேதசீய6 ப*தி�ைகக?�+ மிகக நிதி வழ1கிய�.�தா�. 
வ�:தைல�+ ஏெதா. உதவ�/� )�யவ��ைல. இ� ெப�யா.�+ மி�க சின*ைத 
f��ய�. எனேவ அ	ணாவ�� எ	ண*ைத6 ெப�யா.� ஆத�*தா�. யா� 
யா.�ேகா ெகா5ைள ெகா5ைளயாக6 பண� ெகா:�கிறா�. பா�6பன�க?�+ 
ந�ெகாைட த�தி.�கிறா�. பா�6பன�க?�+ இல�ச� இல�சமாக அ5ளD* 
த.கிறா� அவைன ஓயாம� தி���ெகா	�.�கிற ேதசீய6 ப*தி�ைகக?�+ 
ந�ெகாைட த�தி.�கிறா�. நா� ஒ. ப*தி�ைக ைவ*� நட*�கிேறா�. 
ேதைவயானெபாAெத�லா� அவ=�+ ஆதரE த.கிேறா�. அ6ப� இ.�தாF�, 
நம� ப*தி�ைகைய� கவனD�காம� இ.�கிறா� எ�றா� எ�ன நியாய�? 
அவன� அ�ைம*தன*ைத� க	�*� எA�1க5! எ�=� க.*�6பட ெப�யா� 
அவ�க5 அ	ணாவ�ட� Mறினா�க5. 
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அ	ணா அவ�க?� அ	ணாமைல> ெச��யா�� ேபா�ைக� காரசாரமாக� 
க	�*�* தைலய1க� ஒ�G தL��னா�க5. தைலய1க� தL�� 
அ>ேச(Gவத(+5, எதி�பாராதவ�தமாக இராசா ச� அ	ணாமைல> 
ெச��யா�டமி.�� வ�:தைல�+ எ�G j.1000 ந�ெகாைட ெச� வ�� ேச��த�. 
ெச�ைக எ:*��ெகா	: ெப�யா� அவ�க5 அ	ணாவ�ட� வ�� ைப*திய�கார� 
இ6ெபாA� j.1000-�+> ெச� அ=6ப�ய�.�கிறா�. க	�*�> தைலய1க� 
தL��வ��V�களா? எ�G ேக�டா�. $�ேப எAதி�ெகா:*�வ��ேட�. அ>ெசG� 
நிைலய�� இ.�கிற� எ�G அ	ணா Mறினா�க5. அவைன> சாதாரணமாக6 
பாரா�� ஒ. தைலய1க� எA�1க5 எ�G ெப�யா� அவ�க5 அ	ணாவ�ட� 
Mறினா�க5. அ	ணா அவ�க5 அவர� ேபா�ைக� க	�*� நா� எAதிவ��ேட�. 
பாரா�� எAத எ� மன� இட�தரவ��ைல. ேவ	:மானா� நL1க5 எA�1க5; 
நா� எAதமா�ேட� எ�G உGதியாக வ�ைடய�G*�வ��டா�க5. ெப�யா� 
அவ�க5 எ[வளேவா வ()G*தி/� அ	ணா அவ�க5 பாரா�� எAத 
மG*�வ��டா�க5. ப�ற+ அ	ணாவ�� தைலய1க*ைத நிG*திவ��:6 ெப�யாேர 
ஒ�G எAதி ெவளDய��டா�க5. 

மன>சா�G�+ மாறாக ேபாக�Mடா� எ�பதிேல அ	ணா அவ�க5 எ[வளE 
அA*தமாக இ.�� வ.கிறா�க5 எ�பத(+, இ� சீ�யெதா. எ:*��கா�டா+�. 
(ம�ற�: 15.06.1956) 

?ைகவ�� ேபாய�D�! - ப�ற� ��க5$ வ&த' 

ெபா�வாக6 ேபா�� ேபா�: ம�F�+ நி(ப�, இ�*�6 )ைட*��ெகா	: 
ேம�வ�A�� ெச�வ�, ெந.�க�ய�� சி�கி* தா�+ேவாைர* த5ளD�ெகா	: 
ேம(ெச�வ� ேபா�ற ப	)கைள அறிஞ� அ	ணா அவ�களDட� அறேவ 
காண$�யா�. 

அ�ப�� ச	ைடேயா, ம�க5 M�டதி� ெந�சேலா காண6ப�டா� அ	ணா 
அவ�க5 அவ(றி� தா� சி�கி�ெகா5ளாம�, ஒ�1கி* த6ப�6 ேபாகேவ 
பா�6பா�க5. )ைகவ	�ய�ேலா, அ�ல� நிலz�திய�ேல (பbஸிேலா) M�ட� 
மிகவாக இ.�� ெந�ச� காண6ப�டா�, அைவகளD� ஏறாம� நி�G 
வ�:வா�கேள ஒழிய, எ6ப�/� ேபாK* தL.வ� எ�G இ�*�6 )ைட*��ெகா	: 
ஏGவ� கிைடயா�. 

அ	ணாவ�� இ�த6 ப	) ெப�யா� அவ�க?�+* �வ�க� கால*தி� 
)ல6ப�வ��ைல. ெப�யா.� அ	ணாE� சிலெபாA� ேச��� 0(G6பயண 
நிகO>சிகளD� ஈ:ப:வ� உ	:. அ�த நா�களD�, நL	ட ெதாைலவ�F5ள 
)ைகவ	� நிைலய*தி(+ ஒேர $ைறயாக ��க�: எ:6பைதவ�ட, இைடய�F5ள 
சில நிைலய1களD� இற1கி இற1கி எ:*��ெகா	: ெச�றா�, அத� fல� 
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சிறிதளE க�டண* ெதாைகைய மி>ச6ப:வ� வழ�க�. ெப�யா.�, அ	ணாE� 
ஒ. $ைற ஈேரா��லி.�� தி.>சி ெச�F�ப� ேந��ட�. சிறி� பண� 
மி>சமா+� எ�G க.தி�ெகா	: கj� வைரய�� இ.வ��+� ��க�: 
வா1கி�ெகா	:, கj�� இற1கி* தி.>சி�+ மY	:� வா1கி�ெகா5ளலா� 
எ�G ெப�யா� எ	ண�னா�க5. ஒேரய�யாக தி.>சி�ேக ��க�: வா1+�ப�/� 
கj�� ற1கி* த�மா� ��க� வா1க இயலாம(ேபா+� எ�G� அ	ணா 
ெப�யா� அவ�க5 ெப�யா�ட� Mறி6பா�*தா�க5. ஆனா� ெப�யா� அவ�க5 
அத(+ இண1காம� கj.�ேக ��க�: வா1கினா�க5. 

கj� நிைலய� வ�த��, அ	ணாEட� பண*ைத� ெகா:*�*, தி.>சி�+ 
��க�: வா1+�ப� ெப�யா� அவ�க5 Mறினா�க5. அ	ணா அவ�க5 ��க�: 
வா1+� சாளர*தி� அ.ேக ேபாK6 பா��+�ேபா� மிகவான M�ட� இ.�கேவ 
எ�ேலா��+� ப��னா� ேபாK வழ�க6ப� நி�Gெகா	டா�க5. நL	ட ேநர� 
ஆகி/� அ	ணாைவ� காணவ��ைல எ�றEட� ெப�யா� அவ�க5 எ�� எ��6 
பா�*�* தவ�*��ெகா	�.�தா�க5. எ�ேலா.ம ��க�: வா1கி அ	ணா 
அவ�க5 ��க�: வா1+வத(+5 வ	� )ற6ப� மண�ய�*தாகிவ��ட�. அ	ணா 
அவ�க5 ��க�: வா1கி�ெகா	:, )ைகவ	� நிைலய*தி(+5 mைழவத(+5 
வ	� )ற6ப�:வ��ட�. அ	ணாE� வரவ��ைல, வ	�/� )ற6ப�:வ��ட� 
எ�றEட� ெப�யா� அவ�க5 அவசர அவசரமாக6 ெப��, ப:�ைக $தலிய 
சாமா�கைள� கீேழ த5ளDவ��:* தா$� கீேழ +தி*�வ��டா�க5. ப�ற+ அ	ணா 
அவ�க5 வ�� ேச��தா�க5. 

ஏ� இ[வளE ேநர�? எ�ன ெசK�ெகா	�.�தL�க5? எ�G ெப�யா� அவ�க5 
ஆ*திர*�ட� அ	ணா மY� சீறிவ�A�தா�க5. 

இ6ெபாA�தா� ��க�: ெகா:*தா�க5! எ�G அ	ணா அவ�க5 அைமதியாக� 
Mறினா�க5. 

இ�த ��க�: வா1க $�யவ��ைல உ1களா�, இ6ெபாழ� இரய�� 
ேபாKவ��டேத, இனD எ�ன ெசKவ�? எ�G ெப�யா� அவ�க5 
சின��ெகா	டா�க5. 

நா�தா� அ6ெபாAேத ெசா�ேனேன, தி.சி�ேக ��க�: எ:1க5 எ�G! 
நL1க5தாேன ேக�கவ��ைல! எ�G அ	ணா அவ�க5 Mறினா�க5. 

ப�ற+ ேவG வழிய��றி� கj�ேலேய த1கிய�.��வ��: அ:*த )ைகவ	�ய�� 
தி.>சி�+> ெச�றா�க5. அ� $த� ��க�: வா1+� ேவைல�+6 ெப�யா� 
அவ�க5 அ	ணாைவ அ=6)வேத இ�ைலயா�. 
(ம�ற�: 01.08.1956) 
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காBய&தா� ெபB' - வ 3� வ 3Bய� அ6ல! 
ெப�யா� அவ�க5 த� கால*தி(+6 ப�ற+ திராவ�ட� கழக*ைதய�� கழக> 
ெசா*��கைள/� பா�கா*�> ெச�வத(+ ஆன வா�0 ஒ�G ேவ	:� எ�G 
க.திேய, ெதாழிய� மண�ய�ைமைய* தி.மண� எ�ற ெபயரா� ஒ. ஏ(பா: 
ெசK� ேத��ெத:*��ெகா	டா� எ�ப� அவராேலேய ெவளDய�ட6ப�ட�. 
அ*தைகய வா�0 ஆவத(+�ய த+தி/� திறைம/� ேதாழிய� மண�ய�ைமயா� 
அவ�களDட�தா� இ.�கிற� எ�பேதாட�லாம�, அவ�கைள* தவ�ர ேவG 
யாைர/� தா� ந�)வத(கி�ைல எ�G� ெப�யா� அவ�க5 ெத�வ�*தா�. 

தி.மண� எ�ற ெபயரா� ஒ. ஏ(பா: எ�ப� அவ� பல கால� Mறிவ�த சfக> 
சீ�தி.*த� க.*��க?�+ மாGபாடான ஒ�G எ�பேதாட�லாம�, கழக*ைத 
நட*தி>ெச�ல தாேம வா�0 $ைறய�� ஆ5 ேத��ெத:6ப� சனசாயக6 ப	ப�(+ 
$ர	பாடான��, ச�வா�திகார*த�ைம ெகா	ட�� ஆ+� எ�G எ	ண� 
கழக*திலி.�த Xய உ5ள� பைட*த ந�லவ�க5 எ�லா� கல1கினா�க5; 
க	ணL� வ��டா�க5, ஏ(பா�ைட மா(றி�ெகா5?�ப� ெப�யா�ட� 
ெக"சினா�க5; ேவதைன6 ப�டா�க5, ெவ�க6ப�டா�க5. 

இ�த நிைலய�� அறிஞ� அ	ணா அவ�க5, அரசிய� வாOைவவ��ேட வ�லகி, 
ஒ�1கிவ�:வ� எ�ற $�E�+ வ��, கா"சி)ர� ெச�G த1கிவ��டா�க5. 
ெகா5ைக6 ப(G�ெகா	ட ப�லாய�ர� கண�கான Xய உ5ள� பைட*ேதா� எ�ன 
ெசKவ�. ஏ� ெசKவ�, எதி�கால அரசிய� வாOைவ எ6ப� ேம(ெகா5வ� எ�G 
எ	ண� ஒ�G� )�யாம� தவ�*�� ெகா	�.�தா�க5. ேதாழரக5 
எ�.வ�,நடராச�, ஈ.ெவ.கி.ச�ப*, ேக.ேகாவ��தசாமி, இரா.ெந:"ெசழிய� 
ேபா�றவ�க5 அ	ணாவ�ட� ெச�G த1க?�+�, ப�ற�+� ஏேத=� பழி6படரா6 
பா1+5ள வழிகா�டேவ	:� எ�G வ()G*தி வ�.�ப�� ேக�:�ெகா	டா�க5. 
நL	ட ேநர* தய�க*தி(+6 ப�ற+, எ�ேலா.� ேச��� க	ணLைர* 
�ைட*��ெகா	: நட6பத(காக ேந�ய வழி ஒ�G காண ெச�ைன வ�தா�க5. 

ெச�ைனய��, பவழ�கார* ெத.வ�F5ள க��ட� ஒ�றி� $�கியமான 
ேதாழ�க5 அட1கிய தனD�M�ட� ஒ�G M�(G. அதி� அ	ணா அவ�க5 
எ�ேலா.� திராவ�ட� கழக*ைதவ��: ெவளDேயறி* தனD� கழக� 
அைம*��ெகா5ளலா� எ�G�, அ�தா� அைமதிைய நிைலநா�:வத(+�, 
வள�>சி ெபGவத(+� ஏ(றவழியா+� எ�G� Mறினா�க5. அ6ெபாA� அ	ணா 
அவ�களD� க.*ைத யா.� ஏ(G�ெகா5ளவ��ைல. ெப�யா�� ேபா�+�க	: 
ெவG6பைட*�5ளவ�க5 ஏராளமாக இ.6பதா� திராவ�ட� கழக*ைதய��, 
திராவ�ட� கழக> ெசா*��கைள/� வ�$ைறய�� ஆகிF� ைக6ப(றிேய 
ஆகேவ	:� எ�ற க.*ைத* ேதாழரக5 ச�ப* நடராச�, சி*ைதய�, 
ேகாவ��தசாமி, ெந:"ெசழிய�, மண�ெமாழியா� ேபா�ற பல.� 
����6)ண�>சி/ட� வ()G*தினா�க5. திராவ�ட� கழக*ைத� ைக6ப(Gவ� 
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எ�ற $ய(சி வ L	ச	ைட ச>சரEகளDF� அ�த�களDF�, ேநர*ைத/�, 
உைழ6ைப/�, அறிைவ/� கழி�கேவ	� ேந�:� எ�G�, இர	: சாராைர/� 
அட�கி ஒ:�க அரசா1க*தி(+ ந�ல வாK6)க5 ஏ(ப�:வ�:� எ�G�, 
மா(றா�க5 இழி*�� பழி*�� ஏளமாக� Mற இட� கி�+� எ�G�, 
ெகா5ைக6ப(Gைடேயா� சிறி� சிறிதாக ெவளDேயற ேந�:� எ�ற� 
ெசா�லியேதா:, அ6ப�6ப�ட வ�$ைற> ெசய�க?�+* தா� தைலைம ஏ(க 
இயலா� எ�G�, ேவ	:மானா� சாதாரண உG6ப�னராக இ.�கிேற� எ�G� 
ெசா�லிவ��: அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 மY	:� கா"சி)ர� ெச�Gவ��டா�க5. 

இ6ப�யாக இர	: f�G தி1க5க5 எ�த $�E� ஏ(படாம� கழி�தன. அ�த 
இர	: தி1க5களD� ஏ(ப�ட அ=பவ�, அ	ணாவ�� வழிேய ஏ(ற வழியா+� 
எ�ற $�E�+ ஏைனேயாைர� ெகா	:வ�த�, மY	:� அ	ணாைவ அவ�க5 
நா� அ	ணாவ�� க.*ைத $Aமனேதா: ஏ(க இைச�தன�. 

வ�$ைற�+> சிறி�� இண1காம�, கா�ய�தா� ெப�ேத ஒழிய வ L	 வ L�ய� 
அ�ல எ�G அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ெகா	ட ெப.ேநா�க�தா� திராவ�ட 
$�ேன(ற� கழக*ைத இ�ற ெசழி6)ற வள�*� வ.கிற�. 
(ம�ற�: 15.08.1956) 

ஆப*' ஒ�� அக�ற' 
1944 ஆ� ஆ	: ேசல*தி� M�ட6ப�ட மாநில மாநா���தா� ெத� இ�திய 
நிலE�ைம> ச1க� எ�ற நLதி�க�சிய�� ெபய� திராவ�ட� கழக� எ�G 
மா(ற6ப�ட�. இ�த6 ெபய� மா(ற* தL�மான*ேதா: கழக*ைத> சா��தைத/�, 
பதவ�ைய/� தா1கிய�.�க� Mடா� எ�G தL�மான$� நிைறேவ(ற6ப�ட� இ�த 
தL�மான1கைள அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 தா� ெகா	: வ�� 
நிைறேவ(றினா�க5. 

பதவ�ைய/�, ப�ட*ைத/� �ற��வ�ட ேவ	:� எ�ற ேபாட6ப�ட தL�மான�, 
நLதி�க�சிய�லி.�� வ�த பண�கார�க?�+�, ப�ட�தா1கிக?�+�, 
பதவ�யாள��+� ேப��யாக இ.�த�. அவ�கெள�லா� திராவ�ட� கழக*ேதா: 
ப1+ெகா5ளாம�, நLதி�க�சிய�� ெபய�ேலேய இ.�� வர* தைல6ப�டன�. 
அ6ெபாA� நLதி�க�சிய�� தைலவ�க5தா� இ.�தா�கேள ஒழிய, ெதா	ட�க5 
யா.� இ�ைல. பா:ப:� ெதா	ட�க5 அைனவ.� திராவ�ட� கழக*தி� 
இைண�தி.�தன�. எ6ப�ேய=� திராவ�ட� கழக*ைத* த� வழி�+ மY	:� 
இப*�� ெகா	டா� தம�+ வசதியாக இ.�+� எ�G நLதி� க�சி* 
தைலவ�களD� சில� எ	ண�ன�. அத(கான $ய(சிைய/� அவ�க5 ேம( 
ெகா	டா�க5. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



நLதி�க�சிய�� தைலவ�களாக இ.�த ெபா6ப�லி அரச�, �� சா�டரச� ச� 
$*ைதயா, கால"ெச�ற ேதாழர எ�.ஆ�.சாமிய6பா ஆகிேயா� நLதி��சி�க� 
திராவ�ட� கழக*��+� இைடேய ஒ. உட�பா: ஏ(ப:*த $ய�றன�. 
அத(கான அைரவராக அ6ெபாA�� இ.��வ�த ெப�யா� இராமசாமி அவ�கைள 
நLதி�க�சி* தைலவ�க5 அைழ*தா�க5. அ�த அைழ6ைப ஏ(G அவ�கைள� 
காண6 ேபாவத(+ $�ப� ெப�யா� அவ�க5, அறிஞ� அ	ணா அவ�களDட� 
அவ�க5 எத(காக* த�ைம அைழ*தி.6பா�க5 எ�G கல�தாேலாசி*தா�க5. 
அ	ணா அவ�க5, அவ�க5 உ1கைள* த� வய6ப:*த*தா� இ6ெபாA� 
அைழ*�5ளா�க5. ப�ட� பதவ�ைய* �ற�கேவ	:� எ�G ேசல� மாநா��� 
நிைறேவ(ற6ப�ட ��மான*ைத� ைகவ�:�ப� வ(Eற*தேவ உ1கைள அவ�க5 
அைழ*தி.6பா�க5 எ�G க.�கிேற�. அவ�க5 அத(+ நிதி த.கிேறா�, இத(+ 
நிதி த.கிேறா� எ�G பண*தாைசைய� கா�� உ1கைள* த�வய6ப:*தலா� 
எ�G எ	ண�� ெகா	�.6பா�க5. நL1க5 இதி�தா� மிக எ>ச��ைகயாக 
இ.�கேவ	� ேந�:�. அ�த* ��மான*ைத� ைகவ�ட நL1க5 எ�த வ�த*திF� 
இட� த��வ�டாதL�க5. அவ�க?�+ வ��:�ெகா:�+�ப�யான நிைலைம 
ஏேத=� ஏ(ப�டா�, எ�ைன6 ேபா�றவ�க5 இய�க*ைதவ��: 
ெவளDேயG�ப�யான நிைலைம ஏ(ப:� எ�G ெசா�லி அ=6ப�னா�க5. 

ெச�ைன காbேமாபாலி�ட� கிள6ப�� ேம�மா�ய��, ெபா6ப�லி அரச�, 
��நா�டரச� $*ைதயா, இரா[பகX� எ�.ஆ�.சாமிய6பா ஆகிேயாைர6 ெப�யா� 
அவ�க5 ச�தி*தா�க5. அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ஊகி*� $� M��� 
MறியவாG நLதி� க�சி* தைலவ�க5 ப�ேவG �ைறக?�+ நிதி த.வதாக 
வா�களD*�, ப�ட� பதவ�ைய* �ற�+� தL�மான*ைத� ைகவ�:�ப� 
ேபர�ேபசின�. பண*ேதா:M�ய நLதி�க�சி* தைலவ�கைள� ைகவ�:வதா? 
அ�ல� அ	ணா ேபா�ற ெதா	ட�கைள� ைகவ�:வதா? எ�ற ப�ர>சிைன 
ெப�யா� உ5ள*ைத� +�த�. $�ய�� ெதா	ட�கைள� ைகவ�ட�Mடா� எ�ற 
$�வ��+ வ��, நLதி� க�சி* தைலவ�களD� க.*��+ இைசE தராம� ெப�யா� 
அவ�க5 வ��வ��டா�க5. 

அறிஞ� அ	ணாவ�� க	�6)ைரயா� திராவ�ட இய�க*��+ அ6ெபாA� ஏ(பட 
இ.�த ஆ6*� ஒ�G அக�ற� எ�Gதா� ெசா�லேவ	:�. 
(ம�ற�: 01.091956) 

யாைரயடா ெசா�னா[ அ'! 
த�மதி6) இய�க� ேதா�றி அ� ப+*தறிE� ெகா5ைக6 பர6பலி� மிக 
$�$ரமாக ஈ:ப��.�த கால*தி�, கடE5-மத�-ேவத�-)ராண�-இதிகாச�-
சா*திர�-ச�ப�ரதாய� ஆகியைவ ப(றி6 ப+*தறிE $ைறய�� ஆராK�� 
ஆராK>சி� க.*��கைள ெவளDய�ட* தைல6ப�ட�. )ராண இதிகாச1களD� 
ெபாதி�� கிட�+� fட6 பழ�க வழ�க1க5, +.�: ந�ப��ைகக5, 
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இழித�ைமக5, ெபாKைமக5, )ைன0.�:�க5, அறிE�ெகா[வா� க(பைனக5 
ேபா�ற பலE� த� மதி6) இய�க*தினரா� 0���கா�ட6ப�: 
ெவG*ெதா��க6ப�டன. 

த� மதி6) இய�க*தின�� ேப>0�கைள/�, எA*��கைள/� க	ட ைவதLக�க5 
ெவ+	ெடA�தன�. த�மதி6) இய�க*தினைர வைர$ைறய��றி ஏசின�, 
X(றின�, இழி*�ைர*த��, பழி*�6 ேபசின�. த� மதி6) இய�க*தினைர 
ேந�ய$ைறய�� எதி�*� நி(க* தாளமா�டாம� ப�ற+ அ"சி, அட1கி, 
ஒ:1கின�. த� மதி6) இய�க� வ LGநைட/ட� ெவ(றிவல� )��� வ�த�. 
இ6ப�யாக> சில ஆ	:க5 உ.	: ஓ�ன. 

1942-43 ஆ	:க5 வா�கி� இராமாயண*ைத6 ப(றிய ஆராK>சி� க.*��கைள 
ெவளDய��:, அத� இழித�ைமைய/�, அ� திராவ�டைர இழி*�ைர�+� 
த�ைமைய/�, fடப�தி-fடந�ப��ைக-fட6பழ�க வழ�க� ஆகியவ(றி(+ அ� 
உைறவ�டமாக வ�ள1+� த�ைமைய/� அதி� ெபாதி�� கிட�+� ஆபாச� 
க.*��கைள/�, க(பைனகைள/� வ�ள�கி6 ெப�யா.� ப�ற.� ேபசியேபா�, 
ைவதLக6ப	�த�க5 மY	:� ெவ+	ெடA�� எதி��க* தைல6ப�டன�. க�ப 
இராமாயண� ெதKவ Lக* த�ைம வாK�த�. அ� அ6ப�ேய $A�க $A�க 
உ	ைமவாK�த�. அதைன அழி�க யாராF� $�யா� . அதைன* தLய�� 
ேபா�டாF� அ� ெபா01கா�! எ�ற ைவ�க6 ப	�த�க5 வாதி�:* த�மதி6) 
இய�க*தினைர அைறMவ� அைழ*தன�. ெப�யா� அவ�க?�, அறிஞ� அ	ணா 
அவ�கள� அ�த அைறMவைல ஏ(G, க�பஇராமாயண� ெதKவ Lக* த�ைம 
உைடய�� அ�ல உ	ைமவாK�த�� அ�ல, அதைன* தLய�ேல ேபா:கிேறா� 
அ� ெபா01+கிறதா, இ�ைலயா எ�G பா.1க5! அதனDட� ெகா	:5ள ப�தி 
சிGக> சிGக அழிகிறதா, இ�ைலயா எ�G ேநா�+1க5 எ�G ைவதLக6 
ப	�த�கைள6 பா�*�� ேக�:வ��:* தLவ�ர� ெகா5ைக6பர6பலி� (ப�ர>சாரதி�) 
இற1கின�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 தமிழக� எ1கe� 0(G6 பயண� ெசK�, 
க�பராமாயண*ைத அ�+ேவG ஆண�ேவறாக அலசி�கா��, மிக* தLவ�ரமான 
ெகா5ைக6 பர6பலி� ஈ:ப�டா�க5. ைவ�க6 ப	�த�கைள வா��கைழ*தா�. 
வாதா:� வ�லைமய�( சிற�த இ.ெப.� ப	�த�களான ேதாழ� 
ஆ�.ப�.ேச�6ப�5ைள, ச.ேசாம0�தர பாரதியா� ஆகிய இ.வ.� ேதா(G6ேபாK ஓ� 
உ�கா���வ��டன�. 

அ6ெபாA� இராமயாண*ைத ந�+ ப�*தறி�த சாய) ஒ.வ� அ	ணா�ைர�+ 
எ�ன ெத�/�? தமிழி� ஒ. பா�:> ெசா�ல* ெத�/மா? எ�G ஆணவ*ேதா: 
ேக�டாரா�. அத(+ வ�ைடய�G�க� $க*தா� அறிஞ� அ	ணா அவ�க5, 
என�+* தமிழி� ஒ. பா�: ெசா�ல* ெத�/மா எ�G இராமாயண சாய) 
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ேக�டாரா�. என�க* தமிழி� பா�:க5 ெசா�ல* ெத�/ேமா ெத�யாேதா, ஆனா� 
ஒேர ஒ. பா�: ம�:� ெதளDவாக> ெசா�ல* ெத�/�. 

எ5ேடகா ல5சணேம எமேன�� பBேய 
ம5�6 ெபBய�ைம வாகனேம - H5டேமD 
)ைரய�6லா வ 3ேட �லாம� Y'வேன 
யாைரயடா ெசா�ன[ அ'. 

(எ�ேடகா� ல�சணேம-அவல�சனேம; எமேனG� ப�ேய - எ.ைமேய; ம��� 
ெப�ய�ைம வாகனேம-கAைதேய; $�டேம( Mைரய��லா வ Lேட - க��> 0வேர; 
+லராம� X�வேன - +ர1ேக) 

எ�ப�தா� அ�த6 பா�:. அைத அ�த சாய)வ�ட� ேபாK> ெசா�F1க5 எ�G 
ஒ. ெபா��M�ட*தி� ேப0�ேபா� +றி6ப��டா�க5 

அ	ணாவ�� இ�த6 ேப>ைச� ேக5வ�/(ற அ�த சாய) ஏ� மY	:� வாK 
திற�கிறா�? அ[வளEதா�! அ6ப�ேய அட1கி ஒ:1கிவ��டா�. 
(ம�ற�: 15.09.56) 

H�ேப வ�ள�கினா� - ந3 ?B&'ெகாSளவ�6ைல 
திராவ�ட $�ேன(ற�கழக $�னண�> ெசா(ெபாழிவாள�களDேல ஒ.வரான 
ேதாழ� ப.உ.ச	$க� அவ�க5 மி�க இைளஞராக இ.�+�ேபாேத 
திவ	ணாமைல நகரா�சி ம�ற* தைலவராக ஆய�னா�. அவ� ெபாG6ேப(ற சில 
தி1கள�+5ளாகேவ த� அறிவா(ற� திறைமய�� வ�ைளவா� ெப.� ெபய.� 
)கA� ெப(றா�. 

அவ.ைடய அ.ைம ெப.ைமகைள* திராவ�ட இய�க*ைத> ேச��தவ�க5 ம�:� 
பாரா�டவ��ைல; மா(ற� க�சிைய> ேத��தவ�க?� மிகவாக6 பாரா��ன�. அவ� 
திராவ�ட இய�க*தி� ந�+ திைள*த ஒ. இைளஞராக இ.�தேபாதிF�, எ�லா 
அரசிய� க�சிகள/� ெபா� ேநா�+டேனேய ேநா�கி ந: நிைல நி�G ெசயலா(றி 
வ�தா�. எ�த அரசிய� க�சிைய> சா��த தைலவ�களாய�.�தாF� ச�, ப�ற வ�ற 
ெபா�6பண�* தைலவ�களாK இ.�தாF� ச� நகரா�சி ம�ற*தி� சா�பாக 
அவ�க?�+ வரேவ() அளD�க ஓ�. உG6ப�ன�க5 வ�.�ப�னாF� அவ�களD� 
வ�.6ப*ைத நிைறேவ(றிைவ�க ேதாழ� ப.உ.ச�$க� அவ�க5 ஒ.ேபா�� 
ப��வா1கியதி�ைல. அ�த அளE�+ அரசிய� நாக�க*ைத/� அரசிய� 
க	ய�*ைத/� மிக6ெப.�த�ைமேயா: அவ�க5 வள��� வ�தா�. 

ேதாழ� ப.உ.ச	$க� அவ�க5 நகரா�சி ம�ற* தைலவரான �வ�க� கால*தி� 
அவைர6 பல பட6பாரா��6 ேபசிய மா(ற� க�சி�கார�களD�, கா1கிர0� 
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க�சிைய> ேச��த ேதாழ� எ� அ	ணாமைல6ப�5ைள அவ�க5 $�கியமான 
ஒ.வராவா�. 

அவ� ஒ.$ைற ேதாழ� ச	$க� அவ�கைள6 பாரா��6 ேப0�ேபா� என�+ 
அ:*தப�, தி.வ	ணாமைலய��, ச	$க�தா� என� வா�� எ�G 
க.*�6பட6 ேபசினா�. 

சிறி� கால*��+6 ப�ற+ ேதாழ� ப.உ.ச	$க� அவ�க?�+� கா1கிர0� 
க�சிகார�க?�+� இைடேய ச>சரE எA6ப, கா1கிர0�கார�க5 ேதாழ� ச	$க� 
அவ�கைள இழி*��, பழி*��, Mறி வைசபாட* ெதாட1கின�. அத(+* தைலைம 
தா1கியவ� ெதாழ� எ�.அ	ணாமைல6ப�5ைள அவ�க5தா�. அவ� ேதாழ� 
ச	$க� அவ�கைள வைசபா�6 ேப0�ேபா�, ச	$க� ஒ. மைடய�! 
$�டா5! $ரட�! எ�G� க.*�6பட6 ேபசினா� 

ேதாழ� ப.உ.ச	$க� அவ�க5, அறிஞ� அ	ணா அவ�களDட� ஒ. $ைற ேதாழ� 
எ� அ	ணாமைல6 ப�5ைளைய6 ப(றி6 ேபசி� ெகா	�.�+�ேபா�, 
அ	ணாமைல6 ப�5ைள $�ெப�லா� எ�ைன அவர� வா�0 எ�G 
Mறி�ெகா	�.�தா�; இ6ெபாA� அவேர எ�ைன மைடய�, $�டா5, $ரட� 
எ�ெற�லா� ேப0கிறா�! எ�G +றி6ப��டா�. அ6ெபாA� அ	ணாைவ> ச(றி6 
பல� வ L(றி.�தன�. அதைன� ேக�:�ெகா	�.�த அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 
ேதாழ� ச	$க� அவ�கைள6 பா�*�6 )�சி�6)ட� அவ� $தலிேலேய 
உ5ளDட� அைத*தா� வ�ள�கினா�; நL அ6ெபாA� )���ெகா5ளவ��ைல; நL 
ெதளDவாக6 )���ெகா5ளேவ	:� எ�பத(+*தா� மY	:� ஒ. $ைற 
ெவளD6பைடயாக வ�ள�கி/5ளா�! எ�G Mறினா�க5. 

ேதாழ� ச	$க� அவ�க?�, ஏைனேயா.� அ	ணாவ�� M(றிலி.�� ஏ�ம 
)���ெகா5ள $�யாம� ச(G* திைக*தி.�தன�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 அவ�, தம� வா�0 நLதா� எ�G ெசா�லியேபாேத, 
உ�ைன மைடய� $�டா5-$ரட� எ�G $�Eக��ய�.�கிறா�ேபாF� எ�ற நL 
)��� ெகா	�.�க ேவ	:�! அ6ெபாA� நL )���ெகா5ளவ��ைல! எனேவதா� 
உன�க வ�ள1+�ப� ெவளD6பைடயாக இர	டாவ� $ைற/� Mறிய�.�கிறா�! 
எ�ற ெசா�லியEடேன ேதாழ� ச	$க� உ5பட M�ய�.�ேதா� அைனவ.� 
வ�ப�� வ�A�� ெகா�ெல�G சி�*தா�க5. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� ந6பா: ெகா	ட நைக>0ைவ� M(G�+ இ� ஒ. 
எ:*��கா�டா+�. 
(ம�ற�: 01.10.1956) 
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ந�ப(�காக* த�னல� 'ற��� த�ைம 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ெச�ைன6 ப>ைகய6ப� க�a�ய�� ஆன�0 வ+6ப�� 
ப�*�� ெகா	�.�தேபா�, ச�ப�த� எ�பவ� அ	ணாேவா: ஒேர வ+6ப�� 
ப��க� மாணவராகE�, அ	ணாE�+ உ(ற ந	பராகE� வ�ள1கிவ�தா�. 
இ.வ.� இைணப��யா ந	ப�களாக இ.�� ஒேர அைறய�� உைறவ�, ஒ�றாக 
இ.�� ப�6ப�, ஒ�றாக> ேச��� க�a��+> ெச�வ�, ஒ�றாக> ேச��� 
எ�லா� கடைமகைள/� ெசKவ� ஆகிய பழ�க1கைள� ெகா	�.�தன�. 

ச�ப�த� எ�ற அ�த ந	ப� இய�பாகேவ அ>ச�, நாண� ெவ�க�, M>ச� ஆகிய 
ப	)க?�+ இைரயானவ�. அவ� எ1ேக ேபாவதானாFம, எ�த> ெசயைல> 
ெவKவதானாF� அ	ணா அவ�க5 தா� அவ.�+ உ(ற�ைண, அவ.ைடய 
ஒய�) இர1க*த�கதாக இ.�த காரண*தா�தா�, அ	ணா அவ�க5 அவ.�+ 
உ(ற ந	பராகE�, உG�ைணயாகE� வ�.�ப�ய�.�� வ�தா�க5. 

அ	ணா அவ�க5 ெபா�வாக ஊ� உற�கமி�றி வ�A�� ஓயாம� 
ப�*��ெகா	ேடய�.�+� பழ�க*ைத ெகா	�.�தவர�ல�. ேத�E�+> சில 
நா�க?�+ $� இர	ெடா.$ைற பாட6 )*தக1கைள6 )ர��6 பா�6ப�, அ�த 
அளவ�ேல பாட1கைள உ5ள*திேல பதிய ைவ*��ெகா5வ�, யாெதா. அ>சேமா 
மன�கல�கேமா இ�லாம� ேத�E எAதி ெவ(றிெபாGவ�, எ�ற பழ�க*ைத� 
ெகா	�.�தா�. அவர� ந	பேரா ேந�மாறான பழ�க*ைத� ஓயாம� பழ�க*ைத� 
ெகா	�.�தவ�. அ>ச*ேதா: ேத�E எA�வா�. அ	ணாைவவ�ட� +ைறவான 
எ	க5 ெபGவா�. 

இ.வ.� த�ைம ந�ல $ைறய�� ஆய*த6ப:*தி�ெகா	: $�E* ேத�வாகிய 
ஐ�தாவ� ஆன�0* ேத�வ�� கல��ெகா	: எAதினா�க5. f�G நா�க5 
அ	ணா அவ�க5 ந�ல $ைறய�� ெவ(றிெபG� மன உGதிேயா: ேத�E* 
தா5க5 எAதினா�க5. ஆனா� அவர� ந	பேரா மிகமிக அ>ச$(G, மன1கல1கி 
ேத�E* தா5கைள> ச�வர எAதவ��ைல. ேம(ெகா	: f�G நா�க5 எAத 
ேவ	�ய�.�த�. ஆன�0 வ+6ப�� ப�6பவ� எ�லா* தா5கைள/� எAதாம�, 
மG ஆ	�� எA�கிேற� எ�ற ேக�:�ெகா	டா�தா� மG ஆ	:* 
ேத�தலி� கல��ெகா5ள6 ப�கைல�கழக*தா� அ=மதி6பா�க5. அத�ப� 
ேத�வ�� கல�� ெகா5வ� எ�G $�E ெசKதா�. அ*ேதா: நி(காம� அவ� 
அ	ணா அவ�கைள6 பா�*� நLய� ேம(ெகா	: ேத�E எAதேவ	டா� 
நி�Gவ�:. இ.வ.� ேச��� அ:*த ஆ	: எA�ேவா�. நL இ6ெபாA� எAதி 
ெவ(றிெப(Gவ��டா�, அ:*த ஆ	: எ�ேனா: ேத��� ப��கேவா ேத�E 
எAதேவா ேவG யா.� �ைணய�.�கமா�டா�க5. எனேவ நி�Gவ�: எ�G 
பலவா(க வ()G*த* ெதாட1கிவ��டா�. அ	ணா அவ�க5 ேத�E எAதி 
ெவ(றிெபGவத(காக $AமனEGதி தம�+ இ.�தேபாதிF� ந	ப�� 
ேவ	:ேகா?�க�, வ()G*தF�+� இண1கி ேத�E எAதாம� நி�Gெகா	டா�. 
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அ	ணா அவ�க5 எAதின தா5க5 ம��� எ	க5 ேபாட6ப�: வ�தேபா� 
அவ(றி� ஒ�றி� ம�:� மாநில*தி� $த�வராக� காண6ப�டா�. மY	:� மG 
ஆ	�� எ�லா* தா5கைள/� எAதி இ.வ.ம ெவ(றி ெப(றா�க5. 

ந	ப�� நல*தி(காகE� வ�.6ப*தி(காகE�, த�னல*ைத/� �ற�� நட�+� 
த�ைம, அறி� அ	ணா அவ�களDட*தி� எ[வளE சிற6)ற வ�ள1கி(G - 
வ�ள1+கிற� எ�பத(+ இ�த நிகO>சி சீ�யேதா. எ:*��கா�டா+�. 
(ம�ற�: 01.07.1956) 

ப�தி: 25 

மaைச பலியாய�D� 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 மிக> சிலேரா:தா� ெந.1கி6பழ+வா�க5. +றி6ப��ட 
அ�த ஒ. சில.ைடய M�:றைவ*தா� அவ�க5 எ6ெபாA�� வ�.�)வா�க5. 
அ�த ஒ. சிலேரா: ெபாA� ெபா�+வதிேலதா� அவ�க?�+ நிர�ப வ�.6ப�. 
இதனா� அவ�க5 ம(றவ�கைளெய�லா� ெவG6பா�கேளா எ�ற யா.� 
ெபா.5ெகா	:வ�ட� Mடா�. அ	ணா அவ�க5 எ�ேலாேரா:� எ6ெபாA�� 
அ�பாகE�, இனDைமயாகE� கனDவாகE�தா� உைரயா:வா�க5. ஆனா� மிக> 
சில�தா� ெந.1கிய ந	ப�க5 ப��யலி� வ.வா�க5. 

அ	ணா அவ�கள த� ெந.1கிய ந	ப�கேளா: +ழ�ைதேபா� பA+வா�க5. 
எ6ெபாA�� சி�*� மகிO��ெகா	ேட ேப0வா�க5. அவ�க5 
உைரயா��ெகா	�.�+�ேபா� நைக>0ைவ ெப.க உடனD.�+� த� ெந.1கிய 
ந	ப�களD� யாைரேய=� ேகலி/� கி	டF� ெசK�ெகா	ேட இ.6பா�க5 
$�கியமான ப�ர>சிைனக5 +றி*� ெந.1கிய ந	ப�க?ட� 
வ�வாதி*��ெகா	�.�+�ேபா�Mட நைக>0ைவ� +றி6)க5 அ	ணா 
அவ�களDடமி.�� ெவளD6ப�:�ெகா	ேடய�.�+�. 

அ	ணா அவ�களD� ந	ப�க5 +ழா*�5 ேகலி�+� கி	டF�+� உ�ய 
ஒ.வராக* ெதாழ� எ�.வ�.நடராச� அவ�க5 அ��க� அக6ப�:�ெகா5வா�. 
அ	ணாவ�� ேகலி/� கி	டF� அவ(றி(+ ஆளா+பவ�கைள> சி��கE� 
மகிழE� ெசK/ேமய�லா�, யா.ைடய உ5ள*ைத/� )	ப:*�வனவாகேவா, 
வ.*த*தி� ஆO*�வனவாகேவா அைமயா. அ6ப�� ேகலி/� கி	டF� வ�� 
தா�+�ேபா�, ேதாழ� எ�.வ�.நடராச� அவ�க5 ம(றவ�கேளா: ேச��� சி�*� 
மகிOவா�கேளெயாழிய, அத(காக ஒ.ேபா�� மன வ.*த� ெகா5ளமா�டா�. 

$�$ைன6 ேபாரா�ட� கால*தி�, அ	ணா எ�.வ�.நடராச�, ச�ப*, மதியழக�, 
ெந:"ெசழிய� ஆகிேயா� ெச�ைன> சிைறய�� இ.�+�ேபா�, ெதாழ� 
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எ�.வ�.நடராச� அவ�க5தா� ெபாA�ேபா�+�+�ய ெபா.ளாக 
அக6ப�:�ெகா5வா�. ஒ. நா5 காைல ேதாழ� எ�.வ�.நடராச� அவ�க5 
$�தி.*தி�ெகா	: வ�தா�. அவ� த� மYைசைய> ச�6ப:*தி�ெகா5ள� 
க*த��ேகாலி� fல� $ய�றா�. அ6ெபாA� அ	ணா அவ�க5 ேதாழ� 
நடராச� அவ�கள� மYைசைய* தா� ச�6ப:*தி* த.வதாக> ெசா�லி�, 
க*த��ேகாைல வா1கி மYைசைய� க*த��க* ெதாட1கினா�. அ	ணா அவ�க5, 
தம�+ உதவ� ெசKய $�வ��5ளதாகேவ ேதாழ� நடராச� அவ�க5 
க.தி�ெகா	டா�க5. ஆனா� அ	ண அவ�க5 அைர மYைசைய அ6ப�ேய 
க*த�*� எ:*�வ��டா�க5. ேதாழ� நடராச� அவ�க?�+ எ�ன ெசKவெத�G 
)�யவ��ைல; அ6ப�ேய திைக*�6ேபாK நி�Gவ��டா�. அ	ணாE� 
ம(றவ�க?� வ�A�� வ�A�� சி��க* தைல6ப�டன�. நடராச� சிறி� ேநர� 
$க� க	ணா�ைய6 பா�*��ெகா	: அ6ப�ேய நி�Gெகா	�.�தா�. அைர 
மYைச ேபாKவ��டேத எ�ற வ.*த� இ.�தாF�, அவ.� ம(றவ�கேளா: 
ேச��� சி��கேவ ெசKதா�. ப�ற+ மYதிய�.�த அைர மYைசைய/� தாேம 
எ:*�வ��டா�. 

அ�G மாைல எதி�பாராத வ�தமாக* ெதாழ� எ�.வ�.நடராச� அவ�கள� வ L�டா� 
அவைர6 பா��க வ�தன�. அவைர� க	ட�� அவர� வ L�டா� அைனவ.� 
+ழ�ைதக5 உ5பட வ�A�� வ�A�� சி��க* ெதாட1கின�. தம�+ மYைச 
ேபாKவ��டைத அவர� மக� 0��� கா��யத(+6 ப�ற+தா�, அவ.�+ 
நிைலைம )���;அவ.� ேச��� சி�*தா�. 

அறிஞ� அ	ணாவ�� சிைற6 ெபாA�ேபா�+* ேதாழ� எ�.வ�.நடராசனD� மYைச 
பலியாய�(G! 
(ம�ற�, இதO - 15.10.1956) 

 
�ரL� நிைலய�ேலேய இ(�கிறா[ 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 த� ந	ப�கேளா: ஒ. நா5 ந	பகலி� உணE 
அ.�தி� ெகா	�.�தேபா�, உணE அ.�தி�ெகா	�.�தவ�களDைடேய 
மர�கறி/ணE, மாமிசEணE ப(றி வ�ள�க1க5 ப�மாறி�ெகா5ள6ப�டன. 

மர�கறி/ணE - மாமிசEணE ப(றி வ�வாத� எAவத(+� காரண� திராவ�டநா: 
அFவலக*தி� ஓவ�யராக இ.��வ.� ேதாழ� பழனD அவ�க5 தம�+ 
மாமிசEணE ப���கா� எ�G� மர�கறி/ணேவ ேவ	:� எ�G� ெசா�லி 
அதைன வா1கி�ெகா	: தனDேய உ�கா��� சா6ப��டா�; ம(ற ந	ப�கெள�லா� 
மாமிசEணைவ> சா6ப��டா�க5. மாமிச உணைவ> சா6ப��டவ�கெள�லா� ேதாழ� 
பழனD அவ�கைள வ(EG*தி> சிறிதளE மாமிச*ைத> சா6ப��:6 பா��+�ப� 
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Mறினா�க5; ெதாழ� பழனD அவ�க5 தன�+6 பழ�கமி�ைல எ�G ெசா�லி 
இGதிவைரய�� மG*ேத வ�தா�. அத� ேப�� மர�கறி/ணE மாமிசEணE 
ப(றிய வ�ள�க1க5 Mற6ப�டன. ந	ப�க5 பல.� த*த� வ�ள�க1கைள* 
த�தன�. 

மர�கறி/ணE சா6ப�:� வ�ல1+5 எ6ப�ய�.�கி�றன, மாமிச� சா6ப�:� 
வ�ல1+க5 எ6ப�ய�.�கி�றன. $த� வைகைய> சா��த வ�ல1+க5 எ6ப� 
ம�களா� பழ�க6ப:*தி உதவ��+ ைவ*��ெகா5ள� M�யனவாக இ.�கி�றன. 
இர	டா� வைகைய> சா��தைவக5 எ6ப�6 ெப.�பாF� ெகாyர� 
வாK�தனவாகE�, கா��� வாOவனவாகE� இ.�கி�றன எ�பன ேபா�ற 
வ�ள�க1க5 ப�மாறி� ெகா5ள6ப�டன. 

மனDத=ைடய உG6) அைம6) எ�லா� அவ� மர�கறி/ணE சா6ப�:� 
வைகைய> ேச��தவ� எ�பைத*தா� கா�:கி�றன; ேமF� +ர1கிலி.��தா� 
மனDத� வ�தா� எ�ற ெசா�ல6ப:வதாF�, +ர1+ மர�கறி/ணE சா6ப�:� 
வைகைய> ேச��ததாக இ.6பதாF�, மனDத� இய(ைக நியதி6ப� $த� 
வைகைய> ேச��தனவாக*தா� க.த6படேவ	:� எ�G ஒ. ந	ப� Mறினா�. 

உடேன ேதாழ� பழனD அவ�க5 தம� க�சி�+ வலிE ஏ(ப�:5ளதாக� 
க.தி�ெகா	: அ6ப�> ெசா�F1க5! எ�G Mறி மகிO>சி ெகா	டா�னா�. 

மனDத� நா?�+நா5 அறிE ஆ(ற� ெப(G வள��த ப�ற+தா� மாமிச*ைத6 
ப�+வ6ப:*தி* தி�ன� க(G�ெகா	�.�கிறா�; இ� ெசய(ைக $ைறய�� 
அவ=�+6 ப��*த6 ப	) எ�G $தலி� Mறிய ந	ப� ேமF� வ�ள�க� த�தா�. 

அ� ேக�ட ேதாழ� பழனD நா� இய(ைக6 ப	ப�ைன� கைட6ப��6பவ�. 
எனேவதா� மர�கறி சா6):கிேற�. நL1கெள�லா� ெசய(ைக6 ப	ப�ைன� 
கைட6ப��6பவ�க5. எனேவதா� மாமிச� சா6ப�:கிறL�க5! எ�G ஏளன� +ரலி� 
+றி6ப��டா�. 

அ� ேக�:�ெகா	�.�த அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 அ6ப�யானா� நL மாமிச� 
தி�ன� க(G�ெகா5ளாத +ர1+ நிைலய�ேலேய இ.�கிறாK; நா1க5 மாமிச� 
தி�ன� க(G�ெகா	ட அறிவா(ற� மி+�த நாக�க நிைலய�� இ.�கிேறா� 
எ�G ெகா.5ெகா5ளேவ	:� எ�G Mறேவ எ�ேலா.� ெகா�ெல�G 
சி�*�* ெதாழ� பழனD அவ�கைள� ேகலி ெசKதா�க5. பழனD 
ப�தாப*��+றியவரானா�. 

ப�ற+ ேதாழ� பழனD அவ�க5 எ�ேலாேரா:� ேச��� அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� 
நய� நிைற�த உைரைய நிைன*� நிைன*� சி�*� மகிO�தா�. 
(ம�ற�, நா5: 01.11.1956) 
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பேடாப*திD� பண�யாைம 

நLதிக�சிய�ன� ேகாேலா>சிய அ�த நா�களD�, நLதி�க�சி* தைலவ�க5 ம�கேளா: 
ம�களாK6 பழ+� எளDயவாOைவ ஏ(ப:*தி�ெகா5ளாம�, ப�ற� க	: த1கைள 
மதி�கேவ	:� எ�ற எ	ண*தி� மி�க ஆட�பரமான $ைறகைள வ�.�ப� 
ேம(ெகா	�.�தன�. நLதி� க�சி நாளைடவ�� ெச�வா�+ அ(G6 ேபானத(+ 
அ�E� ஒ. காரண� எ�Gதா� ெசா�லேவ	:�. 

நLதி�க�சி* தைலவ�களான ெபா6ப�லி அரச�, ச�.ேக.வ�.ெர��, ஏ.இராமசாமி 
$தலியா�, ஆ�.ேக.ச	$� ெச��யா�, +மார இராசா $*ைதயா ெச��யா� 
ேபா�றவ�க5 ெச�ைனையவ��: எ6ெபாA� ெவளD`.�+ கிள�ப�னாF�, 
ெவளD`�லி.�� ெச�ைன�+ எ6ெபாA� தி.�ப�னாF� க�சிய�� ப�ற 
தைலவ�க?� ந	ப�க?�, ெதா	ட�க?� )ைகவ	� நிைலய*தி(+ெச�G 
ெச�F� தைலவ�க?�+ மாைல P�� வழிய=6)வ��, வ.� தைலவ�க?�+ 
மாைலயண��� வரேவ(ப�� அ�கால*தி� ைகயா	ட ஆட�பர�களDேலேய ஒ. 
வைகைய> சா��தனவா+�. 

இ�த $ைற ெப�யா� அவ�க5 நLதி�க�சி* தைலவ� பதவ� ஏ(ற சிறி� நா�க5 
வைரய�F� Mட நைடெப(ற�. ேசல� மாநா��(+> சிறி� நா�க?�+ $�) 
ெப�யா� அவ�க5 ெச�ைன வ��வ��:, ம*திய )ைகவ	� நிைலய*திலி.�� 
(ெச��ர� bேடஷ�) ஈேரா�:�+6 )ற6ப�டா�க5. அ6ெபாA� வழ�க6ப� 
ெப�யாைர வழிய=6ப� +மாரராசா $*ைதயா ெச��யா� ேபா�ற பல.� 
)ைகவ	� நிைலய*தி(+ வ�தி.�தா�க5. அறிஞ� அ	ணா அவ�க?� 
ெப�யாைர6 பா�*�வ��: வழிய=6ப�ைவ�க வ�தி.�தா�க5. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ெப�யா� அ.கி� நி�G ஏேதா உைரயா�� 
ெகா	�.�+�ேபா�, அ6பா� நி�G ேவG யாேராேடா ேபசி�ெகா	�.��வ��: 
தி.�ப�ய +மார ராசா அவ�க5, அ	ணா அவ�களDட� ெந.1கி, எ�ன 
அ	ணா�ைர? ெசௗ�கியமா, இ6ப� வா.1க5! எ�ற ெசா�லி�ெகா	ேட 
அ	ணா அவ�க5 ேதாளD� மY� ைகைய6 ேபா�:* தனDேய இரகசிய� ேபச 
அைழ6ப�ேபால அைழ*தா�. பல� +Aமிய�.�+�ேபா� இ6ப�6ப�ட ஆட�பர 
ந�6ைப ந�*�� கா�:வ� படாேடாப� கார�களDட*தி� ெபா�வாக� 
காண�M�யேதயா+�. அ*தைகய ஆட�பர ந�6) +மாராசாவ�ட*தி� 
காண6ப�டதி� வ�ய6பைடவத(கி�ைல. அ� அவர� ஆட�பர வாO�ைக�+ ஏ(ற 
இய�E, அ*தைகய படாேடாப6 பச6) ந�6)�க?�+�, பச6) ெமாழிக?�+� 
மதி6)*தர வ�.�பாத அறிஞ� அ	ணா அவ�க5, உடேன த� ேதாைள> 0(றி6 
ேபாட6ப��.�த +மாரராசா அவ�களD� ைகைய ெம�ல எ:*�� கீேழவ��:, நா� 
ஐயாேவா: ேபசேவ	�ய�.�கிற�. இ6ெபாA� உ1கேளா: ேபச ேநரமி�ைல. 
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ப�ற+ உ1கைள6 பா��கிேற�!" எ�G ெசா�லிவ��: ஐயா நி�Gெகா	�.�த 
ப�க� தி.�ப��ெகா	டா�க5. 

அ	ணா அவ�களDட� இ.�� இ6ப�6ப�ட வ�ைட வ.� எ�ற +மாரராசா 
எதி�பா��கேவ இ�ைல. அவ.ைடய $க� ெவ�க*ைத* தா1கமா�டாம� 
0.1கி� கG*�வ��ட�. 

+மார ராசா M6ப��: அ	ணா ேபாக மG�கிறாேர எ�பைத� க	ட ெப�யா� 
அவ�க?�+, உ5?�+5ேள அட1காத சின� ெபா1கி(G. +மாரராசா எ�ன 
நிைன*�� ெகா5வா�க5? ஏ� நிைன*�� ெகா5வா�கேளா? ராசாவ�� தயE இனD 
இ�லாம� ேபாKவ�:ேமா? எ�பன ேபா�ற அ>ச1க5 அவர� உ5ள*ைத� 
+ைட�தன. ெப�யா� அ	ணா மY� எ��� வ�A��, ராசா M6ப�:கிறா�! 
ேபா1கேள�! எ�னDட*தி� எ�ன ேபசேவ	�ய�.�கிற�! எ�G க	�6)� 
+ரலி� ேபசினா�க5. 

அ	ணா அவ�க5, +மாரராசாைவ6 ெபா.�ப:ததாதவ� ேபா� ெப�யா� அவ�க5 
$�னDைலய�� நி�Gெகா	: நா� அவ�ட� ேபச ேவ	�ய� இ6ெபாA� 
ஒ�Gமி�ைல! எ�G Mறிவ��: ேவG ப�க� எைதேயா பா�6பைத6 ேபா� 
பா�ைவைய> ெசF*தினா�க5. +மாரராசா எ1ேக சின��ெகா5கிறாேரா, எ�னேவா 
எ�G எ	ண��ெகா	: ெப�யா� அவ�க5, அவ�ட�, வ	� )ற6ப:� வைரய�� 
ேவG ஏ�ஏேதா ப(றி� +ைழ�� +ைழ�� ேபசி, அவர� சின*ைத* தண�*�� 
ெகா	�.�தா�க5. 
(ம�ற�, நா5: 15.11.1956) 

ப�தி: 26 

வ(�ெபா(S உைர��� த�ைம 
ஒ�றி� நிகOைவ> POநிைலகைள ஆராK�� அத� எதி�கால*தி� ேபா�+ எ6ப� 
அைம/� எ�பைத வைரயG*�� MG� வ�லைம அறிஞ� அ	ணா 
அவ�களDட*தி� நிர�ப உ	:. 

ேதாழ� எ�.வ�.நடராச� அவ�க5 கா1கிரசி� மி�* தLவ�ரவாதியாக இ.�� 
பா:ப�:�ெகா	: வ.�ேபாேத அவ� அ	ணாேவா: ெந.1கிய ந�)றE 
ெகா	: பழ+�ேபா� த�ைம ஒ. தLவ�ர ேதசியவாதியாக� கா���ெகா5வதிF�, 
அ�த ேநர1களD� அ	ணா அவ�கைள எ�த அளE�+� எதி�*� நி(க* �ண�E 
ெகா5வதிF� ேதாழ� நடராச� ஒ.ேபா�� தவGவதி�ைல. 

ேதாழ� எ�.வ�.நடராச� அவ�களD� உ5ள�, உண�>சி ஊ�க� ஆகியவ(ைற� 
க	ட அ	ணா அவ�க5 நடராச�! நL எ�ைற�ேக=� ஒ. நா5 எ� க�சி�+ 
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வ�� ேசர*தா� ேபாகிறாK பா�! எ�ைன வ��: நL த6ப$�யா�! எ�G அ��க� 
ெசா�Fவா�க5. அத(+, அ	ணா! அ�தா� $�யா�! எ6ேப�ப�ட நிைலைம 
வ�தாF� நா� ேதசிய*ைத வ��:, உ1கைள6 ேபா� ஏகாதிப*ய தாசனாக 
மாறமா�ேட�! எ�G பதிவ�G6பா�. ஏ� இ6ெபாA� வ Lரா6) ேப0கிறாK? ேபாக6 
ேபாக6 பா�! எ�G அ	ணா அவ�க5 சி�*��ெகா	ேட MGவா�க5. 

ேதாழ� நடராச� அவ�க5 அ	ணாவ�ட� ேப0�ேபா�, கா1கிர0 தாKெமாழி 
தமிA�+*தா� ஊ�கமளD�+ேம ஒழிய, இ�திைய� க�டாயமாக ஒ. நா?� 
)+*தா�, ம�களD� நல*தி(+ மாGபாடாக* கா1கிர0 ஒ.ேபா�� நட�கா� 
எ�G அ��க� MGவா�. ஆனா� ஆ>சா�யா� அைம>ச� அைவ 1938-� இ�திைய� 
க�டாய6 பாடெமாழியாக6 )+*திய�. அ6ெபாA� அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 
ேதாழ� நடராசைன6 பா�*� இ6ெபாA� எ�ன ெசKய6ேபாகிறாK? எ�G 
ேக�டா�க5. இ�திைய� க�டாய6 பாடமா�+வ� கா1கிரசி� தி�டம�ல. எனேவ 
நா� அதைன எதி��க*தா� ேபாகிேற� எ�G ேதாழ� நடராச� அவ�க5 அத(+ 
மGெமாழி பக�றா�. 

இ�தி எதி�6) இய�க� மிக$�$ரமாக நைடெப(G�ெகா	�.�+�ேபா� 
கா1கிர06 ெபா��M�ட1களD� கல��ெகா5?� ெதாழ� நடராச=�+ மி�க 
ச1கடமான நிைலைம ஏ(ப�ட�. கா1கிர0�கார�க5 பல.� க�டாய இ�திைய 
ஆத�*�6 ேபசின�. ஆத�*�6 ேபசினா� அ	ணாவ�� ேகலி ப�ற�+�, எதி�*�6 
ேபசினா� ப�ற கா1கிர0�காரா�களD� சின� சீG�. இGதிய��, தம�+6ப�ட க.*� 
வழி நி�G, அ	ணாவ�� ேகலி ெமாழி�+ இட1ெகாடாம�, இ�திைய 
எதி�*�6ேபசேவ தைல6ப�டா�. இ� கா1கிர0 வ�டார*தி� ெப.� )யைல� 
கிள6ப�வ��ட�. இ�தி6 ப�ர>ைனைய6 ப(றி $�E எ:�க மாவ�ட� கா1கிர0> 
ெசய(+A� M�ட� அவசரமாக6 M�ட6ப�ட�. 

இ�தி6 ப�ர>ைனைய6 ப(றி $�E எ:�க� கா1கிரசி� ெசய(+A� M�ட� 
M�ட6ப��.�கிற�. அத(+ ேதாழ� நடராச� ேபாய�.�கிறா� எ�ற ெசKதிைய� 
ேக5வ�/(ற அ	ணா அவ�க5 த� உ(ற ந	பரான டா�ட� சி.கேணச� 
அவ�கைள அவசரமாக அைழ*� இ�G கா1கிர0> ெசய(+A� M�ட� 
நைடெபGகிற�. ேதாழ� நடராச� ெச�றி.�கிறா�. அவ� இ�திைய எதி�*�6 
ேபச6ேபாகிறா�. ெப.�பாேலா� இ�திைய ஆத�*�* தL�மான� ெசKய6 
ேபாகிறா�க5. ேதாழ� நடராச� அ�த� கணேம வ�லக� க�த� ெகா:*�வ��: 
ெவளDேயற6ேபாகிறா�. அத(+5 நL இ�G மாைல நைடெபG� நம� இ�தி 
எதி�6)6ெபா�� M�ட*தி�, கா1கிரைச வ��: ெவளDேயறிய ேதாழ� 
எ�.வ�.நடராச� அவ�க?� கல��ெகா5வா� எ�G �	: அறி�ைக அ>ச�*�, 
எ:*��ெகா	: M�ட� நைடெபG� க��*தி� வாய�ல	ைடய�� ேபாK நி�. 
ேதாழ� நடராச� வ�லக� க�த� ெகா:*�வ��: ெவளDவ�தா�, இ�த �	: 
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அறி�ைககைள அவ�ட$� ப�ற�ட$� ெகா:. நிைலைம ேவG வ�தமாக 
இ.�தா� அ6ப�ேய எ:*��ெகா	: வ��வ�:! எ�G ெசா�லி அ=6ப�னா�க5. 

அ	ணா அவ�க5 $�M�� நிைன*தவாேற நிகO>சி நட�ேதறி ேதாழ� நடராச� 
வ�லக� க�த*ைத* ேதாழ� ச*தியf�*தி அவ�களDட� ெகா:*�வ��: ெவளDேய 
வ�தா�. ேதாழ� கேணச� நடராச� அவ�களDட� �	: அறி�ைகைய நL��னா�. 
ேதாழ� நடராச� �	: அறி�ைகைய6 பா�*�* தி:�கி�:6 ேபானா�. அறிஞ� 
அ	ணாவ�� +G�) எ�G எ	ண��ெகா	:, ேவG வழிய��றி அ�G மாைல6 
ெபா�� M�ட*தி� கல��ெகா	டா�. அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� வ.� 
ெபா.5 உைர�+� த�ைம ெவ�ற�! அ�G ெதாட1கிய ேதாழ� எ�.வ�.நடராச� 
அவ�களD� திராவ�ட இய�க6 பண� ெதாட��� நைடெப(G�ெகா	�.�கிற�. 
(ம�ற� - 01.12.1956) 

அ(ைம0� எள.ைம0� 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 எ�த அளE�+ அ.ைம/� ெப.ைம/� 
உைடயவ�கேளா, அ�த அளE�+ எளDைம/� இனDைம/� உைடயவராவா�க5. 
ேமைடேயறி> ெசா�லா(ற�, க�:ைர - கைத - கவ�ைத - நாடக� - திைர�கைத - 
வசன� எA�� எA*தா(ற�, நாடக1களD� சில உG6)க5 ஏ(G ந��+� 
ந�6பா(ற�, அரசியலிலி.�� அ:�கைள வைரய�F5ள ப�ேவG 
ப�ர>சிைனகைள/� ெதளDவாக அறி�� அவ(றி� m�ப1கைளெய�லா� 
வைரயG*� ெதளDEப:*தி� கா�:� ஆ(ற�, நா��(+� ம�க?�+� உக�த 
தி�ட1க5 0���கா��:� ஆ(ற�, இய�க*தி(+* தைலைம தா1கி அதைன* 
திற�பட நட*தி> ெச�F� ஆ(ற�, ந	ப�கேளா: மண��கண�கி� நா�கண�கி� 
உ�கா��� ெதாட��� இனDைமயாக உைரயா:� ஆ(ற�, உ5ள�ேபா:� 
உய�ப	ேபா:� பழ+� ஆ(ற�, தைலவேரா: தைலவராக* ெதா	டேரா: 
ெதா	டராK ந	பேரா: ந	பராK நட��ெகா5?� ஆ(றF� ஆகிய இ*�ைண 
ஆ(ற�கைள/� ஒ.1ேக ெப(ற அறிஞ� அ	ணா அவ�க?�+* தமிழக*தி�, 
ஏ� இ�திய* �ைண� க	ட*திேலேய ஈ: இைண/5ளா� எவ.� இ�ைல 
எ�Gதா� ெசா�லேவ	:�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ெப(G5ள ஆ(ற�களD� ஒ�ைறேயா அ�ல� ஒG 
சிலவ(ைறேயா அைர+ைறயாக6 ெப(றி.�தா� Mட, அக�ைதய�� உ>சிய�ேல 
ஏறி நி�G +தியா�ட�ேபா:� பலைர நா� அ�றாட� க	Mடாக� க	: 
வ.கிேறா�. சாதாரண Mைழம�ைட, ேபய*தி�ெகா�), $.1ைக மிலாG, 
தாழ1காK ேபா�றவ�கெள�லா� Mட அைர+ைற* திறைம/�, த+தி/� 
ெப(Gவ��ட உடேன தைல �5ளD� +தி6பைத6 பா��கிேறா�, பல�ட*தி� ஆ(ற� 
வளர வளர அக�ைத/� வளர� கா	கிேறா�. ஆனா� அறிஞ� அ	ணா 
அவ�களDட*தி� அறிவா(றF�, ெப.ைம/�, )கA�, சீ.� சிற6)�, ெபாலிE�, 
வலிE�, ஆ�க$�, த+தி/�, திறைம/�, ெச�ைம/� ெச�வா�+� வளரவளர, 
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எளDைம/� இனDைம/� ேம�ேமF� வள��ேதா1+� அறிய ப	ைப அவேரா: 
ெந.1கி6 பழ+கிறவ�க5 ெதளDவாக உண.வா�க5. 

ெச�ற ஏA ஆ	:கால*தி� திராவ�ட $�ேன(ற� கழக� பர��, வ����, 
வள���, சிற��, ஓ1+)கO எKதி வ�தி.�கிற� எ�றா�, அத(+6 ெப.�ப1+ 
$A $த( காரணமாக இ.�� வ.பவ� அறிஞ� அ	ணா அவ�கேள அவா�க5. 
அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� அறிE, ஆ(ற� ேநர�, நிைன6), உைழ6), ேப>0, 
எA*�, ந�6) நாடக�, திைர6பட� ஆகியவ(றி� fல� கழக� வள��� 
வ��5ள த�ைமைய� M��� கவனD�+�ேபா�, அவ� அளE�ேகா, அ�ல� அவ� 
அ.ேக அe+கிற அளE�ேகா ந�மா� பண�யா(ற இயFமா எ�பைத*தா� 
ந�ெல	ண� ெகா	ட ஒ[ெவா.வ.� தம�+*தாேம சி�தி*�6பா�*� வ�ய�� 
ேபாவா�க5: இ[வளE அ.ைம ெப.ைமகைள6 பைட*த அ	ணா அவ�க5 மிக> 
சாதாரணமானவேரா:� பA+கிறா�, மிக> சாதாரணமானவ�களDட*தி� காண6ப:� 
சிறிதளE திறைமயாக இ.�தேபாதிF� அதைன6 ெப��� பாரா�:கிறா�, மிக> 
சாதாரண உைடகைள உ:*தி� ெகா5கிறா�, மிக> சாதாரண வசதிக5 கிைட*தாF� 
தி.6தி ெகா5கிறா�, மிக> சாதாரண உணE உ�ெகா5வதிேல அைமதி ெபGகிறா�. 
அட�கேம உ.வாக அைமய6 ெப(றி.�கிறா� எ�G அறி/�ேபா� அA�காற(ற 
உ5ள� பைட*தவ�க5 அைனவ.� அறிஞ� அ	ணா அவ�கைள6 ேபா(றி6 
பாரா�� வ�ய6)(G நி(கிறா�க5. 

அ.ைமயா/�, எளDைம�ெக�லா� எளDைமயா/� வ�ள1+� அறிஞ� அ	ணா 
அவ�கைள> சீ�ய வழிகா��யாக� ெகா5வதிF� அவர� அறிய அறிEைரகைள� 
ேக�பதிF�, அவர� உய�ய தி�ட1கைள நைட$ைற�+� ெகா	: வ.வதிF� 
இல�ச� கண�கானவ� நாெட1கிF� ��யாக* ��*��ெகா	�.�கிறா�க5. 
எனேவ தா�, அ6ப�6ப�ட அறிஞ� அ	ணாைவ6 ெப(றி.6பதிேல திராவ�ட 
$�ேன(ற� கழக� எ�ெற�G� T�6)� ெப.ைம/� ெகா5கிற�! 
(ம�ற� - 15.12.1956) 

அ�ணாK� இைச1ெப(� ?லவ(� 
நாத0ர இைச/லகி� ம�ன� ம�னராK வ�ள1கியவ.�, ம1கா மண� வ�ள�காK 
நி�G எ�ெற�G� )கெழாளD வ Lசி வ�தவ.�, ஈ:� எ:6)� அ(G* 
திகO�தவ.�, த�மான� +�றாம� தைலதாழா> சி1கெமன வாO�தவ.�, வ L	 
ஆட�பர�கார.�+� - பண�கார.�+� - பதவ�யாள.�+� பண�யாம�, 
வைளயாம�, ெநளDயாம� வாO�� வ�தவ.� நாத0ர இைச/லகி� இ.��வ�த 
ைகக�ட�, வாKெபா*த�, ேம� �	ைட இ:6ப�� க�ட�, ெச.6ைப� 
கழ(றிவ��:� +னD�� நி�G வண1க�, ச�ைட ேபாடாமலி.*த�, 
+:மிைவ*த� ேபா�ற அ�ைம> ச�ப�ரதாய1கைள அ�ேயா: ஒழி*த )ர�சி 
வ Lர.� ஆன மைற�த இைச6 ெப.� )லவ� �.எ�.இராசர*தின� அவ�க5, 
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அறிஞ� அ	ணா அவ�களDட� ெப.மதி6)�, ெப.ம�யாைத/� கா�� அ�ேபா: 
பழகி வ�தவராவா�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� தி.வாவ:�ைற இராசசர*தின� அவ�களD� நாத0ர 
இைசய�� திைள*�, அவைர6 பலபட6 பாரா��6 ேபா(றி மகிO�� அவேரா: 
இனDய $ைறய�� பழகிவ�தா�க5. 

நாத0ர ம�ன� �.எ�.இராசர*தின� அவ�களD� நாயன� க>ேச� அ	ைமய�� 
எ1ேகேய=� உ	: எ�றா�, அ1+6ேபா+� வாK6) இ.�கிற� எ�றா�, 
அ	ணா அவ�க5 அ1+ ஓேடா�6 ேபாK இ.�� நாத0ர இைசைய� ேக�: 
மகிOவா�க5. அைவய�� த� எதிேல அ	ணா அவ�க5 உ�கா��தி.�கிறா�க5 
எ�பைத க	டறி��வ��டா�, ேதாழ� இராசர*தின� அவ�க5 ெப.மகிO>சி/(G6, 
ெப.$ய(சி எ:*� மிக* திற�பட நாயன� வாசி*�� கா�:வா�க5. தி.>சிய�� 
ேதாழ� �.ப�.ெபா�=>சாமி அவ�க5 வ L�:* தி.மண� ஒ�றி(+* ேதாழ� 
இராசர*தின� அவ�களD� நாத0ர இைசயர1+ ஏ(பா: ெசKய6ப��.�த�. நாத0ர 
இைசயர1+ ஏ(பா: ெசKய6ப��.�த�. நாத0ர இைசயர1+ $�/� தGவாய�� 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 அ1+ வ�தா�க5. அ	ணா அவ�க5 வ��வ��டா�க5 
எ�பைத அறி�தEடேன, ேதாழ� இராசர*தின� அவ�க5 த� கைள6ைப/� 
பாராம�, வாசி6ைப நிG*த வ�த நிைலைய மா(றி ேம(ெகா	: ஒ�றைர மண� 
ேநர� மிக ேந�*தியாக* திற�பட வாசி*�� கா��னா�க5. அறிஞ� அ	ணா 
அவ�க5, ேதாழ� எb.எb.ப�.லி1க� அவ�க5 ம�களD� ப�6)* �வ�க 
வ�ழாவ��ேபா� இைச6ெப.�)லவ� �.எ�.இராசர*தின� அவ�கைள6 பாரா��6 
ேப0�ேபா�, நாத0ர இைச தமிOநா��� தனD6ெப.ைம�+�ய ஈ:� எ:6)ம(ற 
அறிE> ெச�வ� எ�G�, அ>ெச�வ� இைச6 ெப.�)லவ� இராசர*தின� 
அவ�களD� திறைமயாF� உைழ6பாF� )�ைம/�, ெபாலிE�, )கA�, 
ெப.ைம/� ெப(G வ�ள1+கிற� எ�G�, அவர� நாத0ர இைசய�� +ழேலாைச, 
யாேழாைச, ப��ேலாைச, வாK6பா�ேடாைச ஆகிய அைன*ைத/� 
தனD*ததியாகE� ேச�*�� காணலா� எ�G�, அவ� கா�:� )�வழிைய6 
ப��ப(ற ம(ற நாத0ர வ�Fந�க?�+ பல தின1க5 ப���+� எ�G� 
+றி6ப��டா�க5. ெச�ைன கட(கைரய�� பல இல�ச�கண�கான ம�கைள� M�� 
ைவ*�, அவ�ட� பய�(சி ெப(றவ�கைளெய�லா� நாத0ர இைசைய $ழ1க> 
ெசK� அவ.�+6 ெபா�னாைட ேபா�*தி, அவ�ட� ெபா� $�6) அளD�க* தா� 
ஆவ� ெகா	�.6பதாகE�, அவர� அ:*த ப�ற�தநா5 வ�ழவ��ேபா� அதைன> 
ெசKய எ	ண�ய�.6பதாகE� Mறினா�க5. அ	ணா அவ�களD� ஆவ� 
நிைறேவGவத(+5ளாகேவ, நாத0ரமண� மைற��வ��டதான�, அ	ணா 
அவ�கள�+* திைக6ைப/�, ��க*ைத/�, �யர*ைத/� த.வதாகிவ��ட�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க?�+ நாத0ர இைச எ�றா� மிக> சி�ன"சிG 
ப.வ*திதிலி.�ேத அதனDட*� மி�க ஆ�வ� உ	:. ந: இரவ��, நிலெவாளD 
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கால*தி� ேதாழ� இராசர*தின� அவ�களD� நாத0ர இைச ெத.�ேகா�ய�� எA�ப 
அதைன* ெதாைலய�� நி�G ேக�பதிேல அ	ணா அவ�க?�+* தனD வ�.6ப�. 

தம�+ எதி�கால*தி� வாOவளD�க6 ேபாகிறவ� அறிஞ� அ	ணா அவ�கேள 
ஆவா�க5 எ�G நாத0ர ம�ன� ம�ன� க.தி� ெகா	�.�தா�. அ�த அளE�+ 
இ.வ�ைடேய உ5ள�) வள��தி.�த�. 
(ம�ற� - 01.01.1957) 
 
அ�ணா'ைர பாைத! 
கா"சி)ர� ெதா+திைய> ேச��த பல கிராம1க?�+� அ	ணா அவ�க5 
வா�காள�கைள> ச�தி6பத(காக> ெச�G ெகா	�.�தா�க5. அ6ப�ேய ஒ. 
கிராம*தி(+ அறிஞ� அ	ணாE� ேவG சில ந	ப�க?� ெச�றா�க5. அ�த ஊ� 
ம�க?� அ	ணா அவ�கைள ம(ற ப+தி ம�க5 வரேவ(பைத6 ேபாலேவ மி+�த 
உ(சாக*ேதா:� மகிO>சிேயா:� வரேவ(றா�க5. அ	ணா அ1+� 
M�ய�.�தவ�கைள6 பா�*� உ1க5 ஊ�6 பாைத )திதாக இ.�கிறேத எ6ேபாA� 
ேபாட6ப�ட� எ�G ேக�டா�க5. மி> சமYப கால*தி�தா� ேபாட6ப�ட� எ�G 
ெத�வ�*தா�க5. அ�த� M�ட*தி� இ.�� ஒ.வ� இ�த6 பாைத�+ நா1க5 
அ	ணா�ைர பாைத எ�G ெபய� ைவ*தி.�கிேறா� எ�றா�. ஏ�? எ�G 
)�$Gவேலா: ேக�டா�க5. அத(+ அவ� Mறினா�. நL1க5 இ�த* ெதா+திய�� 
ேத�தF�+ நி(கிற காரண*தா�தா� இ[வளE அவசரமாக கா1கிரb ச��கா� 
இ�த ஊ�6பாைதைய6 ேபா��.�கிறா�க5. ஆக இ� உ1களா� எ1கள�+ 
கிைட*த�தாேன, எனேவ, அ	ணா�ைர பாைத எ�ற ெபய� இத(+ 
ெபா.*த�தாேன எ�றா�. PO�� நி�றவ�க5 அைனவ.� அதைன> சி�6)ட� 
ஆேமாதி*தன�. 
(ம�ற� - 15.03.1957) 

சிDc�கள.6 எெலd� 
திராவ�ட $�ேன(ற� கழக� ேத�தலி� $த� தடைவயாக ஈ:ப�டெபாA�, 
ேத�தலி� ஓ�: ேக�ப� ம�:ம�ல, ேத�த� எ�றா� எ�ன? ஓ�:$ைற எ6ப�? 
அத� ெப.ைம - ெபாG6) எ�ன? எ�ெற�லா� வ�ள�க ேவ	�ய�.�த�. 
அறியாைம அதிகமாக நிலEகிறப�யா�, க	f�*தனமாக இ�வைர ஓ�:�க5 
ேபாட6ப��.�கி�றன. $த� தடைவயாக� கழக� ேத�தF�+ வ�தேபாA�, 
தா1க5 யா�? த1க?ைடய ெகா5ைகக5 எ�ன? எ�பைத வ�ள�+வ� ம�:� 
ேபாதாதாக இ.�த�. ஜனநாயக�, ஓ�:$ைறய�� அவசிய�, அத� அ.ைம 
இவ(ைற வ�ள�கி> ெசா�லி வ��:, ப�ற+ கழக*தி� ெகா5ைககைள> ெசா�லி 
ஓ�:6 ெபறேவ	�ய�.�கிற�. இத(+ $�னதாக வ�த ேத�தலி� ஈ:ப��.�த 
ெப.� அரசிய� க�சிக5 அ�தவைக ஜனநாயக உண�ைவ ஊ�டவ��ைல; 
ஆ?1க�சி, மY	:� அதிகார*ைத� ைக6ப(Gவத(+6 பணபல*ைத ந�ப�யதா�, 
ம�களDைடேய வா�+�ைமய�� ேம�ைமைய6 ப(றி6 ேபசவ��ைல; ம�களா�சி 
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$ைறய�� அ�6பைடய�� ம�களDைடேய வா�+�ைமகைள6 ெபறவ��ைல. 
ேத�த�க5 பல வ�தி.�தேபாதிF�, இ�=� ேத�த� ஓ�: இைவகைள6 ப(றி* 
ெதளDவான வ�ள�க� ம�க?�+ உ	டாகவ��ைல. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 அவ� ெதா+திய�� ேத�த� 0(G6பய*தி�ேபா�, ஒ. 
சி({��+6 ேபாய�.�தா�. அ1+ ஒ. +�ைச�+6 ப�க*தி� அ	ணா அவ�க5 
உ�கா��தி.�தா�. அ6ெபாA� ஒ. கிழவ� அ�த6 ப�க� வ�தா�க5. 

நL1க5 யா�? எ�G கிழவ� ேக�டா5. 

எெலv=�+ வ�தி.�கிேறா� எ�G அ	ணா ெசா�னா�. 

கிழவ� ச(G ேயாசி*தா5; ப�ற+ ப����ெகா	டவ5ேபால, எெல���� ைல� ேபாட 
வ�தி.�கிறL�களா? எ�றா5. 

இ�ைலய�மா! எெலv� - ஓ�:6 ேபா:வ�, ஓ�:� ேக�க வ�தி.�கிேறா� 

அ�தா� ஐ�� வ.ஷ*� $�ேன வ�� வா1கி�:6 ேபாய��டா1கேள! 

மGப�/� இ6ெபாA� ஓ�:� கிைட�+�, அைத உ1க?�+ யா� ேப�� 
ந�ப��ைகய�.�கிறேதா, அவ�க?�+6 ேபாடலா� 

நL நி�கிறியா? ஆமா� 

ச� ஓ�ைட�ெகா:! உன�ேக த��டேற� 

ேத�த� நாள�G, ேத�த� சாவ�ய��தா� ஓ�:> சீ�ைட த.வா�க5 
எ�ெற�லா� அ	ணா அவ�க5 வ�ள�கி> ெசா�லேவ	�யதாய�.�த�. 

ேத�தலி� ஓ�:� ேக�பத(+ $�னா�, ேத�த� ஓ�: எ�பைவகைள6ப(றி 
ம�க?�+ வ�ள�கிவ��:, ப��)தா� நா� ேத�தலி� நி(+� ெகா5ைககைள6 
ப(றி> ெசா�லேவ	�ய�.�த�. 
(ம�ற� - 01.04.1957) 

ேபரறிஞ� அ�ணா  
ேபரறிஞ� அ	ணா அவ�க5 அA�ெகா	ேட +ழ�ைதயாக6 ப�ற�தேபா�, அவ� 
வ L��F5ளவ�கெள�ேலா.� சி�*��ெகா	ேட வா�யைண*� வரேவ(றன�; 
அவ� சி�*��ெகா	ேட மைற/�ேபா�, நா��F5ளவ�கெள�லா� ேத�ப�* 
ேத�ப� அA�ெகா	ேட வா�� ெகா:*� வ�ைடெப(றன�. 
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ெபா�வாக இ�தியாவ��, +றி6பாக* தமிழக*தி� ேகாடா=ேகா� ம�களD� 
உ5ள1கைள* த� அறிE* திறனாF�, ஆ(ற� வலிைமய�னாF�, ப	பா�:> 
ெசறிவ�னாF�, ெசய� m�ப*தினாF� ெகா5ைளெகா	: எ�லா.ைடய 
இதய1களDF� நL1காத, நிைற�த ஓ� இட*ைத6 ெப(றவ� அறிஞ� அ	ணா 
அவ�க5. 

வசதி, வாK6), அதிகார�, ஆதி�க�, ப�ட�, பதவ�, ேதா�ட�, �ரE, ேம:, மாட 
மாளDைக, Mட ேகா)ர�, ேகா�ைட ெகா*தள�, பண� பக�: ேபா�றவ(ைற 
எவ.� எ1+� எளDதிேலா, அ�றி> சிG ெப. $ய(சிய�ேலா ெப(Gவ�ட 
$�கிற�. 

அவ(ைற ேந�வழிய�F� ெபGகிறா�க5; +G�+ வழிய�F� ெபGகிறா�க5; 
ேகாண� வழிய�F� ெபGகிறா�க5. ஆனா�, ஒ.வ� அ[வளE எளDதி� ெபற 
$�யாத வ�ைல மதி�க $�யாத ெபா.5 ப�ற.ைடய இதயேமயா+�. 

வசதி பைட*த ெப.� பண�கார� ஒ.வ� எ�: அ:�+ மாளDைகய��, உயர*திேல 
உ5ள நிலா $(ற*தி�, ப"சைண ெபா.*திய மல�6ப:�ைகய��, ப�க*தி� 
இ.வ� ெவ	சாமர� வ Lச, fவ� கா� ப���க, நா�வ� ைக ப���க6 
ப:*தி.�தாF� அவைர> 0(றிF� நி�G பண�யா(Gபவ�க5 ெப.�பாF� 
எ�ன எ	ண�� ெகா	: பண�யா(Gவா�க5? 

இவ� எ6ேபா� ஒழிவாேனா, நா� எ6ேபா� மன அைமதி ெபGேவாேமா! எ�G 
எ	ண��ெகா	:தா� அ�ைம ேவைல ெசKவா�க5. எ[வளE மி�க 
வசதி/ைடயவராக இ.�தாF�, ப�க*திலி.�� ஓயா� ஒழியா� 
பண�யா(Gபவ�க5 இதய*திேல Mட� க:களE� இட� ெபற $�யாம� 
வாO�ைகைய� கட*தி�ெகா	: ேபாகிறவ�க5 எ*தைனேயா ேப�க5 
இ.�கிறா�க5. 

த� கீேழ ேவைல ெசKபவ�களD� இதய*தி� இட� ெபற $�யாத அதிகா�க5, 
ப�க*� வ L�டா� இதய*தி� இட� ெபற $�யாத தனய�, தனய� இதய*தி� 
இட� கிைட�காத த�ைத எ�றவாG, ப�ற� இதய*தி� இட� ெபறாமF�, ெபற 
$�யாமF� தவ�6பவ�க5 உலகி� ேகாடா=ேகா� ம�க5 இ.�கிறா�க5. 

உைடைமைய, ஆைள, ேவைலைய, அதிகார*ைத, ப�ட*ைத, பதவ�ைய, வா�+> 
சீ�ைட� Mட வ�ைல ெகா:*� வா1கிவ�ட $�கிற� பலரா�; ஆனா� ப�ற.ைடய 
இதய*ைத எவராF� வ�ைல ெகா:*� வா1கிவ�ட $�வதி�ைல. ஓ� இல�ச 
jபாைய நL��, உ� இதய அ�ைப எ�னDட� எ�ெற�G� ைவ எ�G ஒ.வ� 
ேக�டாF� ெதாைகைய6 ெப(ற�ெகா	டவ�, ெதாைக ெகா:*தவைர வாயார 
வாO*தினாF�, ஓ� இல�ச� jபாKதாேன த��5ளா�; க"ச6பய�, இவ� 
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ெகா5ைளய�*� ைவ*�5ள ேகா�� கண�கான jபாKகளDேல இ�=� 
நா�ைக�� இல�ச� தர� Mடாேதா? எ�G இதய*தா� எ	ணேவ ெசKவா�. 

எ�றாF� எளDதி� ெப(Gவ�ட $�யாத இதய1கைள; ேபரறிஞ� அ	ணா 
அவ�க5 எளDதாகE� ெப(றா�க5. ஏராளமாக� ேகா�� கண�கிF� ெப(றா�க5. 
அதனா�தா� அவ� ெசய(க�ய ெசKத ெப�யா� எ�G எ�ேலாராF� பாரா�ட6 
ெபGகிறா�க5. ேபரறிஞ� அ	ணா அவ�களD� ெபயைர/�, )கைழ/�, 
அ.ைமைய/�, ெப.ைமைய/�, ப	ைப/�, ேபா�ைக/� அறியாதவ�க?� 
ெத�யாதவ�க?� நா��� எ1கe� இ�ைல. அவைர நிைன*� நிைன*� 
ெந�+.காத உ5ள� இ�ைல; அவ.ைடய )கைழ/�, ெப.ைமைய/� ப(றி6 
ேபசாத நா இ�ைல. நா��� ந�லவ�கெள�லா� ெதாAேத*�� ஒளDயாக அவ� 
திகOகிறா�. 

ேகாடா=ேகா� ம�க5 இதய*தி� இட� ெப(ற ேபரறிஞ� அ	ணா அவ�களD� 
அ�) இதய*தி� இட� ெப(றி.�த த�ப�மா�களD� த�க ஒ� இட*ைத நா� 
ெப(றி.�ேத� எ�பைத எ	e�ேதாG�, T�6ேபா:�, ெப.மித உண�ேவா:� 
ேப��ப� ெபGகிேற�. 
ேபரறிஞ� அ	ணா அவ�க5 எ�லா�ட*திF� அ�) கா�:வா�; 
ப(Gைவ*தி.6பா�; மதி6)> ெசF*�வா�; ஆனா�, ஒ. சிலேரா: ம�:�தா� 
பழ+வா�. நவ�� ெதா.� '� நய� ேபாF� பய�� ெதா.� ப	)ைடயாள� 
ெதாட�) எ�ற வ5?வ6 ெப.�தைகயா�� இல�கண*தி� காe� 
ப	)ைடயாள� ெதாட�ப�னா� ஏ(ப:� நய*ைத, ேபரறிஞ� அ	ணா அவ�கேளா: 
ெந.1கி6 பழகினவ�க5தா� ந�+ அறிவா�க5. 

த�ேமா: ெந.1கி6 பழ+� த�ப�மா�க?�+ ஊ�க� த��, ஆ�க� பய��, 
அவ�கைளெய�லா� உ�ய �ைறகளD� ஆளா�கிவ�:� பா1+ அறிஞ� அ	ணா 
அவ�களDட*தி� மிக> சிற6பாகE�, ெச�ைமயாகE� அைம�தி.�த�. 
1937-ஆ� ஆ	�� நா� த"ைச மாவ�ட� ப�:�ேகா�ைட� கழக உய�நிைல6 
ப5ளDய�� ப�*��ெகா	�.�தேபா�தா�, அவ.ைடய ெசா� வ�ைமைய6 ப�ற� 
ெசா�ல� ேக�:6 T�*�6 ேபாேன�. 

1938-�தா� $த� $த� அவ� எA*தா(றைல வ�:தைல தைலய1க1களD� 
fல� க	: வ�ய6பைட�ேத�. 

1939-� ெச�ைன� கட(கைரய�� நைடெப(ற இ�தி எதி�6)� M�ட� ஒ�றி� 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ேபசியேபா�தா� அவைர $த� $தலாக� க	ணார� 
க	ேட�; அவர� இனDய ேப>ைச� காதார� ேக�ேட�. 
(ம�ற� - நாவல� ெந:"ெசழிய�) 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ப�தி: 27 

தி(. ஆ�.எ�.வ 3ர1ப� 
ேக.ஆ�.இராமசாமி அவ�க5 அ	ணா அவ�களD� அ�ைப ெப(ற ெந.1கிய 
ந	பராக* திகO�தா�. அ�த வைகய�� ேக.ஆ�.ஆ.ட� இ.�+� நாடக� 
கைலஞ�கைள, எ�.எb.கி.��ன� நாடக சபாவ�லி.�� ப���தவ�கைள 
கா6பா(றேவ	:� எ�ற ந�ெல	ண*தி� அ	ணா அவ�க5 கா"சீ)ர*��+ 
வரவைழ*� அ1ேக அவ�கைள த� ெபாG6ப�� ைவ*�6 பராம�*� வ�தா�. 

அ�த� கைலஞ�கைள பய�ப:*தி�ெகா5ளேவ	:� எ�பத(காக அ	ணா 
அவ�க5 சிவாஜி க	ட இ�� ராlய� எ�ற நாடக*ைத எAதினா�. 1945-� ஆ	: 
அ�த நாடக� ெச�ைனய�� அர1ேகறிய�. 

ெச�ைன அர	மைன�கார* ெத.வ�� ெசய�� ேம� ம	டப*தி� த�ைத ெப�யா� 
அவ�க5 தலைமய�� நைடெப(ற ெச�ைன மாவ�ட 0யம�யாைத மாநா��� 
அ�த நாடக� அர1ேகறிய�. ெப�யா� அவ�க5 கேணச� ந�6ைப6 பா�*� 
சிவாஜிகேணச� எ�G பாரா��னா�. சிவாஜி கேணச� ந�*த அ�த சிவாஜி 
பா*திர*ைத எ�.ஜி.ஆ�. அவ�க5 ஏ(G ந�6பதாக இ.��, ஏேதா சில 
காரண1களா� அ� நிைறேவறவ��ைல, தி..�.வ�.சாராயணசாமி $ய(சியா� 
அ�வைர நாடக1களD� bதி� பா�� எ=� ெப	 ேவட� ேபா�: வ�த 
வ�.சி.கேணச=�+ சிவாஜி பா*திர*ைத ஏ(+� ஒ. வாK6) கிைட*த�. 

இ[வளE கைலஞ�கைள கா"சி)ர*தி� ைவ*� பராம��+� 0ைமைய 
தா1க$�யாத நிைலய�� ேக.ஆ�.இராமசாமிைய� ெகா	: ஒ. )திய நாடக� 
க�ெபைனைய* ெதாட1+வ� எ�G அ	ணா அவ�க5 $�E ெசKதா�. 

அ6ப� ெதாட1க6ப�ட�தா� ேக.ஆ�.ராமசாமிய�� கி.Zண� நாடக சபா. 
கி.Zண� எ�ற ெப� கைலவாண� எ�.எb.கி.Zணைன நிைனEப:*�� 
வைகய�� ைவ�க6ப�ட�. ெபாG6ேப(றி.�தவ� ேக.ஆ�.ஆ�. எனேவ அ�த நாடக� 
க�ெபனD ேக.ஆ�.ராமசாமியனD கி.Zண� நாடக சபா எ�ேற அைழ�க6ப�ட�. 

நாடக� +Aைவ த"சாz�� ெதாட1+வ� எ�G $�ெவ:�க6ப�ட�. அத(+> 
சில காரண1க5 உ	: அ1ேக 0த�ஸ� சபா எ�ற கலாசார அைம6ேபா: 
ெதாட�)ெகா	ட ராமநாத� ெச��யா� ஹா� எ�ற அர1க*தி� நிைறய ெச� 
ப�ரா6ப��Vb இ.�தன. ஒ. நாடக*தி(+* ேதைவ6ப:� ப�ேவG சீ�க5, 
கா�சி�கான ெபா�வான ெபா.�க5 அ1ேக தயாராக இ.�ததா� அத(காக* 
தனDேய ெசலE ெசKய* ேதைவய��ைல. இ�ேபா�ற சில சாதகமான 
அ�ச1கைள� க.*தி� ெகா	: த"ைசய�� ேக.ஆ�.ராமசாமிய�� கி.Zண� 
நாடக சபா ப�ற�த�. 
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அதி�தா� ஆ�.எ�.வ Lர6ப� நி�வாகியாக6 ேபாK> ேச��தா�. த"ைசய�ேலேய 
த1கிய�.�தா�. அ1ேக அ6ேபா� யதா�*த� ெபா�=சாமி அவ�க5 நாடக 
சபாவ�� f*த நி�வாகியாக இ.�தா�. அ��க� அவ� ெச�ைன�+6 ேபாக 
ேவ	�ய�.�த�. 

எ*திராl எ�பவ.� அ1ேக ெபாG6ப�லி.�தா�. ெச�ைனைய> ேச��த 
எ�.எb.$*�கி.Zண� எ�பவ� அ�+Aவ�� ந�6) ெசா�லி* த.� நாடக 
ஆசி�யராக இ.�தா�. எ�.ஆ�.ராதா ேபா�றவ�களD� ந�6ப�� ஒ. )� ெம.+ 
ஏறியத(+ ஆசி�ய� எ�.எb.$*�கி.Zண�தா� காரண�. 

பண வ�வகார1கைள6 பா�*��ெகா	:� ெபாG6ப�� ஆ�.எ�.வ L. இ.�தா�. 
ேக.ஆ�.ஆ�. ந�*தா� ஆ+� வP� ம(ற சமய1களD� இ.�கா� எ�றாF� 
இழ�த காத� ேபா�ற பைழய நாடக1கைள6 ேபா�: வ�தா�க5. வP� இ�ைல. 
ேக.ஆ�.ஆ�. அவ�க5தா� சினDமாவ�� ச�பாதி6பைத நாடக� +Aவ�(+> 
ெசலவ��: வ�தாF� ெசலE M��ெகா	ேட ேபான�. கைலஞ�க?� ெகா"ச� 
ெகா"சமாக நாடக� க�ெபனDையவ��: வ�லக* ெதாட1கினா�க5. 

இத(கிைடய�� அ	ணா அவ�க5 நட*�� கழக மாநா�:களD� சிவாஜி க	ட 
இ�� ராlய� நாடக*தி� ந��க அ[வ6ேபா� ந�க� சிவாஜி கேணச� அவ�க5 
ேபாK வ.வ�	:. சிவாஜி அ6ப� ேபாK ந�*�வ��: வ.வைத நாடக� 
க�ெபனDய�� நி�வாகியாக இ.�த எ*திராl வ�.�பவ��ைல. ஒ.வ�த 
மன�கச6ேபா: சிவாஜி அ1ேக இ.�கேவ	�ய நிைல. POநிைலைய உண��த 
அ	ணா அவ�க5 சிவாஜிஐய ஒ. ந�ல நாடக� க�ெபனDய�� ேச�*�வ�ட 
வ�.�ப�னா�. கர�ைத ஷ	$க வ�ேவ� எ�ற த�=ைடய ந	ப� fல� 
அ6ேபா� தி	:�க�லி� $காமி��.�த ச�தி நாடக சபா வ�� சிவாஜிைய> 
ேச�*�வ��டா� அ	ணா. 

இ6ப�6ப�ட Pழலி� நா�ைக�� மாத1க?�+ ேம� தா�+6 ப���க $�யாத 
நிைலய�� நாடக ஆசி�ய� எ�.எb.$*�கி.Zண� அவ�க5, அ6ேபா� 
த"ைச�+ அ��க� வ�� நாடக� +Aேவா: த1கி> ெச�ற அ	ணா அவ�களDட� 
ஒ. ேயாசைனைய* ெத�வ�*தா�. 
நாடக� எAதி� ெகா:1க5 அ	ணா. நிைறய ெசலE ப���காத தயா�6பாக அ� 
இ.�க ேவ	:�. ஒேர இரவ�� கைத நட6ப�ேபால அைம�தா� ந�ல�. 
பளD>ெச�G சீ�, ெச� எ�லா� இ�லம� ைந� எஃெப��� சி�கனமாக> ெசK� 
வ�டலா�. 

த� ெந.1கிய ந	ப�� நாடக� +Aைவ6 ெபா.ததவைர அைத� கா6பா(ற 
ேவ	�ய ஒ. தா�மYக6 ெபா.6) இ.6பதா� உண��� வ�த அ	ணா அவ�க5 
அ�த ேயாசைனைய ஏ(G�ெகா	: ஒேர வார*தி� நாடக*ைத எAதி $�*தா�. 
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அ�தா� ஒ� இரE. அைத ஆ�.எ�.வ L.தா� கா"சி�+ ெச�G அ	ணாவ�டமி.�� 
வா1கி வ�தா�. 

மிக� +ைற�த ெசலவ�� அ�த� கைத நாடகமா�க6ப�ட�. த"ைசய�� ெதாட��� 
அ�த நாடக� இ.'(G ஐ�ப� நா�க5 தினச� நைடெப(G சாதைன பைட*த�. 

ஓ� இரE நாடக� அர1ேகறிய ப��)� அ	ணா அவ�கள அ��க� த"சாz� வ�� 
ேபாK� ெகா	�.�தா�. 

அ6ேபா� அவ.�+� ெப�யா.�+� இைடய�� ஒ. ெமௗன /*த� நைடெப(G� 
ெகா	�.�த� எ�கிறா� ஆ�.எ�.வ L. 

அதனா� அதிகமாக அ	ணா வஅ�கள ெபா��M�ட� ேபா�ற நிகO>சிகளD� 
கல�� ெகா5ளாம� இ.�தா�. வழ�க*ைதவ�ட அதிகமாக அவ.�+ ஓKE 
கி*ததா� அ��க� த"ைச வ.வா�. 

இ>சமய*தி� ஓ� இரE நாடக*ைத வா1கி6 படமா�க வ�.�ப� ஜுப�ட� ப��ச�b 
ேசா$ அவ�க?�, ைடர�ட� ஏ.எb.ஏ.சாமி அவ�க?� வ�� நாடக*ைத6 
பா�*தா�க5. ப��*�6ேபாய�(G. ஆனா� அ6ேபா� அ	ணா அவ�க5 ஏ(ெகனேவ 
$Aைமயாக எAதி அர1ேக(ற6படாம� இ.�த ேவைல�கா� எ�ற நாடக*தி� 
bகி�6� தயாராக இ.�த�. அ.ைமயான கைத அ� எ�றாF�, நாடகமாக* 
தயா��க அதிக> ெசலவா+� எ�பதா� அ�த bகி�6� அ6ப�ேய இ.�த�. 

தயாராக bகி�6� இ.6பைத அறி�த�� அ�த இ.வ.� அைத/� வா1கி6 
ப�*தா�க5. ஓ� இரE கைதையவ�ட ேவைல�கா� அவ�க?�க மிகE� ப��*�6 
ேபானதா� உடேன அைத வ�ைல�+ வா1கி6 படமாக* தயா�*� 
ெவளDய��டா�க5. தமி* திைர/லகி� ஒ. ெப�ய தி.6)$ைனைய ஏ(ப:*திய 
படமாக அ� அைம�த�. ப��ன� ஏவ�.எ�.அவ�க5 ஓ� இரைவ வா1கி6 
படமா�கினா�. 

த"சாz�� இ.�த கால*தி� அ	ணா அவ�கேளா: ெந.1கி6 பழ+� வாK6) 
ஆ�.எ�.வ Lர6ப=�+ அதிக� கிைட*த�. 

அ�த நாடக*தி�ேபா�தா� தின$� ஒ. )கOெப(ற தைலவைரேயா, 
கைலஞைரேயா வரவைழ*�* தைலைம தா1க> ெசK/� வழ�க*ைத இவ� 
ஏ(ப:*தினா�. அத(காக அதிகப�ச வளD�பர1க?� ெசKய6ப�டன. 
ப*தி�ைககளD� அ�ப(றிய ெசKதிக5 வ.� $ய(கிக5 ேம(ெகா5ள6ப�டன. 
இவ(றி� ப��னண�யாக இவ� வ�ள�பரமி�றி> ெசய�ப�: வ�தா�. இ6ப�6 பல� 
வ��ெபாக ஆர�ப�*தேபா�, திராவ�ட� கழக* ெதாழ�க?� வர* ெதாட1கினா�க5. 
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ஆ�.எ�.வ Lய�� அ�பான அe+$ைற அ*ேதாழ�க?�+ ஒ. +:�ப உறைவ 
அ�த நாடக� +AEட� ஏ(ப:*திய�. 

ேக.ஆ�.ஆ�.ெச�ைனய�� இ.�தா�. த"ைசய�� இ.��ெகா	: நாடக� 
க�ெபனDய�� பண�கைள ஆ�.எ�.வ L. ெச[வேன ஒA1+ப:*தி வ�தா�. க�சி 
ேவGபா: இ�றி அைனவ.� நாடக*��+ வ�� ஒ[ேவா� நா5 தைலைம ஏ(G 
சிற6ப�*தா�க5. ஓ� இரE இ.ப*ைத�தாவ� நாடக*��+ )ர�சி� கவ�ஞ� 
பாரதிதாச� அவ�க5 தைலைம வகி*தா�. அ�G அவ� ேப0�ேபா� இ�த 
நாடக*ைத என� தைலவ� அறிஞ� அ	ணா�ைர எAதிய�.�கிறா�. க.�ைப 
mனDய�லி.�� க�*�> சா6ப�:�ேபா� எ6ப� ேபாக6ேபாக .சி M� இ.�+ேமா 
அ6ப� இ�த நாடக� இ.�கிற� எ�G அவ� +றி6ப��டா�. 

அ�G அவ� ெசா�ன அறிஞ� அ	ணா�ைர எ�ற வா�*ைதகைள 
ஆ�.எ�.வ L.அ6ப�ேய உ5வா1கி�ெகா	: அ:*த வாரா*திலி.�� ஓ� இரE நாடக 
வ�ட�பர1களD� கைத, வசன�: அறிஞ� சி.எ�.அ	ணா�ைர, எ�.ஏ. எ�G ேபாட* 
ெதாட1கினா�. 

அறிஞ� அ	ணா எ�ற ெபய� ப��ன� நிைல*�6 ேபானத(+ அ�ேவ ஆர�ப� 
எனலா�. 

நாடக� +Aவ�(+ - அ� $காமி��.�த இட*தி� நிைய தி.க. ேதாழ�க5 வ�� 
ேபாவைத எ*திராl ேபா�ற நி�வாகிக5 வ�.�பவ��ைல. த1க5 நாடக� +A 
திராவ�ட� கழக*தி� கிைள� கழகமாக மாறி�ெகா	: வ.வ�ேபால 
உண��தா�க5. எனேவ இ�த நிைல�+� காரண� வ Lர6ப�தா� எ�ப� ேபா�ற 
எ	ண� உ	டாய�(G. இைதெய�லா� உண��த ஆர.எ�.வ L. அ�த நாடக� 
+Aவ�லி.�� வ�லகிவ�:வ�தா� ச� எ�G $�E ெசK� த� எ	ண*ைத 
அ	ணா அவ�க?�+ ஒ. க�த*தி� ெத�வ�*தா�. 

நL ெசா�வ��, உ� எ	ண$� என�+6 )�கிற�. இ.�தாF� நL அ1கி.�� 
ேபாகாேத. அ1ேகேய ெதாட��� இ.. நா� ராமசாமிய�ட� (ேக.ஆ�.ஆ�) 
ேபசி�ெகா5கிேற� எ�G பதி� எAதிய அ	ணா எைத/� தா1+� இதய� 
ேவ	:�. இ� ஒ. ெப�யவ�� வா�+ த�ப� எ�ற வ�க?ட� த� க�த*ைத 
$�*தி.�தா�. 

அ	ணா அவ�களD� )கOெப(ற வாசகமான எைத/� தா1+� இதய� $த� 
$தலாக எAத6ப�ட�, ஆ�.எ�.வ L. அவ�க?�+ அவ� எAதிய அ�த6 பதி� 
க�த*தி�தா� எ�ப� +றி6ப�ட*த�க�. 

அ	ணாவ�� ெசா�ைல மதி�கேவ	:� எ�பத(காக ேமF� சில கால� இவ� 
ெதாட��� அ�த நாடக� +Aவ�� த� பண�கைள ஆ(றி�ெகா	�.�தா�. ஆனா� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



மனைத6 )	ப:*�� நிகO>சிக5 ெதாட��� ேம�ேமF� நைடெப(G வ�த 
நிைலய�� ேக.ஆ�.ராமசாமி அவ�க?�+ ேந�ைடயாக ஒ. க�த� எAதினா�. 

ச�, நL ேபாவதாக இ.�தா� அ6ப�ேய ெசK.எ�G பதி� எAதிவ��டா� ேக.ஆ�.ஆ�. 

அ	ணாவ�� ெசா�ைல மYGகிேறா� எ�ற உண�E இ.�தாF� ேவற வழிய��றி 
ேக.ஆ�.ராமசாமிய�� க.Zண� நாடக சபாவ�லி.�� வ Lர6ப� வ�லகினா�. 
காைர�+��+6 ேபாக தி.>சி ஜ1ஷனDலி.�� ெரய�� மாறேவ	:�. தி.>சி�+ 
வ�த வ Lர6பனD� க	ண�� ச(ற� எதி�பாராம� அ�த> 0வெரா�� ப�ட�. 

சி�� ெம>P�b எ�ற கலா>சார அைம6) தி.>சிய�� நட*�� இழ�த காத� 
எ�ற நாடக*��+ அ	ணா தைலைம வகி�கிறா� எ�ற� 0வெரா��. சி�� 
அெம>P�b $*தமிO� காவல� கி.ஆ.ெப.வ�0வநாத� அவ�களD� தைலைமய�� 
நைடெப(G வ�த�. 

ேபாbடைர6 பா�*த�� ச�... அ	ணாைவ6 பா��கலா�. அத� ப�ற� காைர�+� 
ேபாகலா� எ�G $�ெவ:*�, அவ� த1கிய�.�� ச1கர� ப1களாE�+> ெச�G 
அ	ணாைவ6 பா�*தா� ஆ�.எ�.வ L. இவ. வ.ைகைய எதி�பாராத அ	ணா, எ�ன 
திVெச�G? எ�றா�. 

இ�ைல அ	ணா, நா� க�ெபனDய�லி.�� வ�லகிவ��ேட�. 

நா�தா� வ�லேவ	டாெம�G உன�+ எAதிேனேன... 

அ6)ற� ெகா"ச நா5 இ.�ேத�. ச�6ப�: வரவ��ைல. ேக.ஆ�.ஆ�. 
அவ�க?�+� எAதி� ேக�ேட�. ச� ேபாவதாய�.�தா� ேபா எ�G பதி� 
ேபா�டா�. வ��வ��ேட� 

ராமசாமி அ6ப�யா எAதினா�? ஊ.�+6 ேபாK எ�ன ெசKய6ேபாகிறாK? 

ெத�யவ��ைல.... அ1+ ேபாKதா� ேயாசி�க=� 

ச�... ேநராக ஊ.�+6 ேபாK அ�மாைவ6 பா�*�வ��: கா"சி)ர� வ��வ�: 
எ�றா� அ	ணா. 

ச�ெய�G ெசா�வைத* தவ�ர ேவெறா�ற� சி�தி�க வ Lர6ப� அவ�க?�+ 
அ6ேபா� ேதா�றவ��ைல. 

அேத தி.>சிய��தா� ஈேரா:�+ வ.�ப� வ Lர6பைன அைழ*தா� ெப�யா� 
அவ�க5. அேத தி.>சிய��தா� கா"சி)ர*தி(+ வா எ�G அ	ணாE� 
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அைழ*தா�. இ�த இர	: தைலவ�க?� வ Lர6பைன அைழ*ததி� ஒ. 
வ�*தியாச� இ.6பைத ெகா"ச� ஆராK�� பா�*தா� ந�மா� உணர $�/�. 

ெப�யா� அவ�க?�+ வ Lர6பைன ஓரளE�+* ெத�/�. அவர� கண�+ 
வழ�+கைள நி�வகி�+� திறைம, ேந�ைம ஆகியவ(ைற ஏ(ெகனேவ ெப�யா� 
அவ�க5 உண��தி.�ததா� வ Lர6ப� நம�+6 பய�ப:வா� எ�ற எ	ண*தி� 
அவ� அைழ*தா�. 

அ	ணாவ�� அைழ6) ச(ேற வ�*தியாசமான�. வ Lர6ப� அவ�களா� 
அ	ணாE�+ எ�த வ�தமான பய=� அ�ைறய நிைலய�� இ�ைல. நம�+6 
பய�பட மா�டா� எ�ப� அ	ணாE�+ ந�றாக ெத�/�. ஆனா� ேக.ஆ�.ஆ.�+ 
வ Lர6ப� ந�+ பய6ட� M�யவ�. அவைர வ��: வ�ட�Mடா� எ�ற 
எ	ண*தி�தா� அ	ணா அைழ*தா�. 

த� ஊ.�+6 ேபாKவ��: அ1கி.�� வ Lர6ப� அவ�க5 கா"சி)ர� ெச�றா�. 
அ1ேக கி�ட*த�ட ப*� மாத1க5 அ	ணா அவ�கேளா: இ.�தா�. 

ெப�யா� அ[ரகேளா: ஈேரா�� இ.�தேபா� அ1ேக இவ.�+6 பல ேவைலக5 
இ.�தன. Mடேவ இ.�கேவ	:�, ெப�யா� கல��ெகா	ட நிகO>சிகளD�ேபா� 
கண�+ வழ�+கைள பா��கேவ	:� எ�ப� ேபா�ற பல ேவைலக5. 

ஆனா� உ	ைமைய> ெசா�வதானா� கா"சி)ர*தி� ேவைலேய இ�ைல. 
ஏேத=� மாநா:க5 நட�� அ1ேக நாடக1க5 ஏ(பா: ெசKய6ப�டா� அவ(றி� 
சி�ன> சி�ன ேவஷ1க5 ெசKவா�. திராவ�ட நா: ப*தி�ைக அ>சான�� அ�த6 
ப�ரதிகைள ம�*� ைவ6பா�. அ6ப� சி�லைறயாK> சில ேவைலக5 ம�:ேம. சில 
சமய1களD� அ	ணாE� Mட வ�� உ�கா��� ப*தி�ைக ம�6பா�. 

அ	ணா அவ�க5 வ L��ேலேய சா6ப:. திராவ�டநா: அFவலக*தி� த1கி 
அ1ேகேய இரE X�க�. 

அ��க� அ	ணாைவ6 பா�*�6 பழ+� வாK6) கிைட*� வ�ததா� அவைர6 
பா��க வ.� ப�ேவG தைலவ�கைள அ.கிலி.�� பா��க $��த�. 

$�கியமாக அ	ணாவ�� த�ைம, ப�ேவG ப�ர>ைனகளD� அ	ணாவ�� 
சி�தைனேயா�ட� எ6ப� இ.�த�, அவர� அe+$ைற, ெகா5ைக 
வ�ள�க1கைள அவ� த�த $ைற, எதி��க�சிைய> ேச��தவ�களDனட� அ	ணா 
பழகிய வ�த� ேபா�றவ(ைற உண���ெகா5ள அ6ேபா� வ Lர6ப� அவ�க?�+� 
கிைட*த வாK6), ப��னாளD� தன� ப�ேவG அரசிய� பண�கைள> ெச�ைமயாக� 
கவனD*�> ெசயலா(ற அவ.�+� ைக�ெகா:*த�. 
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இத(கிறைடய�� த"ைசய�� இய1கி வ�த ேக.ஆ�.ராமசாமிய�� கி.Zண� நாடக 
சபாவ�� நி�வாக� சீ�+ைல�த�. ப�ேவG +ழ6ப1க5. 

த"சாz�� கி�ட*த�ட ஒ. வ.ட� $காமி�டாகிவ��ட�. ஓ� இரE நாடக*ைத 
நL	ட நா�க5 நட*தியாகிவ��ட�. 

க�ெபனDைய இனD $ைறயாக நட*தி> ெச�ல $�/மா எ�ற ச�ேதக� எA�த�. 

த� நாடக� +Aவ�� நி�வாக� ச�யான ைகய�� இ.�கேவ	:� எ�G 
ேக.ஆ�.ராமசாமி அவ�க5 வ�.�ப�னா�. 

ஆ�.எ�.வ L., அ	ணாEட� இ.6பைத அறி�த அ[ர உடேன அ	ணா 
அவ�க?�+� க�த� ஒ�ைற எAதினா�. வ�ர6பைன த"ைச�+ அ=6ப� 
ைவ/1க5 எ�G அதி� அவ� ேக�:� ெகா	டா�. 

க�த� கிைட*த�� ஆ�.எ�.வ Lைய அைழ*த அ	ண நL த"சாz.�+6 ேபா 
எ�றா�. ெதாட��� இ6ப )�"0தா நா� ஏ� உ�ைன கா"சி)ர*தி(+ வர> 
ெசா�ேன�= எ�G அவ� ேக�ட�� ஆ�.எ�.வ L. ெநகிO��ேபானா�. 

ேக.ஆ�.ஆ�. அவ�க?�+ ஆ�.எ�.வ L. நி>சய� பய�ப:வா� எ�பைத ந	+ண��� 
அவைர வ��:வ�ட�Mடா� எ�G கா"சி)ர*தி(+ வரவைழ*� த�னDட� 
ைவ*தி.�� ச�யான சமய*தி� அக.ஆ�.ராமசாமி அவ�களDட� ேச�*�வ��ட� 
ம�:ம�ல, த� எதி�கால� திைச த:மாறி6ேபாKவ�ட� Mடாேத எ�ற ந�ல 
எ	ண*தி� ச�யான வாK6) வ.�வைர கா*தி.�� அ	ணா கா��ய 
மனDதேநய*ைத ஆ�.எ�.வ L. அவ�கள இ�G� எ	ண�ெய	ண� ந�றி 
பாரா�:கிறா�. 

ஒ� இரE நாடக*ைத த"சாz�� ஆG மாத1க?�+ அம� நட*திய ப�� )திய 
நாடக� ஒ�ைற நட*தேவ	�ய அவசிய� ஏ(ப�டேபா�, அறிஞ� அ	ணா 
ஏ(ெகனேவ எAதி ைவ*தி.�த ஜுப�ட� ப��ச�b திைர6பட உ�ைமெப(ற 
ேவைல�கா� நாடக*ைத ேமைடேய(றினா�. 

அ�த நாடக$� ஓ� இரE நாடக*ைத6 ேபாலேவ '(ைற�ப� நா�க?�+ ேம� 
நைடெப(G )கOெப(ற�. 

இத(கிைடய�� f*த நி�வாகியாக இ.�த எ*திராl யதா�*த� ெபா�=நாமி 
ேபா�றவ�களD� நி�வாக* ெதாட�)� +ைறய* ெதாட1கேவ, கி.Zண� நாடக� 
க�ெபனDய�� $A6 ெபாG6ைப/� ஆ�.எ�.வ L.ேய ஏ(கேவ	� வ�த�. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



த"ைச $கா� $��த நிைலய�� ஓ� ஒ6ப*த*தி� ேப�� நாடக� க�ெபனD 
தி.>சி�+ $கா� ெபய��த�. 

ப�தி: 28 

கLைகய�� மழைல! - அ�ணா 
எA�T�� இரE 9.40�+6 )ற6ப:� வண��ய�� )ற6படE�, அ�த வ	� 
+�பேபாண*��+� காைலய�� 7-மண��+ வ.கிற�. நா� இரய�F�+ 
வ�தி.�கிேற�. இரய�� தவறிவ�ட6 ேபாகிற�. 9.40�+ வ	� )ற6ப:கிற�. 9-
�+5 bேடஷ=�+6 )ற6ப�:வ�:1க5..அ�ப�, +ட�ைத ேக.ேக.நLலேமக� 
இ�ேபா�ற பல க�த1க5 எAதிய�.6பா� என�+. க�த*ைத6 ப��+�ேபா� 
$தலிேல என�+> சி�6)� ப�ற+ திகிF�வ.�. இ[வளE வ�ள�கமாக 
எA�T�� வ	�)ற6ப:ம ேநர*ைத� +�பேபாண*திலி.�� எA�கிறாேர எ�G 
சி�*��ெகா5ேவ�. ஆமா� இ[வளE வ�ள�கமாக அவ� எAதி/� வ	� 
தவறிவ��டா� எ�ன ெசKவ� எ�G திகி�ெகா5?ேவ�. பல$ைற இரய�� 
தவறிய�	:. வழி/� தவறிய�	:. என� வாO�ைக எ	� எ6ப� வைள�த 
த	டவாள1களD� மY� ஓ:கிறேதா அத ேபாலேவ ெப.�பாF� என� ஊ�6 
ப�ரயாண1க?�! இ*தைகய என�+ உடேன )ற6ப�: அ�*�வா*தி� வ�� 
எ�ைன> ச�தி�க> ெசா�F1க5 எ�G ெப�யா�, ச	ேட அ6ச�வ� ஆசி�ய�ட� 
தகவ� அ=6ப�னா�, ��லிய�லி.��ெகா	:. ப�பாய�� ேதாழர எb.$*தKய 
$தலியா� அ[ரகளD� தைலைமய�( M�ய ேநஷன� �ேமாகிரா�� மாநா�:�+> 
ெச�றி.�த ெப�யாைர, ேதாழ� எ�.எ�.ராK, வடநா: 0(G6பயண� ெசK/மாG 
ேக�:�ெகா	டா�. அத(+ நா� உடனD.�க ேவ	:ெம�G வ�.�ப� ெப�யா� 
அ=6ப�ய அ�பைழ6) என�+ அ>ச*ைத உ	டா�கிவ��ட�. நா� எ1ேக, 
அ�*�வாரா� எ1ேக! இரய�லி� இட� கிைட6பேத�? கிைட*தாF� ��லிேபாK, 
அ1கி.�� ேவG வ	� ப��*� அ�*�வார� வரேவ	:ேம, அ�த� கZட� 
ேவG எ�G எ	ண�ேன�. மணவைற�+6 )� ெப	ைண* ைத�ய1Mறி 
அைழ*� வGகிறா�கேள, ைவதிக� கலியாண1களDேல, அ� ேபால ந	ப�க5 
ைத�யமளD*தன�! சில� )*தக�! சில� பழ�! சில� ெவ(றிைலபா�+! பல� தம� 
)�சி�6) ஆகியைவகைள அளD*தன� வ	� நக.$�) ெச�ைன ெச��ரலி� 
ேதாழ� எb.+.சா� f�G சா*��+�க5 த�தா�! அவ(ைற வ	�ய�� சாமா� 
ைவ�+� இட*திேல ைவ�க எA�ேத�. ஏ(கனேவ காைல ஓரளE நL��6 
ப:*��ெகா	�.�த இbலாமிய சி6பாK காைல TராE� நL��வ��டா�. வ	� 
நக��த�. ந	ப�க5 மல��த $க*�ட� ெசலE த�தன�. சி6பாய�� காF�+�, 
மGப�க*�6 ப�ரயாண� ைவ*தி.�த ெப���+� இைடேய கிைட*த சிG இட*தி� 
உ�கா��ேத�. இ� இ	ட�கிளாb வ	�ய�� இல�சண�! வ	� ெச�ல> 
ெச�ல சி6பாய�� நL��ய கா�க5 மட1க ஆர�ப�*தன. சில bேடஷ=�+6 பறி+ 
இ.வ.மாக> சாயா சா6ப��ேடா�. அவ� தம� மலாK நா�: அ=பவ1கைள 
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உைட�த ஆ1கில*தி� Mறினா�. இ.வ.� ந	ப�களாேனா�. ��லிேபாKச 
ேச��ேத�. இைடேய எ�ென�ன க	V�க5, ஒேர அ�யாக ��லி ேபாK> 
ேச��ேத� எ�G Mறிவ��Vேர எ�G ேதாழ�க5 ேக�ப�. )ற6ப�ேடா�, ேபாK> 
ேச��ேதா� எ�றி.�க� Mடாதா, எ[வளE ேநர� இரய�லி� இ.6ப� 
மண��கண�+6 ேபாK, நா�கண�கி� வ�� வ�:கிறேத, எ�G சலி6)* 
ேதா�ற�ப�, இரய�� f�G நா�க5 ஓ�, மனDத f�ைடகைள (ஆ�! அ�த 
bதிதி�+6 ெப.�பாலான ப�ரயாண�க5 வ��வ�:கி�றன�) ��லிய�� த5?கிற� 
இரய��வ	�. ஆைகயா�, எA��ேபாதாவ� ெச�ைனய�� )ற6ப�ேட� 
��லிேபK> ேச��ேத� எ�G இ.�க�:� எ�G எ	ண�ேய இைடேய நட�த 
ச�பவ1க5, நிைனEக5 ஆகியைவக5 ப(றி எAதவ��ைல. உ1க?�+ ெத�யாதா, 
நL	ட பயண*திேல ேந�ட� M�ய நவரச1க5! 

��லிய�� ஒ�டலி� த1கிேன� - ெச�ைன6 பா�6பன.ைடய� - ��லி 
ெசகரேட�ய��� ேவைலய�� உ5ள பல ெச�ைனவாசிக5 (வழ�க6ப� அ1கிரகார 
ெசாjப1கேள அதிக�) அ�த ஓ�டலி� வ.வ�� ேபாவ�மாக இ.�தன�. சில� 
அ1ேகேய த1கி/மி.�தன�. காைலய�� ேபாேன� ��லி�+. இரE )ற6ப�ேட� 
அ�*�வார*��+. மGதின� காைலய�� அ�*�வார� ேச��ேத�. இைடேய 
X1கவ��ைல, X1கிய�.�தா�, அ�*�வார� எ�ைன வ�ெதA6ப�, இற1+ எ�G 
M6ப��டா இ.�+�! 

இ�த வாO�ைகைய மாயெம�G எ	ண�, ப�றவ�ைய> 0ைம என� க.தி� ெக	:, 
எ6ப�யாவ� வ�ைரவ�ேல இைறவ� தி.வ� நிழலி� இர	டற� கல�கேவ	:� 
எ�G எ	ண��ெகா5?� இய�)ைடயவ�க5, ேமா�ச சா�ரா>ய*தி� சீ� �ச�[ 
ெசKயE�, பாவ1கைள� கAவE�, )	ண�ய*ைத* ேதடE�, )ராண�க�க5 
Mறி/5ளப� பல ேஷ*திர1க?�+> ெச�கிறா�கள�லவா! ப�தாப�, அவ�க5 
ஏேனா வாO�ைகைய� க	: இ6ப�6 பய6ப:கிறா�க5! மானDட6ப�றவ�க5, 
மக*தா� எ[வளேவா பண�கைள ம�கள�கா(றி, உலைக6 )�னைக6 
T�ேதா�டமா�க எ*தைனேயா வ�த*திேல உைழ�கேவ	�யதி.�க, காயேம இ� 
ெபாKயடா ெவG� கா(றைட*த ைபயடா எ�G க.தி�ெகா	: கதGகிறா�க5. 
ெச�ெகா�, மி.க1க5 $தலியன மானDட.�+6 பய�த.� அளE�+, மானDட� 
மானDட.�+6 பய�ப�டா�, அவ�க5 ேத�*ேத�, கா�கள� ேநா+ேத க:�பசி 
ஆ+ேத எ�G பா�, எ�த மேகbவரைன� காண, யா*திைர, Tைச, ஆராதைன 
அப�ேஷக�, பாராயண� பஜைன ேபா�றைவகைள> ெசKகினறனேரா, அ�த 
மேகbவர�, நா� Tேலாக*திேலதா� இனDவசி6ேப�, எ�G Mறிவ�ட*த�க 
அ()தமான நிைல, இலகி� ஏ(ப:�. ஆனா� )� T	: பKனப:� அ�த 
அளE�+�Mட மனDத� ம(ற மனDத.�+6 பய�பட*த�க $ைற உலகி� இ�ைல. 
அ�ம�:மா? மனDதைர மனDத� நி�தி6ப�, ெக:6ப�, எதி�பப�, அழி6ப�, இைவ 
நட�கிற�. இ*தைகய ேக:கைள� கைளய தL�*தமா�, திர6ப�லா	: பா� தி[ய 
ேஷ*திர யா*திைரக5 ெசKவத�ல வழி. வாO�ைக மாய� எ�Gைர�+� வற�:6 
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ேப>0 ஒழி�க6ப�:, வாO�ைக பல.�+6 பாைலவனமாகE�, சில.�+ ம�:ேம 
சி1கார* ேதா�டமாகE� இ.�கிறேத அ�த� ெகா:ைமைய6 ேபா�கேவ	:�. 
அ� ெசKய� க1ைகய�� fOகி, காசிய�� ெதாA� மாசிலாமண�ைய� 
கா	பத(+� க:�தவ� ெசKவ� வழிய�ல. ப�தி, அ.ைள* த.�, 
ெசKேவா.�+ எ�ப� மதேபாதக�க5. ஆனா� இஒ. ப�த� அ.5ெப(றா�, 
அதனா� அைம*�ய���+� அ.5 கி�:ெம�Gைர�கேவா, அவனDய�� உ5ள 
சீ�ேக:க5 அழி��ப�: சா�த$� 0ப}�ச$ம ெப.கிவ�:� எ�ேறா MG$�யா�. 
(அ	ணா - திராவ�டநா: - 05.04.1942) 

ப�தி: 29 

இ.ப*தி f�G ஆ	:க?�+ $�னா� மண�ெமாழியா� அவ�க?� நா=� 
இைண�� நி�G நவ/க� எ�=� வார இதைழ நட*திய� ப(றி ந	ப�க5 பல� 
இ1ேக த1க5 ெசா(ெபாழிEகளD� +றி6ப��டா�க5. அ6ேபா�தா� நா� 
க�a�ய�லி.�� ெவளDவ�த கால�. மண�ெமாழியா� அவ�க?� அ6ேபா�தா� 
)தியதாக அ>சக� ஒ�ைற* ெதாட1கி ேவG ஓ� அைம6)�காக அைத நட*திவ�த 
ேநர�. அ�த� கால� எ�னDட� எA�� ஆ(ற� இ.�கிறதா எ�ப� ெதளDவாக* 
ெத�யாத கால�. அவ�டேமா பணவசதி இ�லாத ேநர�. இ6ப�6ப�ட நா1க5 
இ.வ.� ேச���தா� - நா� ஆசி�யராகE�, மண�ெமாழியா� 
ெவளDய�:பவராகE� இ.�� ப*தி�ைகைய* ெதாட1கிேனா� அ�E� நா1க5 
அ�த� கிழைம இதைழ* ெதாட1கிய ேநர�, கா1கிரb க�சி ேத�தலி� மாெப.� 
ெவ(றி ெப(G வ Lர உலா வ���ெகா	�.�த ேநர�. நா1க5 ேச��தி.�த 
நLதி�க�சிேயா, ப�ைழ*தி.�கிறதா இ�ைலயா எ�G ஐ/ற*த�க நிைல�+ 
ஆ�ப�:* த*தளD*த ேநர�. இ*தைகய ெந.�க�யான நிைலய��தா� ந� 
இய�க� க.*��கைள6 பர6)வத(காக� கிழைம இதO ஒ�G ெதாட1கேவ	:� 
எ�G�, அத(+ நா� ஆசி�யராக இ.�கேவ	:� எ�G� அவ� Mறினா�. 
நா=� இண1கிேன�, ஒ. ப*தி�ைகைய நட*�வத(+* ேதைவயான அளE 
பண� அவ�ட� அ6ேபா� இ�ைல. ஆனா� அைத நா� உணர $�யாத 
வைகய�� அவ� நட��ெகா	டா�. பணெந.�க� பல$ைற ப*தி�ைகைய* 
தா�கிய� எ�றாF�, அதைன அவ� எ�னDட� Mறியதி�ைல. ப*தி�ைகய�� 
வரE ெசலE� கண�+ எ6ப� இ.�கிற� எ�G நானாக� ேக�ட ேநர1களD� ஒேர 
ஒ. )�னைகைய*தா� வ Lைடயாக அளD6பா�. இ6ப�ெய�லா� நிதிநிைலைய6 
ப(றி அவ� எ�னDட� ெத�வ�*தா� இைளஞனாகிய நா� ப*தி�ைக நட*�� 
ஆ�வ*ைத இழ��வ�:ேவேனா எ�கிற அ>ச� அவ.�+ இ.�த�தா�. இ�த 
கால*திேலேய ப*தி�ைக நட*�வதி� அவ.�+ எ[வளE ஆ�வ� இ.�த� 
எ�பைத எ:*��கா�ட அ�ல; கட� வா1கியாவ� ப*தி�ைக நட*�வ� எ�ப� 
தமிழக*தி� ெந:நா�களாக இ.��வ.கிற வழ�க�. ஆகேவ அ� அ�ல இ1ேக 
கவனD�க6படேவ	�ய உ	ைம. அ6ேபா�தா� க�a�ையவ��: ெவளDவ�த 
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எ�ைன6 ப*தி�ைக* �ைறய�F�, ெபா�வாOவ�F� ஈ:ப:*தி 
$�ேன(றமைடய> ெசKவதி� அவ� எ[வளE ஆ�வ� ெகா	�.�தா� எ�பைத 
எ:*��கா�ட*தா� இ�த உ	ைமைய� MGகிேற�. அவ� அ�த� கால*தி� 
என�+ ஊ��ய ஆ�வ*ைத/� உ(சாக*ைத/� எ	ண�னா� இ6ேபா�Mட 
என�+6 ெப�யேதா� மகிO>சி ஏ(ப:கிற�. 

 
நா� ெப�யா� அவ�க?ட� வடநா�: 0(G6பயண� ெச�றி.�ேத�. 
 
அ1+5ளவ�க5 ந� ம�கைளவ�ட fடந�ப��ைக உ5ளவ�க5. 
 
ெப�யா� அவ�களD� ேதா(ற*ைத� க	:, அவ� ெத�னா��லி.�� வ�தி.�+� 
ெப�ய சாமியா� எ�G�, நா� அவர� சீட� எ�G� க.திவ��டா�க5. அ6ப� 
நிைன*�தா� ஆ�ய த.ம*ைத வள�6பத(காக எ�ேற ெசய�ப�டவரான 
சிர*தான�தா க�a�ய�� தைலவ�, ெப�யா� அவ�கைள6 பா�*�, க�a�ய�� 
பய�F� மாணவ�க?�+* தா1க5 வ�� அறிEைர Mறேவ	:� எ�G 
ேகா�டா�. அவ.� ஒ*��ெகா	டா�. 

தா� எைத> ெசா�Fகிறாேரா, அைத ம(றவ�க5 உடன�யாக� 
கைட6ப���கேவ	:�. அத�ப� நட�கேவ	:� எ�G க.�பவ� அ�ல� 
ெப�யா�. ப�ற� கைட6ப���+� ெநறிய�� ெச�G, அவ�க5 மன� )	படாம� 
அதைன எ:*�� MGவ�தா� அவ� ப	). 
 
சிர*தான�தா க�a��+> ெச�ல ேவ	:� எ�ற�ேம என�+> ச(G6 
பயமாக*தா� இ.�த�. அ1+ ேபாK நம� க.*ைத> ெசா�னா� அவ�க5 எ6ப� 
நட��ெகா5வா�கேளா எ�G பய�ேத�. 

எ�றாF� �ண��� ெப�யா� அவ�க5 ப�� ெச�ேற�. க�a��+5 
mைழ/�ேபாேத அ1கி.�த மாணவ�க5 த1க5 வழ�க6ப� எ� $க*திF� அவ� 
$க*திF� ச�தன*ைத அ5ளD6 Tசினா�க5. என�+> ச1கடமாக இ.�த�. 

எ� நிைலய�ைன� க	ட ெப�யா� நா�, எ1+ தவறாக 
நட��ெகா	:வ�:ேவேனா எ�G ெதாைடைய� கி5ளD> சாைட கா��னா�. 

அத�ப�� நா=� ச(G அைமதியைட�� ெபாGைமயாக இ.�ேத�. 

ப�� ெப�யா� அவ�க5 ேபச ஆர�ப�*�, ஒ[ெவா. ச1கதியாக எ:*� வ�ள�க 
ஆர�ப�*த�� அவ�க?�+ உ(சாக� எ(ப�ட�. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



இ�ேபா�ற க.*ைத அவ�க5 அ�வைர ேக�டேத இ�ைல. அ6ேபா�தா� 
அவ�க5 )�ைமயாக� ேக�கி�றன�. ராமாயண*ைத6ப(றி அவ� வ�ள�கியைத� 
ேக�க� ேக�க, ச(G* ெதளDE ஏ(ப�ட�. 

M�ட� $��த��, அ�மாணவ�க5 ராவண�கிேஜ எ�G $ழ�கமிட 
ஆர�ப�*�வ��டன�. 

ெப�யா� அவ�களD� க.*��கைள $த� $தலி� 40 ஆ	:க?�+ $� ேக�க 
ேந��தேபா� எ�ன இவ� - இ6ப� ப>ைசயாக ேப0கிறாேர எ�G நிைன*ேத�. 
அ6ப�*தா� எ�ேலா.�+� $தலி� கச6பாக* ேதா�G�, சி�தி*தா�தா� 
உ	ைமைய உணர $�/�. 

1938 ஆ� ஆ	: ராசேகாபாலா>சா�யா� இ�திைய )+*திய ேநர�. அைத எதி�*� 
ப�ர>சார1க5 நட��ெகா	�.�த கால�. 0வெரா��க5 ஒ�:வத(+Mட 
எ1களDட� பண� இ�லாத கால�. 

$�) 1938-� நட�த இ�தி எதி�6) ஊ�வல1கைள6 ப(றி> ெசா�னா� 
உ1க?�ேக M>சமாக இ.�+�. 

ெச�ைன நக�� ம*திய6 ப+திய�� மய�ைல சிவ$*� எ�=� ஒ. ெப�யவ� - 
அவ.ைடய தம�ைகயா� அவ.�+* �ைணயாக டா�ட�.த.மா�பா5 
ஆசிேயா.ட� இ�=" சில�. 

இ6ப�6 ப�ேபான ெப�யவ�க5 ப*�ேப�, மYைச $ைள�காத எ1கைள6 
ேபா�றவ�க5 ஐ�� ேப�, மYைச $ைள*த வாலிப6 ப.வ$ைடய, கா"சி 
மண�ெமாழியா� ேபா�றவ�க5 ஐ�� ேப�. 
தமிO வாOக! தனD* தமிO ஓ1+க!! 
அய� ெமாழிகளா� தமிO அழிவதா? எ�ெற�லா� $ழ�க1க5 எA6ப�> 
ெச�ேவா�. 
ந	ப�க5 நடராச� கா1கிரb க�சி* தைலவ� தLர� ச*யf�*தி அவ�க?�+ மிக 
ேவ	�ய ந	பராக இ.�தா�. அவ.ைடய வ L:�, நா� க�a�ய�� 
ப�*��ெகா	�.�த ேநர*தி� எ�=ைடய (+�ய�.�த) வ L:� ப�க� ப�கமாகேவ 
இ.�தன. நா=� அவ.� ெதாழிலாள� அைம6) ஒ�றி� ஒ�றாக பண�யா(Gகிற 
வாK6)� ஏ(ப�ட�. அ[வாG ெந.1கி6 பழகியேபா� அவ�ட*தி� 
ேபசி6பா�*ததி� - தமிO ெமாழியா�ட� அவ.�+ மி+�த ஆ�வ� இ.�கிற� 
எ�பைத அறி��ெகா	ேட�. 

ஒ. நா5 மாைல 6 மண��+ கட(கைரய�� இ�தி எதி�6)� M�ட*தி(+ நா1க5 
ஏ(பா: ெசKதி.�ேதா�. அதிேல வ�� அவ� கல��ெகா	டா�. அ�G வ�� 
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ேச��தவ�தா� . . . 
(ெபா��M�ட உைர - 06.06.1963) 

ேதாழ� ஜி�னாைவ நம� தைலவ� ச�தி�க வ�.�ப�யேபா� நா� உடேன வர 
மG*ேத� எ�G�, நா� அ6ேபா� �ேராக� ெசKேத� எ�ற� சமYப*தி� 
ப*தி��ைகய�� +றி6ப���.�தா�. நா� உட�ேபாக மற*த� உ	ைமதாK. ேதாழ� 
ஜி�னாைவ ஒ. தி�டமான $�ைவ ைவ*��ெகா	: பா.1க5. ெவG� 
உபசார*தி(காக6 பா�6பதி� பலேன�� இ�ைல எ�G ெசா�ேன�. 
தைலவ.ைடய ச�தி6) ெவG� உபசார> ச�தி6ேப எ�பைத நா� அறி��ெகா	ட 
காரண*தா�தா� உட�ேபாக மG*ேத�. தைலவேரா:, ச	ேட அ6ச�ப� ஆசி�ய� 
ேதாழ� ப�.பால06ப�ரமணய�, இ6ெபாA� ைசவசீலராக வ�ள1+� ேதாழ� 
ேக.எ�.பால06ப�ரமண�ய� ஆகியவ�க5 உட� ெச�றா�க5. fவ.� தி.�ப� 
வ.�ேபா� மன�கச6)ட�தா� தி.�ப� வ�தா�க5. ச�த�6ப� அ6ெபாAெத�லா� 
தவறவ�ட6ப�ட�. ேதாழ� அ�ேப*காைர ச�தி*த வாK6)� பயன(ேற ேபாய�(G. 
இ6ப�யாக தவறவ�ட6ப�ட ச�த�6ப1க5 ஏராள�. 
(ெபா��M�ட உைர - 06.06.1950) 

நா� ச1க இல�கிய1கைள6 ப�*தவ� அ�ல�. அ�ல� அவ(ைற6 
ப�*தவைன6 ேபால பாவைன ெசKபவ=� அ�ல�. அத(காக நா� ெவ�க6பட6 
ேபாவ�மி�ைல. 

ச1க இல�கிய1கைள நா� ப��கவ��ைல எ�றா�, அத(+� காரண� எ� 
அறியாைமய��ைல. எ� க	 $�னா� ச1க இல�கிய1க5 ந�*தன� 
ஆடவ��ைல. எ� க	 $� அவ(ைற� ெகா	:வ�� )லவ� ெப.ம�க5 அ6ப� 
நிற*தவ��ைல. 
(அ	ணாமைல6 ப�கைல� கழக� - 1945) 

என�+� அவ.�+� (ந�6ப�ைச6 )லவ� தி..ேக.ஆ�.ராமசாமி) ஏ(ப�:5ள அ�)6 
ப�ைண6) எளDதிேல அG��வ�ட�M�ய ைவ�ேகா� வட� அ�ல! 

எ6ேபா�ேம அG��வ�டாத எஃ+ க�ப�. எ�ைன6 பா��காம� அவேரா, அவைர6 
பா��காம� நாேனா இ.�க $�யாத ஒ. ந�)> ச1கிலி எ1க?�+5 நா5ேதாG� 
வள��� வ.கிற� . . . 

க:ைமயான ேசாதைன6 )ய� த� சாOவ�ேல வ Lசிய ஒ. க�ட*தி� கைலவாண� 
ெபய�ேல எ�.எb.ேக.நாடகசைப எ=� அைம6ப�ைன ந	ப�க?ட� ேச��� 
ேதா(Gவ�*தா�. ேக.ஆ�.ஆ�. அ� சவைல6 ப�5ைளயாகி> சவ�+ழி�க 
ேபாKவ�டாதப� கா6பா(Gத(காக எ�ைன/� நாடக� எAத X	�னா�. அ6ப� 
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உ.ெவ:*த�தா� ஒேர இரவ�� எ�னா� எAதி $��க6ப�ட�தா� இ�த ஓ� 
இரE நாடக�! 

த"ைச* தரண�ய�ேல பல மாத1களாக அ� வ Lசி வ.� எA>சி6 )யைல6 ப(றி 
நா� எ:*�> ெசா�ல* ேதைவய��ைல. அத� ெவ(றி�+ வ�*� எ�=ைடய 
கைததா� எ�றாF�, அ� $ைள*� ெசழி*திட ேவரானவ� நLரானவ� 
ேக.ஆ�.ராமசாமிதா� 
(த"ைச இராமநாத� கைல அர1கி� 1945-� நைடெப(ற ஓ� இரE நாடக வ�ழாவ�� 
அ	ணா ஆ(றிய உைர) 

. . . திராவ�ட நா: இதழி� ேதா(ற*தி(+ $த( காரண� நம� ந	ப.�, 
ெச�வ$�, 0யம�யாைத ஆ�வ$� நிர�ப�யவ.� இைளஞ.மாகிய ேதாழ� 
�.ப�.எb. ெபா�ன6பனா�� X	:த�தா�. 

ப*தி�ைகய�� ஆர�ப கால கZட1களD�ேபா� உதவ�பல )��தவ� . . . 

அவ.ைடய உதவ� திராவ�ட நா: ேதா�றE�, வளரE� காரணமாக இ.�த�. 
இ�G� பண�மைன அவ.ைடய இ�லதி�தா�. சி.எb.ெச��* ெத., கா"சி)ர�. 
$�கியமாக6 பண�மைனய�� இ.�� வ.� ஈழ*த�களD� உதவ� 
+றி6ப�ட*த�க�.ப*தி�ைகய�� உதவ� நிதி திர�:வ�ட� ப�ர>சார$� 
நைடெபற�M�ய வ�த*திேல ஒ. நாடக� கழக� நிGவ�/5ேளா�. அ�ப�க5 
ஆ1கா1ேக நாடக1க?�காக ஏ(பா: ெசKவத� மல�, ஒேர சமய*தி� இர	: 
ந�ைம )��தவராவ L� எ�G எ:*��கா��ேனா�. ச�திேராதய� எ�ற நாடக�, 
இர	: f�G மாத1களDேல காண�M�ய ப�ர>சார*ைத சில மண� ேநர1களDேல 
)+*த�M�ய வ�தமான�. 

இதைன நட*�வத� fல� ப*தி�ைக�+ உதவ� ெசKவ�ட�, ெகா5ைக பர6பE� 
ேப.தவ�/� ெசKதவராவ L� எ�ற வ�ள�கிய�.�ேதா�. அ�ப�க?� இ�க.*ைத� 
ெகா	: தி.வ*தி)ர�, தி.>சி, சித�பர�, ஈேரா:, ெச�ைன ஆகிய இட1களDேல 
நாடக*ைத நட*தி வ�தன�. ந�ல $ைறய�ேல . . . 

திராவ�ட ந�க� கழக� எ=� அைம6ப�ேல இ.��, ப*தி�ைக�+ பண உதவ� 
கிைட�+�ப� ெசK� வ.� ந	ப�க?�+ நம� ந�றிைய* 
ெத�வ�*��ெகா5?கிேறா�. நாடக*திேல ஆ�ய6 )ேராகிதராக ந��+� 
அ	ணாமைல எ=� ந	ப�. 
(சி.வ�.எ�.அ	ணாமைல, கா"சி) 

கா"சி வாசி, இய�க* ெதா	ட�களD� வ�0வாசி, வாO�ைகைய நட*த 
வாண�ப*தி� ஈ:ப�:5ள ஒ. வ Lர இைளஞ�. அவ.�+ மைனவ�யாக ந��+� 
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ந	ப� �ைர�க	e எ�பா� ேகாைவ நக�ேல, மி�சார அைமெபா�றிேல 
பண�)�பவ� . . . 

)ேராகித.�+ உதவ�யாக ரசவாதியாக ந�6பவ�. நL	ட நாைளய 
0யம�யாைத�கார�, +� அர0 வாசக� $னDசிப� உ*திேயாக*திலி.�� 
ஒKEெப(றவ�. ஓKைவ இய�க*�� ெசலவ�:பவ�. ெபய� பா�*தசாரதி 
($தலியா�) 

மிரா0தா.�, $னDசிப� கE�சிலராக இ.��வ.� க5ளமறியா உ5ள$�, பண� 
ெசKைகய�� ப5ள� ேமடறியாம� பா/� சபாவ$� ெகா	டவ.�, இய(ைகயான 
ந�6)* திற=� ெகா	டவ.மான ேதாழ� ராசேகாபா� நாடக*தி� )ேராகிதைர 
ஆ��6 பைட6பவ� ம(G� 0�தேரச�, ேகாவ��தசாமி, நாராயணசாமி, $=சாமி 
ேதாழ� சாமிநாத� நாடக*தி� கதாநாயக� கதாநாயகியாக ந��+� இைளஞ� 
ெசௗராZ�ர�, ெநசE* ெதாழிலி� ஈ:ப�டவ� ெபய� ெவ1க�ராம� ம(G� 
ஈழ*த�க5. 

வ�யாபாரா* ெதாழிலி� ஈ:ப�டவ.�, ெகௗரவ மாஜிb�ேர�டாக இ.6பவ.�, 
0யம�யாைத�கார.�, ெப�யா�� ெப.� பைடய�� ெவ+ நா�க?�+ $�ேப 
ேச��தவ.மான ேதாழ� ேபாw� 06ப�ரமண�ய�, ேவைல�காரராக . . . 

. . . ேதாழ� சீனDவாச� எ�பவ� மடாதிபதியாக ந��கிறா�. 

. . . இ1ஙன�, பல ச�திக5 பல �ைறகளDேல நி�G இய1+� நிைல 
தமிழக*திேல உ	டானத(+ fல காரணமாக இ.�+� ெப�யா� அவ�க5 நம�+ 
அ[வ6ேபா� )��� வ.� ேப.தவ��காக அவ.�+ எம� ந�றியறிதைல* 
ெத�வ�*��ெகா5கிேளா�. 
(திராவ�டநா: - 12.03.1944) 

கிராம ேசைவ, ஏைழகளDட� அ�) கா�:வ�ேபா� ஒ. ல�சியமாக� க.த6ப�: 
அத(+ பல� பலவ�தமான ெபா.5 ெகா	:5ளன�. 

எ� ந	ப� ஒ.வ.ட� (Tவாw� அ.ெபா�ன�பலனா�) சா6பா�: வ�:திய�� 
அம��ேத�, உணE�+. உ	� $��த�. ேமா.� ேசாG� கல�� ெகா	�.�� 
எ� ந	ப�, M�: ெகா"ச� ேபா: எ�றா�. ெபா�ய இைல/� ெகா	: வா எ�ற 
Mறினா�. ப�ற+ ேசாG� ேபாெட�றா�. 

நா� ப�ரமி*�6 ேபாேன�. ம1கள� பா� $தல� ெதாட1கியவ� மY	:� 
கீ�*தன� பாட ஆர�ப��கிறாேர இெத�ன எ�G ேசா(G� கைட�கார�, ெசா�ன 
வ	ண� ெசKதா�. எ� ந	ப� இைலய�� இட6ப�ட எைத/� ெதாடவ��ைல. 
அ6ப�ேய இைலைய ம�*�வ��டா�. உ5ேள அ*தைன ப	ட$� கிட�த�. 
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நா1க5 எA�� வ��ேடா�. ந	பா! ஏ� இ�ேபா� ெசKதாK? வ Lணாக அ[வளE 
ப	ட*ைத ைவ*திட> ெசா�னாK, ப�ற+ உ	ணாம� இைலைய வ��:வ��டாேய 
பாழாகாேதா, வ Lணாகாேதா எ�G நா� ேக�ேட�. 

பாழாகா�, வ Leம�ல! நாேமா ஆறணா த.கிேறா� சா6பா�:�+. 

நா�கணாE�+� நா� உ	பதி�ைல. ேசா*�� கைட�கார=�+*தா� மி>ச�. ஏ� 
அவ=�+ அ� ேபாவ� எ�ற நா� இ�த P�0ம� க	:ப��*ேத�. நா� சா6ப�ட 
$�யாவ��டாF� ஆறணாE�+ அவ� இைலய�ேல ப	ட� ேபாடேவ	:� 
எ�றா� எ� ந	ப�. 

ெப�ய ேவ��ைகயாK இ.�கிற� உம� சி*தா�த� எ�G Mறிவ��: நா� 
சி�*ேத�. அவ� எ� $�ைக த��� ெகா:*�வ��: சி*தா�த$ம இதிேல 
இ.�கிற�. ஏைழ ம�க5 எ>சிைல�+ கா*தி.�கிறா�க5 ெவளDேய . . . (கிராம 
ேசைவ - திராவ�ட நா: - 10.02.1944) 

நா� க�a�ைய வ��: ெவளDேய வ�த�� $தலி� அவ�ட*தி� 
(ெப�யா�ட�)தா� சி�கி�ெகா	ேட�. நா� சி�கி�ெகா	ட� வாலிப6 ப.வ*தி�. 

எ1ெக1ேகா ேபாK சி�கி� ெகா	�.�கேவ	�யவ�. அவ�ட*தி�தா� $தலி� 
சி�கி� ெகா	ேட�. 

நா� கா"சி)ர*தி� க�a�ய�� ப�*தப�6ைப/�, அத� fல� எ�ென�ன 
எ	ண1க5 ஏ(ப:ேமா அவ(ைறெய�லா� உதறி* த5ளDவ��: ஈேரா��� ேபாK 
+�ேயறிேன�. 
என�+ ந�றாக நிைனவ�.�கிற�. இ�ப(றி எ�=ைடய பா��யா� அ6ேபா� 
அ��க� அவைர ஒ*த fதா��கேளா: ேப0�ேபா� ெசா�வா�க5. ஆG 
மாத1க?�+ அ�ல� f�G மாத1க?�+ ஒ. $ைற நா� கா"சி�+ 
ெச�கி�ற ேநர1களD� அவ�க5 எ�ைன6 ப(றி ம(றவ�களDட� ெசா�F�ேபா� 
யாேரா ஈேரா��லி.�� வ�த ஒ.வ� எ�=ைடய ப�5ைளைய6 ப��*��ெகா	: 
ேபாKவ��டா� எ�G ேப0வா�க5. அவ�கேள ஒ. தடைவ கா"சி)ர*தி� 
ஆ�ச�ேப�ைடய�� நடெப(ற ஒ. ெபா��M�ட*தி� ெப�யா� அவ�க?ைடய 
ேப>ைச� ேக�ட ப�ற+ ெசா�னா�க5 எ�ைன6 பா�*� நL ஈேரா��ேலேய இ. 
எ�G.அவ�ட*தி� இ.�த கால*தி� ஏ(ப�ட நிகO>சிக5 பல6பல இ.�கி�றன. 
எ�=ைடய வாOநா5 $Aவ�� எ	ண� மகிழ* த�கைவ அைவ. 

இ6ேபா� என�+ கிைட*தி.6ப� (தமிழக $த�வ� பதவ�) இனD என�+ கிைட�க� 
M�ய� எ�G எ�த6 ப��யைல� கா��னாF� நா� ஏ(கனேவ 
ெப(றி.�தவ(ைற வ�ட இைவ எ�E� மகிO>சிய�ேல, ெப.ைமய�ேல நி>சயமாக 
அதிகமானைவயாக இ.�க$�யா�. 
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அவ�ட*தி� அ6ேபா� ஓடா� எ�G க.திய காரண*தா� தர6ப�ட ஒ. ஃேபா�: 
ேமா�டா� இ.�த�. 

அதிேல நா=� அவ.� ஏறி�ெகா	: ெச�ேவா�. 

ஏறி�ெகா	: ெச�ேவா� எ�ற ெசா�வத(+ காரண� அ� சில ேநர*தி� ஓடா�. 
ப��*�* த5ளேவ	:�. 

திராவ�ட� கழக� எ�ற ெபய� ைவ*தவ� நா�தா� . . . நா=� அவ.� ஒ. 
$ைற சிவக1ைக மாநா�:�+6 ேபான ேநர*தி�, அ�த ஊ� $Aவ�� பைழய 
ெச.6)கைள* ேதாரணமாக� க��* ெதா1கவ���.�தா�க5. 
(ேமைட6 ேப>0 - 17.09.1967) 

அ�த ஊ�� இ.�த ெப�ய மனDத� ஒ.வ� நா1க5 ேபசிய இட*தி(+ ப�க*தி� 
உ�கா���ெகா	: அ�த ஊ�� உ5ள ம(றவ�கைள வ��: நா1க5 
ேபசி�ெகா	�.�த இட*தி� கா(ற��+� ப�க� பா�*� சா�பைல Xவ�� 
ெகா	�.�க> ெசா�னா�. ெப�யா.� ேபசி�ெகா	ேட இ.�தா�. 

நா� ேப0�ேபா� +றி6ப��ேட�. சா�பைல Xவ�� ெகா	ேட இ.�கிறL�க5. அ� 
ெப�யாைர எ�ன ெசK/�. தா�ய�� படலா�, அ� ஏ(கனேவ ெவ5ைள! அதனா� 
எ�த� ெக:தF� வரா� எ�G இ6ேபா� அவ� எ�ேனா: வ�� பண�யா(G 
எ�றா� அத(+ நா� தயாராK இ.�கிேற�. இ�G ெப�யா� அவ�க5 என�+6 
ெபா�னாைட ேபா�*தினா�க5. உ	ைமயாகேவ இ� என�+6 ெப.ைமதா�. 

இைதவ�ட நா� ெப.ைமயாக க.�வ�, ெப�யா� அவ�கள�+ ஞாபக� 
இ.�கிறேதா எ�னேவா என�+ ஈேரா��� $த� $தலி� நகரா�சிய�� 
வரேவ() ெகா:�க> ெசK� சா�ைவ ேபா�*தினா�க5. அைத எ� வாOநாளD� 
மற�க $�யா�. 
(ேமைட6 ேப>0 - 13.12.1967) 

 
என�ெக�G ஒ. வச�த கால� இ.�த� . . . 

வச�தகால� எ�ேறேன! அ�த நா�களD� நா� க�a�ய�லி.�� ெவளDேயறி 
அவ.ட� கா:ேம: பல 0(றி வ�த நிைல. 

அ6ேபா� கலவர� எழாம� ஒ. ெபா�� M�ட*ைத ஒA1காக நட*தி $�*திட 
$��தா� ேபா�� ெப�ய ெவ(றி எ�G ெப.மித� ேதா�G�. அ	ணா�ைர 
இைத பா�*தாயா எ�G ஓ� க�த*ைத வ L0வா�. ஆமKயா எ�G ெபா.ள(ற ஒ. 
பதி� த.ேவ�. 
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வ.கிறாயா? எ�G ேக�கமா�டா�. வ.ேவ� எ�ப� அவ.�+ ந�G 
ெத�/மாதலா�! அ�த வரலாG ெதாட1க6ப�டேபா� நா� சிGவ� அ�த 
வரலா(றிேல )கேழ:க5 )தி� )திதாக இைண�க6ப�ட நா�களDேல ஒ. 
ப+திய�� நா� அவ.ட� ேச��� பண�யா(றிய�.�கிேற�. ெப�யா.ட� ம(ற6 
பலைர வ�ட இைடவ�டா� இ.�தி.க+� வாK6ைப ெப(றி.�தவ� நா�. 
ேகாப*�ட� அவ� பல�ட� ேபசிட� க	�.�கிேற�. க���ைர�க� 
ேக��.�கிேற�. 

ஒ. நா5 Mட அவ� எ�னDட� அ[வ�த� நட��ெகா	டதி�ைல. எ6ேபா�� ஒ. 
கனDE எ��ெக�G தனDயாக ைவ*தி.பபா�. எ�ைன தம� +:�ப*தி� 
ப�றவா6ப�5ைள என ெகா	�.�தா�. 
(ேமைட6 ேப>0 - 03.09.1964) 

ஒ. கிராம*தி� ெப�யா� அவ�க?� நா=� ஒ. 0யம�யாைத* தி.மண*ைத 
நட*தி ைவ�க> ெச�றேபா� ேபாc0 அதிகா� ஒ.வ� எ1கைள ேபாc0 
bேடச=�+ வ.�ப� ெசா�லி அ=6ப�னா�. அ1+ ெச�றேபா� எ1கைள ைக� 
ெசKயேவா காவலி� ைவ�கேவா அைழ�கவ��ைல எ�G�, சனாதனDகளா� 
ெதா�ைல ேநரா� எ1கைள பா�கா�கேவ அைழ*ததாகE� அ�த ேபாc0 அதிகா� 
Mறினா�. 
(ெப�யா�� 89-ஆ� ஆ	: ப�ற�தநா5 - வ�:தைல மல�) 

த�ப�, அ6ேபா� (1938) உ� அ	ண� ச�வாதிகா�யாக6 ெப�யாரா� நியமி�க6ப�: 
இ�தி எதி�6) ேபா� நட*தியேபா�, காவ� க��ய fவ� உட� இ.�தன�. 
அ.ணகி� அ�க5,ஈழ*�> சிவான�த அ�க5,ச	$கான�த அ�க5 
�வ�க$�, $த� பைட* தைலவனாக (ச�வாதிகா�யாக) இ.�+� சிற6ப�ட$�, 
வாK6)� என�+ அளD*த நம� தைலவ� ெப�யா.�+ எ� ந�றி. 
கமி��யா.�+� கழக*தா.�+� எ� ந�றி. 
(இ�தி எதி�6) ேபாரா�ட*தி� தைலைம ஏ(G வ�:*த அறிவ�6) 08.08.1948 - 
திராவ�டநா:) 

அவ.� (ஈழதத�க5) நா=� (அ	ணாE�) சிைறய�லி.�த கால*தி� ஏ(ப�ட 
ந�)� பாச$� வள���, அவைர எ1க5 +:�ப*தி� ஒ.வ� ஆ�கிவ��டன. 
திராவ�ட நா: ஏ��� நி.வாகியாக நL	ட கால� பண�யா(றிய�.�கிறா� 
ஈழ*த�க5. 
(ேமைட6 ேப>0 - 03.09.1964) 

நா� 5, 6 வ.ஷ1க?�+ $�), ப�ரசார நாடகமாகேவ ச�திேராதய� 
எAதிய�.�கிேற�. இ6ேபா� ைல� கல� ஓ� இரE, ேவைல�கா� 
தL��ய�.�கிேற�. இ6ப�6ப�ட நாடக1க5 எ�ேலாராF� பா��க6படE� 
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ெகா5ைகக5 பல.�+ பரவE� வழி ெசK/�. ந	ப� க.ணாநிதி இ6ப�6ப�ட 
நாடக1கைள எAதி� க�ெபனDக?�+* தரேவ	:ெம�G ேக�:�ெகா5கிேற�. 
(12.09.1948 திராவ�ட நா: - தி.>சிய�� நட�த X�+ ேமைட நாடக*தி� தைலைம 
வகி*�6 ேபசிய�) 

ந3தி�க5சிய�6 அ�ணா 
த�ப�! நா� ஜb�b க�சி கால*திலி.��, இ6ப�6ப�ட +A�களD� 
அம��தி.�+� வாK6ப�ைன6 ெப(றி.�கிேற�. ெப.�தைலவ�க5 அ.ேக 
ெந.1கேவ $�யாத +Aவ�ன�, அர	மைனவாசிக5 ஆகிேறா� அம��� 
அரேசா>சிய அைவகளDேல, இ6ப� எ�ைன/� உடனD.�க> ெசKதி.�கிறா�க5. 
ெபா6ப�லி/� ெச��நா�:� (அ6ேபா�) +மாரராசாE�, ச� $கம� உbமா=� 
அவ� ேபா�ற ேவG பல கனவா�க?� வ L(றி.�த +A�களD�, (அ6ேபா�) 
அ.�) மYைச/�, க�a� $லா$� ெகா	டவ� அம��தி.�கிேற�. 
அ6ேபாெத�லா�, Mட*தி� நைடெபG� நிகO>சி மG அைறய�� 
உ5ளவ�க?�+� Mட* ெத�யா�, ேக�கா�. அ[வளE ெம�லிய +ரலி�, வ��:. 
வ��: வா�*ைதக5 ெவளDவ.�. அ�E� ஒ.வ� இ.வ�டமி.��; 
ம(ைறேயாெர�லா�, இ[வளE ெச�வவா�க5 வ�� $காமி� இ.�+�ேபா� 
ேத�தைல6 ப(றிய பய� எ�ென�ன எ�G எ	ண��ெகா	: 
இ.�கேவ	�ய�தா�. 

உG6ப�ன�களDேல பல.�+, அ�த� +Aவ�ேல இட� ெபGவ�, அ�தbதி� 
அறி+றிேய தவ�ர, பண�யா(G� வாK6) எ�ேறா, ெபாG6பான ெசய� எ�ேறா 
எ	ண� வ�ததி�ைல. 
ேபா�/� ேபாலாவர$�, ெவ1கடகி�/� வடபாதி/� காலாbதி/� 
கா�ேவ��/�, சி1க�ப��)� உ*தம பாைளய$�, ெபா6ப�லி/� ப�றEமாக 
வ L(றி.�+� இட*தி� பண�யா(G� வாK6). 

ெபா.6ேப(+� ேபG எ�றா எ	ண� இ.�க $�/�! நா� த�ப�! அ6ேபா� 
ஜb�b க�சி�+5 )+*த6ப�ட )� இர*த� இளெவ�: ஜb�b அ�தbைத 
இழ�� வ.கிற� எ�பத(+ எ:*�ககா�: எ�ற அளவ�ேல, அ1+> சீமா�களா� 
அ=மதி�க6ப��.�ேத�, அ�த நிைல கிைட*தத(+� காரண� ஜb�b 
க�சி�+> 0யம�யாைத இய�க� �ைண )��தாகேவ	�ய க�ட� ப�ற�த�தா�. 

த�ப�! அ�த6 பைழய நாைள நா� நிைனEப:ததி�ெகா	டத(+� காரண�, அ�த 
நா�களDேல, க�சிய�� கனவா�க5, க�சி�+ நL1கா* ெதாட�) ெகா	ட�. 
ப�ர>சைனகளDேல எ�த அளE�+ அ�கைற ெகா	டவ�க5 எ�ற ேவதைன த.� 
ேவ��ைகைய உன�+� MGவத(+தா�! 
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அ6ேபா� அரசியலி� மிக>Pடான ப�ர>சைன திலக� 0யராlய நிதி எ�ற ேபரா� 
திர�ட6ப�ட ஒ. ேகா� jபாK, கா1கிரbகார�களா� பாழா�க6ப�ட பய1கர 
ச�பவ�தா�. 
�.ஏ.வ�. நாத� எ=� என� ந	ப.�, ச	ேட அ6ச�வ� ஆசி�ய.�, எ�ைன 
ஜb�b க�சி�+ இA*� ெச�றவ.மான ப�.பால06ப�ரமண�ய$�, ஜb�b 
இதழி� ெவ?*� வா1கினா�க5, திலக� 0யராlய நிதி ேமாச� ப(றி. 

கட6ைபய��, ஜb�b மாநா:. நா� அதிேல ேபேன�. திலக� நிதி ேமாச� 
+றி*�. அ6ேபா�, நா�தா� ெசா�ேனேன, அ.�) மYைச எ�G அத(ேக(ற 
வைகய�� ஆ1கில*தி�! ெப.�தைலவ�க5, வழ�க6ப� ைக� க�கார*ைத 
அ��க� பா�*�� ெகா	டன�. $க� 0ளD*தப� அ�ல; அ1கில*��+ 
மதி6பளD�கேவ	:ம�லவா, அதனா� ேக�:�ெகா	�.�தன�. 

ஒ. மண� ேநர� - ஆ*திர� தLர6 ேபசி $�*ேத�. அ1ேக M�ய�.�தவ�க5 
அ[வளE ேப.� எ� எதி�க5 ேபாலE�, அவ�க5 யாவ.� திலக� நிதி 
ேமாச�ேய நைடெபறவ��ைல எ�G எ�னDட� வாதாட� க>ைசைய வ���க��� 
ெகா	: நி(ப� ேபாலE� எ	ண��ெகா	: ேப0கிேற� பA6ேபறாத மிளகாK, 
அ6ேபா� நா�, அதனா�! 
ேதன L� வ�.���காக� கைல�� ெச�ேறா� . நா� க(பைன� கா(றி� மித�கிேற� 
- இனD6 பரவாய��ைல - திலக� நிதி ேமாச�ப(றி நாேட சீறி எA� எ�ற 
எ	ண�யப� - ஒ. தைலவ�, எ� ந�மதி6ப�ைன6 ெப(றவ� - $�கி� எ�ைன* 
த��� ெகா:*த6ப�, தனDேய அைழ*�> ெச�G அ	ணா�ைர இெத�ன ஏேதேதா 
ேபசிவ��டாேய, ஆ1கில நைட அழைக நா� ஒ6)�ெகா5ள $�/�. ஆனா� நL 
ேபசிய அ	ட6 )?+கைள எ6ப� ஏ(G� ெகா5ேவ�? இ6ப� எத(காக6 
ேபசினாK? எ�G ேக�டா�. 

நாேனா, த�ப�! நா�: ம�க?�+ ஒ. ேப.	ைமைய வ�ள�கிவ��ேடா�. 
கா1கிரb க�சிய�ன� ெசKத ஒ. கயைம*தன*ைத அ�பல6ப:*திவ��ேடா� 
எ�ற T�6ப��, ராஜ நைட ேபா�:�ெகா	: ெச�கிேற�. இ�த6 ெப�யவேரா, 
அ	ட6)?+ ேப0வ� அழகா எ�G எ�ைன� ேக�கிறா�. எ� மன� எ�ன 
பா:ப��.�+� எ�பைத எ	ண�6 பா�. 
நா� M>ச*�ட�, ஆனா� �ண�வ�ைன* த.வ�*தப�, திலக� நிதி ேமாச�ப(றி 
அவ�ட� வ�ள�கலாேன�. 

நா� அவ.�+! சாமா�ய� - ப�ர$க.�+!! ெதா	ட� தைலவ.�+!! 

அ6ப�யா? உ	ைமயாகவா? ஒ. ேகா�யா? பாழாகிவ��டதா! எ�G ேமF� ேமF� 
ஆ>ச�ய*தா� தா�+	ட நிைலய�� ேக�டா� அவ�. நா� திைக*�6 ேபாேன�. 
ஆனா�, த�ப�! கைடசியாக எ�ைன* திணற ைவ*த� அ� அ�ல. 
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அெத�ன ெப�யவேர! இெத�லா� ெத�யா� எ�கிறLேர? ப*�� க�:ைரக5 
ெவளDவ�தனேவ இ� +றி*�, ந� ஜb�b ப*தி�ைகய�� எ�ேற� நா�. 
அைமதியாக அ�த அ.�தைலவ� ெசா�னா�. நா� ஜb�b ப�6பதி�ைல எ�G. 

த�ப�! அவ� ஜb�b க�சிய�ேல $�கியbத�. ம(ேறா� $ைற ஜb�b க�சி 
ம�தி�சைப அைம*தி.�தா� அவ� நி>சய� ம�தி�யாகி இ.6பா�! அவ�, 
ஜb�b ப�*தி:� வழ�கமி�ைல எ�பைத பதறாம� MGகிறா�! 

ேக�:� ெகா	ேட� த�ப�, ேக�:� ெகா	ேட�! இ6ப� எ*தைனேயா! 

எத(+� Mறகிேற� எ�றா�, ஒ. க�சிய�� $�கியbத� அத� நி�வாக� 
+Aவ�ேல இட� ெப(றவ.�+ இ�த அளE�+*தா� அ�கைற இ.�த�! அைத 
எ�லா� பா�*�6 பா�*�, கச6) கிலி/� ெகா	�.�த என�+, இ6ேபா� நம� 
ெபா�� +Aவ�� உG6ப�ன�க5 கா�:� அ�கைற/�, அளD*தி:� ஆKEைர/�, 
ெப(G5ள ெதளDE�, கா�:� �ண�E� உ5ளப�, ெத�) த.கிற�. 
(த�ப��+ - 05.02.1956) 

ப�தி:: 30 

ஆ(ய�� அ�ணேன, வாக! 
ப.வாண� (ேவலா/த�), அ	ணாவ�� ந	ப� 

அ	ணாவ�(கா வய� ஐ�ப�! எ�Gதா� ஆ>ச�ய*ேதா: ேக�க* ேதா�Gகிற�. 
இரE� பகF� அவேரா: இ.�கிேறா�. ெச�ற பதிைன�� ஆ	:களாக அவைர� 
காணாத, க	: மகிO�திடாத நா�க5 அவ� ெச�ைனையவ��: ெவளD`�க?�+> 
0(G6 பயண� ெச�றி.�த நா�ளாக* தானD.�+�. அ�ைற�+ எ6ப�ய�.�தாேரா 
அ6ப�ேயதா� இ�Gமி.�கிறா�! 

அ�Gேபாலேவ, இ�=� வ��ய வ��ய அரசியைல6ப(றி அ�ய க.*��கைள 
வா� வ L0கிறா�. இல�கிய*தி� இனDைமகைள ெவ+ அழகாக எ:*�ைர�கிறா�. 
நா��� நிைலைமைய மன$.க� Mறி நம� கடைமைய ந�ைமயறியாமேல ந� 
மனதி� )+*தி, ேகாைழகைளெய�லா� வ Lர�களா�கிவ�:கிறா�. ெபாA� )ல��த�. 
நா1க5 ெதளDE ெப(ேறா�. )திய ெத�) ெகா	ேடா� எ�ெந�லா� நா� 
ெசா�லி�ெகா	: )ற6பட ேநர� கிைடயா�. அ�G ேபாலேவ, இ�G� 
அF�காம� இரE TராE� வ�ழி*� ந	ப�கைள அறிE� கடலி� அமிO*தி 
எ:*�வ��:, அேத ெதாட�>சிய�� ேபனாவ��*�6 ெபா�னான க.*��கைள 
நா�: ம�க?�+6 பர6)� )�ைம இல�கிய� எAத அம���வ�:வா�க5! 
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இளைம +�றாத அவ.�+ ஐ�ப� வயதாகிற� எ�றEட� ஆ>ச�ய� 
ஏ(ப:கிற�. உடேன ந� வயைத எ	ண�6 பா��கிேறா�. நம�+6 பதிென�: 
வயதி� அ	ணாE�+ அ.கிலி.�� பண�)�/� வாK6)� கிைட*த�. இ�ைற�+ 
நம�+ $6ப*ைத�� வய� எ��6 பா��கிற�! ஆகேவ அவ.�+ ஐ�ப� வய� 
ஆகி இ.�கலா� எ�Gதா� Mற* ேதா�Gகிறேத தவ�ர ம(றப� பதிைன�� 
ஆ	:க?�க $� எ6ப�6ப�ட அ	ணாைவ� க	ேடாேமா அேத அ	ணாதா� 
இ�G� கா�சி அளD�கிறா�! இேதேபா� எ�G� ஔைன +�றாத, உண�>சி 
ம1காத இைழ6ப�� சி�னமாக நா��� வழிகா��யாக வரலா(ைற உ(ப*தி 
ெசK/� ெப�ய தைலவராக அவ� வாழேவ	:� எ6�தா� நம� வ�.6ப�. 
அ�நிைறேவற உைழ6பேத அவ.�+6 பண� ெசK� கிட6பேத, ந� கடைம 
எ�பைத இ�த ந�னாளD� ந� மனதி� திட6ப:*தி� ெகா5வேத அவ.ைடய 
ப�ற�த நாைள� ெகா	டா:� $ைற! 

தைலவ�� ெகா�வ�ழா� ெகா	டா:� இ�த ேநர*தி� அவ.ைடய அ.ைம 
ெப.ைமகைள வ�ள�+வ� அவ.�+�, நா��(+� நா� ெசKத ெதா	டாக�. 
அ�த ேநா�கிேல ெச�ற பதிைன�� ஆ	:களD� அவேரா: பழகி அவ.�+6 பண� 
)��த ேநர1களD� அவ.ைடய மன6ேபா�ைகய��, ப	)கைள/� வ�ள�க� சில 
ச�பவ1கைள� MGவ� ெபா.*தமானதா+�. 

அ	ணாவ�� வாO�ைகைய நா�+ ப+திகளாக6 ப���கலா�. அவ.ைடய 
இளைம6 ப.வ� க�a�6 ப�6ேபா: $�வைடகிற�. ப�� நLதி� க�சிய�� 
அரசிய� வாO�ைக ெதாட1+கிற�. ப*தா	:க5 கழி*� திராவ�ட� கழக> 
ெசயலாளராக6 ெப�யா� ராமசாமிய�� $த� தளபதியாக ெவளDவ.கிறா�. 
நா�காவ� க�டமாக இ�=� ஐ�� ஆ	:களD� தி.$.காவ�� தனD* 
தைலவராகிறா�. 

இ�த நா�+ க�ட1களD� $தலிர	: க�ட1க5 நைடெபG�ேபா� நா� ப5ளD 
மாணவ�. அ	ணா ேசல� மகாநா��� (1944-� ஆ	��) ப�டதா�கைள/� 
மி�டா மிரா0கைள/� ஒழி�+� தL�மான1கைள நிைறேவ(றி� ெகா� 
நா��வ��:> ெச�ைன தி.�ப�யேபா�தா� நா� அவ.ைடய ப�கைல� 
கழக*திேல மாணா�கனாேன�. எ� ஆ.ய�� ந	ப� ெசழிய=� நா=� மாைல 
அFவலக*திலி.�� வ�தEட� அF6)* தLர களD6ேபா�. இர	டாவ� 
தடைவயாக! அய�E நL1கி )� உண�E ெப(ற நிைலய�� க.6ப	ண $தலி 
ெத.ேநா�கி ேவக�, ேவகமாக நட6ேபா�. அ1ேக பசிேயா: வ.� +ழ�ைதைய 
அ�பாடைழ*� அ�னமளD�+� தாைய6ேபால வ L��(+5 mைழ�த��, 
இ�$க*ேதா: வரேவ(G; அறிE வ�.�� அளD�+� அ	ணா நி(பா�. கா�தி 
ேந(G� M�ட*திேல Mறிய�.6பைத6 பா�*தL�களா? எ�G அ�ைறய 
ப*தி�ைகய�� வ��, நம� கவன*ைத ஈ�*த ேசதிெயா�ைற6ப(றி ேப>0 
ஆர�ப��க�. அ[வளEதா� அ�த க>ேச� $�ய ெபாA� )ல.�! காைலய�� 
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அவரவ�க5 எA�� அவரவ� அFவலக1க�+> ெச�Gவ�:ேவா�. இ�த மாதி� 
ேச��தா(ேபா� சில நா�க5 இரE� க	வ�*தா� க	க5 எ�>ச� ெகா:�+�. 
உட� ெச�னப� ேக�க மG�க�. இ.�தாF� அ	ணாைவ6 பா��காம� இ.�க 
மன� இட�தரா�. காரண� அ�த அளE ேமலான எ	ண1கைள நைக>0ைவ 
கல�� உண�>சி +�றாம� க.த� மைழ ெபாழி/� அறிE ஊ(G அ	ணா 
அவ�க5. 

அ	ணாேவா: $த� $தலி� பழ+�ேபா� நா1கெள�லா� $A�க $A�க 
ெப�Eடைமவாதிக5, க�சிய�� உG6ப�ன�களD�ைல! ெப�யா� ராமசாமிைய/� 
நLதி�க�சிய�� ஒ[ெவா. ெசயைல/� ெப.ைமப:ததி� MGவா� எ�Gதா� 
நா1க5 மிக அட�கமாக எ1க?ைடய க.*��கைள ெம�வாக* ெத�வ�6ேபா�. 
ஆனா� அவேரா எ1கைளவ�ட* தLவ�ரமாக நLதி� க�சிய�ன� ெசKத தவைற 
ெதளDவாக எ:*�� MGவா�. 

திராவ�ட ச$தாய� பல வழிய�F� வ�:தைல ெப(G, அறியாைமய�F�, 
வGைமய�லி.��� மYள ேவ	:மானா� இைவெய�லா� ெசயய ேவ	:� எ�G 
அ�G Mறியைவக5 இ�G� எ� மனதி� எதிெராலி�கிற�. 

ேசல� மாநா: $��தEட� பைழய நLதி�க�சி�கார�கேளா: வா�+வாத1க5, அ� 
$��� ஓரளE நி�மதியான POநிைல எKதிய ேநர*தி� பாராதிதாச� நிதியளD6) 
வ�ழா வ�(கான $ய(சிக?�, அதி� +G�கி�ட இைட"ச�க?�, எ�.எbேக. 
பாகவத� சிைற வாய�(ப�ட�� அவ�க5 வ�:தைல�கான $ய(சிக?� இ6ப� 
பலேவG �ைறகளD� $த� ஐ�தா	:க5 ஓ�ன. ஒ[ெவா. ச�த�6ப*திF� 
ெப�யா�� மன6ேபா�+�, க�சிய�ேல பல.� இ.�கி�ற நிைலைம ெத�யாம� 
அவ.�+� ெகா:*த* ெதா�ைலகள� அைவகைளெய�லா� )�$Gவேலா: 
எ[வளE ெகௗரவமாக சமாளD*தா� எ�ப�� இ�ற� ந� க	$� ேந(G 
நட�த�ேபா� ெத�கிற�. க.பப	ண $தலி ெத. வ L��ேல எ1கேளா: 
அ[வ6ேபா� வ�� கல��ெகா5பவ�க5 கேணச�, )லவ�.ெச�வராl, எ�.வ�.எ�., 
�.வ�.நாராயணசாமி, ப��னா� எ�.எb.ேக. சிைறப�டEட� ந	ப� ேக.ஆ�.ராமசாமி 
$தலியா�. 

சில நா�க?�+6 ப�ற+ எ1க5 $கா� ெச�)தாb ெத.E�+�, அத(+ப�� 
)ரைசய�� அ�பழக� வ L��(+�, அத(+6ப�� ேதவராச� அக*தி(+� ப��னா� 
அறிவக*தி(+� அத(+6 ப�ற+ இGதியாக அ	ணாவ�� அக*தி(+� மாறிய�. 
$கா� எ�றா� உ	ைமய�ேலேய ேபா��கள*தி� $கா� ேபா:� 
தளபதிேபா�தா� நட��ெகா5வா�. ஒ.வ�த வசதி/� ேதடமா�டா�. தைலயைண 
இ�லாம� அவேர ப:�க�ேபா� நம�+ நி�றப�ேய X1+� பழ�க� Mட 
ஏ(படாம� எ� ெசK/�? 
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அ	ணாவ�(+ இ.�த வசதி� +ைறேவா: ேவெற�த எA*தாள=� இ�தளE 
உய��த இல�கிய1கைள உ(ப*தி ெசKதி.�க $�யா�. அவ� எAதிய பல 
கைதக?� க�:ைரக?� பல ேப�க5 0( வ�வதி*�� ெகா	�.�+� நிைலய�� 
அவசர� அவசரமாக எAதியேத ஆ+�. உ	ைமய�� ஆகb: 15 ப(றி அவ� 
எA��ேபா� காகித� ப*தாம� ேபாK ஏேதேதா காகித1கைள� கிழி*�க ெகா:*த 
ஞாபக� இ.�கிற�. சில சமய1களD� ேபனாவ�(+ மசி ஆகி6ேபாK, ேவG 
வழிய��றி ெப�சிலி� எAதிய நா�க5 உ	:. 
மிக $�கியமான க.*��கைள வா�� ெகா��ய பல வாெனாலி ெசா(ெபாழிEக5, 
ேப0வத(+ ஒ. மண� ேநர*தி(+ $�னதாக எAதி எ:*�ச ெச�ல6ப�ட�தா�! 
அவ.ைடய உய��த க(பைன�க எ:*��கா�டாக வ�ள1+� 

ஓ� இரE நாடக� ஒேர இரவ�� எAதி $��தEட� பb ஏறி ெச�ைன வ�தா�. 
அ�G வ�:$ைற ஆனதா� X1கி� ெகா	�.�ேத�. எ�ைன* த�� எA6ப� 
இ�த நாடக*ைத ப��கிேற�, ேக5! எ�G Mறியவ	ண� ப��க ஆர�ப�*தா�. 
அவ� ப��க� ேக�டா� அைதவ�ட> 0ைவயான� உலக*தி� எ�ன இ.�கிற�? 
அ�த இ�ப*திேல லய�*��ெகா	�.�த நா� எ�ைன/� அறியாமேல அெத6ப� 
அ	ணா, 0ட6ப�ட ர*தின� ப�ைழ*தா�? எ�ேற�. உடேன அ	ணா அவ�க5, 
எ�=ைடய ஸbெப�b நி>சய� ெவ(றிெபG� - வாணேன ஏமா��வ��ட�! 
எ�G சி�*��ெகா	ேட அ.கிலி.�த ராமசாமிய�ட$�, ெசழியனDட$� 
Mறினா�க5! 

சில ேநர1களD� ெப�ய ப�ர>ைனகைள6 ப(றி வ�வாத� பலமாக6 ேபா+�. ஒேர 
+ழ6பமாக இ.�+�, ச�ப*�, ெந:"ெசழிய�, மதியழக�, அ�பழக�, 
எ�ேலா.� M�வ�:வா�க5, ஆ?�ெகா. $ைனய�லி.�� வ�ஷய வ�ள�க� 
ெபறேவ	:ெம�ற ேநா�ேகா: வ�வாதி6பா�க5, அ�த ேநர1களDெல�லா� 
அ	ணாவ�� ெபாGைம/�, ெதளDவான அறிEைரக?� மற�க $�யாதைவ. 

X*��+� மாநில மாநா��(+6 ேபாவதா, ேவ	டாமா எ�ற ப�ர>ைனய��ேபா� 
எ1க5 அைறய�� ஒேர வா�+வாத�. திVெர�G அ	ணா எA�தா� - ச�, நL1க5 
எ�ேலா.� உ1க5 வாத1கைள� காகித*தி� எAதி6 பா.1க5. இ�=� இர	: 
மண� ேநர*தி(+5 அவரவ�க5 க.*� எA*� வ�வ�� என�+ ேவ	:�! எ�ற 
Mறிவ��: எ�ைன6 பா�*� வாKயா - ெகா"ச� ெவளDேய ேபாKவ.ேவா�! 
எ�றா�. இ�த> POநிைலய�� ெவளDேய ேபாவதா எ�G எ	ண��ெகா	ேட 
)ற6ப�ேட�. ேநராக சினDமா ஒ�றி(+6 ேபாேனா�! சினDமாவ�� இைட இைடேய 
ப�ர>ைனைய கிள6ப�ேன�. அ	ணா சி�*�� ெகா	ேட ஏேதல சமாதான� 
Mறி�ெகா	�.�தா�. ப�ற+ பட� $��� ெவளDேய வ.�ேபா� $�E Mறினா�. 

யா.ேம X*��+� ேபாக* ேதைவய��ைல. ஆனா� ந�மி� யாராவ� ஒ.வ� 
அ1ேக ேபாய�.�� நிைலைமகைள கவனD*�* ேதைவ6ப�டா� நா� ெசKய 
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ேவ	�யைத* த�தி fலேமா, அ�ல� �ர1ேபா� fலேமா ெசா�லேவ	:�! 
எ�றா�. அைற�+ வ�ேதா�. +ழ6ப*திலி.�த ந	ப�க5 ெதளDEற தா� எ:�+� 
$�ைவ வ�ள�கினா�. அ1ேக +Aமிய�.�த எ1க5 எ�ேலா.�+� $A*தி.6தி. 
சினDமாவ�� எ�னKயா, நட�த�? எ�றா� ெப�ய	ண� ெந:"ெசழிய�, நா� 
சி�*��ெகா	ேட பட� ெரா�ப ட� தா1க. இைட ேவைளய�� Mட அவ� $�E 
எ:*ததாக* ெத�யவ��ைல. வ.�ேபா�தா� அவ� $�ெவ:*�வ��டா� எ�G 
ெத��த� எ�G Mறிேன�. 

ஆனா� யா� X*��+� ேபாவ� எ�G ெத�யவ��ைல. அ�த $�ைவ எ:+� 
ெபாG6)� அ	ணாவ�டேம இ.�த�. அவ� $�E எ�ைன அ�த ேவைல�+ 
அ=6)வதாக இ.�+� எ�ப� அ�றிரE என�+* ெத�யா�! 

 
அரLக�ண6 
அ	ணாE�+ இ�G 53 வய� அ.�)கிற�! 53 வய�க5 ஓKெவ:�கேவ	�ய 
வய� 45 எ�பா�க5. அ	ணா அவ�க5 அ�த வய��+5 எ[வளE 
உைழ�கேவ	:ேமா, அைதவ�ட6 ப�'G மட1+, இ�நா�:�கான ேசைவைய> 
ெசK�வ��டா�க5. இ�ன� ெசK�ெகா	:� இ.�கிறா�க5!! 

த�ப�! நா� எ�ன ெசKேவ�? எ�ைன யாராவ� M�ட*�� எ�G அைழ*தா�, 
உடேன அ*ேதாழ�க5 உ	�ய� வPலி�கE�, எ�லா�ட$� ேபாK கா0 
வPலி�கE�, ப�த� ேபாடE�, எ�ென�ன கZட6ப�:வ��:6 ப�ற+ ந�மிட� 
வ�� ேததி ேக�கிறா�கேளா எ�ேற எ	eகிேற�. அ6ப� எ	ண�ய�ேம, 
அவ�க?�+ மG6)> ெசா�ல $�யவ��ைல. ச�, ஆக�:� அ6ப�ேய 
வ��ேச���வ�:கிேற�, எ�G ஒ6)�ெகா	:வ�:கிேற�. எ�னDட� வ.� கழக* 
த�ப�கைள எ�னD� ஒ. உ.வமாக நா� உ.வக6ப:*தி�ெகா5?கிேற�. 
அதனா� இ6ேபாெத�லா�, எ�னா� மG*�> ெசா�வெத�ேற $�வதி�ைல 
எ�றா�க5, சி�னா�க?�+ $�), அ	ணா! 

ஓ�ைட�கா�! M�டேமா, அதிரா�ப��ன*தி�! இ.6பேதா கா"சிய��! 
ஏறி�ெகா	: கிள�ப�, வ�.*தாசல� ேபான�ம, த� )*திைய� கா��வ��ட�, 
கா�. அ1கி.�� ெச�வரா0வ�ட� ஒ. கா� வா1கி�ெகா	:, அதிரா�ப��ன� 
ேபா> ேச.�ேபா�, இரE மண� ஒ�G, ஊ�, உற1கிவ��ட�. ஒ. ேதாழ.� 
இ�ைல. வழிய�� நிG*தினா� ேநரமாகிவ�:ேம எ�பதா� சா6ப�டவ��ைல. 

பசி ேவG அ�த ேநர*தி� V/�, ெரா��/� கிைட�க அ�ெவ�ன ெச�ைனயா? 
ச� தி.�) எ�G த"ைச�+ வ�� அ1ேக சி(G	�ைய உ	:வ��:, ெச�ைன, 
பயண� ஏெனனD�, மாைலய��, தியாக� க�a�ய�� ஒ. வ�ழாவ�� 
கல��ெகா5ளேவ	:�. 
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வ�.*தாசல*தி(+ வ�� எ:*�6ேபான காைர ஒ6பைட*�வ��:, �6ேபரான 
வ	�ய��, கிள�ப�யாய�(G. காமராஜ� ஆ�சி ேபா�ற கா�! �6ேப� ஆனா� 
ேபா�மா!!! த5ளDவ��:* தாவ�யம��� த*தி* த*தளD*� ெச�ைன வ.�ேபா� 
இரE மண� ப*�. வ	ைணய�F5ள அ� க�a�ய�� வாய�� கா6ேபா� ம�:ேம 
நி�G, உ5ேள யா.மி�c1க! எ�G ெசா�ல, உடேன கா"சி தி.�பேவ	:�, 
ஏெனனD� சி.வ�.எ�.அ	ணாமைலய�� ெச�வ�* தி.மண�! 

இ6ப� ஏ� M�ட1கைள ஒ6)�ெகா5ளேவ	:�? +ம��+� ெச�ைன�+� 
ேகாைவ�+� நாைக�+� எ�G ஒ6)�ெகா5ளலாமா? எ�G நா� ேக�ேட� 
தள���, ேசா���, உ�கா��தைத� க	:. நா� அதிக� ேபசமா�ேட�, 
அ	ணாவ�ட�. அவசியமானேபா� ம�:ேம, அதிF� இர	ெடா. ெசா(க5 
fல�, ஒ�1கிவ�:ேவ�. உ	ைமய��, என�+, அ�G மிகE� 
ேவதைனயாய�.�த�!! 

ேவளா ேவைள�+> சா6பா: வ�தவ�தமான ம.�� வைகக5 - ஊரா� ெகா:*த 
பழவைக அழகாக� காK>சி உ5ள தைலவர�ல அ	ணா! ெப��கைள, அவ� 
+:�ப� ெப(றி.�கவ��ைல, வளமாக, வ�� வ�யாபார� த�ப��+, வாடைக வP� 
ெசKய இ.�கிறா� சி*த6பா, எ=� நிைல ெகா	ட�ம�ல. +:�ப*��+ அவ� 
ஒ.வ�தா�! உட� தள��த தாK - ஒ. நிமிட$� நி�மதிய��லாத சி(ற�ைன - 
மகைளய�ழ�த தம�ைக எ�ேலா.�+� �ைண நான எ=� அ	ண� - இ*தைன 
ேப.�+� அ	ணா ஒ.வ�தா�! வார�ேதாG�, த�ப��+ எ�G எAதேவ	:� 
திராவ�ட நா��� எA�வ� எ�றா�, அதிF5ள சிரம� நL1களறியாதத�ல 
ஆ1கில ஏ:, ேஹா� ேல	:; அத(+� $தலிலி.�� கைடசிவைரய��, 
அ	ணாதா�, எAதேவ	:�. அ�த ஊ�லி.�� ஒ. ேதாழ� இ�த ஊ�லி.�� 
இவ� எ�G இைடய�ைமேய தகவ�க5 வ.�, அதனா� அ�த ேவைலக?�ெக�G 
பகைல ஒ��கிவ��: இரவ��தா� எAத உ�கா.கிறார! வ��ய வ��ய நா�+ 
இரEக5 வ�ழி*தா�தா� இர	: ஏ�:�+� எAதி$��க இயF� ெவளD`�6 
பயண� எ�றா� அ:*த வார*��+ எAதேவ	�யைத/� $த� வாரேம எAதி 
ைவ*�வ��:6ேபாக ேவ	:�! அ6ப�6 ப�டசமய1களD�, சா6ப��டான�� 
இரவ�� க	 வ�ழி*த(+ ஈடாக பகலி� X1+வ�� ேபாKவ�:�. 

ப�தி: 31 

1937-� அ.ணகி�நாத� அவ�க5 ெசா�னப� நா� வலிபனாக இ.�ேத�. 
எ�ேனா: இ�ைறய தின� வாலிப�களாக உ5ளவ�களD� பல ேவ� அ�G த*தி 
இ�ைறய தின�, 1937-ேல கிைட*திராத ஆதரE நம�+� கிைட*தி.�கிற�. 37-ேல 
கிைட*திராத ெப.� �ைணக5 57-� கிைட*தி.�கி�றன. 37-� வாலிபனாக இ.�த 
அ	ணா�ைர 57-� ந:*தர வயதினனாக ஆகிய�.�கி�றா�. அ�G 
ப�5ைளயாய�.�தவ�க5 இ�G வாலிப�களாகிய�.�கிறா�க5. இ6ப�6ப�ட 
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அள)�+ தனD6ப�ட ஆ�க5 வள��தி.6ப� மா*திர� அ�ல; தமிழ.ைடய 
உண�>சி/� அ�த அளE�+ ந�றாக வள��தி.�கி�ற�. தமிழ� வள��தி.6ப� 
ெத���� வடநா�டா� இ�ைனய*தின� வ�)�+ வ.கிறா�க5 எ�றா� 
உ1கைள/� எ�ைன/� ந�ைம6 பைட*த தமிOநா�ைட/�, தமிO நா�:�+ 
உய�� நா�யாக இ.�கி�ற தமிO ெமாழிைய/� �>செம�G அவ�க5 
க.�கி�றா�க5. நL1க5 எ[வளE வள��தாெல�ன? கவைலய��ைல; 2 ல�ச� 
உG6ப�ன�களா? இ.�க�:ேம; நா5 தவறாம� ெபா�� M�ட1களா? 
ேக5வ�6ப:கிேறா�; உ1க?ைடய இய�க*திேல ப*தி�ைகக5 பல 
இ.�கி�றனவா? இ.�க�:ம - இ.�க�:�; உ1க5 இய�க*திேல அழகாக பல� 
ேப0கி�றா�களா? ேபச�:� ேபச�:�; ஆனா� எ1க5 ஆதி�க� நிைறேவG� 
எ�G அ1ேக உ5ளவ�க5 ெசா�Fகிறா�க5. 
 
இ1ேக நா� ஆய�ரமாய�ரமாக� M�ய�.�கிேறா�. நா� வள�>சியைட�தி.�கிற 
இ�த ேநர*திF� ந�ைம உ	ைமய�ேலேய அட�கி ஆளேவ	:ெம�G 
க.�கி�றவ�க5 ஆதி�க� ெசF*த�M�ய�க5 இ.�கிறா�க5 எ�றா�, அவ�க5 
இ.�கி�ற தி�+ேநா�கி நL1க5 தமிO6பா�ைவ� கா�டேவ	:�. 
தமிO6பா�ைவய�ேல +ளD�>சி/� உ	:. ேகாப�கனF� உ	:. தமிழ� 
த�=ைடய நா�ைடேய அ�6பண�6பா�, ேதாழ� எ�G வ.பவ=�+* தமிழ�, 
த�=ைடய தாைள மதி*தவைன அவ=ைடய தைலதாளDேல ப:கி�ற வைர 
ஓயமா�டா� எ�பைத ந�$ைடய இல�கிய1கெள�லா� எ:*�> 
ெசா�Fகி�றன. 
 
எ�த இ�தி ெமாழிைய* தமிழக*திேல இ�ைறய* தின� )+*தேவ	:� - 
திண��க ேவ	:� - )+*தலா� - திண��கலா�; )+*திவ��ேடா� - 
திண�*�வ��ேடா� எ�G எ	ண*த�க அளE�+ இ�ைறய தின� 
வட�ேக/5ளவ�க5 இGமா�� இ.�கி�றா�கேளா, அவ�கெள�லா� கா:களDேல 
0(றி� ெகா	:�, +ைககளDேல வாO��ெகா	:� ெமாழியறியாத காரண*தாேல 
வாO�ைக வழி ெத�யாம� வAகி� வ LO�� ெகா	:� இ.�த ேநர*தி�, இ1ேக 
அக*ைத/� )ற*ைத/� ந�$ைடய ெப.� )லவ�க5 இய(றினா�க5. $�/ைட 
ேவ�த�க5 இ.�த கால$�, அவ�க5 கால*திேல இய(ற6ப�ட ெப.� 
இல�கிய1க?�, அ�த நாளDேல வடநா��ேல வ1காளமானாF� ச�, 
பா"சாலமானாF� ச�, ப	�த ஜவஹ�லா� ேந.வ�=ைடய தாயகமாக6 
ேபா(ற6ப:கி�ற காZமY� ஆனாF� ச� நா� வட�ேக இ.�கி�ற வரலா(G 
ஆசி�ய�கைள� ேக�கி�ேற� - அ�த ஈராய�ர� ஆ	:க?�+ $�னாேல 
உ1க?�+ ஏ� ெமாழி? உ1க?�+ ஏ� இல�கண�? உ1க?�+ ஏ� இல�கிய�? 
உ1க?ைடய ெமாழி எ�த நா��ேல ேபச6ப�ட�? ஈராய�ர� ஆ	:� கால*��+ 
$�னாேல தமிO வண�ப� - தமிO வண�க�, ேநா� நா�:� கைட வ Lதிய�ேல 
ேபசினாேன! ஈராய�ர� ஆ	:�கால*��+ $�னா� யவன*தில�லவா ெச�G 
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வ�யாபார� ெசKதா�! ஈராய�ர� ஆ	:� கால*��+ $�னாேல உலக*ேதா: 
ெதாட�) ெகா5வத(+ எ1க5 தமிOெமாழி எ1க?�+6 ேபா�மானதாக இ.�தேத. 

இ�ைறய மாநா��ேல காைல $த(ெகா	: நைடெப(G வ.கி�ற நிகO>சிகைள 
நL1கெள�லா.� ஆவேலா: பா�*��ெகா	�.�தL�க5. 1937-� ஆ	�ேல - அ�த 
நா�களDேல இ�தி எதி�6) இய�க*திேல ஈ:ப��.�த எ� ேபா�றவ�க?ைடய 
மனெம�லா� 1937-� ஆ	: கால*தி(க இA*�> ெச�ல6ப�ட�; எ1க?ைடய 
மன�க	 $�னாேல ெதா	ைட ம	டல� ப5ளD�Mட� கா�சியளD*த�. இ�� 
தியலாஜிக� ப5ளD�Mட� கா�சியளD*த�; சிறி>சாைலகளDேல தர6ப�ட ம	 
கலய1க?� கா�சியளD*தன; எ1க?ைடய மன�க	 $�னாேல அ�த ேநர*தி� 
f�ற �றEக5, தி.$.கழக� �வ�க6படாத கால*திேலேய - இ�தி எதி�6) 
இய�க*ைத* திற�பட நட*�வத(+ ப�க*தி� நி�றா�க5. அவ�களDேல 
தைலசிற�தவராக ந�$ைடய ந	ப� அ.ணகி� அ�க5 அ�த ேநர*தி� 
நி�றா�க5. அவ�க?ைடய ெவ	கல� +ர� $�ைமய�� காரணமாக 
இ�ைறயதின� ெகா"ச� த�:6ப��.�கி�ற�. அவ.ைடய வ Lர உண�>சி 
$�ைமய�� காரணமாக� +ைற��வ�டEமி�ைல; +ைல��வ�டEமி�ைல. 
 
அவ.ைடய ெசா�ைல/�, அ�த> ெசா�ேலா: கல�� வ�த வ Lர $ழ�க*ைத/�, 
வ Lர $ழ�க*��+* �ைண நி�ற வ Lர6 பாட�கைள/� ெச�ைன நகர*திேல 
எ�லா fைல $:�+களDேல/� ேக��.�கிறா�க5. எ�ன மடைம, இ�த 
இராசேகாபாலா>சா��+ எ�G இ�த ெத.�ேகா�ய�ேல இவ� பாட�கைள� 
கிள6ப�னா� மற ெத.�ேகா�ய�ேல உ5ளவ�க5 வ.வா�க5. அ6ெபாA�ெத�லா� 
ஒலிெப.�கிக5 இ�லாத கால�. 
 
ஒலிெப.�கிக5 அT�வமாக ைவ�க6ப�ட கால*தி�, ெத.*ெத.வாக அ�த� 
M�ட1கைள நட*�வத(+ அரணகி� அ�க5 இ�தி எதி�6) இய�க*தி� ஈ:ப�ட 
ேநர*தி�, அவ�க5 ஒ. மட*திேல மிக நி�மதியாக வாO�� ெகா	�.�தா�க5. 
அ�த மட*திேல அவ�க?�+ ஒ. +ைற/மி�ைல. அவைர அ	�6 
ப�ைழ6பவ�க?�, அவைர அ�வ.ட�M�யவ�க?�, அவைர அ�கேள எ�G 
அ�)ட� அைழ�க� M�யவ�க?�, அவ.ைடய மதEைரகைள� ேக�: 
மட*தி(+ ெவளD6)ற*திேல இ.��� தமிA�க ஒ. ஊG ேந�:கிற� - தமிO 
ெமாழி�+ இA�+ வ.கி�ற� எ�G ேக5E6ப�டEட� மட*திேல இ.�கி�ற 
கா�ய*ைத6 ப(றி/� கவைல6படாம� காவ� உைடேயா:, ந�ேமா: ைகேகா�*�� 
ெகா	:, தமிழக*திேல இ�தி எதி�6) இய�க*ைத மிக* திற�பட நட*தியவ�க5 
அ.ணகி� அ�க5 ஆவா�க5. அவ�க5 இ�த மாநா�:�+* தைலைம வகி�க 
ேவ	:ெம�G ந	ப� நடராச� fல� ெம*த வ�.�) ேக�:�ெகா	ேட�. இ�தி 
எதி�6) மாநா: நட*த ேவ	:ெம�G ந	ப�க5 வ�.�ப�ய ேநர*தி�, அத(+* 
தைலைம வகி6பத(+ யாைர அைழ�கலா�; யாராவ� தமிO6 )லவ�கைள 
அைழ�கலாமா? எ�G $தலிேல எ	ண�ேனா�. 
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அத(+6 ப�ற+ தமிO6 ெப.�)லவ�க5 தமிழிேலதா� திறைம ெப(றி.�க� 
M:ேம தவ�ர, தாK தி.நா�: வ�:தைல�+ ஏ(ற ஆ(ற� அவ�க?�கி.�தாF�, 
அவ�க5 ஈ:ப��.�+� அFவ�க5 அவ�க?�+ அ>ச*ைத`�:� எ�ற 
காரண*தினாேல, அவ�கைள* ேதடாம� இ.�ேதா�. அ6ப�யானா�, ெப�ய 
அரசிய� தைலவ�க5, ந� இய�க*ேதா: இர	டற� கல�� இ�லவ��டாF� 
ெகா"ச� ெந.1கி வர�M�ய�க5. ஓர*திேல இ.�தாF� ந�மிட*திேல 
ெகா"ச� உ5ள�) பைட*தவ�க5; அ6ப�6ப�டவ�க5 யாைரயாவ� அைழ*� 
தைலைம வகி�க> ெசா�லலாமா எ�G ந	ப�க5 எ�னDட*தி� ெசா�னா�க5. 
என�+ ஒேர ஒ. ெபய�தா� நிைனE�+ வ�த�; அ�த6 ெபயைர 
ந	ப�களDட*தி� ெசா�ேன�. நா� ெசா�னதாக நL1க5 ேபாK 0வாமி 
அ.ணகி�நாதைர அைழ/1க5; அவ�தா� இ�த ேநர*தி(+ தைலைம வகி�க 
மிக� ெகா.*தமானவ� எ�G நா� ெசா�ேன�. 

அலLகாரமான உைட ஆனா6 ஆபாசமான க(*' 

காைலய�� நா� ரய�லி� வ.�ெபாA�, நா� வ�த க�பா��ெம	�� ஒ. 
க�a�மாணவ�, தி.>சி, ெசய�	� ேஜாச6ப�� ேவதா�த� ப��கிறவ�; 
இ.பா�6பன6 ப	�த�களDட� த��க� பண�ண��ெகா	: வ�தா�. மாணவ�, அ�த 
ஐய�கைள6 பா�*�, வ�ைன எ�கிறா�கேள, அைத6ப(றி வ�த	டா வாத�கார�க5 
சில சமய1களDேல ேக�கிற ேக5வ�க?�+6 பதி� ெசா�ல* ெத�யவ��ைல; 
அைத6ப(றி� ெகா"ச� ெசா�F1க5 எ�றா�. உடேன ப	�த�க5 ேக�பத(+6 
பதி� ெச�லாம�, நL1க5 க�a�ய�ேல ப��கிேற� எ�கிறL�கேள, சா6பா: 
எ1ேகேயா? எ�G மாணவைர� ேக�டா�க5. மாணவ�, அத(+, 
ப�ராமண�க?�ெக�லா� ந� ஹாbடலிேல இனD இட� உ	:. அ1ேகதா� 
சா6பா: எ�றா�. ெந(றிய�ேவல ஒ�G� இ�லாவ��டாF�, உடேன மாணவ� 
ப�ராமண� எ�ற ெத��� ெகா5கிறா�க5. மாணவ� ெந(றிய�ேல நLறி�ைல. 
க�a�ய�ேல ப��கிறவ�; அ�E� ேவதா�த6 ப�6)6 ப��கிறா�; 
இ1கிcZகார=� பா�*�6 )�மாதி� எ�G 

அல1காரமான உைடதா�; ஆனா� ஆபாசமான க.*��க5. மாணவ� ப�ராமண� 
எ�G ெத���ெகா	ட ப�ற+தா� அ�த6 ப	�த�க5 ச�, வ�வாதி�கலா� 
எ�கிறா�க5. 
வ�வாத� ஆர�பமாய�(G. மாணவ� ேக�டா� ஒ.வ� கZட6படE� 
இ�ெனா.வ� 0க6படE� காரண� எ�ன? எ�G, அத(+ அவனவ� ெசKத 
பாவ)	ண�ய� எ�G பதி� அளD*�வ��: மாணவைன6 பா�*�, ச� த�மி, 
ஒ.வ� 60-�, இ�ெனா.வ� 40-� ம(ெறா.வ� 20-� மா��+க5 வா1க� 
காரண� எ�ன? எ�றா�க5. அவ� ப	�த�க5 ெமாழிய�ேலேய அவாளவா5 
ப�*த ப�6)�+* த�கவாG எ�றா�. ப	�த�க5 இைத6ேபால*தா� 0க*ைத/� 
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கZட*ைத/� அவாளவா5 ெசKத பாவ )	ண�ய*தி(+* த�கவாG 
அைடகிறா�க5 எ�G எ:*க கா��னா�க5. அவ�க5 வ�வாதி�க* த��கசா*திர� 
ேதைவய��ைல; ேவதா�த1கேள உதாரண�; கைதக5 fல�தா� வ�ள�+வா�க5. 
ச� அதி.�க�:ம எ�G ச(G ேநர� கழி*� மாணவ�, இ�த ெஜன�*தி� 
அ=பவ�6ப�, ேபான ெஜ�ம*தி� ெசKத பாவ�; ேபான ெஜ�ம*தி� கZட*ைத 
அ=பவ�6பத(+, அத(+ $�திய ெஜ�ம�, அத(+ $� ெஜன�� எ�G 
ேபாK�ெகா	ேட இ.�தா� $த� ெஜனம�, அதாவ� ஆ	டவ� உய�ைர 
உடலிேல $த� $த� )+*திய ெஜ�ம� - அ�த ெஜ�ம*திேல ெசKத 
பாவ*திேல ெகா	: ேபாKவ�:�. அ�த ெஜ�ம*தி� பாவ� ெசKதத(+ யா� 
+(றவாளD? பைட�+�ெபாAேத பாவ*ைத> ெசKயாதப�ய�லவா ஆ	டவ� 
பைட*தி.ககேவ	:�? அ� இ�லாம�, பாவ� ெசK/�ப�ேய பைட*�வ��:, 
பாவ� ஏ� ெசKதாK? எ�G க	�6ப� ஒ. +(ற�; பாவ� ெசKயாம� 
பைட�கத� இ�ெனா. +(ற�; ஆகேவ, நா� ெசKகிற பாவ*தி(+� +(றவாளD 
பரம�தா� எ�G ெசா�கிறL�களா? ெஜ�ம� எ�ப� உ	டா? அ6ப�ய�.�தா� 
$த� ெஜ�ம*தி(+ $� எ�ன நட�த� எ�G யாராவ� ேக�டா� எ�ன 
பதிலளD6ப� எ�றா�. 
ப	�த(க5 ெகா"ச� வ�ைர*�6 பா�*தா�க5. ெஜ�ம� எ�G ஒ�G உ	டா 
எ�G Mடவா ேக�கிறL�க5. ந�ப��ைகய�லி.��தா� வாதேம எ�E� ெதாட1க 
ேவ	:�. $த� ெஜ�ம� இ.�த� எ�Gதா� ைவ*��ெகா5ள ேவ	:�. 
அத(+ $�திய வ�வர1க5 ெசா�னா� )�யா�. அதி.�க�:ம. இ�த6 
ப�ர>சிைனெய�லா� யா� கிள6ப�வ��ட�? ஈேரா�: நாய�கராக*தானD.�+�. 
இவ�கெள�லா� ெப�யா�களா�. ஒ. க�சிய�� தைலவ�களா� எ�G ேபச 
ஆர�ப�*�, வ�வாத*திலி.�� த6ப�*��ெகா	டா�க5. இ� நா� காைலய�� 
ரய�லி� க	ட கா�சி. 
(அ	ணா - 1943) 

இ�வைர/� இனDேமFம ஒ. தைலவ=�+� கீO6ப��� நட6பதி� எ�ைனவ�ட 
ேவGயா.� உ	டா எ�G! 
 
உதாரண*தி(+ நா� ஒ�G MGேவ�. வடநா��� நா� அவேரா: 0(G6பயண� 
ெசKேத�! ல�ேனா ப�கைல�கழக*தி� ெப�யா� இராமசாமி அவ�க5 தமிழி� 
ேபசினா�; ந� அைத ஆ1கில*தி� ெமாழிெபய�*ேத�. ெமாழிெபய�*தான ப�ற+, 
அ�த மாணவ� M�ட*தி� தைலவராக இ.�தவ� நா� ஒ. எ�.ஏ.ப�*தவ� 
எ�பைத அறி��, எ�ைன/� சிறி� ேநர� ஆ1கில*திேலேய ேப0மாG Mறினா�. 
 
நா� ெப�யா� இராமசாமிைய* தி.�ப�6 பா�*ேத�; ேபசாேத எ�றா�; 
ேபசவ��ைல எ�ேற�; மGப�/� அவ�க5 வ(EG*தினா�க5 - இவைர� 
ேக�ேட�. இ�ைல ேபசாேத எ�றா�. f�றா� $ைறயாக வலி/G*தின�. 
ெப�யா� எ�னDட� ெசா�னா�, நா� ேப0வதாக வரவ��ைல; ெப�யா�� ேப>ைச 
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ெமாழிெபய��க*தா� வ�தி.��கிேற� எ�G அவ�க?�+ எ:*�> ெசா�F 
எ�றா�; நா� எ:*�> ெசா�ேன�. எதனா�? அ[வளE அட�க ஒ:�கமாக6 
ெப�யா�ட� நட��ெகா	ேட�. நா�தா� கைடசி ஆ5 - அ[வளE அட�க 
ஒ:�கமானவ� - அவ.�+� கிைட*தவ�! 

ப�தி: 32 

எ�=ைடய ப*தாவ� வயதி� நட�த நிகO>சி ஒ�G எ� நிைனE�+ வ.கிற�. 
ஊ�� உ5ள ஒ. வ L��� ெப�ய +:�ப*ைத> ேச��த ஒ. ெப	மண� ஒ.வ� 
)ைக6பட� எ:*��ெகா5கிறா�க5 எ�G ேக5வ�6ப�: ஊேர திர	:ேபாய�(G. 
அ6ேபாெத�லா� இர	: ேநர1களD� ம�:�தா� )ைக6பட� 
எ:*��ெகா5வா�க5. ஒ�G இற��ப�டேபா�, இ�ெனா�G தி.மண ேநர*தி�. 
இ�த இர	:� இ�லாத நிைலய�� )ைக6பட� எ:*��ெகா5வ� அதிசயமாக 
இ.�த�. நா=� பா��க> ெச�றி.�ேத�. யாைர/� அ=மதி�கவ��ைல, 
வ�ர��வ��டா�க5. எ�ைன ம�:� அ1ேக இ.�க அ=மதி*தா�க5. 
வ�ர�டவ��ைல. இ� சிGவ�க?�ேக கிைட�கி�ற உ�ைம. வ L��� அரசி எ�லா 
நைககைள/� T���ெகா	டா�. ஆனா� அவர� $க*தி� ம�:� மகிO>சிைய 
காேணா�. அைத நா� கவனD*ேத�. வ L�:�+ வ�தேபா� எ1ேக ேபாய�.�தாK 
எ�G ேக�டா�க5. இ�ன இட� ெச�றி.�ேத� எ�G ெசா�ேன�. ஐேயா பாவ� 
எ�றா�க5. எ�ன எ�ன எ�G ந>ச�*ேத�. அ6ேபா� அவ�க5 ெம5ள> 
ெசா�னா�க5. யா.�+� ெசா�லிவ�டாேத, அவ.�+ நிர�ப கட� வ��வ��ட�. 
நைககைளெய�ல� வ�(Gவ�ட6ேபாகிறா�க5. அத(+$� அைவகைள 
ஆைசதLர6ேபா�: )ைக6பட� எ:*��ெகா	�.�கிறா�க5 எ�றா�. ப��னாளD� 
எ�னDட� இ6ப�ெய�லா� நைகக5 இ.�தன எ�G ெசா�லி�ெகா5ள, இ�த6பட� 
பய�ப:�. வ L��� நட�த அ�த ேவதைன நிகO>சிைய நா� நிைன*�6 
பா��கிேற�. அ�த பட*தி� நிைலய�� நா� தி.�+றைள ைவ*தி.�கிேறா�. 
(அ	ணா - தமிழக அர0 தைலைம> ெசயலக*தி� தி.வ5?வ� பட*ைத* திற�� 
ைவ*� ேபசிய� - 1967) 

 
என�+ அவேரா: ெதாட�) ஏ(ப�ட� 1934-� ஆ	��தா�. அ6ேபா� நா� ப�.ஏ. 
ஆன�b ப��ைச எAதிய�.�ேத�. ப��ைச $�E ெத�யாத ேநர� அ�. 
அ6ேபா� ேகாைவ�க:*த தி.6T�� ஒ. வாலிப� மாநா: நட�த�. அ1+தா� 
ெப�யா.� நா=� $த� $தலி� ச�தி*த�. என�+ ப(G� பாச$� ஏ(ப�ட�. 
அவ.ைடய சீ�தி.*த� க.*�க5 என�+ ெப��� ப��*தன. ெப�யா� எ�ைன6 
பா�*� எ�ன ெசKகிறாK? எ�G ேக�டா�. ப��கிேற� எ�ேற�. உ*திேயாக� 
பா��க6 ேபாகிறாயா? எ�றா�. இ�ைல உ*ேயாக� பா��க வ�.6பமி�ைல; 
ெபா�வாOவ�� ஈ:பட வ�.6ப� எ�ேற�. அ�G $த� அவ� எ� தைலவரானா�. 
அவ.�+ நா� 0வ Lகார6 )*திரனாகிவ��ேட�. அதைன உடேன Mறிவ�ட 
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ேவ	:ெம�G நிைன*ேத�. ஏென�றா� நா� ப�றைர6 )கO�� ேபசி6 
பழ�க6ப�டவன�ல. ஆகேவ உடேன ெசா�லிடேவ	:ெம�G வ�� 
ெசா�லிவ��ேட� எ�றா�. 
(திராவ�ட $�ேன(ற� கழக ெதாட�கவ�ழாவ�� - 17.09.1949) 

ேபரறிஞ� அ	ணாைவ� க	:�, பழகE� காரணமாக இ.�தவ� கைலஞ� 
எதா�*த� ெபா�=சாமி அ	ணாதா�. ேபரறிஞ� அ	ணாைவ $த� $தலி� 
ச�தி*த� 1942-� என ஞாபக�. ெச�ைன ஒ(ைற வாைட* திேய�ட�� 
கைலவாண� எ�.எb.கி.��ன� நாடக அர1கி� ச�திேராதய� நாடக� 
பா�*ேத�. அ�த நாடக*தி� ேபரறிஞ� அ	ணாைவ ந�கராக6 பா�*�, 
அவ.ைடய ந�6ைப6 பா�*� ப�ர�மி*�6ேபாேன�. நாடக உலகி� நL	ட பல 
ஆ	:க5 பய�(சியைட�த ப	ப�ட ெப.1 கைலஞராக அவைர க	ேட�, 
ரசி*ேத�. 

நாடக� $��� அ	ணாவ�ட� வ�ைடெபG�ேபா�, தா1க5 ேபராசி�ய� 
ம�:ம�ல, சி�தைனயாள� ம�:ம�ல, ெப.�தைலவ� ம�:ம�ல, மிக>சிற�த 
+ண>சி*திர� கைலஞ.மாவ L�க5 எ�G வாO*திேன�. அ	ணாEட� 
உைரயா�யைத எ	ண� மகிOகிேற�. அ	ணா f�கைட6)ட� உைரயா:வ� 
வ Lைண வா*திய*தி� க�நாடக இைசைய இைச6ப�6ேபா� இ�பமாக இ.�+�. 
மிக உய��த மனDத6 ப	ப�� உைறவ�டமாக அ	ணாைவ� க	ேட�. 

பழ+வத(+ இனDயவ�, மி+�த ப	பாள�, $க*தி� சா�த� தவழ அ	ணா ேப0� 
ஒ[ெவா. வா�கிய$� ம�க5 மனதி� ப0மர*தாண�ேபா� பதி/�. எளDய 
ேதா(ற�, நாF $ழேவ�� ஒ. $A�ைக> ச�ைட (அ�த ச�ைடய�� ெபா*தா� 
இ.�+ேமா, இ.�காேதா) அத(+ேம� ஒ. �	:. 

தா� ஒ. தைலவ� எ�கி�ற ெப.மிதமி�லாத மனDத�. அ	ணாவ�ட� நL	ட 
பல ஆ	:க5 ெந.1கி6 பழகிய பல சேகாதர� கைலஞ�க5 அவ.ைடய சிற�த 
பலப	)கைள ெசா�ல�ேக��.�கிேற�. அதி� $�கியமானவ�க5 
ெபா�=சாமி6 ப�5ைள/�, கைலஞ� நேடச=� ஆவா�க5. 
(ேதசிய� கைலஞ� ேக.சார1கபாண�) 

கா"சி)ர� ப>ைசய6ப� க�a� 1950-� தி.�க>சி ந�ப�* ெத.வ�� திராவ�டநா: 
அ>சக*தி(+ எதிேர இ.�த ஒ. ெம*ைத வ L��� இ.�த�. க�a�ய�� 
ெதாட�கவ�ழா இ�க��ட*தி(+ எதிேர ேபாட6ப�ட ப�தலி� நட�த�. $த�வ� 
+மாரசாமி ராஜா ெதாட�கEைர நிகO*தினா�. டா�ட�. ஏ.இல�0மன>சாமி 
$தலியா� வாO*�ைர வழ1கினா�. அவ�த� ஆ1கில6 ேப>ைச அ	ணாதா� 
தமிழா�க� ெசKதா�. ஆ�.ஏ.இராமசாமி $தலியா�� ேப>ைச ெமாழிெபய�*� )கO 
ெப(றவ� அ�லவா? அ�க�a�ய�� $த� ஆசி�யனாக ேச��த ெப.ைம 
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என�+	:. அத(+6 ப�� வ�த தி..மா.கி.தசரத� அவ�க�+� ேபாரறிஞ� 
அ	ணா அவ�க�+� மிக ெந.1கிய* ெதாட�) ஏ(ப�ட�. 
ேபரறிஞ� அ	ணா ெபயைர அறிய - அவைர $த� $த� - ேந�� பா��க - 
என�+ வாK6) கிைட*த� 1944-�. அ�த ஆ	: ெச�ைன ப>ைசய6ப� 
க�a�ய�� நா� $த� ஆ	: மாணவ�. ஒ. நா5 மாைல; ஆ1கில வ+6), 
வரதராஜ� எ�பவ� தம�ேக எளDய பாண�ய�� வ+6ெப:*��ெகா	�.�தா�. 
மாைல M�ட*தி� ேபச க�a��+ வ�தி.�தா� அ	ணா; +5ள உ.வ�; 
ேதாளD� �	:; வ+6) நட6பைத க	:� காணாதவராK தாOவார*தி� நட�� 
ெச�றா� $� வ�ைசய�� உ�கா��தி.�த நா1க5 வ�ய6)ட� பா�*ேதா�. எ�ன 
வ�ய�கிறL�க5? அவ� ேமைத எ=� ெபா.ளD� Gயவ ைள வாந ற�ேனநச, ந ைள 
ய பநைரள எ�றா�, வரதராஜ�. அ�G மாைல அறிஞ� அ	ணாவ�� ெப.� 
ேப>ைச� ேக�ேட� - நா:� ஏ:� அறிE� ஆ(றF� நிைற�த ேப>0. 
(தமிO6 ேபராசி�ய�. டா�ட�. ந.ச"சீவ�) 

 
அ	ணா அவ�கைளவ�ட $ைறயாக* தமிO6 பய��றவ�க5 இல�கிய இல�கண 
வர�) க	டவ�க5, ஆ*தி>P�ய�� இ.�� ெதா�கா6ப�ய� வைர எA*ெத	ண� 
க(ற6 )லைம6 ெப(றவ�க5 - ப�கைல�கழக1களD� ேபராசி�யா�களாK 
இ.�தவ�க5. 

இ6ப�6ப�ட ேபாறிவாள�களான இ. ெப.� )லவ�க5, அ	ணா அவ�களD� உைர 
$�/� வைரய�� (இராமாயண6, ெப�ய )ராண> ெசா(ேபா�) அைவய�� 
அம��தி.��, த1க5 $�வான க.*ைத ெத�வ��காம�, நிகO>சிய�� 
ந:வ�ேலேய த1க5 ெப.�த�ைமைய மற��, எA�� ேபானா�க5 எ�றா�, 
அத(+ அவ�க5 Mற6ப�ட வய�(Gவலி/� )ைகவ	��+ ேநரமாகிவ��ட� எ�ற 
M(G� உ	ைமயான காரண1க5தா� எ�G நா� ஒ6)� ெகா5ளேவ	:ெம�G 
அவ�க5 வ�.�ப�னா� - அ�ல� எதி�பா�*தா� அத� ப��ன� அவ�கேள 
த1க?�+ வசதியான வாK6பான ஒ. நாைள +றி6ப��: அ>ெசா(ேபா� 
நிகO>சி�+ ஒ. ந�ல $�ைவ� க	�.�க ேவ	:�. இதைன ேவ�க5 
ெசKதா��ைல. 

அ	ணாஅவ�கேளா: ெசா(ேபா� நிகO*தி ெவ(றிகாண $�யா� எ�பதைனேய 
அவ�க?ைடய இைட ெவளDநட6) எ:*��கா�:வதாக அைம��வ��ட�. 

ஆனா� க�பராமாயண*ைத/�, ெப�ய)ராண*ைத/� அ6ப�ேய ந�ப�னா�க5. 
ப�ைழ ஏ�� இ�ைல எ�றா�க5. 

ஆனா� அ	ணா க�பராமாயண*ைத ஐய�தி�பற ஆராK�தா�க5 - த�$ைடய 
ஆராK>சி $�வ�கைள '�வ�வ�F� ெகா	:வ�தா�க5. அ6ப�ேய 
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ெப�ய)ராண*ைத/� ஆராK�� பா�*தா�. இய(பைக/�, ேகா��லி/�, 
ெசA��ைண/�, ேபா�ற நாய�மா�களD� $ைற தவறிய ெகா:ைமகைள ம�க5 
$�ேன எ:*��கா��* தமிO ம�களD� ப	பா��(+ இைவ எ�லா� 
மாGப�டைவ அ�லவா? எ�G ேக�டா�. மG*�ைர�க வைகய��றி அ6)லவ� 
ெப.ம�க5 இ.வ.� ஊனமகனாய�ன�. 
(ஈழ*� அ�க5) 

 
தி..ச�ப* அவ�க?� நா=� ஒ. மன6ப�:6 பழகிேனா�. நா1க5 தி.மண� 
ெசK�ெகா5வ� எ�G $�ெவ:*தேபா� அ	ணா அவ�க5தா� அதைன 
வரேவ(G, தி.ம	தைத நட*திைவ�கிறவைர தன� இ�ல*�� தி.மண� 
ேபால� க.தி எ�லா ஏ(பா:கைள/� நிைறேவ(றிைவ*தா�. 

எ1க5 தி.மண*ைத த�ைத ெப�யா� அவ�க?� $*தKயா $தலியா� 
அவ�க?�, அ	ணா அவ�க?� $�னD�G நட*திைவ*தா�க5. அ	ணா 
அவ�க5 மிகE� உ�ைமேயா: மா6ப�5ைள* ேதாழைர6ேபா� எ1க5 
தி.மண*தி� உ�ைமேயா:� ெசய�ப�டைத இ6ேபா�� எ	ண� எ	ண� 
மகிOவ�	:. 

என�+ $த� +ழ�ைத ப�ற�தேபா�, +ழ�ைதேயா: 10 நா�க5 வ�� 
கா"சி)ர*தி� தம� இ�ல*தி� த1கிய�.��வ��:> ெச�லவா� எ�G அ	ணா 
அவ�க5 அைழ*தா�க5. அ6ப�* த1கிவ��: )ற6ப�டேபா� உன�+ எ�ன 
ேவ	:�! வா1கி* த.கிேற� எ�G அ	ணா அவ�க5 ெசா�னா�க5. என�+ 
சினDமா P��� பா��கேவ	:�. இவைர பல $ைற ேக�: மG*�வ��டா� 
எ�ேற�. அதைன� ேக�ட அ	ணா உடேனேய ெச�ைனய�� ெந6�`� 
b:�ேயாE�+ எ1கைள அைழ*� வ�தா�. ேபாரறிஞ� அ	ணா அவ�க?�, 
ச�ப* அவ�க?� ந�றாகேவ சா6ப�:வா�க5. இ.வ.� ஒேர இைலய�� உ	ட 
கா�சிக?� உ	:. இைலய�� ச�ப* அவ�க5 எைத வ�.�ப� உ	பாேரா, 
அைதெய�லா� அவ.�ேக வ��:வ��:, அவ� வ�.�பாதைத தா� உ	:, 
த�ப�ைய உ	ண ைவ*� மகிO�த பாசமி+ கா�சிக5 இ�G� இதய*தி� நிழலா� 
க	கைள6 பனD�க> ெசKகி�றன. ேபரறிஞ� அ	ணா அவ�க5, சில ேநர1களD� 
M�ட1க?�+> ெச�G தி.�)�ேபா� ேகாட�பா�கதி� (அ6ேபா� 
+�ய�.�ேதா�) எ1க5 வ L��(+ வ��, சா6ப�:கிேற�, எ�ன இ.�கிற� எ�பா�. 

சாத*தி� த	ணL� ஊ(றிவ��ேட�, எ�லாேம தL���வ��ட�, 
சைம*�6ேபா:கிேற� எ�ேப�. சாததி� த	ணL� ஊ(றிவ��டா� எ�ன? ேமா� 
இ.�கிறத�லவா? ஊGகாK இ.�கிறத�லவா? ேபா�ம ைவ எ�G 
சா6ப��:வ��: ேபசிவ��:6 ேபாவா�, எ� ப�5ைளக?ட�, இ6ப� பல 
ச�த�6ப1க5. 
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என� �ைணவ� ச�ப* அவ�க5 நாடா?ம�ற உG6ப�னராக இ.�தேபா�, தி�லி 
தைலநக.�+ வ.ைக த�த ேபரறிஞ� அ	ணா அவ�க5 அ1கி.�த எ1கள� 
இ�ல*தி� ப*� நா�க?�+ ேமலாக த1கிய�.�தா�க5. அ6ேபா� தன� த�ப� 
(ச�ப* அவ�களா6) ப(றி எவ�ட$� ெத�வ��க $�யாத மன>0ைமைய, 
மன�வ��: எ�னDட� எ:*�� MGவா�. தன�+�, த� த�ப��+� இைடேய 
க.*� ேவGபா:கைள f��வ�:ேவா� மY� எ>ச��ைகயாக இ.�க> ெச�லி, 
எ�னDட� பல தகவ�கைள> ெசா�ன�	:. 
(ஈ.ெவ.கி. 0ேலாசனா ச�ப*) 

பா�� ேப� க	கா�சி �ச�ப� மாத*தி� நட�+�. க	கா�சிய�� ஒ. நா5 எ1க5 
+Aவ�ன�� அ1ைகய(க	ண� நாடக� நைடெப(G�ெகா	�.�த�. 
உ�கா.வத(+ அ6ேபாெத�லா� நா(காலிக5 ேபாட6ப:வதி�ைல. கீேழதா� 
உ�காரேவ	:�. �ச�ப� மாத� பனD�கால�. ஆைகயா� தைலய�� ஒ. 
�	ைட> 0(G� ெகா	: $�னா� வ�� கீேழேய உ�கா���வ��டா� அ	ணா. 

நா� ஓ�6ேபாK வரேவ(கிேற�. நா� தலைம* தா1க வரவ��ைல. நாடக� 
பா�6பத(காக*தா� வ�தி.�கிேற�. நL1க5 ெச�G நாடக*ைத நட*�1க5 எ�G 
சி�*��ெகா	ேட எ�ைன அ=6ப�ைவ*�வ��டா�க5. 

நா� இதைன> ெசா�வத(+ காரண� இ.�கி�ற�. நா� ஆ1கில6 பட1க5 
பா�6பத(+ (ெச�ைனய�� உ5ள) ஓ�ய� திேய�ட.�+6 பல$ைற 
ெச�றி.�கிேற�. அ6ேபா� பல$ைற அ	ணாைவ அ1+ பா�*தி.ககிேற�. 
அவ� எ6ேபா� வ�தா� எ�பேத ெத�யா�. வண�க� ெத�வ�*தா� 
சி�*��ெகா	ேட வண�க� ெத�வ�6பா�. அ[வளEதா�. அவ� சிறி� 
வ�.�ப�னா� Mட, அ6ேபா� இ.�த )கA�+ ஆ�பா�ட� ெசKயலா�. 
திேய�ட�� உ5ள எ�ேவா.�, யா� வ�தி.�கிறா�க5, எ�G தி.�ப�6 
பா��+�ப� சலசல6ைப உ	டா�கலா�. எ�E� இ�லாம�, எ[வ�தமான 
ப�தாEமி�லாம� வ.வ� என�+ அவ�ட*தி� மி+�த மதி6ைப எ(ப:*திய�. 

என�+ அவ�ட� மிகE� ப��*த�, எ[வளேவா உய��த நிைலய�� இ.�தாF� 
அட�கமாக, அைமதியாக, எளDைமயாக இ.�த�தா�. 
(நாடக� காவல�. ஆ�.எb.மேனாக�) 

 
இ1கித� அறி�� இைசவாண�கைள6 ேபா(Gவதி� அ	ணாE�+ நிக� 
எவ.மி�ைல. ஒ. நா5 கா"சிைய அ:*த அKய�ேப�ைடய�� தி.மண 
நிகO>சிய�� என� இைச நிகO>சி நட�கிற�. அேத நாளD� அவ.ைடய ந	ப� 
வ L�:* தி.மண*தி� ம(ெறா. இைசவாண� நிகO>சி/� நைடெப(ற�. 
(அ	ணாவ�� ஆ.ய�� ந	ப� டப�5/.ேக.ேதவராசனா� வ L�:* தி.மண�). 
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இ�ன$� ெசா�ல அ�த நிகO>சி ஒ.வ�த ேபா�� மன6பா�ைமய�ேலேய 
அைம��வ��ட�. ஆனா� அ�ப�� சிகரமான அ	ணாவ�டமா பைக/ண�>சி 
ஏ(ப:�? அவ�களDட� நயமாக� Mறி ச(G $�னதாக அ(த நிகO>சிைய* 
ெதாட1கைவ*� அ1ேக/� ெச�G வாO*திவ��:, இ1ேக வ�� எ� 
நிகO>சிய�F� கல��ெகா	: வாO*தினா�. 

அ()தமான இைச இரசிக� அவ�. அவர� ெசா(ெபாழிEகளD� இைசவாண�க?�ேக 
உ�*தான பல ச1கீத ெசா(கைள உவைமயாக� Mறி ப�ரமி6ைப ஏ(ப:*�வா�. 
என� +.நாத� தி.6பா�)ர� 0வாமிநாத6 ப�5ைள இைசயர0 த	டபாண� 
ேதசிக�, தி..�.எ�.இராசர*தின�, ந�6ப�ைச6 )லவ� ேக.ஆ�.இராமசாமி, 
கைலவாண� ஆகிய பல�ட� அவ.�+ இைச மய�க� உ	:. 
(இைசமண� சீ�காழி ேகாவ��தராச�) 

 
அ	ணா அவ�க?ட� ஏற*தாழ $6பதா	:க?�+ ேம� பழ�க$	: - என�+! 
அ	ணாைவ6 ப(றி 0.�கமாக> ெசா�லேவ	:ெம�றா� - அவ� அறிE5ள 
+ழ�ைத எ�Gதா� ெசா�லேவ	:�. 

தி.வ5?வ� பட*ைத வைர�தைத6 ேபால அ	ணாவ�� பட*ைத/� கால*தா� 
அழியாதவாG வைர��ைவ�கேவ	:� எ�G நிைன*� அவைர பல ேவG 
ேகாண1களD� நாேன படெம:*� ைவ*ேத�. என�+ ைக கா�க5 
ச�யாகிவ��டா� $த� ேவைலயாக வ5?வ� பட*ைத எAதிய�ேபால 
அ	ணாவ�� தி.உ.வ6 பட*ைத எAதிவ�ட6ேபாகிேற�. (ைக கா�க5 ெசயல(ற 
நிைலய�� அ�த ஓவ�ய ம�ன� ப:*த ப:�ைகயாக இ.�கிறா�) நா� எ:*த6 
)ைக6பட*ைத6 பா�*�வ��:, அழகான அ	ணா*�ைரயா எ:*தி.�கிேற! எ�றா� 
அ	ணா. இ.�கிற அழ+தா� படமாக வ�தி.�கிற� எ�ேற�. அ	ணா 
தி.வ5?வ� பட*ைத பல ேகாண1களD� 0(றி ச(றி6 பா�*தா�. தி.வ5?வைர 
அவ� பா�*��ெகா	�.�தேபா�, அவர�க	க?� வ5?வ� க	கைள6 
ேபாலேவ என�+* ெத��த�. இ�த6 பட*ைத டா�ட�. ஜாகீ� உேச� தமிழக 
ச�டம�ற*தி� திற��ைவ*தா�. 

ஒ. $�கிய வ�ஷய� எ6ப�6ப�ட M�ட*திF� எAதிைவ*��ெகா	: ேபசாத 
அ	ணா, இ�த6 பட*ைத6 ப(றி6 ேபச�ேபா� ம�:� எAதி6 ப�*தா�. அ�த 
ேப>ைச நா� அ6ப�ேய பதிE ெசK� ைவ*தி.�கிேற�. அ	ணாE� Mட 
ஓவ�ய� வைர�தி.�கிறா�. ஓவ�ய� எ6ப� இ.�கிற� எ�ப� $�கியம�ல 
ஓவ�ய� ேபா:வத(+	டான ஐ�யா அவ.�+ வ�தி.�கிற�. 

ஓவ�ய�கைள மிகE� மதி�க� M�யவ�. அ� ம�:ம�ல இ�னD�ன 
ஓவ�ய1களD� இ�னD�னா� ெக���கார�க5 எ�G ெத���ைவ*தி.�தா�. 
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அ	ணா மாதி� ஒ.வ� ப�ற6பத(+ ஐ'G ஆ	:களா+�. 

அ	ணாவ�ட� இ�ெனா. தனD� +ண�, யா� மY�� அவ.�+ வ"ச� - 
ெபாறாைம கிைடயா�. அவைர6 ேபா� இ.6ப� க�ன�. 
(ஓவ�ய ம�ன� ேவeேகாபா� ச�மா) 

ப�தி: 33 

நா� 3-வ� ஆன�b ப��+�வைர எ*தைகய ெபா�� M�ட*தி(+� 
ெச�வதி�ைல. க�a�ய�� நட�+� உைரயாட� வ�வாத ம�ற� சா�பாக நிகA� 
M�ட1க�+� ேபாகமா�ேட�. ஆனா� 3-வ� ஆன�b ப��+�ேபா� லேயாலா 
க�a�ய�� நட�த ஆ1கில> ெசா(ெபாழிE6 ேபா��ய�� $த� $தலாக� 
கல��ெகா	ேட�. 
(28.01.1959 - கா"சி ப>ைசய6ப� க�a� - அ	ணா) 

ெபா1க� தி.நா5 எ�ப� கால"ெச�ற நம>சிவாய ($தலியா�) அவ�களா�தா� 
$த� $தலாக> ைசனா பஜா�� இ.�த ப>ைசய6ப� க�a�ய�� 
ெகா	டாட6ப�ட�. 

ேதாழ� ஜி�னாைவ நம� தைலவ� ச�தி�க வ�.�ப�யேபா� நா� உட� வர 
மG*ேத� எ�G�, நா� அ6ேபா� �ேராக� ெசKேத� எ�G� சமYப*தி� 
ப*தி��ைகய�� +றி6ப���.�தா�. நா� உட� ேபாக மற*த� உ	ைமதா�. 
ேதாழ� ஜி�னாைவ ஒ. தி�டமான $�ைவ ைவ*��ெகா	: பா.1க5. ெவG� 
உப>சார*தி(காக பா�6பதி� பலேன�� இ�ைல எ�G ெசா�ேன�. தைலவ�� 
ச�தி6) ெவG� உப>சார ச�திேப எ�G நா� அறி��ெகா	ட காரண*தா�தா� 
உட� ேபாக மG*ேத�. தைலவேரா: ச	ேட அ6ச�வ� ஆசி�ய� ேதாழ� 
ப�.பால06ப�ரமண�ய�, இ6ேபாA� ைசவ சீலராக வ�ள1+� ேதாழ�. 
ேக.எ�.பால06ப�ரமண�ய� ஆகியவ�க5 உட� ெச�றா�க5 fவ.� தி.�ப� 
வ.�ேபா� மன�கச6ேபா:தா� தி.�ப�வ�தா�க5. ச�த�6ப� அ6ெபாA�� 
தவறவ�டப�ட�. ேதாழ� அ�ேப*காைர> ச�தி*த வாK6)� பயன(ேற ேபாய�(G. 
இ6ப�யாக* தவறவ�ட6ப�ட ச�த�6ப1க5 ஏராள�. 
(21.01.1950 - ெச�ைன - அ	ணா ) 

இ�ைறயதின� எ�னDட*தி� ஏதாவ� தமிO அறிE இ.�கி�றெத�றா�, அதைன 
தமிOநா: இ�ைறயதின� ஏதாவ� ஓரளE ேபா(Gகிறெத�றா�, அ� கா"சி)ர� 
அளD*த ப�>ைச எ�பைத ெப.ைம/ட� நா� ஏ(G�ெகா5ள* தயாராக 
இ.�கிேற�. அ�த அளE�+ என�+ தமிO அறிE�, தமிO இல�கிய*தி� 
ப(GதF� ஏ(பட> ெசKத இர	: தமிO6 )லவ�கைள கா"சி)ர� 
என�களD*தி.�கிற�. அதிேல ஒ.வ� ெபய� ஏகா�பர ஐயா எ�ப�. ம(ெறா. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



)லவ� தி.ஞானச�ப�த�. 
(கா"சி ெபா��M�ட� - 05.02.1957 - அ	ணா) 

நா� மிகமிக> சாமா�ய�. ஆய�=� தி�/� எ	ெண/� $ைற6ப� இ.�தி�� 
இ.��ைன வ�ர��:� ஒளDய�ைன உ5ள1ைக அளE5ள அக�வ�ள�+* த.கிற� 
அ�லவா? அ�ேபால எ�ைன ஒ. மாெப.� வ�:தைல இய�க*ைத நட*தி> 
ெச�F� ெபாG6ப�ைன ஏ(க*த�க நிைல�+ - நL1க5 உ1க5 அ�ைப6 ெபK� 
ஆளா�கிவ���.�கிறL�க5. நா� மிக மிக M>ச6ப:பவ� - உ1க?ைடய 
உ(சாகf�:� த�ைம/�, உGதி த.� ேப>0�, ெசயF�, உடனD.�� 
பண�யா(G� திற=� ேச���தா�, எ�ைன இ�த அளE�+ ெபா�6பண�* 
�ைறய�ேல ஈ:படைவ*த�. 
(அ	ணா) 

நம�+ நம� ெகா5ைகய�� திடமான ந�ப��ைக இ.�+�ேபா� பயெம�ன? 
எ6ப�/� இ�G மா(G $காமி� உ5ளவ�களDேலேய பல�, ந�ேமா: ேச.� நா5 
வர*தா� ேபாகிற�! உன�+ நம� ந	ப�, ஓயா� உைழ�+� எ�.வ�.நடராச� 
ெத�/ம�லவா! அவைர எ�னெவ�G எ	ண��ெகா	டாK!! ஏ! அ6பா! அதி தLவ�ர 
கா1கிரbகாரரா>ேச! ச	டமா.த> சி1க� ச*தியf�*திய�� ப�ர*திேயக6 
பய�(சி� Mட*தி� பல ஆ	:�கால� இ.�தவ�! ெச�ைன ஜி�லா 
கா1கிரbகமி��ய�ேல உG6ப�ன�, எதி�கால கா�6பேரஷ� ெம�ப� எ�G�, ஒ. 
சா�0 அ�*தா� எ�.எ�.ஏ. ஆகலா� எ�G� Mறி வ�தன�. ெச�ைனய�� எ1+ 
பா�*தாF� இ�த எF�) மனDத� கா1கிரச�லாத க�சிகளD�மY� க	டன� 
ெபாழிவா�! வைச ெமாழியா� எ�ைன அ�>சி6பதி� அவ.�+ அ6ேபா� அலாதி 
ஆைச! நா� கா�6பேரஷ� ேத�ததி� ஈ:ப�டேபா� எ�ைன* ேதா(க��க $A 
f>சாக ேவைல ெசKதவ�. அ6ேபாெத�லா�, அவ�ட� நாலா� தமிO நடமா:�! 
நால� தமிO எ�றா� ெத�யவ��ைலயா? இய�, இைச, நாடக� - $*தமிO, வைச, 
நாலா� தமிO!! எ�ன அ6ப� ப�ர*ேயக6 ெபய��: அைழ�கேவ	�ய அளE�+ 
வைச இ.�த� எ�கிறாயா, ேக5 த�ப�! ெசா�கிேற�! நL எ*தைனேயா வ�Tதி 
வ��வ1க5 ஏசி6 ேபச� ேக��.பபாK, இ�ேபால� ேக�ட�	டா ெசா�, 
பா�6ேபா�. 

ெந"சிேல இ.�கிற ம"சா ேசாG ெவளDேய வ.� ஆமா�. 
இத(+ நாலா� தமிO எ�G தனD> சிற6) அளD�காமலி.�கலாமா, ெசா�F. 

ெபா.5 எ�ன ெத�/ேமா இத(+ - ஒ. தா�+* தா�கிய�� கிGகிG எ�G 
தைல0(றி, வா�தி எ:�கேவ	� ேந�:� - அ6ேபா� உ	ட சாத� ம"ச5 
ம"சளாக ெவளDேய வ.�! இ�தா� ெபா.5! 
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ேபசின� ந�ம நடராச�! என�+*தா� இ�த அ�>சைன! ேத�த� கால�! ேதச ப�தி 
அவ.�+* தைலய�� ஏராளமாக! Xப� ேபாட ச*தியf�*திக5. எனேவ நாலா� 
தமிைழ* தாராளமாக6 ெபாழி�தா�; என�+ அவ� எ6ப� அ�த நைடைய இ6ேபா� 
மற��வ��டா� எ�GMட> சில சமய1களDேல ஆ>ச�யமாக இ.6ப�	:. 

நைட இ�; உைட கத�! பைட/� உ	:, மாைல கலக*��+ ஆறணா; இரE 
கலக*��+ எ�டணா; ேநா�Vைச� கிழி�க ஒ. jபாK; சாண�வ Lச இர	டைர; 
கைன*��கா�ட ஒ. அணா; $	டா த�ட f�றணா; fைல $:�கிேல நி�G 
வ�)> ச	ைடேபாட f�G jபாK; இ6ப� ேர� ேபசி�ெகா	: பாரதமாதாE�+> 
ேசைவ ெசK/� பைட வ Lர�க5 உ	:! இ*தைன�+� என�+ அவ� அ6ேபா�� 
ந	ப�தா�! ெதாழிலாள� இய�க� கா�ய*தி� ஒ�றாகேவ ேவைல ெசKேவா�. 
உ�னDட� உ	ைமைய> ெசா�வதிேல தவG எ�ன, ஆ1கில*திேல ஏதாவ� 
ெதாழிலாள� ச1க*�க+ க�த� வ��வ��டா�, எ�னDட� ெகா	:வ�� 
கா�:வா�!! காைலய�� இ� - மாைல வ�தாேலா ேபாேலா 
பார*மாமா�கீயாகிவ�:வா�!! 

அ6ப�6ப�டவ� இ�G, எ[வளE அ.�பண�யா(றி வ.கிறா� திராவ�ட� 
இய�க*தி�, எ�பைத6 பா��கிறாய�லவா! 

க5டாய இ&திைய fைழ*தா� ஆ சாBயா�. 

இ�தி எதி�6)6 ேபா� �வ1கி(G! நா� பதறாம� பைக வள�*�� ெகா5ளாம�, 
தமிO6 ப	) ெகடாம�, ெகா5ைக வAவாம�, +றி�ேகா5 மறவாம�, எதி�6)�+ 
அ"சாம�, பண�யா(றிேனா�. கா1கிரb வ�டார*திேலேய நம�+ ஆதரE 
அG�ப�(G; நடராச� ேபா�ற பல கா1கிரb ந	ப�க5, நா1க?� தமிழ�கேள! 
எ1க?�+� தமிழா�வ� உ	:! நா1க?� இ�தி�+ அ�ைமயாக மா�ேடா� 
எ�G ேபசின�. $தலி� ந�மவ�கைள> ச�தி�+�ேபா� - ப�ற+ 
த1க?�+5ேளேய - அத(+� ப�ற+ கா1கிரb ேமைடகளDேலேய! இைத நா� 
மிகE� ரசி*தி.�கிேற�. 

இ�தி எதி�6)6 ேப0� கா1கிரbகார�கைள அட�கியாக ேவ	:� எ�ற நிைலைம 
ஏ(ப�:வ��ட�, ச*தியf��திக?�+. 

ச*தியf�*திக5 தைட வ�தி*தாF�, மYறி, தாKெமாழிைய� கா�+� பண�)��தாக 
ேவ	:� எ�ற க�ட� வ��வ��ட� நடராச� ேபா�ேறா.�+. 

ெச�ைன ஜி�லா கா1கிரb கமி��ய�� இ�த6 ப�ர>சிைன கிள�ப�வ��ட�! ந�ல 
வா�*ைத ெசா�லி நடராசைன� ேகா�ைடய�� T��வ�ட> ச*தியf�*தி 
தி�டமி�டா�. தாKெமாழி6ப(றி(+� இடமளD*� வ��ட ப�ற+, நடராச� கா1கிரசி� 
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க�:*தி�ட*ைத உைட*ெதறி��வ��: ெவளDவ��வ�:வா� எ�G என�+ 
ந�றாக* ெத���வ��ட�. 

எனேவ, ெச�ைன ஜி�லா கா1கிரb கமி��� M�ட� நைடெபG� நாேள, நா�, 
நம� ந	ப�க5, ெச�ைன ெப*�நாய�க�ேப�ைடய�� நட*�� இ�தி எதி�6)� 
M�ட*தி�, கா1கிரைச வ��: வ�லகிய எ�.வ�.நடராச� ேப0வா� எ�G �	: 
அறி�ைக அ>சி�:, கா1கிரb கமி�� M�ட� நைடெபG� இட*��ேக ந	ப� 
கேணச� fல� அ=6ப�வ��ேட�. 

உ5ேள, ெகா"0த�, ெக"0த�, மிர�ட�, சப�*த� ஆகிய எ�லா சரமான 
க�ட$� நட�ேதறி, நடராச� ராஜினாமா ெசK�வ��: ெவளDேய வ�தா� - 
அவ�ட� இ�த ேநா�Vb தர6ப�ட� - எ6ப� இத(+5 அ>சி�:வ��V�க5 எ�ற 
ேக�டா�. இ� காைலய�ேலேய அ>சாகிவ��ட�. இ�ேபாலதா� நட�+� ஏ�G 
ெத��� அ>சிட6ப�ட� எ�G கேணச� Mற, நடராச� அ6ப�யா? எ�G 
ேக�:வ��:, ேநேர இ�தி எதி�6)� M�ட*��+ வ�தா�. அ�ற �வ�க6ப�ட 
அ.�பண�, நாளாக ஆக, தர$� திற$� வள.� வைகய�� நைடெப(ற வ	ண� 
இ.�கிற�. எனேவ ெகா5ைகைய எ:*�� MGவதிேல, ப	) ேவ	:�. அவ�க5 
இ�G ேகாப� ெகா	டவ�களாக இ.�கிறா�கெள�றா�, நா� இ�=� அவ�க5 
உ5ள*தி� )க*த�க வ�தமாக, நம� ெகா5ைகைய எ:*�ைர�கவ��ைல 
எ�Gதா� ெபா.5! நடராச�க5, எ1+� இ.�கிறா�க5. 
(அ	ணா) 

ப�தி: 34 

 
அ�� நட&த தமிழிைச வ�ழா 
ெவ	ண�லE� வா=� ேபாேல! வ	ணமல.� மண$� ேபாேல! கா"சி 
திராவ�ட� கழக*தா� நட*தி�ெகா:*த இைசவ�ழா, ரசிக�களD� உ5ள*��+ மி�க 
இ�பf�:வதாக இ.�த�. தமிO6 T1காவ�ேல, உய�ப}ட*திேல வ L(றி.�� 
ப	பா� மகிOவ��+� இைசவாண�கைள 04.01.1945-லி.�� 09.01.1945 வைர, ஆG 
நா�க5 கா"சி)ர*தி(+ வரவைழ*�, அவ�களD� இைசவ�.�ைத ம�க5 உ	: 
களD�க உதவ� ெசKதன�. கா"சி திராவ�ட கழக* தைலவ� ேதாழ� ேக.எb. 
$=சாமி அவ�க?� ெசயலாள� ேதாழ� �.ப�.எbெபா�ன6பனா.�, இ[வ�. 
தைலவ�க?�+� உதவ�யாக, ப�ரபல வ�யாபா�களான, ேதாழ�க5 ஆப}ச�, 
த1கேவ� $தலியா�, )�டாசாமி, சி.வ�.எ�. அ	ணாமைல, சி.வ�.ஏகா�பர�, 
ஆகிேயா� இ.�தன�. 0யம�யாைத உல+�+5 வ.$�னேரேய 
இைசவாண�கைள ந	ப�களாக6 ெப(றி.�த, ெப.ைம ேதாழ� 
�.ப�.எb.ெபா�ன6பனா 
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.ைடய�. ெசயலாள�� தி�ட*ைத* திற�பட நட*தி*த.� ெபாG6)ண�>சி/ட� 
பண�யா(றிய ெப.ைம, திராவ�ட� கழக*தைலவ� ேதாழ�, ேக.எb.$=சாமி 
அவ�க?�+ உ�*தாக இ.�த�. இவ�களD� ஊ�கெம�ற 0.தி/ட� இைசவ�ழா, 
04.01.45 மாைல ஆர�பமாகி மேனார�மியமாக 09.01.45 இரE 10 மண��+ேம� 
$�E(ற�. இைடேய இ.�த ஆG நா�க?� இைச வ�.�� ெகா�டைகய�� 
ஆய�ர�கண�கான ம�க?�+. அ�) வ�.�� திராவ�ட� கழக� க��ட*திேல 
இைசவாண�க?�+. ஆG நா�களD� பதி�f�G க>ேச�க5. 9 பா�:� க>ேச�க5. 
f�G $ைற நாதbவர�! ஒ. +ழ�! இ�$ைறய�� கா"சி)ர*தி� இ�வைர 
(கால"ெச�ற நாயனாப�5ைள கால*��+6 ப�ற+) நட�ததி�ைல எ�G Mறலா�, 
அ[வளE அைம6பாக இ.�த�. ம�ரமான தமிO இைசமைழைய* தமிO இைச 
இய�க� ேதா�Gவத(+ ெந:1கால*��+ $�ப�.�ேத ெபK�வ�த, ம�ைர 
மா�ய6ப 0வாமிக5 எ=� இைசவாண� இனDைமைய6 ெபாழி�தா�. அவ� 
இைசவாண� ம�:ம�ல இைச க�*தாE1Mட. அவ.ைடய கீ�*தன1க5 
ெப.�பாF� அவேர இய(றியைவ. சாதாரணமாக* தியாக� கீ�*தன1களD� 
பாடா�திர வ�ேசஷ� உ	:. தமிO6 பா��ேல அதைன� காண$�யாேத எ�G 
சில� வாதி:வ�, அவ�க?�+ ம�ைர மா�ய6பா தம� இைச fல� இனDைமயான 
பதிFைர*தா�. அ�றிரE தி.வாவ:�ைற ஆதின வ�*வா� ேதாழ� நடராஜ0�தர� 
(க�காய�) தம� நாதbவர� க>ேச�ைய, ேதாழ� மYனா�சி 0�தர�, ச	$க0�தர� 
ஆகிய இ.வ�� தEFட� நட*தினா�. அ�G அவ.ைடய ேதா� ஆலாபன$� 
இராக மாலிைக/� ரசிக�கைள6 பல$ைற சபாZ Mற ைவ*த�. bவர*ைத 
நாதமா�+� சிரமமான கா�ய*ைத> 0ைவ மி+�திட> ெசKவ�, நாதbவர�. அ�த 
அT�வ* திறைம/ட� க�காய� அவ�க5 அ�G தம� க>ேச�ைய நட*தினா�. 

ெசௗராZ�ராவ�� ஒ. கி.தி/�, க�யாண�ய�� ஒ. உ.6ப�/� வாசி*� 
ம�கைள மகிOவ�*தா�. 05.01.1945 மாைல, த"ைச ெகௗ�ல�0மி சேகாத�களD� 
இைச நைடெப(ற�. பைழய கி.திகைள/�, )திய தமிO உ.6ப�கைள/� 
சேகாத�க5 இனDைம/�, வ�*வ* திறைம/� வ�ள1+�ப� பா�> சைபைய 
மகிOவ�*தன�. 

இரE இைச அர1கிேல ெக�ப}ரமாக வ�தம��தா� தி.6பா�பர� சாமிநாத6 ப�5ைள 
அவ�க5. +ழFட� மாயவர� ேதாழ� ேகாவ��தராஜ6 ப�5ைள அவ�க5 மல��த 
$க*�ட� வ�தம��தா�. சாமிநாத6ப�5ைள அவ�க?�+6 ப�கவா*ய� வாசி6ப� 
எ�றா� அகமகிO>சி உ	டாவ�� சகஜ�தாேன. $�கனD> சாG கிைட�க6 
ேபாகிற� எ�G $�M��ேய ெத��� ெகா	டதா� அ�ைறய ஜமாைவ� 
க	ட�ேம ம�க5 களD6ெபKதின�. +ழ� சாமிநாத.�, ப��F�+� 
ேகாவ��தராஜுE�, மி.த1க*��+� +(றால� சிவ வ�ேவF� M�னா� இைச 
இனDைம இ�ப� இ.��தாேன தL.�. அ�G தி.6பா�பர� சாமிநாத�� 
+ழேலாைசைய� ேக�டவ�க5, ெசவ�ய�ேல பாK�த இ�ப�, ெகா"ச ந"சம�ல. 
அT�வராக1களDேல கி.திகைள எ:*�, அனாயாசமாக, பல வ�*வா�க5 )க6 
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பய6ப:� இட1களDேல அழகாக> ச"சார� ெசK�, இராக பாவ*ைத> ெசா��தா� 
+ழ� fல� அ�G. Tஷாவண�, கீ�வாண�, ப"சனதLசா $தலிய இராக1களDேல, 
கி.திகைள வாசி*�� கா��, அ�த வ�.��> 0ைவய�ேல ெசா�கி� கிட�த 
ரசிக.�+ ச1கராபரண இராக*ைத வா� வா� ஊ��னா�. அவ.ைடய +ழF�+, 
ேவG யா� ப�கவா*ய� வாசி�க $�/� எ�G ேக�ப� ேபாலி.�த� ப��F� 
மி.த1க$�. அவ�களD� வாசி6ப�� திறைமைய� க	:, சாமிநாத6 ப�5ைள 
அவ�கேள மிகE� ரசி*தா�. 0கபாவ� அ�ைறய க>ேச�ய�� உ>சbதான*��+> 
ெச�ற�. கரகர6 ப��யாவ�ேல அ�G அவ�, மாயவ�*ைத ெசK+ றாேன எ�ற 
உ.6ப�ைய வாசி*தா�. அ�G அவ.ைடய +ழலி� இனDைமய�F�, வ�*வ* 
திற*திF�, அ=பவ ரச*திF� இலய�*தவ�க5, ஒ. சிG +ழ�, அதிேல சில 
�வார�, இைத ைவ*��ெகா	:, அவ� எ[வளE மாயவ�*ைதக5 கா�:கிறா�, 
ம�ர*ைத வா� வ L0கிறா� எ�G மகிO�� Mறின�. ஏ�, தி.6பா�பர*தா�� 
+ழேலாைசய�� இனDைமைய* தமிழக� அ��க� ேக�: இ�)GமாG ெசKய� 
Mடா� எ�ற ேக5வ�/�, அவ� சாமிநாத6ப�5ைளதாேன, சாமிநாத ச�மாவாக 
இ.�தா� ச�வசதா கால� அவ.�+> சா�0க5 இ.�+� எ�ற பதிF� ஒ. 
ஆைள� கா�ட�:ேம பா�6ேபா� இவ.�+ ஈடாக அ�ரகார*திேல எ�ற எA>சி� 
+ரF�, சைபய�ேல பல இட1களDேல ேக�ட�. ம�களD� உ5ள*ைத 
அ�+ழேலாைச ெம�ல ெம�ல> ெச�G இ�பமாக* தடவ�யப� இ.�த�. 
06.01.1984 மாைல இைச வ�ழா ேதாழ� ச1கசாமி அவ�களD� இைச/ட� �வ1கி(G. 
அ�றிரE, இைச அர1+, மY	:� நாயனாப�5ைளய�� நா�கைள நிைனz�:� 
வ�தமாக மாறிவ��ட�. சா��ய�+� மYணா�சி0�தர� அ�ைமயா�� இைச/�, 
மி.த1க� ச1கநாயகி அ�ைமய�� அதி�ேவ�:க?�, மாத� த�ைம இழிE 
ெசK/� மடைமைய இ� இ�ெய�G இ�*�* தவ�: ெபா�யா�கி(G. அ�ைறய 
ஜமாவ�ேல ெவG� நகா0 ேவைலக5, இ�தி�`�க5, இைவக?�+ இட� 
கிைடயா�. நாயனாப�5ைள பால*�6 பாண�, +ரலி� இனDைமைய* 
�ைணெகா	:, ஆைள மய�கிவ��: அ6ளாb வா1+� பா�ட�ல. பாட 
அ=பவ�, பய�(சி வ�ேசஷ�, சாதகபல�, ரசபாவ� $தலிய அ�ச1க?ட� இராக 
பாவ தாள� இைச�தி.�த�. ைபரவ�, |ர"சனD இராக1களDேல, அ=பவ$� 
ரச$� கல�த ஆலாபன� ெசK�வ��:, அA*த$� அA+� வ�ள1+�ப� 
உ.6ப�கைள6 பா�, வ�*வ*�வ*ைத வ�ம�ைசயாக வ�ள�கினா� அ�ைமயா�. 
)��ேகா�ைட மி.த1க Tஷண�யா� சைபய�ன� ஆ>ச�ய6ப:�ப�யாக வாசி*தா�. 
மி.த1க1களDேல இர	: வைகய�ன� உ	ட�லவா. ெப.�பாலானவ�க5 
மி.த1க*ைத அ��கிறா�க5, அ�தா1கமா�டாம� அ�க.வ� அலGகிற�. அ�த 
அலறைல� ேக�:> சைபய�ன� ப�தாப6ப:கி�றன�, ச(G அய��� அைர* 
X�க*தி� இ.6பவ�க5, தடதட ச*த� ேக�: வ�ழி*��ெகா5வ�. ம(ெறா. 
வைகய�ன� - இ�த அ�டவைணய�� மிக> சில�� ெபயேர ேச��க6படேவ	:�. 
மி.த1க� அ�6பவ�கள�ல, வாசி6பவ�க5, இனDைம �ல1க வ�*வ*வ� வ�ள1க, 
இ6ப� வாசி6பவ�களDF�, கா��+ ம�:� இனDைம த.�ப�யான ெபா� 
அ�கைள� கா��வ��:, ைகத�:தைல6 ப�சாக6 ெபGபவ�க5 சில� உ	:. ஒ. 
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சில.�+ ம�:ேம மி.த1க*ைத வாசி*�� கா�டE� வ�*வா�க5 ெம>ச�M�ய 
வ�த*திேல வாசி�கE�, இனDைமைய/� திறைமைய/� சம எைடயா�கி� M��� 
கா�டE� ெத�/�. )��ேகா�ைட அ�ைமயா� இ�த ரக� எ�ன அ.ைமயான 
வாசி6). அதிேல எ[வளE ந�ப��ைக, சிரம*ைத6ப(றி> சிர*ைதய(ற வாசி6). 
அ�G நாF கிைள> சE�க*திேல ப�லவ�. சாதாரண வ�*வா�க5 ச"ச��க6 
பய6ப:� இட1க5. எதிேர சைபய�ேல, பல வ�*வா�க5 தாள� ேபா:கிறா�க5. 
ஆர�ப*திேல மிர�:கிறா�க5 எ�ேற ெசா�லலா�. அவ�க5மY� )��ேகா�ைட 
மி.த1கTஷண� ஒ. பா�ைவைய> ெசF*திவ��:, மி.த1க நாத*ைத� 
கிள6ப�னா�க5, ெபாறி பற�கலாய�(G. இ�/� இ��கிற�. இைடய�ைடேய மி�ன� 
ேதா�Gவ�ேபால ரசிக�களD� ப(க5 ெவளDேய ேதா�றி* ேதா�றி மைறகி�றன. 
கர$� க.*�� ஏககால*தி� க:ேவகமாக> ெச�கிற�, தாள� ேபாட 
ஆர�ப�*தவ�க5, மி.த1க� வாசி�+� அ�ைமைய மிர�ட $�/� எ�ற 
மன6பா� +�*த�ேபாK தா1க5 மிர	: தாள� ேபாடலாய�ன�. இத(+5, 
அ�ைமய�� வ�*வ* திறைம வ LG ெகா	: வ��ட�. கரேகாஷ� மY	:� 
மYனா�சி0�தர*தி� தE� வ��வ��டேதா எ�G எ	e�ப� இ.�த�. அ[வளE 
)கைழ )�கேகா�ைட இர1கநாயகி அ�ைமயா�, வா1கி� ெகா	: ஒ. சிG 
)�சி�6ைப> சைபய�ேல வ Lசி எறி��வ��:, வழ�கமான $கபாவ*�ட�, 
வா*ச�ய*ேதா: தம� சா*ய*�ட� வ�ைளயா�னா�. 

+ளD�கைர ேதாழ� ப�>ச6பாவ�� நாதbவர� அ�றிரE அ.ைமயாக இ.�த�. 
அ�G அவ� வாசி*த ைபரவ� ரசிக�க?�+ வ�.�தாக இ.�த�. 

07.01.1945 மாைல, தி.வாj� ேதாழ� �.வ�.நம>சிவாய�, சிவவ�ேவ�, பாF 
ஆகிேயா�� ப�க வா*ய*�ட�, இைச இ�ப*ைத அளD*தா�. தி.6பா�பர� 
சமிநாத6ப�5ைள, +ழலி� இைசைய� M��� கா��னா� எ�றா� �.வ�. 
நம>சிவாய�, +ரலி� அ�த� +ழலிைசைய� M��� கா��னா� எ�G 
ெசா�லலா�. அ[வ�த இனDைம ேதாK�தி.நத� அ�த இைசய��. ெம.+ ஏறி ஏறி, 
ம�ர� +ண� த��ப� நி(கிற� +ரலிேல. அ�த இனDைம/ட� திறைம அதாழைம 
T	: இ.6பதா�, 0ைவ பய=5ளதாக இ.�கிற�. Tஷாவண�, ப+தா�, 
உமாபரண� $தலிய இராக1கைள, இல�சணமாகE� க>சிதமாகE� வ�ள�கி, 
சி�� பா: சி(றாG ேபால, மளமளெவன உ.6ப�கைள வ Lசிவ Lசி ரசிக�க?�+ 
வ�.�X��னா�. வ�*வ*�வ*ைத* ேதாழைம ெகா	�.�+� �.வ�.எ�. 
ச1கராபரண ஆலாபன� சபாZ ப�ட*ைத/�, பாரதிதாசனD� ெவ	ண�லாE� 
வா=�ேபால எ�ற இைச, அ.ைம! அ.ைமயடா ெச�ல*த�ப} எ�ற 
பாரா�:ைரைய/� வா1கி* த�த�. வான*திேல ெவ	ண�லா அழ+ற 
வ�ள1+வ�ேபால, இைச உலகிேல இ�த இளவரச� வ�ள1+கிறா�. 
ம	டலாதிபதியாக அதிக நா�க5 ப���கா� எ�G Mறி6 பாரா��ன� ரசிக�க5. 
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ஏ� ெச�ம1+�யா பா:வ�? எ�G ேக�க ேவ	� இ.�த�, அ�றிரE ேதாழ� 
�.எ�.தியாகராஜ� பா�யேபா�. ெச�ம1+�ய�� ேஜாடைன/� பாண�/�, 
த*jபமா�க6ப�ட�ட�, ேதாழ� தியாகராஜ�, தம� ஆO�த திறைமைய/� 
வ�ேசஷ6 பய�(சிைய/�, அT�வமான $ைறய�ேல கா��னா� தம� இைசfல�. 
கா�ேபாதி ஆலாபன�, மிக� கவ�>சியாக இ.�த�. க�யாண�, சஹானா, Tபாள� 
ஆகியவ(ைற* ெதா:*�> சம�6ப�*தா�. தமிேழ தமிழ�� ெச�வ� எ�G 
சைபய�ேல பல� பா:�ப�யான அளE, உ5ள*ைத உ.�+� $ைறய�ேல, 
அ�றிரE அ	ணாமைல6 ப�கைல�கழக இைச6)லவ� மய�ல� ேதாழ� 
வlஜிரேவF அவ�களD� இ�னDைச இ.�த�. திராவ�ட ம�களD� எ	ண*ைத* 
தடவ�*தடவ�, அ�த நாத*ேதா: இலய�*�, உண�>சி6 ெப.�+ட� பாரதிதாசனD�, 
அ�த வாOEதா� எ�த நா5 வ.�, தைலவா� T>P� உ�ைன $தலிய 
பாட�கைள மிக அழகாக6 பா� பா�:�+6 பா�:> சைபய�ன�� ச�ேதாஷ*ைத6 
ப�சாக6 ெப(G* தா=� மகிO�� சைபைய/� மகிOவ��க> ெசKதா�. 

08.01.1945 மாைல, இ�னDைச6 ப�ரேயாக� சித�பர� ேதாழ� ெஜயராம� அவ�க5 
தம� இைசவ�.�ைத� கா�� ம�களD� ந�ெமாழி எ=� ப�ைச, த��6 
பறி*��ெகா	: ேபாKவ��டா�. ஔைவயா�� அ.�திறைன இைச fல� 
கா��ய ெப.ைமைய* ேதாழ� ெஜயராம=�+* த.வதிேல தமிழக� மகிOகிற�. 

பா�ைட� ேக�டைனயா? 
பா�� பா�ைட� ேக�டைனயா? 
ஔைவ6பா�� பா�ைட� ேக�டைனயா? 

எ�G ெசா� வ�ள1க, ெபா.5 �ல1க இைசய�� )�ைம� க.*�க5 +F1க 
வ�*வ*�வ� அல1க��க, அவ� பா�யேபா�, ம�க5 அைட�த ஆன�த� அளவ�ட 
$�யா�. 21 பாட�க5, ஒ�G�ெகா�G வா1கினத�ல. மளமளெவ�G 
மா�6ப��க��� மY� ஏறி உலவ�:� அரசிள1+மர� ேபால, ெஜயராம� எ�ற 
இைச அர1கிேல ெஜாலி*தா�, வராளD, ெச"0.�� இராக1கைள, மாைலயா�கி� 
கா��னா�. பEனD இராக*திேல பா�* தமிழ�க?�+> 0த�திர> P�ய� உதயமாக6 
ேபா+� ந(ெசKதிைய� Mறினா�. )*த� )� வச�த� T*�� கனD�தத� எ�G 
இராகமாலிைகய�� இ�ப6 ெபாழிF�+ இைச உ5ள*ேதா: ரசிக�கைள அைழ*�> 
ெச�G நிG*தினா�. 

அ�த இ�ப6 ெபாழிலிேல நாதbவர ஏக ச�ரவ�*தி தி.வாவ:�ைற ராசர*தின�. 
ேஜாதி மயமாக வ L(றி.�தா�. ப�க நாயனமாக* ேதாழ� ப�>ச6பாEட�, தE� 
ராகவ� தயாராக இ.�தா�. �ைண வா*தியமாக ச1கர� ச�மா. இரE 10 
மண��+* �வ1கி(G, நாயன� க>ேச� இரE இர	: மண��+ $��த�. 
இைடேய க�கார*ைத6 பா�*தவ�க5 மிக> சிலேர! கட�த ஐ�� வ.ட1களDேல 
அ�G அ�ப� ராஜர*தின� வாசி*த�ேபால, வாசி*ததி�ைல எனலா�. அ[வளE 
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அபாரமாக இ.�கிற� எ�G ரசிக�க5 )கO�தன�. ஆர�ப� $த� இGதி 
வைரய�� ம�க5 அ�த நாத இ�ப*தி� க�:	:, களD6)�க5 உ	: இ.�தன�. 
அ�G அவ� வாசி*த ச	$க6ப��யாைவ� ேக�டவ�க5 எ�G� மற�க $�யா�. 
ஏற�+ைறய இர	: மண� ேநர� ச	$க6 ப��யாEட� ெகா"சினா�! எ�ென�ன 
ப��க5! எ*தைன வ�தமான வா*திய1க5, அ�த ஒேர வா*திய*தி� fல�! யாO, 
வ Lைண, ப���, +ழ�, பா	: வா*ய�, சி*தா�, எைத எைதேயா ேக��.�கிேறா�. 
அ[வளE வா*ய1கைள/� அ�த மர�+ழF�+5 திண�*�� ெகா	:வ��டாரா 
இ�த மாயாவ�? எ�G வ�ய�� ேக�க ேவ	�ய $ைறய�ேல அ�ைறய வாசி6) 
அைம�தி.�த�. ைவர� ெஜாலி6ப�ேபால ப��கா�க5. ெத�ற� ேபா�ற ஏ(ற� 
இற�க�, சி(றா(றி� சி�� ேபா�ற நாத1க5, ச��கb வ�*ைத�கார�, உய��த 
க�ம*தி� ேம� ஏறி�ெகா	: ஒ(ைற�காலிேல நி(ப��, அதிேல இ.�� க�ண� 
ெசKவ�� ேபால, எ�த நாதbவர�கார.� எ�டாத இட1களDேல தாவ�> ெச�G 
ம(றவ�கைள� Mவ� அைழ*�, ஏGநைட நட�� கா�� அ�த உயர*திலி.�� 
இைம6பத(+5 கீேழ பாK��, மY	:� ேமேல பற��ெச�G ெகா	�.�த 
ேந�*திைய அவ�ட� தவ�ர ேவG யா�ட� ெபற $�/�! �.எ�.அ�.�+6 ப�க 
நாயனமாக அ�G ேதாழ� ப�>ச6பா ர�மியமாக வாசி*தா�. தE� ராகவ�, ச1கர� 
இ.வ.� த1க5 ேவைலகைள ெவ+ ேஜாரான $ைறய�ேல கா�� ரசிக�க?�+ 
வ�.�X��ன�. 
அ�த இ�ப6 ெபாழிவ�� இனDைமய�ேல இலய�*தி.�த ரசிக�கைள 09.01.1945, 
மாைல இைச அர0 த	டபாண� ேதசிக� தம� இனDைம�+ரலி� அைழ*தா�, 
வாh�, ப.கிட இைச த.ேவ� ேசh� எ�G. ேதசிக� இைச எ�றா� ேத� 
இனD�+� எ�ப� எ6ப� வ�ள�க6படேவ	�யதி�ைலேயா அ6ப�6ப�ட�. ��ப� 
ேந�ைகய�� எ�ற பாரதிதாச� பாடைல மிக ேந�*தியாக அ�G ேதசிக� பா�னா�. 
வ�.�ப�னா� நா=� அ�ய�+� ெச�ம1+� $தலிய ஊரா� ேபாலி.�க $�/�. 
ஆனாF� தமிழிைசைய*தா� ெப��� நா� வழ1+கிேற�. தமிழனாதலா�! எ�G 
இ�*�� MGவ�ேபாலி.�த� கி.திகைள அவ� பா:�ேபா�. கா�ேபாதி, 
ச	$க6 ப��யா, சாேவ�, ப�லஹ�, சி��ைபரவ� ஆகிய இராக1கைள6 ப�ைட 
தL�ட6ப�ட ைவர1க5 ேபால ெஜாலி�க> ெசKதா� வ�.*த*திேல. அ�தி ேநர*தி�, 
ெச[வ�ளநL� அ.�திவ��:, ெத�ற� வ�ச, ேத�ெமாழியா5 ம�மY� சாK�தி.�க, 
உதய> ச�திரைன� க	:, அத� ேதஜ0�+� அவ5 வதன*��+� உ5ள 
உவைமக	: உ5ள*தி� களD6)G�, தி.6தி ெப(ற காதலனD� நிைலைய* 
ேதசிக�� இைச, ரசிக�க?�+* த.கிற�, எ1+�, எ�G�! 

ேதசிக�� ேத� ப�ரவாக*�ட�, இைசவ�ழா இனD� $�E(ற�. திதாவ�ட�கழக 
வ�ள�பர> ெசயலாள� ேதாழ� சி.வ�.எ�. அ	ணாமைல, அைநவ�ழாைவ* திர�பட 
நட*தி�ெகா:தத ேதாழ�க5 ேக.எb.$=சாமி, �.ப�.எb.ெபா�ன6பா ஆகிய 
இ.வ.�+� மாைல P��6 பாரா�:ைர வழ1கினா�. இைசவாண�க?�+�, 
வ�ழாவ�� ஒ*�ைழ*தவ�க?�+� ேதாழ� ேக.எb.$=சாமி அவ�க5 ந�றி 
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Mறினா�. 
(திராவ�டநா: - 14.01.1945) 

ப�தி:: 35 

 
$�ெப�லா� அ[வ6ேபா� தி�ைலய�� நட�+� அ	ணாவ�� M�ட1க?�+ 
தி..அ�பழக� எ�ைன/� அைழ*�> ெச�G அ	ணாவ�� அறிEைரகைள� 
ேக�: அவ� வழி நட�க வாK6) அளD*தைமேயா: எ�ைன அ	ணாE�+ 
அறி$க6ப:*தE� ெசKதா�. இ�நிகO>சி என� வாO�ைகய�� மற�க $�யாத�� 
ப0ைமயான�� ஆ+�. 

ேபரறிஞ� அ	ணாைவ அ	ணாமைல6 ப�கைல� கழக*தி(+ அைழ*� வ�� 
ேப.ைர நிகO*த> ெசKவ� அ[வளE எளDதான கா�யமி�ைல எ�G ெசா�ேன�. 
இ.6ப�=� வ�டா6ப��யாக �ைண ேவ�த�ட� ஒ6)த� வா1+�ப� எ�ைன6 
பண�*தா�. அ>சமய�, நLதி� க�சிய�� தைலவ.5 ஒ.வரான ச�.ேக.வ�.ெர��தா� 
ப�கைல� கழக* �ைணேவ�த�. அவ�ட� ெச�G ேக�டதி�, மாணவ�களDைடேய 
+ழ6ப� ஏ(ப:ெம�G பல ஆசி�ய�க5 ெசா�னதாக�, அதனா� அ	ணாைவ 
அைழ�க அ=மதி ெகா:�க மG*�வ��டா�. இ�நிகO>சி 1941-� நட�த�. ப�ற+ 
ேபராசி�ய� எ�.இர*தினசாமி அவ�க5, ப�கைல� கழக �ைணேவ�தரானா�. 

ஓரா	: இைடெவளD�+6 ப�� நா=�, தி..அ�பழக=� இைண��, 
�ைணேவ�த� அவ�கைள அeகி மGப�/� எ1கள� வ�.6ப*ைத* 
ெத�வ�*ேதா�. 

அ	ணைவ அைழ*�6 ப�கைல� கழக இல�கிய ம�ற*தி� ேபச ைவ*தா� 
அ	ணாவ�� ேப>0 மாணவ�களDைடேய மனமா(ற*ைத ஏ(ப:*�� எ�G 
ஆசி�ய�க5 அ"சினா�க5. ேமF� மாணவ�களDைடேய/� சலசல6) 
ஏ(ப:ெம�G�, அ	ணா வ.�ேபா� க.6)�ெகா� ஆ�பா�ட� நட*�வா�க5 
எ�G� M�ட*தி(+6 ேபா+� நப�கைள* த:6ப� அவசியமானா�, ேவைல 
நிG*த� ெசKவ� எ�ற தி�ட1க5 இ.6பைதயறி�த �ைணேவ�த� எ�ைன/� 
தி..அ�பழகைன/� அைழ*� எ1க5 வ�.6ப*ைத� ைகவ�ட> ெசா�னா�. 
ஆனா� நா1க5 இ.வ.� வ�டா6 ப��யாக வாதி�: பத�ட நிைல ஏ(படாம� 
பா�*�� ெகா5வதாக உGதி ெகா:*ததி� ேப�� �ைணேவ�த� எ1க?�+ 
அ=மதி ெகா:*தா�. 

ஆ(ேறார� எ�ற தைல6ப�� தமிO*�ைற6 ேபராசி�ய� தாM� வ��Eைரயாள� 
கா.06ப�ரமண�ய ப�5ைள அவ�க5 தைலைமய�� ேபரறிஞ� அ	ணா உைர 
நிகO*தினா�. ேபராசி�ய�க?� மாணவ�க?� இ�=� பல.� ப�டமளD6) வ�ழா 
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ம	டப� நிைறய வ�தி.�� ெசா(ெபாழிைவ மகிO>சி ஆரவார*�ட� ைகத�� 
வரேவ(றா�க5. எதி�பா�*தப� சலசல6ப��ைல. க.6)� ெகா�ய��ைல. கிள�>சி 
ஏ�� இ�ைல. மாGப�ட க.*�5ள மாணவ�க?� அ	ணாவ�� ேப>ைச� 
ேக�: ரசி*தா�க5. இ�நிநகOசசி இ�ைறய ேபராசி�ய� அ�பழக=�+ அ�G 
கிைட*த ெப.� ெவ(றி எ�G Mறலா�. இ�நிகO>சி 1942-� நட�த�. 

மGநாேள தமிO இல�கிய ம�ற*தி� அ	ணாவ�� ேப>0 ெவ(றிகரமாக 
நட�ேதறியைத அறி�த �ைணேவ�த� நா� ெசயலாளராக இ.�த ச1க*தி� 
ஆ1கில*தி� $த� $தலாக (Gய}சடன �டன யேன Pநற) உலக� பைழய�� 
)திய�� எ�றதைல6ப��அ	ணாவ�� ெசா(ெபாழிE�+ மன$வ��, 
�ைணேவ�த� எ�.இர*தினசாமிேய தைலைம தா1கினா�. அ	ணாவ�� ஆ1கில> 
ெசா(ெபாழிE ேக�: பல.� வ�ய�தன�. �ைணேவ�த.� பாரா��6 ேபசினா�. 
$த� $தலாக அ	ணாவ�� ஆ1கில> ெசா(ெபாழிைவ� ேக�+� வாK6) 
அ�Gதா� மாணவ�க?�+� ஆசி�ய�க?�+� கிைட*த�. அ	ணாவ�� ேப>0* 
திறைன/�, ேக�ேபாைர ஈ��+� பா1கிைன/� வ�ய�தவ	ண� இ.�தா�க5. 

$த�$ைறயாக அ�G அ	ணாமைல6 ப�கைல� கழக*தி� அறிஞ� அ	ணா 
அவ�க5 ஆ(றிய இ. ேப.ைரக?�, தமிOநா��� உ5ள ஏைனய க�a�க?�+ 
அ	ணாைவ6 ேப.ைர நிகO*த அைழ�க ஒ. $�ேனா�யாக அைம�� 
மாணவ�ைடேய மGமல�>சிைய* ேதா(Gவ�*�ப ெப�யெதா. தி.6ப*ைத 
உ.வா�கிய� எனலா�. ஆகேவ அ	ணாE� அ�நிகO>சிைய அ��க�> 0��� 
கா	ப��க* தவறியதி�ைல. 
(கா�திமதிநாத�) 

  

த"ைச மாவ�ட� நLடாம1கல*தி� திராவ�ட� மாணவ�க5 கழ*தி� இர	டாவ� 
மாநா: 1946 ப�6ரவ� 23, 24 ேததிகளD� நைடெப(ற�. அ	ணா ெவ5ைள> 
ச�ைடய�� இ.�தா�. அ	ணா க.6)> ச�ைட எ1ேக எ�G நா� ேக�க, அவ� 
திராவ�ட� மாணவ� மாநா:தாேன எ�G அ	ணா ெசா�னா�. அத(+ நா� 
அ	ணா ஐயா வழ�க6ப�(0நள�டரவ�) தL�மான*ைத வ�ட (ஊ�எநேவ�ேயட) 
க�ெவ�ஷ=�+*தாேன மதி6) அதிக� எ�ேற�. 

அத(+ அ	ணா இ� க�ெவ�ஷ� இ�ைல, க�ப�ஷ�, வ�.6ப*��+ 
வ�ேராதமா, க�டாய6ப:*�வ�. எ�கி�ேட க.6)> ச�ைடய��ைல. ேமைட�+ 
வராேம இ.�தி:கிேற� எ�றா� அ	ணா. நா� சரவண� எ�பவ�ட� க.6)> 
ச�ைடைய கட� வா1கி அ	ணா அைத அண���ெகா	டா�. ேம தி1க5 11, 12, 
ேததிகளD� ம�ைரய�� க.6)> ச�ைட மாநா�ைட அ	ணா திற�� ைவ*தா�. 
அ1+தா� ைவ*யநாத அKய� +�ப�, தL ைவ*� ப�தைல� ெகா?*தி, 
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+	ட�கைள வ��: கழக* ேதாழ�கைள அ�*தன�. இ� ெதாட�பாக தமிழக� 
$Aவ�� திராவ�ட� கழக� ெகா�கைள அG*� கா1கிரசா� கலக� 
வ�ைளவ�*தன�. இத(+ மGவாரேம +�பேகாண*தி� இர	: நா5 மாநா:, 
ஆைச* த�ப� தைலைமய�� அ	ணா காலி� ஒ. �1+ க��ேயா: மாநா��� 
ப1ேக(ற�ட�, இ. இரEகளDF� த�=ைடய ச�திேராதய� நாடக$� சிவாஜி 
க	ட இ�� ராlய� இ. நாடக1கைள/� நட*தினா�. 

இ1+தா� அKயா, அ	ணாைவ மனதி� நிைன*� இ�=� இ1+ சில� க.6)> 
ச�ைட அண�ய தய1+கிறா�க5, அவ�க5 +5ளந�க5 எ�G ேபசினா�. 

1948-� கா�தியா� 0ட6ப�டத� வ�ைளவாக க.6)> ச�ைட பைடைய ஓம��ரா� 
ஆ�சி தைட ெசKத�. அ6ேபா� அ	ணா பகலிF�, இரவ�F� க.6)> ச�ைட 
அண��தி.�தா�. இ:�க	 வ.�ேபா� த:�கி வ�ழாம� மி:�+ட� நி�றா�. 
(கவ�ஞ�. க.ணான�த�) 

  

?ர5சி� கவ�ஞ(�� நிதி 
(1946-� ஆ	:) 

)ர�சி� கவ�ஞ� பாரதிதாச� அவ�க?�+ இ.பதா	:க?�+ $�னாேல 
ப�சளD6) நட*தி, அவ�ட*தி� பண$�6) ெகா:*தான ப�ற+ அ�த6 பண$�6ைப 
எ:*�� ெகா	: அவேரா: நா�, ஒ. +திைர வ	�ய�� ஏறி� ெகா	: 
தி.வ�லி�ேகண�ய�� அவ�க5 த1கிய�.�த இட*தி(+6 ேபாK� 
ெகா	�.�ேதா�. அ�த ேநர*தி� என�+� ெப�யா.�+� ஓரளE�+> சிG 
மன*தா1க�. அைத6 ேபாலேவ பாரதிதாச� அவ�க?�+� ெப�யா�ட*திேல 
ஓரளE மன*தா1க� இ.�த ேநர�. அ�த இர	: POநிைல�+� இைடய�� 
பாரதிதாச� அவ�க5 வ	�ய�ேல ேபாK� ெகா	�.�த ேநர*தி�, நL 
ெகா:*தி.�கி�ற இ�த6 பண*ைத ைவ*�� ெகா	: நா� தமிழ�க?�ெக�G 
ஓ� அரசிய� க�சி ெதாட1கலா�. நL/� நா=� இ.�� நட*தலா� எ�G 
எ�னDட*திேல ெசா�னா�க5. நா� அவ�களDட*திேல, ஐயா! நL1க5 அரசியF�+ 
வரேவ	டா�. நL1க5 கவ�ைத உலக*திேல நடமா:1க5. கவ�ைத உலக*திேல 
நL1க5 நடமா:கி�ற உயர*தி(+ எ�த அரசிய�வாதி/� வர$�யா�. 
அரசிய�வாதிகளD� ம*திய�� வ�� இ.��ெகா	: கவ�ைத எA�வ� எ�றா�, 
அ� அரசிய� கவ�ைதயாக*தா� இ.�+�. அத(+ வய� ஆG மாதமாக*தா� 
இ.�+�. ஆைகய�னாேல நL1க5 இ�த அரசிய� கா�ய*தி� ஈ:பட 
ேவ	:ெம�G க.தாம�, நL1க5 நா1க5 ெகா:*தி.�கி�ற இ�த6 பண*ைத 
ைவ*��ெகா	: இ�தியாவ�ேல உ5ள ெப�ய மைலக?�ெக�லா� ெச�G 
வா.1க5; நதிக?�ெக�லா� ெச�G வா.1க5; ெபாழிெல�லா� க	: 
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வா.1க5; ம�கைளெய�லா� பா�*� வா.1க5; அவ(ைறெய�லா� பா�*�6 
பா�*� நL1க5 ெபGகி�ற ந�ல க.*�கைள கவ�ைத வ�வ*திேல ெகா:1க5. 
அத(+*தா� இ�த வ�ழா நட�த� எ�G ெசா�ேன�. எ�ைன அரசியF�+ 
வரேவ	டா� எ�G அ	ணா�ைர த:*�வ��டாேன எ�G அவ�க5 
வ.*த6படமா�டா�க5. இ�த அரசியலி� இ.��ெகா	: நா� ப:கி�ற 
அ�லைல அவ� பா�*தி.6பாரானா� அவ.�+> ெசா�னைத - அ� எ[வளE 
ந�ல� எ�பைத உண��தி.6பா�க5. ஆனா� அத(+6 ப�ற+� அவ�க5 
பா	�ய� ப�0 ேபா�ற பல அ�ய ஏ:கைள நம�+* த�� ெச�றி.�கிறா�க5. 
(அ	ணா - ப>ைசய6ப� க�a� ெபாழிE, 1968) 

 
. . . . அ	ணா அ6ேபா� கவ�ஞ� பாரதிதாச=�+ நிதி ஒ�G அளD�க $ய(சி 
எ:*��ெகா	�.�தா�க5. +ய�� எ�ற ஏ: நட*தி�ெகா	�.�த 
தி..�.எ�.இராம�, �.எ�.பா�*தசாரதி, ஜலக	ட)ர� ப.க	ண�, நாம�க� 
கி.Zணராl அட1கிய +A இ�த6 ெபாG6ைப ேம(ெகா	�.�த�. அ	ணா 
அவ�க5 த�ைன கல�� ெசKயவ��ைல எ�கிற ஆத1க� அKயாE�+ 
ஏ(ப��.�த�. அைத* ெதாட���, ம�ைர மாநா�:�+ வராத� ஓரளE�+ இ�த 
ஆத1க*ைத வள�*�� ெகா	�.�த�. பாரதிதாச� நிதி ப(றி மேலயா, சி1க6T� 
தமிழ�க5 வPலி*� அ=6)வதாக உ(சாக*ேதா: (தி.வாj�லி.�� சி1க6T� 
+�ேயறி தமிO $ர0 எ=� ஏ�ைட நட*தி�ெகா	�.�த) சார1கபாண�, 
அKயாவ�ட� Mற, அKயா சீற . . . இ� ப(றி +$றி, இ6ப�ெய�லா� ேபானா� 
இய�க� எ�ன ஆவ�? எ�G கட� கட�� வாA� அ�த* ேதாழ� ேவதைனேயா: 
க�த� எAதிய�.�தா�. . . . . பாரதிதாச� நிதி தன�+ ெதாட�ப��லாம� 
நைடெபGவதா�, ெநா�த உ5ள� ெகா	: அKயா ெகா��ய வா�*ைதக?�, எ� 
ப�"0 மர�கிைளைய ஆ��வ��ட�. 
(இராம. அர1க	ண�) 

 
மாவ Lர� அ	ண� அழகி� அவ�க5 காசேநாயா� அவதி6ப�: தா�பர� 
சானDேடா�ய*தி� ேச��க6 ப��.�தா�க5. த�ைன யா� M�ட*தி(+� 
M6ப��டாF� 'G jபாைய அழகி�சாமி அ	ண=�+ மண�யா�ட� ெசK�வ��: 
அ�த ரசீைத கா��னா� ெபா�M�ட1களD� கல��ெகா5வதாக அறிவ�*தா� 
அ	ணா. அத�ப� பல இட1களD� இ.�� பண� வ�த� ந	ப�க5 fல$� 1000 
jபாK வP� ெசK� ெகா:*தி.�தா�க5. அ6ப�/� ேநாK +ணமாகவ��ைல, 
இற��வ��டா�க5. அழகி� சவ அட�க*தி(+ ெச�ைனய�லி.�� அKயா அவ�க5 
ெச�லவ��ைல. மயான*தி� அKயா வராதைத க	�*�, எ6ெபாA�ேம ��6) 
அதிக$5ள க.ணாநிதி அவ�க5 ேபசிவ��டா�. இைத� ேக5வ�6ப�ட அKயாவ�� 
ேகாப*ைத அKயாைவ ெகா5ளDட*திேல நட�த ஒ. ெபா��M�ட*தி� அKயாைவ 
ைவ*��ெகா	ேட, த�ைய* த��* த�� எ1க5 ேப>ைச நிற*த> ெசா�லாதL�க5. 
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ெகா"ச ேநர� த�ைய M�ட*��+6 )ற6ப:� $�) வ L��ேலேய ைவ*�வ��: 
வா.1க5 எ�G க.அ�பழக� எ�.ஏ அவ�க5 ேபசிய� அதிகமாவ��ட�. மGநா5 
ெச�ைன�+ வ�த அKயா அவ�க5 அ	ண� +.சாமிைய/�, எ�ைன/� 
அைழ*� இனDேம� இ�த க.ணாநிதி, அ�பழக� இர	: ேப� ப(றி எ�த நி`b 
வ�தாF� ேபாடாதL�க5 எ�G க	�6பான உ*தரE ேபா�டா�க5. 

.ெச�ைன ேகாவ��த6ப நாK�க� ெத.வ�F5ள டப�5/.ேக.ேதவராச $தலியா� 
வ L��� த1கிய�.�த அ	ணாைவ பா�*� $ைறய�ட (தி..+.சாமி அவ�க?�, 
அர1க	ண� அவ�க?�) இர	: ேப.� (அ	ணாE�, +.சாமி/�) ஒ. கா� 
ைவ*��ெகா	:, ப	.�� M�ட*��+6 ேபாய�.�த ெப�யா� அவ�கைள6 
ேபாK6பா�*�6 ேபசினா�க5. அ6ேபாைத�+ அKயா சமாதான� ெசா�லி 
அ=6ப�னாF� அKயாவ�� ேகாப� இதனா� அதிகமாய�(ேற ஒழிய 
+ைறயவ��ைல. 
(இராம. அர1க	ண�) 

  

ம�கள.� அ�ணா! 
திராவ�ட� கழக*தி� இ.�� பண�யா(றியேபா� த�ைத ெப�யா� அவ�க5 
ஈேரா��லி.�� ெச�ைன�+ வ�� ேபாவ� ரய�லி�தா�. ெப�யா� அவ�க5 
ெச�ைன�+ வ.�ேபா��, ஈேரா�:�+* தி.�ப�> ெச�F�ேபா�� ரய�ல��+ 
அ	ணா அவ�க?� அவ.ட� நா=� ம(ற ந	ப�க?� ெச�Fேவா�. ெப�யா� 
அவ�க5 ெகா	: ெச�F� ெப�� ப:�ைக உ5ளD�ட சாமா�கைள நா1க5 
ஆ?�ெகா�றாக எ:*� வ.ேவா�. ரய�� நிைலய*திF5ள ேபா��ட� ேதாழ�க5 
ஒேடா� வ.வா�க5. ெப�யா� அவ�கேளா எ�: அணா மி>ச� எ�G 
மகிO>சியைடவா�. ஆனா� அ	ணா அவ�க5 மகிO>சி அைட�தா��ைல எ�ப� 
சில நா�க5 ெச�G ெத�யவ�த�. 

ஒ. சமய� அ	ணா அவ�க5 எ1களDட� ெசா�னா�: நாெள�லா� f�ைட 
0ம�தா� ேபா��ட.�+ ஒ. jபாK கிைட�கலா�. (இ� 1940ஆ� ஆ	��) அ�த6 
ப�ைழ6ைப/� நா� ெக:�க ேவ	:மா? ஓரளE வசதி பைட*த அKயா அவ�க5 
எ�: அணா ெகா:6பதா� எ�ன ந�ட� வ��வ�:ம? வசதிய��லாதவ�க5 
அவரவ�கேள த1களD� f�ைட $�>0�கைள> 0ம��தா� ெச�லேவ	:�. 
அKயாE�+ ெதா	: ெசKவதாK எ	ண� ஏைழ ேபா��ட�களD� ப�ைழ6ைப 
இனDேம� ெக:�காதL�க5! 

அதிலி.�� நா1க5 ெப�யா� அவ�கைள அைழ*� வர>ெசா�F�ேபா� 
ேபா�ட�டேம ப:�ைக - ெப�� $தலியைவகைள� ெகா:*� எ:*� 
வர>ெசா�Fேவா�. 
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அ6ேபாெத�லா� அ	ணா கா"சிய�லி.�� ெச�ைன�+6 பbஸி�தா� வ�� 
ேபாவா�. ப�ரா�ேவ பb நிைலய*திலி.�� க.6ப	ண� வ Lதி�+ (இராண� 
அ	ண�ய�� பா�� இ�ல�) நட�ேத வ.வா�. அ6ப� வ.�ேபா� ஏைழ எளDய 
ம�களD� வாO�ைக நிைலைய� க	: அைத6 ப(றிேய எ1க?ட� ேபசி வ.வா�. 
அவர� ெபா� வாOவ�� �வ�க� க�ட*திலி.�ேத ஏைழ ம�க5 வாO�ைகய�� 
அவல நிைலைய எ	ண� எ	ண� அவ(ைற� கைள�ெதறியாம� ச$தா� 
ஒA1+றா� எ�ற உGதி6பா��ைன உ5ள*தி� பதியைவ*�5ளா�. 
(எ�.வ�.நடராச�) 

------ 

1946ஆ� ஆண: ேம 10, 11 ேததிகளD� ம�ைரய�� க.6)> ச�ைட மாநா: 
நைடெப(ற�. அ�த மாநா��� வரேவ()� +A* தைலவ� நா�. அ�த 
மாநா��� கல��ெகா5?�ப� அ	ணாE�+* ெதாட��� க�த1க5 
எAதி�ெகா	�.�ேத�. அ6ேபா� அ	ணா ெப�யா.ட� சிறி� க.*� 
ேவGபா��னா� ச(G ஒ�1கிய� ேபாலி.�தா�க5. 

அ	ணா எ�ேகா� க�த� எAதினா�. த1க5 க�த1க5 கிைட*தன. நா� 
உடலாF� உ5ள*தாF� ச(G ேசா���ேபாK இ.�கிேற�. யாைர6 பா�*தாF� 
தா1க5 அவசிய� கல��ெகா5ள ேவ	:�, த1க?�காக*தா� ச(G* த5ளD6 
ேபா��.�கிேறா� எ�G எA�வைத� காe�ேபா� என�+ மகிO>சியாகE�, 
ெப.ைமயாகE� இ.�கிற�. ஆ�! ஒ. தனD மனDதனD� ேப>0*திற� ம�:ேம 
ஒ. இய�க*தி� வள�>சி�+ காரணமாகிவ�ட� Mடாெதன நா� அ"0கிேற�. 
த(ேபா� ந� இய�க*தி� அ.ைமயான ேப>சாள�க5 இ.�கிறா�க5. அவ�கைள 
அைழ/1க5. என�+ ஓரா	: ஓKE ெகா:1க5. அ�த ஓKைவ 11 ஆ	:கால� 
பண�யா(றிவ��: ேக�கிேற� எ�G எAதிய�.�தா�க5. 
()*தேன� நா. நடராச� - ம�ைர) 

------ 

திராவ�டநா: அFவலக�, $தலி� ஆ�ச� ேப�ைட எ=� இட*தி� வாடைக�+ 
ஓ� இட*தி� சிலகால� நட�த�. ப�ற+ கா"சீ)ர� தி.�க�சி ந�ப�* ெத.வ��, 
ஓ� ெசா�த வ L��(+ மா(ற6ப�ட�. தி..ெபா�=சாமி $தலியா� (கா"சி. 
அ.க.த1கேவல�� அ	ண�) அ6ேபா� அ�ப� வ1கிய�� தைலவ�. அ�த 
வ1கிய�� அ	ணா அவ�களD� நில*ைத (கா"சீ)ர*��+ அ:*த ேதன�பா�க� 
எ=� கிராம*தி� ஒ�றைர ஏ�க� T�வ Lக ந�ெசK நில�) வ1கிய�� ைவ*� j.500 
ெகா:*� திராவ�ட நா: இதO ெதாட1கிட உதவ�னா� எ�G ெதா*தா எ�னDட� 
(அர1க	ணலிட�) ெசா�வா�க5. அ��க� ெபா�=சாமி $தலியாைர 
நா�றிேயா: நிைன6பபா�க5. திராவ�டநா: இதO ந�றாக நைடெபGகிற� எ�G�, 
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த�னDட� வ�(Gவ�:மாG�, தா� j.2,500 த��வ�:வதாகE�, த� மைனவ� 
ஆதில�0மிைய ஆசி�யராக6 ேபா�:�ெகா5?மாG�, மாதாமாத� அ	ணாE�+ 
ஒ. ெதாைக த��வ�:வதாகE� அ.க.த1கேவல� $� வ�ததாகE�, அ	ணா 
ஒ. )� சி�6ேபா: அைத $�E�+ ெகா	: வ�ததாகE� ெதா*தா அ��க� 
எ�னDட� ெசா�வா�க5. 
(இராம. அர1க	ண�) 

ப�தி: 36 

 
(1967-6 அறிஞ� அ�ணா அவ�கள.� அ�ைனயாைர� 

காWசி?ர*தி6 ேப5� க�ட ேபா' )றிய ெச[தி) 

அ	ணாE�+ ரவா உ6)மா6 ப���+�; உ?*த� ப.6) வைடையவ�.6பமா> 
சாப�:�! 
ெவ�நL��தா� +ளD�க�; எ	ெணK ேதK*� +ளD�கிற��னா ஒேர அட�தா�! 

சி�ன வயசிேல ப5ளD�Mட� ேபாற6ேபா, ெந*திய�ேல நாம� ேபா�:�கி�:*தா� 
ேபா+�! 
சில சமய�, $bலி� ேபால ெதா6ப�ெய�லா� வ>0 �ரb ப	ண� அ=6)ேவா�; 
$bலி� ெப�யவ1க�லா� அைத6 பா�*�, வழிய�ேல X�கி வ>0�கி�: 
ெபா"0வா1க! 

அ"0 ஆG வய0 நட�கிற6ேபா, அ��+6 ெப	 +ழ�ைத ேவஷ� ேபா�: அA+ 
பா�6ேபா�! 

ப:�க6 ேபாற6ேபா, பா�: ேவe�; இ�ேல�னா அ��+ X�கம வரா�! 

சினDமாE�+ அ[வளவாக6 ேபாகா�; ெத.�M*��னா அ��+ அ[வளE 
இZட�; ஒ. நா5 M*�6 பா*தி�: வ��, இரண�ய� ேவஷ� ேபா�:�கி�:, 
அ	ட ெர	ட� கதி கல1க வ�ேத�= பா�, ஆ�>0 பா.1க. ேவஷ� 
க�:றE1கேள ஆ>ச�ய6படe�. அ6ப� ஆ�>0! 

அE1க ெதா*தா, அ	ணா மாஜிbதிேர�டா வரe� - கெல�டரா வரe�= 
ெசா�லி�கி�ேட இ.�+�! இ� ேபாய�, அரசியலிேல mைழ/�= யா. க	டா? 

அ	ணா ேபைர> ெசா�னா இ�ன�கி எ[வளE M�ட� வ.�? சி�ன6 
ப�5ைளய�ேல அ��+� M�ட*ைத� க	டா பய�! 12 வயசிேல, காF ேநாE��= 
ெசா�லி>0; தி.*தண� $.க=�+6 ப�ரா�*தைன பண�ண��கி�ேட�; 
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ேகாலிF�+� M���கி= ேபானா, M�ட*ைத� க	:, உ5ேள வரமா�ேட�= 
ெசா�லி ெவளDேய உ�கா�தி.>சி! 

அ	ணாைவ அ"0 வயசிேல ப5ளD�Mட*திேல ேச�*ேதா�; அ6ேபா�லா� 
ப5ளD�Mட*திேல ேச��கிற� ெப�ய ைவபவ� மாதி� நட�+�; அ	ணாE�+� 
க:�க� ேபா�: ெபா�: வ>0 சி1கா�>0 ட)5 +திைர T��ய சார�ேல 
வா*தியாைர/� உ�காரவ>0 ேமளதாள*ேதாட ஊ�பலமா M���கிe ேபாK> 
ேச�*ேதா�! 

$த�ேல, ெந�F ேமலதா� எAதe�; அ6ப அ[வளE அம�கள�; ப>ைசய6பா 
ப5ளD�Mட*திேலதா� ேச�*ேதா�. ப5ளD�Mட*��+, வ	�ய�ேல/� ேபா+� 
ைச�கி?� ஓ�:�. 

ப5ளD�Mட� ேபாற6ேபா, ேவ�� க�டேவ ெத�யா� ெதா*தாதா� க��வ�:�. 

ம.�� சா6ப�:ற��னா ப��வாத� ெசK/�; ம.�� +��கேவ மா�டா�! 

அ	ணாE�+� ேகாப� வ�தி>சி�னா, ஒ	e� ேபசா� - ெப"0�+� கீேழ ேபாK 
T���+�; M6ப��டா வரா�; அ6ப�ேய X1கி:�; அ[வளEதா� அேதாட ேகாப�! 

ஆனா, வ L��ேல 0�மா இ.�கா� - எைதயாவ� ப�>சி�கி�ேட இ.�+�; பேகாடா, 
ஓம6ேபா� வா1கிவ�த ேப6பைர� கீேழ ேபா�டா அைத� Mட எ:*�6 ப��+�! 

எb.எb.எ�.சி. பாb ப	ண�ன��+ அ6)ற�, இ� நா�லா6 ப��+ேத, இ�=� 
ப��கட:ேம�= அE1க ெதா*தா M���கிe ேபாய�, ெச�ைனய�ேல 
காேலஜிேல ப��க வ>சா1க! அ	ணா இ1கிcZ ப�>0�கி�: இ.�+�; ேடK, 
ச�யாK6 ப��= ெதா*தா 0�மாவாவ� அத�:வா1க; ெதா*தாE�+ இ1கிcZ 
ெத�யா�; அ��காக, ெதா*தா வா�*ைதைய அல�சிய6 ப:*தாம, நிதானமாK6 
ப��+�; இ�, அ	ணாEட� Mட6 ப�ற�த ப	)! 

அ	ணாE�+ 23 வயதிேல தி.மண� நட�தி>0; க�யாண*��+$�, அ	ணா, 
ெப	ைண6 பா��கேல; நா1க பா*தி�: வ��, அழகா இ.�+�= ெசா�ேனா�, 
ஒ*��கி:>0! இ�த� கால� மாதி� அ6ெப�லா� ெப	ைண 0லபமா6 பா*திர 
$�யா�! 

அ	ணா ெரா�ப நாளா ைசவமா இ.�தி>0; ெப�யா� Mட� M�ட1க?�+6 
ேபாற6ப*தா� ைசவ*ைத வ���.>சி; ெப�யா� Mட நாM.�+6 ேபாய�.�த6ேபா, 
சா6பா�:�+6 பதிலா மYைன ம�:� ெகா	: வ�� வ>சா1களா�; இ� ேவ	டா 
மி�னD.�+; ெப�யா., சா6ப�:, சா6ப�:�= வ�) ப	ண�னாரா�; ேவG 
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வழிய��லாேம சா6ப���.�+; சா6ப��:�:, ைசவமா இ.�தவ� இ6ேபா 
அைசவமா மாறி�ேட� அ6ப��= ெல�ட� எAதி>0! 

அ	ணா எAதின நாடக1கைள6 பா�*தி.�ேக�; அதிேல ேவைல�கா� 
நாடக�தா� என�+6 ப���+�! வ L�:�+ வ�தா, எ1கேளாட ேபசற��+ எ1ேக 
ேநரமி.��>0? எ6பவாவ� ெரா�ப $�கிய வ�ஷய��= ெசா�F�! 

ஒ. சமய� தL�+ளD>ச சி�னசாமிைய6 ப*தி ெசா�லி� க	 கல1கி>0! 

இ�ெனா. சமய�, வா�னDZ +�>சி�:> ெச*தவ1கைள6 பா�*�ட: வ��, யா. 
MடE� ேபச�ேல! ஒ. நா? $A�� சா6ப�டாேம வ.ததமா இ.�தி>0! அ��+ 
ஒ. கZடமி�னா யா. MடE� ேபசா�! 

அ	ணா ம�தி�யான��+ மG நா? சாய1கால� வ��, உன�+ ேசதி 
ெத�/மா�மா�= ெசா�லிவ��: எ� கா�ேல வ�.�� +�ப���>0! ெதா*தா 
இ�லாத�தா� +ைற; இ.�தா, ெரா�ப ச�ேதாஷ6ப��.�+�! 

ம�தி�யான��+6 ப��னாேல, அ	ணா, வ L�:�+ வ�ற� ெரா�ப அ�தா6 ேபா>0! 
அ� ம�தி�யான��+6 ப�ற+ ஒ. மா(ற� ெத�"0�; தினச� ேச[ 
ப	ண��கி�ட�, +ளD>ச�, உ:6) மா*தி�கி�ட�! 
(19.09.1976 - கழக�+ர�) 

ச*திய� ெச[' ெகா$*'வ�5$ 21 ஆ�$கS ைசவமாக இ(&ேத�.  
- அறிஞ� அ�ணா 
நா� இர	டாவ� பார� (ஏழாவ�) ஒ. ப5ளDய�� ப�*��ெகா	�.�ேத�. 
அ[வ+6ப�� நா=� ஒ. ந	ப.� தா5 ப�ராமணர�லாதா�. ஏைனேயா� 
ப�ராமண�க5. என�+ அ6ெபாA� ஆ1கில ஆசி�யராய�.�தவ� ெவ�க�ராமKய�. 
அவ� எ1க?�+ ஆ1கில� ெசா�லி�ெகா:�+�ேபா� 0யஅ. A�யவ எ�ற 
பத1க?�+6 ெபா.5 ெசா�Fவா�. 0யஅ எ�றா� ெச�மறியா:, A�யவ 
எ�றா� ெவ5ளா: எ�பேதா: நி(கமா�டா�. 0யஅ எ�=� எ�ைன ஒ. $ைற 
பா�6பா�. மாணவ�க?� இைத� க	: எ1கைள* தி.�ப�6 பா�6பா�க5. 

நா� இைத� Mறவ�ததிலி.�� அவைர� +(ற� MG� ேநா�க$ைடயவ� எ�G 
நிைன�கேவ	டா�. சீட� ஆசா=�+ அளD�கேவ	�ய ம�யாைத 
$தலியவ(றினD�G� தவறிவ��டதாக நிைன�கேவ	டா�. இைத> ெசா�வதி� 
க.*� அ�த நிைலய��Mட அ�த ஆசி�ய� மனதி� சாதிய�� உய�E தாOE 
உண�>சி எ[வளE Xர� ஊறி இ.�த� எ�பைத� +றி�கேவ. 

நி(க Ram எ�ற எ�ைன6 பா�6பா�. நா1க5 ெச�மறி ஆடக5 ேபா� இ.�கிேறா� 
எ�பத(காகவ�ல. Ram, Goat சா6ப�:வா�க5 இ�த� கிளாசி� யாராவ� 
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இ.�கிறா�களா எ�G ேக�பா�. நா=� என� ந	ப.� எA�� நி(ேபா�. 
ைபய�க5 எ1கைள ேநா�கி> சி�6பா�க5. ஆட:�கறி சா6ப�:வ� நம�+*தா� 
வழ�க�. அ[வளE ஆபாசமான� எ�G அவ�க5 க.தினா�க5 எ�Gதாேன 
ெத�கிற�. 

3-ஆ� பார� வ�தேபா� இனD மாமிசேம உ	பதி�ைல எ�G எ� ஆசி�ய�ட� 
ச*திய� ெசK�ெகா:*ேத�. அத�ப� 21 ஆ	:களாக நா� மாமிச� 
உ	ணாமலி.�ேத�. ஆனா� f�ற வ.ட1கள�+ $�) நா� ��லி�+> 
ெச�Gெகா	�.�த வழிய�� ஒ. ஊ�� சாய� நிைலய*தி� உ5ள vரககநவ 
மாமிச உணைவ* தவ�ர ேவG ந�ல உணE இ�ைல எ�பைத� க	: அைத 
சா6ப�:வைத* தவ�ர ேவG வழிய��ைல எ�G� க	: அைதேய தி�ேற�. 
அதிலி.�� 21 ஆ	:க5 சா6ப�டாமலி.�தைத வ��/� $தFமாக> ேச�*�* 
தி�Gவ��ேட�. 
(இள�தமிழ�) 

X�கமிலா இரEக5! அ��க� சளD*ெதா�ைல! காK>ச�! எ� ச1கட1கைள6 
)���ெகா	ட அ	ணா ஒ. நா5 எ�ைன� ேக�டா�க5. ஏ� அர1க	ண�! 
யாைரயாவ� �ைண�+ ைவ*��ெகா5ேள�? அவசிய� என�+ ஒ. �ைண 
ேவ	:� எகிற நிைலைம அ6ேபா�. எA*தாள ந	ப� ேக.ஜி.இராதாமணாள� 
அவ�கைள*தா� திராவ�ட நா�:க+� ெகா	: வர அ	ணா வ�.�ப�னா�க5. 
மணமாகி நிர�தரமான ஒ. பண�ய�� அவ� இ.6பதாக� ேக5வ�6ப�: அ�த 
ேயாசைனைய� ைகவ��டா�க5. தி.வாj� உய�நிைல6 ப5ளDய�� 
ஆசி�யராகய�.�த ப�.சி.கேணச� எ6ப�6பா! ந� ஆ1கில$� எAதறா�, 
எ�றா�க5, ஒ. நா5. என�+ அவைர* ெத�யாேத! எ�ேற�. அ6ேபா� என�+* 
ெத�யா� அவைர! இ6ப� ஆ5 ேத��ெகா	�.க+� க�ட*தி� அ	ணாமைல6 
ப�கைல� கழக*தி� நட�த மாணவ� ேபாரா�ட� ெதாட�பாக - அ6ேபா� அ1+ 
�ைண ேவ�தராய�.�த மணவாள இராமா=ஜ� அவ�கைள6 ேபாK6 பா�*�வ��: 
வர>ெசா�னா�க5. அ�த மாணவ6 ேபாரா�ட*தி� நம� மாணவ�க?� 
ெவ+வாக6 பாதி�க6ப��.�தா�க.ள. சித�பர� ேபாேன�! ேதாழர தி�ைல 
வ��லாள�தா� �ைண! அவ�ட� திராவ�டநா: அைழ�கிற� எ�ேற�. எ� 
வ�.6ப*ைத அவ.ைடய அ6பா அ�மாவ�ட� ெசா�ேன�. கா"சி தி.�ப�ய�� 
அ	ணாவ�ட� ெசா�ேன�. க�த� ேபா:, எ�றா�. என�+ ஒ. ந�ல 
�ைணயாக* தாழ� தி�ைலவ��லாள� வ�� ேச��தா�. கா"சி�+. 

எ�ைன/� வ��லாளைன/� இர�ைடய� எ�G கழக* ேதாழ�க5 
அைழ�+மளE�+ இ.வ.ம கா"சிய�லி.�ேதா�. எ�=ைடய கா"சி)ர� வாச� 
எ�டைர ஆ	:க5 எ�றா� அவ� இ.�த� 0மா� f�G ஆ	:க5 தா�! அவ� 
வ�த ப�ற+ என�+ f>0 வ�ட ேநர� கிைட*த�. அ	ணாவ�� க�த1கைள6 
பா�*த�, பதி� எA�த�, அவ.டேனேய இ.*த�, எ1ேக ேபானாF� ெவளD`� 
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உ�பட Mடேவ ேபாத�, மண�6ப�b ஆக இ.*த�, ேநர� கிைட�+�ேபா� 
எA�த� எ�G த�=ைடய ேவைல $ைறைய அைம*�� ெகா	டா�. ந�ல 
க(பைனமி�க அA*தாளராதலா� அவ� $A ேநர*ைத/� எA*��+6 
பய�ப:*�வா� எ�G எதி�பா�*ேத�. எ�ென� ேவைலகைள அ	ண� Tவாw� 
ெபா�ன�பலனா� தைலய�� X�கி6 ேபா�:கெகா	: ெசKவாேரா அ6ப�யானா� 
வ��லாள�! அ	ணாEட� 24 மண� ேநர$� இ.6பைதவ�ட ேவெற�ன ேவ	:� 
எ�கிற ேபரா�வ� எ�றாF� எ�ன6 ேபால அவ.�+� திராவ�டநா: ஆஃப}bதா� 
த1+மிட�. வ�த சில தின1க?�ெக�லா�, ஏன நா� இ1ேகேய காவ� 
கா*��ெகா	�.�க ேவ	:�. தனDயாக ஒ. j� எ:*�கெகா	: ஈ.�தா� 
எ�ன? எ�றா�. என�+� ச� எ�G ப�ட�. இர	: ேப.� அ	ணாவ�ட� 
ெசா�ேனா�. அவ.�, நா1க5 பா�*த j�க?�ெக�லா� வ�தா�. நாைல�� 
நா�க5 அைல�த ப�ற+ அ�த ேயாசைன ைகவ�ட6ப�ட�. திராவ�ட நா: 
M�:�+5 வ��லாள� வ�த ெகா"ச நா5க?�ெக�லா� ெகா	:வ�� 
ேச��க6ப�டவ� மதி6ப�(+�ய எ�. ேவதர*ன� அவ�களாவா�. ச�.ஏ.இராமசாமி 
$தலியா�, ச�.ஏ.இல�0மணசாமி $தலியா� ஆகிேயா�� ஆதரவ�� டா�ட� 
ஏ.கி.Zணசாமி அவ�க5 ெவறிேயா: நட*தி f�வ��ட லிபேர�ட� எ�கிற 
ஆ1கில* தினச�ய�� ெபாG6பாசி�யராக இ.�தவ�. ஆ1கில*தி� ந�றாக எAத� 
M�யவ�. இர	டாவ� உலக/*த� $��த�ம ெவ�ற நா:க5 
அெம��காவ�F5ள சா�ப�ரா�சிbேகாவ�� MனD. அ�த� M�ட*தி�தா� உலக 
சமாதான*��கான கைபயாக ஐ.நா.சைப உ.ெவ:*த�. இ�தியாE�+ அ6ேபா� 
0த�திர� கி�காததா� இ�தியாவ�� ப�ரதிநிதியாக ப��bேகா மாநா�:�+ 
ச�.ஏ.இராமசாமி $தலியா� அ=6ப6ப�டா�. அ1ேக அவ� ஆ(றிய உைர க	: 
ஆ1கில*ைத* தாKெமாழியாக� ெகா	ட தைலவ�கேள வ�ய�தன�! அ�த 
மாநா�:�+> ெச�G வ�தவ� ேவதர*ன�. அதனா� எ�ேலா.�+� அவ�ட� 
ம�யாைத உ	:. ஆ1கில*தி� கழக*ைத6 ப(றி ஒ. '� ெவளDய�டேவ	:� 
எ�ப� அ	ணாவ�� ஆைச! அ�த6 ெபாG6) அவ�ட� ஒ6பைட�க6ப�ட�. 
எA�வா�, கச�கி6 ேபா:வா�, எA�வா�, கச�கி6ேபா:வா�. எத(+� 
வ��லாளைனேய நா:வா�. இ6ப�ேய ஓரா	: இ.��வ�டட: ஒேர ஒ. ஆ1கில 
'� ஹ ய}டநய கய}ச .ேனநசளவயேனேப தயா�*� அளD*�வ��:6 
ேபாKவ��டா�. இ6ப�ெயா. 'ைல ஒேர நாளD� அ	ணா எAதிய�.�க $�/� 
எ�றாF� பல ந�லறி�க5 ெப�யா� இ�ல*தி� M�ய�.�� ெகா5ைக வள�*த� 
ேபால திராவ�ட நா��F� இ.�கேவ	:� எ�G ஆைச6ப�டா�. இ�த 
ந�லறிஞ�களD� ஒ.வராக ஓ�. மாத� எ1கேளா�.�த ேதாழ� 
ஈ.ெவ.கி.ச�ப*�� எA*தாளராக $ய�ற�	:. ேவைல�கா� பட� எ:*த, 4758 
காைர அ	ணாE�+ அளD*த ஜுப��ட� ப��ச�சா� அ	ணாைவ� ெகா	: 
எ6ப�/� ஒ. பட� தயா�*�கெகா	: வரேவ	:� எ�G $ய(சி*தா�க5. 
ஏ.வ�.எ�.ெச��யா� அவ�க?�+ ஓ� இரE பட� கிைட*த� ஷு��1 நட�� 
ெகா	�.நததா� அவ�க5 ஆ�வ� இ�ன� ெப.கி(G. அ	ணா வ�"ஞானD 
எ�கிற ெபய�� ஒ. கைத ெசா�னா�. இர	: அ	ண� த�ப�க5. ஒ.வ� 
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அரசிய� fல� ெபய� ெப(G நா�ைட ஆள*��6பவ�; இ�ெனா.வ� 
அறிவாராK>சி fல� ெகா"ச நில*தி� எ[வளE வ�ைளவ��கலா�, எ[வளE 
T�கைள T�க ைவ�கலா� எ�கிற ஆ�வ� ெகா	ட வ�"ஙானD. அeைவ� 
ெகா	: +	: க	: ப���க> ெசா�லி அரசிய�வாதி வ�"ஞனDைய6 
பய�ப:*த அட�+மைளக5 fல� மய(சி�கிறா�. இைடய�� காத�! இ6ப�6 
ேபா�� அ�த� கைத! தமிழி� ம�:மி�ைலய	ணா; இ�த� கைதைய 
இ1கிcஷிF� எ:ககேபாகிேறா� எ�றா� ஜுவ��ட� ேசா$. அத(கான 
அ	ணாவ�� தமி வசன1கைள ஆ1கில*தி� எA�வத(காக6 ெப.1கவ�ஞ� 
ஹh�திர நா* ச�ேடாபா*யாயா அவ�கைள j.5000 மாத> ச�பள*திF� 
அம�*திவ��டா�க5. ேப� ெப(ற கவ�யரசி/�, கா1கிரb ெப.�தைலவ�களD� 
ஒ.வராக க.த6 ப�டவ.மான கவ��+ய�� சேராஜினD நா/: அவ�களD� த�ப�, 
இவ�. ஆ1கில*தி� இவ� எAதிய கவ�ைதக5 ெந"ைசய5?�! $*��கேள 
உ1கைள6 பா��கிேற�. உ1க5 அA+ என�+* ெத�படவ��ைல. எ1கைள 
எ:�க6: ப�டாேன அ�த* ெதாழிலாளD* ேதாழனD� வ�ய�ைவ $*�தா� எ� 
க	களD� ப:கிற�. இர*தின1கேள! உ1கைள6 பா��+�ேபா� எ� பா�டாளD* 
ேதாழ� பா:ப:ம ேபா� வ��+� இர*த*தி� வ�ண� தா� நிைனE�+ 
வ.கிற� எ� மனதி� எ�G நா� நட*திய ேம தின வ�ழாவ�� கல��ெகா	: 
ெச�ைனய�� அவ� ேபசியைத/� அ�த அA+ ெகா"ச$� +�றாம� 
+ைறயாம� ேதாழ� ஈ.ெவ.கி. ச�ப* தமிழி� க�ப}ரமாக ெபாழிெபய�*த ேச�*தி/� 
இ6ேபா�� நிைனE�+ அவ.கிற�. கவ�ஞ� ஹh�திரநா*��க� அ	ணாE�+� 
பாலமாய�.�� அ�த6 பட*தி� உதவ�யாள� ேபால� ெகா"ச கால� இ.�தா�, 
ேதாழ� ச�ப*. கா"சிEர*தி� த1கிய�.�த அ�த நா�களD� எ1கேளா: ேச��� 
எAதE� $ய�றா�. அவ� ஆர�ப�*� நட*திய )�வாOE ஏ:, சில மாத1க5 
நட�� ப�ற+ fட6ப�:வ��ட�. ேதாழ� ேவதர*ன� ேபால எA�வா�, கச�+வா�, 
எறிவா�! எ6ப�Kயா நL1க5 எ�லா� எA�றL1க எ�பா�. இ�த> சமய� எ�ைன, 
ஒ. '� எAதி* தர>ெசா�லி* தி.>சி திராவ�ட6 ப	ைண $*��கி.Zண� 
கா"சி�+ வ�� கா�6 ேபா��.�தா�. இரஷியாவ�� மாெப.� )ர�சி�+ ஒ. 
காரணமான மத+. ரb)V� ப(றி ஒேர நாளD� ஒ. '� எAதி� ெகா:*ேத�. 
என�+ ம�:� இ6ப� ஏ� எAத வரமா�ேட1+�? எ�ப�தா� ச�ப*தி� 
ேக5வ�யாக இ.�த�. இள�ப�ராய*தி� ஏ(ப�:வ��ட வ:, மனDத� வள��த 
ப�ற+�, அைத� ெகா"ச� சிராKததா� இர*த� ெசா�:வதாக இ.�+� எ�G 
ப�ரபல மரா*திய எA*தாள� கா	ேடக�� உவைம கவன*தி(+ வ.கிற�. 
எ�மY�, கைலஞ� மY� இ6ப�6ப�டவ�க5 மY� ப�(கால*தி� அவ.�+ ஏ(ப�ட 
ஆழமான அதி.பதி�+ இ�E� ஒ. காரணேமா எ�னேவா? வ�"ஞானD $ய(சி 
$ைளய�ேலேய க.கி(G. ெசா��க வாச� தயா��க� க�ட� மல��த�. இ6ேபா�. 
$.க. ேசல*ைத வ��:, ெச�ைன வ�� பராச�தி, மணமக5, மேனாகரா ேபா�ற 
பட1க?�+* திைச�கைத வசன� எAதலானா�. ேதாழ� ச�ப*�� சினDமா* 
�ைறய�� ஈ:பட ஆைச6ப�:, ெசா��கவாச� பட ைடர�ட� ந	ப�. ஏ.காசிலி1க� 
அவ�க?�க உதவ�யாளராக6 ேபாK� ெகா"சகால� நி�G பா�*தா�. 
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கா"சி)ர*தி� வ��லாள� அவ�க?�+6 ப�ற+ ெகா	: வர6ப�டவ� 1957 
தி.>சிைய> சா��த ேதாழ� எ�.எb.ெவ1கடாசல� எ�பவராவா�. ஆ1கில 
இல�கிய*தி� எ�.ஏ.ப�ட� ெப(ற ந�ல ஆ1கில எA*தாள�. அ	ணா 
ெதாட1கிய ழ�அநடயேன எ�கிற ஆ1கில வார ஏ��� �ைண ஆசி�ய�. 
ெரா�ப>சா�. எ�=டேனேய இ.6பா�. இ�த ஆ1கில வார ஏ:ம �த� $தலி� 
திராவ�டநா: அ>சக*தி�தா� அ>ச��க6ப�ட�. அ	ணா ச�டம�ற 
உG6ப�னரான�� இ�த ஏ:, ெச�ைன�+ மா(ற6ப�ட�. அ6ேபா� உதவ�யாளராக� 
கா"சி வ L�:�+ வ�� ெகா"ச கால� இ.�தவ� ேதாழ� கி5ளDவளவ� 
(�.எb.தி.ேவ1கட�) ஆவா�. பைழய ேதாழ�, இவ�! ேதாழ� ஏ.எb. ேவeைவ6 
ேபா�றவ�! நLதி�க�சிய�� தைலவரான தைலவண1கா> சி1க� 
ப�.பால06�மண�ய� அவ�களDட� நL1கா6 ப(G� அ�)� ெபா	ட ேதாழ� - சீட�! 
தி.$.க.வ�லி.�� ப�ற+ ெந:மாற� ஆர�ப�*த தமிOநா: கா�தி காமராl ேதசீய 
கா1கிரசி� ெபா�> ெசயலாளராகE� உைழ*தவ�. சிற�த ப	பாள�. இ6ப� 
வ�தவ�கேளா: எ�லா� கா"சிய�� நானD.�ேத�. 
(இராம. அர1க	ண� - நிைனEக5.) 

1944� ஆ	��தா� ேசல*தி� நLதி�க�சி மாநா: நைடெப(ற�. அ�த மாநா��� 
க�சி* தைலவ� ெபாG6ப�லி.�� ெப�யாைர இற�கிவ�ட நLதி�க�சி சீமா�க?�, 
ேகாமா�க?� $�றா�க5. அ6ப� நைடெப(Gவ�டாம� ெப�யா�� 
தைலைமைய� கா6பா(ற அ	ணா நாெட1+� PராவளD ப�ரயாண� ெசK� க�சி* 
ெதா	ட�களD� ஆதரைவ6 ெப.�கினா� . . . 

35 மண�ேநர வ�வாத*தி(+ அ�த* தL�மான� (நLதி�க�சிைய திராவ�ட�கழக� எ�G 
மா(G� தL�மான� - அ	ணா�ைர தL�மான�) உ5ளாகிய�. ஆKE�+A 
அ	ணாவ�� தL�மான*ைத வ�ைமயாக எதி�*�, ப��ன� ெபா�மாநா��னD� 
அ	ணாவ�� தL�மான*ைத ஆத�*�ம, எதி�*�� க.*�ைரக5 வழ1க6ப�:, 
ப�ற+ இGதிய�� அ	ணா வ�ள�கEைர வழ1கினா�. அதைன� க�சி* 
ேதாழ�க?�, ெபா�ம�க?� த1க5 ஆ�வ� மி+�த ைகெயாலிகளா� 
வரேவ(றவாG இ.�தன�. இதைன� க	ட நLதி�க�சி ெப�ய மனDத�க5 
ஒ[ெவா.வராக மாநா�ைட வ��: ெவளDேயறினா�க5. இGதிய�� அ	ணா 
தL�மான�, இ� $ழ�கெமன ைகெயாலிக?�கிைடேய நிைறேவறிய�. ெப�யா� 
தலைமைய அ	ணா கா6பா(றிய� ம�:ம�ல. நLதி�க�சி�+ ஒ. )திய 
தி.6ப*ைத/� த�தா�. 
(கைலஞ� க.ணாநிதி) 

ப�தி: 37 

 
அ	ணாவ�� ேவைல�கா� திைர6பட*தி(+ ஊதியமாக� கிைட*த j.12,000-� 6000 
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jபாK ெகா:*� தி.�க>சி ந�ப�* ெத.வ�� இ.�த திராவ�டநா: இதO 
அFவலக�, ெதா*தா ெபய�� வா1க6ப�ட�. வா1க உதவ�ய த1கேவல� சி6ேப� 
எ�G ெசா�லி ேமF� j.4000 ெசலE ைவ*�வ��டா� எ�G ெசா�Fவா�க5. 

கைலவாண� எ�.எb.கி.Zண=�+�, அ	ணாE�+� இ.�த ெதாட�) யாவ.� 
அறி�தேத. ப+*தறிE ெகா5ைககைள தா� ந��+� பட1களDெல�லா� 
)+*தினா�. அ�த� கால*தி� வார� தவறாம� திராவ�டநா: ப�*தவ� அவ�. அவ� 
வ L�: நிகO>சிக5 எ�வாய�=� அ	ணா இ�லாம� நட�கா�. அவ� எ:*த 
ந�லத�ப� பட*��+ அ	ணா கைத, வசன� எAதிெகா:*தா�க5. அ	ணா 
$த� $தலி� கைத வசன� எAத இ.�த பட� உதயன� அ�ல� வசவத*தா 
எ�பதா+�. இதி� �.வ�.நாராயணசாமி கதாநாயகனாக ந�6பதாக இ.�த�. 
கதாநாயக� அவ� இ�ைல எ�G ெத��த உட� அ	ணா எAத மG*�வ��டா�. 
ந�லத�ப��+ கைலவாண� அ	ணாE�+ எ�த* ெதாைக/� தரவ��ைல. ஆனா� 
கழக� ஆர�ப�6பத(+ $� ஒ. )திய இ��bதா� கா� - அ6ேபா� j.10,000 
இ.�+�. �ைரவேரா: ெப(ேறா� நிர6ப6ப�: கா"சி)ர*��+ வ�த�. �ைரவ�, 
�ைரவ� ச�பள�, ெப�ேரா� எ�லாவ(ைற/� தா� ஏ(G�ெகா5வதாக 
(எ�.எb.கி.Zண�) கா� அ	ணாE�+> ெசா�த� எ�G ெசா�ல> ெசா�னா� 
எ�G காேரா�� ெத�வ�*தா�. அ	ணா, நா�, ப�மள�, இராசேகாபா� 
அைனவ.� )�ககா�� ஆ�ச� ேப�ைட 0வாமிbேக6 அ	ணாவ�� ந	ப� 
)�டாசாமி(அKய�) உணE வ�:தி�+> ெசா�ேறா�. 

சில.ைடய தLய6 பழ�க1�ைள6 ப(றி யாராவ� அ	ணாவ�ட� +ைற Mறினா�, 
அ	ணா அவ� எ�ன $�ெபாG�கி ஆOவாரா? எ�பா�. 
)ராண*திலி.�த $�ெபாG�கி ஆOவா�, எவ.ைடய காலிF� $5 
ைத�க�Mடா� எ�கி�ற ந�ெல	ண*தி� பாைதய�� உ5ள $�கைளெய�லா� 
ெபாG�கி எ:6பாரா�. $5ேள இ�லாத ச$தாய� அைம�+� ெபா� ேநா�க� 
ேவ	:�. அைத*தா� நா� ெசKய ேவ	:ேம ஒழிய ஒ[ெவா. $5ளாக, 
ஒ[ெவா. தனD மனDதனாக எ:*� தி.*�வ� சா*தியமமா? எ�கி�ற வ���த 
மேனாபாவ� அ	ணாவ�=ைடய�. அேதா: த� எதிேர சிகெர� ப��6ப�, மாைல 
ேநர6 பழ�க*ேதா: சில ந	ப�க5 வ�� அம���வ�:வதாேலா, த�=ைடய 
அ�தb��+ இைழ�க6ப�ட அவம�யாைதயாக எ	ணாத ஒ6ப(ற உ5ள� 
அவ.ைடய�! 
(இராம அர1க	ண�) 

ெப�யா� தி.மண� எ�ற ெசKதி ேக�ட�� அAதவ� நா�. ஆயாச1 
ெகா	டவ� நா�. அ�ம�:ம�ல - நா� ஒ�1கிவ�:கிேற� எ�ற எ	ண*ைத - 
நா� ெகா	ட க.*ைத ெத�வ�*தவ� நா�. ேபத�, ப�ளE மன*தா1க�, ேமாத� 
Mடா�, ந�லத�G எ�G க.�� ேபா�+� மன6ப	)� பைட*தவ� நா�. 
எனேவ எ� வைரய�� ெப.�த�ைமயாக� க�சி6 பண�ய�லி.�� வ�ல+வ� 
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ந�ல� எ�G $�E க��ய�.�ேத�. எ� ேபா�ற பல ேதாழரக5 ெப�யாைர, 
ெப�யா� ேபா�ைக, ேவ� தி.மண ஏ(பா�ைட ஏ(கவ��ைல எ�பைத ம�:ம�ல 
க	�*தன�; கதறின�; ேவ	டா� எ�றன�, ேவதைன உ5ள*ேதா:. 
நா� மனதார தLைம எ�G கதறிய ஒ�ைற, ப+*தறிE�+ )ற�பான� எ�G 
பாமர.� ஒ6)� ஒ�ைற ெத�வ�*த� +(றமா? 
(அ	ணா - 17.09.1949) 

அ	ணா எ6ேபா�� �vா ஏறமா�டா�. மனDதைன மனDத� ைவ*� இA6பைத 
மிக மிக ெவG*தவ�. ெச.6)� ேபாடமா�டா�. ப�b இ.�கா� அவ�ட�. ேபனா 
இ.�கா� வா�> இ.�கா�. ம�ய�� ெபா� ம�:� இ.�+�. 

ெப�யா�� தி.மண*ைத க	�*ேதா�� ப��ய� நா�ைக�� ப�க1க5 
க	டண� கைணக5 எ�G தைல6) ேபா�: (அ	ணாவ�� திராவ�ட நா: இதழி� 
அ6ேபா�, இரா. ெந:"ெசழிய� அதி� �ைண ஆசி�ய�) ெவளDயாகிய�.�த�. எ� 
ெந:"ெசழிய�, நா� ெப�யாைர� க	��கிற அளE�கா வள���வ��ேடா�? 
அவ.ைடய $�E ேக�: திைக*�, த:மாறி அ�லவா, நி(கிேறா�! அ:*த 
வார*திலி.�� க	டண� கைணக5 எ�G தைல6) ேபாடாேத க	ணL�* �ளDக5 
எ�கி�ற தைல6ப�� வர�:ேம! எ�றா� அ	ணா. 
ெப�யா�� தி.மண $�வ��ேபா� ேபG யாராக இ.�தாF� ஆ*திர*ைத� 
ெகா��ய�.6�க5. அதிF� அவ.�+ அ:*த இட*தி� வா�0 ேபா� 
க.த6ப�டவ� அ	ணா. அ�னD ப�ழ�பாகி கி*தவ�கைளெய�லா� M���ெகா	: 
கிள�>சி ெசKய* �வ1கிய�.6பா�க5! ஆனா� அ	ணாவ�� M�*த மதி 
ப�ர>சிைனைய எைடேபா�ட�. அ�த சமய� அவ�கள� எA*�கக?�, கா��ய 
ேபா�+�, அரசியலி� ஈ:ப�:* தைலவ�களாக வ�.�)ேவா� அவசிய� 
க(கேவ	�ய பாடமா+�. 

(ெப�யா�� தி.மண*தி� ப�� எ1+� +ழ6ப நிைல அ	ணா எ�த $�E� 
எ:�கவ��ைல. நா�க5 கட�� ெகா	ேட இ.�கி�றன. கழக*ேதா� 
ெப*தா�பாைளய� பழநி>சாமி கா"சிய�� அ	ணா வ L��� த1கிய�.�கிறா�. 
அவேர) நா� ஏ� வ�� இ6ப�ேய உ�கா��தி.ககிேற� ெத�/மா? அ	ணா 
ேபசாம� இ.�கிறா� பா.1க5. அ6ப�ேய இ.��வ�டாம� பா�*��ெகா5ள*தா� 
எ�றா�. இைத அ	ணாவ�ட$� ெசா�னா�. அ	ணா சி�*�கெகா	ேட, 
ெப*தா�பாைளய� கா�டாG பா�*தி.�கிறL�களா? ேவக*தி� ெப�ய மர�, ெச�, 
ெகாட, ம	 எ�லா*ைத/� ஒேர அ�யா அ�>சிகி�:6ேபா+�. அைத6 பா�*� 
உ1கைள6 ேபா�ற வ�வசாய�க5 சா+ப��+ தயாராகிடமா�டா�. அKயாEைடய 
தி.மண�, வா�0 இைவகைள� ேக�ட�� கா�டாG ேபால ஒ. உண�>சி - 
உ.ெவ:*தி.�+. இ� நிர�தரமா�= பா��க=�. கா�டாG வ�தின�� ப�"0ேத 
வ	ட� அ�தா� வயF�+ உரமாகE� பய�� உ.ப�யா வளரE� உதவ�. 
இ6ப�ய�.�கிற உண�>சிைய வ>சி நாம எ�த $�E�+� வ��வ�ட�Mடா�. 
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இ6ப�ெயா. சா�b வராதா�= நா� கா*�கி�: இ.�தவன�ல. அ6ப� 
கா*�கி�: இ.�தவனா�ட� கா���கிற�� )*திசாலிதன� அ�ல. இ�=� 
பா�6ேபா� எ�றா�. 

ெச�ைனய�� தி..�.எ�.பா�*தசாரதி கழக*�ககாக மாைலமண� இதO 
ெதாட1கினா�. எ�ைன(அர1க	ண�) அதி� ேவைல ெசK/�ப� ேக�டா�. 
தி..ெந:"ெசழிய� அவ�க5, எ�ைன நL கா"சி�+ வ�� பண�யா(G, நா� 
ெச�ைன ெச�G மாைலமண�ைய6 பா�*��ெகா	: +:�ப*�ட� இ.�கிேற� 
எ�றா�. 
த� வ�.6ப*ைத அ	ணாவ�ட� ெத�வ�*தா�. ச� எ�G அ	ணா 
ெசா�லவ��ைல. 

அர1க	ண� இ1ேக இ.�க�:� எ�G� அ	ணா ெசா�லவ��ைல. அ�தா� 
அ	ணா! நL1க5 இ.வ.� ேச��� ேபசி ஒ. $�E�+ வா.1க5 எ�றா� 
அ	ணா. 

மைற��வ��ட ந�க ந	ப� �.ஆ�.மகாலி1க� கா"சி)ர*��+ வ�� ஒ. 
சவரைன அ	ணாவ�ட� ெகா:*� என�+ ஒ. கைத ேவ	:ெம�றா�. ஆனா� 
கழக� வளரேவ	�ய கால*தி� க�டாய நிைல அ	ணாE�+. 

ேதாழ�க5 ேக.வ�.ேக.சாமி, எb.நLதிமாண��க�, எ�.எb.சிவசாமி, த1க6பழ� 
$தலிேயா� $�னD�G X*��+� மாநா�:, நாடக ஏ(பா:கைள> ெசKதன. 
நாடக*��+ fவாa� இராமாமி.த�ைமயா� தைலைம வகி*தா�. அவ�க5 
ேபசிய� இ6ேபா�� எதிெராலி�கிற�. த�ப�! எ*தைதேயா ஆ	:களாக இ.�� 
வ.கிேறன6பா இய�க*தி�. ேமாச�கார ைமன� அ�ல� தாசிகளD� ேமாசவைல 
ேபா�ற பல '�கைள எAதியவ� நா�. டா�ட�. $*�ல�0மி ெர��ேயா: 
ேச���, ெபா�: க�:ம வழ�க*ைத ஒழி�க கா1கிரb ச*யf*தி அKய� 
எ[வளேவா எதி�*��, ேபாரா�ேன�. ெப�யாேரா: இ.�ைகய��, ஒ. நா5 Mட 
ஒ. நிகO>சி�+* தைலைம தா1கி அறிேய�. நா� $த� $தலாக நட�க� கழக 
நிகO>சி�+, தைலைம தா1க ேவ	:� எ�G அ	ணா த�தி ெகா:*த��, 
திைக*�6ேபாKவ��ேட�. காலெம�லா� க�சிக�சி எ�G உைழ*� கா: வா, வா, 
வ L: ேபா ேபா எ�கி�ற த5ளாத வயதிலி.�+� என�+ இ6ப�ெயா. 
ெப.ைமயா? அ	ணாைவ* தவ�ர ேவG யா.�+ இ�த மன� வ.�. 

ெப�யாைர6 ேபால அணணாE� ஒ. க.மி எ�பா�க5, )�யாேதா�. சி�கன� 
அ	ணாேவா: ப�ற�த�. ஆனா� அவ� ஒ. க.மி அ�ல. காரண� பண*தி(+ 
அவ� எ�றேம மதி6பளD*ததி�ைல. ெபா.ளாதார மாணவ� அவ�. பண� ஒ. 
சாதன� அ[வளEதா� எ�ற க.*ைத ெகா	டவ�. க�சி�+ நிதி ேதைவ ப�டதா? 
அத(+ அவ� ைகயா	ட வழிக5, இ�திய அரசியலி� இ�G� எ	ண�6பா��க 
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ேவ	�யதா+�. M�ட*தி(+ ��ெக� ேபா�: வPலி*தன. ெவளD`� கிைளக5 
உG6ப�ன� க�டண*தி� கிைள�+ இ[வளE ப1+ மாவ�ட*�க+ இ[வளE 
ப1+ தைலைம நிைலய*�க+ இ[வளE ப1+ எ�G நி�ணய��க6ப�ட�. 
நாடக1க5, மாநா:க5 fல� நிதி ெபற6ப�ட�. பல �ளD ெப.ெவ5ள�. 
பண�கார�கைள ந�)� க�சியாக இ.�க�Mடா� எ�பதி� மி+�த அ�கைர 
கா��னா�. . . . ஒ.வனD� ேதைவ�+, ஒ. க�சி ஆய�(G எ�றா�, அ�க�சி 
ஒ.6படா� எ�G க.தினா� அ	ணா. 

தி.ெவ(றி`�, ச	$க� ப�5ைள ஜb�b க�சி, 0யம�யாைத இய�க� ப�ற+ 
திராவ�ட� கழக�, ப�ற+ திராவ�ட $�ேன(ற� கழக� எ�G த�ைன 
ப�ைண*��ெகா	டவ�. அவ.�+> ெசா�தமான பவள�கார* ெத.வ�லி.�த ஓ� 
க��ட*ைத கழக� ெதாட1க� ெகா:*தா�. ப�ற+ அ	ணா 208, த1கசாைல 
ெத.வ�F5ள M�ைட வாடைக�+ எ:*� தி.$.க. தைலைம நிைலய*ைத அ1+ 
மா(றினா�. அத(+ அவ� ெசா�ன காரண�, எ�னதா� தி.ெவ(றி`� ச	$க� 
நம�+ ேவ	�யவரானாF�, எ� வ L��� தா� கழக� இ.�கிற� எ�G வாK* 
தவறி ஒ. நா5 அவ� ேக�:வ��டா� இ[வளE ேப� ப�டபா: வ Lணாகிவ�:�. 
நம�ெக�G +>ேசா, +�ைசேயா ந�$ைடயதாக இ.�கேவ	:� எ�பதா+�. 
அ	ணாவ�ட� பண�கார�க5 எ�லா� வ.வா�க5. ஒ�1கி6ேபாவாேர தவ�ர, 
அவ�கைள*தா� ஒ�ககியதாக கா���ெகா5ளமா�டா�. நா� ெசா�னா� அ	ணா 
எ�லா� ெசKவா� எ�G அவ�க5 க.தலா�. ஆனா� அவ� வ��: ெகா:�காத 
நிகO>சிக5 ஏராள� உ	:. 

திராவ�டநா: இதO fல� எ[வளE வ.கிற�. எ[வளE ெசலவாகிற� எ�ப� 
Mட அவ.�+*ெத�யா�. அ	ணாE�+ வ1கிய�� கண�+ இ.�ததி�ைல.சினDமா 
fல� ேபச6ப�ட $A*ெதாைகைய� Mட கா	ப�, கைலஞ�� ர1ேகா� ராதா, 
ஓ� இரE fல�தா�. ெமா*தமாக அவ� ச�பாதி*த� ஒ. ல�ச� ேதG�. 
அைத/� அ[வ6ேபா� ெதா*தாவ�ட� ெகா:*�வ�:வா�. திராவ�டநா: 
அFவலக� இ.�த வ L: பA�பா��க6ப�ட�. எதிேர )திதாக வ L: வா1க6ப�ட�. 
எ�லா� ெதா*தாதா� - இ� Mட அ	ணாE�+6 ப���கவ��ைல. 

நா� ஒ. ஏ*தாள�, எAதி ச�பாதி*� வாO�ைக நட*�கிேற� எ�G 
ெசா�லி�ெகா5வதி� ெப.ைம6ப�:�ெகா	டா�. தா� $தலைம>சரான ப�ற+ 
Mட இ�த எA*�* ெதாழி� இ.�கேவ	:� எ�G ஆைச6ப�டா�. 

திராவ�டநா: ஏ�:�+ 3000 jபாK ஜாமி� ேக�: கா1கிரb ச��கா� 
உ*தரவ���.�த�. இத(காக6 பல� ந�ெகாைட அ=6ப�ய�.�தன�. அ6ப� 
அரசா1க� ேக�ட� தவG எ�G நLதிம�ற� தL�6பளD*�வ�ட, க�ட6ப�ட 3000-
*ைத/� அரசா1க� தி.பப�� ெகா:*த�. உடேன திராவ�டநா: இதO fல�, 
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ந�ெகாைட அளD*தவ�க?�ெக�லா� அ�த6 பண*ைத அ	ணா தி.6ப� 
அ=6ப�னா�. 

அ	ணா எ�.எb.கி.Zண� அவ�க5 அ=6ப�ய காைர திVெர�G 
தி.6ப�ய=6ப�வ��டா�. காரண� ஈ.ெவ.கி.ச�ப* அவ�க5 அ	ணாவ�ட�, 
எ�.எb.கி.Zண� த1கைள* தகாத வா�*ைதகளD� தி��னா� எ�G ெசா�ல, 
அ	ணாE� மன� வ.�தி அவ� ெகா:*த காைர அவ.�ேக 
தி.பப�ய=6ப�வ��டா�. 
நா� ெச�ைன ெச�G தி.. எ�.எb.கி.Zண� அவ�களDட� நL1க5 ெசKத� 
ச�யா எ�G ேக�க அத(+ அவ� த�ப�, நா� அ	ணாைவ ேபாவ�>0�கி�ட� 
உ	ைம. தி��ன�� உ	ைம. ஆனா� சீ1க ெசா�ற ப�ெய�லா� தி��ேனனா 
எ�G ேக�காதL�க5. எ�ன ச�ப*� வ�த6ேபா நா�, நானாக இ�ைல அவ� 
க	களD� இ.�� க	ணL� ெபால ெபாலெவ�G ெகா��ய�. 

ேகாைவ மாவ�ட*� 0(G6பயண� ெச�ற அ	ணா தி.�ப� வ.�ேபா� ஒ. 
)திய இ��bதா� கா�� வ�திற1கினா�. எ�லா ெசKதிகைள/� ேக5வ�6ப�ட, 
ஜுப��� ப��ச�b ேசா$E�, தி.. $ைகதL=� ேகாைவய�� ஓ� )திய 
இ��bதா� காைர வா1கி அ	ணாவ�ட� ெகா:*� அ=6ப�ைவ*தா�க5. அத� 
எ	 எ�.�.எ�. 4758. அ	ணாவ�� Xர*� உறவ�னரான 0�த�ராச� எ�கி�ற 
0�தா அப� மைறகிற வைரய�� அத� ஒ�:நராக இ.�தா�. 

கழக� �வ�க6ப�ட ேநர*தி� ஓ. )� கா.� இ.�ததா�, அவ� நட*திய 
0(G6பயண� ெகா"ச ந"சமி�ைல. காவ�யண�யாத ச�நியாசி எ�ற த�ைன6 
ப(றி அவ� Mறி�ெகா	ட�� ெபாKய�ல. திராவ�டநா: இதைழ நா=�, 
அ	ணாவ�� +:�ப*ைத ஈழ*த�க?� பா*��ெகா	ேடா�. ஒேர ேவ�� 
ச�ைடைய பல நா�க?�+6 ேபா�:�ெகா	டா� அ	ணா. கழக* ேதாழரக5 
வ L��� ேபாK* த1+வாேர தவ�ர �ராவல�b ப1களா, ஓ�ட�க5 அவ.�+ 
ஒ*� வ�ததி�ைல. ேதாழரகேளா: அளவளாEவா�. எளDைம! பாச�! இேதா: அவ� 
வ Lசிய ஒ. ெசா� நா� எ�லா� ஒ. +:�ப� எ�ப�. இ�த> ெசா� எ[வளE 
ெந.�கமா�கிய� எ1கைள. 

ஜLவாந�த� ேபானா�, சாமி சித�பரனா� ேபானா� ேகாைவ அKயா $*� 
வ��:வ��:6 ேபானா�. ெபா�ன�பலனா.� ஓ�வ��டா�. 
ேக.எ�.பால06ப�ரமண�ய� எ�ன ஆனா�? இராமநாத� ேபானாேர எ�ைன 
வ��:வ��:, ஒ[ெவா.வ.� ஓ�யதா� நா� எ�ன ஒழி�தா ேபாKவ��ேட�? 
இநத அ	ணா*�ைர ேபானா� ேபாக�:ேம! எ�G அKயா வ�:தைலய�� 
எAதிய�.�தா�. நா=� அ	ணாE�, அ	ணா M��� சா6ப��:�ெகா	ேட 
ேபசி�ெகா	�.�ேதா�. 
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ஏ� அர1க	ண�? இ6ப� ஒ[ெவா.*த=� ேபானா�, ேபானா� எ�G 
ெப.ைமயாக எAதிய�.�கிறாேர! இ.�கிறவைனெய�லா� ேபாக> 
ெசா�லி�ெகா	ேட இ.6பதி� எ�ன ெப.ைமய�.�கிற�? ைவ*தி.6பத�லவா, 
ஒ. தைலவ� ெசKயேவ	�ய கா�ய�! நL மG)ற� ேயாசி! இ6ப�6 ேபானா�க5 
எ�லபா� ேபாகம� அKயாேவா: இ.�தி.�தா� இய�க� இ�ேநர� எ6ப� 
இ.�தி.�+� எ�றா�. 

ஒ. நா5 கா"சி)ர� திராவ�டநா: இதO ெமா�ைட மா�ய�� அம��� நா� 
தி..ேக.�.எb. மண�, தி.. கி.Zணf�*தி, தி..இரா.ெசழிய�, தி..பா.வாண� 
ஆகிேயா� அம��� ேபசி�ெகா	�.�ேதா�. அ	ணா ஏ� இ6ப� அைமதியாK 
இ.�கிறா�, எ�த $�E� எ:�காம� (ெப�யா�� தி.மண*��+6ப�ற+) எ�ப� 
ப(றி. அ	ணா ெமா�ைட மா��+ வ�� நா1க5 ேப0வைத ஓரமாக நி�G 
கவனD*��ெகா	�.�கிறா�, எ1க?�+* ெத�யாம�. அவைர6ப(றி வ�வாதி�+� 
நா1க5 அவ� $� எ[வளE ஆழமான அ�) ைவ*தி.�கிேறா� எ�ற, அவ.�+ 
ந�றாக* ெத�/�. திVெர�G அ	ணா எ1க5 ம*திய�� mைழ�� 

அ6ேபா ஒ. க�சி ஆர�ப��க POநிைல வ�தா>சி அ�தாேன உ1க5 எ	ண�. 
அர1க	ண�, ேபைட� ெகா	:வா. ெசா�F1க6பா க�சி�+ ெபயைர 
ஆ?�ெகா. ெபய� ெசா�ேனா�. 

அ	ணா ேக�டா�, இ�த6 ெபய� எ6ப�ய�.�+? 

எ�த6 ெபய� அ	ணா 

திராவ�ட $�ேன(ற� கழக�, =சயஎைனைய ஞச�பசநளளஎந +நனநசயவ� 
ெரா�ப ந�லாய�.�+ எ�ேலா.� ஒேர +ரலி� ெசா�ேனா�. 

அதிF� ெகா"ச� ேயாசி/1க. திராவ�ட� எ�பதா திராவ�ட எ�பதா? 

ஆம	ணா! திராவ�ட� எ�றா� ஒ. +Gகிய வ�ட*��+5 அட1கிவ�:வ� 
அதிF� நா� எ�லா� ேரஷனலிb:க5. ப+*தறிE ெகா5ைகைய யா� 
ஒ*�கி�டாF� ந�ம க�சிய�� இ.�கலா�. அKயாE�+�, நம�+� இ�த 
வ�ஷய*தி� நி>சய� �பர�b ெத�"ேச ஆக=�. அதனாேல திராவ�ட எ�G 
நில6ப+திைய +றி�கிற�தா� ெரா�ப ெபா.*த� எ�G மதியழக� அ�த 
ேயாசைன�+ வ�ைடய�.*தா�. 

1949-� ஆ	: அ	ணா க�சி ெதாட1கிய�� தி..ெபா�ன6ப� அ�த� +:�ப*ைத 
வ��: வ�லகினா�. அனா� இள1ேகாவ�, ெகௗதம�, இராேச�திர� எ�கி�ற 
+ழ�ைதகைள/� அ	ணாேவ ஏ(G�ெகா	டா�. இ�த வைகய�� அ	ணாவ�� 
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�ைணவ�யா� இராண� அ�ைமயா�� உ5ள� )ட� ேபா�ட* த1க�. 
(இராம. அர1க	ண�) 

ப�தி: 38 

 
ெபBயா� தி(மண� ெச['ெகா�ட ேநர� 1949 ஆகX5 9-� நாS. 
ெப.�பாலான கழக*தவ�க5 அ:*� எ:�க� M�ய $�E ப(றி6 பலவைகயான 
க.*�ககைள* ெத�வ�*�� ெகா	�.�தா�க5. நா�, ேதாழ� ஈ.ெவ.கி.ச�ப*, 
ேதாழ� ேக.ேக.நLலேமக�, ேதாழ� ேசல� ஏ.சி*ைதKய�, இளவ� ெசழிய� 
ேபா�றவ�க5, நா� ெப.�பா�ைமேயாைர வலிைவ6 ெப(றி.6பதா�, திராவ�ட� 
கழக�, அத� ெப�� உ5ள ெசா*��க5, வ�:தைல நிGவன� ஆகிய 
அைன*ைத/� ைகயக6ப:*தி நாேம நி.வாக ெபாG6)கைள 
ஏ(G�ெகா5ளேவ	:� எ�G பல நா5 வாதி�: வ�ேதா�. எ1க?ைடய 
உண�ைவேயா, க.*��கைளேயா, தி�ட1கைளேயா அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 
அறேவ ஏ(G�ெகா5ளவ��ைல. திராவ�ட� கழக அைம6ைப/�, ெசா*��கைள/� 
அ6ப�ேய ெப�யா�ட*தி� வ��:வ��:, )திய கழக*ைத, )திய ெகா�/ட�, )திய 
அைம6)ட� �வ�கலா� எ�G�, ெப�யாேரா: ேமா�தைல தா� அறேவ 
வ�.�பவ��ைல எ�G�, ெப�யா�ட� க(G� ெகா	ட ெகா5ைககைள/�, 
+றி�ேகாைள/� கா6பா(றி வள�6ப�தா� ந�$ைடய கடைமயாக இ.�க 
ேவ	:� எ�G� அ	ணா அவ�க5 வாதி�: வ�தா�க5. 
(நாவல� ெந:"ெசழிய�) 

1949-� த�ைத ெப�யாைர வ��: அ	ணா ப���� திராவ�ட $�ேன(ற� கழக� 
அைம*தா�. 1967-� அ	ணாவ�� திராவ�ட $�ேன(ற� கழக� தமிOநா��� 
ஆ�சிைய ப��*த�. 18 ஆ	:க5 ப��E த�ைத ெப�யா.�+�, அ	ணாE�+� 
இைடய��. அ	ணா $த�வரான�� தி.>சி ெச�G த�ைத ெப�யாைர> ச�தி*� 
வாO*�6 ெப(றா�. 18 ஆ	:க?� ெப�யா� அ	ணாைவ வைச 
ெபாழி��ெகா	ேட இ.�தா�. அ	ணா அவைர* தி.6ப�* தா�கவ��ைல. 
 
அ	ணா தி.>சி ெச�ல நிைன*தேபா�, ராஜாஜி வ.*த6ப:வாேரா எ�றா� 
ஒ.வ�. ெச�ைன�+ வ�த ப��) பா��க�Mடாேதா, தி.>சி ெச�G ஐயாைவ 
பா�6பத(+ அ6ப� எ�ன அவசர� எ�றா� இ�ெனா.வ�. 
 
அத(+ அ	ணா, எ�ைன இ�த நா�:�+ அறி$க6ப:*தியேத அவ�தா�. 
$தலைம>சா� ஆன�� அவைர நா� பா��காவ��டா� அ� மனDத6 ப	ேப 
ஆகா� எ�றா�. 
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தி.$.க. ேதா�றிய இர	ெடா. ஆ	:க�+6ப�� ஒ. நா5 அ	ணா, ச�ப*, நா� 
fவ.� இ.�கிேறா�. அ6ேபா� ெவளDயாகிய ஓ� திைர6பட*தி� இைச> சி*த� 
சித�பர� ெஜயராம� எ� ேவ	:� ெசா� மனேம எ�G ஒ. பாடைல 
அ()தமாக6 பா�ய�.�தா�. அ� எ6ேபா�� எ� ெசவ�6)லைன நிைற*தி.�த�. 
நா� தனDேய உ�கா��� ஒ. சிG தாளD� எAத* ெதாட1கிேன�. 
 
எ� ேவ	:� எ� தைலவா - தைலவா 
மதிேவ	:� எ�ற உ� ெகா5ைகயா - இ�ைல 
மண� ேவ	� நி�ற உ� ேவ�ைகயா 
பண� ெசKேவா� வ�0வாசமா - இ�ைல 
மண�ய�ைம சகவாசமா? 

இைத எA��ேபா� ப�*�6 பா�*த ச�ப* ச�ெட�G அ�த* தாைள உ.வ� 
அ	ணாவ�ட� த�தா�. அ	ணாவ�� $க� மாறிய�! ெச>ேச! இ� மாதி� 
எAதாேதKயா, அKயா ெரா�ப வ.*த6ப:வா�. அதிேல/� நL எAதின��= 
ெத�"சேதா - அ6)ற� அவ.�+* X�கேம வரா�! எ�G ெசா�லிவ��:, அ�த* 
தாைள கிழி*� எறி��வ��டா�! அ	ணா ச�மாதா� கிG�கிேன�. ம�னD>0:1க - 
எ�ேற�. அ	ணாவ�� அ.�ெப.� ப	ப�ைன எ	ண� எ	ண� வ�ய�ேத�. 
(கவ�ஞ� க.ணாந�த�) 

)*த� �றE, சா�ரVb வழ�+ ம�ற*தி� நி�G ேப0வ�, ஏ0 சிFைவய�� 
அைறப:வ�, இள1ேகாவ�களD� �றE, மண�ேமகைலய�� மன உGதி, 
க	ணகிய�� ேக5வ�� கைணக5, மாதவ�ய�� மன ெநகிO>சி, அேசாகனD� ��க�, 
ச+�தைலய�� ேசாக� ேபா�ற நிகO>சி� ேகாைவக5 எ6ேபா�ேம ெந"ைச 
ெநகிழ> ெசKவன.ப�ேவG �ைறகளDேல உ5ள ப�ர>சைனகளDேல ெதளDE�, 
ப	பா�:�+ ஒ. வ�ள�க$�, ச$தாய அைம6) $ைற, அர0 அைம6) $ைற 
அறெநறி ஆகியைவ ப(றிய க.*�ைர/� ஒ.1ேக ெகா	டதாK, ம�கைள 
அறி/� ஆ(றF�, அற$� ெகா	டவ�களா�க வ�லதாK அைம��5ள ெப.'� 
உைர நம�கி.6ப� தி.�+ற5. 
(வாெனாலி உைர . எ�ைன� கவ��� )*தக1க5 - 1948 - அ	ணா) 

தமிழ� 
தமிO நா�ைட6ேபா� ேவெற�த நா��F� அ�த நா��� ெமாழிய�லாத ேவG 
ெமாழிய�� ச1கீத� பா:வைத� ேக�க $�யா�. ஒ[ெவா. நா��ன.� த1க5 
த1க5 தாK ெமாழிய�� எ�லா� கைலகைள/� வள�>சி ெசK� வ.கி�றன�. 
எ�லா கைலகைள/� )திதாக ஆ�கி வ.கி�றன�. தமிைழ6 ேபால தாKெமாழி� 
கைல உண�>சிய(றவ�கைள எ�த நா��F� காண$�யா�. 
(தமிழ�� மGமல�>சி - அ	ணா) 
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தி(.வ�.க 
தமிO நா��ேல ந�ல தமிழிேல ேமைடய�� ேபச$�/� எ�பைத $த� $தலி� 
ேபசி� கா��யவ� தி..வ�.க. (தி..வ�.கலியாண0�தரனா�) அழகிய தமிழிேல 
அரசியைல6 ப(றி/� எAத$�/� எ�பைத $தலாவதாக எA*தி� கா��யவ� 
தி..வ�.க. அரசியலி� )யலாகE� தமிழி� ெத�றலாகE� இ.6பவ� ந� தி..வ�.க. 
'�களDேல m	ண�ய உைரைய* தL��யவ� ந� தி..வ�.க. எதி�கால 
உலக*��காக சிற�த ஏ:கைள* தயா�6பவ� ந� தி..வ�.க. 
(அ	ணாவ�� ெசா(> ெச�வ�) 

சமய� 
நா� அவேரா: (மைறமைலய�க5) ெந.1கி6 பழகியவ� அ�ல�. அவேரா: 
எ1க?�+ ஏ(ப�ட ெதாட�ெப�லா� இ�த நா��� $தலி� நைடெப(ற இ�தி 
எதி�6)6 ேபாரா�ட*தி�ேபா�தா�.இ6ப� ெசா�F�ேபா� அ	ணா�ைர! 
மைறமைலய�க5 சமய* �ைறய�� - ைசவ*தி� ந�ப��ைக ைவ*தி.�தாேர 
உ1க?�+ அ� ச�மதமா? எ�G சில� ேக�க�Mட�. அ�)� அ.?� ைசவ� 
எ�றா� - நா� மிக> சிற�த ைசவ�. ஆ	டவ� ஒ.வேன எ�ப�தா� ைசவ� 
எ�றா� - நா� மிக> சிற�த ைசவ�. 
(ேமைட6 ேப>0 - 24.08.1958 - அ	ணா) 

ஆ�ய மாைய வழ�+�காக பல$ைற $�கியமான அFவ�கைளெய�லா� வ��: 
வ��: தி.>சி�+> ெச�G வ.கிேற�. அ��க� வாய�தா ேபா:கிறா�க5. 
க�பராமாயன சீல� கலாரசிக� ேதாழ� பாbகர* ெதா	ைடமாைன* தா� இ�த 
வழ�ைக வ�சா�6பத(காக ஏ(ப:*திய�.�கிறா�க5. ஆ�ய மாைய�+ அவ� தைட 
வ�தி*� எ�ைன> சிைறய�� த5ளDனா� மGநாேள ஆய�ர�கண�கான �	:6 
ப�ர0ர1க5 fல� ஆ�ய மாைய அ>சாகி எ1+� பற�+ேம! ச��கா� இ6ேபா� 
ஆ�ய மாைய, இல�சிய வரலாG, இராவண காவ�ய� ேபா�ற ந�ல '�கைள6 
ப�*� வ.வ� ப(றி மிகE� மகிO>சி அைடகிேற�. 
அ	ணா*�ைர உ5ளைத*தா� எAதினா� எ�ற அவ�க?�+ ந�G ெத��தேத. 
ச��கா� '�களD� மY� தைடவ�தி6பைத வ��:வ��: $�கியமாக> 
ெசKயேவ	�ய கா�ய1களD� ஈ:ப:வ� ந�ல�. 
(ேமட6ேப>0 ெச�ைன மாவ�ட தி.$.க. $த� மாநா: - 1950 - அ	ணா) 

வ.ரா. 
அவ� (வ.ராமசாமி ஐய1கா�) 1917-� ப�ற�தவ�. 0யம�யாைத இய�க� தமிழக*தி� 
தவOவத(+* ெதாட1கிய நா5க5 அைவ எ�G Mறலா�. அ�த நாளDேல 
ெவளDவ�த 0�த�ய�� காண6ப:� க.*�க5 எ6ப�6ப�டைவ எ�பைத� 
காe�ேபா�தா�. வ.ரா. ைவ அ�கிரகார*� அதிசய6 ப�றவ� எ�G நா� Mற 
$�கிற�. 
(திராவ�டநா: - 18.05.1947 - அ	ணா) 
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க.ணாநிதி 
இல�கிய� வட ெசா�லா? தமிO> ெசா�லா? எ�ற வ�வர*ைத6 ப(றி ந	ப� 
க.ணாநிதி +றி6ப��டேபா� ஒ. ெப�ய ைஹ�ரஜ� +	ைட ெவ�*தா�. 
இைளஞ�க5 எ�றா� இ6ப�ய�லவா இ.�க ேவ	:� எ�G ஔைவ �ைரசாமி 
ப�5ைள அவ�க5 T�6பைட�� ெசா�னா�க5. 
(ேகாைவய�� 27.05.1950 - $*தமிO வள�>சி வ�ழா - அ	ணா) 

க�a� $த�வ� (ெச�ைன தியாகராய� க�a�) ஆ(றிய வரேவ()ைரய�� 
நா=� நாடக*தி� ப1ெக:*��ெகா	�.6பதாக> ெசா�னா�. உ1க5 க�a� 
நட*�கி�ற கைல வ�ழாவ�ேல ந��+� வாK6) என�+� கிைட*த(காக 
உ	ைமய�ேலேய நா� மகிO>சி அைடகிேற�. ஆனா� நாடக� ஆ� க�a� 
வள�>சி�+� கா0 ேச��க ேவ	�ய நிைல ஏ(ப��.�கிறேத எ�ப� +றி*� 
வ.�தாம� இ.�க $�/மா? 
(ெச�ைன தியாகராய� க�a�ய�� அ	ணா) 

உைழ�காம� இ�த* திறைம வ��வ�டவ��ைல. உைழ�காம� ஒ. திறைம 
வரா�. 

சில6பதிகார*ைத� க.ணாநிதி இ�ைறய நைட�+ ஏ(ற அளவ�� ஆ�கி* 
த�தி.�கிறா� எ�றா� - அத(+ 'G $ைறயாவ� $ைற6ப� ப�*தி.6பா�. 

அ6ப�6ப�ட க:ைமயான உைழ6)�+� காரண�, நா� ெப(றி.6ப� நா�:�+ 
அளD6பத(+6 ேபாதா� எ�கிற அட�க உண�>சிதா�. 

என�+ எ�லா� ெத�/� எ�G ஒ.வ� எ	ண�யEட�, அவ.ைடய வரலா(ைற 
எAதி மலிE6 பதி6) ெவளDய}�:, இர	டா� பதி6) வரா� எ�ற உல+�+ 
அறிவ�*�வ�டலா�. 

எ�ைன $Aவ�� அறி�தவ�க5 தா� கழக*தி� இ.�கிறா�க5. அவ�களDேல 
$(றிF� அறி�தவ� எ�G ெசா�ல* த�கவ�களDேல க.ணாநிதி�+ மிக> சிற�த 
இட� உ	:. 

அவ� fலமாக நா=� நா:� நிர�ப எதி�பா�*தி.�கிேறா�. இ6ேபா� 
ெசKதி.�கி�ற கா�ய1கைளவ�ட, பல மட1+ அதிகமான கா�ய1க5 அவ.ைடய 
திறைமய�� fல� நா�:�+� கிைட�கேவ	� இ.�கி�றன. 

கைலஞ�கT�� எ*'ைரய�N� சிற1? 
கைல* �ைறய�� ஈ:பா: உைடய க.ணாநிதிைய அைம>ச� ஆ�கினா�, அவரா� 
அைம>ச.�+�ய கடைமகைள நிைறேவ(ற $�/மா? எ�G சில.�+ ஐய6பா: 
இ.�த�. 
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கைல* �ைறய�� ஒ.வ� திறைம உ5ளவராக இ.�தா� அவ�ட� எ�த6 
ெபாG6ைப ஒ6பைட*தாF� அதிF� த� திறைமைய� கா�:வா�. 
அ6ப�6ப�டவ� வ�.� ெபGவதா�, நா� தனD6ப�ட $ைறய�� ெப.ைம 
அைடவத(+ நL1க5 அ=மதி அளD6ப}�க5 எ�G ந�)கிேற�. 

க(1?  ச5ைட 
தி.>சிய�ேல, அத(+ அ:*த கிழைம நா� M�ேனா�. (1944-� ேசல*தி� திராவ�ட� 
கழக� என6 ெபய� மா(ற� ெசKத ப�ற+) 
அ1ேக ராஜேகாலாகல1க5 இ�ைல! மி�டா மிரா0க?� ஜமY�, ஜ�ைக� 
+�லாKக?� இ�ைல! . . ஆனா� நம� உைழ6) ஒ. நா?� வ L	 ேபாகா�. 

க:� வ�ஷ� ெகா:*�க ெகா�ல6ப�ேடா�, கா�.� சிைறய�� ஆ/�கால� 
$Aவ�ம த5ள6ப�ேடா�, க�லா� அ�*�* �ர*த6ப�ேடா�, சிFைவய�� 
அைறய6ப�ேடா�, சிG*ைத�+ இைரயா�க6ப�ேடா�, கA*� ெந��க6ப�ேடா�, 
கனலி� த5ள6ப�ேடா�, க	ட �	டமா�க6ப�ெடா�, நா�: ம�களாேலேய �ர*தி 
அ��க6ப�ேடா�, நாதிய(G6 ேபாேனா� எ�G வ�தவ�மாக*தா� இ.�+� சfக6 
)ர�சி6 பண�ய�ேல ஈ:ப�டவ�க?ைடய வாO�ைக வரலாGக5. நா� அ�த இன�. 
அவ�கெள�லா� இ�ற, அறிஞ� உலகி� அண�மண�களாய�ன�. ந�ைம/� ப�� 
ச�ததி மறவா�. 

ம(GெமாG $�கியமான $�E க	ேடா�; அதாவ� ச$தாய இழிEகைள* 
�ைட�க6 ேபா�:� ஒ. வ�:தைல6 பைடைய அைம*�5ேளா�. கG6)> ச�ைட 
அண��தி.�கேவ	:� எ�ற ெப�யா� Mறினா�. ஏ� எ�G� வ�ள�கினா�. 
திராவ�ட ம�க5 அைட��5ள இழிநிைலயா� ஏ(ப�ட ��க*தி� அறி+றி, அ�த 
உைட எ�றா�. நா� நா�ழ��; அர0 இழ�� ந�மி� பாமர� அறிவ�ழ�� 
ெமாழிவள$� கைல உய�E� இழ�� சீ� இழ��, நாலா� ஜாதியாK, 
ஒ:�க6ப�:� கிட�கிேறா�. ந�ைம ஒ. சிG M�ட*தா� ெகா:ைம6ப:*�வ�, 
ஏ�க*ைத* த.கிற�. அதனD=� அதிகமான ��க�, ந�மவ�� பல.� அ�த� 
ெகா:ைமைய உணராம� இ.�+� நிைலயா� ஏ(ப:கிற�. இ�த6 
ெப.��கக*ைத� கா�:ம +றியாகேவ கG6) உைட அண�ய> ெசா�கிறா� 
தைலவ�. ஏ(ெகனேவ உ5ள ஏளன ெமாழிக?ட�, நம� எதி�க5 இனD� கG6)> 
ச�ைட�கார�, க5ள� ேபா�ற உைட அண��ேதா� எ�ற )� வசEகைள> 
ேச�*�க ெகா5வ�; அவ�க5 ஆைச/� தL��� ேபாக�:�, கG6)> ச�ைட பாசிச 
அைடயாள� எ�ற ேப0வ�, ஏ��ேல சமத�ம� கா	ேபா�, ேபச�:�; நம� 
��க*ைத நா�:�+* ெத�வ��க�:� நம� உைட! இ�த வ�:தைல6 பைட 
ச$தாய இழிEகைள6 ேபா�+� ேபா�ேல $�னண� நி(+�. இத(+* தி.>சி 
மாநா: த��5ள ஆ�வ*ைத� ெகா:ைமயான நிைலைமைய* தம� ேகாண� 
)*திைய� ெகா	: நL��க> ெசKபவ� உண�வ� ந�ல�. ச$தாய இழிE எ�, 
அதைன ஒழி6ப� எ6ப�, எ�த $ைறய�ேல எ�பதிேல, தி.>சி மாநா��ேல 
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காண6ப�ட எA>சி, க�சி அைட��5ள )��க�ட*ைத� கா�:வதாக இ.�கிற�. . 
. . 

அ�த நா5களDேல, ஆ1கில*திேல எb.ஐ.எ�.எ6. எ�ற� ஜb�b எ�ற� 
மாளDைககளD� வழ1கி வ�தேத தவ�ர, ம�களD� $�) திராவ�ட� எ�ற ெபயேர 
திராவ�ட� திராவ�ட�கைல, திராவ�ட மத�, திராவ�ட ைவ*ய�, திராவ�ட 
இைசவாண�க5 - எ�ெற�லா�, அ�த நாளD�, ப�ேவG �ைறகளDேல, திராவ�ட 
மGமல�>சி�காக6 பண�)�ய $ைன�தன�, ஆனா� அ�த அ�6பைட ேவைலய�� 
ஆ�வ� கா�ட* தைலவ�க5 தவறிவ��டன�. அவ�க5 த1க5 ஆ(றைல எ�லா� 
அரசிய� அதிகார� எ=� மாய மாைன6 ப���கேவ ெசலவ��டன�. அதனா�, 
அவ�க5, ஒ[ெவா. நக�F�, ப�ர$க�கைள> ச�தி*தேபா�, ேத�தைல6 ப(றி6 
ேபசி வ�தனேர தவ�ர உ*திேயாக* �ைறய�ேல ஐய�க?�+ ஆதி�க� இ.�கிற�. 
அைத ஒழி�க ேவ	:� எ�பைத வலி/G*தி வ�தனேவ தவ�த ச$தாய*திேல 
ப�*� கிட�த ஆ�ய*ைத அக(ற, திராவ�ட உண�>சிைய ஊ�ட, பண�)�யவ��ைல. 

ச$தாய* �ைறய�ேல பா�6பன� ஆதி�க� ெசF*�வ� ஆப*த�ல; அரசியலி� 
ஆதி�க� ெப(G5ள பா�6பன�களாேலேய நம�+ ஆப*� எ�G 
ெவளD6பைடயாகேவ அ�த நா5 தைலவ� ேபசிவ�தன�. தைலவ�களD� ேப>0 
அ[வ�தமி.�த�. டா�ட� நேடச $தலியா� ேபா�ற ஒரவ�.வ� தவ�ர; அேத 
ேபா� ம�களDட� பழகி, ப�ரசார� )��� வ�த ேஜ.எ�.இராமநாத�, க	ண6ப�, 
�.வ�.06ப�ரமண�ய� ேபா�றவ�க5, திராவ�ட� எ�ற உண�>சிைய ஊ��/�, 
அரசியலிேல ம�:ம�லாம�, ச$தாய* �ைறய�ேல பா�6பன�க5 ெப(றி.�த 
ஆதி�க*ைத வ�ள�கி� க	�*�ம வ�தன�. ம�கைள அவ�க5 திராவ�ட�களாக 
வாA�ப� வலி/G*தி வ�தன�. தைலவ�கேளா, ம�கைள, பா�6பன.�+ எதிராக 
ஓ� ெகா:�+� அளE�+*தா� உபேயாகி*தன�. எனேவ ம�க?�+ அ�த* 
தைலவ�களD� ேபா�+, $தலி� )�யவ��ைல; )��த ப�ற+ ப���கவ��ைல; 
ப���காததா� வ�லகின�. 

திராவ�ட இன உண�>சி�காக எ:*��ெகா	ட $த� $ய(சி $றிய��க6ப�ட�. 
ம�க?�+ ஆ�வ� ஏ(படாம� ேபானதா� அ�G. (நம� தைலவ�க5 அரசியைல 
ம�:ேம கவனD*�, ச$தாய*தி� தைலய�:வைத* தவG எ�G எ	ண�யதா�) 
இ.பதா	:க5 மாயமா� ேவ�ைடய�� ம�தி�6 பதவ� அைம6பதி�, அதாவ� 
0யநல ேவ�ைட�+, அத� வ�ைளவாக, சதியாேலாசைனக?�+> 
ெசலவ�ட6ப�டன. அ�த� கால*திேல, மாளDைகக5 சதியாேலாசைன 
ம	டப1களாய�ன. ஆ5 X�கிக5 அரசிய� P*திரதா�களாய�ன�. பதவ� ேத:ேவா�, 
அர1ேகறின�. பர1கி�+� ெகா	டா�ட�. ம�க5 இ�த� கா�ய� த1க?�க�G 
எ�பைத* தி�டமாக* ெத���ெகா	: க�சிைய� க	��கேவ ெதாட1கின�. 
மாளDைககளDேல சதி>ெசய�க5, க�:�கட1கா நிைலெப(G ஒ. தைலவ� 
இ�ெனா. தைலவைர வ LO*�வைதேய ெதாழிலாக� ெகா	: ஒ.வ.�ெகா.வ� 
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அ�*��ெகா	:, +�பலாக> சாK�தன�. அ�த அதி�>சிய�ேல ஆர�ப*திேல 
ஆ�வ*�ட� கிள�ப�ய திராவ�ட இன உண�>சி ம1கி(G; ம�யவ��ைல அ�த 
உண�>சி எ�Gேம ம��ததி�ைல. அ��க� ம1கி இ.�கிற�. ஏெனனD� அ�த 
உண�>சி, உ5ள*தி� ேப>0 அரசிய� ெவ�:�கிளDகளD�, M>ச� எ�G. 

இ1+ ெந:1காலமாகேவ, ஆ�ய*தி� அைண6ப�லி.�� வ�:பட, திராவ�ட� 
பல$ைற $ய�றி.�கிற�. சில ேநர*தி� ெசயல(G இ.�த� எ�ற ேபாதிF�, 
அ�ேயா: சர	 )+�ததி�ைல. அ��க� தனD*தமிO, ேவளான நாக�க�, உ	ைம> 
ைசவ�, ப	ைட நாக�க�, எ�G ப�ேவG தைல6)களD� கிள�ப�ய இய�க1க5 
யாE�, fல $ய(சிய�� சிG சிG பதி6)கேளயா+�. இைவ ஒ[ெவா�G� 
ேதைவ, பல=$	:, இவ(றா� எ�G ேபாதிF�, இைவ, ம�களD� சிலரா� 
ம�:ேம உணர�M�யதாக இ.�த காரண*தா� fல $ய(சிைய இ�த 
இய�க1க5 பல6ப:*த $�யவ��ைல. ஒ[ெவா�G�, தனD*தனD இய�க1களாக 
மாறிவ��டன. $ர	பா:களாகE� ெத�யலாய�ன. வ�ேராத உண�>சி/� Mட 
வள��த�. தமிழக*திேல, பல $கா�க5 ேதா�றலாய�ன. fல $ய(சிைய 
மற��வ��டன�. 

க	ைண� க��வ�ட6ப�ட வ Lர�, சாைலய�� நட�� ெச�ைகய��, மர*��+ மர� 
ேமாதி�ெகா	: ச1கட6ப:வைத6 ேபால, நா: இ.�த�. மY	:� ஒ. $ைற 
திராவ�ட இன உண�>சி ேதா�Gமா எ�பேத ச�ேதகமாகிவ��ட�. அ�த உண�>சி 
அ�ேயா: ம���வ��ட� எ�ற மா(றா� மகிழE� ெசKதன�. ஆனா� இல�சிய� 
ம�யவ��ைல. சமய*��காக� கா*��ெகா	�.�த�. பல6பல சமய1க5 வ�தன. 
ஆனா� ச�யான சமய1களாகவ��ைல. 

இ�தி எதி�6)6 ேபாரா�ட� த�க சமயமாய�(G. நா: $A�� கா1கிரb மY� 
ேகாப� ம�:ம�ல. அ�த அளE +ைறEதா�. தமிO6 ப(G6பரவ�ய கால�. எ1+� 
ச1க '�கைள6 ப��க ஆர�ப�*� கால�. தமிழ=�+ தனDயாக ஓ� ெமாழி 
உ	:. தனDயான ப	) உ	: எ�ற ெப.ைம ேபசலாய�ன�. . . . . . தமிO 
ெமாழிைய� கா6பா(ற ஆய�ர*��+ ேம(ப�டவ�க5 சிைற ெச�ற கா�சி, 
தமிழ�� உ5ள*திேல ஒ. )� உண�>சிைய உ	டா�கிவ��ட�. 
(இல�சிய வரலாG - க�:ைர - அ	ணா) 

ப�தி: 39 

 
ஆகX5 15 
பல வ.ட காலமாகேவ அ�நிய ஆ�சி நL1க*தா� ேவ	:�, அ�தா� எம� 
வ�.6ப� என> ெசா�லி வ�தவ�க5 தா� நா�. ஆனா� ஆ1கில ஆ�சிைய 
ஒழி*�வ��: அ�த இட*தி� ஆ�ய ஆ�சிைய ஏ(ப:*தேவ கா1கிரb 
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$யFகிற�. அத(காகேவ நா1க5 கா1கிரைச எதி��கிேறா�. கா1கிரb 
ைகயா?� $ைறக5 ச�யானைவ அ�ல எ�G ப:வதா�, நா1க5 
அ�$ைறகைள ஆத��கவ��ைல. நா1க5 கா1கிரைச எதி�*தாேலேய 
0யராlய*��+ வ�ேராதிகள�ல� - அ�நிய ஆ�சிைய வ�.�)வ�கள�ல�, எ�பைத 
ஆய�ரமாய�ர� ேமைடகளD� ேபசி இ.�கிேறா�. ெவ5ைள�காரைன நாைள�+6 
ேபா எ�G நL ெசா�னா�, நா1க5 இ�ேற ேபா எ�G MGகிேறா� - எ�G ேபசி 
இ.�கிேறா�.ஆகb: 15 ஆ� ேததிைய மகிO>சி தர� M�ய நாளாகேவ க.த 
ேவ	:�, அ�ேவ இ�வைர நா�ெகா	ட ேபா�+�+� நம� ெகா5ைக�+� 
ஏ(ற�.ஆகb: 15 ஆ� ேததி அ�நிய ஆ�சி ஒழி�த நா5. ந�ைம நலிய ைவ*த 
ெவ5ைளய� ஆ�சி நL1கிய நா5. ஆகாதிப*திய6 ப�� ஒழி�த நா5, இ. எதி�களD� 
ஓ� எதி� ஒழி�த நா5 (மி>சமி.6ப� பனDயா ஏகாதிப*திய�) எ�பதிேல நம�+ 
மகிO>சி/� ெப.ைம/� ெகா5ள� கார$� இ.�கிற�.உலக� $Aவ�� M��� 
கவனD�க�, ஒ. மக*தான ச�பவ*ைத நம� ெகா5ைகைய ம�:ேம 
அளEேகாலாக� ெகா	: அள�� பா�6பேதா, உதாசீன� ெசKவேதா ச�யாகா�. 
கா1கிரசா� பழி 0ம*திய� ேபால நா� ப����ஷா�� அ�ைமகள�ல� எ�பைத 
வ�ள�க நம�கி.�+� ஒ. நா5 கைடசிநா5 ஆகb: 15. நா� ஏ� அ�த> 
ச�த�6ப*ைத இழ�� இழிவான பழி>ெசா�ைல* ேத��ெகா5ள ேவ	:� ஆகேவ 
ஆகb: 15 ஆ� ேததிப(றி திராவ�ட� கழக� த� க.*ைத இ�த ேநர*திF� 
மா(றி�ெகா5ள $�/� - மா(றி�ெகா5ளல� - $�/1 Mட*தா�; அத(+ $� 
மாதி�யாக ேசல� ச�பவ� இ.�கிற�. 

ஆனா� ஒேர ஒ. வ�*தியாச�. ேசல*திேல க�பராமாயண*ைத� கைடசி ேநர*தி� 
ஒேர த�திய�� fல� ெகா?*த ேவ	டாெம�G Mறியவ� ஒ.வ�. நா� ஒ. 
சாமா�ய�, அவ� க�சி�காக ஓKE ேநர*திF� உைழ*ததி�ைல, நா� உைழ*� 
அF*தவ�, அவ� இ�G இ�திய ச��கா�ேல ம�தி�! 

நாேனா இ�த அறி�ைகய�� வ�ைளவாகேவ Mட, உ1களD� பலராேல Mட, 
ச�ேதக*��+�, நி*தைன�+� ஆளாக� M�ய நிைலய�� உ5ளவ�. ஆனா� நா� 
MGவ� உ5ள*திலி.�� வ.பைவ இ� க�சி� க�:6பா�ைட/� தைலவ�� 
அறி�ைகைய/� மYGவதா+� எ�ற க.த6ப�: எ� மY� ஒA1+ நடவ��ைக 
எ:�க $� வ.வதானாF� எ� வாOநாளD� ப����Z ஆ�சி Mடா� எ�ற 
ெகா5ைகைய� ெகா	டவ� நா� எ�பைத ம�க?�+� Mற என�கி.�+� ஒேர 
நாளான ஆகb: 15 ஆ� ேததிய�� $�கிய*�வ*��காக ேவ	�, க�சிய�� 
க:ைமயான நடவ��ைக�+� ச�மதி�க ேவ	�யவனாகிேற�. தைலவ.� 
க�சி/� எ� ேபா�+ தவG எ�G க.தி எ�ைன� க�சிைய வ��: நL�கினாF�, 
நா� சfக சீ�தி.*த�, ெபா.ளாதார சம*�வ�, திராவ�ட* தனD அர0 எ=� 
அ�6பைட� ெகா5ைககைள, க�சி�+ ெவளDேய இ.�தாகிF� ெசK� வ.ேவ� 
எ�பைத� Mறி இ�த அறி�ைகைய $��கிேற�. வண�க� 
(திராவ�டநா: - 10.08.1947) 
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ெபாG6ப�ேல ஈ:பா: ெகா5ளாதவ�க5 எைத எ�$ைறய�� Mறி�=�, நா� அ� 
+றி*�� கவைல ெகா5ள� Mடா� எ�ற திடமன� ெகா	�டேவ	:�. நம� 
ேதாழ�க5 அ*தைகய திடமன� ெகா	ேடாராக இ.�தி:வதாேலேய, பல 
ஆ	:களாக தனD* திறைம கா��� க��வ��ட வத�திக5, f��வ�ட6ப�ட 
ேகா5க5, நம� கழக*ைத ஏ�� ெசKதிட இயலா�. வ LO�� ெபா�6 
ெபா�யாகிவ��டன. 

இ�தியாE�+� கிைட*தி:� 0யராlய� ��கராlய� எ�ற ெப�யா� க.தி, 
ஆகb� பதிைன�தா� நாைள* ��க நா5 எ�G நட*திட அறி�ைக வ�:*தைத 
நா� மG*ததைன அறி�தி.6பாK. 

த�ப�! அ6ேபா� எ�ைன6ப(றி� க��வ�ட6ப�ட வத�திக5 கண�கி� அட1கா! 

இ6ேபா� எ	ண�� ெகா	டாF� என�+> சி�6) வ.கிற�. ஒ. ெவ�> சி�6)� 
கிள6ப�வ��:� ேக�பா� ஒ.வ�, எ�ன வ�ைல ெகஜ�! ேந�*தியாக இ.�கிறேத 
ச�ைட* �ண�! கத�தாேன! 

கத� அ�ல ஐயா வழ�கமாக நா� ேபா:� ைக*தறி* �ண�தா� 

கத� எ�G பா�*ேத�. ைக*தறி* �ண�யா? 

த�ப�! ேகலி, )�கிறத�லவா? ஆகb� பதிைன�� ��க நா5 அ�ல எ�G நா� 
எAதினா�, நா� கா1கிரசாகிவ��ேட� எ�G ெபா.5 ெகா	: பல6பல 
வத�திகைள� கிள6ப�ன�. 

நா� ம�: வத�திகளD� த�ைமைய/�, அவ(றிைன� கிள6ப�வ�:ேவா�� 
ேபா�கிைன/� ஓரளE ெதளDவாக* ெத��� ெகா	ட நிைலய�னனாக 
இ�லாதி.6ப��, எ�ென�ன ேந���.�க�M:� எ�பைத எ	e�ேபா� 
நட�கேம எ:�கிற�. 

வத�திகைள� கிள6)கி�றவ�க5, ெபாG6பான பதவ�ய�னராக இ.�தி�னாவ�, 
அவ�கைள� ேக�கலா�, இ� ச�யா, $ைறயா எ�G. 
(த�ப��+ க�த� - அ	ணா, 12.06.1966) 

அற1ேபா�: 
ஆகb� 10ஆ� ேததி (10.08.1948) ஆர�பமாகிற�. ஆ(ற� மி�க திராவ�ட* 
ேதாழ�க5 ஆவFட� எதி�பா�*�� ெகா	�.�த அைழ6) கிைட*�வ��ட�. . . . . 
. ெதாட�க$�, $த� பைட* தைலவனாக (ச�வாதிகா�யாக) இ.�+� 
சிற6ப�ட$� வாK6)�, என�களD*த ெபய�யா.�+, எ� ந�றி. கமி��யா.�+� 
கழக*தா.�+� எ� ந�றி அற6ேபா� நட*த உ1க5 ேபராதரைவ ந�ப�, 
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ஒ6)�ெகா	: வ��ேட�. பைட வ�ைசய�� வ�� நி�F1க5 எ�G உ1கைள 
அ�)ட� அைழ�கிேற�. 
(அ	ணா�ைர, 08.08.1948 - 1-வ� ச�வா�கா� ேவ	:ேகா5) 

அ�)ைடய}�, 
வண�க�. ெச�ற ஏA ஆ	:களாக* திராவ�ட6 ெப.1+� ம�களD� நல� க.தி 
நட*த6ப�: வ.� திராவ�டநா: இதழி� மY� ெச�ைன அரசியலா� த� 
அட�+$ைற பாண*ைத இ6ேபா� ஏவ�/5ளவ�க5. 25.06.1949 ஆ� நா?�+5 
j.3000, ஜாமி� ெதாைக க��*தLரேவ	:� என க�டைள ப�ற6ப�*�5ளா�க5. 
திராவ�டநா: திராவ�ட ம�களD� நல=�காக6 பா:ப:கிற� எ�பைத அறிவ��க/�, 
திராவ�ட ம�களD� ஆதரE அத(+ உ	: எ�பைத� கா�டE�, இ[வாK6ைப 
எ(G த1களாலான ந�ெகாைடைய இ�ெந.�க� தL.� வைகய�� அளD*த.ள� 
ேகா.கிேற�. (திராவ�டநா: - 09.06.1949) 

ந�ெகாைட த&'தவ�ய அ�ப�கS: 
வாலாஜபா* டப�5/.ேக.ேதவராச� 100.00 
கா"சி)ர� வ�.)�டாசாமி 100.00 
கா"சி)ர� ஏ.ேக.த1கேவ� 100.00 
கா"சி)ர� எ�.ேக.கணபதி 100.00 
கா"சி)ர� எ�.ேக.அர1கநாத� 100.00 
கா"சி)ர� ஏ.பாலகி.Zண� 100.00 
கா"சி)ர� ேக.எb.$=சாமி 100.00 

+றி6): ேமF� ந�ெகாைடைய வ�ைரய�� எதி�பா��கிேற�. வண�க�. 

(திராவ�டநா: - 12.06.1949) 

என� ந�றி 
அரசியலா� திராவ�டநா: இதழி� மY� த1க5 அட�+$ைற பாண*ைத ஏவ�, 
jபாK fவாய�ர� ஜாமY� க�:மாG க�டைள ப�ற6ப�*த�, இ� திராவ�டநா: 
இதழி� மY� ம�:� ஏவ6ப�ட பாணம�G. திராவ�ட6 ெப.1+� ம�க5 
அைனவ.� மY�ேம ஏவ6ப�ட பாண� எ�பைத எ:*��கா�:ம $ைறய�� 
அரசா1க*தி� அட�+$ைற� காண��ைகயாக அவ�களா� அரசா1க*தி� அட�+ 
$ைற� காண��ைகயாக அவ�களா� ேகார6ப�ட jபாK 3000 /� அ�ப�க5 
த��தவ�/5ளா�க5. ஜழமி� ெதாைக க�ட jபாK fவாய�ர� ேதைவெய�G 
ேவ	:ேகா5 வ�:*த, ஒ. வார*��+5ளாகேவ +றி6ப��ட ெதாைக 
ேச���வ��ட�. 
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அரசியலா�� அைறMவைல ஏ(G அ�)ட� உதவ� ெசK� ஆத�*த 
அைனவ.�+� என� ந�றியறிதைல/� வண�க*ைத/� 
ெத�வ�*��ெகா5கிேற�. 
(திராவ�டநா: - 19.06.1949) 

)ய� 
.ெப�யா�� உட( பா�கா6)�கான பண�)�ய நா�, நLெய�G ேபா��ய��:� 
ெகா	: வர '(ற� கண�கிேல Xய உ5ள� பைட*தவ�க5 உ	:. அவ�க5 
யா.� ேதைவ6 படவ��ைல மண�ய�ைம வர ேந��ட�. )ய� mைழகிற� எ�G 
க.தியவ� நா� )�ல� எ�G X(ற6ப�ேட�. . . . 
(திராவ�டநா: - 07.09.1949) 

உ*தம� கா&தி 
.உ*தம� கா�தியா� ெவறி ெகா	ட ஒ.வனா� 0�:�ெகா�ல6ப�டா� எ=� 
ெசKதிைய ேர�ேயா fலமாக ேக5வ�6ப�ேட�. பதறிேன� அ6ேபா� ெச�ைன 
வாெனாலி நிைலய*தா� அைழ*தா�க5. கா�திய�கைள� ெகா�றவ� மரா��ய6 
பா�6பன� ேகா�ேச எ�பவ�. அதனா� ம�களD� ஆ*திரெவறி, அ�+ல*தா� மY� 
பாK��வ�:ேமா எ�G அ"சிய காரண*தா� எ�ைன அைழ*�6 ேபச> 
ெசா�னா�க5. கயவனாK இ.�தா� க�சிெவறி ெகா	டவனாய�.�தா� அ�த 
ேநர*ைத6 பய�ப:*தி�ெகா	: நா��� வ�பhத1க5 பல ஏ(ப:வைத� 
க	�.�க $�/�. அ6ப�6ப�ட வ�ப�த1கைள� க	: ைகெகா�:�, 
க.*த(றவன�ல� நா�. 

உ*தமைர ஒ.வ�� ெவறி ெகா�G வ��ட�. அத(+ பா�6பன ம�க5 மY� பழி 
0ம*த� Mடா� எ�G எ:*�ைர*ேத�. உ*தம�� ேசைவகைள எ:*�ைர*ேத� 
(ெசா(ெபாழிE - கா�தி சிைல திற6) - ேவa� நகரா�சி - 1951) 

ெபBயா� தி(மண� - த�ன.ைல வ�ள�க� 
பல ந	ப�க5 ெகா5ைகய�� ஆரவ$5ளவ�க5, இ�ேபால� Mறின�. ேந�F�, 
க�த fலமாகE�, இ�க.*� ஒ.)ற� வ�� +வ��த வ	ண� இ.நத� 
அேதேபா� . . . 
ெப.வா�யாக நா� இ.�+�ேபா� ஏ� நா� வ�லகேவ	:�? கழக*ைத நா� 
நட*தி> ெச�ேவா� எ�ற க.*ைத, ஆரவ*�ட� வழ1கி, அ�த� கா�ய*��கான 
ஆ(றைல/� 0���கா��6 பல� க�தfல� ேந�F� ெத�வ�*தன�, ேவG 
சிலேரா இ� அ	ணா*�ைரய�� PO>சி. அவ� மிக மிக $�(றபா�:ட� 
தி�ட�த தயா�*தி.�கிறா�. பா $ைற ஒ*திைக நட*தி6பா�*�, இ6ேபா� பைட 
எ:�கிறா�. ெப�யா� மY�, கழக*ைத� ைக6ப(றி அத(ெக உ5ள ெசா*ைத� 
ைக6ப(றி, ஆதி�க� ெல.*த வ�.�)கிறா�. அரசிய� Pதா�க?ட� 
M��ெகா5ள எ	eகிறா� - ெகா�யவ� - கபட�. கயவ� - 0யநல�கார� - 
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PO>சி�கார� - அவ� தி�ட� ெப�யாைர ஒழி6ப� எ�ப�தா�. அத(+� காரண� 
ெபாறாைம எ�G தL��னா� ஏ:கள�, தி	ைண6 ப�ரசார fல$� பர6ப� வ�தன�. 
இ� ம�:ம�G. 

திராவ�ட� கழக*திேல ஒ. திV�� +ழ6ப� ஏ(ப�:வ��ட� - ப�ளE அக�ற வாK 
திற�� ெகா	�.�கிற�. அவ�க5 ஒ.வைர ஒ.வ� தா�கி�ெகா	: அழிந� 
ேபாKவ�:வா�க5. திராவ�ட� கழக*தி� fல� சா��ேல பர6ப6ப�: வ�த 
ெகா5ைகக5 இனD6பரவ இடமி�ைல. எனேவ நம� ஆதி�க� ஆடட� ெகா:�கா�, 
)*�ய�� கிைட�+� எ�= ைவதLக வ�டார$�, கா1கிரb $கா$�; 
ேபசி�ெகா	�.�தன�. அைமதிைய/� தனD6 ேபா�ைக/� வ�.�)� எ�ேபா�ற 
சில� உனேக� பார� - ப�ர>ைன - தனDயாக ஒ�1கிவ�: - அ�த நிைலய�லி.�� 
$��தைத> ெசKபவ�கைள� க	: மகிO�தி. எ�G� Mறின�. 

இ6ப�6 பல க.ததைலக5 தா�+� நிைலய�� இ.�த நா�, பல நா5க5, இ�த6 
ப�ர>சைனகைள6 ப(றி சி�தி�கE�, கல�தாேலாசி�கE� ேவ	�யவனாேன�. 

1935ஆ� ஆ	: எ� வாO�ைகய��, $த� $�E எ:�+� வாK6)� கிைட*த�. 
அதாவ�, ப�ட� ெப(ற�� உ*திேயாக*��+6 ேபாவதி�ைல. ெபா�வாOE* 
�ைறய�� பண�யா(Gவ� எ�ற நா� �ண��� ேம(ெகா	ட $�E. அ�த 
ஆ	�லி.�� 1949 வைரய��, என�+ மY	:ேமா� $�E ெகா5ள ேவ	�ய 
அவசிய� ஏ(ப�டதி�ைல. பாைத ெத���வ��ட�. ேபாK> ேசரேவ	�ய இட$� 
ெத�கிற�. எனேவ பயண� ெசKய ேவ	�ய�தாேன? அ�$ைறய��, இ�த6 
பதினா�கா	:க?�, என�+ அைம�தி.�தன. இைடய ச1கட1க?� 
ச"சல1க?� ஏ(படாமலி�ைல. ஆனா� அைவ, எ� $த� $�ைவ மா(ற 
ேவ	�ய அளE� அ�ல, அ�த வைக/� அ�ல. எனேவ ச1கட� ஏ(ப�ட 
ேபா��, ச"சல� உ	டானேபா��, எைத/� தா1க இ�த இதய� உ	: எ�ற 
கவ�தா வா�கிய*தி�ப�, இ.��வ�ேத�. இய�க*திேல/� ெப�யா�ட$� என�+ 
இ.�� வ�த ெதாட�) சாதாரணமானதாக இ.�தி.�தா�, ச"சல� சிறிதளE 
ஏ(ப�டேபாேத மிர	ேடா� வ���.6ேப�. ஆனா� பதினா�கா	:* ெதாட�), 
ஏ(ப:*திவ��ட ப(G� பாச$� இேலசானத�G. எ� மன� 0லப*திேல 
சபலமைடய� M�யதாக இ.�தி.�தா�, க�சி பதவ�ய�� மY� ேமாகேமா, 
இ�லாதவனாக இ.�தா�தா�, எ[வளE இ�பா�டாF�, $�யாத சமய1களD� 
ேவலி ஓர*திFம இ.��ெகா	: வ�தி.�கிேற�. பல$ைற, எ�ேபா�+ எ6ப� 
ஆகிவ�:ேமா எ�G பய�தவ�க?�, அவசர ஆjட� Mறியவ�க?� உ	:. 
ஏேத=� மாGபா: காரணமாக நா� ஒ�1கிய�.6ேப� சில சமய1களD� - உடேன, 
எ�ைன� கா1கிரசா� வ�ைல�+ வா1கிவ��டன� எ�றன�, நா� ம�தி�யாகிவ�ட, 
மன6பா� +��கிேற�, எ�றன�. 
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திராவ�ட� கழக*திேல, தைலவ.�+� எ�ேபா�ற பண�யாள�க?�+� உ5ள 
ெதாட�), ம(ற க�சிகளDேல ஒ. தைலவ.�+� பண�யாள�க?�+� உ5ள 
ெதாட�) ேபா�ற த�G! இ1+, ஒ.வைக6 பாச� 0யம�யாைத� ெகா5ைக6ப� 
தவGதா� எ�ற ேபாதிF�, ஏேதா ஒ. வைகயான, ப�தி ஏ(ப��.�த�. இைத 
யா.� மG�கமா�டா�க5 - ெப.ைம/ட� ஒ6)�ெகா5ள*தா� ெசKவா�க5. 
எனேவ, ம(ற� க�சிகளDேல; தைலவ.�+�, அவ� உடனD.6ேபா.�+� தகராG 
ஏ(ப�டா�, ெதாட�) உடேன அGப�:6ேபாK, தா�+த� ெதாட1கிவ�:வ� 
ேபால�றி, இ1க, க	ண L� தா� சி�த6ப�ட�. ஆ>சா�யா.�+� காமராஜ.�+�, 
கா1கிரசிேல ேபா� f	:, இ.தர6)� பைடதிர���ெகா	: பவனD வ�தேபா� 
இ.வ�� யா.� அAதி.�க $�யா�. ஆனா� நா� அAேதா�, வா**ைத 
அளவ�ல�G - உ	ைமயாகேவ, இ�த வ�தமான ெதாட�) ேவG க�சிகளD� 
இ�ைல. எனேவதா�, நா� இ�த ெந.�க�யான க�ட*திேல ஒ. $�E�+ 
வ.வத(+, கால� ேதைவ6ப�ட�. பல.ைடய ெபாGைமைய> ேசாதி�க� 
அளE�+� கால� ேதைவ6ப�ட�. 
�(றிவ��:6 ேபாKவ�:வ� எ�ற �:�+* தனமான தி�ட� எ� 
மன*திலி.�தி.�தா�, இ[வளE க	ணL� சி�தி இ.�க* ேதைவய��ைல, 
கால*ைத [வளE கட*தE� ேதைவய��ைல. 

�ேராக சி�தைன இ.�தி.�தா�, இைதேய கசா�காக� கா��வ��:, ேவG 
க�சி�+ ஓ�வ���.6ேப�. 

�:�+* தன� �ேராக> சி�தைன எ�பைவ இ�லாததா�தா� இட� மி+�த 
நிைலய�ேல, f�G நா�?�+ ேமலாக இ.�திட ேந��ட�. 

இ�த ேநர*திேல, நா� எ�ன $�E�+ வர இ.�கிேற� எ�பைத அறிய $ய(சி 
ெசKயாம�, இய�க அ�ப�க5 சில�, த*தம�+* ேதா�றிய வ�தமாகெவ�லா� 
ஆ.ட� கண��கலாய�ன�. வாK6பத�� எ�ற ேபா�கிேல, அவ�க5� ப�ரசார $ைற 
பைழய பண� இ�கால*��+* ேதைவ6ப:வத�G - எனD=� அ�தா� அவ�க5 
அறி�த�. 
ெப�யா� மY� பைட எ:*�* தைலைம6 ப}ட*ைத6 பறி*��ெகா5ள மிக6 மிக6 
பலமான, $ய(சி தி�ட6ப� நைடெபGவதாக6 ப�ரசார� ெசKயலாய�ன�. 

நாேனா, ந	ப�கேளா எ[வ�தமான $�E�+� வராம� ஏ�க*�ட� 
இ.��ெகா	:, எ�ைம இ�கதி�+ ஆளா�கிவ��ட� ஏ� எ�G தைலவ�ட� 
$ைறய��:�ெகா	.�த சமய*திேல, அ�த6 ப�ரசார� நைடெப(ற� - ஏ:க5 
fல� �	: ெவளDய}:க5 fல� - X� fல�. 
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தி.மண*ைத நிG*தாவ��டா�, அவ.ைடய தைலைமய�� கீழி.�� பண�யா(ற 
$�யா� எ�ற ம�:ேம அ6ேபா� நா=� ந	ப�கள� $�E ெசK�, க.*� 
ெவளDய���.�ேதா�, தL�மான உ.வ�F�, அறி�ைக வ�வ�F�. 

யா.�, இ�த நிைலைய6 ப(றி� கல��ேபசி, சி�கைல6 ேபா�க $ய(சி 
ெசKயவ��ைல. 
அ6பாவ� எ�ற உ1கைள/�, �ேராகி எ�G எ�ைன/� இ6ேபா� அவ� 
X(Gகிறா�. ர*தின1க5 எ�G உ1கைள/�, ெப��> சாவ�ைய* த.கிேற� 
எ�G எ�ைன� +றி*��, )கO�தி.�கிறா�. ஆய�ர� ேமைடகளD� 
Mறிய�.�கிறா�. எ�.ஏ. ப�*�வ��: இ�த அ	ணா�ைர எ�ேனா: 0(Gவத(+6 
பதிலாக, கா1கிரசி� இ.�தா�, இ�ேநர� ஒ. ம�தி�யாக இ.�கமா�டாரா? எ�ன 
இலாப� எ�ேனா: இ.6பதா�? எ�G! ஊரா�� X(றைல/� உ(றா� 
உறவ�ன�� வ�ேராத*ைத/� ஏ(G�ெகா	: எ�ைன6 ப��ப(றி� ேதாழ�க5 
எ�G உ1கைள எ�ல� பாராட�ய�.�கிறா�, ப�$ைற. இ6ேபா� நL1க?� 
நா=�, தைலயா��களாக மG�கிேறா�. ேகாப*தா�, ஏேதேதா MGகிறா�. நZட� 
எ�ன நம�+ அதனா�! அவ.ைடய பாரா�:தைல நிர�ப6 ெப(றி.�கிேறா�. 
அைத எ	ண� ஆGத� ெபGேவா�. 

இ6ேபா� அ� ேபாதாெத�G, கழக*ேதாழ�களDேலேய சில.� எ�ைன* 
X(Gகி�றன�. இ[வளEதா�. ெப�யா.ட� பண�)��தேபா�, ம(றக�சிய�ன� 
X(றினேபா� சகி*��ெகா5ள $��தி.�கிறேத, அ�த6 ப	) என�+6 
ப�:6ேபாகவ��ைல ச(G வள��தி.�கிற�. ப�ட கZட*தா�, அவ�ட� ெப(ற 
பாட*தா�, ஆகேவ, �ேராகி எ�G எ�ைன ஆ*திர� காரணமாக அவேர 
X(G�ேபா�� ச�, அவைர மகிOவ��+� வழி எ�ைன* X(Gவ�தா� எ�ற 
எ	ண��ெகா	: ேப0�, ஒ.சில� எ�ைன* �ேராகி எ�G X(G�ேபா�� ச�, 
ேந�ைம�காக, நLதி�காக திராவ�ட ம�களD� உ�ைம�காக6 பா:ப:� ெப�யாைர, 
ஆதி�க�கார�க5 அரசிய� Pதா�க5, ைவதLக வ�கிர1க5, ஆகிேயா�, ேதச*�ேராகி, 
மத* �ேராகி எ�G X(Gகிறா�கள�லவா - அ�த* X(ற�, எ6ப� ஏமா(ற*தா� 
ஏ(ப:� ஆ*திர*தி� வ�ைளேவா, அ�ேபா�றேத தா� எ�ைன* �ேராகி எ�G 
X(Gவ�� எ�G எ	ண�, மன*ைத> சமாதான6ப:*தி�ெகா5கிேற�. 

திராவ�ட $�ேன(ற� கழக*தி�fல�, அரசிய� Pதாட நா� வ�.�பவ��ைல. 
அ6ப� அ�த> Pதாட நா� வ�.�)வனானா�, பல வ.ஷ� பண�யா(றிய 
கழக*ைத அத(க6 பய�ப:*த $ய�றி.6ேப� - $�யா� எ�G 
ஏ(ப�டா�தாேன )�$ய(சிய�� ஈ:பட ேவ	�ய நி�6ப�த� என�+ ஏ(ப:�? 
அ�ேபா�ற $ய(சி நா� எ6ேபாதாவ� ெசK� ெப�யா�, எ�ைன* த:*தாரா, 
கழக*தவ.�+> ெசா�னாரா? ேசல� மாநா�:�+6 ப�ற+ ேத�த� வ�வகார*திேல, 
அ�கைறேய அ(G6ேபாய�.6பவ� நா�. தி.சசி மாவ�ட*திேல சில தி1க?�+ 
$�) ஓ� இைட�கால* ேத�த� வ�தேபா�, கj� ேதாழர இர*தின� அேப�சராக 
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நி(க வ�.�ப�யேபா�, அவைர� கழக*திலி.�� ராஜினாமா> ெசK/�ப� 
வலி/ற*தி, க�த� எAதி வா1கிய�.�கிேற�. ேசல� மாநா�:�+6 ப�ற+ 
இ�Gவைர, எ�த* ேத�த� ப�ரசார� M�ட*திF� நா� கல�� ெகா	டவன�ல�. 
ெப�யாராவ� சில இட1களDேல ேபசிய�.�கிறா�. இ[வ�தமாக நா� இ.�� 
வ.கிேற� - இ.��� திராவ�ட $�ேன(ற� கழக*தி� உ5 எ	ண� பதவ� 
ேத:வ� ேத�தைல நா:வ� எ�ற பழி0ம*�வ� ச�ய��ைல - எ�ப� பழிகம*தி6 
ேப0பவ�க?�ேக ெத�/� - ஆய�=� பாவ�. அவ�க5 எ�ன ெசKவா�க5! நம� 
$ய(சிைய� +ைல�க, அவ�க5 எ�ன ெசKவா�க5! நம� $ய(சிைய� 
+ைல�க, எைதயாவ� ெசா�ல ேவ	:ேம, எ�பத(காக, ெபா.?� ெபா.*த$� 
அ(ற பழி 0ம*தி6 பா��கிறா�க5, இ� பலன(ற ேவைல. எனேவ இைத� +றி*�� 
கவைல6பட ேவ	டாெம�G திராவ�ட $�ேன(ற� கழக* ேதாழ�கைள� 
ேக�:�ெகா5?கிேற�. 

ஏேதா நா=� சில ந	ப�க?�, ெபா�வாOவ�� )+�தி.6பேத, வய�(G6 
ப�ைழ6)�காக* தா�, எ�G MGகிறா�க5. இைதவ�ட� ேகவலமாக ஏச $�யா�; 
சகி*�கெகா5கிேற�. ெபா�ம�க5, க6பைர/� ைக/மாக� க"சி�கைல/� 
நிைலய�� நா� இ.�தைத� க	டதி�ைல. ெப�யா.ட� M� நா� ெபா� ஓ: 
ெப(றைத/� காணவ��ைல! எ�ேவ அவ�களD� தL�6) எ6ப� இ.�+� எ�ப� 
என�+* ெத�/�. 

ெபா� வாO�ைகய�ேல இ6ப6ப�ட இழி ெமாழிைய6 ெபGவ� நிலா>ேசாG - 
உ	ைம ந"0 அ�ல! எ*தைன ஆய�ர� ேப� Mற நா� ேக��.�கிேற� எ� 
பாA� காதா�, ெப�யா� காரனDட� பண� வா1கி� ெகா	:ேப0கிறா�, கா1கிரசி� 
பண� எ:*��ெகா	: ேபாKவ��டா�, எ�ற பழிெமாழிகைள6 பல� MGவமைத� 
ேக��.�கிேற�. அதனா� என�+ அவ�ட� ப(ேறா மதி6ேபா, ேபாய�(றா? 
அ�ேபால*தா� இ6ேபா� நா� X(ற6ப:கிேற� - இதிேல வ.*த6பட எ�ன 
காரண� இ.�+�? அலசி6பா�*தா� ச�ேதஷ� Mட வ.�, ஓேஹா! ந�ைம 
இ6ப� எ�லா� பழிேபசி*தா� ஒழி�க $�/� எ�G நிைலைம வள��தி.�கிற� 
ேபாF� எ�G எ	ண* ேதா�G�. நா� அ�த அ(ப ச�ேதாஷ� Mட6படவ��ைல. 
நா� எ�ைன, ெப�யா� பர�பைர எ�றா�, வ L	 பழிைய/� இழி ெமாழிைய/� 
தா1கி� ெகா5?� ப	) எ�G நா� ெபா.5 ெகா5கிேற�. ந	ப�கேள! 
எ�ைன* X(Gவ�ேபால*தா�, உ1கைள/� X(றி வ.கிறா�க5 - கவைல/� 
வ.*த$� ெகா5ளேவ	டா� கழக*ைத ஆ1கா1+ அைம�+� அ.�பண�ைய* 
திற�பட> ெசK� வா.1க5 - ப�ற+ பா.1க5, X(றினவ�க5 ேதாழைம 
ெகா	டாட வ.� கா�சிைய. 

தி.மண6 ப�ர>ைனைய> சா�காக� ெகா	ட நா�, திராவ�ட� கழக*ைத� ைக6ப(ற 
$ய(சி ெசKேவா�. அ�த6 ேப>ைச ைவ*��ெகா	: ந�ைம ஒ*��க�டலா�, 
எ�ற எ	ண�னா�; ஏமா(றமைட�தன� - நா� ேவGபாைத வ+*�� ெகா	ேடா� - 
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திராவ�ட $�ேன(ற� கழக� அைம*�� ெகா	ேடா�. தா�+த� இ.�+� - 
ேபா�க5 நைடெபG� - பைடெய:6)க5 இ.�+� - எ�ெற�ல� எ	ணமி�:� 
ெகா	�.�தன� - பாைத )தி�, ேபாகிேற� பராபரேம! எ�G நா� Mறிவ��ேடா�. 
தL��ய வா5 வ Lணாகிறேத, திர��ய பைட�+ ேவைல இ�ைலேய, எ�G திைக6) 
ஏ(ப:கிற� - ச�, இனD, வலிய> ெச�G ச	ைட�கிA�கலா� எ�G ேதா�Gகிற� 
- உ1கைள அ6பாவ� எ�ற எ�ைன* �ேராகி எ�G� X(Gவ� அ�த ரகமான 
ேப>0*தா�! ஆனா� நா� திக6ப� இ�ைல - ெதளDவாக இ.�கிேறா� - எனேவ, 
X(ற� ேக�:* ��*திட மG�கிேறா�. 
(திராவ�டநா: - 09.10.1949) 

நா� �ேராக சி�தைன/டன உ1கைள* X	�வ��டதாகE�, நL1க5 ஏமா�� 
ேபானதாE� எ	ண��ெகா	ேட, ேமலா�, க.*�� ேகா�ைட க�:கிறா�. 
உ	ைமய��, நட�த� ேவG, நL1க5 ெதளDEட=� தLர*�ட=�, ெத�வ�*த 
எ	ண1க5, எ� மன*தி� க.தைத உ.வா�கி(G. அைத அவ� அறியமா�டா�. 
அ�6பைடய�ேல அவ� தவG ெசKவதா�தா�, ேமலா� கிள�)� ஒ[ெவா�G�, 
நிைல�க $�யாம� கனவாகி�ற�. என�+6 ெபா� வாOவ�ேல சலி6) 
ஏ(ப�ட�	: பல$ைற - எ6ேபா�� அதிலி.��ெகா	: ெபா(ேகா�ைட க�ட 
ேவ	:� எ�ற எ	ண� எA�ததி�ைல. ந�றாக நிைனவ�லி.�கிற� - ஒ. 
ேமா�டா��, ெப�யா.ட�, நா=� ெபா�ன�பலனா.�, ேஜாலா�6ேப�ைட6 
ப�கமாக6 ேபாK�ெகா	�.�கிேறா�. ப*தா	:க?�+ ேமலி.�+�, நா� 
ெசா�ேன�, ெபா�வாO�ைக�+ நா(ப��+ ேம� தா� வரேவ	:�, ஏெனனD� 
நா(ப� வய� வைர, +:�ப வாOப�� ஈ:ப�:, +�கலமாக இ.��வ��: 
அ=பவ��க ேவ	�யைத அ=பவ�*� வ��:6 )ற+ )�வாOவ��, )+�தா�, 
உ1கைள6 ேபால $�$ரமாக, தLவ�ரமாக ேவைல ெசKய $�/� எ�ேற�. 
$�ைக* த��யப� ெப�யா� ெசா�னா�, $கமல�>சி/ட� நL, ைப*திய�கார�! 
ெபா�வாOவ�� இ.�தப�, வாOவ��ப*ைத அ=பவ��க $�யாதா எ�ன! உன�+ 
அ� ெத�யவ��ைல எ�றா�. அ�றிலி.�� இ�G வைர ெபா�வாOைவ> 
ெசா�த*�ககாக6 பய�ப:*�ம ேபா�+ எ�னDட� எ�ன க	டா�? க	��+� 
உ�ைம உ	ேட அவ.�+, எ6ேபாதாவ� எ�ைன� க	��கேவ	�ய ச�த�6ப� 
வ�ததா? இ6ேபா� அவ.� அவ� ஆதரவாள�க?� MGகிறா�க5ேள, கG6) 
ச�ைட ேபாடாத�, X*��+� ேபாகாத�, ேவைல�கா�, ந�லத�ப� எ=� கைதக5 
தL��ய� எ�G ஒ. ப��ய� இவ(G�ெக�லா� ப�ற+ தாேன, ஈேரா���, 
ெப��>சாவ�ைய* த�த�? எ6ப� $��த�? இ�த* �ேராகி ஈேரா: மாந��ேல, 
ெப��ச> சாவ�ைய6 ெப(றேன! ஒ. ேதாழராவ�, அ6ேபா� இ�G ேப0�, 
�ேராக� ப(றி, எ	ண�னா�களா? ெப�யா��+* தா� அ6ப� எ	ண� இ.�ததா? 
இ.�தா� அவ� MGவாரா, ெப��>சாவ�ைய ஒ6பைட�கிேற� எ�G. 

ஒ. ெப�ய தவறான க.*ைத� ெகா	:வ��:, அத� பயனாக மி+�த 
கZட6ப:கிறா� ெப�யா�. அதாவ�, நா� ஏேதா, மிக மிக6 ப�ரயாைச 
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எ:*��ெகா	:, த�திரமாக* தி�டமி�:, ஊெரட1+� அ�ப�கைள* Xத=6), 
ஓ� எதி�6) $�னண�ைய அைம*� ைவ*தி.6பதாக� க.�கிறா�. எதி�6) 
$�னண� அைம�தி.6ப�� உ	ைம. அ� இ�G, தனD இைம6பக* 
தைழ*தி.6ப�� உ	ைம; ஆனா� இ�த நிைலைமைய உ	டா�க நா� ஏேதா 
இரE பகலாக, சாம�*திய*ைத எ�லா� ெசலவ��: வ�தி.�கிேற� எ�G 
எ	eகிறாேர, அ�தா� தவG. இ�த* தவறான க.*திலி.�� ம(G� பல6பல 
தவGக5 $ைள�கி�றன - சகஜமாகேவ. 

நிைலைம எ�ைன உ	டா�கி(G - நி�தைன எ�ைன வள��கிற�. 
நிைலைமைய நா� உ	டா�கவ��ைல - நி�தைன என�+6 பழ�கம(ற கா�ய�. 

ப�தி: 40 

ெப�யா�� தி.மண ஏ(பா:, இய(ைகயாக உ	டா�கிய நிைலைமதா�, எதி�6) 
$�னண� அைம�தத(+� காரண�. நா� அ�ல�. 

நா�, தி.மண வ�ஷயமாக எ:*� எAதியதனா� அ�லவா இ�நிைலைம 
ஏ(ப�ட� எ�ற எ	ண�ட* ேதா�G�. அ�E� காரணம�G. நா� அைத 
எA��ேபாேத, எ� ஒ.வ=ைடய க.*தாகேவா, ப�ரசாரமாகேவா அ�த அறி�ைக 
உ.ெவ:�கவ��ைல. ெப�யா�� தி.மண ஏ(பா��னா�, உ5ள� ெகாதி*த 
ேதாழரக5 பல�� எ	ண* ெதா+6பாகேவ ெவளDவ�த�. அதாவ� நா� அ�த 
அறி�ைகைய ெவளDய�:�ேபாேத, எதி�6) $�னண� அைம��வ��ட�. அைம*த� 
நானD�ைல. அதாவ�, எதி�6) $�னண�, எ� கபட� அ�ல� கயைம*தன�, 
த�திர� அ�ல� திறைம, ஓயாத ேவைல அ�ல� மய�+� தி�ட�, எ�பவ(றா� 
அைம�தத�G, இய(ைகயாகE� ஜனநாயக $ைற6ப� அைம�த� எ�ேவதா� 
அ�த $�னண�ய�ேல ஜLவச�தி இ.�கிற�. 

இைத உண��தா�தா�, நிைலைமைய உ5ளப� கண�*��ெகா5ள$�/�. 
 
ெப�யா.� அவ.ைடய ஆதரவாள�க?�, இ�த இட*திேலதா�, தவறான 
க.தைத� ெகா	: வ�:கி�றன�. நா� வ�டா6ப��யாக இ.��ெகா	:, 
வ�ஷம*தனமான ப�ரசார� ெசK�, பலைர மய�கி� ெக:*�வ���, அத� 
பயனாகேவ ஓ� எதி�6) $�னண� ஏ(ப�ட� எ�G எ	eகிறா�க5. தவG, 
தவG. ெப.� தவG. நிைலைம இய(ைகயாகE�, ஜனநாயக $ைற6ப�/� 
வள��த�. 
 
நா� ஓ� அறி�ைக ெவளDய��டா�, எ[வளE ேதாழ�கைள மய�கிவ�ட$�/�? 
அ[வளE ஆ(ற� இ.6பதானா� நா� ஆகb�� ேபா� ெவளDய��ட 
அறி�ைக/� ஓ� எதி�6) $�னண�ைய அைம*தி.�க ேவ	:ேம! நைடெபறா� 
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எ�ப� என�ேக ெத���தாேன அ�த அறி�ைகய�ேலேய, எ� மY� ஒA1+ 
நடவ��ைக எ:6பதானாF� எ:�க�:�, எ�G எAதிேன�. ஆகb� 
அறி�ைகய�� ேபா�, ஆைச*த�ப�/�, வ5ளD$*�E�, சி(றர0�, சீனDவாச=� 
ம(G� எ	ண(ற பல ேதாழரக?�, அ	ணா எAதிவ��டா�. ஆகேவ அ�தா� 
ச�, எ�றா Mறினா�க5? அ[வளE ெந"0 உ.� அ(றவ�கள�லேவ, நம� 
ேதாழ�க5? எ� க.*ைத ஒ6)�ெகா5வத(கி�ைல எ�G MளDன� க	ண�யமாக. 
 
ஆகb��ேல நா� தL��ய அறி�ைக�+� கிைட�காத ஆதரE தி.மண6 
ப�ர>ைனய�� ேபா� நா� ெவளDய��ட க.*�க+� கிைட*தத(+ காரண� எ�ன 
எ�பைத> சி�தி*�6 பா��கேவ	டாமா? இைத ந�+ சி�தி*தா�, ெதளDவாக* 
ெத���வ�:ேம, எதி�6) $�னண� எ�ப� எ� மய�க ெமாழிய�� வ�ைளEம�G, 
0யநல* தி�ட*தி� ெவ(றி/ம�G! இய(ைகய�� வ�ைளE, ஜனநாயக அ.�) 
எ�ப� வ�ள1+�. 
 
வடஆ��கா: மாவ�ட* திராவ�ட� கழக�, திராவ�ட $�ன(ற� கழகமாக 
மா(ற6ப�ட�. கா"சி)ர*திலி.�� ப�னDர	: ைம� ெதாைலவ�F5ள, 
தி.வ*தி)ர*தி� நைடெப(ற M�ட*தி� வ�ைளவாக* தி.வ*தி)ர� ேதாழர 
06பராயனா� இைத $�னD�G நட*தி ைவ*தா�. நா� கா"சி)ர*தி� தா� ஐ�� 
நா5களாக இ.ந� வ.கிேற�. அ�ப� 06பராய=� என�+ மிகE� 
ேவ	�யவ�தா�. ப�னDர	: ைம� தா� இ.�+� தி.வ*திEர� எனD=� நா� 
அவைர� க	: ேபசிய�.�சிேறனா? இ�ப(றி, அ�ல� க�த fலமாவ� 
அவ.�+� க.ததளD*ேதனா? இ�ைல. ந	ப�, அ.கிேலேய உ5ளவ� எனD=� 
அவைர� காணEமி�ைல; கா�ய� இ�னவ�த� நைடெபற ேவ	:� எ�G க�த� 
அ=6பEமி�ைல, எ6ேபா�ேம நா� இட� ேக�:� ெகா	ேடா, கதைவ* 
த��யப�ேயா இ.�� பழ�க6ப�டவன�ல�. இ6ேபா�1Mட, ரய�லிேல M�ட� 
அதிக� எ�றா� ேபாகாம� நி�Gவ�:பவ�. இ�*�கெகா	: உ5ேள 
)+��ெகா5பவன�ல�. கழக*தைலவ�, எ�ைன> ச�ேதகி�கிறா�, �ேராகி எ�G 
எ	eகிறா� எ�G �ளDஜாைட ெத��தி.�தா� Mட, நா� அவ� அ�வைர 
கா��ய அ�)�க� ஆதரE�+� ந�றி ெசF*திவ��:, ெவளDேய 
வ��வ���.6ேப�. நா� பல தடைவ எ:த�க Mறிய�.�கிறப�, இ�த6 பர�த 
உலகிேல, எ� ேபா�ற சாமா�ய�க?�+� இட� இ.�கிற�. ஆதின1களD� 
ஆதரேவ இ�லாத ப	டார1க5 இ�ைலயா? அ�ேபால இ.�� வ���.6ேப�. 
ஒ. �ளD/� ஜாைடMட� கா��னதி�ைல. எ�ைன> ேசா�ப(+ண$5ளவ� 
எ�G க	�*தி.�கிறா�. வாலிப�க?ட� M�*தி�கிேற� எ�G ேபசிய�.�கிறா�. 
�ேராகி எ�G ெசா�ன�மி�ைல. அ6ப� ஓ� எ	ண� அவ� உ5ள*திேல 
இ.�தி.�க�M:ம எ�G Mட நா� எ	ண�ட ேந��டதி�ைல. எ�னDட� அவ� 
கா�� வ�த அ�)� ம�யாைத/�, எ�ைன6பல சமய1களDேல ெவ�க6ப:�ப� 
ெசK�வ���.�கிற�. ந�றாக� கவனமி.�கிற�. ஈேரா�:�+ எ�ைன 
$த�$தலாக அவ� அைழ*� ெபா�வாOவ�� ஈ:ப:வதி� வ�ேசஷ*ைத� 
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Mறின�, ப�ற+ நா� ஊ� தி.மப6 )ற6ப�ட ேபா�, அவ.ைடய வ L�:6 
ெப�யவ	�ைய6 T�� அதிேல நா� உ�கா���ெகா	: வ	�கிள�ப, அத� 
ப��ேனா:, ப*�வ L: வைரய�� அவ� வ�த� - நா� வ	��+5ேள கதறி 
நி�F1க5, வரேவ	டா�, நி�F1க5 எ�G Mறின�, ெவ�க6ப�ட�, ஆகிய 
கா�சிக5 அ�G $த� தி.மண6 ப�ர>ைன பய1கரமான உ.வ� எ:*த 
நா5வைரய��, எ�னDட� அவ� நட��ெகா	ட $ைற எ�ைன66(றி அவ� 
ேகவலமான எ	ணேமா, ெக:தலான எ	ணேமா ெகா	�.ககிறாரா, எ�G 
ேயாசி�கேவ	�ய அவசிய*ைதேய உ	டா�கியதி�ைல. பல தடைவ எ�னDட� 
ேகாப�*�கெகா	�.�கிறா�. நா=� ேகாப� ெகா	�.�கிேற�. பல 
ஆண:க?�+ $�) ஈேரா��லி.�� வ�:தைல ெவளDவ��ெகா	�.நதேபா�, 
எ�ைன> சமாதான6ப:ததவ�, எ�னDட� தம�+ உ5ள அ�ைப� கா�டE�, 
ெப�யா.�, அவ� அ	ணா.�, தனD*தனDயாக என�+ எAதிய க�த1க5, 
எ�னDட� உ5ளன. இ�G எ�ைன6 ெப�யா� �ேராகி6 ப��யலி� ேச�*�6 
ேப0�ேபா� நா� அ�த� க�த*ைத� கவன6ப:ததி�ெகா	:, இ�G ேகாப$ம 
ஏமா(ற$� ெகா	ட நிைலய��, �ேராகி எ�G� 0யநல�காரென�G� 
X(றினாF�, $�ெப�லா� ப(G� பாச$� கா��ய�.�கிறா�. எ�பைத 
எ	ற�ேபா�, ச�ேதாஷேம உ	டாகிற�. 

 
ேதாழ�கேள! 
மகிO>சி�+�ய ெசKதி திராவ�டநா: இதA�+> ச��கா� ஜாமY� ெதாைக 
fவாய�ர� jபாK க�:�ப� ேக��.�தைத� +றி*�* ெதா:தத வழ�கிேல, 
தL�6) நம�+> சாதகமாக� கிைட*�வ��ட�. 
 
திராவ�டநா: இதழிேல ச��கா� +றி*��கா��ய க�:ைரக5 வ+6)* 
�ேவஷ*ைத f�:வன அ�ல எ�G தL�6பளD*�, ச��கா� உ*தரைவ ெச�ைன 
உய�நLதிம�ற� ர*� ெசK�வ��ட�. 
 
இ�த* தL�6), நம� ேதாழ�க?�ெக�லா� மகிO>சி/� எA>சி/� த�தி.�+� 
எ�பதி� ஐயமி�ைல. இதைனெயா�� ச��கா�ட� க�ட6ப��.�+� fவாய�ர� 
jபா/� வ�ைரவ��, தி.�ப�* தர6ப:ம எ�G அறிகிேற�. 
 
ச��கா�� அைநMவைல ஏ(G ஜாமY� ெதாைக�காக ந�ெகாைடைய ஆ�வ*�ட� 
அளD*த ேதாழ�க?�+ எ� ந�ய�றிதைல* ெத�வ�*��ெகா5வ�ட�, ேம(ப� 
ெதாைக எ� ைக�+ வ�த��, ேதாழரக?�+* தி.6ப� அ=6பஇ.�கிேற�. 
எ�பைத/� ெத�வ�*��ெகா5கிேற�. ஜாமY� ெதாைக�காக ந�ெகாைட 
அ=6ப�/5ள ந	ப�க5. எ�த $கவ��+, பண� அ=6ப6பட� ேவ	:� 
எ�பைத* திராவ�டநா: அFவலக*��+* ெத�வ��க� ேகா.கிேற�. 
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ெந.�க�ய��ேபா� ந�ெகாைட உதவ�ய ந	ப�க5 பண� தி.6ப� 
அ=6ப6ப:வைத* தவறாக� க.தாம�, ெந.�க�க5 எ6ேபா� ஏ(ப�டாF�, 
இ�ேபா�ற ஆதரE கா�:ம அ�ப�ைன என�களD�+மாG ேக�:�ெகா5கிேற�. 
 
தL�6ப�� $Aவ�பர� கிைட*தப�ற+, திராவ�டநா: இதழில ெவளDய�ட 
எ	ண�/5ேள�. 

 
த�ைன1 பDறி 
நா� $கE� ேசா�ேபறி, ெப�யாைர6ேபா� உைழ�க $�யா� எ�G 
Mறினா�க5. நா� ஒ6)�ெகா5?கிேற�. ெப�யா� ேபா� உைழ�க $�யா� 
எ�G, ஏ�? அவ.�+ உைழ�+� அளவ�� ேபா�மான வசதி இ.�கிற�. 
அ[வளE வசதி/� ச�தி/� ெப(றவன�ல� நா� எ�ப� ம�:ம�லல, 
ெப�யாைர6 ேபா� உைழ6ப� தவG, Mடா�, ேதைவய(ற� எ�ற 
க.த�ைடயவ� நா�. அ� ஜனநாயக*தி(+ ஏ(றத�G, $ர	ப�ட� எ�ற 
க.த�ெகா	டவ�. ஒேத மனDத�, தாேன, எ�லா6 ெபாG6)கைள/� வகி6ப� 
தவG, ப�ற��+ ச�த�6ப�, வசதி அளD�க ேவ	�ய� கடைம எ�ற ேபா�+� 
ெகா	டவ�. ேசா�ேபறி எ�ப� என�+6 ெபா.��மா எ�G பா�. திராவ�ட நா: 
ப*தி�ைக நட*தி வ.கிேற�. இ�த6 ப*தி�ைகய�� ஓ�. ப�க1கைள* தவ�ர 
ம(றைவ யாE� எ�னா� எAத6ப�டைவ. 

ஆBய மாைய 
நா� எ�ன எAதிேன� ஆ�ய மாையய��? பா�6பன Lய� ேபராைச ெகா	ட� 
எ�G +றி6ப���.�கிேற�, ஆனா� அைதவ�ட ேமாசமாக பாரதியா� 
Mறிய�.�கிறா�. 
ேபராைச� காரனடா பா�6பா� 
 
ெப�ய�ைர ெய�னDFட� ேவ�6பா�. 

இ6ப� ெகா�கிறா�. ேதசிய� கவ� பாரதியா�. அவ.�+ ம	டப� க�:கிறா�க5. 
ஏ� அவைர� +(ற� சா�ட� Mடா�? நா� எ�ன அவைரவ�ட அதிகமாகவா 
எAதிவ��ேட� ைத�ய�, திறைம, அறிவ�ேல ந�ப��ைகய�.�+மானா� நா� 
ஆ�ய மாைய எ�G தL��னா� ஆ�ய மகிைம எ�G தL�:வ� தாேன? 
க�கியா��ைலயா? வ�கடைச வ�.�ப� அைழ*தா� வரமா�டாரா, தினமண� 
ஆசி�ய� $�யாெத�பாரா, மி*திர� ஆசி�ய� வரமா�ேட� எ�G MGவாரா? 
 
நா� தா� எ�ன )*த� ேபால ேயாதிமர*த�ய�� ஞாேனாதய� ெப(றவனா? 
ஆ	டவ� அ�*தரா*தி�ய�� வ�� அ.5 M��ததா� எAத� 
க(G�ெகா	டவனா? ஆலவாய6ப� வ�� என�+ அ.5 M��ததா� ஆ�யமாைய 
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தL��ேனனா? அ�ல� ஞானச�ப*த=�+ அ�ய�னா� ஞான6பா� கிைட*ததேத! 
அ�ேபால ெப(G இ�த '� எAதிேனனா? இ�ைலேய - அ6ப�ய�.�+�ேபா� 
ஏ� இவ�க5, நா� எAதினா� மG6ேப: தL�ட�Mடா�? வ�கி�ைலயா, 
வழிய��ைலயா? (m1க�பா�க� ெபா��M�ட� - 08.10.1950) 

தைலவ� இதயT�வமான (இதய நிைலவான) தைலவ�! இதய*திேல +�ேயறிய 
தைலவ�! 
நம�ெக�லா� வழிகா��ய ெப�யா�! 
 
அவ� அம��த ப}ட*ைத தைலவ� பதவ�ைய - நா(காலிைய� கா�யாகேவ 
ைவ*தி.�கிேறா�. 
அ�த6 ப}ட*திேல - நா(காலிய�ேல ேவG ஆ�கைள அம�*தேவா, அ�ல� 
நா1கேளா அ�ல� நாேனா அமரேவா வ�.�பவ��ைல. 
(ெச�ைன இராப��ச� T1காவ�� நைடெப(ற தி.$.க. ெதாட�கவ�ழா ேப>0 - 
17.09.1949) 

த�ப�! நா� பதி� Mறி கால*ைத வ Lணா�கி� ெகா	வதி�ைலேய! 
(த�ப��+ க�த� 07.04.1951) 
ெபாG6)கைள ஏ(க* தய1+வ� எ� 0பாவ�. 
ஆனா� ஏ(G�ெகா	ட ெபாG6)கைள எ�னா� $��தவைர 0ம��ெச�வ� எ� 
பழ�க�. 
(ேமைட6ேப>0) 

க6ப� fO+வதாக இ.�தாFம க6பேலா�� க6பேலா: fO+வாேன தவ�ர, 
இ6ப�/� அ6ப�/� ேபாக நிைன�கமா�டா�. அைத6ேபா� எ� பாO�ைகய�� 
இGதி நா5 வைர நா� ெகா	:5ள இல�சிய*திலி.�� இ�மியளE� 
ப�றழமா�ேட�. இ� உGதி. 
(ேமைட6ேப>0) 

எனேவதா� ெபா� அறிE எ�லா.�+� கிைட�+�ப�யான ெப.�பண�ைய> 
ெசK�வ.கிேறா�. க�டடமி�லலா� க�a�க5 நா1க5. 
ேமைட6ேப>0 நா� கனதனவா�ள� M�ட*ைத> ேச��தவன�ல�. பண*தா� 
உய��தவன�ல�. உ1கைள வ�ட ெச�வ*தி� +ைற�தவ� - திறைமய�� 
+ைற�தவ5. இவ(ைறெய�லா� வ�ட ைத�ய*தி� +ைற�தவ�. 
இவ(ைறKலலா�வ�ட ைத�ய*தி� மிக மிக�+ைற�தவ�. ஆனா� எ�ைன 
PO�தி.�+� த�ப�மா�களD� ைத�ய*ைத ந�ப�*தா� பண�யா(Gகிேற�. நா� 
இல�சிய6 பயண*தி� ெவ(றி ெப(ேற தL.ேவா�. இ� உGதி. 
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எ� ெபா� வாO�ைகய�ேல, சிைறவாச� இ� $த� $ைறய�G. ஆ>சா�யா� 
ஆ�சி கால*திேல, இ�த எதி�6) நைடெப(ற ேபா� ெச�ைன சிைறய�� 
இ.�தி.ககிேற� - நா�+ மாத1க5 ைசதா6ேப�ைட ச6ெஜய�லி� 
இ.�தி.�கிேற�. ஒ. வார� கவ�ன� ெஜனரலாக ஆ>சா�யா� வ�தேபா�� 
மனெம.ேகறிய ெப�யா.ட� பழகி இ.�கிேற�. எனேவ சிைற எ�ைன> 
சிைத*� வ�டா�! நா� த�ப�! திதாவ�ட� கழகமாக நா� இ.�தேபா� ெபா�> 
ெசயலாள�தா�. 
(ெச�ைன - $த� தி.$.க. மாநில மாநா�: உைர - 16.12.1951) 

க6ல��� 
க�ல�+� வழ1�6ப�:வ��ட�. அற6ேபா� ெவ�ற�. எ� வாO*�� வண�க$� 
ெதாட�) ெகா	ட அைனவ.�+�, க�ல�M� வழ1கிய ம*திய ச��கா� ரய��ேவ 
அைம>ச.�+�, மாநில*தி� மன6ேபா�ைக எ:*��கா�� இ�த நLதி சிைட�க> 
ெசKத ெச�ைன ச��கா.�+� எ� ந�றியறிதைல* ெத�வ�*�கெகா5கிேற�. 
க�ல�+� வழ1க6ப��.பப�, காமராச� ச��கா� ம�க5 +ரF�+ மதி6பளD�+� 
மா	) ெக	ட� எ�பத(+ ம(ேறா� எ:*��கா�டாக அைம�தி.�கிற�. 
மகிOகிேற�. க�ல�+� கிைட�க* ெதா	டா(றிய அைனவ.�+�, �ைண நி�ற 
ப�ேலா.�+� ந�றி Mறி�ெகா5கிேற�. 
க�ல�+� ேகா� நட*த6ப�ட கிள�>சிய��ேபா� உய��ழ�த வ Lர*தியாகிகைனள 
எ	ண� உ.காமலி.�க யாரா� இயF�? அவ�களD� வ Lர*தியாக� 
வ L	ேபாகவ��ைல எ�ப� க	: நம� மனெமலா� எA>சி மயமாகிற�. 
க�ல�+� காண அ.�பா:ப�: உய��நL*த ேதாழரகளD� +:�ப*தா.�+ 
நிைனE� காண��ைக ெசF*த ேவ	�ய� தி.$.கழக*தி� கடைம. ஏ�, அற� 
அறி�த அைனவ.�க� இ�த� கடைம உ	:. 
க�ல�+� ெவ(றி க	ட ேதாழரக5 இனD அ�த� காண��ைக உ.வாக> ெசK/� 
பண�ைய அ:*த க�டமாக� ெகா5ளேவ	:கிேற�. 

நாவல� ெந$Wெசழிய� 
தமிO எ6ப� எ6ப� ேப0வத(+�ய�, இல�கிய� ேப>0ட� கல�� வ.மேபா� 
எ*தைகய இ�பமளD�+� எ�ெற�லா� நா� பல$ைற எ	ண�6 பா�6ப�	: - 
மன*திேல உ.ெவ:*�� ெகா	�.�த ஆைச நடமாட� க	ேட�, ேதாழ� 
ெந:"ெசழிய�, கழகேமைடய�� ேபச*ேதாட1கிய��. 
 
க.z� ஆ(G மணலி� - நிைனவ�.�கிற� - ெபய�யா.� இ.�தா� - ேதாழ� 
ெந:"ெசழிய� இல�கிய*ைத இனDய $ைறய�ேல எ:*தளD*தா�. ந�ல வ�.ந� - 
ஆய�=� எ�ன ெசKவ�? நாளாவ�ட*தி�, தர*ைத> சிறதளE தள�*த> ெசா�லி 
வ()G*த ேவ	�*தா� வ�த�. தர*ைத வளர> ெசK/� ேபா�கிலா 
ஆளவ�தா�க5 ந�ைம வ��: ைவ�கிறா�க5!! 
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நைட இ.�க�:�, ந	ப�� திற� இ.�கிறேத, அ� க	: நா� வ�ய6)(ேற�. 
 
எ�னDட� இ�லாத - நா� வ�.மபாததா� அ�G, இயலாததா� - ஒ� அ.1+ண� 
அவ�ட� உ	: - க	�.6ப}�க5. ஓயா� உைழ6ப�! எ6ேபா�� எ1ேக/� 
எ1ேக/� எைதயாவ�, எ6ப�யாவ� ெசK� ெகா	ேட இ.6ப�. எ�னாேல 
இைத�க	: ரசி�க $�/�. ஆனா� எ�ைன அ�நிைல�+ மா(றி�ெகா5ள 
இயலவ��ைல. நா� அ��க� கனE கா	கிேற�. ேசாைலய�� ெசா+சாக 
உலEவ�ேபால அ�G - அ�த� கால� மைல ஏறிவ��ட�. ெபா�6ப�ர>ைனகைள6 
ப(றி, ேதாழ� ெந:"ெசழிய� எ6ேபா�� கா�யமா(றி�ெகா	ேட இ.�+� 
இய�ப�ன�, ேநர� வ Lணாகிவ��ட� எ�G Mற*த�க ேபா�கிேல, அவ� இ.�தைத 
நா� க	டேத இ�ைல. இ�த இய�), கழக*�க+6 ெப.ந�ைணயளD�+� 
எ�பைத� Mற* ேதைவய��ைல. வ L��ேல எ� +G�)6 பா�ைவைய� க	: 
தள.வா�, எனD=� இய�) அவைர வ�டா�, மGகண�, ஏதாவ� ேவைலைய* 
ெதாட1கிவ�:வா�. 
 
சிைறய�� f�G தி1க5 இ.வ.� ஒேத அைறய�� த1கி இ.�ேதா�. அ1+ 
எ�னெவ�G க.�கிறL�க5? ஆ>சா�யா� ராஜினாமா> ெசKவ�ேபா�, அவசர> 
ச�ட� ப�ற6ப�6ப� ேபால, பா�கா6)� ைகதியாக ஆ�க6ப:வைத6ேபால, ெப�யா� 
க��* தAவ��ெகா5வ�ேபால, இ6ப�6 பல6பல கனEக5. வ�ழி*தப� நா� க	: 
ெகா	�.6ேப�. அவ�? ேவைல! ேவைல! ஏதாவ� ெசKதப� இ.6பா�. 
 
இ�த அ.1+ண*ைத நா� ந�றாக6 பய�ப:*தி, கழக*ைத ேம�ைம/ற> 
ெசK�ெகா5ளேவ	:�. 

ப�தி: 41 

த� �ணLகS 
எ�னDட� சில +ைறபா:க5 உ	:. +ைறபா:க5 எ�G ச�ப�ரதாய $ைறய�� 
ெசா�கிேற�. அதிேல ஒ�Gதா� கனE கா	ப�; ம(ெறா�G மிக� கZடமான 
ெந.�க�ய��ேபா� ச�வ சாதாரணமாக� க.தி�ெகா	: சி�*�க கிட6ப�. 
இதிேல என�+> ச�யான ேஜா� ச�ப* தா�! ெப�யா�� ச��ப�ேக�ைட உ	: 
இத(+. 

தி.>சிய�ேல திராவ�ட� கழக மாநில மாநா: - அத(காக ேவைல ெசKவத(காக 
ஒ. மாளDைகய�� த1கிய�.�கிேறா�. நா=� ச�ப*�� - ெப�யா� ேவைல 
ெசKகிறா� - வ�சார6ப:கிறா� - ெதா�ைல6ப:கிறா�. நா=� ந�ப*�� மா�ய�� 
ஏேதேதா ேப0கிேறா�. சி��கிேறா�. பா:கிேறா�. (யா.� ேக�கமா�டா�க5 எ�ற 
ைத�ய*தி�) கவைலய(G! இ�த இர	: பச1கள� சி�*�கெகா	: 
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இ.�கிறா�கேள! �ளDயாவ� கவைல இ.�கிறதா? ஒ.ெப�ய மாநா: 
நட�கேவ	:�. அ� ப(றி �ளD/� கவைல6படாம�, தி�ப��, தி�வ��, 
ஆ:வ��, பா:வ��, ெச>ேச! எ�G ேபசினா�. அ6ேபா� நா� ெச�ல6ப�5ைள. 
இகழ6ப�ட ேபா��, பழி�க6ப�டேபா��, அ�) கா�ட ேவ	�யவ�க5 
பைக�+�ேபா��, சி�*�> ேசாக*ைத> சிதற�6ப� எ�$ைற - மிக> சிறியவனாக 
இ.�த� $தேல ச�ப*��+� இ� $ைற. வ�ைளயா�:6 ப�5ைளக5 எ�G 
இதைன� க	: ெப�யா� MGவ�	:. அத(+� நா1க5 இ.வ.� சி�*ேதா�. 
அவரா� சகி�கேவ $�யவ��ைல. எனேவ ��க� வ�(பைன எ�ற ஏ(பா���ப�, 
ச�ப*ைத� க.z.�ேக அ=6ப�வ��டா�. 

சி��க* ெத�யாமலி.�தா� என�+ ெபா�வாO�ைகய�ேல ஏ(ப�ட ச1கட1களா�, 
ைப*தியேம ப��*�வ���.�+�. வ�ைளயா�:*தனமி�ைல. அ� - வ�சார*திேல 
fOகி� +ழ6பைட�� ேபாகாமலி.�க, அ� த+�த $ைறயாக அைம�தி.�த�. 

+ைறபா:க5 எ�ற இவ(ைற க.தலா� - வ�வர� Mற6படா $�). 

ேதாழர ெந:"ெசழியைன6 ெப�யா�, தம� ேம(பா�ைவய�� ைவ*தி.�த 
பா�*தா�. அவரா� யா�மY�� +(ற� காண$�/�. ஆனா�, ேதாழ� 
ெந:"ெசழியனDட�, அவரா� ஒ. +ைறMட� க	டறி�� Mற இயலவ��ைல. 
அ*தைகய பண�யாள� நம�+� கிைட*தி.�கிறா�. 

அவ.�+� கிைட*தி.க+� கழகேமா, சாமா�யமானத�G! 

ஆ1கில ஏ: நட*த இ.$ைற அத(கான $ய(சி எ:*� $றி�� ேபான�$	:. 
இ6ேபா�� அ�த எ	ண� இ.�தப�தா� இ.�கிற�. த�க வாK6) 
ஏ(படவ��ைல. த�ப�! நம�கி.�+� +ைறபா:க5 இைவ ேபா�றைவேய தவ�ர, 
இ�லாத�� ெபா�லாத�மாக ந�ைம6 ப(றி இ:6ெபா��த�க?�, 
இ"சிதி�ற�க?�, ேப0வதாF� எA�வதாFம இ�லேவ இ�ைல எ�பைத 
$தலி� மன*தி� ந�+ பதிய ைவ*��ெகா5ள ேவ	:கிேற�. அ�த� 
க�ட*ைத* தா	� வ��ேடா�. வ Lச6ப�ேவ	�ய பழி>ெசா� அ[வளE�, 
எ[வளE ேவகமாகE� திறைம/ட=� வ Lச6பட ேவ	:ேமா அ[வ�த� 
வ Lச6ப�டாகிவ��ட�. இ6ேபா� கிைட6பெத�லா� மGபதி6)க5. எளDய பதி6)க5 - 
இலவச ெவளDய}:க5!! இவ(ைற6 ப(றி� கவைல6பட ேவ	�ய நிைலய�� நா� 
இ�ைல. 

அ1ேக ெவ�6), இ1ேக ெகா�தளD6), இ1ேக +ழ6ப�, எ�ெற�லா� 
எA�கிறா�க5. ப��+�ேபா� ஆ*திரமாக இ.�கிற� எ�ற Mறிய�.�கிறாK. 
த�)! இத(+ ஏ� ஆ*திர�, ஆயாச�? ந�ைம6 ப(றிய ெசKதிக5, ப�ற 
க�சி�கார�க?� இதOகள� M��� கவனD�க6பட ேவ	�ய அளE�+, நா��� 
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$�கிய*�வ� ெப(Gவ��டன எ�ப� தாேன அத� ெபா.5? ஆயாச6ப:வதா!! 
ேபத$�, ப�ளE�, ெவ�6)�, +ழ6ப$� எ(ப�டா�தா�, நம� இய�க*திலி.�� 
த6ப�*��ெகா5ள $�/� எ�ற கிலி ெகா	டவ�க5, இ6ேபா� கீறைல� க	: 
ெவ�6) எ�G Mவ�� களD6பைடகிறா�க5! இ1கி.�� ெச�பவ�க?�, இ1க 
இ.��வ��: வ�தவ�க5 எ�ற காரண*தாேலேய வாO*�� வரேவ()� 
ெபGகிறா�க5. இ�த உபச�6)� உலாE� சில நா5க?�+ நைடெபG�. நம� 
மாஜி ந	ப�க5 எ�ற $ைறய�� அவ�க5 எ6ப�ேயா உ�G மகிO>சி ெபற�:� 
எ�ப�தா� எ� எ	ண�. அவ�கைள எ*தைன நாைள�+ பய�ப:*தி� 
ெகா5ள$�/� எ�ப� ெத�யாததா!! இ[வ�த� பயண� நட*தியவ� பல�; 
அவ�களDேல யா� இ�ற உ.வ� ெத�/� நிைலய�� இ.�கிறா�க5? ஆய�=� 
என�+ உ	ைமய�� MGகிேற�. நம� இய�க*ைத வ��: யாராவ� ப���� 
ெச�கிறா�க5 எ�றா�, வ.�த*தா�, M:மான வைரய�� M� வாOவைத*� 
நா� வ�.�)கிேற�. 0வ�லி.�� சிG ஆண� ெபய��க6ப�டாF�, ஆப*� 
இ�ைல எ�றாF�, பா��க ந�றாக இரா� எ�G எ	eபவ�. இ�த 
ேநா�+டேனேய நா� சில�ெவளDேயற எ	ண�ய ேபாெத�லா�, சமரச*தி(காக 
$ய�றி.�கிேற�. 
(திராவ�ட நா: த�ப��+ - 22.05.1955) 

ேபாரா�ட� நா� ெப(ற தியாக* தA�)க?�+ $�/மானா�, அைவ இ� 
இ�ெயன> சி�*�, அவ�கைள6 பா�*� ஏளன� ெசK/�!! 

த�ப�, கா1கிரbகார�க5 த	டவாள6 ெபய�6), தபாலாப}b ெகா?*�த� ேபா�ற 
$ைறய�� ஆகb� ேபாரா�ட� நட*தின�. 1942-இ�! நா� கல�� ெகா5ளவ��ைல. 
நா� எ�றா� த�ப�, நா=� நL/� ம�:ம�ல - தி.க., தி.$.க. எ�G5ள இர	:� 
ஒ�றாக இ.�தேத. அ�த� +:�ப� $A��, நா� பய�தா1ெகா5ளDக5, 
அட�+$ைற�+6 பய�� ஓ�வ��ேடா�, எ�றா ெபா.5? அ�த $ைறக5 
ச�ய�ல அ�G மனதார ந�ப�ேனா�. வ Lணான கலக� கலவர� +ழ6ப� 
ெபா.�ேசத�, இைவதா� மி>ச� எ�ற எ	ண�ேனா�. எனேவ ஒ�1கி நி�ேறா�. 
அ�ேபால*தா� இ6ேபா�, ெகா� ெகா?*�� ெப�யா� ேதசிய ெகா�ைய 
ெகா?*தினா�. கா�ய*தி� தி.$.க. கல�� ெகா5ளவ��ைல - இ� ேகாைழ*தன� 
எ�G MGவ� எ�த வைகய�� ெபா.���? 

ேவ	:மானா�, தமிOநா�: அரசியலி� இ� வா��ைக. ஒ.வ� ம(றவ.ைடய 
க.தைத அறி/� அளE�+�Mட பாச�, ேநச� ெகா5ளாம� ஒ. தி�ட� 
தL��வ��:, அத� காரணமாக அதிேல கல��ெகா5ள மற6பவ�கைள� ேகாைழக5 
எ�G ஏ0வ� தமிழக*தி� வா��ைக, எ�G ெகா5ளேவ	�ய�தா�. த1க5 
ஆகbV� ேசராதத(காக� கா1கிரbகார�க5 திராவ�டைர� ேகாைழக5 எ�ற 
ஏசின�. இ6ேபா�, நைடெபற� கிள�>சிகளD� ெகா� ெகா?*�வதி� ம�:ம�றி, 
எ�த6 ேபாரா�டதிலாய�ன� ச�, நா� ேசராமலி.�தா�, ேகாைழக5 எ�G 
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ஏ0கிறா�க5. இ� ெபா.?5ள� எ�G க.த$�/மா? நL	ட காலமாக 
இ.��வ.� வா��ைக - பழ�க� எ�Gதா� ெகா5ளேவ	:�. 

நம�ெக�G ஒ� அைம6) இ.�கிற�. நா� M�� கல�� ேபசி> சில பல 
கிள�>சிக5 நட*தி/மி.�கிேறா�. இனD/� கவனD�காம�, அவரவ� ெதாட1+� 
கிள�>சிகளD� நா� கல��ெகா5ள ேவ	:ெம�G MGவ��, 
கல��ெகா5ளாதேபா� க	�6ப��, ஏ� எ�G ேயாசி*த�	டா த�ப�! நா�, 
அ[வளE அ.ைமயாக6 பண�யா(ற� M�ய ப�+வ�, பய�(சி திற� 
பைட*தவ�க5 எ�ற எ	ண�, எ�லா $காமிF� இ.�கிற� - எனேவ எ�லார� 
க	e� ந�மY� வ�Aகிற� எ�G ெபா.5! 
(த�ப��+ - 14.08.1955) 

ஆமா� த�ப�! எ[வளE க:ைமயான கிள�>சி�+� ஈ:ெகா:�க� M�யவ�க5 
எ�பைத $�$ைன6ேபா� வ��ட நம�+, கா1கிரb வ�டார� ஏE� 
க	டன�கைண ப�ரமாதமானதாக* ெத�ய� காரணமி�ைல. ந�ைம6 )��� 
ெகா5ளாததா�, கா1கிரb வ�டார� கைண வ�:கிற�. நா� ப����வ��டதா� 
+.ப}ட� கைண வ�:கிற� ெபாGைம, அைமதி, க	ண�ய� எ=� 
அ.1+ண1கைள6 ெபறE�; X(Gதைல* தா1கி�ெகா5?� மன*திட*ைத/�; 
ேநா�க*ைத மா(ற $ைனேவா� வ L0� நி�தைனைய6 ெபா.டப:*தலாகா� எ�ற 
உள6பா1ைக/� நா� ெபறE� இ6ேபா�� +.ப}ட� அ.5)�கிற�!! இ�=� 
நம�ெக�ன +ைற!! 

�(பlட� 
+.ப}ட*தி� நாெம�லா� +(ேறவ� )���ெகா	: ேக�டறி�த உபேதச*ைத 
மறறவாம�, நா� ெதாட��� பண�யா(றி வ.கிேறா�. 

எ�ைன6 ெபாG*தவைரய��, த�ப�! நா� அ1+ இ.�தேபா� கிைட*த 
பாட*ைதவ�ட, அ.�ெப.� பாட*ைத, இ6ேபா� +.ப}ட*திலி.�� ெபGகிேற�. 
ஏச� கைணக5 fல� எ� உ5ள�, தா1+� ச�திைய மிக* திற�பட6 ெப(G 
வ.கிற�. எனேவதா�, எ�னா� மா(G� க�சி�கர�ட� மனமா>ச�ய� �ளD/� 
ெகா5ளாம� ெகா5ைககைள எ:*�> ெசா�F� ப�+வ� நிர�ப* ெதைவ6ப:� 
வைகயான பண�யா(G�ப�, உ�ைன� ேக�:�ெகா5ள $�கிற�; அ	ண=�+� 
கிைட*�5ள மன6பா1+, த�ப��+� உ	: எ�ற ந�ப��ைக/ட�தா� இ[வ�த� 
MGகிேற�. 
(த�ப��+ - 03.07.1955)  
 
ெச��நா�: அரச� இ�G கா1கிர0�+ ஒ. ெச�ல6ப�5ைளயாக இ.�கிறா�. இ� 
கா1கிரசி� வள�>சிைய� கா�:�!! தியாக* தA�ேப(ற கா1கிரசா�கைள6 பா�*�, 
ேகலி ேப0� க	கள�லவா, ெச�� சா�டர0�+ இ.நதிட� கா	கிேறா�. 
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ஆ?1க�சி�+ எ�நாள� ஆதரவாள� நா1க5 - $�) ெவ5ைளய� ஆ	: 
வ�தா�, ெவ	சாமர� வ Lசி நி�ேறா�. இைடேய தமிழா�வ� ஒ1கி நி�ற�, ஆ�சி 
தமிழ�ட� வ�� ேச.� ேபா� ேதா�றி(G உடேன அவ�கேளா: +லவ�ேனா�. 
ெச1ேகா�ைடய�� கா1கிரb ெகா� ஏறி(G, உடேன எ1க5 ேகா�ைடய�F� 
fவ�ண� ெகா� ஏ(றிவ��ேடா� - எ6ேபா�� ஆளவ�தா�� ஆதரவாள� நா1க5, 
எ�ற தாேன ெச��நா�டரசி�� )�னைக ேப0கிற�. இ� கா1கிரb 
ந	ப�க?�+* ெத�யாதா! 

ெகா�ைய� கர*தி� ஏ�தி�ெகா	:, தமிO வாOக! இ�தி ஒழிக! எ�G 
$A�கமி�:� ெகா	: 6`�+�, ெசவ�ேல/� இ.�க, த1கசாைல* 
ெத.வ�லி.��, கட(கைர வைரய�� நட�� வ�தா�, இ�ைறய ெச�� நா�டரச�, 
அ�G +மாரராஜா! நாமாவ� அவைர ஓரளE�+ ேவைல வா1கிேனா� - 
மண�மாட*��+> ெசா�த�கார� அவ�, எனD=� மண�ேம:க?�+ இA*� 
வ�ேதா�! 
(த�ப��+ - 03.07.1955) 

எ6ெபா.ளாய�=� அ6ெபா.ளD� ெமK6ெப.5 க	டறித� ேவ	:ெமன� 
Mறினா� எ5?வ6 ெப.�தைக. எனD=�, எ�லா6 ெப.ளDF� பயன(ற ப+திைய 
ம�:� எ	ண��ைகய�ன.� அ�ல� அவ� ேபா�ேறா�. 0ைளய�� 0ைவ அறியா� 
அதைன வ Lசி எறி��வ��:* ேதாலிைன> 0ைவ*தி:ேவாைர6 ப�*த� எ�கிேறா�; 
ெதளD�த நL�.�க> ேச(றினDேல )ர	: மகிO>சி ெபவைத எ.ைம எ�கிேறா�; 
தைழ/� தானDய$� இ�றி ச.காகி6ேபான காகித*ைத* தி�G கால�த5ள� 
ப�ராண�க?� உ5ளன, ேகவல� எ�கிேறா�. ஆனா�, மா�த�ேல/ம�ேறா உள�, 
பயன(ற ப+திய�ைன6 பா:ப�:* ேத�6ெப(G, பய=5ள ப+திய�ைன 
இழ��வ�:� இய�ப�ன�! 

தைல$� எ�ன இ[வளE நைர*� வ��டேத? எ�ற ேக5வ�ையயா, $தலாவதாக 
$�கியமானதாக� ெகா5வ�, நL	ட நா5க?�+6 ப�ற+ ச�தி�க� ந	பைன6 
பா�*தி:� ேபா�? அ�ல� மிக6ெப�யவ�, மிக ந�லவ� எ�G ேக5வ�6ப�: 
ஒ.வைர� காண> ெச�F�ேபா�? இ�ைல எ�பாK. ஆனா�, த�ப�! அ*தைகய 
இய�)5ளவ�க5 இ.�கி�றா�க5. 

ஆ	: பலவ(G�+ $�ேன ஜனா6 ஜி�னாைவ� காண> ெச�ற எ� 
ந	பெரா.வ�, அவைர6 பா�*த�� ேக�ட $த� ேக5வ�, மாத� எ*தைன 
ஆய�ர� உ1க?�+ வ.மான� கிைட�கிற�. வ�கீ� ெதாழிலி� எ�பதாக�. 
அ�த� ேக5வ� ேக�ட அ�த வ�நா�ேய, எ� ந	பைர6 ப(றி மிக� +ைறவான 
மதி6)6ேபா�:, அவ�ட� $க� ெகா:த�ப ேப0வைத/� நிG*தி� ெகா	டா� 
ஜனா6 ஜி�னா. 
(த�ப��+ 04.07.1956 - ந	ப� ேக.எ�.பால06ப�ரமண�ய�) 
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'றவ� 
த�ப�! நா� ஏ��ேல ச�தி*த �றவ�ைய நா��ேல காண வ�ைழகிேற�. உன�+� 
அ6ப�*தா� ேதா�G�. ேத�னா� கிைட6பா�களா எ�ற எ	eவைதவ�ட, த�ப�! 
நா� அ6ப�6ப�ட �றவ�களாகிவ�ட ேவ	:�. +:�ப� இ.�+� +�ெக:�+� 
எ	ண� இ.�கா�. �ைணவ� இ.6ப5, நம� ெதா	:�+* �ைண)�ய, 
+ழ�ைதக5 இ.�+�, அ�)�கான அ�>0வ�ைய உண�*த, ெதாழிலி� 
ஈ:ப:ேவா�. வாO�ைக நட*த, ஆனா� உைடைமக?�+� க�:6ப�: வ�டாம�, 
த�னல*��+ ஆ�ப�:வ�டாம�, 0கேபாக*திேல, வலிேயா� சில� எளDேயா� தைம 
வைதேய )�+வதா, எ�ற ேக�+� ஆ(றைல/�, அ*தைகய ேக��ைன� 
கைள�திட அற6ேபா.� நட*தி:ம திற*திைன/� ெப(G, மட� ேதடாம�, 
தாவட� அண��த சட� ஆகாம�, காவ� ேதடாம�, அத=5 மைற�தி:� நாமி 
ஆகாம� ெதா	டா(G� �றவ�யாக, ேமா�ச சா�ராlய*திேல இட� ப���க 
அ�லா�. நம� இதய*திேல அ�)�+ இடமளD*�, அறெநறிைய நா��ேல )+*தி, 
ம�கைள6 )தியேதா� இ�ப� ெபற> ெசK/� )னDத* ெதா	டா(G� �றவ�யாக 
ேவ	:�. நா��ேல இ*தைகய �றவ�கேள இ�G அவசர அவசரமாக* ேதைவ. 
ஏைழய�� அA+ரைல, எளDேயா�� க	ணLைர, பதிக� பா�வ�:வதா� ேபா�கிட 
$�யா�. த�ப�! $�யா�. �றவ�க5 ேவ	:�. )திய �றவ�க5, ெவ5ைள 
உைடேபா��, காவ� ேத� அைடய ேவ	டா�. 
(த�ப��+ - 04.09.1955) 

ப�தி: 42 

ேபாரா5ட Hைற 

அதி�>சி த.� அமளDக5, மய��� M>ெச�ய*த�க கிள�>சிக5, f�கி�மY� 
வ�ர�ைவ*� ஆ>ச�ய6பட* த�கதான ேபாரா�ட1க5 ஆகியவ(றி� fலமாக6 
ெபற� M�ய� )� வFைவவ�ட, நா�: ம�களDட�, +றி6பாக இ�=� 
கா1கிரசிF5ள திராவ�ட ம�களDட� ெகா5ைகைய6 )+*�வதிேல ெபGகிற 
ெவ(றிையேய நா� ெப��� வ�.�)கிறவ�. அ6ப�� MGதலா� ேபாேர Mடா� 
எ�பவன�ல�; ேபா�� கல�� ெகா5ளாதவ� எ�ேற ேபா� வாைட 
அ��+�ேபா� )���லி�+ உ*திேயாக ேவ�ைட�+ ஓ�வ��டவென�ற 
ெபா.5ெகா5ள6 ெபாG6)5ள யா.� �ண�யமா�டா�க5. எைத/� �ண�Eட� 
Mறி:� ேபா�கின� ப(றி நா� ெபா.�ப:*த6 ேபாவதி�ைல. 

கா1கிரbகார� மன*தி�, ேவதைன, ெவG6)ண�>சி, பைக உண�>சி 
f��வ�ட�M�ய வைகய�ேல கிள�>சிக5 அைமவைத நா� இ�ற�ல, 
எ6ேபா�ேம வ�.�ப�யதி�ைல; இ�த எ� எ	ண*ைத எ:*�ைர�க எ�G� 
தய1கின�மி�ைல. 
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ஆகb� $த� நா5 அKயா அவ�க5 ெசா�னப� ெகா� ெகா?*த6ப��.�தா�, 
நி>சயமாக அவைர* Xசி Mட அeகா�; அவைர6 ெபா.*தம��� எ*தைகய 
எதி�6)� பைக/� �.�). எனேவ, அவ.�+ ஒ. சிG +ைறபா:� ஏ(படா�. 
ஆனா� அ�G, f	�.�க�M�ய பைக உண�>சி/� ெவG6)ண�>சி/� 
நி>சயமாக திராவ�ட இய�க*ைத6 பல ஆ	: கால*��+6 பழி�+� பைக�+� 
உ5ளா�கிவ���.�+�. பரவாய��ைல அவ�க5 MGவதிF� நியாய� இ.�கிற� 
எ�G ெசா�F� அளE�+ ந�ைம ெந.1கி வ�� ெகா	�.�+� 
கா1கிரbகார�க5, நா� MG� எைத/� ஏ(G� ெகா5ளலாகா� எ�ற அளE�+ 
ந�ைம வ��: வ�லகிவ�:வா�க5. 

த�ப�! ஒ. ெகா5ைகைய அ�6பைடயாக ைவ*�6 பண�யா(G�ேபா� நாளாக ஆக 
எ[வளE�ெக[வளE ஆழமாக அ�த� ெகா5ைக சில�ட� பதி�� வ�:கிற� 
எ�ப� ம�:ம�G, ெவ(றி�+ வழி, நாளாக நாளாக எ[வளE� ெக[வளE 
வ��வைடகிற�, பரEகிற�. மா(றைர உ(றா� ஆ�+கிற� எ�ப�தா� ெவ(றி�+6 
ெப��� �ைண ெசK/�. 
இ�த $ைறய��தா�, நா� பலகாலமாகேவ, கா1கிரb க�சிய�� இ�G உ5ள 
திராவ�ட* ேதாழ�களD� - அ�த� க�சியாேலேய வாO�� தLரேவ	�யவ�க5 தவ�ர 
- மிக6பலைர ந�மிட� ெகா	: வ�� ேச��+� வைகயான கிள�>சி ேவ	:� 
எ�G Mறிவ.கிேற�. 
ேகாைழ*தன� எ�கிறா�, ெப�யா�. 

ஏற�+ைறய6 பதிைன�� ஆ	: பய�(சி�+6 ப�ற+� - ெப�யா�ட�தா� - பா� 
த�ப�! எ�ைனவ��:� ேகாைழ*தன� ேபாகவ��ைல எ�றா�, (ெப�யாேர 
MGகிறா�?) 

அேத $ைறய�ேலதா�, ெகா�கைள எ�6ப�, ேகா�ைட� ெகா�மர*ைத ெவ��> 
சாK6ப��, +*தL�� வ L0வ��, ெகா�F� ேவழ*ைத ஏEவ�� - எ�லா� 
ச�பவ1க5 - வ�:தைல6ேபா�ேல - பல நா:களDேல. 

அ�த> ச�பவ1க5 தி�டமி�: நைடெப(றைவ அ�ல. 

அ�த> ச�பவ1கைள� ெகா	:, ஒ. ேபா�$ைற வ+�க6ப:வதி�ைல. 

இ�த எ	ண� என�+ ேமலி�டதா�, ஆகb�� நைடெபற இ.�த அ�த� கா�ய�. 
அவசியம(ற பைகைய/�, அைண�க $�யாத +ேராத*ைத/�, ேபா�க $�யாத 
பழிைய/� உ	டா�கிவ�:� எ�G அ"சிேன�. காரண� எ�வாகேவ=� 
இ.�க�:�, அ�த> ச�பவ� நைடெபறவ��ைல. கைடசி ேநர*தி�, ெகா� 
ெகா?*�வைத6 ெப�யா� நிG*தி� ெகா	டா�. 
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என�+5ள ப�ர>ைன, ேபா�மான வா�+Gதி ெப(G� ெகா	: நிG*தினாரா, 
இ�ைலயா எ�பதா� எ� மகிO>சி, ெகா� ெகா?*�வ� நிG*த6ப�ட� 
எ�பதி�தா�. 

ெப�யா.�+ இ�G உ5ள ெப.� ெச�வா�+ சாமா�யமானத�G. அைத� 
+ைற*� மதி6ப�:� கயவன�ல� நா� - கா1கிரசிேல உ5ளவ�களDேலேய 
சில.�+ இ�G ெச�வா�+ இ.6பைத உதாரணமாக� காமராஜ.�+ ந�ல 
ெச�வா�+ இ.6பைத ஒ6)�ெகா5?� நா�, ெப�யா.�+ உ5ள ெச�வா�ைகயா 
+ைற*� மதி6ப�:ேவ�? அவ.�+ இ�G5ள ெச�வா�+�, அதைன ஈ��ட அவ� 
ஆ(றி/5ள அ.�ெப.� பண�/� அபார�. எத(+� அ"0பவர�ல�. எதி�நL>சலி� 
பழகியவ�. ெகா� ேகா�ைட வாசலி� உ5ளைத� ெகா?*த ேவ	:ெம�றாF�, 
அதனா� ஏ(பட�M�ய ஆப*ைத6 ப(றி* �ளD/� கவைல6படமா�டா�. அ� 
அவ.�+ ேசைவயா� கிைட*த� ம�:ம�ல, அவ.ைடய 0பாவேம அ*தைகய�. 
அ�த� +G+G6பான க	களDேலேய நா� பல சமய1களD� ேகாப� ெகா�தளD�க� 
க	�.�கிேற�. அ��க� அல�சிய*ைத� ெகா�ட� க	�.�கிேற�. சில 
ேவைளகளD� ப��E ப>சாதாப� ேதா�றிட� க	�.�கிேற�. ஒ.ேபா�� அ�த� 
க	களDலி.�� பய� கிள�ப� க	டதி�ைல. நாெனா�G�, த�ப�, ப*� ெகஜ* 
ெதாைலவ�ேல இ.�� அவைர6 பா�*�6 பழககியவன�ல�; பல ேகாண1களDேல 
இ.�� பா�*தவ� - பல ப�ர>ைனக5 +றி*த அவ.ைடய ப�ர*ேயக� க.*�கைள 
அறி�தவ� - ேமbதி� ேவைலய�லவா பா�*தி.�கிேற�? 

எனேவதா�, திராவ�ட இய�க*தி� வ+�க6ப:� ேபா�*தி�ட�, அவ.ைடய 
ஆ(றைல அளEேகாலாக� ெகா	: ம�:� அைமய� Mடா�. எ�த� 
ெகா5ைக�காக இய�க� நைடெபGகிறேதா, அ�த� ெகா5ைக�+* தLரா6 பைகைய* 
ேத�6 ெபGவதாக இ.*த� ஆகா� - பரவலான அளவ�� ெச�வா�+6 
ெபற*த�க��, பைக� Mடார*தி� உ5ளவ�களD� உ5ள*திF� ப�E ஊ�ட� 
M�ய�மானதாக* தி�ட� இ.�கேவ	:� எ�G நா� க.�கிேற�. ப���த ப�ற+ 
ஏ(ப�ட ப�*தம�ல இ�, ஒ�றாக இ.�த நா5ெதா�: என�+5ள க.*�. 

�ைள*�வ��டா�! �ைளவ��டா�! எ�G இனD6)6 ப	ட*ைத> ச6ப��ெகா	: 
களD6)� M>சலி:� சிறா� ேபால, ெப�யா�, கட(கைர� M�ட*திேல 
தி.$.க.ைவ/� +றி6பாக எ�ைன/� �ைள*ெத:*தா� எ�G மகிO>சி/ட� 
MGகிறா�, +*�� +ணாள�. அவ.�+ மகிO>சி கிைட6ப�ப(றி என�+ 
எ6ேபா�� அதி�6தி இ.�ததி�ைல. 

நா� �ைள�க6ப�ேட� எ�G எ�த� கட(கைர6 ேப>0 ப(றி அ�த ந	ப� 
களD6பைடகிறாேரா, அ�த கட(கைர மண� அறி/�, ெப�யா� +றி*� இவ� 
ெகா	�.�த க.*�கைள, பழ1கைத - பழ1கைதயாகேவ ேபாக�:�. 
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எ�ைன ஏச�:�, பரவாய��ைல - நா� தா1கி�ெகா	: பழ�க6ப�:வ��ேட�. 

ஆனா� ஆகb� நைடெப(றி.�தா�, அதனா� ஏ(பட� M�ய பைக உண�>சி, 
திராவ�ட� இய�க*��+ நி>சயமாக ஊG ெசKதி.�+�. 

கா1கிரb வ�டார*திேல கிள�ப�M�ய பைக உண�>சி/� ெபா�ம�க5 மனதிேல 
கிள�ப�M�ய அ.வ.6) உண�>சி/�, ெப�யாைர அைச�கா�. 

அவ� அ*தைகய வ�ேராத6 ெப.ெவ5ள*ைத எதி�*� நி(க வ�லவ�. 

ஆனா�, அவ� வ�.�)கிற ெகா5ைக�காக இ.�� பண�யா(G� இய�க� 
இ.�கிறேத, த�ப�! திராவ�ட இய�க�, அ� வ�ேராத6 ெப.ெவ5ள*தா� ெம*த6 
பாதி�க6ப�: வ�:�. 

எனேவதா�, ேகாைழ எ�ேறா கா���ெகா:6பவ� எ�ேறா, வ"சக� எ�ேறா, 
ப�"0 ெசா*ைத எ�ேறா, எைத> ெசா�லி எ�ைன ஏசினாF� பரவாய��ைல, 
இய�க*��+ ம�:�, அதி�>சி தராமலி.�தா� ேபா�� எ�G� க.திேன�. 

ெப�யா.�+ உ5ள அ"சாைம/�, எதி�நL>0* த�ைம/�, எ*தைகய 
நிைலைமைய/� சமாளD�+� திறைம/�, எவ.ைடய வ�ேராத� +ேராத�, 
பைகயாய�=�ச�, எ*தைகய Tசலாய�=� ச�, அவ(ைற* �>செமன� க.தி:� 
ெந"சA*த$�, இய�க*தி� நிர�ப�, த��ப� இ.�கிற� எ�G நா� ந�பவ��ைல. 
ெப�யா.�+� அ�த ந�ப��ைக இ�லாததா� தா�. அ��க� அவ� இ6ப�6ப�ட 
சமய*தி�, எ�ைனேய ந�ப� இதிேல ஈ:ப:கிேற� எ�G ெவளD6பைடயாகேவ 
எ:*�� Mறி இ.�கிறா�. 

நா� ேம(ெகா	:5ள நா�: வ�:தைல ெவ(றிெபGவத(+� இ*தைகய ஒ6ப(ற 
ஒ. தைலவ�� உ5ள* தி	ைம ம�:� ேபாதா�, ேமF� ேமF� வFE ெப(ற 
வ	ண� ஒ. க�:6பாடான இய�க� வள��தாகேவ	:�. அ�த வள�>சிைய 
ஆகb� ெக:*�வ���.�+� - எ�பதா� தா�, நா� அைத வ�.�பவ��ைல. 

ெப�யா�, எ6ப�6ப�ட ெவG6ைப� கா1கிரb வ�டார� ெவளD6ப:*தினாF� 
தா1கி� ெகா5ள� M�யவ� - இய�க� தா1கி� ெகா5ள $�யா� - இ�, த�ப�! 
அ1+ உ5ள சில.�+6 ப���கவ��ைல - நா� அைத� MG� ேபா� ெப�யா.�+ 
நா� ஏேதா ஊG ேத:வதாக� க.�கிறா�க5. அவ�பா� ெகா	ட அ�ைப� 
கா��� ெகா5வத(+, எளDதான, 0ைவ/5ள வழி உ�ைன/� எ�ைன/� ஏ0வ� 
தா� எ�G எ	ண�� ெகா	�.�கிறா�க5. 

உ	ைமய��, ெப�யா.ைடய திறைமைய/� அவ� ெப(G5ள ெச�வா�ைக/� 
இ�மி அளE� நா� +ைற*� மதி6ப�டாததா�தா�, அவ� த� நிைல�+* த+�த 
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தி�ட� தL�:�ேபா�, அ� $ைறய�G, இய�க*தி� இ�ைறய நிைலைம�+* 
த�கப�யான��, அத� எதி�கால வள�>சிைய6 பாதி�காத $ைறய�F� தி�ட� 
ேவ	:� எ�G ேக�கிேற� - ஓேஹா! நL யா� ேக�க, எ�பா�க5!  
(திராவ�டநா: - 07.08.1955) 

ப�தி: 43 

உைரயா:� ஆ(ற� இ.வேரா, fவேரா அ�ல� பலேரா ஒ�ட*தி� 
M�ய�.�+�ேபா�, M�ய�.6ேபா�� கவன*ைத ஈ��+� உைரயாட�க5 நட*தி, 
M�ய�.6ேபாைர மகிOவ�*�, ெபாA�ேபாவேத ெத�யாம( ெசK/� அ.� 
ஆ(ற� மிக> சில�ட*ேத ம�:� அைம�தி.�க� கா	கிேறா�. அ6ப�6ப�ட 
ப	)�, ஆ(றF� எ[வளEதா� $ய�G பா�*தாF� பல.�+ 
வ.வேதய��ைல. அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 இய�பாகேவ மிக>சிற�த 
உைரயாட(கார� எ�பைத அவேரா: ெந.1கி6 பழ+பவ�க5 ந�+ அறிவா�க5. 

சில� எ1+�. எ6ெபாA��, எவேரா: M�ய�.�+� ேபா�, சிற�த 
உைரயாட(கார�களாக� கா�சியளD6பா�க5. ஆனா� அறிஞ� அ	ணா அவ�கேனா, 
+றி6ப��ட சில ெந.1கிய ந	ப�க?ட� M�ய�.�� உைரயா:வைத*தா� 
எ6ெபாA�� வ�.�)வா�க5. பலேரா: M�ய�.�+�ப�யான நிைலைம 
ஏ(ப�டாF�, +றி6ப��ட சில ெந.1கிய ந	ப�கைள� M���ெகா	: 
தனDைமயான இட*தி(+> ெச�G இ.�� உைரயா� மகிOவா�க5. 

அறிஞ� அ	ணாவ�� உைரயாட� ேக�க� ேக�க இனDைமயாகேவ இ.�+�. 
எ[வளE ேநரமானாF�, மண��கண�கி�, நா��கண�கி� ஆனாF�, ெதவ��டேவ 
ெதவ��டா�. அ	ணாவ�� உைரயாட� ேகலி கி	ட� நிைற�ததா�, நைக>0ைவ 
மி�கதாK> சிறிதளE ெபாA�ேபா�கானதாகE�, ெப�தளE பயனறிE 
பய6பதாகE�, வ�ள1+�. 

அ	ணாேவா: Mட இ.�� உைரயா�� ெகா	�.�+�ேபா� ெபாA� ேபாவேத 
ெத�யா�. பசி ேநர� தவறி6ேபா+�. கடைமகளD� ேநர1க5 மாறி6ேபா+�. 
$ைற6ப� ெசKயேவ	�ய அ�றாட� கடைமகைள6 ப(றி� கவைல6படாம�, 
உைரயா��ெகா	ேட இ.6பா�க5. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க?�+6 ெப.�பாF� பக� ேநர� இரவாகE�, இரE 
ேநர� பகலாகE� மாறிவ�:�. பகலிேல நL	ட ேநர� உற1கி� ெகா	:� 
இ.6பா�க5. ந	ப�கைள� M��ைவ*��ெகா	: இரE ேநர*தி� நL	டேநர� 
உைரயா:வா�க5. சில ேவைளகளD� ெபாA�Mட வ����வ�:�. M�ய�.�+� 
ந	ப�க5, உற�க� வரவர, அ6ப� அ6ப�ேய இ.�த இட*திேலேய ப:*� உற1கி 
வ�:வா�க5. கைடசி ஒ. ந	ப� வ�ழி*��ெகா	: இ.�+� வைரய��, அ	ணா 
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அவ�க5 உைரயா�� ெகா	�.6பா�க5. அ�த ந	ப.� அவைரயறியாமேலேய 
உற1க* ெதாட1கிவ�:வாேரயானா�, அ	ணா அவ�க5 ேவG வழிய��றி 
க	ைண f��ெகா	: உற1க $யFவா�க5. அ6ெபாA�� அவ.�+* X�க� 
வ.வதி�ைல. ெபாA� வ��ய வ��ய*தா� அ	ணா அவ�க?�+* X�க� 
ெம�ல வ��ெகா	�.�+�. 

ேப0� ஆ(ற� எA�� ஆ(றைல6 ேபாலேவ உைரயா:� ஆ(றலிF� அறிஞ� 
அ	ணா அவ�க5 தைல சிற�� வ�ள1+பவ� ஆவா�க5. 
(ம�ற�, நா5: 15.11.1955) 

சிற&த ந�க� 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 சிற�த ேப>சாள�. எA*தாள� - உைரயாட(கார� எ�G 
ம�:� ேப� ெப(றவர�ல�. அவ� சிற�த ந�க� எ�G� ேப�ெப(றவராவா�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� ந�6ைப� காe� வாK6ைப6 ெப(ற ந�க�களான 
எ�.எb.கி.ஷண�, எ�.ேக.தியாகராச பாகவத�, எ�.எ�.த	டபாண� ேதசிக�, 
�.ேக.ச	$க�, எ�.ஆ�.ராதா, ேக.சார1கபாண�, ேக.ஆ�.இராமசாமி, 
எ�.ஜி.இராம>ச�திர�, எb.எb.இராேஜ�திர�, �.வ�.நாராயணசாமி 
ேபா�றவ�க?�, ெப�யா� ஈ.ெவ.இராமசாமி, மணவாள ராமா=ச�, 
�.ெச1க�வராய� ேபா�றவ�க?� ப�ற.� பலபட6 பாரா��6 ேபா(றி/5ளா�க5. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 இள� வயதி�.�ேத நாடக*திF�, ந�6ப�F� மி�க 
அ�கைர ெகா	:, அவ� சிGவயதி� உட� பழ+� ப5ளD> சிGவ�க?ட� ேச��� 
ெகா	:, மா�:� ெகா��லி� நாடக� நட*�வ�	:. எ�த* ெத.� M*� 
ஆனாF�, எ�த நாடக� ஆனாF� அவ(ைற6 பா��க அவ� தவGவேதய��ைல. 
ைக கா�கைள ஆ��, ஓ�யா�� +தி*� ந��+� பழ�க*ைத அ	ணா 
அவ�களDட� காண $�யா�. அ	ணாவ�� க	க?�, $க$� ம�:�தா� 
ந��+�. சில ேவைளகளD� ைக அைச/�. இனDைமயான +ரலி�, ெதளDவான 
ெசா(க5, அA+பட வ�� வ�ழ��ெகா	ேட இ.�+�. +ரலி� ேதைவயான 
அளE�+ ஏ(ற*தாOEக5 இ.�+�. ேப>0 நைடகளD� பா�6பன Lய நைட - பாகவத� 
நைட - ப	�த� நைட - பாமர� நைட - ேவதா�தி நைட - +.மா� நைட - அரச� 
நைட - வ Lர� நைட எ�லா� அ	ணா அவ�க?�+* த	ணL�ப�ட பா:. 

ந�க=ைடய தர*ைத உய�*த6 ப�*தவ�க?� ெபா� நாடக ேமைடய�� 
ேதா�றலா� எ�பைத/�, அரசிய� தைலவ�களாK இ.�தாF� நாடக� ந�6ப� 
இA�காகா� எ�பைத/� ந�ல க.*�5ள சீ�தி.*த நாடக1க5 ேதைவ 
எ�பைத/�, தமிழக*தி� நிைல நா��ய ெப.ைம அறிஞ� அ	ணா அவ�க?�ேக 
$�கியமாக உ�யதா+�. 
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அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ச�திேராதய� ச�திரேமாக�, நLதிேதவ� மய�க�, 
ேபா�வா5 ஆகிய நாடக1களD� இ�வைரய�� ந�*�5ளா�க5. 
(ம�ற�, நா5: 01.02.1956) 

ப�தி: 44 

அ�ணா ஆ சாBயா� அறிHக� 

இ.பதா	: கால*தி(+ $�) அ�ப� ச�ரவ�*தி இராசேகாபாலா>சா�யா� 
அவ�க?� ஒ.வைரெயா.வ� ேந�$கமாக� க	: ெகா5?� வாK6) ஏ(ப�ட�. 
ெச�ைன ஒK.எ�.சி.ஏ. வ�வாத அர1+ ஒ�றி(+ அ�ப� அ>சா�யா� தைலைம 
வகி�க, அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 வ�வாத*தி� கல�� ெகா	: 
ெசா(ெபாழிவா(றினா�க5. அ�தா� இ.வ��கிைடேய/� ஏ(ப�ட $த� 
அறி$க� எ�றாF�, அ�த அறி$க� அ�ப� ஆ>சா�யா�� நL�*த நிைனவ�� 
பதி�தி.�க* த�கதாக அைமயவ��ைல. 

அ	ைமய��, அதாவ� 28.01.1956 -�, அறிஞ� அ	ணா அவ�க?�, அ�ப� 
ஆ>சா�யா� அவ�க?� ஒ.வைரெயா.வ� ேந�$கமாக� க	: ெகா5?� 
வாK6) ஏ(ப�ட�. இ�த அறி$க� நிைனவ�� இ.*த*த�க அறி$கமாக 
அைம�த� எ�னலா�. 

ெச�ைன தமிO�கைல ம�ற*ைத> சா��த ேதாழ� 06ைபயா அவ�களD� தமிழக� 
மாளDைகய��, இ�திய* �ைண�க	ட*தி� ஆ�சி ெமாழிப(றிய $�E எ:�க, 
M�ய ச�வ க�சிகளD� வ�டேமைச மாநா��� ஆ>சா�யா.�, அ	ணாE� 
கல�� ெகா	டா�க5. மாநா: $�/�வைரய�� அ	ணா அவ�கைள ஆ>சா�யா� 
அறி��ெகா5ளவ��ைல. யாேரா ஒ.வ� எ�ற $ைறய��தா� அவ.ட� 
உைரயாட� நிகO*தினா�. மாநா: $��� கைல�� ேபா+�ேபா�, ந	ப� 
ம.ெபா.சிவஞான� அவ�க5, அ	ணா அவ�கைள/�, இரா.ெந:"ெசழிய� 
அவ�கைள/� ஆ>சா�யா� காதி� ெசா�ல அ[வளE ச�யாக6 படவ��ைல. யா. 
எ�G ஆ>சா�யா� ேக�டா�. இவ�தா� அ	ணா�ைர எ�G ேதாழ� 
ம.ெபா.சிவஞான� ச(G உர*த +ரலி� Mறினா�. உடேன ஆ>சா�யா� 
ெப.வ�ய6)(G, f�கி�ேம� 0�: வ�ரைல ைவ*��ெகா	:, இவரா? இவரா? 
அ	ணா�ைர? எ�G வ�ய6)ண�E ேதா�ற� ேக�டா�. ப�க*திலி.�தவ�க5 
ஆமா�! ஆமா�! எ�G Mறினா�. மY	:� ஆ>சா�யா� இவரா? அ	ணா�ைரயா? 
அ	ணா�ைர எ�றா�, ஒ. ப�ர�மா	டமான, ஒ. பய1கரமான மனDதராக 
இ.6பா� எ�Gதா� இ�வைரய�� நா� எ	ண��ெகா	�.�ேத�! எ�றா�. 

ப�ற+ ேதாழ� ம.ெபா.சிவஞான� அவ�க5 ெந:"ெசழியைன> 0���கா��, 
இவ�தா� ெந:"ெசழிய�! எ�றா�. ஆ>சா�யா� நிமி��� பா�*�வ��:, இவ� 
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ெந:"ெசழிய�, ச�! இவ� அ	ணா�ைர எ�கிறL�கேள! எ�G அ	ணாைவ> 
0���கா�� வ�ய6ேபா: சி�*��ெகா	: ேக�டா�. ப�க*திலி.�த ஒ.வ�, 
இவைர6 பட*தி� பா�6பத(+� ேந�� பா�6பத(+� எ[வளேவா வ�*தியாச� 
இ.�கிற� எ�றா�. ஆ>சா�யா� நா� பட*தி�Mட இவைர6 பா�*ததி�ைல. 
காதா�தா� இவைர6 ப(றி ெரா�ப ெரா�ப ேக��.�கிேற�! 06ைபயா ப�5ைள 
ேபா�றவ�க5 அ��க� இ6ப�� M�ட1க5 M��னா�தாேன ஒ.வைரெயா.வ� 
ெத��� ெகா5வத(காவ� வாK6) ஏ(ப:கிற�! எ�றா�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 இGதிவைரய�� )�சி�6) சி�*�� ெகா	ேட 
ஆ>சா�யா� $�னDைலய�� நி�றா�க5. 

இGதியாக அ	ணா அவ�க5 ப�ற+ பா��கிேறா�; ேபாK வ.கிேறா�! எ�G 
ஆ>சா�யா�ட� வ�ைடெப(G�ெகா	: கிள�ப�னா�க5. 
(ம�ற�, நா5 15.02.1956) 

எள.ய வா�ைக 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ப5ளD க�a� ஆகியவ(றி� ப�*த அ�த நா�களDF� 
ச�, ெபா�6பண�ய�� இற1கி* ெதா	டா(றி வ.� இ�த நா�களDF� ச� 
ஆட�பரம(ற மிகமிக எளDய வாO�ைகைய ேம(ெகா	: வாO�� 
வ.பவராவா�க5. 

அறிஞ� அ	ணாைவ ேந�� காணாம� அவ�� அறிைவ/�, ஆ(றைல/� 
ம�:� ேக5வ�6ப:ேவா�க5 $தலி� அவ� ஒ. க�ப}ரமான - ஆட�பரமான - 
மி:�கான ேதா(ற$ைடயவராக இ.6பா� எ�Gதா� த� மனதி(+5 
எ	ண��ெகா5வா�க5. அத(+� காரண� எ�னெவ�றா�, அறிE� ஆ(றF� 
அ(G�, Mைழமா�ைட, ேபய*தி�ெகா�), $.1ைகமிலாG, தாழ1காK 
ஆகியவ(றி� வ�ைசய�ேல ைவ*� எ	ண6பட�M�ய சில�, நா�:�கான 
தைலவ�க5 தாேம எ�G ெசா�லி�ெகா	:, ஆட�பரமாக* தி�வைத6 பா�*�6 
பா�*�6 பழ�க6ப�ட ம�க5, அறிவ�F� ஆ(றலிF� மிக உய��� வ�ள1+� 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 மி�க ஆட�பரமான ேதா(ற$ைடயவராக*தா� 
இ.�கேவ	:� எ�G எ	ண��ெகா5வ� இய�) ஆகிவ��டேத ஆ+�. அ6ப�6 
ப�டவ�க5 அ	ணாைவ ேந�� காe�ேபா�, த�$ைடய எ	ண*தி(+ 
ேந�மாறாக அவ� ேதா(றமளD6பைத�க	: தி:�கி�:* திைக*� மைல*�6 
ேபாK நி�Gவ�:கி�றன�. ஆ>சா�யா.�ேக அ�த நிைல ஏ(ப�டெத�றா�, 
ம(றவ�கைள6 ப(றி� MறE� ேவ	:மா? 

எளDைம - இனDைம - ெபாGைம - அட�க� ஆகியவ(றி(+ அரசிய� உலகி� ஒ. 
சிற�த எ:*��கா�: கா�டேவ	:மானா�, அறிஞ� அ	ணாைவ*தா� 
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+றி6ப�டேவ	:�. தைலமய�ைர வா.வைத6 ப(றிேயா, ஆட�பரமான உைடகைள 
உ:6பைத6ப(றிேயா சிG�� கவைல6படாம� வ���� பர�த தைலமய�.ட�, 
அA�ேகறிய ஆைடக?ட�, காலி� ெச.6) இ�லாம� ைகய�� க�கார� 
இ�லாம� ச�ைட6ைபய�� ேபனா இ�லாம�, (ெப.�பாலான ேநர1களD�) 
பண6பைப(மண�ப�b) இ�லாம� கா�சியளD�+� அ	ணாைவ*தா� ெப.�பாF� 
பா��க $�/�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 எளDைமயாகE� இனDைமயாகE� பழ+வத(ேக(ற 
ப	)ைடயவ�கைள*தா� ந	ப�களாக� ெகா5வா�கேளெயாழிய தர� - த+தி-
திறைம பா�*� ந�) ெசK�ெகா5?� ஆட�பர6 பழ�க� அவ�ட� அறேவ 
கிைடயா�. 

அ	ணா அவ�க5 க�a�ைய வ��: ெவளDேயறிய ப�ற+ ேவைல�+ எத(+� 
ேபாகாம�, ெபா�6பண�ய�� நா�ட� ெசF*தி�ெகா	�.�தேபா� அவ.�+ உ(ற 
ந	ப�களாக உடனD.�தவ�களD� +றி6ப�ட* த+�தவ�க5 சி�ன�க	e, 
கேணச�, இெர1கநாத� ஆகிேயா�. கேணச� நா�: ைவ*திய� ெசK� வ�தவ�; 
இெர1கநாத� இரE பகலாக இய�க* ெதா	: ெசK�வ�தவ�, அ	ணா உ5ளD�ட 
இ�த நா�வைர/�, சி��ைக6ெபா� சி�ன�க	e 
க��மா*திைர கேணச� 
இரா6ப��னD இெர1கநாத� 
அைல�� தி�கிற அ	ணா�ைர 

எ�G ெப*�நாK�க�ேப�ைடய�F5ள ஏைனய ந	ப�க5 ேவ��ைகயாக 
அைழ6பா�க5. அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 ஆட�பரம(ற எளDய வாO�ைகய�� 
ஈ:பா:ைடயவ�க5 எ�பத(+, இ�த ந	ப� +ழாேம இனDய எ:*��கா�டா+�. 
(ம�ற�, நா5: 01.03.1956) 

?ர5சி� கவ�ஞ(��1 ெபா�னாைட ேபா�*திய வ�ழா 

இ�ைறய� கால* தமிழக வரல(றி�, ெபா�னாைட ேபா*�� வ�ழ�க5 பல6பல 
நைடெப(G வ.கி�றன. அவ(றி� ம(ெற�லாவ(ைற� கா��F� மிக 
எழிFைடயதாகE�, ெப.ைமமி�கதாகE�, $த�ைம வாK�ததாகE� $�கிய� 
ெபா.�தியதாகE�, எ�ேலாராF� ஆத��க6ப�டதாகE�, எ�லா� க�சிகளாF� 
ேபா(ற6ப�டதாகE� அைம�த ஒ. ெப.� வ�ழா )ர�சி� கவ�ஞ� பாரதிதாச� 
அவ�க?�+6 ெபா�னாைட ேபா�*திய வ�ழாேவயா+�. அ� 1946-ஆ� ஆ	�� 
நைடெப(ற�. அ�த வ�ழாவ�ைன ெவ(றி கரமா� $�னD�G $ய�ற 
ெப.ைமெய�லா� அறிஞ� அ	ணா அவ�கைளேய சா.�. 
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அ�த6 ெபா�னாைட ேபா�*திய வ�ழாவ��ேபா�, இ�ைற�கால* தமிO6 )லவ� 
ேவG யா.�+� அளD�காத வைகய�� )ர�சி� கவ�ஞ� அவ�க?�+6ெப.� 
ெபா(கிழி(பண$�6)) ஒ�G� அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� ெப. $ய(சியா� 
அளD�க6ப�ட�. 

)ர�சி�கவ�ஞ� பாரதிதாச� அவ�க5 தமிO6 ேபராசி�ய� ேவைலய��G� 
இைள6பாறி6 ெபா�6 பண�ய�� ேநர�யாக இற1கிய காைலய��, அவ.�+6 
ெபா(கிழி வழ1க ேவ	:� எ�ற எ	ண� ந	ப�க5 சில��+ ஏ(ப�ட�. நிதி 
திர�:� $ய(சிய�� ேதாழ�க5 கி.��னரா0, ெச�ல6ப�, �,எ�.இராம�, 
ப.க	ண� ஆகிேயா� தLவ�ர திராவ�ட� கழக மாநா��� அ�த $ய(சி�+ ஆதரE 
த.�வைகய�� தL�மான� ஒ�G� நிைறேவ(ற6ப�ட�. எனD=� நிதி திர�:� 
$ய(சி பாரா�ட*த�க வைகய�� அ[வளவாக ெவ(றிெபறவ��ைல. ப�ற+ 
நLதி�+Aவ�ன� அறிஞ� அ	ணா அவ�களD� $A ஆதரைவ/�, $A 
ஒ*�ைழ6பைப/� நா�ன�. அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 )ர�சி� கவ�ஞ.�+> 
ெசKதி:� சிற6) தமிA�+ - தமிழக*தி(+ - திராவ�ட*தி(+ - திராவ�ட 
இய�க*��+> ெசKதி:� சிற6) எ�G க.தி $Af>ேசா: பண�யா(ற* 
ெதாட1கினா�க5. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 )ர�சி� கவ�ஞ.�+ நிதி ேச�*தி:� பண�ய�� 
இற1கிய�.�த� ெப�யா� இராமநாமி அவ�க?�+ வ�.6பமி�ைல. அ�த 
$ய(சிையேய ெவG*தா�. அதனா� அ	ணா அவ�கைள ெவG�க* 
தைல6ப�டா�. ெப�யா�� சின� f	: எA�தாF�, சீ�ய பண�ய�ைன> 
ெசKகிேறா� கடைமைய> ெசKகிேறா� எ�ற உண�வ�� அறிஞ� அ	ணா 
ெப�யா�� எதி�6ைப6 ெப.�ப:*தாம� பண�யா(றினா�க5. ெப�யா� 
அவ�க?�+.� அ	ணா அவ�க?�+� மாGபா: ஏ(பட� காரணமாக 
இ.�தைவகளD� )ர�சி� கவ�ஞ.�+ நிதிேச�*த $ய(சி/� $�கியமான 
ஒ�றா+�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 சில தின1க?�+5 ஏற*தாழ இ.ப*தினா�+ ஆய�ர� 
jபாK ேச�*�6 ெபா�னாைட ேபா�*�� வ�ழாைவ/�, பண$�6) 
அளD*தைல/� ெசKதா�க5. வ�ழா கா1கிர0 க�`னDb�:, ேசாசியலி0�:, 
நLதிக�சி, திராவ�ட� கழக� ஆகிய ப�ேவG க�சிகளD� ஆதரவ��, ப�ேவG க�சி� 
ெகா�க?ட�, ெச�ைன ப>ைசய6ப� ப5ளD வ�ைளயா�:* திடலி�, ஒளD 
வ�ள�+களா� அழ+:*த6ப�ட கவ�>சிகரமான ேமைடய�� மிக> சிற6பாக 
நைடெப(ற�. நாவல� பாராதியா� அவ�க5 )ர�சி� கவ�ஞ.�+ெபா�னாைட 
ேபா�*தினா�. அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 கவ�ஞ.�+6 ெபா(கிழி அளD*தா�க5. 
தமிழக*தி� தைலசிற�த எ�லா� க�சிகைள/� ேச��த ெசா(ெபாழிவாள�க5 
அ*�ைண6 ேப.� கல�� ெகா	: )ர�சி� கவ�ஞைர6 பாரா��னா�க5. 
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அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 $ய(சி எ:*��ெகா	: ெவ(றிகரமா�கிய 
+றி6ப�ட*த�க ப+திகளD�, )ர�சி� கவ�ஞக+6 ெபா�னாைட ேபா�*திய வ�ழாE� 
ஒ�றா+�. 
(ம�ற�, நா5: 15.03.1956) 

ப�தி: 45 

ஜX�X க5சி திராவ�ட� கழகமாகிவ�5ட' 
ப5ட� பதவ�கைள வ�5$வ�ட* த3�மான�! 

 

27.08.1944-� நLதி�க�சிய�� 16-வ� மாநா:, ேசல� திராயகராய� ப�தலி� சிற6பாக 
நைடெப(ற�. மாநா�:* தைலவ� ெப�யா� ஈ.ெவ.இராமசாமி அவ�க5 அ�G 
காைல ேசல� மா��ெக� ரய�� நிைலய*தி� வ�திற1கினா�. ெப�யா� ெதா	ட� 
பைடய�ன.�, ப*தாய�ர�கண�கான திராவ�ட நா�: இைளஞ�க?�, தளபதிக?� 
ெதாழிலாள� ேதாழ�க?� ெப�யா� வாOக, எ�G ெசKத ஆரவார� வான*ைத6 
ப�ள��வ��டெத�ேற ெசா�லலா�. 

ேமா�டா��, தைலவைர*, ேதாழ� ஆ�.எb.அ.ணாசல� அவ�க5 இ�ல*தி(+ 
அைழ*�> ெச�றன�. ப�ற+ ெப�ய சார� வ	�ய�� ெப�யா� அவ�க?ட� 
தளபதி பா	�யனா� அவ�கைள அமர> ெசK�, ேதாழ�க5 கி.ஆ.ெப.வ�0வநாத�, 
ப�.பால06ப�ரமண�ய� ஆகிய ம(G� பல� )ைடPழ ப�லாய�ர� கண�கான ம�க5, 
ெப�யா� வாOக, திராவ�ட நா: திராவ�ட.�ேக எ�ற $ழ�க*�ட� மாெப.ம 
ஊ�வல� ஆர�பமாய�(G. 

இர	: யாைனக?�, ஐ�ப� +திைரகளD� ேப�� ெதா	ட�க5 ெகா�ைய ஏ�தி 
இர	: ப��வாக* தைலவைர* ெதாட��� வ�த கா�சி/�, யாைனய�� ேப�� 
திராவ�ட நா�:6 பட� சி*த�*த ெகா�ைய* ெதா	ட�க5 ஏ�தி $�னண�ய�� 
ெச�ற�� ஊ�வல*தி(+> சிகர� ைவ*த� ேபா�றி.�த�. 

வழிெந:க ம�க5, தைலவ� ெப�யா� அவ�க?�+ ஏராளமான மாைலகைள 
அண�வ�*� ஆரவார� ெசKத கா�சிைய, ஏ��� எAதி வ�வ�6ப� $�யாெத�ேற 
Mறலா�. 0மா� 1 ைம� நLள அளவ�(+ ஏராளமான ம�க5 M�ட1 M�டமாக 
ஊ�வல*தி� ேச��� வ�தன�. ெபா� மைலய�லி.�� வ�த ெப�யா� ெதா	ட� 
பைடய�ன.� (ெபா�மைல* ெதாழிலாள�க5) X*��+� மி� ெதாழிலாள�க?� 
ஊ�வல*தி� ெச1ெகா� ஏ�தி எ1க5 தைலவ� ெப�யா� தா� எ�ற 
ஆரவார*�ட=�, அ>சி�ட தா5கைள வழ1கி/� ஊ�வல*தி� அண�வ+*� 
வ�தன�. ஊ�வல� மாநா�:6 ப�தF�+ 11.30 மண��+ வ�� ேச��த�. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



மாநா�:6 ப�த� 0மா� 10,000 ம�க?�+ ேம� M:�ப�யான அளவ�� 
அைம�க6ப�:, மிகE� கவ�>சியளD�க* த�கவைகய�� அல1க��க6ப��.�த�. 
ெப�ய ேமைட/�, அ�ேமைடய��, தைலவ�க5 �.எ�.நாய�, ச�.தியாகராய�, 
பனக� அரச�, ச�.ப�ன L� ெச�வ�, ஆகியவ�களD� ெப�ய உ.வ6 பட1கைள 
ேஜா�*தி.�தைத� க	ட அைனவ.� அவ�க5 உய��ெப(G எதி�� இ.6பைத6 
ேபா�G ேதா(றமளD*த�. தரா0� ெகா�ைய6 ெப�ய அளவ�� சி*த�*� மாநா�: 
ேமைட�+6 ப��)ற� ெதா1கவ���.�தன�. 

0மா� 3,500 ப�ரதிநிதிக?�, 7000 பா�ைவயாள�க?� மாநா�:� ெகா�டைக�+5 
ெவ5ள� )ர	ேடா:வ�ேபா� +Aமிய�.�தன�. ஒலிெப.�கிய�� உதவ�யா� 
மாநா�:6 ப�தலி� இடமி�லாதவ�க5 ெவளDேய/� ெத.�களDF� M�ட1 
M�டமாக இ.�� ேக�: வ�தன�. கா�யத�சி ேதாழ� ேந�ேடா மாநா��� 
க.*�கைள* ெத�வ��ைகய��, யாவ.� தயE ெசK� அைமதி/டனD.�� 
மாநா�ைட ெவ(றிகரமாக நட*தி� ெகா:�+மாG� மாநா��� ஏ(பா:களDேலா, 
ம(றைவகளDேலா ஒ. சில தவGகளD.�தா� Mட நா� யாவ.� ஒ�G ேச��� 
திராவ�ட நா�ைட6 ெபற ேவ	:ெம�ற க.*தி(காக எ�ேலா.� 
ஒ(Gைம/டனD.�� இ�மாநா�ைட> சீ.� சிற6)ட� இனD� நடா*த, ெவளD`�* 
ேதாழ�கைள/� ேவ	�� ெகா5வதாக> ெசா�லி* ேதாழ� ப�.பால06ப�ரமண�ய� 
அவ�கைள நLதி�க�சிய�� ெகா�ைய ஏ(றி ைவ�+மாG ேக�:� ெகா	டா�. 

ேதாழ�. ப�.பால06ரமண�ய�, நLதி� க�சி� ெகா�ைய ஏ(றிைவ*�6 ேபசியதாவ�: 
என� மதி6) வாK�த தைலவ�கேள! ேதாழ�கேள, என�+� தைலவ��+� 
ேவ(Gைமய�.6பதாக> ெசா�ல6ப:வைத� க	: நா� வ.��கிேற�. நா� 
நம� தைலவ� ெப�யா� அவ�களD� ெகா5ைகைய*தா� ப��ப(றி 
வ�தி.�கிேற�. ந� நா��� த�மான உண�>சி�காக என� ஒ6ப(ற தைலவ� 
ெப�யா� அவ�க5 ெசK�5ள தியாக*தி(+ ஈடாக எைத/� ஒ6ப�ட$�யா�. நா� 
ராஜாசாேக6 ெபா6ப�லி அரசைர/� ச�.ஆ�.ேக. ச	$க� அவ�கைள/�, நம� 
க�சிய�� தைலவராக இ.�க $�/� எ�G ந�ப�ய�.�த� உ	:. ஆனா� 
அவ�களD� ெசKைக க�சி�+* �ேராக� ெசKததாகேவ $��த�. கbX�பாK 
நிதி�+ உதவ� ெசKத அ*தைலவ�கைள யா.ேம ஏ(G� ெகா5ள மா�டா�க5. 
திராவ�ட நா��� தனD6ெப.� �ைலவ�, நம� ெப�யா� ஒ.வேரதா� எ�பைத 
இ1+ உ	ைமயாகேவ எ:*��கா�ட வ�.�)கிேற�. அ�ம�:ம�ல, 
திராவ�டbதாைன நா� அைடவத(+�, அைத நி�வகி�க ேவ	�ய த�மான*ைத 
நா� ெபறE� ேவ	�ய வைகய�� நம�+ உண�>சிைய ஊ�ட� M�யவ� நம� 
ெப�யா�தா�. நா� ெபற6ேபா+� திராவ�டbதானD� +� அர0 ச��கா�� ெப�யா� 
$த� தைலவராக வ�ள1க ேவ	:�. 0.1க� Mற ேவ	:மாய�� நம� 
தைலவைர* திராவ�ட நா��� கார�மா��b எ�ேற ெசா�Fேவ�. சமய, சfக, 
ெபா.ளாதார அரசிய� )ர�சி�காரராவா� நம� ெப�யா�. இ[வ�த இைணய(ற 
வ�:தைல வ Lரராகிய ெப�யா� தைலைமய��தா� திராவ�டbதா� ெபற 
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$�/ெம�பைத யா� உண��� ெகா	ேட�. நா� ெப�யா� அவ�கைள 
எ6ேபா�� எதி�*ததி�ைல. க�சிைய வF6ப:*த ேவ	:ெம�ப�தா� என� 
ஆைச ஆக நம� மாெப.� தைலவ� ெப�யா� அவ�களD� தைலைமய�� கீO நா� 
எ6ேபா�� ெதா	: )���வ.ேவ� எ�பைத இ� மாநா���, 
ப�லாய�ர�கண�கான உ1க5 $�னDைலய��, உGதி MGகிேற�, ெப�யா� 
அவ�க5 சிைறய�லி.�த ேபா� நம� க�சி� ெகா�ைய நா� கா6பா(றி 
வ�தி.�கிேறா�. இ�G� இனD/�Mட நம� ெகா�ய�� கீO க�:6பாடாக இ.�� 
ந� நா��� வ�:தைலைய6 ெப�யா� தைலைமய�� அைடேவா� எ�G Mறி� 
ெகா�ைய உய�*தி ைவ�கிேற�. 

ெப�யாைர ந� நா��� ச�வாதிகா�யாக நியமி�க ேவ	:�. 

ேதாழ� ேக.ஏ.ப�.வ�0வநாத�, மாநா�ைட* திற�� ைவ*�> ெசா(ெபாழிவா(றிய�: 
க�சி*தைலவ� ெப�யா� அவ�கேள, தாKமா�கேள, ேதாழ�கேள, கட�த f�G 
ஆ	:களாக நா� ஒ�1கிய�.�� வ�ேத�. காரண� ெப�யா� மY� வ�ேராத� 
ெகா	ட�ல. க�சிைய இ�=� பல6ப:*த ேவ	:ெம�பேத என� அவா. 
ஆனா� ெப�யா� அவ�க5 ெசK�வ.� ேசைவ�+ ஈடாக எைத/� +றி6ப�ட 
$�யாத�தா�. ச��கா� ந� க�சிைய மதி*� நட�காவ���, நா� அவ�க?�+> 
ச�யான ப�6ப�ைனைய� க(ப��க ேவ	:�. அ[வ�த ஆ(றF�+ ந� க�சிய�� 
அைம6) $ைற வF6பட ேவ	:�. என� தாOைமயான அப�6ப�ராய� 
எ�னெவனD�, நம� தைலவ� ெப�யா� அவ�கைள நம� தைலவ� ெப�யா� 
அவ�கைள நம� க�சிய�� ஏ�, நம� நா��� வ�:தைல�ேகா.� 
ச�வாதிகா�யா�க ேவ	:ெம�ப�தா�. அவ� இ:� க�டைளக?�+� கீO6ப��� 
நட�கE� ேச��� வாழE� நா� தயாராய�.�க ேவ	:�. திராவ�டநா�:6 
ப��வ�ைனைய6 ப(றி> சிறி� ஐய6பா: என�கி.�� வ�த�. இ6ெபாA� என�+ 
அத� அவசிய� வ�ள1கிவ��ட�. ந� நா��� வ�:தைல�+ $�:� 
க�ைடயா/5ள ஆ�ய*ைத அறேவ ெயாழி*�, திராவ�ட நா�:6 ப��வ�ைனைய6 
ெப�யா� அவ�க5 தைலைமய�� அைட�ேத தL.ேவா� எ�ற வ Lர உண�>சி/ட� 
ெதா	: )�/மாG உ1கைள� ேக�:�ெகா5?கிேற�. 

வரேவD?* தைலவ� உைர 
மாநா�: வரேவ()* தைலவ� ேதாழ� சீ.இர*தினசாமி அவ�க5 யாவைர/� 
வரேவ(G6 ேப0ைகய��, வ.1கால*தி� நைடெபற6 ேபா+� திராவ�ட� இன 
எA>சி6 ேபா�� யாவ.� க�:6பாடாக உைழ*� ஆ�ய*ைத இ�நா�ைட வ��: 
அக(றிேய தL.வா�க5 எ�G�, அத(+ உ(ற �ைணயாக நம�+* தைலைமதா1க 
எ�லாவைகய�F� சிற6)(ேறா1+� நம� ெப�யா� அவ�க5 ஒ.வ� தாென�G�, 
இ�மாநா: நம� இய�க ச�*திர*தி� +றி6ப�ட* த�கதா+ெம�G�, மிக 
வ�ள�கமாக6 ேபசி, மாநா��� ஏ(பா:களD� தவGகளD.6ப�=� அைதயாவ.� 
மற�� ஒ*�ைழ�+மாG� ேவ	�னா�. 
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ப�தி: 46 

தைலவ� ெபBயாB� Hழ�க� 
ேதாழ�, சி.ஜி.ெந�ேடாவா� ேக�:�ெகா5ள6ப�:�, ேதாழ�க5, ெசௗ�தர 
பா	�யனா�, �.ச	$க�, �ைரசாமி, கேணச ச1க�, தி.மதி 
இராமாமி�த*த�மா5 ஆகியவ�களா� ஆத��க6ப�:�, ெப�யா� வாOக, திராவ�ட 
நா: திராவ�ட.�ேக எ�G வ Lர $ழ�க*�ட=�, ைக த�:தF�கிைடேய/�, 
ெப�யா� அவ�க5 மாநா�:* தைலவராகய�.�� ெசKத வ Lர $ழ�க� வ.மாG: 

வரேவ()* தைலவரவ�கேள, ெப�ேயா�கேள, தாKமா�கேள, இைளஞ�கேள, 
எ�ைன இ�மாநா�:�+* தைலவராக* ேத��ெத:*த� ப(றி யா� ஓரளE 
மகிO>சியைடகிேற�. நா� இ�ம	டப*தி(+5 mைழ/� ேபா� எ�னDட� 
தா1க5 கா��ய ெப.மிதமான அ�பா� எ�=ைடய க�சிய�� தைலவராக 
இ.6ப� இ�தா� கைடசி $ைறயா+�. அ:*த மாநா��� ேவG தைலவைர 
நL1க5 அவசிய� ேத��ெத:*��ெகா5ள ேவ	:�. 

நL1க5 உ5ளப�ேய எ�ைன* தைலவராகய�.�+மாG ேவ	:கி�றL�கெள�பைத 
நானறிேவ�. நா� இ�ட க�டைள�+> ெசவ�சாK*� நா��� பல 
பாக1களDலி.�� ப�லாய�ர�கண�கான இைளஞ�க5 இ1+ M�ய�.�கி�றL�க5. 
அ�ம�:ம�ல, மாநா��� யாெதா. கலவர$� நைடெபறாதவாG நட�� ெகா5ள 
ேவ	:ெம�G� உ1கைள ேவ	�யத(+, அத(+� என� தா�ச	ய*தி(காக 
க�:6ப�:�, கிள�>சி ெசKயாதி.�தL�க5. ேதாழ� ப�.பால06ப�ரமண�ய� 
ேப0ைகய��, தைலவைர இ�வைர ப��ப(றிேய நட�� வ��5ேள� எ�G�, 
ம(றவ�க5 யா.� தைலவராகய�.�க ேயா�யைத இ�ைலெய�G� ம(G� 
பலவாறாகE� ேபசி எ�ைன6 ப(றி6 ப�ரமாதமாக6 )கO�தா�. அவ�� 
ேபா�கி�ப�ேய, ம(றைவகைள மற�� அவைர வரேவ(கிேற�. என� ந	ப� 
வ�0வநாத=�, தன�+�, தைலவ.�+� யாெதா. மன� கZட$� 
இ.�ததி�ைலெய�G�, க�சி அைம6)� ேவ	:ெம�G� ெசா�லி* தைலவைர> 
ச�வாதிகா�யா�கிவ��டா� எ�லாவ(ைற/� வ�ட> சிற�ததா+ெம�G 
+றி6ப��டா�. 

நா� MGகிேற�, ெபா�வாOவ�� நா� ஈ:ப�டதிலி.�� இ�Gவைர 
ஒ.வ�த*தி� ச�வாதிகார மன6பா�ைம/டேனதானD.�� வ.கிேற�. ந� நா�: 
ம�க5 இ�G5ள நிைலய�� ஓரளவாவ� த�மான உண�>சி ெபறேவ	:மானா� 
அத(காக6 ெபாG6ேப(G�ெகா5?� தைலவ� ச�வாதிகா� மன6பா�ைம 
ெகா	டவனாகய��லாவ���, ஒ. சிGகா�ய1Mட> சாதி�க $�யா�. க�சிய�� 
அைம6) $ைற ப(றி> சிலேயாசைனக5 ெசா�ல6ப�ட� என�+* ெத�/�. 
அைம6)$ைற ம�:மி.�தா� ச��கா� மதி*� வ�:வா�க5 எ�G க.�வ� 
ைப*திய� கார*தனமா+�. இதனா� அைம6) $ைறேவ	டா ெம�ப� என� 
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க.*த�ல. யா� ேக�கிேற� அைம6) $ைறப(றி� +(ற� ெசா�ல $� 
வ��5ளவ�கைள, இவ�க5 இ�வைர இவ�களD.�+� மாவ�ட1களD� எ�ன 
சாதி*தி.�கிறா�க5 எ�G. க�சி* தைலவ� எ�ற $ைறய�� பல 
ேவ	:ேகா5க5 ப*தி�ைகய�� ெவளDய��ேட�, பல தடைவகளD� க�த$� 
எAதி� ேக��.�கிேற�. ேந�F� சில ச�த�6ப1களD� ேவ	�/மி.�கிேற�. 
சில ஜி�லா�கலி� ஈ:ப�டா�க5. எ*தைன ஜி�லா�களD� க�சிய�� தி�ட1க5 
கவனD�க6ப�டன? அ�கால1களDெல�லா�, வ L	ேவதா�த� ேபசிவ��:� க�சிய�� 
அைம6) $ைறய��ைல இ� ச�ய��ைல, அ� அ6ப� நட�க ேவ	:� எ�G 
ெசா�லி வ�:வதா� த1களD� +(ற1கைள ம�க5 மற�� வ�:வா�க5 எ�ப� 
க.*தா? 

கா1கிரைச*தா� எ:*�� ெகா5?1க5, ேதாழ� ஆ>சா�யாேரா, அ�ல� 
கா�தியாேரா, ஊ�ஊராக> ெச�G ச1க1கைள ஏ(ப:*�கிறா�களா? அ�ல� நம� 
ஜனா6 ஜி�னா அவ�க5தா� அ[வாG ெசKகிறாரா? அவ�க5 ஒ. அறி�ைக 
ெவளDய��டா� எ�லா இட1களDF� கா�ய1க5 நைடெபGகிற�. 
ஆ1கா1+5ளவ�க5 திர	: ேச.கிறா�க5.. ஆனா� நமதிய�க*திேலா, எ�லா� 
ேமதாவ�6பாடமாகE�, தைலகீழாகE� நைடெப(G வ.வேதா:, அைம6) $ைற 
ஏ(ப:*தவ��ைலெய�G ெசா�லி*தி�வ� ஒ6)� ெகா5ள $�யாத வாதமா+�. 
க�சிய�� அைம6) $ைறைய� க	: ச��கா� ஒ.�காF� கல1கா�. 
ேவ	:மானா� அைம6) $ைற ேவ	:ெம�பவ�க?�ேகா, அத� fலமாக 
ம(ற6 பதவ�கைள ேவ	:ெம�G ஆைச6ப:பவ�க?�+*தா� அ� ெப��� 
பய�பட $�/�. உ	ைமய�ேலேய ச��காைர ந� எ	ண*தி(+6 பண�யைவ�க 
ேவ	:மாய�� +ைற�த� 4000 ேப�களாவ� சிைற)க* தயாராய�.�கேவ	:�. 

நா� நா��� உ	ைமயான ேதைவகைள� க�:6பாடாக எ:*�> ெசா�ல 
ேவ	:�, நியாயமான கிள�>சிகைள> ெசKய ேவ	:�. அ6ேபா�தா� ச��கா�� 
க	க5 திற�+� அைதவ��:வ��:, மான1ெக�ட ப�ட� பதவ�க?�+ 
ஆைச6ப�:� ெகா	:, ச��கா� கால�ய�� ஆய�ர*ெத�:� +�ப�: ேபா�:� 
ெகா	:� கவ�ன� மாளDைக வாய�(ப�ய�� அவ�� ேப���காக� கா*�� 
ெகா	:மி.��வ��:, எ�னதா� அைம6) $ைற/டனD.�தாF�, அ� 
ேபாலி*தனமான� எ�பேத என� க.*�. ச��கா.�, ம(ற இய�க*தின.�Mட 
அ[வ�தேம தா� ந�ைம6 ப(றி/�, நம� க�சிய�� அைம6) $ைறைய6 
ப(றி/� அல�சியமாக� க.�வ�. இ�=� சில நா�க?�+5 நா� ெப�ய 
தியாக� )�ய* தயாராகய�.�க ேவ	:ெம�பைத/� இ1+ எ:*��கா�ட 
வ�.�)கிேற�.       

 
என� ஆ.ய�� ந	பரான சE�தர பா	�ய� அவ�கைள6 ெபாG*தவைரய�F� 
நம� ேதாழ� ெச�ைன* தி.ெவா(றி`� �.ச	$க� அவ�க?� இ�=� 
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இர	ெடா.வ.� த1களD� பதவ�கைள* �>சமாக மதி*�வ.கி�றன� 
எ�பைத/�, அவ�களD� வாO�ைக�+ இ� Xசி அளEMட6 
பய�படாெத�பைத/� அவ�க5 இ�ேமைடய�ேலேய த1களD� பதவ�கைள வ Lசி 
எறிய* தயாராய�.6பைத/� நானறிேவ�. சில சமய1களD� ந	ப� பா	�ய� 
அவ�கைள6 ப(றி� ேகாபமாக நா� ேப0வ�	: எதனா�? அவ�� ேபரா� சில� 
இ�லாதெத�லா� ெசா�லி, வ L	 ெதா�தரEகைள ஏ(ப:*த $ய(சி�ைகய��. 
அ[வ�த� யா� ேப0வ�	:. ந	ப� பா	�ய� அவ�க?� அைத அறிவா�. நா� 
அவைர என� சேகாதர� ேபாலE� அவ� எ�ைன* தன� தக6பனாைர6 ேபா�ேறா, 
f*த சேகாதர� ேபா�ேறா பாவ�*� வ.கிறா�. உ	ைமய�ேலேய என�+6 
பதிலாக� க�சிைய ந�ல $ைறய�� நட*த� M�ய ந�ப��ைகயான 
இர	ெடா.வ�க5 இ.�கிறா�கெள�றா� அதி� $த�ைமயானவ� நம� 
பா	�ய� அவ�கேளயா+�. 

ஆகேவ ேதாழ�கேள, இனD நா� நம� கிள�>சிைய* தLவ�ரமாக ஆர�ப��க 
ேவ	:�, ஆ�ய*தி(+� )*தி6 )க�ட ேவ	:�, அேதசமய*தி� ச��கா.� 
நம� கிள�>சிைய� க	:, ந� திராவ�ட நா��� வ�:தைல ேவ�ைகைய6 T�*தி 
ெசK/மாG ெசKவ��க ேவ	:�. நா� இ�வைர MறியைவகளD� ஏதாவ� 
தLவ�ரமாக இ.6ப�=� அ[வளE� நம�+5ளD.�+� க�:6பா: 
வள�>சியைடயேவ	: ெம�பத(காக* தாேனய�றி ேவறி�ைல எ�G 
வ�ள�கமாக6 ேபசினா�. 

ப��ன� மாநா: பக� உணவ�(காக ஒ*திைவ�க6ப�:, மY	:� மாைல 3.30 
மண��+� M�(G மாைல 3.30 மண�ய�லி.�� 5 மண� வைரய�� 
வ�ஷயாேலாசைன� கமி��ய�� $�கிய தL�மான1க5 மY� வ�வாத� நைடெப(ற�. 
அதி� தளபதி பா	�ய� அவ�க?�, �.ச	$க� அவ�க?� ம(G�பல 
ேதாழ�க?� கல��ெகா	டன�. ெப�யா� அவ�க?� ேதாழ� சி.எ�.ஏ. அவ�க?� 
தL�மான1கைள வ�ள�கி6 ேபசின�. 

5-மண��+ மாநா��� தL�மான1க5 ெகா	:வர6ப�ட�. ெத.இ.ந.உ. ச1க� 
எ�பத(+6 பதிலாக திராவ�ட� கழக� எ�G மா(Gவெத�ற தL�மான*ைத ேதாழ� 
சி.எ�.ஏ. ெகா	:வ�தா�. ேதாழ� �.ச	$க� ஆத�*�6 ேபசினா�. இ�நிைலய�� 
ேதாழ�க5 ெந�ேடாE�, கேணச ச1க�, ம�ைர ேவeேகாபா� ஆகிேயா.� அைத 
எதி�*�6 ேபசின�. M�ட*தி� கிள�>சி ஏ(படய�.�தைத6 ெப�யா� அட�கி 
அவ�க5 வாத*தி(+* த+�த பதி� ெசா�லலாெம�G� சமாதான� ெசா�னா�. 
ப��ன� தL�மான*ைத ஆத�*�6 ேபச6 பல ேதாழ�க5 $�வ�தன�. 
ேநரமி�லாததா� தைலவேர அத(+6 பதி� ெசா�Fைகய��, ஜb�b க�சி எ�ற 
ெபயேர இ�வைர இ.�ததி�ைல எ�G� க�சிய�� ஆ1கில6 ப*தி�ைக�+*தா� 
ஜb�b எ�ற ெபய� இ.�� வ�ததாகE�, ெத.இ.ந.உ.ச1க� எ�பைத, நா� 
இ�திய�க5 எ�ற ெபயைர ஏ(G� ெகா5வதி�ைலெய�ற காரண*தினா�, 
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திராவ�ட� கழக� எ�G மா(ற6ப:வதா/�, ேபாதிய ேநா�Vb இ�ைலெய�G 
ெசா�Fவ� ப�*தலா�ட�கார�களD� M�+ரெல�G�, கட�த 8-மாத1க�+ $�ன� 
ேசல*தி� நைடெப(ற நி�வாக� M�ட*தி� இ�G எதி��க $�வ�த ேதாழ� 
ெந�ேடா அவ�கேள இைத ஆத�*�5ளா� எ�G� (ெவ�க�, ெவ�க�) ஆகேவ 
இைத உ1க5 ஓ�:�+ வ�:கிேற� எ�G� Mறினா�. ப*தாய�ர� கண�கானவ� 
திராவ�ட� கழக� வாOக எ�ற வாO*ெதாலி/ட� ைககைள உய�*தி 
ஓ�டளD*தன�. எதி�*� யாராவ� ஓ�டளD6பதாய�.�தா� ைககைள உய�*�மாG 
தைலவ� ெத�வ�*தா�. எதி�*�6 ேபசியவ�கேள ைக X�காம� ேபசாம� நி�G 
ெகா	�.�தைத� க	ட அைனவ.� மY	:� ெவ�க� ெவ�க� எ�G 
ஆரவா�*தன�. உடேன M�ட*ைதவ��: ெந�ேடா ேபாKவ��டா�. 

ச��கா� அளD*�5ள ப�ட� பதவ�கைள* �ற��வ�ட ேவ	:ெம�ற ேதாழ� 
அ	ணா�ைர அவ�களD� தL�மான�, ஆG மாத* தவைண/ட�, எ�ற 
தி.*த*�ட� தளபதி ப	�ய� அவ�களா� ஆத��க6ப�:� ெகா	: 
வர6ப�ட�. உடேன பல ப��திநிதிக5 இ�ேறவ�ட ேவ	: எ�G ேபசினா�க5. 
கைடசிய�� தைலவ� அவ�க5 அத(கான காரண1கைள� Mறி ஆG மாத*தி(+5 
நா��� பல பாக1களDF� கிைள>ச1க1கைள ஏ(ப:*தி வ�ேசஷமாநா��� இைத 
அ$F�+� ெகா	: வ.வெத�ற 
$�Eட� தL�மான� நிைற ேவ(ற6ப�ட�. 
(திராவ�டநா: - 03.09.1944) 

ப�தி: 47 

க�1?  ச5ைட1 பைட 

கG6)> ச�ைட6 பைட எ�ற ெபய�� ெதா	ட� பைட ஒ�G நிGவ ேவ	:� 
எ�ற தL�மான�, $த� $த�, 1945ஆ� ஆ	�� தி.>சிய�� நைடெப(ற 
திராவ�ட� கழக மாநில மாநா���தா� நிைறேவ(ற6ப�ட�. 

அ6ப� ஒ. தL�மான� நிைறேவ(ற6ப:வத(+ $�கிய� காரணமாக இ.�தவ� 
அறிஞ� அ	ணா அவ�கேளயாவா�க5. கழக* ெதா	ட� பைடநிGEவ� ப(றி6 
ெப�யா� இராமசாமி/� அறிஞ� அ	ணாE� கல�� உைரயா�� 
ெகா	�.�தேபா�, ெதா	ட� பைட�+ எ�த நிற> ச�ைடைய ஏ(ப:*தலா� 
எ�ற ேப>0 எA�த�. அ6ெபாA� ம"ச5 கா1கிரசி� நிறமாகE�, சிவ6) 
க�`னD0��� நிறமாகE�, ப>ைச $0c� c�கி� நிறமாகE�, ஊதா ரா��க� 
ெடமா�ர�� க�சிய�� நிறமாகE� ெபா�வாக நா��னரா� க.த6ப�: வ�தன. 
கழக*தி� நிறமாக அைவ தவ��*த ேவேறா� நிற*ைத* ேதடேவ	�ய 
இ�றியைமயாைம ஏ(ப�ட�. கழக* ெதா	ட� பைட�+� கG6)> ச�ைடைய 
அைடயாளமாக� ெகா5ளலா� எ�G� இ*தாலிய நா�: வ�:தைல வ Lர� 
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கா�பா��ய�� வ�:தைல6 பைட கG6)> ச�ைட6 பைட எ�Gதா� 
அைழ�க6ப�: வ�த� எ�G�, எனேவ கழக*தி� ெதா	ட� பைட�+� 
கG6)>ச�ைட6 பைட எ�G ெபய�டலா� எ�G� அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 
ெத�வ�*தா�. அ	ணாவ�� க.*� ெப�யா.�+ ஏ()ைடயதாகேவ ப�ட�. ப�ற+ 
அ� மாநா��� தL�மான வ�E ெப(ற�. 

தL�மான� நைட$ைற�+ வ.�ேபா�, ேவG உ.வ� ெபற* ெதாட1கி(G. 
ெதா	ட� பைட�+ எ�G ஏ(ப:*த6ப�ட க.6)> ச�ைட அைடயாள�, கழக* 
ேதாழ�க5 அைனவ.� ேபா�:� ெகா5ளேவ	�ய அைடயாளமாக6 ெப�யாரா� 
மா(ற6ப�ட�. தL�மான� ஒ�G, நைட$ைற ேவறாக அைம�த�. இ�த6 ேபா�+ 
அறிஞ� அ	ணா அவ�க?�+6 ப���கவ��ைல. ெபாG�கி எ:�க6ப:� ெதா	ட� 
பைடய�ன� ம�:�தா� $ைறயான கG6)> ச�ைட அண�யேவ	:ேமய�லாம� 
கழக* ேதாழ�க5 அைனவ.� க	ட க	டப� கG6)> ச�ைடைய 
அண�ய�Mடா� எ�ப� அறிஞ� அ	ணாவ�� க.*தா+�. ேபாc0�+கார� 
உைடைய6 ப�ற� எ6ப� அண�ய� Mடாேதா, பைடவ LரனD� உைடைய6 ப�ற� எ6ப�6 
ேபா�:�ெகா5ள� Mடாேதா, நLதிபதிய�� உைடகைள6 ப�ற� எ6ப� 
மா���ெகா5ள� Mடாேதா அ6ப�ேய கG6)> ச�ைடைய* ெதா	ட� பைடய�ன� 
தவ�ர ப�ற� அண�ய�Mடா� எ�ற $ைற ேவ	:� எ�G அ	ணா அவ�க5 
ெப�யா�ட*தி� பல தடைவ வாதா�னா�க5. கடைம/ண�>சி/5ள த+திவாK�த 
கழக* ெதா	ட� ம�:�தா� கG6)>ச�ைட அண�யேவ	:ம எ�G� அ�த 
வைகய�� அத� மதி6) ேபா(றி� கா6பா(ற6படேவ	:� எ�G அ	ணா 
அவ�க5 க.தினா�க5. இ�ைலயாய�� கG6)>ச�ைடய�� மதி6) பல 
வைககளDF� +ைற�க6ப�:6 ேபாKவ�:� எ�G அவ�க5 க.தினா�க5. 
+றி6ப��ட பண�ைய� +றி6ப��ட இட*தி�, +றி6ப��ட கால*தி� 
ெசK/�ேபா�தா� கG6)> ச�ைட அண�யேவ	:ேம தவ�ர எ1+� எ6ேபாA��, 
எ�த6 பண�ைய> ெசK/�ேபா�� அண�ய� Mடா� எ�ற வைர$ைற 
இ.�கேவ	:� எ�G� அ	ணா அவ�க5 எ:*�ைர*தா�க5. ஆனா� ெப�யா� 
அவ�க5 அ	ணாவ�� க.*�ககைள> ெசவ�ம:�க* தயாராக இ�ைல. கG6)> 
ச�ைடைய6 ேபா�:�ெகா5ள அ	ணா அவ�க5 ெவ�க6ப:கிறா� எ�G தவறாக� 
க.தி�ெகா	:, ெப�யா� அவ�க5, கழக* ேதாழ�க5 எ�ேலா.�, எ6ெபாA��, 
எ1+� கG6)> ச�ைடைய� M:மான வைரய�� அண�யேவ	:ம எ�G 
அ	ணாவ�� க.*��+ அதிரான $ைறய�� வ()G*திவர* ெதாட1கினா�க5. 
அ�த $ைற அ	ணாE�+ அறேவ ப���கவ��ைல. அ	ணா அவ�க5 
தைலவ��க�:6பா��� காரணமாக ேமைட ஏறி6 ேப0�ேபா� ம�:� ேவ	டா 
ெவG6ேபா: கG6)> ச�ைடைய அண��� வ�தா�க5. அதனா�தா� 
வைரயைறய(ற $ைறய�� கG6)> ச�ைடயண�/� பழ�க*ைத அ	ணா 
அவ�க5 ேம(ெகா5ளவ��ைல; ேம(ெகா5ள வ�.�பவ��ைல. 
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கG6) ச�ைட6 பைட�+* தைட வ�தி�க6ப�டேபா� இய�க*தி� மி�க* ெதாட�) 
ெகா5ளாம� அ� வைரய�� ஒ�1கி நி�ற அறிஞ� அ	ணா அவ�க5 கG6)> 
ச�ைட அண���ெகா	: ஓேடா�/� கG6)> ச�ைட மாநா��� 
கல��ெகா	டா�க5. இ� அ	ணாவ�� Xய ப	ைப/�, கடைம/ண�>சிைய/� 
கா�:வதா+�. 
(ம�ற�: நா5 15.04.1956) 

ப�தி: 48 

அதி� சி�� ைவ*திய�!! 

ரய�� ஓ��ெகா	�.�கிற� - மாணவனD� க	களDேல நL� +)+)ெவன� கிள�ப� 
வழிகிற� - அவ� தாயா� அைத� கவனD�கவ��ைல - மாணவ� $க*ைத ேவG 
ப�க� ைவ*�� ெகா	�.�கிறா�. 

ேகாெவன� கதறவ��ைல - ஆனா� வ��மைல அ�ேயா: அவனா� அட�க 
$�யவ��ைல - ரய�� ஓ:� ச*த*தா� மிம� தாயா�� ெசவ�ய�� வ�ழவ��ைல. 
வ	�ய�லி.�த ேவG சில�, இ�த� கா�சிைய� க	:வ��டா�க5 - ஏ	டா, த�ப}! 
அழேற? - ேக�:� வ��டா�க5. 

அலறFட� தாயா� ேக�கிறா�க5 - ஏ	டா அAைக? 

வ��$கிறா� - பதி� இ�ைல. ேக5வ�, மGப�/�! பதி�, வ��ம�தா�. 

எ�னடா நட�த�? ஏ� அAகிேற - ெசா�லி* ெதாைலேய� . . . - ேக5வ�, 
க:ைமயாகிற�. 
ஒ	eமி�ைல . . . பதி�, அA +ரலி�. 

ேகாப� வ�ற��வ��ட� தாயா.�+ - ஏ	டா! நாக6பழ� தி�றத(காக அ�*ேதேன, 
அத(காகவா அழேற? எ�G ஆராK>சி* திற*�ட� ேக�கிறா�க5. ஆமா� 
எ�கிறா� மக�. அவ� பதி� Mறிய��, தாயா.�ேக ெத�கிற�, தா� ேக�ட 
ேக5வ� அச�:*தனமான� எ�G. ஏெனனD�, மக�, நாக6பழ� தி�G அத(காக 
அ�ப�ட�, காைலய��, 9 மண� 0மா.�+ - அத(காக ப�(பக� 3 மண��கா 
அAவா� - ஓ:� ரய�லி�! 

ேடK! உ	ைமைய> ெசா�. இ�=� இர	: நா5 இ1ேக இ.�கேவ	:� எ�G 
அAகிறாயா? - க:ைமயாகேவ இ.�கிற� ேக5வ�. ஆமா� எ�G அறிவ��கிறா� 
தைல அைச6பா�. 
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மைல6 ப�ரத�சண*தி� ேபா�, தைலய�ேல +��ேனேன, அைத எ	ண��ெகா	டா 
இ6ப அழேற? - ேவேறா� ேக5வ� ப�ற�கிற�. ஆமா� எ�ேற இத(+� பதி�! 

வ	�ய�ேல உ5ளவ�க5 சி��கிறா�க5 - க	ண L� நி(கவ��ைல. 

ஊ.�+6 ேபான��, நாைள�+, ப5ளD�Mட� ேபாகேவeேம, வ�ைளயா:வத(+ 
இ�ைலேய, எ�G அழறியா? - வ�பhதமான ேக5வ�தா� ஆனா� இத(+�, ஆமா� 
எ�ேற பதி� அளD�கிறா� மக�. 

ேவG க5வ� ேக�+� ெபாGைம, நL��+மா, யா.�ேக=�! எனேவ ேக5வ�க5 
நி�Gவ��டன, மிர�ட� ப�ற�த� - க	ண L� ம�:� நி(கவ��ைல! 

ெவ5ளD, சனD, ஞாய�G - f�G நா�க5, உ�லாச6 பயண� ேபாK வ.கிறா�க5, 
தா/� மக=�, தி.�கA�+�ற� எ�ற ஊ.�+ - உ�லாச6 பயண� எ�ற 
நிைன6)� ெபய.�, இ6ேபா� தர6ப:வ�. அ6ேபா�? தி.வ�ழாவ��+6 
ேபானா�க5. 

தி.வ�ழவ�ேல ேவ��ைக, மைல6 ப�ரத�சண*திேல மகிO>சி, )திய வ�ைளயா�:> 
சாமா�க5 வா1கியதிேல தி.6தி - எ�லா� +ைறவற! எனD=�, அவ� 
அAகிறா�, காரண� MறEமி�ைல. 

எ6ேபாேதா அ�*தத(+, இ6ேபா� அAவதா! - மா:க5 அைத ேபா:� உணைவ - 
மாணவ� ��க*ைத அைச ேபா:கிறாேன! 

வ�ய6), வ	�ய�லி.�தவ�க?�+ - ேகாப�, தாயா.�+! மக=ைடய ைகைய6 
ப��*� இA*தப�, எ�னடா நாF நாழியா நா� க*��க*��G க*தேற� . . . 
எ�G Mறி $�6த(+5, ஐயேயா . . . ைகைய வ�:, வ�: ைகைய, ஐயேயா எ�G 
ைகைய உதறியப� கதGகிறா� மக�. வ�ஷய� அ6ேபா�தா� ெத�கிற� - ைக, 
க�ைட வ�ர�, ந01கி6 ேபாய�.�கிற� - இர*த$� கசிகிற�, ேகாப� 
பற��வ��ட� தாயா.�+ - அட க	ேண! இெத�னடா? எ�G ேக�:, ைகைய6 
பதமாக6 ப��*�6 பா�*� பதGகிறா�க5 - வ	�ய�ேல இ.�தவ�க?� ேசாகமாக 
அடேட! அதா� ைபய� அA�கி�: இ.�தா� எ�G MGகிறா�க5. எ6ப� வ�ர� 
ந01கி வ��டதடா அ6பா! தாK உ5ள� ேப0கிற�! மக�, ரய�� வ	�� கதைவ� 
கா�:கிறா� - வ��மF� ெவ�க$� கல�த நிைலய��. அட அசடா! கதைவ> 
சா*தினேபா� ைகவ�ர� ந01கிவ��டதா தாயா� ேக�கிறா�க5. ஜா�ரைத இ.கக 
ேவணாமா, ஏ	டா6பா, ப��கிற ப�5ைள�+, ரய�� வ	�� கதைவ> சா*த� 
Mடவா ெத�யா� வ	�ய�ேல ஒ.வ� ேகலி ெசKகிறா�. 
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ைபய=ைடய ெபாGைமைய பா�*ேதேளா! ம*த ைபய�களா இ.�தா, இ�ேனரம 
லேபா திேபா�= Mவ�	ட�னா இ.�+� ஒ. ைவதLக�, வா*ச�யமாக� 
MGகிறா�. 

இ6ப� ஒ. அச�:6 ப�5ைள இ.�+மா - ச�, ச�, கா�:டா வ�ரைல தாயா� 
Mறிவ��:, ஈர*�ண� ெகா	: வ�ரைல* �ைட*�� கா�:கிறா�க5 - க	ண Lைர* 
�ைட*�க ெகா5கிறா� மாணவ�. 

க�ைட வ�ர�, ரய�� கதவ�� இ:ககிேல சி�கி� ெகா	ட�, தா� சா*��ேபா� 
எ�பைத ெவளDேய ெசா�ல ெவ�க� - அேதேபா� ைகவ�ர� ந01கியதா� ஏ(ப�ட 
வலிைய* தா1கி� ெகா5ள $�யாத நிைல - எனேவ க	ணL� - வ��ம�! எ�ன 
காரண� எ�G ேக�டத(+, உ	ைமைய� Mறினா� ேகலி ெசKவா�கேள எ�ற 
M>ச�! எனேவ ஏேதேதா ெநா	�> சா�+கைள� கா��னா� - ெந: ேநர� - 
கைடசிய�� உ	ைம� காரண� ெவளDவ��வ��ட�. க	ணL� நி�ற� - ஆனா� 
$க*திேலேய அச: வழி�த�, அ�த மாணவ=�+. 

அ�த மாணவ�, ேவG யா.ம�ல, நாேனதா�! ஆமா�! நா� ஆறாவ� வ+6) 
ப��+� மாணவனாக இ.�தேபா� ேந��ட ச�பவ�, ேமேல +றி*தி.6ப�. 
(அறிஞ� அ	ணா ) 

ப�தி: 49 

1944�+6 ப�ற+ ெச�ைனய��, எ1க5 அைறய�� அ	ணா அவ�க5 த1+வதாக 
அ�ல� அவ� இ.�+� இட1களD� நா� த1+வதாக ெப.�பாF� இ.�த 
கால*தி�, சினDமா பா�6பதி� அவ.�+ இ.�த அ�வ*ைத நா1க?� 
ஆ�வ*�ட� ஏ(G�ெகா	:, ஒ. நாைள�+ 3 அ�ல� 4 பட1க5 பா��க� 
அளவ�� அவ.ட� 0(றி வ.ேவா�. 

ஒ. $ைற ெச�ைனய�� மYரா� சாய) ெத.வ�� ெப�யா� த1கிய�.�தெபாA� 
அ	ணா, நா�, வாண� fவ.� காசிேனா திேய�ட�� பட� பா�*த ப�ற+, 
அ.கிலி.�த அமY� ஓ�டலி� சா6ப��:வ��: ெப�யாைர6 பா��க6 ேபாேனா�. 
அ	ணாைவ6 பா�*த��, ெப�யா� ேக�டா�: எ[வளE நாழியாய�(G? 

அ	ணா: இ6ெபாAதா� சா6ப��:வ��: வ.கிேறா�! 

ெப�யா�: இ�ைல, சினDமா ெகா�டைகய�� எ[வளE ேநர� உ�கா��� 
இ.�தL�க5? 

அ	ணா: இ1கிcZ பட�தா� - இர	டைர மண�ேநர*தி� $���வ��ட�! 
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ெப�யா�: ஒ. ��க�:�+ எ�ன பண�? 

அ	ணா: ஒ�றைர jபாK 

ெப�யா�: திேய�ட�� நா�Gேப�க5 இ.�தா�Mட, 1000 மண�ேநர�, 600 jபாK 
வ L	! 

அ	ணா அவ�க5 சி�*��ெகா	: ேவG திைசய�� ேப>ைச* தி.6ப�னா�. ப�ற+ 
நா1க5 தி.�ப�ேனா�. 

(இரா. ெசழிய�, ச1ெகாலி) 

அ	ணாE�+ இ6ேபா� வய� 53. அ	ணா அவ�க5 அ�த வய��+5 எ[வளE 
உைழ�க ேவ	:ேமா, அைதவ�ட ப�'G மட1+ இ�நா�:�கான> ேசைவைய> 
ெசK�வ��டா�க5 - இ�=� ெசK� ெகா	ேட இ.�கிறா�க5. 

த�ப�, நா� எ�ன ெசKேவ�! எ�ைன யாராவ� M�ட*��+ அைழ*தா�, உடேன 
அ*ேதாழ�க5 உ	�ய� வPலி�கE�. . . எ�ேலா�ட$� ேபாK கா0 
வPலி�கE�, ப�த� ேபாடE�. எ�ென�ன கZட6ப�:வ��: ப�ற+ ந�மிட� 
வ�� ேததி ேக�கிறா�கேளா எ�ேற எ	eகிேற�. . . . எ�னDட� வ.� கழக* 
த�ப�கைள எ�னD� ஒ. உ.வமாக நா� உ.வக6ப:*தி� ெகா5கிேற�. அதனா� 
இ6ேபாெத�லா� எ�னா� மG*�> ெசா�வெத�ேற $�வதி�ைல எ�றா�க5. 
சி�னா�க?�+ $�னா�, அ	ணா.ேவைள ேவைள�+> சா6ப�:வ� - 
வ�தவ�தமான ம.�� வைகக5 - ஊரா� ெகா:*த பழவைக - அழகாக� காK>சி 
எ:*த ப�யா�, இ6ப� உ	: உற1+� ெபGமான� உ5ள* தைலவர�ல 
அ	ணா ெப��கைள அவ� +:�ப� ெப(றி.�கவ��ைல. வளமாக, வ�� 
வ�யாபார� த�ப��+, வாடைக வP� ெசKய இ.�கிறா� சி*த6பா, எ=� நிைல 
ெகா	ட�ம�ல. +:மப*��+ அவ� ஒ.வ�தா�! உட� தள��த தாK - ஒ. 
நிமிட$� நி�மதிய�லாத சி(ற�ைன - மகைளய�ழ�த தம�ைக. எ�ேலா.கக� 
�ைண நா� எ=� அ	ண� - இ*தைன ேப.�+� அ	ணா ஒ.வ�தா�. 
வார�ேதாG� த�ப��+ எAதேவ	:� திராவ�டநா: ஏ��� எA�வெத�றா�, 
அதிF5ள சிரம� நL1களறியாதத�ல. ஆ1கில ஏ:, ேஹா� ேல	: அத(+ 
$தலி� இ.�� கைடசீ வைர அ	ணாதா� எAதேவ	:�. அ�த ஊ�லி.ந� 
ஒ. ேதாழர, இ�த ஊ�லி.��, இவ� எ�G இைடய�ைடேய தகவ�வ.�. 
அதனா� இ�த, ேவைலக?�ெக�ேற பகைல ஒ��கிவ��:, இரவ��தா� எAத 
உ�கா.வா�. வ��ய வ��ய நா�+ இரEக5 வ�ழி*தா�தா�, இர	: ஏ�:�+� 
எAதி $��க இயFம. ெவளD`� பயண� எ�றா�, அ:*த வார*��+ 
எAதேவ	�யைத/� $த� வாரேம எAதி ைவ*�வ��:6 ேபாகேவ	:� 
அ6ப�6ப�ட சமய1களD� சா6ப��டான��, இரவ�� க	 வ�ழி*தத(+ ஈடாக 
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பகலி� X1+வ�� ேபாKவ�:�. 
(இராம. அர1க	ண�) 

ப�தி: 50 

அ�� ேபா5ட தைட  

அ=மதி�க $�யா� எ�றா� $�யா�தா�! க�a�ய�� $த�வ� க	�6ேபா: 
Mறிவ��டா�. 

அத(+ ேம� அவ�ட� எ6ப�6 ேப0வெத�G )�யாம� திைக*� நி�ேறா�. 
எ*தைகய எதி�6) இ.�தாF�, எ�ன இ:�க	 ேந��டாF�, $� ைவ*த 
காைல6 ப�� ைவ�க� Mடாெத�ற உGதி ம�:�, எ1களDட� +�றவ��ைல. 

ஆ1கில6 ேபராசி�ய� ஒ.வ� எ1கைள* த��* த��, வ�டாதL�க5! 
பா�*�வ�டலா� ஒ. ைக! எ�G அ��க� உ(சாகf��� ெகா	�.�தா�. 

தமிழாசி�ய�களD� பல� எ1கைள� க	டாேல $க*ைத* தி.6ப��ெகா	டா�க5. 
சில� ம�:� ேபசினா�க5 - 0(G $(G� பா�*��ெகா	: - சிறி� 
அ=தாப*ேதா:! மY	:� தமிO* �ைற* தைலவைர> ச�தி6பெத�G $�E 
ெசK� நா1க5 ெச�ேறா�. 

ஐயா! உ1க5 மாணவ� அ�லவா அவ�? அவ� ப�*த க�a�ய�ேலேய அவ� வ�� 
ேப0வத(+* தைட வ�தி6பதா? க�a� $த�வ�ட� நL1க5 ெகா"ச� ெசா�ல� 
Mடாதா? 
ெந"0 ெந�+.க� ேக�ேடா�, அ�த* தமிO6 ேபராசி�ய�ட�. 

ஆக�:� ெசா�லி6 பா��கிேற�! எ�G அவ� ப��ய�லி.�� நAவ6 பா�*தாேர 
அ�றி, ப�� ெகா:*�6 ேபசவ��ைல. 

எ�காள> சி�6)> சி��க ேவ	�ய கா1கிரb மாணவ�க5 - சி��கவ��ைல - 
ஓரளE அ=தாப*ேதாேட எ1களDட� நட��ெகா	டா�க5. 

வர�Mடா� எ�றா�க5. வரவ�டமா�ேடா� எ�G ெகா�க�*தா�க5. ேபச�Mடா� 
எ�றா�க5. ேபச அ=மதி�கமா�ேடா� எ�G வ�ழிகைள6 ெப�தா�கி� 
கா��னா�க5. 

ஆமா�, அறிஞ� அ	ணாE�+*தா� அ�த எதி�6) - அ�த* தைட! 
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ஏ தாO�த தமிழகேம! எ�G இ.ப� ஆ	:க?�+ $�) அ	ணா 
அ�ேமைடகளD� வ�ளD*�6 ேப0வ� வழ�க�. எ�ைன ஈ�ற தமிழகேம! நL 
வ LO�த� ஏ�? எ�G அ6ெபாAெத�லா� ேசாக ரச*ைத� கல�தளD6பா�. 

அ*தைகய )ைகய�.5 ம	��கிட�த தமிO நில*ைத, எ6ப�* த� 
அறிவா(றலாF�. அயராத உைழ6பாF� ந� அ	ணா மா(றி - )*ெதாளD/� 
)�மண$� பரவ> ெசK�வ��டா� எ�G எ	ண�6 பா�*�6 T�*�6ேபாேன�. 

அ�த6 T�6ப�� இ.ப� ஆ	:க?�+ $�ன� நட�த அ�த நிகO>சி. எ� 
மன�க	$� திைர6பட� பா�*�6 T�*�6ேபாேன�. 

அ�த6 T�6ப�� இ.ப� ஆ	:க?�+ $�ன� நட�த அ�த நிகO>சி. எ� 
மன�க	$� திைர6பட� ேபால ஓட* ெதாட1கி(G. 

அ6ெபாA� நா� ப>ைசய6ப� க�a�ய�� இ	ட� மY�ய� வ+6ப�� ப�*�� 
ெகா	�.�ேத�. எ� மதி6)�+�ய ந	ப� ஏ.ப�.ஜனா�*தன� எ�.எ�.சி அவ�க5 
எ�.ஏ. வ+6ப�� ப�*��ெகா	�.�தா�. தி.$.க. உதயமாவத(+ $(ப�ட கால� 
அ�. திராவ�ட� கழக*ைத> ேச��த மாணவ�க5 அ6ெபாA� அ�த� க�a�ய�� 
நா1க5 ப*�6 பதி�ம� ம�:ேம இ.�ேதா�! 

ெப�யா� வ.கிறா� எ�றா�, அ	ணா ேப0கிறா� எ�றா� அ�த� M�ட� 
ெச�ைனய�� எ�த fைலய�லி.�தாF� ெச�ல* தவGவதி�ைல. 

கி.*�வ� க�a�ய�� அ	ணா ேப0கிறா� எ�G ேக5வ�6ப�: ஒ. நா5 
மாைல நா1க5 ெச�ேறா�. அ�G அ	ணா ேபசவ��ைல. M�ட� நட�காம� 
த:*� நிற*திவ���.�தா�க5. 

அ	ணா*�ைர மிகE� பய1கரவாதி. மதவ�ேராதி அவ� ேப>ைச� ேக�டா� 
மாணவ�க5 ெக�: நாசமாகிவ�:வா�க5! எ�G தமிO6 ேபராசி�ய� ஒ.வ� 
$த�வ�ட� ெசா�ல அ	ணாைவ அைழ*�� M�ட� நட*த�Mடாெத�G அவ� 
தைல வ�தி*� வ��டதாக� Mறினா�க5. 

ந� அ	ணாE�+* தைடயா? நா� எ�லா� இ�த� க�a�ய�� ப�*�� 
ெகா	�.�தா� இ�த $த�வைர வான*தி� X�கிெயறி�� கா(றா� 
வ���.�கலாேம! எ�G தி.�)� வழிய�� நா1க5 ெகாதி*�6ேபசிெகா	: 
வ�ேதா�. 

மGநா5 எ1க?�+ ஓ� அதி�>சி கா*தி.�கிற� எ�ப� அ6ெபாA� எ1க?�+* 
ெத�யா�. ப�.ஏ. வ+6ப�� ப�*�� ெகா	�.�த ேவa� ந	ப� இராதாகா�த� 
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எ� அைற�+ ஓேடா� வ�தா�. அவ� ெசா�ன ெசKதிைய� ேக�: நா� 
ெகாதி�கவ��ைல, திைக*� நி�ேற�! 

ப>ைசய6ப� க�a�ய�� தமிO ம�ற*தி� ேபச அ	ணாைவ அைழ*ேதா�. 
அவ.� இைச�� ேததி த�தி.�தா�. கி.*�வ� க�a� M�ட� ர*தாகேவ, 
ப>ைசய6ப� க�a�ய�F� அவைர mைழயவ�ட�Mடா� எ�G சில 
தமிழாசி�ய�க?� க�a� த�மக�*தா� +Aவ�� $�கிய உG6ப�ன�க?� 
கல��ேபசி, க�a� $த�வ� டா�ட� ப�.வ�.நாராயணசாமி நா/: அவ�களDட� 
ெசா�லிவ���.�கிறா�க5 எ�றா�. 

டா�ட� நா/: அவ�க5 ெபா.ளாதார� ப(றிய '�க5 எAதியவ�. இ�G� 
ப�கைல� கழக1களD� அவர� '�க5 பாட6)*தக1களாக இ.�கி�றன, அவ� 
மிகE� ந�லவ�. மாணவ�களDட� மி+�த அ�ேபா: பழ+வா�, 
ெப.�த�ைமயானவ�. த�மக�*தா� +A உG6ப�ன�க5 ெசா�F� ேபா�, அைத* 
த�� நட�க அவரா� $�/மா? தமிO ம�ற> ெசயலாளைர அைழ*� 
அ	ணாவ�� M�ட*ைத ர*� ெசK/�ப�� Mறிவ��டா�. 

$த� இ�தி எதி�6)6 ேபாரா�ட*தி�ேபா�, ெப�யா� பைடய�� நிழலி� வ�� 
ஒ�1கிய தமிழாசி�ய�க5 - சிறி� கால*தி� உறைவ $றி*��ெகா	டா�க5. 

ெப�ய )ராண எதி�6) - க�பராமாயண எதி�6) - எ�G ெப�யா� ேபச* 
ெதாட1கிய��, அவ�க5 ந�ைம வ��: வ��: ஓ�வ��டா�க5. ப�தி ஏ:களD� 
இல�கிய> 0வ�களD� ைகைவ�+� கயவ�க5 - மாபாவ�க5 - எ�G X(ற* 
ெதாட1கினா�. 

ெப�யா�� $ர�:*தனமான தா�+தைல� Mட6 )லவ� ெப.ம�க5 
அ[வளவாக6 ெபா.�ப:*தவ��ைல. அறிஞ� அ	ணா அவ�கைள*தா� 
அவ�களா� ஜLரண��க $�யவ��ைல. அ�த ஏ:களDலி.�� ப�தி ரச�, இல�கிய 
நய�, நLதி ெநறிகளD� சிற6) ப(றி )லவ�க5 எ[வாG எ:*�� Mறினா�கேளா - 
அேத பாண�ய�� இ�வா ப�தி ரச� இதிெல�ன இல�கிய நய� ெகா"0கிற� 
எ�G, பதEைர ெபாழி6)ைரேயா: அலசி அலசி�கா�� அ	ணா எAதE� ேபசE� 
ெதாட1கினா�. க�ப ரச*ைத அவ� ப�ழி�தளD*த கால� அ�, ஆகேவ அ	ணா 
எ�றா�, மதெவறி, ஜாதி ெவறி ப��*தவ�க?�+� - இல�கிய*தி� தவறான 
ரசைனய�� த�ைம fOக�*��ெகா	ட தமிழாசி�ய�க?�+� சி�ம ெசா6பனமாக 
இ.�த�. இ�த� காரண*தினா�தா� அ�G க�a�களD� அ	ணாைவ mைழய� 
Mடாெத�G த:*� நிG*தினா�க5. 

M�ட*ைத ர*� ெசK/�ப� $த�வ� Mறியைத ந	ப� வ�� ெசா�ன��, 
நா1க5 நா�ைக�� ேப.� M� எ�ன ெசKவெத�G வழிகாண, 
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ஹாbடF�+5ளD.�த நா1க5, நிைற�த பலாமர� ஒ�றி� நிழலி� உ�கா��� 
ேயாசி*ேதா�. 

அ6ேபா� ஹாbட� வா�டனாக ஆ1கில6 ேபராசி�ய� எ�.வரதராச� அவ�க5 
இ.�தா�. அவ� அ	ணாE�+� ஆ1கில ஆ�யராக இ.�தவ�. அ	ணா மY� 
ெப.� ப(G� நிைற அ�)�, அவ� வள�>சிய�� தனD அ�கைற/� ஆைச/� 
ெகா	டவ�. அ�த6 ெப.�தைக இ�G இ�ைல. இ.�தி.�தா� ஆ�சி ப}ட*தி� 
அ	ணா ெகாF வ L(றி.6பைத� க	: க5ளமி�லா* த� உ5ளெம�லா� 
T�*�6ேபாய�.6பா�. க.*த த�*த உ.வ$�, கன*த +ரF�, Pடான 
பா�ைவ/�, வ�ழி6பான ேபா�+� ெகா	ட அ�த6 ேபராசி�ய�ட� க�a� 
$த�வ�லி.�� எ�ேலா.�+ேம ந:�க�தா�. ப�ற� அ"0�ப� வாO�தா� - 
அவ� யா.�+� அ"சியதி�ைல. அவ�ட� மிகE� ெந.1கி6 பழகியவ� நா�. 
க�a�ய�� ப��+� ெகா"ச� $ர�:> 0பாவ� ெகா	ட மாணவ�க5 எ�லா�, 
அேனகமாக அவர� சிZய6ப�5ைளகளாகி வ�:வா�க5. 

ேபராசி�ய� வரதராச� அவ�களDட� நட�தைத� Mறலா� எ�G அவ� வ�:தி�+> 
ெச�ேறா�. எ1க5 ேசாக� +ரைல�ேக�:, அவ� ).வ*ைத ெநறி*தா�. ஏ� வர� 
Mடாதா�? பா��கலா�! எ�G அA*தமான +ரலி� Mறினா�. 

அ	ணா எ6ப�/� வ�தாக ேவ	:� - நL1க5தா� வழிெசKய ேவ	:�! எ�G 
ப�தாபமாக நா1க5 ேக�ேடா�. 

க�a� $த�வ� ம�:ேம அ�த* தைடய�� ச�ப�த6ப��.�தா�, அவரா� 
எளDதி� அைத> ச� ெசK� வ���.�க $�/�. $த�வைர $�ேன நிG*தி 
ப��னண�ய�� $�கியமானவ�க5 இ.�ததா�, ேபராசி�யரா� ேந.�+ேந� நி�G 
நிைலைமைய மா(ற $�யவ��ைல. நா1க5 எ1ேக தள��� வ�:கிேறாேமா 
எ�G அ��க� எ1கைள உ(சாக6 ப:*தி� ெகா	ேட இ.�தா�. 

அ�ேற நா=�, ம(ெறா. மாணவ.� அ	ணாைவ> ச�தி�க6 )ற6ப�ேடா�. 
அ6ெபாAெத�லா� அ	ணா ெச�ைன�+ வ�தா� ஜா�l டE� க.6ப	ண 
$தலியா� ெத.வ�லி.�த த� ைம*�ன�� இ�ல*தி� த1+வ� வழ�க�. 

அ	ணாவ�ட� நட�தைத> ெசா�ேனா�. அ�த அடாத ெசயF�+ காரணமாக யா� 
யா� இ.�ததாக� ேக5வ�6ப�ேடாேமா, அவ�களD� ெபய�கைள எ�லா�, அவ� 
எதி�� ெகா��* தL�*ேதா�. அ[வளைவ/� சி�ன"சிG )�னைகேயா: அவ� 
ேக�:� ெகா	�.��வ��:, ேபாக�:�! எ�G ஒேர வா�*ைதய�� கைடசியாK 
பதிலளD*தா�. 

அெத�லா� $�யா� அ	ணா! நL1க5 ந� க�a�ய�� வ�� ேபசிேய 
ஆகேவ	:�! அ�E� +றி6ப��ட அேத ேததிய�� வ�� ேபசி ஆகேவ	:�! எ6ப� 
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$�யாம� ேபாகிற� எ�பைத நா1க5 பா�*� வ�:கிேறா�! எ�G ����6ேபா: 
நா1க5 ேபசிேனா�. வழி )லனாகாவ��டாF�, $�E இ6ப�*தா� 
இ.�கேவ	:ெம�G தL�மானD*�, அ�த* தL�மான*ைத� கா�: ெவ5ளமாக 
ஓ�:� ப.வ�. மாணவ இர*த*��ேக ெசா�தமான ��6)� �ண�E� அ�. 

அத� ப�ற+ நா1க5 தினச� அ	ணாைவ> ச�தி*�, அ�G எ�ன ெசKேதா�, 
யா� யாைர> ச�தி*�6 ேபசிேனா�, மாணவ�களD� ஆதரைவ எ6ப�* திர�� 
வ.கிேறா� $தலிய வ�வர1கைள� Mறி வ�ேதா�. 

ேதாழ� ஏ.ப�.ஜனா�*தன*ைத எ1க5 தைலவராக� க.தி, நா1க5 
ெப.மதி6)�ெகா:*� வ�ேதா�. க�a�� M�ட1களD� ந� இய�க*தி� சா�ப�� 
அவ� வாதா:வா�. அ�த அளேவா: அவைர நிG*தினா�தா� மதி6) எ�G 
அவைர நிG*திவ��: - ம(ற - ஓ� ஆ�> ெசK/� ேவைலகைள நா1க5 
கவனD*��ெகா5ேவா�. 

ேபராசி�ய� வரதராச� அவ�கைள அைழ*��ெகா	: நா1க5 தமிO* �ைற* 
தைலவ� ேபராசி�ய� க�தசாமி $தலியா� அவ�களDட� ெச�ேறா�. அ�த 
$�ெப.� ேபராசி�ய� ந� அ	ணாE�+� பாட� ெசா�லி* த�தவ�, அவ� 
ேக�டா�, $த�வ� த�டமா�டா� எ�ப� எ1க?�+* ெத�/�. அவேரா: 
ேபராசி�ய� வரதராச� வாதி�டா�. கைடசிய�� க:ைமயாகேவ சில 
வா�*ைதகைள> ெசா�லிவ��: வ��வ��டா�. ேபராசி�ய� க>தசாமி $தலியா� 
ப�தாபமான நிைலய�� இ.�தா�. அ"சேவ	�யவ�க?�+ அ"சி, பாச� 
கா�டேவ	�யவ� மY� பாச� கா�ட $�யாம� தவ�*தா�. 

மாணவ�கைள எ1க5 ப�க� இA�+� ேவைலய�� தLவ�ரமாக ஈ:ப�ேடா�. 
கா1கிரb மாணவ�க5 எ1கேளா: ேச��� வ�டவ��ைல எ�றாF�, எ1க5 
$ய(சி�+� +G�ேக வ�A�� வழிைய மைற�கவ��ைல. க�a� ேமலிட*ேதா: 
மாணவ�களD� ஒ. சாரா� ஒ� இல�சிய*��காக6 ேபாரா:� ேபா�, அ�த 
இல�சிய*ைத ஏ(G�ெகா5ளாத ம(ெறா. சாரா� - மாணவ�க5 �ேராகிகளாக 
மாGவ� கிைடயா�. அ� ப>ைசய6ப� க�a� மாணவ�க?�ேக உ�ய தனD> 
சிற6பா+�! 

மாணவ�களD� க�சி சா�ப(றவ�கேள ெப.� ப+திய�ன�. அவ�களD� 
ஒ*�ைழ6ைப6 ெபற ெப.� $ய(சி எ:*�� ெகா	ேடா�. ேபராசி�ய� 
வரதசாச� எ1க5 ப�கமி.�ததா�, அ�த $ய(சி எ1க?�+ எளDதாக இ.�த�. 

எதி� ந:1கினா�தா�, ந�மா� கா�ய*ைத> சாதி�க $�/� எ�G 
நிைன*ேதா�. இ�=� இர	: நா�களD� அ	ணா வர அ=மதியளD�காவ��டா� 
ேவைல நிG*த� ெசKய6 ேபாவதாக வத�திைய6 பரவ வ��ேடா�. 
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எ�லாவ(G�+� ேமலாக ஒ. ந	ப� (அவ� ெபய� நிைனவ��ைல - உ.வ� 
ம�:� எ� மனதி� ந�றாக6 பதி�தி.ககிற�) ஒ. ேயாசைன Mறினா�. நா1க5 
மG*��, அவ� அைத> ெசய�ப:*திேய வ��டா�. 

அ� தர�+ைறவான தகாத ெசய�தா�. ம(றவ�க5 ப��ப(ற� Mடாத ெசய�தா�. 
ஆனா� அ�த ந	ப� எதி�பா�*த - எ1களDட� வாதா�> ெசா�ன - பயைன மிக 
எளDதி� அ� அளD*�வ��டதாக அ6ேபா� க.திேனா�. 

அ	ணாவ�� வரைவ எதி�*தவ�க5 பகிர1கமாக எதி�� வ�� எதி��க* 
�ண�வ��லாம� இ.�தன�. க�a� $த�வ�� தைலய�� பழிைய6 
ேபா�:வ��: தா1க5 திைரமைறவ�லி.�தப�ேய எ	ண*ைத ஈேட(றி�ெகா5ள 
நிைன*தன�. அ6ப�6 ப�டவ�கைள அ�பல6ப:*த ேவ	:ெம�ற ஆேவச� அ�த 
ந	ப.�+. 

த�ம க�*தா� +Aவ�� ெப.� )5ளD ஒ.வ�� ெபயைர� +றி6ப��: 
அ	ணாE�+* தைட வ�தி�க> ெசKயாேத - அவைர வரவ�: - எ�ற $�றய�� 
அைம�த வாசக1கைள� க�a�> 0வ�களD� ஓ� இரவ�� அவ� எAதிவ��டா�. 

ேவைல நிG*த� ெசKய6 ேபாவதாக6 பய$G*தியதாலா - ெப.� )5ளDய�� 
ெபய� 0வ�களD� அவமானமாக ஏறி நி�றத� பயனாலா - எதனா� எ�ப� 
எ1க?�+> ச�யாக* ெத�யா�. க�a� $த�வ� ம�ற> ெசயலாளைர 
அைழ*�, அ	ணா ேபச அ=மதி த��வ��டா�! 

M�ட� நைடெபறவ�.�த�. அ�G ப�(பக� நா=� ம(ெறா. மாணவ.� 
அ	ணாைவ அைழ*�வர, க.6ப	ண $தலி* ெத.E�+> ெச�Gவ��ேடா�. 

அ6ெபாAெத�லா� நம�ெகன* தனD வ	� வாகன� கிைடயா�. அ�த> 0க*ைத 
எ	ண�� Mட6 பா��க $�யாத நிைல. ஆகேவ அ	ணாைவ� கா� நைடயாகேவ 
ப�ரா�ேவ சாைல $ைன�+ அைழ*� வ�ேதா�. அ1+5ள ஒ. ஓ�டலி� கா6ப� 
சா6ப��:வ��: ேகா�ைட நிைலய*ைத மி�சார ரய�லி� ஏறி ேச*�6ப��� வ�� 
இற1கிேனா�. 

அ	ணா ப��னா� வர நா1க5 ெவ(றி வ Lர�களாக $�னா� வ Lரநைட ேபா�:> 
ெச�ேறா�. அ6ெபாA� எ1க?�+ ஏ(ப�ட ெப.ைம, ெப.மித�, எ�களD6) . . . 
அ6ப6பா, அளவ��: ெசா�ல $�யா�! 

கா1கிரb க�சிய�� $�கிய ேப>சாளராகE�, தமிO ம�ற மாணவ* 
தைலவராகE� இ.�த தி..ஆ�.+ழ�ைதேவF (இ6ெபாA� கத� ேபா�: 
ைடர�டராக இ.�கிறா�) தைலைமய�� அ�ைறய M�ட� நட�த�. நா:� ஏ:� 
எ�ற தைல6ப�� அ	ணாவ�� வாய�லி.�� ேதனாG பாK�த�. ப��ன� அ�த6 
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ேப>0 அேத தைல6ப�� '� வ�வ�� வ�� ப�� ெதா��களD� எ�லா� பரவ�ய� 
பல.�+ நிைனவ�.�கலா�. 

எ1க5 க�a��+ அ	ணா வ�தைத> 0���கா��, கி.*�வ� க�a� 
மாணவ�க5 $த�வ�ட� அ=மதி ெப(றன�. ந�ல தL�6) எ�ற தைல6ப�� 
அ1ேக அ	ணா ேபசினா�. அ�த6 ேப>0� ஏ:வ�வ�� வ�த� எ�ேலா� 
கர1களDF� தவO�த�. அத� ப�றேக பல க�a�களDF� அ	ணாவ�� 
ெசா(ெபாழிEக5 நிகO�தன. 

இ�த $ைறய�� அ	ணா அவ�க5 க�a�களD� ெவ(றி6 பவனDவர வழிேகாலி 
வ��டவ�க5 ப>ைசய6ப� க�a� மாணவ�கேள ஆவா�க5. அ�த தனD* த�ைம - 
ெப.ைம பார�ப�ய� - அவ�க?�+ எ�ெற�=� நிைல*� நி(+�. அத� 
$*திைரேய அ	ைமய�� அ1ேக நட�த அ	ணாவ�� தி.E.வ6பட* திற6) 
வ�ழா ஆ+�! (ேக. ஜி. இராதாமணாள�) 

ப�தி: 51 

 
�ைற`�� நைடெப(ற மாநா�:�+ சி.எ�.அ	ணா�ைர எ�.ஏ. அவ�க5 
தைலைம வகி6பதாக6 ப*தி�ைகய�� நா1க5 ப�*தி.�ேதா�. 

�ைற`� மாநா�ைட6 ப(றி/� நிக>சிகைள6 ப(றி/� ெசா�ன ப�ற+, அழகி�சாமி 
அவ�க5 Mறினா�: 
தைலைம வகி*த அ	ணா�ைர ந�றாக6 ேப0கிறா�. க.*�� ெசா�F� 
ேகா�ைவயாக வ.கிற�. ந�றாக வ.வா�. ஆனா� ெபா� ேபா:கிற பழ�க� 
இ.�கிற�. அ� இ�லாம� இ.�தா� ந�ல�! 

அ	ணாைவ6 ப(றி� கிைட*த $த� அறி$க� இ�தா�! 

ெபா� ேபா:� பழ�க� இ.�கிற� அ� இ�லாமலி.�தா�! 

அழகி�சாமி அவ�க5 Mறினா�: �ைற`� மாநா���, அ	ணா*�ைர தைலைம 
வகி*�6 ேபசினா�. அவ� ேபசியத(+6 ப�ற+ நா� ேபசிேன� அ[வளEதா�! 

ேப>சி� அ	ணா�ைர�+ அ:*தப�யாக அழகி�சாமி எ�ற� ேபசியேநர*தி�! 

ந�$ைடய ேப>0 வழ�க�ேபா� ப�தி�+ $� ேப>0தா�! எ�G 
நைக>0ைவ/ட� அழகி�சாமி Mறினா�. 
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$சி� தாFகா f�றாவ� 0யம�யாைத மகாநா: �ைற`�� நைடெப(ற�. 1937 
ஆ� ஆ	:. அ6ெபாA� அ	ணா அவ�க?�+ வய� 27தா�! இைளஞராக இ.�த 
த�ைம ஒ. மாநா�:�+* தைலைம தா1க அைழ*தைமைய ஒ. ெப.ைமயாக 
அ	ணா அவ�க5 +றி6ப��டா�க5. 

27 வய� இைளஞ� எ�.ஏ.ப�ட� ெப(றவ� - க�a�ைய வ��: வ�� இர	: 
f�G ஆ	:க5 தானாகிற� - ேதா(ற*தி� ச(G� +5ளமானவ� - 
ெகா�லா(றலி� மிகவாக உய��� நி(பவ� - ந�றாக வர�M�யவ� - ஆனா� 
ெபா� ம�:� ேபா:கிறா� - இ�த அளEதா� சி.எ�.அ	ணா�ைர அவ�க5 
எ1க?�+ தமிழக*தி� இள� உ5ள1க?�+ அறி$க� ெசK� ைவ�க6ப�டா�. 

அறிஞ� அ	ணா அவ�க5, ெச�ைன* ேதாழ� சி.எ�.அ	ணா�ைர எ�ற 
$ைறய�� தமிழக ம�க?�+ 1936 1937 ஆ	:களD� அறி$கமானா�க5. 1937� 
நைடெப(ற �ைற`� மகாநா��� அ	ணா அவ�க5 தைலைம வகி*தைத 
$தலி� நா� +றி6ப��:5ேள�. அ�த ஆ	:களD�, மகாநா:களDF� 
ெபா��M�ட1களDF� அ	ணா அவ�க5 தLவ�ரமாக6 ப1+ ெகா5ள 
ஆர�ப�*தி.�தா�க5. 

ஜb�b க�சிைய6 ெப�யா� அவ�க?� அ	ணா அவ�க?� ஆத�*த(+� 
காரண�, ஜb�b க�சிய�� இ.�தவ�கைள ஆத��கேவ	:� எ�பத(காக 
அ�ல. ஜb�b க�சி அரசியலி� ஆ(றிய�.�த பண�/�தா�! 

ஜb�b க�சிைய நLதி�க�சி எ�G அழ+பட அ	ணா அவ�ர5 ேபசினா�க5. 
ப*தி�ைக�+ இ.�த ஜb�b எ�ற ெபய�. அ�த� க�சி�+ ஏற அ	ணா அைத 
ெமாழிெபய�*� நLதி�க�சி எ�றா�. ச$தாய*தி� ப�� த1கியவ�க?�+, 
தாO*த6ப�டவ�க?�+ நLதி வழ1க அ�த� க�சி வ�த�, நLதி வழ1கிய� எ�ப� 
அவ.ைடய க.*தா+�. அரசியலி� சம உ�ைம ேக�: ஜb�b க�சி 
பா:ப�ட�. 0யம�யாைத இய�க� க.*�6 )ர�சிைய* �வ�கிைவ*த�; 
ஜb�b க�சி ெசயலளவ��, அரசா1க அைம6ப�� சில தி�ட1�ைள� 
ெகா	:வ�த�. 
(இரா.ெசழிய� - ம�ற�,1969) 

ப�தி: 52 

 
ெப�யாைர6 ப(றி உ1க?�+ எ6ெபாA� $தலி� ெத�/�? எ�G அ	ணாைவ 
ேக��.�கிேற�. 
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அ	ணாE�+ ப*�6ப�னDர	: வயதி.�+�ெபாA�, அதாவ� 1920-21 இ�, 
ப*தி�ைகக5 ப��+� ெப�யவ�க5 ேபசி�ெகா5வைத அவ� ேக�பாரா�. திக�, 
ேகாகேல, அ�னDெபச	:. கா�தியா�, ச�ரவ�*தி இராஜேகாபாலா>சா�ய�, 
ஈ.ெவ.ராமசாமி நா�க�, டா�ட� வரதராஜுF நா/:, தி..வ�.க�யாண0�தர 
$தலியா�, ப�.�.தியாகராஜ> ெச��யா� ேபா�றவ�களD� ெபய�க5 அரசிய� 
ப(றிய ேப>0�களD� வ.மா�. 

அ	ணாவ�� 15வ� வயதி�ேபா� - அ6ெபாA� அவ� கா"சி)ர� ப>ைசய6ப� 
ப5ளDய�� ப�*�கெகா	�.�கிறா� - கா"சி)ர*தி� ஒ. மகாநா: நைடெபற 
இ.�ததா�. தி	ைண6 ேப>0�கைள� ேக��:� அ	ணாE�+ நைடெபற6 
ேபா+� கா1கிர0 மாகாண மகாநா��� பர6பர6பான ேப>0க5 இ.�+ெம�G 
ெத��ததா�. மகாநா��� ப�ளE ஏ(ப�:, இர	: கா1கிரb நைடெப(றன 
எ�G� ஒ�G தி..வ�.க.மகாநா: எ�G� ம(ெறா�G நாK�க� நட*திய� எ�G� 
ஊ�6 ெப�யவ�க5 ேபசி�ெகா5ள அ	ணாE�+* ெத�ய வ�த� கா"சி)ர*��+ 
ஈ.ெவ.ராமசாமி வ�த� ப(றிய கவன� அ	ணாE�+ அ�த அளE இ.�த�. 

அ	ணா அவ�களD� ஞாபக*��+ வ�த அ�த மகாநா:, 1925 நவ�ப� மாத*தி� 
நைடெப(றதா+�. தி..வ�.க�யாண0�தர $தலியா� தைலைமய�� M�ய 
தமிOநா: கா1கிரb மாகாண மகாநா���தா� ெப�யா� அவ�க5 வ+6)வா�* 
தL�மான*��+ - அதாவ� வ+6) எ	ண��ைக�+* த�கவாG உ*திேயாக1க5 
தர6படேவ	:� எ�ற ெகா5ைக�+ - ஆதரE திர�ட $(ப�டா�. அ6ெபாA� 
மகாநா�:�+* தைலைம வகி*த தி..வ�.க. தL�மான� வ.வைத அ=மதி�க 
மG*�வ��டா�. அதனா� ெவ+	ெடA�த ஈ.ெவ.ரா. அவ�க5 தைலைம வகி*தா�. 
அ	ணா அவ�கைள6 ெபாG*தவைர $(றிF� ஒ. ப>ைசய6ப� மாணவ� 
ஆவா�. 

அகர $தலாய எA*��கைள� க(G� ெகா5?� $த� வ+6ப�லி.�� 
அைன*�லக அரசியய� த*�வ1கைள ஆராK�தி:� ப�.ஏ. சிற6) வ+6) வைர 
ப>ைசK6ப� க�வ� நிGவன1களD� ஒ�றிலி.�� ஒ�றாக, அ	ணா அவ�க5 
$�*� வ�தா�க5. 

$த� நா�+ வ+6)கைள கா"சி)ர*திF5ள ப>ைசய6ப� �வ�க6ப5ளDய�F�, 
ப�ற+ ப*தாவ� வைர கா"சி ப>ைசய6ப� உய�நிைல6 ப5ளDய�F�, க�a�6 
ப�6ைப ெச�ைன ப>ைசய6ப� க�a�ய�F� ப�*� $�*தா�க5. 

ப5ளD6 ப.வ*தி� அ	ணா அவ�க5 மிகE� க�:6பா�:ட� இ.6பாரா�. 
அட�கமாகE�, ஒA1காகE� வ+6)களD� நட�� ெகா5வாரா�. வ L��F� 
ெதா*தா - அ	ணா அவ�களD� சி�ன�மா, இராசாமண� அ�ைமயா� - அவ�களD� 
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ேம(பா�ைவ/� க	�6)� இ.�தன. ஒA�க சீல$5ள மாணவ� எ�G 
ப5ளDய�� அவ� ப�0 ெப(றி.�கிறா�. 

அ	ணா அவ�க5 ப*தாவ� ப�>ைசய�� $தலா	: ேத�>சி ெபறவ��ைல! 
ஆ>ச�யமாக இ.�கிறதா? 

எ�லா பாட1கைள/� அ	ணா ச�வ*தா� ப�6பாரா�; ஒ. $ைற ப�*தா� 
)��� ெகா5?� த�ைம/�, ஞாபக*தி� ைவ*��ெகா5?� திறைம/� 
அவ.�+ ந�+ இ.�தன. இ.�தேபாதிF� கண�+6 பாட� ம�:ம 
அ	ணாவ�ட� சி�க மG*த�. 

ப5ளD6 ப�6ப�� அ�தா� $த� தடைவயாக அவ� ேத�>சி ெபறாத நிகO>சி. 
வ L�:�+6 ேபாK ெத�வ�*தா� அவ.ைடய ெதா*தா தி�ட6 ேபாகிறா�கேள எ�ற 
பய�. ந�லேவைளயாக அவ.ைடய ப5ளD* ேதாழ� சி.வ�.இராசேகாபா� 
கிைட*தா�, தா�+தைல* தா1+� $�பைடயாக> ெச�ல! 

சி.வ�.இராசேகாபா� அ	ணாEட� )5ளDய�� ஒ�றாக6 ப�*� வ�தவ�. அவ.� 
அ�த ஆ	: ேத�>சி ெபறவ��. (அத(+6 ப�ற+ அவ� ேத�>சி ெப(G, ப*தாவைத� 
கட��, க�a�� வ�தாரா எ�G ேக�:வ�டாதL�க5! க(ற� ைக�ம	ணளE, நம� 
ப�6) கா"சி ம	ணளE எ�G கா"சி)ர*தி� இ.�த ப*தாவ�ட� 
நி�Gவ��டா�. அத(+ேம� ெச�லவ��ைல; பாழாK6ேபான பh�ைசக?� மா�� 
ேபா:� )	ண�யவா�க?� அவைர* த:*� நிG*திவ��டா�க5.) 

$தலி� இராசேகாபாைல ெதா*தாவ�� $� அ	ணா அ=6ப�ைவ*தாரா�. 
சிGக.�T� சீமா� வ L�:6ப�5ைள உ	ைமய�� சி.வ�.இராசேகாபாலி� த�ைத 
ெச�வ மி�க> சீமானாக� கா"சிய�� திகO�தவ�. அ6ப�6ப�ட ெப�ய மனDத� 
வ L�:6 ப�5ைள க	ைண� கச�கி�ெகா	: எதிேர நி(பைத6 பா�*த��, ெதா*தா 
மிக ஆதரEட� எ�ன6பா, ஏ� க	ைண� கச�கி�ெகா	: நி(கிறாK? எ�G 
ேக�டா�. 

இ�ைல ெதா*தா! வ�� . . . 

ெசா�, ைத�யமாக! . . . 

என�+6 ப��ைசய�� ெபய�� ஆகிவ��ட�! 

ெபய�� ஆனா� எ�ன? மGப�/� ப�*� பாb ஆகிற�தாேன! 

ெசKயலா�! ஆனா� அ6பா தி�:வாேரா, அ�6பாேரா எ�G பயமாக இ.�கிற�! 
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அத(+6ேபாK தி�:வா�களா, அ�6பா�களா? ேபசாம� மGப�/� ந�றாக6 ப�! 
எ�G ெதா*தா )*திமதி Mறினா�க5. 

$�ேன(பா: $��த��, மைற�தி.�த அ	ணா ெம�வாக எதிேர வ�� நி�றா�. 
ெதா*தாவ�� பா�ைவ அ	ணா மY� வ�A�த�. 

எ�னடா, உ� கைத எ�ன? 

வ��, வ�� . . . அத(+ேமா� வா*ைதக5 வரவ��ைல. 

எ�ன வ�� வ�� ெசா�! 

ெதா*தா எ�லா பாட1களDF� ந�ல மா��+க5தா�! 

அ6)ற�! 

கண�கி� ம�:� ெகா"ச� மா�� +ைற��வ��ட�! 

ெபய�லாகிவ��ேட� எ�G ெசா�! என�+ அ6ெபாAேத ெத�/�! நL எ1ேக 
ப�*தாK? பாட1கைள ஒA1காக6 ப�*தி.�தா� இ6ப� ஆ+மா? எ�G ெதா*தா 
ப��*��ெகா	டா�க5. ப*தாவ� பh�ைசய�� ேதறி, க�a�ய�� ேச.�ெபாA�, 
கைலய�� ப+தி6 பாட1களD� வரலாG த*�வ�, ெபா.ளாதார� எ�G 
ேபாKவ�:வதா� அத� ப�ற+ கண�+6 பாட� வரவ��ைல. 
அ	ணா அவ�க5 தம� ப�.ஏ. ஆன�b ப�6ப�� இGதி6 ப��ைசைய 1935 ஏ6ரலி� 
எAதி $�*�, க�a� வ��: ெவளDவ�தா�க5. 

அவ� க�a�ய�� இ.�த கால*தி�, பா�6பனர�லாதா� இய�க� - 0யம�யாைத 
இய�க� - சமத�ம� க.*� - இைவக5 ேமேலா1கி வ�தன. இ�த> POநிைலய�� 
அ	ணா க�a�ைய வ��: ெவளDவ�தா�. 

ப��ைச எAதிவ��:, ப��ைச $�E ெத�யாத சமய*தி�, அ	ணா அவ�க?�+ 
ெப�யாைர ேந�� க	: த� எதி�கால� ப(றி6 ேப0� வாK6) கிைட*த�. 
(இரா.ெசழிய� - ம�ற�,1969) 

ப�தி: 53 

 
அ	ணா அவ�க5 ப5ளD6ப�6ைப� கா"சி)ர� ப>ைசய6ப� உய�நிைல6 
ப5ளDய�� $�*த�� க�a�6 ப�6ைப* ெதாடர ெச�ைன�+ வ�தா�. அ�த� 
கால*தி�, க�a�6 ப�6) எ�ப� ந:ததர� +:மப*தின��+ எ�டாத ெசலE 
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மி�க - ஒ�றாக இ.�த�. அதிF�, உணE வ�:திய�� ேச��� ப�6ப� எ�ப� 
ந:*தர� +:�ப*தினரா� நிைன*�6 பா��க $�யாததாக இ.நத�. அ	ணா 
அவ�கைள> ெச�ைன� க�a�ய�� ப��கைவ�க, அ	ணாவ�� ெதா*தா - 
இராசாமண� அ�ைமயா� - ெச�ைன�+ வ��, த1கசாைல ெத.வ�� ஒ. வ L: 
வாடைக�+ எ:ததா�க5. அ6ெபாA� ப>ைசய6ப� க�a� ைசனா பசா�� 
இ.�த�. வ L��லி.�� நட�� க�a� வ��வ�டலா�. 

அ	ணாவ�� அ�மா, ப1கா. அ�மா5 கா"சி)ர*தி� த1கிய�.�தா�க5. 
ெச�ைனய�� த1கசாைல ெத.வ L��� ெதா*தாE� அ	ணாE� இ.�தா�க5. 
அ�மாைவவ�ட ெதா*தாவ�� க	�6)தா� அதிக� இ.�+�. அ	ணாE� 
ெதா*தாவ�ட�தா� ச(G� க�:6ப:வா�க5. 

அ	ணா இ.�த த1கசாைல* ெத. வ L��(+ எதி�6 ப�க*தி� ெச�ைன 
0யம�யாைத இைளஞ� ம�ற� இ.�த�, $தலாவ� 0யம�யாைத மாகாண 
மகாநா: ெச1க(ப��� நைடெப(ற��, நாெட1+� உ	டான எA>சிய�� 
உ.வான ம�ற1களD� இ�E� ஒ�G. ேதாழரக5 சி.கேணச�, சிவஞான� 
(சி�ன� க	e) ர1கநாத�, )லவ� ெச�வராl எ�.எb.$*� $தலியவ�க5 
இ�த 0யம�யாைத இைளஞ� ம	ற*ைத* �வ�கி நட*திவ�தா�க5. எதி� 
வ�ைசய�லி.�த இ�த ம�ற*��+ அ��க� வ.வ�� - அ1+ நைடெபG� 
வ�வாத1களD� கல�� ெகா5வ�� அ	ணா அவ�களD� பழ�கமாகிய�. ஓKE 
ேநர*தி� ப�6பத(+Mட க�a�6 )*தக1கைள எ:*�� ெகா	:வ��, அ	ணா 
அ1+ ப�6பாரா�. 

த1கசாைலய�� அ	ணா இ.�த வ L��(+ அ.கிலி.�� ஒ. ந	ப� வ L�:�+, 
ேதாழ� ப�.பால06ப�ரமண�ய� வ.�ெபாA�, அ	ணாைவ6 பா�*�6 ேப0வாரா�, 
ப�6ப�F� அரசியலிF� அ	ணாE�+ ஊ�க� த�தவ�களD� ச	ேட அ6ச�வ� 
ஆசி�ய� பால06ப�ரமண�ய$� ஒ.வராவா�. 

க�a��+6 ேபாவ�, ப�6ப� எதிேர இ.�த 0யம�யாைத இைளஞ� ம�ற*தி� 
அம��� ேப0வ� இைவேய அ	ணாவ�� ேநர*ைத� கவ��தன. 
(இரா.ெசழிய� - ம�ற�,1969) 

ப�தி: 54 

 
அ	ணாவ�� ந	ப� +A எ�றா� ேப>0 ம�ற1களD� ஒ. அ>ச� இ.�த�. 
அ�த ந	ப� +A வ.வத(+5 சில� அவசர அவசரமாக* த1க5 M�ட*ைத 
$�*�வ�:வா�களா�. ஏென�றா�, அவ�க5 வ�தா�, ப�ற+ M�ட� 
அவ�க?ைடயதாக ஆகிவ�:� எ�ற அ>ச�. ஒ. தடைவ, ஒ. ம�ற*தி� 
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அ	ணா�ைரய�� ந	ப� +A )ற6ப�: வ�� ெகா	�.�கிற� எ�ற ெசKதி 
வ�� M�ட� நட*தியவ� அவசரமாக� M�ட*ைத $�*�வ��:. கிள�ப�வ��டா�. 
ஆனா� அ	ணா வ.வைத� ேக5வ�6ப�ட M�ட*தி� ஒ. ப+திய�ன� கா*தின� 
அ	ணா வ.�வைர! அ	ணா வ�த�� M�ட* தைலவ� ேபாKவ��டைத/� 
M�ட� கைல�� ேபாவைத/� கவனD*�, தி.�ப�வ�டலா� - ேவG M�ட� 
ெசKலலா� எ�ற நிைலய��, M�ட� சிறி� கா*தி.6ப� அறி��, அ	ணா 
உ5ேள வ�தா�. அ	ணாவ�� ந	பேர தைலைம வசி*தா�, ப�ற+ அ	ணா 
ேபசினா�! ப�(கால*தி� மாத� கண�கி� கா*தி.�� M�ட*தி(+ நா5 ேக�: 
நா5 Mட அ�ல, மண�ேநர� ேக�: அ	ணாவ�ட� ம�றா� நி�றன�. $தலி� 
அவேர வலிய ெச�G M�ட1களD� கல�� ெகா	�.�கிறா�. ஆனா� 
அ6ெபாA�Mட, வ�$ைறயாகேவா, அ.வ.�க*த�க நிலய�ேலேயா, அவ�கள 
ெச�வதி�ைலயா� க�சி� M�ட1களDேலா, தனD6ப�டவ� M�ட*திேலா 
அ	ணாவ�� ந	ப� +A தைலய�:வதி�ைல. வ�வாத� நட*�� 
ெபா�ம�ற1களD� ம�:� இவ�க5 ெச�G இட� ேப�டன�. அ	ணாவ�� 
+Aவ�னைர6 ப(றி அ6ெபாAதி.�த ேகலியான வ�ள�பர�! க�� மா*திைர 
கேணச� சி��ைக6 ெபா� சி�ன�க	e ரா6ப��னD ர1கனாத� அைல�� 
தி�/� அ	ணா�ைர இ�த6 ப��யைல அ	ணா அவ�கேள ப�(கால*தி� 
ேவ��ைகயாக> ெசா�வா�க5. இதி� சி��ைக6 ெபா� சி�ன� க	e எ�G 
வ.வதா� அவ�டமி.��தா� அ	ணாE�+6 ெபா�ேபா:� பழ�க� வ�த� 
எ�G நிைன�க* ேதைவய��ைல அ	ணா அவ�க5 கா"சீ)ர*தி� ப5ளDய�� 
ப��+�ெபாAேத அ�த6 பழ�க� ஆர�ப�*�வ��ட�, கா"சி)ர*தி� அ	ணாவ�� 
தா*தா ஒ.வ.�+, அ	ணா ெபா�ம�ைட வா1கி வ.வாரா�. அ6ப� வா1கி 
வ.�ெபாA�, அதி� எ�னதா� இ.�கிற� எ�G ெம�வாக $க��� 
பா�6பாரா�; ப�ற+ சிறி� ேபா�:6பா�6பாரா�. இ6ப� ெம�வாக6 பழ�க� 
வ�ததா�. அ6)ற�, தா*தாE�+6 ெபா� வா1கிவ.�ெபாA�, தன�+ அதி� ஒ. 
ப+திைய ஒ��கி ஒ. சிG ம�ைடய�� ைவ*�� ெகா5வாரா�. ஒ. நா5 
அ	ணாவ�� ச�ைட6 ைபய�� ெபா�ம�ைட இ.6பைத� க	:ப��*த 
ெதா*தாE�+� ேகாப� வ��வ��ட�; இ� தா*தாவ�� ெபா�ம�ைட! எ�G 
அ	ணா Mறி, த6ப�*�� ெகா	டா�. தி..ப�.பால06ப�ரமண�ய� அவ�களD� 
ேயாசைனய��ேப��, அ	ணா அவ�க5 வ�:தைல இதழி� �ைணயாசி�யராக> 
ேச��தா�. அ6ெபாA� வ�:தைல ஜb�b க�சிய�� நாேளடாக> 
ெச�ைனய�லி.�� ெவளDவ�� ெகா	�.�த�. ேதாழ� �.ஏ.வ�.நாத� ஆசி�யராக 
இ.�தா�. $த� ம�தி�யாக இ.�த ெபா6ப�லி அரச� அவ�களD� ெபாG6ப�� அ� 
இ.�த�. அ	ணா அவ�க?�+ ெபா6ப�லி அரச�� அறி$க� ம(ற ஜb�b 
தைலவ�க?ட� பழ+� வாK6) கிைட*தன. ஜb�b க�சி* தைலவ�க5 
ந�லவ�களாக இ.�தா�க5; 0யநல*��காக எைத/� ெசK� ெகா5வதி�ைல. 
அவ�க5 மY� தனD6ப�ட எ�த பழிைய/� யா.� Mற $�யா�. நா� 
ந�லவ�களாக இ.�கிேறா�. நம� க�சி ந�ல கா�ய1கைள> ெசKதி.�கிற�; 
ம�க5 ஆதரE நம�+* தாேன இ.�+�! எ�ற ந�ப��ைகய�� அவ�க5 
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இ.நதா�க5. ம�களDட� ெதாட�) இ�ைல கா1கிர0�+ வள��� வ�த 
ெச�வா�+�+ ஈடாக இவ�க5 பண� ம�களDட� எ:*�> ெசா�ல6படவ��ைல. 
ஜb�b க�சி* தைலவ�க5, அ6ெபா�, தனD6ப�ட $ைறய�� ந�லவ�களாக 
அரசிய� ேவக*தி� அரசிய� `க*தி� ம�களDடமி.�� வ�லகியவ�களாக 
இ.�தா�க5. ஆனா� நLதி� க�சிய�� பல ேகா��ைகக5, ப��) கா1கிரசிேலேய 
)+�தன. அ	ணா அவ�க5 க�a�ைய வ��: ெவளDவ�� அரசிய� M�ட1களD� 
கல�� ெபா�வாOவ�� ஈ:ப�டெபாA� அவ�க5 ஆத�*த க�சி அரசியலி� 
ச�வைடய ஆர�ப�*த�. 1935-� நைடெப(ற ம*திய ச�டசைப/* ேத�த�களD� 
ஏ.ராமசாமி $தலியா�, ச	$க� ெச��யா� ேபா�றவ�க5 ேதா�வ� க	டன�; 
மாவ�ட1க5 ேதாG� நைடெபட(ற ேத�த�களDF�, ஜb�b க�சி6 ப�ர$க�க5 
ேதா�வ� அைட�தன�. க�சிய�� ப�ளEக5 ஏ(ப�: ஒ[ெவா. மாவ�ட*திFம 
ஒ. ப�ர$க� ம(றவ.�+ எதிராக6 ேபா��ய�:வ� மைற$கமாக ேவைல 
ெசKவ�, ெவளD6பைடயாக கா1கிரசிேலேய ேச���வ�:வ�ேபா�ற ேவைலக5 
நைடெப(றன. 1935-� ஜb�b க�சி* தைலவ�க5 ம*திய ச�டசைப* ேத�தலி� 
ேதா�வ� க	ட�ம�:ம�ல. 1936-� அ	ணா அவ�கேள ஒ. ேத�தலி� நி�G 
ேதா�வ� க	டா�! அ�தா� ெச�ைன மாநகரா�சி* ேத�த�. அ	ணா அவ�க5 
அ6ெபாA� த1கசாைல* ெத.வ�� வாடைக வ L��� +�ய�.�தா�க5. 
அ6ெபாA� இ.�த ேத�த� வ�தி$ைற6ப�, இ�த அளE வ� ெசF*�பவ�க5தா� 
வா�+�ைம ெபGவா�க5. அ	ணா அவ�க5 வாடைக வ L��� இ.�ததா�, அ�த 
வா�+�ைம கிைட�கவ��ைல. ேத�தலி� நி(க $�E ெசKதப�ற+, வா�+�ைம 
ெபற ஒ. வழி ெசKதா�க5. ெச�ைன க.6ப	ண $தலி* ெத.வ��, 
அ	ணாவ�� மைனவ�யா� - ராண� அ	ண�ய�� - மாமாவான சிவ6ப�ரகாச� 
அவ�களD� வ L: இ.�த�. அவசர அவசரமாக அ�த வ L�:�ைமைய அ	ணவ�� 
ேப�� மா(றி, அவ�ேப�� வ� ெசF*த> ெசK�, வா�+�ைம ெப(G, ப�ற+ 
ெப*�நாய�க� ேப�ைடய�� அ	ணா மாநகரா�சி�+6 ேபா��ய��டா�. கா1கிர0 
ேவ�பாளராக தி..எ�.பால0�தர� $தலியா� எ�பவ� நி�றா�. அ	ணாைவ 
எதி�*�� கா1கிர0� Mடார*தி� ப�ரசார*தி� $�கியமானவ�களாக 
இ.�தவ�களD� ஒ.வ�தா� ெப*�நாய�க� ேப�ைட ப�ர$க� எ�.வ�.நடராச�! 
(இ6ெபாA� ப��த1கிய �ைறய�ன� ம�தி�யாக தி.$.கழக $�னண�* 
தைலவ�களD� ஒ.வராக வ�ள1+கிற இேத எ�.வ�.நடராச�தா�, அவ� 
ெப*�நா�க� ேப�ைட* ேத�த� $�$ரமான ேப>சி�தா�, கா1கிர06 ப�ர$கராக 
வ�ள1கிய எ�.வ�.நடராச� ஒ. ெபா��M�ட*தி� யா� இ�த அ	ணா�ைர? 
ஜா�கிரைத! ம"சாேசாைற எ:*�வ�:ேவ�! எ�G எ>ச�*தா�! ப��) இ�தி 
எதி�6) கால*தி�, காகிரைசவ��: வ�லகி, அ	ணாEட� ேச���, அவ� 
பண�)��தா�. ப�(கால*தி� அ	ணாஅவ�க5 நடராச� அவ�கைள6 
பா��+�ெபாA� ேகலியாக, ம"சாேசாG ேப>ைச� கவன6ப:*�வா�. 
கா1கிர0�கார�க?�+ அ	ணாவ�� மY� தனD6ப�ட $ைறய�� ேகாப� 
இ.�தத(+ ேவெறா. காரண$� இ.�த�. அ6ெபாA� ப	�த ஜவ�க�லா� 
ேந. ெத�னா�:�+ வ�தி.�தா�. ��6பான ேப>0�+6 ேப�ேபான ேந. அவ�க5 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ெச�ைனய�� இ.�த ஜb�b க�சி ப(றி இழிவாக6 ேபசி வ��டா�. இதைன� 
க	: ெவ+	ட அ	ணா அவ�க5, ப	�த ேந. அவ�கைளேய ெசா(ேபா.�+ 
வ.மாG அைழ6) வ�:*தா� �	டறி�ைக fல�! இ� ெச�ைன அரசிய� 
வ�டார*�� ஒ. பரபர6ைப உ	டா�கிய� ப	�த ேந. அவ�க5 ேமாதிலா� 
ேந.வ�� தி.மகனாராக ேக�ப���l ப�ட� ெப(ற தி.�ப�யவராக-கா1கிரb 
தைலவராக கா�தியா�� ெச�ல6 ப�5ைளயாக அ6ெபாA� திகO�தா�. கா1கிரசி� 
தLவ�ரவாதியாக ஏராளமான ம�கைள� கவ��தி:� கா�த ச�தியாக அவ� 
வ�ள1கினா�. அவைர வாத*��+ அைழ*� ஒ. சவா�வ�த� பல.�+ 
ஆ>ச�ய*ைத* த�த�. ெசா(ேபா� ஏ(பா�:�+> சில� தயாராக இ.�தா�க5. 
ஆனா� ெச�ைன� கா1கிரbகார�க5 ஒ*��ெகா5ளவ��ைல. அ	ணாE�, 
ப	�த ேந.E� அ6ெபாA� ச�தி�கவ��ைல. 30 ஆ	:க5 கழி*�*தா� 
ச�தி*தா�க5 ெட�லிய�� மாநில1க5 அைவய��!  
(இரா.ெசழிய� - ம�ற�,1969) 

ப�தி: 55 

 
அ	ணா அவ�கைள6 ப(றி ப�(கால*தி� நிைன�+�ெபாA�, கா"சி)ர*�ட� 
இைண*�6 பா��கிேறா�. கா"சி த�த க.zல� எ�G T�6)ட=� 
ெப.ைம/ட=� +றி6ப�:கிேறா�. கா"சி)ர*ைத> ேச��தவ� அ	ணா எ�ப� 
இனD ெசா�லி> ெத�யேவ	�யதி�ைல. அ	ணாவ�� ெபய�� $� உ5ள 
சி.எ�. எ�பதி� சி எ�ப� கா"சி)ர� எ�பத(காக உ5ளதா+�. 

ஆனா� 1937 இ� அ	ணா அவ�க5 தமிO நா�: ேமைடய�� ேதா�றியெபாA� 
ெச�ைன* ேதாழ� சி.எ�.அ	ணா�ைர எ�Gதா� அறி$க6ப:*த6ப�டா�. 

0யம�யாைத இய�க ஏ:களD�, ேதாழ�களD� ெபய�க?�+ $� ஊ�6ெபய�க?� 
தவறா� தர6ப�: வ�தன. ப�:�ேகா�ைட அழகி�சாமி மாயவர� சி.நடராச�, 
நாைக காளDய6ப�, Tவா?� அ.ெபா�ன�பல�, ப�� வ Lர�ப�� டவ�5`, 
ப�.ஏ.ெசௗ�திரபா	�ய�, Tத6பா	� ஜLவான�த� ேசல� சி*ைதய�, +ைக ஜதLச�, 
தி	:�க� ம*திர�. இ6ப� 0யம�யாைத இய�க* ேதாழ�க5 ஊ�6ெபய�க?ட� 
ேச�*� அைழ�க6ப�டன�. அ�த வைகய�� அ	ணா அவ�கைள� 
+றி6ப�:�ெபாA� அவ� ெச�ைனைய> ேச��தவராக� க.த6ப�டா�; ெச�ைன* 
ேதாழ� சி.எ�.அ	ணா*�ைர எ�G ப*தி�ைககளD� மகாநா�: வ�ள�பர1க5 
வ�தன. 

$சி� தாFகா f�றாவ� 0யம�யாைத மகாநா:, 22.08.1937 இ� �ைற`�� 
நைடெப(றெபாA� அத(+ அ	ணா அவ�க5 தைலைம வகி*தா� எ�G $�ேப, 
+றி6ப�ட6ப�:5ள�. அ�த மாகாரா�:�+ வரேவ()� கழக* தைலவராக இ.�த 
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ெச�லி6பாைளய� ேதாழர ேக.வ�.ெப.மா5 அவ�க5 ஊ�6ெபயைர/� ேச�*�தா�, 
+� அர0 ப*தி�ைக +றி6ப��:5ள� - தம� வரேவ()ைரய��, மகாநா�:* 
தைலவைர6 ப(றி� MGவதாவ�, 

ெச�ைன இள"சி1க�, நவ/க� ஆசி�ய� சி.எ�.அ	ணா*�ைர எ�.ஏ. அவ�க5 
தைலவராக இ>ச�த�6ப*தி� நம�+� கிைட*�5ள� ப(றி அளவ(ற மகிO>சி 
அைடவ�ட�, நம� மனமா��த ந�றியறிதைல/� ெத�வ�*��ெகா5கிேறா�. 

அ	ணா ெச�ைன இள"சி1கமாக அ�G கா�சியளD*தா�! ேதா�வ��+ேம� 
ேதா�வ� அைட�� ேசா�E த��ய�.�த இய�க*தின�ைடேய அ	ணாவ�� +ர�, 
சி1க*தி� +ரலாக - எA>சித.� +ரலாக இ.�த�! 

(இரா.ெசழிய� - ம�ற�,1969) 

ப�தி: 56 

திராவ�டநா: அFவலக*திலி.�� நா=� அ	ணாE� அ	ணா வ L�:�+6 
ேபாேவா�. காலி�ைலெய�றா� அFவல� ப"சா�சர*தி� ைச�கிைள நா� ஓ�ட 
அ	ணா ப��னா� அம���ெகா5வா�. அவேர சில ேநர1களD� ைச�கி5 
ஓ�:வா�. 

அ	ணாE�+ ேமா�டா� ைச�கி5 ஓ��� க(G�ெகா5ள ஆைச வ�� தி.. 
)�டாசாமி, தி..சி.வ�.இராசேகாபா� இ.வைர/� அைழ*�� ெகா	: கா"சீ)ர� 
ெபா�ேன��கைரய�� க(G�ெகா5ள $ய(சி*�, அ	ணா ஒ. $ைற கீேழ வ�ழ, 
அேதா: பறி(சி $��த�. 

அ	ணாவ�� ெசா�லாத� எ=� சிGகைத�+ தாK மக?�+� க��ய* தாலி 
எ�கி�ற ேபய�� நா� (அர1க	ண�) திரா�கைத வசன$� எAத அ�த6 
பட*�வ�க வ�ழாவ�� அ	ணா ேபசினா� 0ேதசமி*திர� ெவளDய���.�த�. 

எ�ைன6ேபா� எA�கிறவ� யாராவ� உ	டா எ�றா�, உ	:! அ� இேதா 
இ.�கிற அர1க	ண� எ�G ெசா�ேவ� எ�ைன6 ேபா� ம�:ம�ல, எ�ைன 
அறி�� எA�கிறவ� அவ�. ேதாழ�க5 எ�னDடேம ெசா�வ�	:. ேபான வார� 
நL1க5 எAதிய க�:ைர அபார� எ�G. அ� நா� எAதியதாய�.�கா� 
அர1க	ண� எAதியதாய�.�+�. இைத6 ேபாK அ�த* ேதாழ�ட� ெசா�லி 
ஆ�வ*ைத ஏ� +ைற�கேவ	:ெம�G 0�மாய�.��வ�:ேவ�. த�ப� 
அர1க	ண� எA�வதி� ம�:ம�ல, 0பாவ*திF� எ�ைன6ேபா� இ.6ப�. 
இரய�� ேபானாF� ேபாக�:ம எ�ற நா� இ.6ேபேன ஒழிய 
$	�ய�*��ெகா	: நா$ம ேபாக ேவ	:� எ�G ��க� வா1+� பழ�க� 
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என�+ வரா� 
(இராம. அர1க	ண�) 

உ1க5 இதய*தி� இட� ேவ	:�! என�+ மாைல ேபா�டவ�, நா� 1967-� 
$தலைம>சராக வரேவ	:ம எ�G ெசா�லி மாைல ேபா�டா�. நL1கெள�லா� 
இ6ப�> ெசா�வதா� தாேனா எ�னேவா - $தலைம>ச� ப�தவ*சல�, நா� 
அைம>ச� பதவ��காக6 ப�*�6 ப��*� அைலவதாக> ெசா�கிறா�. 

ம�தி� ேவைல எ�ப� ெகா?*திவ��ட வாண�! வாண*ைத� ெகாள*திய�ம அ� 
திVெர�G உ>சி�+6 ேபா+�! சில வ�னா�க5 தL6ெபாறிகைள6 T6ேபால> 
ெசா�/�! எ�லா.� வாண*ைத அ	ணா�� பா��கிேறா� - ஆனா� அ:*த 
வ�நா� அ� தைரைய ேநா�கி ேவகமாக வ�� வ LOகிற�! க�தக� ேபா�:� 
ெக��*த வாண� ெவ�*த ப�ற+ கீேழ வ�A�த��, சிG ைபய�க5 அைத எ:*�, 
அதி� ம	ைண6 ேபா�:� ெக��*�, ம	வாண� வ�:வா�க5! கட�� 25 
ஆ	:களD� இ6ப� ம	 வாண� ஆகிவ��ட மாஜி ம�தி�களD� கண�+ என�+* 
ெத�/�! அதனா�தா�, ம�தி�6 பதவ�ய�� என�+ ஆைச ஏ(படவ��ைல! 

என�+ உ1க5 இதய*தி� இட� ேவ	:�; உ1களDட� ம�:ம�ல - உ1க5 
ப�5ைளக5, ேபர�க5, ப�ற +ழ�ைதகளD� இதய1களDF� என�+ இட� ேவ	:�! 
அ�தா� ேவ	:ெம�G நா� பா:ப:கிேறேன தவ�ர, ம�தி�6 பதவ��க�ல! 
(அறிஞ� அ	ணா - தி.*�ைற6T	�ய��) 

�6லி ேமலைவய�6 அ�ணா. 

நா� திராவ�ட இன*ைத> ேச��தவ�. நா� எ�ைன திராவ�ட� எ�G அைழ*�� 
ெகா5ள6 ெப.ைம6ப:கிேற�. 

இ6ப� MGவதா� நா1க5, வ1காளD�ேகா மரா��ய.�ேகா, +ஜரா*திய.�ேகா 
எதி�6பானவ� அ�ல. 

ராப�� ப��5 ெசா�ன�ேபால மனDத� எ6ப�ய�.�தாF� மனDத�தா�. 

நா� எ�ைன திராவ�ட இன*ைத> ேச��தவ� எ�G ெசா�லி�ெகா5?�ேபா�, 
திராவ�டனDட� இ�த உல�தி(+ வழ1க, தி�டவ�டமான, ெதளDவான 
ம(றைவகளDடமி.�� ேவGப�ட சில இ.�கி�றன எ�G 
வ�.�)கிேறா�.உ1கேளா: ஒ. நாடாக இ.�க�Mட ஆைசதா�. ஆனா� 
ஆைசக5 ேவG. உ	ைமக5 ேவG. 
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நா1க5 ஒெர உல�ைத வ�.�)கிேறா�. ஒேர அரசா1க*ைத வ�.�)கிேறா�. 
எனD=� நா1க5 ேதசிய எ�ைலகைள மற�க* தயாராய��ைல. 
(தி�லி ேமலைவ - அ	ணாவ�� $த� ேப>0) 

ப�தி: 57 

அ�ணா ப5ெஜ5�லா ?'ைம இ6ைல? 
(லி1� ஆ1கில வார ஏ: – 1967) 

ெச�ற வார� $தலைம>ச� அ	ணா�ைரயா� ச�டசைபய�� சம�6ப��க6ப�ட 
தி.$.க. அரசா1க*தி� $த� ப�ெஜ� )�$ைற வ+*தி.�கிற�. 

$தலாவதாக, ஆ1கில வ�வ�� 53-அ>ச��க6ப�ட ப�க1கைள� ெகா	டதாகE5ள 
அ	ணா�ைரய�� நா*திற� பைட*த ெசா(ெபாழிE ப�ெஜ� சம�6பண 
வரலா(றி� இ�தியாவ�� ேவG எ1+ேம இ�லாத அளE நLளமான� ஆ+�! 

அ:*�, ஒ. அரசிய� அைம6) எ�கிற $ைறய�� தி.$.+. எைவ மYெத�லா� 
தனD�க.*� ெகா	�.�கிறேதா அவ(றி� ஒ�ைற�Mட உ5ளட�க* 
தவறவ��ைல எ�ப� +றி6ப�ட*த�கதா+�. 

பண�கார�களDடமி.�� கற6ப�, ஏைழகைள* த���ெகா:6ப� (Tapping the Rich; 
Patting the poor) எ�கிற, அ	ணா�ைரய�� )கOெப(ற ெசா�ேலாவ�ய� அவர� 
$த� ப�ெஜ��� ெசய� வ�வ� ெப(றி.�கிற�! 

 

ப�தி: 58 

அ�ணாவ�� வா�ைகய�ேல. . .  
சி.ப�கி�சாமி, ப�.ஏ., எ�.�., 

(அறிஞ� அ	ணாEட� ப�*த மாணவ�) 

1926 ஆ� ஆ	: �ச�ப� தி1க5 அ	ணாE� நா=� ப>ைசய6ப� உய�நிைல6 
ப5ளDய�� ப5ளD இGதியா	: வ+6ப�� ப�*��ெகா	�.�ேதா�. ஆனா� 
அ6ெபாA� அ	ணா அரசியலி� நா�ட� ெகா	ட� கிைடயா�. நிைறய '�க5 
ப�6பா�. கண�+ மா*திர� ெகா"ச� வரா� அவ.�+. எனேவ தா� ப5ளDய�G�* 
ேத�ப�� (எb.எb.எ�.சி) ஓ�. ஆ	:க5 தவறிவ��டா�. எனD=� வ�டா 
$ய(சி/ட� ேமF� உைழ*� 1928 ஆ� ஆ	�� எb.எb.எ�.சி ேதறினா�. 
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ஒ. அைரயா	:* ேத�வ�� ெபா� வ�ஷயம ெப�ய நைக>0ைவைய உ	: 
ப	ண�வ��ட�. வ�ைட எAதி� ெகா	�.�த அ	ணா எதி�� உ�கா��தி.நத 
ஆசி�ய.�+* ெத�யாவ	ண� �ண�யா� $க*ைத f��ெகா	: +னD�� 
ெபா� ேபா�டா�. திVெரன6 பா�*த ஆசி�ய� அ	ணா கா6ப�ய��கிறா� என 
நிைன*� அ.கி� வ�� அ	ணா�ைர! நL Mட இ6ப� ெசKயலாமா? என வ�னவ�, 
கா6ப�ய�*த காகித*ைத� ெகா:�+�ப� வ()G*தேவ ேவG வழிய��றி ெபா� 
ட6ப�ைய எ:*�� கா	ப�*தா�. எ�ேலா.� சி�*� மகிO�ேதா�. 

எைத/� தா1+� இதய� ேவ	:� எ�G நம�ெக�லா� ேபாதி*த அ	ணா 
அவ�க?�+ மா*திர� அ�) கனD�த இதய�தா� இ.�த�. சிறிய வயதிலி.�ேத 
ஒ.வ� அவ� எ6ப�6ப�ட தவG ெசKத ேபாதிF� சீ எ�G ஏசியேத இ�ைல. இ� 
அவ�டமி.�த சிற�த +ண� எ�ேபா� பல.�, +ைற எ�G சில.� ெசா�வா�க5. 
ஆனா� இ�த அ.1+ண�தா� அ	ணா அவ�க?�+6 ப�லாய�ர� கண�கான 
அ.ைம* த�ப�கைள/� பல ல�ச�கண�கான அ�ப�கைள/� உ	டா�கிய� 
எ�G ெசா�னா� மிைகயாகா�. 

ெவ(றிய�� சிகர*தி� இ.�த அவ� எ� ேவ	:ேகா?�கிர1கி எ1க5 ப5ளDய�� 
தி..காமராl அவ�களD� தி. உ.வ6 பட*ைத* திற�� ைவ*� எதி��க�சிக?� 
ேபா(ற�M�ய வைகய�� தைலவ� காமராl அவ�களD� ந(ப	)கைள/�, 
ெதா	:கைள/�, திறைமகைள/�, அறிவா(றைல/� ப(றி6 ேபசிய� ேவெற�த 
அரசிய� தைலவ.� ெசKய $�யாத ஒ�G எ�G யா.� ெசா�லிடலா�. 
அறிஞ� அ	ணா வாOக! அவ� த� ெகா5ைகக5 ெவ�க! 
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