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உதி��த � 
 

உதி��த� எ�னேவா 

ஒ� � தா�...   

ஆனா� எ�க� ேதா�டேம 

ெவறி�ேசா�� ேபானேத! 

 

12.7.1985 இர� 1.30 மண� 

 

க�ப� தன�யா� ம���வமைன. ேபராசி�ய� 

ச��க��தர� அவ�கள�� வா� வழியாக, ��� வழியாக, 

மாறி மாறி இர�த� வ��ெகா�ேட இ��கிற�.  

 

ேதாழ�க� ப��த���, ேகாபா�� அ�ேக இ��� 

பண�வ�ைட ெச�� ெகா����கிறா�க�. 

 

நாைள ேபாரா�ட ேவைலக� இ��கி�றன. ஓ�� 

எ���� ெகா���க�. என�� ஒ��� இ�ைல. இ�தா� 

அவ�ைடய கைடசி� ேப��. 

 

ேபாரா�ட�ைதேய ��சாக ெகா����கிறா�. நி�� 

ேபான� அவ� ��� 2.30 மண���. 

 

ஆனா�, ந� ெந�ச�கள�� அவ� ஏ�றி ைவ�த 

ேபாரா�ட� த� இ��� எ��� ெகா��தா� இ��கிற�. 

 

அவர� மக� அவ� உட��� இ�ட த� அவைர 

அழி�� வ�டலா�. 

ஆனா�, 

அவ� ஏ�றி வ��ட த� 

ந� மன�கள�� இ��� கன�� ெகா��தா� இ��கிற�. 

-பா.பா��தசாரதி 
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இளைமய��... 
 

��டா எ�றைழ�க�ப�� ம�ைர காமராச� 

மேனா�மண�ய� ��தரனா� ப�கைல�கழக ஆசி�ய� 

ச�க�தி�� அ��தளமி�ட சி�ப�க�� ஒ�வ��, 

ஆசி�ய�க�, மாணவ�க� ம��� ம�களா� 

ேநசி�க�ப�டவ�மான ேபராசி�ய� வ�.ச��க��தர�, 

������ மாவ�ட� க�ன�ராஜ�ர�தி� 1931ஆ� ஆ�� 

ஜூைல மாத� 14ஆ� ேததிய�� ெவ�ண�மைலயா� 

ெச��யா� - ேப�சிய�மா� த�பதிய�ன�� �த�வராக� 

ப�ற�தா�. ெவ�ண�மைலயா� ெச��யா�� ���ப� 

வ�வசாய�ைத� சா��தி��த ���பமா��. பாசன வசதி 

இ�லாத �மி. ெகா�தம�லி, க��, திைன ேபா�ற ��ைச� 

பய��க� பய��ட�ப�டன. இதிலி��� கிைட��� வ�மான�, 

பைனமர�திலி��� கிைட��� வ�மான� ஆகியவ��ட� 

க��ப�� வ�யாபார� �ல� கிைட��� பண�ைத�� 

ெகா�� ெவ�ண�மைலயா� ெச��யா� ���ப�ைத நட�தி 

வ�தா�. கிராம���கார�க� யா�� அவைர� ெபய� ெசா�லி 

அைழ�கமா�டா�க�. சா.ெவ. எ��தா� அவைர 

ம�யாைத�ட� அழ�பா�க�. 

அவ��� இர�� மைனவ�க�. 

ேப�சிய�மா� ம��� அ�னல��மி எ�ற 

ெபய�கைள� ெகா�ட அ�வ��வ�� சேகாத�க�. இ�வ�� 

மைனவ�ய� �ல� ெவ�ண�மைலயா� ெச��யா��� ஐ�� 

�த�வ�க��, ச��க��தர� உ�ள��ட ஏ� �த�வ�க�� 

ப�ற�தன�. 

இள� ச��க��தர�� த� ெப�ேறாைர� ேபாலேவ 

அைனவ�ட�� பாச��ட� இ��தா�. 

ச��க��தர� ப�ள��� ெச��� வய� வ�த��, 

அவர� ெப�ேறா� கிராம�� ஆர�ப� ப�ள�ய�� அவைர 

ேச��� வ��டன�. ஐ�தாவ� வைர அ�ேகேய ப��த 

ச��க��தர�, ேவ�பா�� உ�ளா உய� �வ�க�ப�ள�ய�� 

ஆறா� வ��ப�� ேச��தா�. அ�த� ப�ள�ய�லி��த ஆசி�ய� 

அ�க�ப� ப��ைள, ச��க��தர� ம�� மி��த அ�கைற 
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ெச��தி பாட�கைள� க��� ெகா��தா�. ேம��, 

ச��க��தர�தி�� ேவ��ய உதவ�கைள�� ெச�தா�. 

ச��க��தர� ஏழாவ� வ��ைப ம�ைர ப�மைல 

உய�நிைல� ப�ள�ய�� ப��தா�. அ�சமய�தி� அவ��� 

திராவ�ட� கழக�தி� ம�� அதிக�ப�� ஏ�ப�ட�. இத� 

காரணமாக த�ைதயா��� க�த� எ��� ேபா� 

க����ேகா� ேபா�� சிவ�� வ�ட� ேபா�வா�. ஆ�ய� 

ேப�க��� சா�மண� அ��க ேவ��ெம�� க�த�தி� 

எ��வா�. வ�லாச� ப�திய�� த�ைதயா�� 

ெபயைர எ��� ேபா� 

ெவ�ண�மைலயனா� எ��� 

எ��வ���.  8வ� �த� 10வ� வ��� 

வைர வ�ளா�தி��ள�தி� ப��தா�. 

எ�.எ�.எ�.சி.ய�� ேத�� ெப�� ப��சி 

வ��ைப வ���நக� ெச�தி��மார நாடா� 

க���ய�� ப��தா�. ப�.ஏ.ஆன�� 

வ��ைப அ�ணாமைல� ப�கைல�கழக�தி� ���� 

ப�ட� ெப�றா�. 

ப��ன�, ச��க��தர� க���ய�� ஆசி�யராக� 

பண�யா�ற வ���ப� ேவைல ேதடலானா�. அவ��� 

1956ஆ� ஆ��� உ�தமபாைளய� ஹாஜி க��தா ரா��த� 

ெஹௗதியா கைல�க���ய�� பய���ன� ேவைல 

கிைட�த�. மாத� 100�பா� ஊதிய�. அதி� ப���த� ேபாக 

90�பா� கிைட���. 

சிறி� கால� கழி�� அேத க���ய�� 

வ���ைரயாளரான�. ப��ன� ேபராசி�யராக�� தமி���ைற� 

தைலவராக�� ஆனா�. 
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அ�ைறய நிைல 
 

ச��க��தர� ேவைலய�� ேச��த கால�தி� 

ஊதிய� �ைறவாக இ��தா�� க��� ஆசி�ய� பண�ய�� 

ப�ர�சைனக� என� ெப�தாக எ��� இ��கவ��ைல. 

ஆனா� 1960ஆ� ஆ��கள�� ப��ப�திய�� நிைலைம 

மாற� ெதாட�கிய�. பல �யநல ச�திக�, ஜாதிய ச�திக� 

தன�யா� க���கைள� ெதாட�கின. க�டைம�� வசதிக�, 

நிதியாதார� ஏ�மி�றி லாபேநா�க� ஒ�ைறேய 

�றி�ேகாளாக� ெகா�� இவ�க� க���கைள� 

ெதாட�கினா�க�. �றி�பாக, ெத� மாவ�ட�கள�� இ�ப� 

ஏராளமான க���க� �ைள�தன. ஒ��ற� கிராம��ற 

மாணவ�க� உய�க�வ� ெபற இ�க���க� 

வழிவ��தா��, ம��ற� ஆசி�ய�கள�� பண�நிைலைய 

அைவ மிக�� ேமாசமா�கி வ��டன. ெசலவ �ன�தி� 80சத� 

அர� மான�ய�, 20 சத� நி�வாக�க� ெபா��� எ�ப�, 

நைட�ைறய�� நி�வாகிக� அர� மான�ய�ைத ஏ�ப� 

வ���வ��� ஆசி�ய�கைள� ப��ன� ேபா�� நிைலைம�� 

இ���ெச�ற�. மாத ஊதியெம�ப� �றி�த நாள�� இரா�. 

ஊதிய�ப��யலி� ஒ� ெதாைக இ����. ைகய�� 

ெகா���� ெதாைக அைதவ�ட� �ைறவாக இ����. பல 

மாத கால� ச�பள� பா�கி�� இ����. ச�பள�தி�� 

உ�தரவாத� கிைடயா�. அேதேபா� ேவைல�பா�கா�� 

எ�பத��� உ�தரவாத� கிைடயா�. இ�தா� 

ஆசி�ய�கைள அ�� அைல�கழி�த மிக� ெப�ய வ�ஷய�. 

ேவைலய�லி��� எ�ேபா� ேவ��மானா�� 

அ��ப�படலா� எ�ற ஆப�� ெடமா�ள�ஸி� வாளாக 

தன�யா� க��� ஆசி�ய�� தைலய�� ம�� ெதா�கி� 

ெகா����த�. ‘கெர�பா�ட��’ எ�பவ� ச�வ வ�லைம 

ெபா��திய சம�தான ம�ன�! க��� வளாக�தி� அவ� 

ைவ�த�தா� ச�ட�. அவ� ஒ� வ���ைரயாளைர 

த�காலிக� பண�ய�ேலேய எ�தைன ஆ��க���� 

ைவ�தி��கலா�. ஒ�வைர� ப���கவ��ைலெய�றா� 

அவைர ந��கி வ��� ேவெறா�வைர நியமி�ப� எ�ப� 
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அவைர� ெபா��தவைர ஒ� வ�ைளயா��. வ�ட� 

கைடசிய�� பல��� ேவைலந��க ேநா��� 

ெகா��க�ப��வ���. ெதாட��� ேவைலய�� இ��க 

ேவ��ெம�பத�காக ஜூ� மாத�தி�, க��� 

ஆசி�ய�க�, தாளாள� வ ����� நட�� நட�� கா� ேத��� 

ேபாவா�க�! ம���வ வ���ேபா, ஈ��ய வ���ேபா 

கிைடயா�. ஆசி�ையக��� ப�ரசவ வ���� கிைடயா�. 

த�ெசய� வ���� எ�ப� ம��� 12நா�க� உ��. 

பதவ� உய�� எ�பத�கான வழிேய கிைடயா�. 

கிைட�ப� மிக மிக அ��வ�. பய���ன�, வ�ள��ன�கள�� 

அ�ேபா� இ� ப��வ�ன� இ��தன�. ப�ட வ��� 

���தவ�க�, ��கைல� ப�ட� ெப�றவ�க�. ��கைல� 

ப�ட� ெப�றவ�கள�� சில��� வ���ைரயாள� பதவ� 

கிைட���. ேவ� சில��� பய���ன�, வ�ள��ன� 

பதவ�தா� கிைட���. அவ�க� ஒேர வ�ட� ஒேர வ��ப�� 

ப���� ேதறியவ�களாக��ட இ��கலா�. ேப��தி� ஒேர 

சமய�தி� ஏறியவ�கள�� ஒ�வ��� உ�கார இட�  

கிைட�� இ�ெனா�வ� நி�� ெகா�ேட வர���ய 

நிைலைம மாதி� இ� அைம��. வ���ைரயாள�க� 

யாராவ� ஓ�� ெப�றாேலா அ�ல� இற�தாேலா தா� 

வ���ைரயாள� ேவைல யாராவ� ஒ�வ��� கிைட���. 

வ���ைரயாள� ேபராசி�ய� ஆவ�� இேத கைததா�. 

நி�வாக�தி� அராஜக� ெப�கியேபா� ஆ�கா�� 

ேபாரா�ட�க� ெவ��தன. க�தி, சிவக�ைக, ெந���, 

உ�தமபாைளய� ேபா�ற ப�திகள�� ஆசி�ய�க� 

ேபாரா�ட�தி� இற��மா� த�ள�ப�டன�. ைமய மதி�ப��� 

ைமயமாக அ�� இ��த ம�ைரய�� ஆசி�ய�க� 

���ேபா� ப�ர�சைனகைள� ெத��� ெகா�டன�. 

இதிலி��� ம�ள எ�ன வழி எ�ற சி�தைன �ள�வ�ட� 

ெதாட�கிய�. தமி�நா� தன�யா� க���க� 

��வ���மாக ப�கைல�கழக ஆசி�ய� ச�க� ஒ�� 

இ��த ேபாதி��, ெத� மாவ�ட�கள�� உ�ள ஆசி�ய�க� 

த�க� ப�ர�சைனகைள �� ைவ��� ேபாராட ேவெறா� 

ச�க� ேதைவ என உண��தன�. 
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இ�தைகயெதா� ச�க�ைத� ெகா��தா� ேபாராட 

���� எ�ற ��வ��� ேபராசி�ய�க� நா.த�மராஜ�, 

க.தி�மாற�, ஃ�ெர� ெஜய�ப�ரகா�, தி.சிவச�கர�, 

ஏ.ஆன�தி ேபா�ற க��� ஆசி�ய�க� வ�தன�. 1970ஆ� 

ஆ��� “ம�ைர� ப�கைல�கழக ஆசி�ய� ம�ற�” எ�ற 

ெபய�� ச�க�ைத� ெதாட�கின�. ச�க� ேவ��ெம�பதி� 

ேபரா.உ�ப�லி, த�கராஜ� ேபா�ற க��� �த�வ�கேள 

�ட ��னண�ய�� இ��தன�. அவ�க� உ��ப�ன� 

ேச��ப��காக, ஒ�ெவா� க���யாக� ெச�றெபா�� 

�தலி� க��� ஆசி�ய�க� பய�தன�. �திய ச�க�தி� 

ேச��� அத� காரண�தா� இ���� ேவைல��� ஆப�� 

வ��வ��டா� எ�ன ெச�ய ���ெம�� அ�சமைட�தன�. 

ெசா�ல�ேபானா� அ�ைமகளாக�தா� இ��தன�. 

‘வ��பைறய�� ெகா�த�ைமக�” எ�� “இ��” ஆ�கில 

நாேள� எ��மளவ��� தன�யா� க��� ஆசி�ய�க� 

உ�ைமய�றவ�களாக இ��தன�. 

��டாவ�� �த� மாநா� 1972ஆ� ஆ��� 

ம�ைர அெம��க� க��� வளாக�தி� நைடெப�ற�. 

ேபரா.தி�மாற� தைலவராக��, ேபரா.த�மராஜ� ெபா�� 

ெசயலாளராக�� ேத��ெத��க�ப�டன�. ச�க� பதி� 

ெச�ய�ப�ட�. இல�சிைன ப��ன� உ�வா�க�ப�ட�. 

ச�க� ெதாட�கிய ப�ற��ட மாநா�க� நட��வ�, க�வ� 

அைம�ச�கைள அைழ�� மாைலக� அண�வ��ப�, 

ேகா��ைககள�� ம�� த��மான�க� நிைறேவ��வ� 

ேபா�றைவதா� ச�க நடவ��ைகளாக இ��க���� எ�ற 

பா�ைவ அ�த� காலக�ட�தி� ெப�வா�யான 

உ��ப�ன�கள�ைடேய இ��த�.  

வ�திவ�ல�காக, பாைளய�ேகா�ைடய�� 

ேபரா.சீன�வாச� தா�க�ப�ட ேபா� அைத� க����� 

ேபாராட ேவ��� எ�ற உண�� க��� 

ஆசி�ய�கள�ைடேய ஏ�ப�ட�. த�ென��சியாக� பல 

இட�கள�� க�டன� ேபரண�க� நைடெப�றன. 

1972-77ஆ��கள�� ��டாவ�� ��கிய 

ேகா��ைகயாக, க��� ஆசி�ய�க��� ேகரளாைவ� 

ேபா�� “ேநர� ஊதிய�” வழ�க ேவ��� எ�ற ேகா��ைக 
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இ��த�. தன�யா� க��� நி�வாக�க� ஆசி�ய� 

அ�வல�க��� மாதாமாத� ஊதிய� ெகா��காம� மாத� 

கண�கி� பா�கி ைவ�தன. ச��க��தர� பண�யா�றிய 

உ�தமபாைளய� க���ய�� 10 மாத ச�பள�பா�கி 

இ��த�. 

வ�டா�திர ேத���தா�கைள தி��த வ�� 

சமய�தி� ஆ� ேபராசி�ய�க� ஒ�வ� ம�ெறா�வ�ட� 

“உ�க��� எ�தைன மாத�?” “உ�க��� எ�தைன 

மாத�?”  எ�� ேக�பதாக “��த�” வார ஏ� ேகலியாக ஒ� 

ெப���ெச�திேய ெவள�ய��ட�. 
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4 

ேபாரா�ட� பாைதய�� ... 
 

1974ஆ� ஆ��� ��டாவ�� இர�டாவ� மாநா� 

ெந�ைலய�� நைடெப�ற�. 1976ஆ� ஆ�� ம�ைரய�� 

நைடெப�ற ��றாவ� மாநா��� ப�.ேக.ராஜ� மிக இள� 

வயதி� ெபா�� ெசயலாளராக� ேத��ெத��க�ப�டா�. 

அவ�ைடய ேப�சா�ற�, ேபா���ணமி�க அ���ைற, 

அைனவைர�� அரவைண��� ெச��� ப�� ஆகியைவ 

ச�க�தி�ேக ஒ� ���ய�� ெகா��த� எனறா� அ� 

மிைகயாகா�. ேபாராடாம� ப�ர�சைனக���� த��� 

கிைட�கா� எ�பைத அவ�� ம�ற தைலவ�க�� 

ஒ�ெவா� ��ட�தி�� வலி���தின�. ச�க� ெம�ல 

ெம�ல ேபாரா�ட�பாைத�� மாறி� ெகா����த�. 

1977 மா�� ஏ�ர� ேத��கைள� �ற�கண��ப� எ�ற 

��டாவ�� ��ைவ அத� �த� ேநர� நடவ��ைகயாக� 

ெகா�ளலா�. அ�ேபா� தமிழக�தி� ஆ�ந� ஆ�சி 

நைடெப�� வ�த�. தமிழக ஆ�ந�� ஆேலாசக� ��டா 

தைலவ�கைள அைழ��� ேப��வா��ைத நட�தினா�. 

க���க��� மான�ய�ைத அதிக��� ஆசி�ய�க� மாதா 

மாத� �� ஊதிய�ைத�� ெப�வத�� அவ� 

உ�தியள��தா�. நிைலைம ச�� சீரைட�த�. இ��ப��� 

பல க���கள�� பைழய நிைலைம ெதாட��த�.  

1977ஆ� ஆ�� நாக�ேகாவ�லி� நட�த மாநா��� 

ப�.ேக.ராஜ� தைலவராக��, பா.பா��தசாரதி ெபா�� 

ெசயலாளராக��, ஃ�ெர� ெஜய�ப�ரகா� ெபா�ளாளராக�� 

ேத��ெத��க�ப�டன�. அ�மாநா� ச�க வரலா�றி� ஒ� 

தி����ைனயாக அைம�த�. ெகாதி��� ெகா����த 

ஆசி�ய�கள�� மனநிைலையெயா�� ப�கைல�கழக �ச�ப� 

ேத��கைள� �ற�கண��ப� ம��ம�ல, ேத�� 

ேம�பா�ைவய�ட வ�ேவாைர மறிய�� ெச�வ� எ�� 

உ��ப�ன�கள�� பல�த ைகத�ட��கிைடேய த��மான� 

நிைறேவ�ற�ப�ட�. இ�த மாநா��� வ�.ச��க��தர� 

ம�ைர மாவ�ட ��டா தைலவராக� 

ேத��ெத��க�ப����தா�. 
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 ஏ�கனேவ ��� ெச�தப� �ச�ப� 5ஆ� ேததி 

மறிய�� �வ�கிய�. ம�ைர மாவ�ட� தைலவ� 

ச��க��தர� உ�ள��� 100 க��� ஆசி�ய�க� வைர 

ைக� ெச�ய�ப�� ம�ைர சிைறய���, பாைளய�ேகா�ைட 

சிைறய���  அைட�க�ப�டன�. ������ய�� மறிய� 

ெச�த ஆசி�ையகைள அ�கி��� ேவ�� சிைற�� 

ெகா�� ெச�றன�. அதி� ஒ�வ� நிைறமாத க��ப�ண�. 

ம�ைர ரய�� நிைலய�தி� ஆசி�ையக��� உ�சாக 

வரேவ���, உண��சி��வமான வழிய��� வ�ழா�� 

நைடெப�ற�. 

இ�த�ேபாரா�ட� ஐ�� நா�க� நைடெப�ற�. 

ம�ைர அெம��க� க���ய�� மாணவ�க� 

ேத���தா�கைள கிழி�ெதறி�தன�. வ���நக� 

ெச�தி��மாரநாடா� க���ய�� மாணவ�க���� காவ� 

�ைறய�ன���மிைடேய ேமாத� ஏ�ப�� க�ண���ைக 

வ��� அள���� ெச�ற�. வ���நக�ேலேய ேத�� நட�த 

��யாம� ேத�� ைமய� ராஜபாைளய�தி�� 

மா�ற�ப�ட�. ம�ைர ெவ�ைள�சாமிநாடா� க��� 

உ�ள��� பல க���கள�� மாணவ�க�� ேபாரா�ட�தி� 

இற�கியதா� நிைலைம க���கட�காம� ெச�ற�. 

இ�த� ேபாரா�ட� மிக வ�வாக நட�பைத�க�ட 

அ�ைறய தமிழக �த�வ� எ�.ஜி.ஆ�. ��டா 

ப�ரதிநிதிக�ட� ேப��வா��ைத நட�தினா�. ச�க�தி� 

அ�ைறய ேகா��ைககைள ஏ�றா�. க��� ஆசி�ய�க��� 

ேநர�யாக ஊதிய� வழ�க��, ம���வ, ப�ரசவ வ���� 

தர��, பய���ன�, வ�ள��ன�க��� பதவ� ேம�பா� 

அள��க�� ச�மதி�தா�. ஐ�� ஆ��க� பண����த 

��கைல பய���ந�, வ�ள��ன�க� வ���ைரயாள�களாக� 

பதவ� ேம�பா� ெபற வைக ெச��� ஆைணைய 

ெவள�ய��டா�. ப��ன� இ� ��� ஆ��க� பண� 

���த�ேம பதவ� ேம�பா� கிைட��மா� மா�ற�ப�ட�. 

 

31.3.1977 அ�� பண�ய�லி��த அைனவ���� 

ேவைல�பா�கா�� த�� ஆைணைய�� ப�ற�ப��தா�. 
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ப��ன� இ�த ஆைண, ஆசி�ய�லா 

அ�வல�க���� வ���ப��த�ப�ட�. 

இ�த� ேபாரா�ட� ெத�மாவ�ட�கள�� உ�ள 

க��� ஆசி�ய�க��� ம��ம�ல, தமிழக�தி� ப�ற 

ப�திகள�� உ�ள க��� ஆசி�ய�க���� ஒ� 

வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப��திய�. மாநா�க� ேபா�� 

ேகா��ைகக� ைவ�ேத ப�ர�சைனகைள� த���� வ�டலா� 

எ�� எ�ண�ய���த க��� ஆசி�ய�கள�� பா�ைவைய 

இ�ேபாரா�ட� மா�றிய�. ேபாரா�டமி�லாம� 

ப�ர�சைனகைள� த���க ��யா� எ�ற ����� அவ�க� 

வர இ�ேபாரா�ட� உதவ�ய�. தமிழக� க��� 

ஆசி�ய�கள�� வரலா�ைற எ��� ேபா�, 1977�ச�ப��� 

��, 1977 �ச�ப����ப�� எ�� எ�த ேவ��ய 

அள��� இ�ேபாரா�ட� ��கிய��வ� வா��த�. 

1978 ஜனவ� �த� ேததிய�� ��டா, 

ப�கைல�கழக ஆசி�ய� ச�க� (ஏ��), தமி�நா� அர� 

க��� ஆசி�ய� கழக� ஆகிய ��� ச�க�க�� 

இைண�� க��� ஆசி�ய� ��� நடவ��ைக ��வ�ைன 

(ேஜஏசி) உ�வா�கின. மாநில அளவ�� க��� 

ஆசி�ய�கள�� ெபா�� ேகா��ைகக��காக� ேபாராட ேந�� 

ேபாெத�லா� ேஜஏசிய�� கீ� ேபாரா�வ� எ�ற நைட�ைற 

ப��ன� கைட�ப���க�ப�ட�. ம�ெற�த மாநில�ைத�� 

வ�ட� தமிழக� க��� ஆசி�ய�க� த�க� 

ேகா��ைககைள� ெப�வதி� ��னண�ய�� இ��பத�� 

ேஜஏசிய�� ஒ��ப�ட நடவ��ைககேள காரண� எ�றா� 

அ� மிைகய�ல.  

“��டா” தைலவராய���த ப�.ேக.ராஜ� 1978ஆ� 

ஆ��� ேகரளாவ���� ெச��வ��டதா�, அ�வைர 

�ைண�  தைலவராய���த ச��க��தர� அ�த அைம�ப�� 

தைலவராக� ெபா��ேப��� ெகா�டா�. 

 

1978ஆ� ஆ��� ஆசி�ய�கள�� ேகா��ைககைள 

நிைறேவ�ற� ேகா� ��� நடவ��ைக��� சா�ப�� 

ெச�ைன ெம�னா கட�கைர சாைலய�� பண��பா�கா��, 

ேநர� ஊதிய� உ�ள��ட பல ேகா��ைககைள ��ைவ�� 
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மறிய� ேபாரா�ட� நைடெப�ற�. ேபாரா�ட�தி�� 

தைலைம தா�கிய ச��க��தர�� இதர ஆசி�ய�க�� 

ைக� ெச�ய�ப�டன�. இ�ேபாரா�ட� ஒ�வார கால� 

நைடெப�ற�. ஒ�ெவா� நா�� மறிய� நட���. 

ஆசி�ய�க� அ�� மாைலேய வ��வ��க�ப�வ�� நட���. 

அேதநா�கள�� ேமலந�லிதந��� ேதவ� 

க���ய�� பண�ந��க� ெச�ய�ப�ட ஆசி�ய�க�, த�க� 

ப�ர�சைனய�� தமிழக அரசா�க� தைலய��� பண�ந��க�ைத 

ர�� ெச�ய�ேகா� ெச�ைனய�� உ�ணாவ�ரதமி��தன�. 

1979ஆ� ஆ��� க���கள�� ���க வ��ைப 

(ப��சி) எ��� வ��� அ�த�ப��ைப ப�ள�கள�� ப�ள� � 

ஆக ைவ�பெத�� தமிழக அரசா�க� ��� ெச�த�. 

எ�லா மாநில�கள��� 10+2+3 எ�ற தி�ட�தி�� 

மாறேவ��� எ�ற ம�திய அரசி� ��வ��ேக�பேவ 

இ���� எ��க�ப�ட�. இதனா� ஆய�ர�கண�கான 

க��� வ���ைரயாள�க� உப� என அறிவ��க�ப�� 

ேவைலந��க� ெச�ய�பட���ய ஆப�� ஏ�ப�ட�. எனேவ 

��� நடவ��ைக��� ஒ� ெப�� ேபாரா�ட�ைத� 

�வ�கிய�. மறிய�� நட�த�ப�ட�. ஆசி�ய�க� சிைறய�� 

அைட�க�ப�டா�க�. ேவைல இ�லாத ஆசி�ய�க��� 

அேத க���ய�ேலேய ேவைல தர�பட ேவ���. 

அவ�க��� பண��பா�கா�� தர�பட ேவ��ம�ற 

ேகா��ைக ைவ�க�ப�ட�. 

ந��ட ேபாரா�ட�தி���ப�� தமிழக அரசா�க� 

இற�கி வ�த�. 26.2.1979ஆ� ேததிய�� 

நிர�தர�பண�ய�ட�தி� இ��த அைன��� க��� 

ஆசி�ய�க���� பண��பா�கா�� உ�� எ�� தமி�நா� 

அர� ஆைண ெவள�ய��ட�.  அத�ப� உப� ஆசி�ய�க� 

எ�ெத�த� க���கள�� காலிய�ட� உ�ளேதா அ�ேக 

அ��ப�ப�வா�க� எ�� தமிழக அரசா�க� உ�தரவாத� 

ெகா��த�. 

இ�த ெவ�றியான�, இ�தியாவ�� ேவெற�த 

மாநில�தி�� ெப�றிராத ெவ�றியா�� எ�ப� 

�றி�ப�ட�த�க�. இ�ப�ர�சைன ஆ�திராவ���, 

மஹாரா��ராவ��� இ��� த���க�படாமேல உ�ள�. 
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ேவ� பல மாநில�கள�� உப� ஆசி�ய�க� 

ேவைலய�லி��ேத ந��க�ப�டா�க�. எ�த ஆசி�ய���� 

ேவைல இழ�ப��றி, ஊதிய இழ�ப��றி அைன��� தமிழக� 

க��� ஆசி�ய�கைள�� பா�கா�தெத�ப� ேஜஏசிய�� 

சீ�ய தைலைம�� எ����கா�டா��. 

தமிழக�தி� நைடெப�ற ேபாரா�ட�தி� ��டாவ�� 

தைலவ� எ�ற �ைறய�� ச��க��தர� சிற�பான 

பண�யா�றினா�. அைன�� இட�க���� ெச�� 

ேபாரா�ட�தி�� உ�ேவக���னா�. 
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5 

ேபராசி�யராக... 

 

 

 

ேபராசி�ய� ச��க��தர� த� க�வ�� பண�ைய 

�வ�க� �த� இ�திவைர உ�தமபாைளய� க��தா 

ரா��த� க���ய�ேலேய ஆ�றினா�. சக ஆசி�ய�களா��, 

மாணவ�களா�� ெப��� மதி�க�ப�ட தமி���ைற� 

ேபராசி�யராகேவ அவ� வ�ள�கினா�. 

வ�.எ�. எ�� அைனவரா�� அ�ேபா� 

அைழ�க�ப�ட ச��க��தர� தமிழி� �லைம மி�கவ�. 

க�ப���� ெபா�� மிக எள�ய �ைறய�� மாணவ�க���� 

���� வைகய�� வ�ள��வா�. தி���றைள அ��க� 

ேம�ேகா� கா��வா�. ‘நிைற�ட� த��பா�’ எ�பத�� 

அவ� ஓ� சிற�த எ����கா�� என அவ�ட� ப��த 

மாணவ��, க��� தமி�ம�ற ேபரைவ� தைலவராக 

இ��தவ�மான ஆ�.உமாபதி, தன� ேபராசி�யைர� ப�றி 

�க�மாைல ���கிறா�. 

வ��ப�� தன� பாட�ேதா� அவ� நி�� 

வ�டமா�டா�. பாட�ைத ���த ப��� தின�� ஒ� 

க��ைத மாணவ�க��� வலி����வா�. ஒ� நா� 

“ந�ெலா��க�”, “க���பா�” எ�ப� எ�தைகய உய�ய 

ப�� எ�� மாணவ�க��� ேபாதி�பா�. அ��த நா� 
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“எதி�கால� கடைம” எ�ப� ப�றி��, ம�ெறா� நா� “நா�� 

நட�ப�� மாணவ� ப��” எ�ப� ப�றி��, ப�றிெதா� நா� 

“வ ���� த�ைத��� ெபா����ள மக�” எ�ப� ப�றி�� 

அறி�ைர ��வா�. இர�, பக� எ�� பாரா� மாணவ� 

நல��காக��, ஆசி�ய� நல��காக�� பா�ப�வா�. 

தமி���ைற� தைலவ� எ�ற �ைறய�� 

க���ய�� வ�ழா, க��தர�க�, ப��ம�ற� 

ேபா�றவ�ைற ஏ�பா� ெச��� ெபா�� மாணவ�க��� 

பய��ள க���கைள ெசா��� வ�த�தி� தைல��கைள 

ேத�� ெச�வா�. ��ேபா�கான சி�தைனைய� ���� 

வ�த�தி� ேபச� ��ய �லைம மி�க ேப�சாள�கைளேய 

அவ� நி�சய��பா�. ��ற��� அ�களா�, சாலம� பா�ைபயா, 

தமி����மக�, ேபராசி�ய� கதிேரச� ேபா�ேறா�� 

ப�ேவ� க���கள�� �ைற� தைலவ�க�� அ�த� 

க���ய�� பல நிக��சிகள�� உைரயா�றி��ளன�. 

மாணவ� ப�வ�தி� இ��பவ�க� ப�ேவ� 

ேகாண�கள�� சி�தி��� நிைலய�� இ��பவ�க�. எனேவ, 

அவ�கைள ந�ல சி�தைன���, வழிகா��த���� 

இ���� ெச�லாவ��� அவ�கள�� எதி�காலேம ேமாசமாகி 

வ��� எ�� த� சக ஆசி�ய�கள�ட� அவ� எ�ச��ைக 

ெச�வா�. மாணவ�கைள ந�வழி�� ெகா�� வ�வதி� 

ெப�ேறா����, ஆசி�ய�����ள கடைம மிகமிக� 

ப�ரதானமான� எ��� அவ� வலி����வா�. 

ச��க��தர� தன� வ��ப�� ஒ� 

ேபராசி�ய����ய ேதாரைணைய� கா�ப��க மா�டா�. 

மாணவ�கள�� ந�பனாகேவ பாட�கைள நட��வா�. இதர 

சில ஆசி�ய�க� பாட�க� நட��� ேபா� ேகலி, கி�ட� 

ெச��� மாணவ�க� �ட ச��க��தர�தி� வ��ப�� 

அைமதியாக இ��� ேக�பா�க�. மாைல ேநர�கள�� 

அவ�ட� ேபசி� ெகா�ேட நட�பத�� பல� வ����வா�க�. 

சிற�த ப��பாள�யான அவ�, தா� ப��த ப�ேவ� 

வ�ஷய�கைள எ���� ெசா�லி�ெகா�ேட நட�பா�. ம�க� 

ேசைவ, ச�க ேசைவ ேபா�றவ�றி� ��கிய��வ�ைத சக 

ஆசி�ய, மாணவ, ந�ப�க��� நட��ெகா�ேட அவ� 

வ�ள��வ����. 
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“மரண� எனப� நி�சய��க�ப�ட ஒ��. எ�றாவ� 

ஒ� நா� அ� நிக��. அதிலி��� யா�� த�ப ��யா�. 

ஒ� மன�த� அவ� இ���� கால�தி� மன�த 

ச�தாய�தி�காக ��ன��� அவ� ெபய� நிைல�� நி�க 

பா�பட ேவ���. அ�ேவ அவ� இற�த ப�ற�� ேபச�ப�� 

ஒ��” எ�� ச��க��தர� வ�ள��வா�. அவர� 

இ�த���� “இ�த ��றா��� சாக� க��� ெகா�வ� 

எ�ப� வ�கிற ��றா��கள�� வாழ� க��� 

ெகா�வதா��” எ�� ஜா�டாேனா ��ேனா எ�பா� 

�றியைத நிைன�ப���வ� ேபால இ����. 

அவ�ட� அ�க���ய�� பண�யா�றிய ஆசி�ய�க� 

அவைர த�க� சக ஆசி�ய� எ�பைதவ�ட த�க�ைடய 

��வாகேவ க�தினா�க� எ�ப�தா� நித�சன உ�ைம. 
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6 

���ப� தைலவராக... 

 

1962ஆ� ஆ�� ைவகாசி மாத�தி� 

ச��க��தர�தி���, ஆ�ைட�த�க�தி��� தி�மண� 

நைடெப�ற�. ஆ�ைட�த�க�, ச��க��தர�தி� ��த 

சேகாத� வ�ள �ய�மாள�� �த�வ� ஆவா�. ஆ�ைட�த�க� 

ப�ள��ப��� அதிக� இராதவ� எ�ற ேபாதி��, 

ச��க��தர�தி� ஆசி�ய� ெபா��ைப உண��� அவ��� 

உ��ைணயாக இ��தா�. ���ப� ெபா���க� 

��வைத�� தாேன ஏ�� ச��க��தர� ஆசி�ய� 

இய�க� பண�ய�� த�ைன ���க ���க ஈ�ப��தி� 

ெகா�ள உதவ�னா�.  

ச��க��தர� – ஆ�ைட�த�க� இ�லற வா�� 

அவ�க��� சரவண��மா�, சீன�வாச ெச�வ��மா� எ�ற 

இ� �த�வ�கைள��, உமாேதவ�, 

ஞான���ேகாைத, அப�ராம��த� ஆகிய 

��� �த�வ�கைள�� அள��த�. 

 

ச��க��தர� த� 

ப��ைளகள�� ப��ப�� மி��த கவன� 

ெச��தினா�. க���பாக இ��தா�. 

அேத சமய�தி� கன�வாக��, 

�ழ�ைதகள�� உ�ற ந�பனாக�� இ��தா�. ப��ைளகள�� 

��தக�கைள எ��� வர� ெச�� தாேன ேக�வ�க� 

ேக�பா�. ப��ைளக� ேத�வ�� �ைறவான ேத�ெவ�க� 

ெப�றா� ந�றாக� ப����ப� வ�����வா�. ப��� 

எ�ப�தா� அழியாத ெசா�� எ�� அறி����வா�. த� 

��த மக� உமாேதவ�ைய ர�யாவ��� அ��ப� 

ம���வ��� ப��க ைவ�க ேவ��ெம�� அவ� ெப��� 

வ���ப�னா�. ஆனா�, அ� நைடெபறவ��ைல. 

 

‘��டா’ தா� என�� உய��. அத�க��தா� ேபா� 

தா� ந��க� எ�லா� எ�� த� மைனவ�ய�ட� 

ச��க��தர� அ��க� ��வ���. 
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ஓமிேயாபதி ேத�� எ��� ேநா�க��ட� ஓ�� 

கிைட��� ேநர�கள�� ஓமிேயாபதி ம���வ�ைற �றி�த 

��கைள� ப��� வ�தா�. க���ய�� ேவைல 

ெச�பவ�க��� ஓமிேயாபதி ம���கைள இலவசமாக 

வழ�கினா�. ஆசி�ய� பண�ய�லி��� ஓ�� ெப�ற�ட� 

ஓமிேயாபதி ம���வராக ெசய�பட வ���ப�னா�. 

 ‘��டா’ அைம�� ேவைலக��காக ச��க��தர� 

வார�கண�கி� ெவள���கள�� 

����பயண� ேம�ெகா�வா�. 

இ�ப� அைலகிற��கேள, உ�க� 

�ைணவ�யா� ஒ��� �ற 

மா�டா�களா எ�� �ட 

ந�ப�க� ேக�ப���. 

வ���ேதா�ப� எ�ப� 

ச��க��தர� ���ப�தி� சிற��� ப�பா��. ஆசி�ய�, 

மாணவ� எ�� பல� அவ� வ ����� வ�� 

ெகா�ேடய���பா�க�. ச��க��தர� யாைர�� 

உணவ��தாம� அ��ப மா�டா�. அவ�ைடய மாணவ�க� 

சில� சில சமய�கள�� ேத�கா� ம��� ஏல�கா� 

ேபா�றவ�ைற த�க� வ ��கள�லி��� ெகா�� 

வ�வா�க�. ஆனா�, ச��க��தர� எைத�� ஏ�க 

மா�டா�. 

ப��ைக சமய�கள�� ப�ற மத�கைள� ேச��த 

ந�ப�கைள�� வ������ அைழ�பா�. ப�தி�ைக 

ேபா�பவ� �த� ப�ேவ� ந�ப�க� அ�த வ���தி� 

இ��பா�க�. ந�ப�க� இ�லாம� வ���� எ�பேத 

கிைடயா�. 

த� ெந��கிய உறவ�ன� ப��ைளகைள த� 

வ ���ேலேய ப��க ைவ�தா�. அவ�கைள�� த� 

ப��ைளக� ேபா�ேற க����ட� வள��தா�. 
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7 

இய�க� தைலவராக .. 
 

��டா அைம�ப�� தைலவராக� ெசய�ப�ட 

கால�தி� ச��க��தர� பல க���கள�� ப�ர�சைனக� 

பலவ�ைற� த���க ேவ��ய���த�. எைத�� ப��ன� 

பா���� ெகா�ளலா� எ�� அவ� ஒ�ேபா�� ஒ�தி� 

ேபாடம�டா�. அ�த� க����ேக ெச�� வ��வா�. 

பாதி�க�ப�ட ஆசி�ய�கைள� பா��� வ�பரமறி�� 

ச�ப�த�ப�ட க���ய�� நி�வாக��ட� வ�வாதி�� 

அத�ெகா� த��� கா�பா�. ப��வாத� ேபா�ைக� 

கா�ப���� நி�வாக��ட� ேமாதி வ��வா�. எைத� 

�றி��� அவ� அ�ச மா�டா�. அவர� அ�� 

�ைறயான� எ�தெவா� க���ய�� ப�ர�சைன�� அ�த� 

க���ய�� வாய�லிேலேய த���க�பட ேவ��� 

எ�பதா��. 

1980ஆ� ஆ��� சிவகாசி அ�யநாடா� 

க���ய�லி��� ேபராசி�ய� ெஜகத�ச� 

ெவள�ேய�ற�ப�டா�. அவைர ம���� பண�ய�� 

அம��த�ேகா� ��டா ேபாரா�ட� �வ�கிய�. 

பாதி�க�ப�ட ஓ� ஆசி�ய��காக ��டா உ��ப�ன�க� 

அைனவ�� மறிய� ெச�� சிைற��� ெச�வ� எ�ற 

��டா ெபா����வ�� ��� ச��திர ��கிய��வ� 

வா��த�. ேவெற�த ச�க�தி��� இ�லாத ெப�ைமைய 

��டா இ���வ�� �ல� அைட�த�. ஆய�ர�கண�கான 

ஆசி�ய�க� சிைற ெச�றன�. ப��ன� இ�ேபாரா�ட�தி� 

ஆசி�யர�லா அ�வல� ச�க�� (டா�சா�) இ��� 

ெகா�ட�. க��� ஆசி�ய� - அ�வல� ��டைம�� 

(FOCEA) உ�வாக இ�ேபாரா�ட� அ��தளமி�ட�. ம�ைர 

காமராஜ� ப�கைல�கழக�தி� ��� ஆசி�ய�கள�� 

மறிய�, அைத� �வ�கி ைவ��� ேபசிய ச��க��தர� 

அ�ப�கைல�கழக நி�வாக�தி�� எ�ச��ைக வ���தா�. 
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”ஏ, ப�கைல�கழக நி�வாகேம! ைவர�ப�ரகாச���� 

வ�கால�� வா��கிறாயா? நா�க� நிைன�தா� எ�க� 

ச�க�ைத� சா��த ஆய�ர�கண�கான உ��ப�ன�� உ�ேள 

���தா� உன� ேகா�ைட��, இ�த� க��ட�க�� �� 

�ளா�� ஜா�கிரைத” எ�� க�ஜி�தா�. ெஜகத�சைன ம���� 

பண�ய�� அம��த ேவ��� எ�� ப�கைல�கழக� ஆைண 

ப�ற�ப��த�. 

ேபராசி�ய� ெஜகத�சன�� பண�ந��க� ச�ப�தமான 

வழ�� ெச�ைன உய�ந�திம�ற�தி� இ��த ெபா�� அேத 

சிவகாசி அ�ய நாடா� க��� நி�வாக�, பா��ய� எ�ற 

நா�� வ�ட� பண�யா�றிய வ���ைரயாளைர பண� ந��க� 

ெச�த�. உடேன ேபராசி�ய� ச��க��தர��, ��டாவ�� 

அ�ைறய �கைவ மாவ�ட� தைலவ� ேபராசி�ய� 

ராஜூ�� ெச�ைன��� ெச�� அ�ைறய மாநில க�வ� 

அைம�ச� அர�கநாயக�ைத� ச�தி�தன�. 

பா��ய� பண� ந��க� ெச�ய�ப�டைத நி��தி 

ைவ�க தன�யா� க��� ஒ��கா��� ச�ட�ப� 

அரசா�க�தி�� அதிகார� உ�ள� எ�பைத� ���� கா�� 

உ�தரவ�ட� ேகா�னா�. அவ�� அைத ஏ�� அ�வாேற 

உ�தரவ��டா�. 

ச��க��தர��, ராஜூ�� சிவகாசி��� ெச�� 

க��� �த�வைர� ச�தி�� பா��யைன பண� ெச�ய 

அ�மதி���ப� ேகா�ன�. அைத� தாளாள�தா� ெச�ய 

ேவ���. நா� ெச�ய ��யா� எ�� �த�வ� �ற�� 

ச��க��தர� மி��த ேகாபமைட�தா�. வ���ைரயாள� 

பா��யைன� பா��� “ந��க� வ������ ேபா� பாட� 

நட���க�” என ச��க��தர� �றினா�. அவேரா� 

ச��க��தர��, ராஜூ�� அ�த வ��ப���� ெச�றன�. 

அ�ேக ேவெறா� ஆசி�ய� பாட� நட�தி� ெகா����தா�. 

பா��ய�� அ�ேக நி�� பாட� நட�த� ெதாட�கிய�� 

த����� ஏ�ப�ட�. சில� பா��யைன� தா�க 

�ய�றன�. அைத� க�� சினமைட�த ச��க��தர� 

அவ�கைள எ�ச��தா�. 
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”எ�க� உ��ப�ன� ம�� எவ� ���வ�ர� 

ப�டா�� ெதா�ட ைகைய ����தி�ேவா� ஜா�கிரைத” 

எ�� உர�த �ரலி� �ற��, பா��யைன� தா�க 

எவ���� �ண�� வரவ��ைல. 

அ�க���ய�� இ�ச�பவ�தி��� ப��, 

ஆசி�ய�கைள ேவைல ந��க� ெச�வெத�ப� அறேவ நி�� 

ேபான�. 

“��டா” உ��ப�ன�க� ேபாரா�ட� �ண� 

மி�கவ�களாக வ�ள�க ேவ��ெம�� ச��க��தர� 

வலி����வா�. 

ேபாரா�ட�கள��றி, தியாக�கள��றி ெவ�றி 

கிைட�கா� எ�ற க��ைத வ�ள�க, “ேபா��கள�தி� 

சிரா��� இ�லாம� ெவ�றி ெபற ��யா�” எ�� 

உ��ப�ன�க���� ���� கா�ப��பா�. 

ச��க��தர� ேபாரா�ட ல�சிய�ைத ம��ேம 

கா�பா�. அதனா� ஏ�பட� ��ய வ�ைள�கைள� ப�றி 

அவ� எ��ேம கவைல�ப�டதி�ைல என� ��� 

ேபராசி�ய� ராஜூ அத�ெகா� உதாரண�ைத� கா��கிறா�. 

1977ஆ� ஆ��� ம�ைர ப�கைல�கழக 

வளாக�தி� ஓ� ஆ��பா�ட�தி�� ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�. 

அதி� கல�� ெகா�ள ச��க��தர� 

உ�தமபாைளய�திலி��� �றி�த ேநர�தி� வ�� வ��டா�. 

அ�சமய�தி�தா� ேபராசி�ய� ராஜூ அவைர 

�த��ைறயாக� ச�தி�கிறா�. 

அ�ைறய ஆ��பா�ட�தி� கல�� ெகா�பவ�க� 

அைனவ�� ைக� ெச�ய�ப�� சிைற�சாைல�� 

அ��ப�ப�வா�க� எ�� தகவ� வ�கிற�. இைத� 

ேக�வ��ப�ட அ�ைறய ம�ைர மாவ�ட� ெசயலாள� 

ஆ��பா�ட� கள�தி�ேக வரவ��ைல. ச��க��தர� 

எைத�ப�றி�� கவைல�படாம� ஆ��பா�ட�தி��� 

தைலைம தா�கி �ழ�க�க� எ��ப� நட�தி� கா�ப��தா�. 

எவ�� ைக� ெச�ய�படவ��ைல. இ� 1977 �ச�ப� 

ேபாரா�ட�தி�� �� நைடெப�ற நிக��சி எ�ப� 

�றி�ப�ட� த��த�. 
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மாவ�ட “��டா” அைம��கள�� ஏ�ப�� 

ப�ர�சைனகைள�� ெபா�ைமயாக� த���� ைவ�பதி� 

ச��க��தர�தி�� சில அலாதி� திறைம���. 

ராமநாத�ர� மாவ�ட ��டா அைம�ப�� சில �தாபன 

ப�ர�சைனக��, க��� �ர�பா�க�� இ��தன. இ� 

அைம��� ேத�தலி�� ப�ரதிபலி���. 1979ஆ� ஆ�� 

நைடெப�ற ேத�தலி� ேபராசி�ய� ராஜூ 

ேதா�க��க�ப�டா�. 

ப��ன� 1981ஆ� ஆ��� அைம�ப��கான ேத�த� 

நைடெப�ற�. ராஜூைவ ேபா��ய���ப� ச��க��தர� 

வலி���தினா�. ��டா இய�க�தி�காக எ�த 

ேவைலைய�� ெச�ய� தயா� எ���, ஆனா� ேத�தலி� 

ேபா��ய�ட தா� வ���பவ��ைல எ��� ராஜூ �றினா�. 

“அைம�ெப�றா� ேத�த�, ேதா�வ�, �தாபன� 

ப�ர�சைனக� எ�லா� இ����. அைத� ப�றி� 

கவைல�பட� �டா�. ெபா��பாளராக இ��தா�தா� 

சிற�பாக� ெசய�பட ����” என ராஜூ��� ஆேலாசைன 

�றி ேபா��ய�ட ைவ�தா�. 

அத� ப�� ச��க��தர�, ராமநாத�ர� மாவ�ட� 

க���க� அைன�தி��� ெச�� ��டா 

உ��ப�ன�க�ட� வ�வாதி��, ப�ர�சைனகைள� த���� 

ைவ�� ஒ��ைம�ப��தினா�. இர�டா�� கால�தி� 

ச��க��தர� இ�த� சாதைனைய� ���தா�. இ� ��டா 

இய�க� �றி�� தன�� மி��த ந�ப��ைக ஏ�பட� ெச�த� 

என ேபராசி�ய� ராஜூ ��கிறா�. சக ேதாழ�கள�ட��, 

அ��த தைல�ைற� ேதாழ�கள�ட�� உ�ள திறைமைய� 

க��ப���� மனமாற� பாரா�� ஊ�க�ப���வதி� 

ச��க��தர� இைணய�றவ� எ�� அவைர 

ெநகி��சிேயா� நிைன� ��கிறா� ராஜூ. 

 

��டாவ�� ெபா�� ெசல�கைள� சி�கனமாக நட�த 

ேவ��� எ�பதி� கவனமாக இ��பா�. சில சமய�கள�� 

அைத எ���� ெசா�லி சில ெசல�கைள �ைற�க� 

ெசா�வா�. த�க ேந��� ேபா� உண�, பயண� 

ேபா�றவ�றி�� �ைறவாகேவ ெசலவ��வா�. நிதிைய� 



... 

23 |                                                                  ��டாேவ... ��சாக 

 

ைகயா�வதி� எவேர�� ச�ய��ைல எ�றா�, அவ�கைள� 

க�ைமயாக எ�ச��பா�. 

எ�த� ப�ர�சைனயானா��, ச��க��தர� அைத 

த�ர ஆரா��� ேயாசி��� தா� ��ெவ��பா�. 

ேமெல��தவா�யாகேவா, தி�ெர�ேறா எ�த ��வ���� வர 

மா�டா�. “��டா” அைம�� ச�ப�த�ப�ட வ�ஷய�கள�� 

அ�த�த� கிைளகள�� ெபா��பாள�கைள தன� வ ����� 

வரவைழ�� வ�வாதி�பா�. மா��� க����ளவ�கைள�� 

ெதள��ப��தி த� வழி��� ெகா�� வ�� திறைம 

அவ��� இ��த�. 

ச�க�தி� ேசராத ஆசி�ய�கைள, தய��கிற 

ஆசி�ய�கைள அவ� ஈ���� வ�தேம 

வ��தியாசமானதாய�����. “வ��த�ப�� பார� 

�ம�பவ�கேள! வா��க� ��டா இைள�பா�த� த��” 

எ�� அ�ேபா� அைழ�பா�.  

“உ�க��� ச�ட�தி� பா�கா�� ேவ��மா? 

ச�க�தி� பா�கா�� ேவ��மா? ச�க�தி� பா�கா��தா� 

உ�தரவாதமான�. நிர�தரமான�” எ�� ச�க�தி� 

அ�ைமைய� ��ய ைவ�பா�. 

“ப�ற��� ேபாேத ெதா��� ெகா�ைய அ���� 

ேதாள�� ேபா��� ெகா�� ேபாராட� கிள�ப�ய மாெப�� 

இய�க�தா� ��டா” எ�� அவ� ெப�மித��ட� 

���ேபா� உ��ப�ன�க� ைகத�� மகி�வா�க�. 

அவர� அ�த அ���ைற மி��த பலனள��த�. 
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8 

ேபாராள�யாக ... 
 

ச��க��தர� ‘��டா’வ�� தைலவரான�ட� 

ேஜ�� வ��லிய� உ�ள��� ச�க�தி� ��கிய 

ஊழிய�க��� ப�.ேக.ராஜன�� இட�ைத ச��க��தர� 

நிர�ப ���மா எ�� ஒ� ச�ேதக� எ��த�. ஏென�றா� 

ப�.ேக.ராஜன�� ேப�சா�ற� ப�ரசி�தி ெப�ற�. தன� 

சரளமான உைரய�னா� அைனவைர�� கவ��தி���� 

திறைம ெகா�டவ� அவ�. மி��த நிதான��, 

அைமதியானவ�மான ச��க��தர� இ�தைகய தா�க� 

ெச��த ���மா எ�ற ேக�வ� எ��த�.  

ஆனா�, அைனவைர�� வ�ய�க ைவ��� வ�ன�, 

ராஜ� வ���� ெச�ற ெவ�றிட�ைத ச��க��தர� தன� 

எள�ைமயான �ண�தி� �ல��, தியாக உண�� மி�க 

பண�ய�� �ல�� ���தி ெச�த� ம��ம�ல. 

உ��ப�ன�கள�� ேபராதர� ெப�ற மாெப�� தைலவராக�� 

வ�ள�கினா� என ேஜ�� வ��லிய� மிக� ெதள�வாக� 

��கிறா�. 

ச��க��தர�தி� சாதைனக�� ஒ�� ேபாரா�ட 

தள�தி� அ��தள�ைத வ���ப��தியதா��. அத�� 

���வைர க��� ஆசி�ய�க� ப�ர�சைனய�� ‘��டா’ 

ம���தா� ேபாரா��. ேவெற�த அைம�ப�� உதவ�ைய�� 

அ� ேகா�யதி�ைல. இ�த நிைலைமைய ச��க��தர� 

மா�றினா�. தா� பண����த உ�தமபாைளய� க��தா 

ரா��த� க���ய�� அவ� நட�திய ேபாரா�டேம இத��� 

சா�றா��. 

1976ஆ� ஆ��� உ�தமபாைளய� க��� 

ேபாரா�ட�தி� இதர ெதாழி�ச�க�க�ட�� ெதாட�� 

ெகா�� ஆசி�ய� ேபார�ட�ைத ம�க� ப�ேக��� 

ேபாரா�டமாக மா�றி வ� ேச��தா�. இ�த நடவ��ைக 

வ�வ� ப��ன� ‘��டா’வ�� அ���ைற வ�வமாகேவ 

மாறிய�. 
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க��� ஆசி�ய�க��� தன�� ச�க�, க���ய�� 

பண����� ஆசி�ய�லாேதா��� தன�� ச�க� ஆகிய இ� 

ச�க�களாக எ�வ�த ��� நடவ��ைக�� இ�லாம�தா� 

இ��� வ�தன. ச��க��தர� அதி� ஒ� மா�ற� 

ெகா�� வர� பா�ப�� ெவ�றி�� க�டா�. ஆசி�ய�-

ஆசி�ய� அ�லாதா� என இ� ப�திய�னைர�� உ�ளட�கிய 

“க��� ஆசி�ய�-அ�வல� ��டைம��” (Federation of 

College Employees’ Association) எ�ற அைம�� உ�வாக 

ச��க��தர� வழிவ��தா�. அ�த அைம�� இ��� 

ெசய�ப�� வ�கிற�. 

��டா அைம�பான� த�கள� நடவ��ைகக��� 

ம��� ேபாரா�� அைம�பாக� ���கி வ�டாம�, சேகாதர 

அைம�ப�ன� நட��� ேபாரா�ட�க���� ஆதர� 

ெத�வ��க ேவ��ெம�பதி� ச��க��தர� உ�தியாக 

இ��தா�. 

1981ஆ� ஆ��� அ�ணமைல� 

ப�கைல�கழக�ைத� ேச��த ஆசி�ய�க��, ஆசி�ய� 

அ�லாத ஊழிய�க�� சில ேகா��ைககைள ��ைவ�� 

ேபாரா�ட� �வ�கின�. அத� �த�ப�யாக ெப�� 

ஊ�வல�ைத நட�தின�. ேபாரா�ட�ைத� த�வ�ர�ப��திய 

ேபா� அவ�க� அைனவ�� ைக� ெச�ய�ப�� 

சிைறய�லைட�க�ப�டன�. ேபாரா�டேம ப��ப����� 

ேபா�வ��� எ�ற நிைல ஏ�ப�ட�. 

இ�சமய�தி� ��டாவ�� ெபா���� ��ட� 

நைடெப�ற�. 

அதி� ேபசிய ேபராசி�ய� பா��தசாரதி, 

அ�ணாமைல ஆசி�ய� ேபாரா�ட�தி�� ��டா 

ஆதரவள��க ேவ��ெம�றா�. ஆனா� ெப��பாலான 

உ��ப�ன�க� இத�� உ�சாகமான ஆதரவள��கவ��ைல. 

ப��ன� ேபசிய ச��க��தர� ெபா���� 

உ��ப�ன�க��� ஓ� அ�ச�ைத மனதி� பதி��ப� ���� 

கா�ப��தா�. “ஒ� ேபாரா�ட�ைத ந��கி �சி க�� 

வ��டா� அ��தா� ேபா� நா� நட�த� ��ய 

ேபாரா�ட�தி�பா�� அர� அேத அ���ைறைய�தா� 

கைட�ப�����. எனேவ அ�ணாமைல� ேபாரா�ட� 
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ேதா�க��க�பட� �டா�. ��டா அ�த 

ஆசி�ய�க��காதரவாக ஒ����ைறைய எதி���� ேபாராட 

ேவ���. அ�தா� ‘��டாவ�� கடைம’ எ�� 

உண��சிகரமாக அவ� உைரயா�றிய ப�� ெபா���� அவ� 

�றியைத ஏ��� ெகா�ட�. அ�ணாமைல 

ேபாரா�ட�தி�� ஆதரவாக கால வைரய�ற ேவைல 

நி��த� �வ�க� ேபாவதாக அறிவ��த�. ப��ன� ேஜஏசி�� 

இ���ைவ ஏ��� ெகா�� ேபாரா�ட�தி� இற�க 

��ெவ��த�. அ�ணாமைல� ப�கைல�கழக 

ஆசி�ய�கைள சிைறய�லி��� வ��வ��க ேவ��ெம�ற 

ஒேர ேகா��ைகைய ைவ�� தமிழக� ��வ�� உ�ள 

ஆசி�ய�க� 6 நா�க� ேவைல நி��த� ெச�தன�. 

இைத�க�ட தமிழக அர� நிைலைம ���கிற� என� 

���� ெகா�� அ�ணாமைல� ப�கைல�கழக 

ஆசி�ய�கைள வ��தைல ெச�� ேப�� வா��ைதைய� 

�வ�கிய�. உட�பா�� ஏ�ப�ட�. ேஜஏசிய�� ப�ற 

ேகா��ைககள�� ம��� ேப�� வா��ைத நைடெப�� ேவ� 

பல ேகா��ைககைள�� அர� ஏ��� ெகா�ட�. 

தன� க���ய�� ேபராசி�ய� ச��க��தர� 

தைலைம தா�கி நட�திய �த� ேபாரா�டமான� 1976ஆ� 

ஆ��� �வ�க�தி� நைடெப�றதா��. க��� 

நி�வாக�தி� �ைறேக�கைள�ப�றி அர��� ஆசி�ய�க� 

ம� ஒ�றிைன அ��ப�யதா� ேகாபமைட�த நி�வாக� 

கிைள� ெசயலாள� சீன�வாச�, ேகாபா�, �ைர�சாமி உ�பட 

பண���ப�� இைளய ஆசி�ய�க� பன�ெர�� ேபைர 

ேவைலந��க� ெச�த�. இத�� எதி��� ெத�வ���� 

�ைறய�� க��� 

திற�த நாள�� 

ேவைல��� ேபாக 

மா�ேடா�. ேவைல 

ந��க� ெச�ய�ப�ட 

அைனவைர�� 

ம���� பண�ய�� 

அம��த ேவ��� 

என� ேகா� அைன�� 
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ஆசி�ய�க�� ேவைல நி��த� ெச�தன�. ச��க��தர� 

க��� வாய�லி� நி�� இ�த� ேபாரா�ட�தி�� தைலைம 

தா�கினா�. 

க��� நி�வாகிக� இ�த� ேபாரா�ட�ைத 

எதி�பா��கவ��ைல. எனேவ ஆசி�ய�கள�� �� ேவைல 

நி��த��, அத�� மாணவ�க� ஆதரவள��ப�� ேச��� 

அவ�க��� பய�ைத ஏ�ப��திய�. ேவ� வழிய��றி 12 

ேபைர�� நி�வாக� ம���� பண�ய�� அம��திய�. 

க����� ம���� திற�க�ப�ட�. 

இ�த� ேபாரா�டமான� ஆசி�ய�கள�ைடய�� மி��த 

ந�ப��ைகைய ஏ�ப��திய�.  

ஒ��ப��� ேபாரா�னா� ெவ�றி ெபற ���� 

எ�ற உண�ைவ��, ச��க��தர�தி� தைலைம ம�� 

ந�ப��ைகைய�� ஏ�ப��திய�. 

இர�டாவ� ெப�ய ேபாரா�ட�, 1976ஆ� ஆ�� 

ெச�ட�ப� மாத� நைடெப�ற�. அ�சமய�தி�� அ�த� 

க��� ஆசி�ய�க��� பல மாத� ச�பள� பா�கியாக 

இ����. அவ�க� வா��ைகேயா மிகமிக� சிரமமானதாக 

இ��த�. ெச�ட�ப� மாத�ைத�� ேச��� 6 மாத பா�கி 

அவ�க��� இ��த�. ெச�ட�ப� மாத� 6ஆ� ேததிய�� 

ஆசி�ய�க�, க��� �த�வைர� ச�தி�� ச�பள�பா�கி 

ேக�டன�. ஆனா� �த�வேரா மாணவ�கள�ட� ெச�� 

காலவைரய��றி க��� அைட�க�ப�� வ��டதாக 

அறிவ��தா�. 

இைத�க�ட ச��க��தர�� இதர ஆசி�ய�க�� 

க���ைய அைட�க ேவ�டாெம���, த�க� 

சிரம�தி�கிைடேய பண�யா��வதாக�� ெத�வ��தன�. 

ஆனா� க��� �த�வேரா ஆசி�ய�கள�� ேவைல 

நி��த� காரணமாக க��� அைட�க�ப���ளதாக��, 

அவ�க� மாணவ�கைள� ���வ��டன� எ��� �றி 

ஆசி�ய�க� சில� ம�� காவ��ைறய�ட� �கா� ேவ� 

ெச�தா�. 

எனேவ உ�ைமயான நிைலைமகைள ம�க��� 

வ�ள�கி�� ெபா��� ‘வ�ள�க�� ேவ��ேகா��’ எ�ற 

தைல�ப�� ச��க��தர� ஒ� ���� ப�ர�ர� எ�தினா�. 
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“அ�ல�ப�� ஆசி�ய�க� சா�பாக” இ� ெவள�ய�ட�ப�ட�. 

அதி� ஆசி�ய�கள�� ப�தாப நிைலைமைய ச��க��தர� 

ப��வ�மா� �றி�ப�����தா�. 

 

 எ�கள�� மைனவ� ம�கள�� நைகக� எ�லா� 

ஏ�கனேவ அட�� கைடகள�� அைட�க�� 

����வ��டன 

 எ�க���� ெத��தவ�கள�ட� எ�லா� கட� 

வா�கி� த���� வ��ட� 

 கைட�கார�க� ைக வ���கிறா�க� 

 கட�கார�க� வைச ெபாழிகிறா�க� 

 வ��திகள�� த�க இயலவ��ைல 

 

இ�வா� ஆசி�ய�கள�� ப�தாப நிைலைமைய 

வ�ள�கிய ப�� மாணவ� க�டண�கைள��, அரசின� 

மான�ய�கைள�� ெகா�� அ�த� க���ைய சிற�பாக 

நட�த ���� எ�பைத�� ச��க��தர� அ�த ���� 

ப�ர�ர�தி� ���� கா��ய���தா�. 

இ�த� ப�ர�ரமான� ஆசி�ய�க� ம�� பழிேபா��� 

த�ப��க �ய�ற க��� �த�வைர��, நி�வாக� 

��ைவ�� ம�கள�ைடேய அ�பல�ப��திய�. அரசா�க� 

தைலய�ட ேவ��ய நி��ப�த� ஏ�ப�ட ப��ன� க��� 

திற�க�ப�ட�. ஆசி�ய�கள�� ச�பள�பா�கி�� 

ெகா��க�ப�ட�. 

1977ஆ� ஆ��� ம���� ச�மள� பா�கி� 

ப�ர�சைன எ��த�. ஆசி�ய�க��� அ�வா�� ஜூைல 

வைர 9மாத ச�மள� பா�கி இ��த�. எனேவ, 

இ�க���ைய தமிழக அரசா�கேம ஏ�� நட�த 

ேவ��ெமன ஆசி�ய�க� ேகா��ைக ைவ�� 

ேபாரா�ட�தி� இற�கின�. மாநில அரசா�க�திட� 

�ைறய��டதி� ஜூ� மாத�தி���ய ச�பள� ம��� 

த�வதாக� �றிய�. ஆனா� ஆசி�ய�க� அ�த ஒ� மாத 

ச�பள�ைத ம��� ெபற ம��� வ��டன�. 

இ�ப�ர�சைனைய ெவ�� க��� ஆசி�ய�-

நி�வாக� ப�ர�சைனயாக நி��தி வ�டாம� அைத ம�க� 
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ப�ர�சைனயாக ெகா�� ெச�ல ேவ��ெம�� 

ச��க��தர� க�தினா�. அத� ெபா��� 

ச�வக�சிய�னைர�� ெகா�ட ஒ� ��ைவ ச��க��தர� 

உ�வா�கினா�. “க��� சீரைம��� ��” எ�ற இ�த� 

��வ�� தைலவராக கா�கிர� தியாகி ���ப�� ஹாஜி 

அ�லா ப��ைச ரா��த��, உ��ப�ன�களாக கா�கிர� 

க�சிைய� ேச��த ெட�ல� ராஜூ, ஜனதா க�சிைய� ேச��த 

பழன��சாமி ம��� ெஜகத�ச�, தி�கைவ� ேச��த அன �பா, 

அதி�கைவ� ேச��த ெஜய���லா�த�� ம��� 

ைசய�கா�, மா��சி�� க��ன��� க�சிைய� ேச��த 

உேச� ம��, �கம� அலி ம��� அகம� ��தா�, இ�திய 

க��ன��� க�சிைய� ேச��த ெவள�ய�ப�, 

ேக.எ�.ப�.சி�ன��ைர ஆகிேயா�� இ��தன�. 

இ�த ��வ�� ஆதரேவா� ஆசி�ய�கள�� ெதாட� 

உ�ணாவ�ரத�தி�� ச��க��தர� ஏ�பா� ெச�தா�. 

வ�டா�சிய� அ�வலக� ��� ஒ� ப�த� ேபாட�ப�� 

உ�ணாவ�ரத� �வ�கிய�.  

கா�றினா��, மைழய�னா�� பாதி�க�ப�டதா� 

ப�தைல� பல�ைற மா�றியைம�க ேவ��ய���த�. 

ஒ�ெவா� நா�� ஆசி�ய�க��, அ�வல�க�� 

உ�ணாவ�ரத� இ��தன�. இவ�க� 48மண� ேநர� 

உ�ணாவ�ரத� இ��பா�க�. அத���ப�� ம�ெறா� �� 

உ�ணாவ�ரத� இ����. இ�வா� இ�த உ�ணாவ�ரத� 

ேபாரா�ட� 28நா�க� நட�த�ப�ட�.  

அேத சமய�தி� க����� ெதாட��� நட�த�. 

மாணவ�கள�� ப��� பாதி�க�பட� �டாெத�பத�காக இ�த 

ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�. 

 

ஆசி�ய�கள�� ஒ��ைமயான ேபாரா�ட�, அைன�� 

அரசிய� க�சிக� ம��� க�ப� ப�ள�தா�� ம�கள�� 

நி��ப�த� ஆகிய அைன�தி� வ�ைளவாக வ�� வா�ய� 

இ�த� க���ைய ஏ�� நட�த �� வ�த�. அ�ைறய 

வ�� வா�ய அைம�ச� ராஜா �கம� இ�த� ேபாரா�ட�ைத 

���� ைவ�தா�. 
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க��� ஆசி�ய� இய�க� ெப�தாக வள��திராத 

கால�தி� நைடெப�ற ேபாரா�ட� இ� எ�பைத�� காண� 

தவற��டா�. அ�த� க���ய�� நி�வாகிக� 

சாதாரணமானவ�கள�ல. பணபல��, ச�க� ெச�வா��� 

மி�கவ�க�. அவ�க��ெகதிராக� ேபாரா�வ�� 

சாதாரணமானத�ல. எனேவ, இ�ேபாரா�ட�தி� �ல� 

ச��க��தர� அ�ப�தி ம�கள�ைடேய ம�யாைத�� 

ெச�வா��� உைடய தைலவராக உய��தா�. ெத�மாவ�ட 

ஆசி�ய�கள�ைடேய ச��க��தர� ப�ரபலமான 

தைலவரானா�. 

இ�த� ேபாரா�டமான� ப��ன� ��டா அைம�ப�� 

ேபாரா�ட�க� ���� ேபாரா�ட�களாக நட�த�பட 

��ேனா�யாக இ��த�. 
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9 

ப�பாளராக ... 
 

ேபராசி�ய� ச��க��தர� ஓ� ஓ�வறியா 

ப��பாள�, ��தக� ப��ய�. தி�மண�ப�� ெகா���� ேபா� 

��தக�கைள� தா� அள��பா�. மா��சீய ��கள�லி��� 

ப�ேவ� வைக�ப�ட ம���வ ��க� வைர அவர� 

�லக�தி� இ��தன. வானசா�திர� �த� �����ழ� 

வைரய�லான அறிவ�ய� ��க�� அ�ேக இட� 

ெப�றி��தன. மா��சீய� பா�ைவய�� நி�� இல�கிய�ைத 

அலசி ஆரா�� த�ைமைய அவ� ெப�றி��தா�. 

இல�ைகய�� மா��சீய தமிழறிஞ� கலாநிதி ைகலாசபதி ம�� 

மி��த ப��� ெகா�டவ�. இல�கிய ஆசா� ஜ�வா ம�� 

அவ� த� உய�ைரேய ைவ�தி��தா� எ�றா� மிைகய�ல. 

ெத.ெபா.ம�னா�சி ��தரனா� ம��� மி��த ம�யாைத 

ெகா�டவ�. ேபராசி�ய� ச��க��தர�, ஆ�ப�ர� 

ஹி��கா�கி� நாவ�கைள��, ச� வா�ட� �கா��� 

��தக�கைள�� வ���ப�� ப���� ேநர�திேலேய 

க�பராமாயண�ைத ப�ேவ� ேகாண�கள�� அவ� 

ஆரா�வ����. க�கி, அகில�, அ�.ராமநாத� 

ேபா�ேறா�� வரலா�� நாவ�கள�� அவ��� ஈ�பா� 

அதிக�. �வ�க�தி� அவ� “இள�க�ப�” எ�ற 

�ைன�ெபயைர தன�� ��ய���தா�. க�பராமாயண�ைத 

“க�பராமாயண�தி� கிைள� கைதக�” எ�ற தைல�ப�� 

ஆரா��� �ைனவ� (டா�ட�) ப�ட� ெபற அவ� மி��த 

வ���ப� ெகா����தா�. அத�காக த� ெபயைர பதி� 

ெச��� ைவ�தி��தா�. ஆனா� ஆசி�ய� இய�க� பண�க� 

காரணமாக அைத� ெச�ய அவ��� ேநரேம 

கிைட�கவ��ைல. 

தமி�ெமாழிய�� அைன��� பாட�கைள�� 

க�ப��த� ேவ��� எ�� அவ� வலி����வா�. 

தமி�ெமாழி எ�ப� தா��பா�, ஆ�கில ெமாழி எ�ப� 

ஒ�டக�பா� எ��� அவ� ��வ���. பாரதியா� 

பாட�க� அைன��� அவ��� மன�பாட�. பாரதிைய� 

�றி�� ப�ரபல எ��தாள� ெதா.�.சி.ர�நாத� 
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எ�திய���பைத ேபராசி�ய� ச��க��தர� 

மன�பாடமாகேவ ஒ�ப��பா�. 

த��ைடய சிரமமான ெபா�ளாதார 

நிைலைமய����ட ஏைழ, எள�ய மாணவ��� ���தள� 

உதவ� ெச���ளா�. ஏைழ� ���ப�கைள� ேச��த இ� 

ேஜா�ய�ன��� தி�மண� ெச�� ைவ���ளா�. 

த�பாவள��� அவ�க��� �ண� எ���� ெகா��ப����. 

சி�வ�, சி�மியைர� �ட “வா�க, ேபா�க, 

வா�க�மா, ேபா�க�மா” எ�ேற ��வா�. இள� 

ஆசி�ய�கைள�� ம�யாைத�ட� தா� அைழ�பா�. 

“பண� ேச��க ேவ��ெம�ேறா, ெசா�� ேச��க 

ேவ��ெம�ேறா எ�வ�த ஆைச�� ெகா��ராத அவ�, 

தன�ெகன வ���� ெகா�ட ெகா�ைகைய� 

கைட�ப���பதி� மி��த கறாராக இ��பா�. எள�ைம 

மி�கவ�. ச�க உ��ப�ன�க��� ஒ� �� மாதி�யாக� 

திக��தா�. ெதாழி�ச�க� தைலவ� எ�வா� இ��க 

ேவ��ெம�பத�� அவ� ஓ� நைட�ைற உதாரண�. 

அவ�ட� அளவ�ற இல�கிய� திறைம ெபாதி�� கிட�த�. 

ஆனா� ச�க ெசய�பா�க��� அவ� அதிக ேநர� ெசலவ�ட 

ேவ��ய���ததா� அவர� இல�கிய� ேபரா�ற� ெவள��பட 

��யா� ேபாய���” எ�� ேபராசி�ய� பா.பா��தசாரதி 

நிைன�ப���கிறா�. 
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தியாக த�பமாக ... 

 

ந��ட காலமாக த���க�படாமலி��த பல 

ேகா��ைகக��� த��� ேகா� க��� ஆசி�ய� ��� 

நடவ��ைக �� (JAC) 1980ஆ� ஆ�� ப��ரவ� மாத�தி� 

கலவைரய�ற உ�ணாவ�ரத� ேபாரா�ட�ைத� 

�வ��வெத�� ��� ெச�த�. 

க��� ஆசி�ய�க� பண�� பா�கா��, பல 

ஆ��க� வ���ைரயாளராக இ��தவ�க� ேபராசி�ய� 

பதவ��� உய��த�ப�த� உ�ள��� பல ேகா��ைகக� 

அரசா�க�தி� �� ைவ�க�ப�டன.  

க��� ஆசி�ய� ��� நடவ��ைக��� 

��ெவ��தப� ப��ரவ� 4ஆ� ேததிய�� ேபராசி�ய� 

ச��க��தர�, ஜிசி�ஏ தைலவ� ேபரா.நரசி�க�, ஏ�� 

ெபா�� ெசயலாள� ேபரா.நாகரா� ஆகிய �வ� அட�கிய 

�� ெச�ைன ெம�னா கட�கைரய�� உ�ணாவ�ரத� 

�வ�கிய�. 

ெச�ைனய�� உ�ணாவ�ரத� ெதாட�க�ப�ட 

நாள�� 16 க���கள�� ப�ரதிநிதிகளாக 60 ஆசி�ய�க� 

அைடயாள உ�ணாவ�ரதமி��தன�. ம�ைர, ெந�ைல 

ம��� நாக�ேகாவ�� மாவ�ட ஆ�சி� தைலவ� 

அ�வலக�க� ��� ெதாட� உ�ணாவ�ரத�க� 

�வ�க�ப�டன. 

தைலவ�க� �வ�� உ�ணாவ�ரத� �றி�� தமிழக 

ச�டம�ற�தி��, ச�டம�ற ேமலைவய��� ஒ�திைவ��� 

த��மான� ெகா�� வ�தன�. அரசா�க� உடன�யாக 

ஆசி�ய�க� ேகா��ைகைய� ப�சீலி�க ேவ��ெம�� பல 

உ��ப�ன�க� வலி���தின�. 

ப��ரவ� 6ஆ� ேததிய�� அைன��� 

க���கள��� ேவைல நி��த� ெச�ய ேவ��ெம�� 

க��� ஆசி�ய� ��� நடவ��ைக� �� வ���த 

ேவ��ேகா��� ஆசி�ய�க��கிைடேய ந�ல ஆதர� 

இ��த�. ஏராளமான க���க� அ�� ெசய�படவ��ைல. 
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அத�க��த நா� க�வ� அைம�ச�, ேப�� 

வா��ைத�� வ��ப� ச�க� ப�ரதிநிதிகைள அைழ�தா�. 

ஆனா� அ�றிரவ�ேலேய உ�ணாவ�ரதமி��த 

ச��க��தர�ைத�� ம�ற இர�� தைலவ�கைள�� 

காவ��ைற ைக� ெச�� தன�ய�ட�தி� அைட�த�. 

இ��வ�� காவலி� ைவ�க�ப����த இட�தி�� த�க� 

உ�ணாவ�ரத�ைத� ெதாட��தன�. 

இ�தியாக தமிழக அரசா�க� ப��ரவ� 12ஆ� 

ேததிய�� ேபாரா�ட� ேகா��ைகக� பலவ�ைற ஏ�பதாக 

அறிவ��த�. இதைன� ெதாட��� மாநில க�வ� அைம�ச� 

89 நா�களாக உ�ணவ�ரதமி��� வ�த 

ச��க��தர�தி��� ம�ற இர�� தைலவ�க���� 

ம���வ வ��திய�� பழ�சா� ெகா��� உ�ணாவ�ரத�ைத 

���� ைவ�தா�. 

உ�ணாவ�ரத�ைத ���த ேநர�தி� ச��க��தர� 

ேபச� �ட ச�திய�றி��தா�. ஏ�கனேவேய உட�நல� 

�ைற�டன���த ச��க��தர�ைத இ�த 9 நா�க� 

உ�ணாவ�ரத� ேம�� பாதி�த�. அவ�ைடய க�ல�ர� 

பாதி�ப����ளான�. 

இ�த உ�ணாவ�ரத� ேகா��ைகய�னா� 

ச��க��தர�தி�ேகா ம�ற இ�வ��ேகா எ�வ�த தன��பய�� 

இ�ைலெய�ற ேபாதி�� அவ�க� �வ�� இதர 

ஆசி�ய�க��காகேவ உ�ணாவ�ரதமி��தன�. சில நா�க���� 

ப�ற� ��ய க��� ஆசி�ய� ��� நடவ��ைக��� 

இ��வ�� தியாக�ைத� ேபா�றிய�. அ� நிைறேவ�றிய 

த��மான�தி� இ�தி� ப�தி ப��வ�மா� ��கிற�: 

”இ�ேபாரா�ட�தி� உ�ணாவ�ரதமி��த �வ���� 

எ�வ�த பய�� தர� ��ய ேகா��ைகக� இ�ைல. ��� 

நடவ��ைக��� அத� உ��ப�ன�கைள� பாரா�ட� 

ேபாவதி�ைல. அவ�க� கடைமைய� (தைலவ� ெபா��ப�ைன) 

ெச�தா�க� எ��தா� ெசா���. இ��ப��� அவ�கள� 

த�பலி� சி�தைனைய ஒ� நிமிட� ேயாசி�� மதி�கிேறா�...” 
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அமரராக ... 

 

1980ஆ� வ�ட உ�ணாவ�ரத�தி��� ப�� 

ச��க��தர�தி� உட�நிைல சீ�ேகடைடய ஆர�ப��த�. 

ைடபா��, ம�ச� காமாைல, ந��ழி� எ�� ஒ�ெவா� 

வ�யாதியாக வர ஆர�ப��த�. ஆசனவாய�� வழியாக 

அ��க� ர�த� ெவள�ேயற ஆர�ப��த�. அத�காக சிகி�ைச 

ெபற அவ� ெச�ைன ெபா� ம���வமைன��� ேபானா�. 

ஆனா� அ�ேக ச�வர கவன��க�படவ��ைல. எனேவ சிறி� 

கால�தி��� ப�� அ�ேக ேபாவைதேய நி��தி வ��டா�. 

உ�தமபாைளய� ம���வ�கள�டேம ஆேலாசைன ெப�� 

வ�தா�. 

��டா இய�க� பண�க��காக ச��க��தர� த� 

உட�நலைன�� ெபா��ப��தாம� பல ஊ�க���� 

ெச�� ந�ள�ரவ�� வ �� தி���வா�. சில இட�கள�� அவ� 

உைரயா��� ெபா�ேத ர�த� ெவள�ேயறிய�����. அவ� 

அைத உணரமா�டா�. அவ� ேபசி ���த�ட� இதர 

ஆசி�ய�க� அவர� ேவ�� ��வ�� 

ர�த�கைறயாய���பைத� க�� பதறி மா�� ஏ�பா�க� 

ெச�வா�க�. 

1982ஆ� ஆ��� அவர� உட�நிைல ேம�� 

ேமாசமைடய� ெதாட�கிய�. அ�வா��� ‘��டா’ 

அைமப�� 10வ� ஆ�� நிைற� வ�ழா பல இட�கள�� 

நட�த�ப�ட�. ������ காமரா� க���ய���, 

பாைளய�ேகா�ைட ெசய��� ஜா� க���ய��� 

நைடெப�ற வ�ழா�கள�� ச��க��தர� த� 

உட�நிைலைய ெபா��ப��தாம� கல�� ெகா�� 

சிற��ைர நிக��தினா�. தி�ெந�ேவலி ெசய��� ஜா� 

க��� வ�ழாவ�� ச��க��தர� ேப�வத�� ��பாக 

ேபராசி�ய� வ��லிய� ேபசினா�. அவ���� ப�� ேபசிய 

ச��க��தர� வ��லிய� ேப�ைச ���� கா��� ேபசி 

��டாவ��� �திய தைல�ைற உ�வாகிவ��ட� எ�� 

மகி��சி�ட� ேபசினா�. 
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வ�ழா ����ற�� அவைர வழிய��ப உட� வ�த 

எ�.சி.ச�கரலி�க�, ��ேகச� ம��� வ��லிய� ஆகிய 

�வ��, ச��க��தர�தி� ேவ�� ர�த� வ��ததாக 

இ��பைத� க�� மா�� ஏ�பா�க� ெச�� அ��ப� 

ைவ�தன�. 1983ஆ� ஆ�� ெந�ைலய�� நைடெப�ற 

��டாவ�� ப�தா�� வ�ழா மாநா���� ச��க��தர� 

வர இயலாததா� அவ� எ�தி அ��ப�ய உைர 

வாசி�க�ப�ட�. 1984ஆ� ஆ�� வ���நக� மாநா��� 

க�� உட� உபாைதக��கிைடேய கல�� ெகா�� 

ெகா�ேய�றி ைவ��வ��� உண��சிமி� உைரயா�றினா�. 

இ�தா� அவ� கைடசியாக கல�� ெகா�ட மாநா�. 

1985ஆ� ஆ�� ேம மாத�தி� க��தா ரா��த� 

க���ய�� ராமகி��ண� எ�ற ஆ�கில��ைற 

வ���ைரயாள� பண�ந��க� ெச�ய�ப�டா�. அவர� பண� 

ஊ�ஜித� ெச�ய�பட ேவ��ய ேநர�தி� க��� 

நி�வாக�தின� அவ�ட� 5ஆய�ர� �பா� பண� ேக�டன�. 

‘��டா’ அைம�� பண� ெகா��க� �டா� எ�ற�. எனேவ 

அவ� பண�ய�லி��� ந��க�ப�டா�. 

அவ��� ம���� ேவைல ெகா��க ேவ���. 

அவர� ேவைல உ�தரவாத� ெச�ய�பட 

ேவ��ெம�பத�காக ஜூைல 13ஆ� ேததி ச�வக�சி 

��ட�, ெத��ைன ஆ��பா�ட� நட��வ� எ�� ��டா 

அைம�� ��� ெச�த�. 

எனேவ அ� �றி�� வ�வாதி�பத�காக ஜூைல 

12ஆ� ேததி மாைலய�� ேபராசி�ய� ப��த��, ேபராசி�ய� 

ேகாபா� ம��� ேபராசி�ய� ெசௗக� அலி ஆகிய �வ�� 

ச��க��தர�தி� இ�ல�தி��� ெச�றன�. அவ� 

க��லி� ப��தப�ேய இ��தா�. 

யா� ெச�றா�� எ��� உ�கா��� ேப�பவ� அ�� 

எ��தி��க��ட இயலவ��ைல. ப����ெகா�ேட 

ேபாரா�ட� ப�றி ேபசினா�. அவ� சிரம�ப�� ேப�� வ�த�, 

எ��தி��க இயலாத� ஆகிய அைன��� ேச��� ��� 

ேபராசி�ய�க���� ஒ�வ�த கவைலைய��, பய�ைத�� 

ஏ�ப��தின. அவ� மி��த அபாய� க�ட�திலி��கிறா� என 

உண��� ஒ� வாடைக�காைர ெகா�� வ�� அவைர 
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க�ப�தி� உ�ள டா�ட� ��க� ம���வமைன�� 

ெகா�� ெச�றன�. டா�ட� ��க� அ�� இ�ைல. 

ேவெறா� ம���வ� ச��க��தர�ைத� ப�ேசாதி�� இர� 

��வ�� அவ� அ�ேகேய இ��கேவ��ெம�� �றி 

ம���க� ெகா��தா�. 

தன� கணவ�� உட�நிைல �றி�� அறிய அவர� 

�ைணவ�யா� ஆ�ைட�த�க� இர� 8 மண�யளவ�� 

ம���வமைன�� வ�தா�. த�ைன ேதாழ�க� கவன���� 

ெகா�வா�கெள���, எனேவ ஆ�ைட�த�க� 

உ�தமபாைளய�தி�� தி��ப��ேபா� ப��ைளகைள� 

பா���� ெகா�டா� ேபா�� எ��� ச��க��தர� �றி, 

அவைர தி��ப� அ��ப� வ��டா�.  

இர� 10 மண��� த�ைன கவன���� ெகா����த 

ேபராசி�ய�, ேதாழ�கைள அைழ�� “நாைள 

ராமகி��ண��காக ேபாரா�ட� இ��கிற�. ந��க� அத�� 

ஏ�பா� ெச�ய ேவ���. வ ������ ேபா� ஓ�ெவ���� 

ெகா���க�. ேபாரா�ட�ைத நட���க�. என�� 

ஒ��மி�ைல. நா� பா���� ெகா�கிேற�”    எ�றா�      .         

ேதாழ�கேளா அவ� �றியைத ேக�பதாய��ைல. 

அ�ேகேய இ��தன�. எனேவ ச��க��தர� ம���� 

ம���� வலி���தினா�. அவைர� தன�யாக வ���வ��� 

தா�க� ேபாக ��யா� என அவ�க� �றிய�ட�, அவ� 

அ�கிேலேய இ��தன�. 

இர� 11 மண��� ம���� அதிகள� ர�த� 

வா�வழியாக��, ஆசனவா� வழியாக�� ெவள�ேயற 

ஆர�ப��த�. உடேன ம���வ� சிகி�ைச அள��தா� 

எ�றா�� ��� மண�ேநர� கழி�� ேபராசி�ய� 

ச��க��தர�தி� ����, ேப��� நிர�தரமாக நி�� 

ேபான�. 

 

த�க� க�க� ��பாகேவ உய��� ேதாழ� 

ச��க��தர�தி� இ�தி ��� நி�� ேபானைத� க�ட 

��� ேதாழ�க�� க�ண �� வ��தன�. அவர� உடைல 

உ�தமபாைளய�தி��ள அவர� வ ������ ெகா�� 

வ�தன�. 
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அ��த சில மண� ேநர�தி��� ச��க��தர�தி� 

மைற�� ெச�தி தமிழக� ��வதி�� பரவ�ய�. 

உ�தமபாைளய�, க�ப� ேபா�ற இட�கள�� ம�க� ெப�� 

அதி��சியைட�தன�. ஆய�ர�கண�காேனா� அவர� வ ����� 

வ�� மைற�த ேபராசி�ய��� அ�சலி ெச�தன�. ெந�ைல, 

������, க�ன�யா�ம�, ம�ைர ேபா�ற ப�திகள�லி��� 

ேவ�க� �ல� ஏராளமான ஆசி�ய�க� 

உ�தமபாைளய�தி�� வ�தன�. ேசாக�தி� ��கிய���த 

ச��க��தர�தி� �ைணவ�யா����, ப��ைளக���� 

த�க� ஆ��த இர�கைல� ெத�வ��தன�. 

அ�றிரவ�� அவர� இ�தி ஊ�வல� �ற�ப�ட�. 

திரளான ஆசி�ய�க�, அ�வல�க�, அரசிய� க�சி� 

ப�ர�க�க�, சேகாதர� ெதாழி�ச�க� தைலவ�க� 

ஊ�வல�தி� கல�� ெகா�டன�. ஆய�ர�கண�கான ம�க� 

ப�ேக�ற அ�த இ�தி ஊ�வல� ��ைலயா�றா�கைர 

இ�கா��� ���த�. ச��க��தர�தி� உட��� அவர� 

�த�வ� எ����னா�. அ�ேக நைடெப�ற இர�க� 

��ட�தி� ேபராசி�ய� பா.பா��தசாரதி, ��டா அைம�ப�� 

தைலவ�க�, ம�க� இய�க� தைலவ�க� மைற�த 

தைலவ��� அ�சலி ெச��தி            � ேபசின�.      
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12 

�க�மாைல 

 

ச��க��தர�தி� மைறவ��� ��க� ெத�வ��� 

தமிழக க�வ� அைம�ச� அர�கநாயக�� ேவ� பல 

அைம��க�� த�தி� ெச�திக��, க�த�க�� அ��ப�ன. 

��டாவ�� கிைளக� ஆ�கா�ேக இர�க� ��ட�க� 

நட�தி அ���ட�கள�� நிைறேவ�ற�ப�ட த��மானஙகைள 

ேபராசி�ய� ப��த�����, தி�மதி. ச��க��தர�தி��� 

அ��ப�ன. 

��டாவ�� ��னா� �கைவ மாவ�ட� 

ெசயலாளராக இ��த காைர��� ஆசி�ய� எ�.கணபதி 

அ��ப�ய இர�க� ெச�திய�� “ஒ� ஒ�ப��லாத 

தைலவைன��, மிக� சிற�த ஒ� மன�தைன�� இழ�� 

வ��ேடா�. அவர� மைனவ�, �ழ�ைதக� ந�வா���� நா� 

இய�ற� அைன�ைத�� ெச�தாக ேவ���...” எ�� 

�றி�ப�����தா�. 

ம�ைர சர�வதி நாராயண� க��� கிைள 

அ��ப�ய ெச�திய�� “சர�வதி நாராயண� க��� 

��டா கிைள, தைலவ� ெவ. ச��க��தர�, ம�ற�தி�� 

ஆ�றிய சிற�பான பண�ைய��, தியாக�ைத�� நிைன� 

���கா� ெப���யர�தி� ஆ�கிற�. அ�னா� 

ம�ற�ைதேய ெப�தாக� ேபா�றி க���சாம�, 

ெம�வ��த� பாராம� ஆ�றிய பண�ேய அவர� உய�ைர� 

பறி�� வ��ட�. ம�ற� சிற���காக, ஆசி�ய� நல��காக 

உய�ைரேய ஈ�� தியாகியாகிவ��ட ெச�மைல 

வண��கிேறா�...” எ�� �றிய���த�. 

ம�ைர ெச�தமி� க��� ��டா கிைளய�� 

சா�ப�� அ��ப�ப�ட க�த�தி� “��டா ெதாட�க 

கால�திலி��� த� இ�தி ��� வைர ஆசி�ய� 

ச�தாய�தி�கா� பா�ப�டவ� ேபராசி�ய� ச��க��தர�. 

ஒ�ெவா� க��� ஆசி�ய�� ந�வா�ேவ தன� 

ந�வா�ெவன� ெகா�� வா��த நம� தைலவ� 

ந�மிைடேய இ�லாதவா� கால� ெச�� வ��டா�. ந� 
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ஒ�ெவா�வ�� இதய�தி�� த�பமாக ஒள�வ ��� அவ� �க� 

வா�ைவ கால� அறிய� ேபாவதி�ைல ...” எ�� 

எ�த�ப����த�. 

தி���க� கண�த� ேபராசி�ய� ேபராசி�ய� 

வ�.   சிவபால��ப�ரமண�ய�, ேபராசி�ய� ப��த���� 

அ��ப�ய இர�க� ெச�திய�� ப��வ�மா� 

�றி�ப�����தா�: 

 

 “ I cannot find a man like him who dedicated his life to our 
Association. It is not an exaggeration if I say that I don’t find apt 
words to praise him …” 

 

ம�ைர ம�ன� தி�மைல நாய�க� க��� ��டா 

கிைள, மைற�த தைலவ��� அ�சலி ெச��த 

ேபரைவ���ட� நட�தி த��மானெமா�ைற இய�றி 

அவ��� �கழ�சலி ெச�த�. 

 

அ�த� த��மான� ப��வ�மா� �றிய�: 

 

“The untimely demise of Prof.Shanmugasundaram has 

robbed the teachers movement in this part of the country of its 
peerless leader. His was a life of singular dedication., selflessness, 
hard work and sacrifice, well-lived in the service of the down-trodden 
in general and teaching community in particular … “ 
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13 

க�ண ��� ��க� 

 

ேபராசி�ய� ச��க��தர� மைற�த சில நா�கள�� 

��டா அைம�ப�� மாத ஏடான ‘��டா இத�’ மைற�த 

தைலவ��� அ�சலி ெச��தி “உதி��த �” எ�ற 

தைல�ப�� உ��கமான தைலய�க�ைத ெவள�ய��ட�. 

��டா இத� ஆசி�ய� ஏ.ேஜ�� வ��லிய� அைத 

எ�திய���தா�. 

அேத ேபா�� ��டா தைலவ� ேபராசி�ய� 

பா.பா��தசாரதி “ Here was a man – when comes such another” 

எ�ற தைல�ப�� எ�திய மன� ெநகி�� க��ைரைய�� 

அ�த இத� தா�கி ெவள�வ�த�. 

 

��டா இத� அ�ைடய�� அ�சலி 

 

உதி��த� எ�னேவா 

ஒ� � தா�... 

ஆனா� எ�க� ேதா�டேம 

ெவறி�ேசா�� ேபானேத! 

ேந�ைற�� வ�த ெச�தி 

எ�க� 

ெந�ைச� ப�ள�தத�மா! 

அவ� ேப� எ��� இ���த�மா! 

 

ப��ய ேதாழ�கேள, 

ந��ட இைடேவைள���ப�� ம�ற இத� உ�கைள� 

ேத� வ�தி��கிற�. ெபா�கி வ�� ����ன� ேபால 

���ண��சிேயா��, ��ைம� ெபாலிேவா�� பற�� வர 

ேவ��ய இத� தா�கெவா�னா ேசாகமைத �ம�� 

வ�கிற�. ஒ� சகா�த� ஓ��� வ��ட�. ஆ�டா�� 

காலமா� ந�ைம ஆக�ஷி�த தைலவ� இ�க�டான 

��நிைலய�� ந� இய�க�ைத வழிநட�திய வ �ர�, தைலவ� 

எ�ற ெசா���� தாேன ெபா�ெள�� நி�ப��த அ�த 
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மன�த�, இல�சியவாதியாக, சிற�த சி�தைனயாளராக, தைல 

சிற�த ேப�சாளராக, இய�க உ��ப�ன�க��� 

உ�ேவக���� ஆேவசச�தியாக, கல�கைர 

வ�ள�கமாய���த ந� தைலவ� இ�� மைற�� வ��டா�. 

ச�வப�� தியாக� ெச�ேத�� இய�க�ைத� க��� கா�க 

ேவ��ெம�� �ர� ெகா��த அ�த� தைலவ� ந� 

��ேன எ��� எ��� அழி�� ேபான ெம��வ��தி. 

அரசா�க�ேதா��, நி�வாக�கேளா�� நட��� 

ேபாரா�ட�கெள�லா� ஒ��ப�ட ேபாரா�டமா� இ��க 

ேவ��ெமன ெகா�ைக� ப�ரகடன� ெச�த தைலவ� 

ேநாேயா� நட�திய ேபாரா�ட� ம��� த�ன�தன�ேய 

நட�தினாேர! 

���ப�, �ழ�ைதக� இ�த� ப�த�கெள�லா� 

த�ைன� ப�ண�திடவ�டாம� ெசா�த� ���ப�ைத 

நி��கதியா� வ��� வ��� ச�கேம தன� ���பெம�� 

உைழ�� உைழ�� த�ைனேய அழி��� ெகா�டாேர! 

அவ��� எ�ன ைக�மா� ெச�ய� ேபாகிேறா�?  

அவ� கா��ய வழிய�� நட�ப�� அவ� வ���� 

ெச�ற ���ப�ைத த�� எ���� கா�ப��தா� அவ��� 

நா� ெச���� அ�சலியாய���க ����. 

இ�த� சா� இர�கமி�லாத ஒ�� ம��ம�ல, 

நி�வாக�க��� ேவ��யவனாக� �ட இ���� ேபா��. 

இ�ைலெய�றா� ெகா��பாவ�க� பல� நி�வாக�க� 

உ�வ�� நடமா�� ேபா�, ெகா�ைமகைள எதி���� 

ேபாரா�ய தைலவைன ேவகமாக� த�வ�� ெகா�டேத! ஏ�? 

நி�வாக�க���� �ைண ஆ�சியாள�க�, ச�ட�க�, ந�திக� 

ம��ம�ல, சா�� �ட�தா�.  

இ�த ‘அறிவ�ய�’தா� இ��கி�றேத! 

ேகா��கண�கி� ெசலவ���, ம���� ேபான உய�ைர 

ம�����பைத பா��க ��கிற�. ஆனா�, ந� தைலவைர� 

கா�பா�ற அ� பய�படவ��ைல. பண� பைட�தவ�க��� 

ம���தா� ‘அறிவ�ய�’ பய�ப�ெம�றா� அ�த 

அறிவ�யைல� ெசா�லி� த�வைத� ப�றி��ட ேயாசி�க 

ேவ����ள�. ெவ�� ெசா�லா� ம��� அவைர ம���� 
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நி�மாண��� வ�ட ��யா�. ெசா���� அ�பா�ப�� 

உண��த உண��க�, அ�த அ�பவ�க� எ�தைனேயா! 

 

“நியாய���காக தியாக� ெச�ேவா�”   

“Let us desert the deserters of MUTA” 

”வ��த�ப�� பார� �ம�பவ�கேள ச�க���� 

வா��க�. ச�வப��தியாக� ��ேவா�” எ�ெற�லா� 

�ழ�கிய அ�த� �ர� ந�மிைடேய இன� ஒலி�காம� 

ேபாகலா�. 

 

ஆனா�, அவ� கா��ய பாைத ந���ேன ந��� 

கிட�கிற�. அதி� க�க��, ��க�� �ட இ��கலா�. 

இ��ப��� அதி� நட�� ெச�� ��ேனற உ�தி 

��ேவா�. இ�ேவ அவ��� நா� கா��� 

ந�றியாய���க���. 

 
 
 

 
 


