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                                   �ன்�ைர  

 

 

 

 

இலங்ைக யாழ்ப்பாணத�்ல்   சாதாரண மத�்ய தரக் 

��ம்பத�்ல் �றந�்,  உயரக்ல்�ைய ெப�வதற்�ரிய  

வாய்ப்� வச�கைள இழந்�,  அ�ஞரக்ளின�ம் �ற்ேபாக்� 

எ�தத்ாளரக்ளின�ம் �ல்கைள வா�த�்ப்ெபற்ற 

அ�பவங்களினாேலேய  ேமைதயாக வலம்வந�், ஈழத�் 

த�ழ் இலக்�ய வளரச்�்க்� க�ைமயாக உைழத�்�க்�ம் 

மல்�ைக �வா, 2021 ஆம் ஆண்�  ஜனவரி மாதம் 28 ஆம் 

�க� ெகா�ம்�ல் தம� 93 வய�ல் மைறநத்ார.்  

 ேஜாசப் – மரியம்மா தம்ப�ய�க்� 1927 ஆம் ஆண்� ஜ�ன் 

மாதம் 27ஆம் �க� �றந�்�க்�ம் ெடா�னிக ்�வா,  

மல்�ைக எ�ம் கைல, இலக்�ய மாத இதைழ 1966 ஆம் 

ஆண்��தல், 2012 ஆம் ஆண்� வைர�ல்  ெவளி�டட்ார.்  

இ�வைர�ல் நா��க்�ம் ேமற்படட் இதழ்கள் 

ெவளியா���க்�ன்றன. 

இவ்�தழ்கைள �லகம் ஆவணகத�்ல் பாரக்்க���ம்.  

ெடா�னிக் என்ப� அவர� இயற்ெபயர.்  த�ழகத�்��ந்� 

ெபா��டைம இயக்கதே்தாழர ்�வானநத்ம் �ரித்தானியர ்

காலத�்ல் தைலமைறவாக இலங்ைக வந�் யாழ்ப்பாணத�்ல் 

தங்���நத் காலப்ப���ல் அவர� க�த்�க்களினால் 

கவரப்படட் ெடா�னிக்,  தன� ெபய�டன் �வா என்ற 

எ�த�்க்கைள�ம் இைணத�்கெ்காண்டார.்  

மல்�ைக  ஆ�ரியராக�ம் ப�ப்பாளராக���ந�் 

�ய�யற்�ேயா�  அதைன ெவளி�டதெ்தாடங்�ய�ம்,  

மல்�ைக �வா என பரவலாக அ�யப்படட்ார.் 

அவர� இநத் நாமம் இலங்ைகெயங்�ம் மட�்மல்ல 

த�ழகத�்ல் இலக்�யவா�கள் மத�்��ம் பர���நத்�. 

இன்�ம் �ல வ�டங்கள் வாழ்ந்��ப்�ன் ��வயைத�ம் 

எட�்��ப்பார.்  
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�வா �த�ல் ��கைத எ�தத்ாளரகேவ இலக்�ய உல�ல் 

�ரேவ�தத்வர.் அவர� �தலாவ� கைததெ்தா�� 

தண்ண�ீம்  கண்ண�ீம்.  

அதற்� இலங்ைக�ன் ேத�ய சா�த�்ய ��� �ைடதத்�. 

அ�ேவ இலங்ைக�ல் த��ல் ேத�ய மடட்த�்ல்   

இலக்�யத�்ற்காக அவ்வா� �ைடதத் �தல்���மா�ம்! 

  

��ைத  வாங்�கெ்காண்�  யாழ்ப்பாணத�்க்�  ர��ல்              

��ம்�வ��றார.்  ஊரம்க்கள்  அசச்மயம்  யாழ்ப்பாண               

ேமயராக  பத����நத்  �ைரராஜா�ன்   தைலைம�ல்    

மாைல   அணி�த�்  அவைர  வரேவற்றனர.் 

 

யாழ்ப்பாணம் 

கஸ்�ரியார ் ���ல்  தநை்தயாரின்  ேஜாசப்ச�ைன                         

கவனித�்கெ்காண்ேட இலக்�யப்�ர�க�ம் எ��னார.்  

கம்�னிஸ்ட ் கட�்��ம்  அங்கத�்வம்    ெபற்��நத்ார.்                      

அ�நிைல  மக்க�க்காக நடதத்ப்படட் பல 

ேபாராடட்ங்களி�ம் கலந�்ெகாண்டார.்        

 

தண்ண�ீம்  கண்ண�ீம்   கைததெ்தா�ப்ைபத ்ெதாடரந்்�ம் 

��கைதகள் எ��ய �வா, �ன்னர ்  பா�ைக,   சாைல�ன் 

��ப்பம்,  வாழ்�ன் தரிசனம் 

�தலான ெதா��கைள�ம் ேம�ம் �ல �ல்கைள�ம்              

வரவாக்�யவர.் 

 

சாைல�ன் ��ப்பம் ெதா��க்� அவர� நீண்ட கால 

நண்பர ்ெஜயகாநத்ன் 

�ன்�ைர   எ����க்�றார.் த�ழகத�்ன் சரஸ்வ� (1958), 

தாமைர (1968) 
�தலான இதழ்க�ம் �வா�ன்   உ�வப்படதை்த  அடை்ட�ல்

   �ர�ரித�் அவைரப்பற்�எ�� ெகௗர�த�்�க்�ன்றன.              

��தம் இலவசஇைணப்பாக   �வா�ன் 

அ�பவ�த்�ைரகள் கட�்ைரகைள ம��ர�ரம் ெசய்�    

�நிேயா�த�்�க்�ற�. 

 

 ஒ� ��கைதஎ�தத்ாளன்,ெபரிய ெபா�ளாதார வச�கேளா,  

உயரந்த்கல்�ப்�ன்�லேமா இல்லாமல் ெதாடரச்�்யாக   45  
ஆண்�க�க்�ம்  ேமலாக  மல்�ைக இலக்�ய இதைழ                   

நடத�்��க்�றார ் என்ற சாதைன�ம் இன்� 

காலம் கடநத் ெசய்�தான். 
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 இலங்ைக நாடா�மன்றத�்ல் �தந�்ேபசப்படட் இலக்�ய

வா�யான  ெடா�னிக்�வா�க்� அநத்ப்ெப�ைமைய           

ெபற்�கெ்கா�தத்�ம் அவர� அயராத �யற்��னால் 

ெவளியா�கெ்காண்��நத் மல்�ைகதான். 

யாழ். �டாநாட்�க்�ள்ளி�ந்� �த��ம் ேபார ்ெந�க்க� 

ெதாடங்�ய1990இற்�ப்�ன்னர ்ெகா�ம்���ந்�ம் 

ெவளியான அவர� மல்�ைக இத�ல் இலங்ைக�ன் 

அைனத�்ப்�ரேதச எ�தத்ாளரக்ள் மட�்மன்�, 

த�ழகத�்��ந்�ம் �க�ட நா�களி���ந�்ம் பலர ்

எ��னாரக்ள்.  

 

  மாதாநத்ம்மல்�ைகைய ெவளி�டட்வாேற                                         

‘மல்�ைகப்பந்தல்’ ப�ப்பகத�்ன் �லம் பல 

பைடப்பாளிகளின் பைடப்�கைள�ம் ���வாக்�னார.் 

�நிேயா�தத்ார.் அத�்டன் �ல�ரேதச �றப்�தழ்கைள�ம் 

ெவளிகெ்காணரந்�் மண்வாசைன இலக்�யத�்ற்�ம் வளம் 

ேசரப்்�தத்ார.் 

இலங்ைக�ல் கைல, இலக்�யவா�கைள�ம் இலக்�ய 

�மரச்கரக்ளாகத ்�கழ்நத் பல்கைலக்கழக ேபரா�ரியரக்ள், 

�ரி�ைரயாளரக்ைள�ம் ஆழமாக ேந�த�் அவரக்ள� 

ஆக்கங்க�க்�ம் �றநத் களம் வழங்�னார.்   

அத�்டன் த�ழ்நாட�்ல் கண்ணதாசன், ெஜயகாநத்ன், �ட�் 

�நத்ரராஜன், பா. �வப்�ராசம் , ேசா.  �வபாத�நத்ரம், ‘ �நத்ா ‘  

�நத்ர�ங்கம், ேமதத்ா, இன்�லாப், 

�லகவ�, �வகா�,ராஜம்��ஷ்ணன், ெதா.�. �. 

ர�நாதன்,  ெச. கேணச�ங்கன், பால�மாரன், �. ச�த�்ரம், 

அக்�னி �த�்ரன்,   த�ழச�் தங்கபாண்�யன், �. �ன்னப்ப 

பார�,   ெச. ேயாகநாதன், ெபான்னீலன், கண.�தை்தயா, 

அ�லன் கண்ணன், பா. ர�, க�ஞர ்அ��ம�, 

ரங்கநாதன், நரம்தா ராம�ங்கம், �ணேசகரன், அறநை்த            

நாராயணன்,  �.க. 

�வசங்கரன், நா. வானமாமைல,ெபான்னீலன்,                                     

நீல பதம்நாபன்,  ஆ. ��சா� ,  சலமன் பாப்ைபயா,  

ைவர�த�்,   �ரா, ேமதத்ாதாஸன்,   ‘ 

‘இளம்�ைற‘ரஹ்மான், கம்�னிஸ்ட ்கட�்தத்ைலவரக்ள்         

தா. பாண்�யன், மேகந�்ரன், நல்லகண்�, மாணிக்கம் , 

அ�ணாசலம்  உடப்ட பல�டன் நடை்ப�ம் ேபணியவர.்  

 

மல்�ைக, இலங்ைக மற்�ம் �க�ட 
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த�ழக எ�தத்ாளரக்ள் பலர� உ�வப்படங்கைள�ம் 

அடை்ட�ல் ப��ெசய்� அவரக்ைளப்பற்�ய   

ஆக்கங்கைள�ம் �ர�ரித�்வநத்�.   

இ��ம் ெப�ம��க்க இலக்�யப்பணிதான். 

 

                 த�ழக பைடப்பாளிகள் ெஜயகாநத்ன், �தம்பர 

ர�நாதன், �.க.�வசங்கரன், வல்�க்கண்ணன்,                                          

நீலபதம்நாபன், நா.வானமாமைல, பா.ெசயப்�ரகாசம், க�ஞர ்

அ��ம�, ஓ�யர ்ம��, �தந�்ர ேபாராடட் �யா� 

�ந�்�ந�்ைற அண்ணாச�்  சண்�கம் �ள்ைள, ஏ.ஏ. ெஹச.் 

ேக.ேகாரி மற்�ம் ெவளிநா�களில் வா�ம் அ.�த�்�ங்கம்                

 க�ஞர ்அம்� , வ�னி�ர ்இரா. உதயணன்,பதம்நாப ஐயர ், 

க�ஞர ்ேசரன் , நிலக்�ளி  பாலமேனாகரன் ,  க.பாேலந�்ரா ,  

எஸ்.ெபா., வ.ஐ.ச.ெஜயபாலன் , �தாராஜ் , 

இைளய அப்�ல்லாஹ் ,  

��க�ப� ஆ�ேயாரின் உ�வப்படங்கைள�ம்                            

அவரக்ைளப்பற்� 

ஏைனய  எ�தத்ாளரக்ள் எ��ய ஆக்கங்கைள�ம்  மல்�ைக 

கடநத் காலங்களில் �ர�ரித�் அவரக்ளின் கைல, இலக்�ய, 

ச�கப்பணிகைள ெகௗர�த�்�க்�ற�. 

 

                 ��ப்�டட் அடை்டப்படக்கட�்ைரக�ம்  தனிதத்னி 

ெதா�ப்�களாக,  மல்�ைகப்பநத்�ல் ���ப்ெபற்றன. 

அைவ:- 

       அடை்டப்பட   ஓ�யங்கள் (1986) 

       மல்�ைக   �கங்கள்    (1996) 

       அடை்டப்படங்கள்        (2002) 

       �ன்�கங்கள்          (2007) 

காலம்காலமாக மல்�ைக�ட�ம் 

�வா�ட�ம் �ரண்படட்வரக்ள் �ட மல்�ைக�ன்   அடை்டப்

படங்களி�ம் உள்ளடக்கத�்�ம்  இடம்ெபற்�ள்ளனர.் 

 

 இநத்ப்பண்�  இலங்ைக இலக்�ய உலகத�்ற்� மட�்மல்ல 

த�ழக இலக்�யவா�க�க்�ம் �ன்�தாரணமா�ம். 

தனிப்படட் ��ப்� ெவ�ப்�க�க�் அப்பால்                                               

இலக்�யவா�கள்  இயங்கேவண்�ம் என்பதற்�ம் மல்�ைக 

�வா �ன்�தாரணமா���நத்ார.் 

 

இலங்ைக அர�ன் அ��யர ் இலக்�ய��தான சா�த�்ய 

ரதன்ா, மற்�ம் ேதசத�்ன் கண் ���ம்,  கனடா 
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இலக்�யதே்தாடட்த�்ன் இயல்���ம் ெபற்றவர.்  

 

 �வா�ன் ��கைதகள், 

ஆங்�ல, �ங்கள ெமா�களி�ம் ெபயரக்்கப்பட�்ள்ளன.              

அவர� பல கைதகளின் �ங்களெமா�ெபயரப்்�   பத்ேர 

�ர�த்�ய. (ெமா�ெபயரத்த்வர ்இப்� அஸ�மத)் 

 

 �வா�ன் வாழ்க்ைக வரலாற்� �ல் 

எ�தப்படாத க�ைதக்� வைரயப்படாத �த�்ரம். இதைன 

Undrawn Portrait for Unwritten Poetry என்ற தைலப�்ல் 

ஆங்�லத�்ல் ெமா�ெபயரத்த்வர ்அ�ஸ்�ேர�யா�ல்                  

வ��ம் எ�தத்ாளர ்நல்ைலக்�மரன் க. �மாரசா�. 

ேசா�யதந்ாட�்க்�ம் �ரான்ஸ், ெஜரம்னி, லண்ட�க்�ம் 

ெசன்� அங்��க்�ம் கைல, இலக்�யவா�களால் பாராட�் 

ெகௗர�க்கப்படட்வர.்  

 

அவ�க்� ஏற்படட் ��ர ்�க�னதை்தய�த�் 2012 
இற்�ப்�ன்னர ்மல்�ைக�ன் வர� தைடப்படட்�.   

மல்�ைக �வா எ�தத்ாளர,் இதழா�ரியர,் ச�கப்ேபாராளி, 

�தலான அைடயாளங்க�டன் மைறய�ல்ைல.  

வரலாறாகேவ வாழ்ந�்ெகாண்��ப்பார ்! 

அவர� மைறைவய�த�் இலங்ைக��ம் த�ழர ்

�லம்ெபயரந்த் நா�களி�ம் ெதாடரச்�்யாக இைணயவ� 

காெணாளி நிைனேவநத்ல்க�ம்  இடம்ெபற்�வ��ன்றன. 

இலங்ைக அர� அவ�க்� நிைன� �த�்ைர 

ெவளி�டேவண்�ம் என�ம், அவர ்�றநத் யாழ்ப்பாணம் 

மண்ணில் அவ�க்� நிைன� மண்டபம் அைமக்கேவண்�ம் 

என�ம் ேகாரிக்ைககள் �ன்ைவக்கப்பட�்ள்ளன. 

இதத்ைன ெப�ைமக்�ம் ெசாந்தக்காரரான மல்�ைக �வா 

அவரக்ளினால், 1972 ஆம் ஆண்� ஈழத�் இலக்�ய உல�ற்� 

நான் அ��கப்ப�தத்ப்படே்டன். 

அவர� மல்�ைக�ல் 1972 ஆம் ஆண்� ஜ�ைல மாத இத�ல் 

என� �தலாவ� ��கைத கன�கள் ஆ�ரம் ெவளியான�.  

அதைனய�த�் என� பல ��கைதக�ம், கட�்ைரக�ம் 

மல்�ைக�ல் ெதாடரந்�் ெவளிவநத்ன. 
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என� பாட�் ெசான்ன கைதகள், ( ��வர ்இலக்�யம் )  கங்ைக 

மகள் ( ��கைதகள் ) ஆ�யன மல்�ைகப்பநத்ல் 

ெவளி��களாக வநத்ன. 

மல்�ைக �வா நிைன�கள் என்ற �ைல�ம் 2001 ஆம் 

ஆண்� ெவளி�டே்டன். 

இலங்ைக�ல் சரவ்ேதச த�ழ் எ�தத்ாளர ்மாநாடை்ட 

நடதத்ேவண்�ம் என்ற அவர� நீண்டநாள் கனைவ�ம் 

பலர�ம் ஆதர�டன் 2011 ஆம் ஆண்� ெகா�ம்�ல் நான்� 

நாடக்ள் நடத�் நனவாக்���க்�ன்ேறன். 

ஈழத�்ன் தரம்ாேவசக்�ரல் மல்�ைக �வா, தன� �ரைல  2021 

ஆம் ஆண்� ஜனவரி மாதம் 28 ஆம் �க� நிரநத்ரமாக 

நி�த�்கெ்காண்டா�ம், அதற்� �ன்னர ் �ல 

வ�டங்களாகேவ இலங்ைக தைலப்பட�்னத�்ற்� அப்பால்  

�றநகரமான மடட்க்�ளிய�ல் அைமநத் காக்ைக�� என்ற 

இடத�்ல் ஏக�தல்வன் ��பனின் இல்லத்���நத்வா� 

ெமௗனத ்தவ�யற்�கெ்காண்��நத்ார். 

மல்�ைக �வா�டன் எனக்��நத் உற� ஐந�்  

தசாப்தங்க�க்�ம் ேமற்படட்�.  1971 �தல் 1987 ெதாடக்கம் 

வைர�ல் ஒவ்ெவா� மாத�ம் அவ�டன் பல மணிேநரங்கைள 

ெசல�ட�்�க்�ன்ேறன். 

அவ�டன் இலங்ைக�ல் பல �ரேதசங்க�க்�ம் 

இலக்�யப்பயணம் ேமற்ெகாண்ேடன். தைலநகரில் அவ�டன் 

����யாக �ற்�யைலநே்தன்.  அவ�க்�ப்��தத்மான 

உணவகங்களில் ப�ைய�ம் ேபாக்�ேனாம். அவ�டனான 

பயணம் த�ழகம் வைர�ம் �யா�த�்�நத்�. 

அவர�  93 வய� ��ைம�ல்  அவர� உடல் நிைலைய க��,  

மைற�செ்சய்�  எநத்நி�டத�்�ம் வரலாம் என 

எ�ரப்ாரக்்கப்படட்தா��நத்ா�ம்,  அசெ்சய்� 

உ��யானேபா� உள்ளம் சமநிைல�ன்� த�த�்ப்ேபான�.  

�ன்னஞ்சல் ஊடாக�ம் காெணாளிகள் வா�லாக�ம் 

வந�்ெகாண்��நத் ப��கைள கண்�ற்றேபா�,  மனம் 

ேபத�த�் ெதாண்ைட அைடதத்�.  �ம்மைல அடக்க 

�ரயதத்னப்படேவண்���நத்�. 

உடன் �றப்�ைன இழந�்�டட் ேசாகம்தான் 

இற்ைறவைர�ல் மனைத அைலக்க�க்�ற�.  
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அ���ந்� ��ப�வதற்� மல்�ைக �வா�ன் வாழ்�ல் 

நிகழ்நத் �வார�யமான சம்பவங்கைள�ம்  மறக்க��யாத 

நிகழ்�கைள�ம்  வாசகரக்�டன்  ப�ரந்்�ெகாள்ளத ்

ெதாடங்�ேனன்.    

அவர� மைறைவய�த�், அவர ்��த�்  நான் எ��ய �ல 

ஆக்கங்களின் ெதா�ப்ேப இந�்ல். 

இநத் ஆக்கங்களில் அவர� இலக்�ய ஆ�ைமக்� 

அப்பா��நத் பல பக்கங்கைள�ம்  வாசகரக்ள் 

தரி�க்க���ம். 

இதைன அ�ஸ்�ேர�யா���ந�் ெவளியா�ம் 

அக்�னிக்�ஞ்�, த�ழ் �ர� இைணய இதழ்களில் ெதாடரந்�் 

எ��ேனன். இவ்�த�ன் ஆ�ரியரக்ள் யாழ். பாஸ்கர,் க�ஞர ்

ெச.  பாஸ்கரன் ஆ�ேயா�க்�ம் த�ழ்�ர� ஆ�ரிய 

�டத�்ன�க்�ம் என� மனமாரந்்த நன்�. 

மல்�ைக �வா மைறநத்�ன்னர ்இலங்ைக��ம் 

உலெகங்�ம் ெமய்நிகர ்ஊடாக பல நிைனேவநத்ல் 

நிகழ்�கள் நடந்தன. �லவற்�ல் நா�ம் கலந்�ெகாண்� 

உைரயாற்�ேனன். 

மல்�ைக �வா நிைன� �த�்ைர இலங்ைக�ல் 

ெவளி�டப்படேவண்�ம். அவர ்�றநத் யாழ். மண்ணில் அவர ்

நிைனவாக ஒ� மண்டபம் அைமயேவண்�ம். அங்� அவைர 

நிைன�ப�த�்ம் ஆவணங்கள் இடம்ெபறல் ேவண்�ம் 

என்�ம் பலரிடத�்�ம் ேவண்�ேகாள்கைள ��தே்தன். 

ெகாேராேனா ெப�நெ்தாற்�னால்,  இநத் ேவண்�ேகாள்கள் 

இன்ன�ம் கனவாகேவ ெமௗனதத்வ�யற்��ன்றன.  

எனி�ம் எ�ரக்ாலத�்ல் இக்கன�கள் நனவாகேவண்�ம். 

அதற்காக�ம் நாம் உைழக்கேவண்�ம். 

கடநத் ஆண்� ( 2021 ) எனக்� 70 வய� �றநத்�.  1972 ஆம் 

ஆண்� ஜ�ைல மாதம் 13 ஆம் �க�யன்�தான்,  என� 

�றநத் �னத்�ன்ேபா� என� �தல் ��கைத  ( கன�கள் 

ஆ�ரம் ) மல்�ைக�ல் ெவளியா�, ��ப்�டட் இதைழ �வா 

யாழ்ப்பாணத�்��ந�் தபா�ல் அ�ப்� 

ெபற்�கெ்காண்ேடன்.  இ� தற்ெசயல்  நிகழ்�.   

கடநத் 2021 ஆம் ஆண்� �சம்பர ்மாதம் 19 ஆம் �க�,  என�  

70 வய� �றநத் �னதை்த �ன்னிட�் ெவளி�டப்படட் �ன்� 

�ல்களின்     ( கைதத ் ெதா�ப்�ன் கைத, நடநத்ாய் வா� 
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களனி கங்ைக, பாட�் ெசான்ன கைதகள் ) ெவளி�டை்ட  

மல்�ைக �வா நிைனவரங்�ேலேய நடத�்ேனன். 

இ�ேவ ெப�நெ்தாற்� காலத�்ல் ெவளியரங்�ல் நடநத் 

�தலாவ� �வா நிைனேவநத்ல் நிகழ்ச�்யா�ம்.  

இவ்வரங்�ல் �வா�ன் உ�வப்படத�்ற்� �ளக்ேகற்� மலர ்

அஞ்ச� ெச�த்�ேனாம். 

இலக்�ய நண்பர ்நேடசன், �வா பற்�ய நிைன�ைரைய 

நிகழ்த�்னார.்  மல்�ைக �வா நிைன� ��ைத 

அ�ஸ்�ேர�யா�ல் நீண்டகாலம் அக்�னிக்�ஞ்� இைணய 

இதைழ நடத�்வ�ம் நண்பர ்யாழ். பாஸ்கர ்அவரக்�க்� 

வழங்� ெகௗர�தே்தாம். இநந்ிகழ்� சம்பநத்மான படங்க�ம் 

இந�்�ல் ப�ேவற்றப்பட�்ள்ளன.  

இந�்�க்கான �கப்ேபா�யம் வைரந்�ள்ள எம� இனிய 

நண்பர ் ஓ�யக் கைலஞர ்��. ��ஸ்� நல்லெரத�்னம் 

அவரக்�க்�ம் என� ெநஞ்சாரந்த் நன்�.  

                                                                                         அன்�டன் 

letchumananm@gmail.com                                  ��க�ப� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�வா�ம் ைசக்��ம்   

mailto:letchumananm@gmail.com
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ெடா�னிக் �வா அவரக்ைள  1963 ஆம் ஆண்� �தல் �த�ல் 

ைசக்��டன்தான் யாழ்ப்பாணத�்ல் பாரத்ே்தன்.  

அநத்ைசக்�ள்தான் அவரிட��நத் �க்�யமான உைடைம. 

அ�ல் அவர ்யாழ். �டாநாெடங்�ம் �ற்�யைலநத்ார். 

அதைன எண்ப� �பா�க்� வாங்���நத்ார். �ன்னாளில் 

என்னிட�ம் ஒ� ைசக்�ள் இ�ந்த� என்ற தைலப்�ல் ஒ� 

கட�்ைரைய மல்�ைக��ம் எ����க்�றார். யாழ். 

கஸ்�ரியார ்���ல் அவ�ைடய தநை்த�ன் ேஜாசப் 

ச�னின் �ன்�றத�் அைற�ல்  மல்�ைக�ன் பக்கங்கைள 

ெவள்ளயீ அச�்க்களில் ேகாரத்த் �ன்னர ்அவற்ைற 

பக்�வமாக ஒன்�ன்ேமல் ஒன்றாக  அ�க்� காங்ேகசன்�ைற 

���ல் அைமந்த �லங்கா அசச்கத�்ற்� எ�த�்வந�் 

அச�்டகெ்கா�ப்பார்.   

ஒ�நாள், யாேரா ஒ� பாதசாரி ��க்ேக வந�் அவர� 

ைசக்�ைள ேமா�யதனால், அச�்க்ேகாரக்்கப்படட் 

அநத்ப்பகக்ங்கள் அைனத�்ம் �ர�்ைலந�் ந����ல் 

�ந�்�டட்ன. 

ைசக்�ைள ஒ� பறம் சாத�்�ட்�, �த�க்�டநத் 

எ�த�்க்கைள �ட�் அள்ளி எ�த�்செ்சன்றார.் 

�ன்னர ்�ல வ�டங்கள் க�த�்தத்ான் அவர ்யாழ். ராஜா 

�ேயடட்�க்� �ன்�றம், கஸ்�ரியார ்��க்�ம் ேக.ேக. எஸ். 

��க்�ம் இைட�ல் ஊட�த�்செ்சல்�ம் 

�செ்சா�ங்ைக�ல் ஒ� ��ய கட�்டதை்த வாடைகக்� 

எ�த�் மல்�ைக காரியாலயதை்த ெதாடக்�னார். 

அவரிடம் நீண்டகாலம் அச�்க்ேகாப்பாளராக��நத் 

சந�்ரேசகரம் அண்ணர ்�ன�ம் தம� ஊர ்நீரே்வ� 

ம�வனி��ந்� தன� ைசக்�ளில் வந�் பணியாற்�வார்.  

அவ�க்� �னக்�� ெகா�க்கேவண்�ம். 

அதற்�ம் �லசமயங்களில் �வா �ரமப்ப�வார். 

யாழ்ப்பாணத�்ல் பல்கைலக்கழகம் வரேவண்�ம் என்� 

��ம்�யவரக்ளில் �வா�ம் ஒ�வர். அ� சம்பநத்மாக 
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மல்�ைக�ல் ஆ�ரிய தைலயங்கங்க�ம் எ��னார். 1974 
இல் யாழ். பல்கைலக்கழக வளாகம் அைமநத்�ம், அதைன 

வரேவற்�ம் ஆ�ரியத ்தைலயங்கம் எ��ய�டன், அதன் 

�தல் தைலவராக பணிேயற்ற ேபரா�ரியர ்ைகலாசப� 

மற்�ம் அங்� �ரி�ைரயாற்ற வநத்  இதர ேபரா�ரியரக்ள் 

�வதத்ம்�,  �த்�யானநத்ன்,  கலாநி�கள் �ஃமான், 

�ப்�ரமணிய அய்யர், ெமௗன�� , �தர்ேலகா,  

நித�்யானநத்ன்,   சண்�கதாஸ்,  நிரம்லா, மற்�ம் ஏ.ேஜ. 

கனகரதன்ா, ஆ. �வேநசசெ்சல்வன், ேசா. ��ஷ்ணராஜா 

உடப்ட �ல கைல, இலக்�யவா�கைள �வா ஆழமாக 

ேந�தத்ார். 

அவரக்�க்� மாதாநத்ம் மல்�ைக �ர�கைள 

எ�த�்செ்சன்� வழங்�னார். 

பல்கைலக்கழக மாணவரக்�ம் மல்�ைக காரியாலயம் வந�் 

உசாத�்ைணக்�த ்ேதைவயான ��ப்�கைள 

எ��செ்சல்வர். 

ஒ� நாள் �வா யாழ். பல்கைலக்கழக வள�ல் 

�ட்�செ்சன்ற அவர ்ேந�த்த அவர� ைசக்�ள் 

காணாமல்ேபான�.  ��ட்�ப்ேபான அவர� ைசக்�ள்  

இ��வைர�ல் �ைடக்கேவ�ல்ைல. 

 

---0--- 

 

 

 

 

 

 

மதத்ைத நம்பாமல் ம�த�்வைர நம்�யவர ் 
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�வா�ன் ஏக �தல்வன் ��பன் �ழநை்தயாக��நத் 

காலப்ப���ல் காைல உண�க்� அவன் ஆைசப்ப�ம் 

அப்பம் வாங்�கெ்கா�க்க�ம் வ��ன்�, அவன் ��ல் 

எ�வதற்� �ன்ேப �டை்ட �ட�் �றப்பட�்��வார். 

�வா�ன் �� யாழ்ப்பாணம் ர�ல் நிைலயத�்ற்� �ன்பாக 

ஒ� ��ய ஒ�ங்ைக�ல் அைமந�்�க்�ற�. அவர� 

மைன��ன் ெபயர ்�ஷ்பராணி, �தத் மகள் �வரண்லதா, 

இைளய மகள் �ேரமலதா, ��பன்தான் வய�ல் �ைறநத் ஒேர 

மகன். அவன் அப்பா�ன் ெசல்லம். �டட்ங்க�க்�ம் 

அப்பா�டன் ெதாற்�கெ்காண்� வந�்��வான்.  

�வரண்லதா�க்� இதயத�்ல் �வாரம் ேதான்�யதால்  உடல் 

உபாைத இ�நத்�. யாழ். ேபாதனா ம�த�்வமைன�ல் 

கடைமயாற்�ய இ�தய ��சை்ச நி�ணர ்ம�த்�வர ்

நற்�ணம்தான் �வா�ன் மக�க்� ��சை்சயளிதத்ார். 

ெகா�ம்�க்�ம் அைழத�் ��சை்ச ெசய்�தத்ார்.  

அநத்ப்�ள்ைள�ன் �த�்�ம் �வா�டன் வந்��நத்ார். 

ம�தாைன�ல்  ஒ� கதே்தா�க்க ேதவாலயத�்ல் அநத் �த�் 

�ராரத்த்ைனக்� மகைள�ம் �வாைவ�ம் 

அைழத�்செ்சன்றார். 

ஆனால், �வா ெவளிேய நின்றார். அவ�க்� ம�த�்வரில் 

மாத�்ரேம நம்�க்ைக இ�நத்� !  ம�த�்வர ்நற்�ணத�்ன் 

மகதத்ான ேசைவபற்��ம் மல்�ைக�ல் �வா எ��னார்.  

 

 

�வா�ன் தாயாரின் மரணம்  

யாழ்ப்பாணத�்ல் �வா�ன் தாயார ்மரணமைடநத்ேபா�, 

அவர� இ��சச்டங்�ன் �ன்னர ்�த�டல்  

நல்லடக்கத�்ற்காக மயானம் ெசன்ற�. 

அநத் நிகழ்� ��நத்�ம், �வா ேநேர �கல் �ேயடட்ரில் 

ஆங்�ல �ைரப்படம் பாரக்்கசெ்சன்றார்.  அவர ்ஆங்�ல 
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�ைரப்படங்கள் பாரப்்ப�ல் ஆரவ்ம் �க்கவர். அவ�க்� 

�க�ம் ��தத் ந�கர ்சார�் சப்ளின்.  

�வா�க்�ம் இளைம�ல் காதல் வநத்�.  அவர� �தல் காதல் 

நிைறேவறாமல் ேதால்��ல் ��நத்�.  அநத் �வ� �வா�ன் 

�ட�்க்� அ��ல் வ�தத் உயரச்ா�ையசே்சரந்த்வர். 

இ�வ�ம் உளமாற ேந�தத்னர். 

ஒ�நாள் இர�, ேவ�மைறப்���ந�் இவரக்ள் இ�வ�ம் 

ேப�கெ்காண்��நத்ைதப்பாரத்�்�டட் அநத் �வ��ன் 

தாயார ்�வாைவ ைகெய�த�்க்�ம்�ட�் மன்றா�க்ேகட�், 

தன� மகைள �ட�்��மா� ெகஞ்���க்�றார்.  

              “ தங்கள் சா�சனம் மக�க்� ஏ�ம் ெசய்���ம் தம்�. 

தய�ெசய்� �ட�்��. உன் கா�ல் ��நத்ாவ� ேகட�்ேறன்  

“ என்ற�ம், �வா அநத்க்காதைலத�்றநத்ார்.  

�ன்னர ்தம� உற�னரின் மகைள ��மணம்ெசய்� �ன்� 

�ள்ைளகளின் தநை்தயானார்.  தம� 75 வய�க்�ப்�ன்ன�ம் 

தன்ைன யா�ம் காத�க்கமாடட்ாரக்ளா..? அவ்வா� 

காத�ப்பவ�க்� இலக்�ய உணர�் இ�க்கேவண்�ம்  “ 

என்� லண்டன் �பம் ெதாைலக்காட�்க்� வழங்�ய 

ேநரக்ாண�ல் �ரித�்க்ெகாண்ேட ெசான்னார். 

�சை்ச எ�க்க ��ம்�னார ் 

�வா�க�் பல �ேநாதமான ��ப்பங்கள் இ�நத்ன. அவர ்

யாழ்ப்பாணத�்�ம் �ன்னர ்ெகா�ம்��ம் அன்றாடம் 

கா�ம் �சை்சக்காரரக்ள் ��த�்ம் அவதானம் இ�நத்�.  

�சை்சக்காரரக்ள் ��வாசல் இன்�, ெத�ேவாரங்களி�ம் 

மரநிழ��ம் ப�த�்றங்�ம் காட�்கைள பாரத்�்வநத் �வா, 

அநத் வாழ்க்ைக எப்ப� இ�க்�ம்..? அநத் அ�பவதை்த�ம் 

வாழ்ந�் பாரக்்கேவண்�ம் என்� ��ம்���நத்ார். 

தான் யார ்என்பைத அைடயாளம் காண்�க்காமல், 

இலங்ைக�ல் தான் என்ைறக்�ேம நடமாடாத �ரேதசத�்ல் 

�சை்சக்காரனாக ேவட�ட�்,  மக்களிடம் தானம் 

வாங்�சச்ாப்�டேவண்�ம் என்ற எண்ண�ம் அவர� மன�ல் 

�ளிரத்த்�. 
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ஆனால், அநத் அவர� �ேநாத ஆைச என்ைறக்�ம் 

நிைறேவற�ல்ைல. 

ெகா�ம்�ல் �றக்ேகாடை்ட �க�ேரசன் ���ல் ஒ�நாள் 

அவர ்நடந்� ெசன்றேபா� ஒ� �ப்ெபட�் ெத�ேவாரத�்ல் 

�டநத்ைத கண்�ற்�, அதைன எ�த�்ப்பாரக்்�றார். 

அத�ள்ேள ஐ�� �பா ம�த�்ைவக்கப்பட�்�நத்�.  அ� 

யா�ைடயேதா பணம். அதைன தான் ெசாநத்ம் 

ெகாண்டாடக்�டா� என்ற எண்ணத�்ல் அதைன ஐந�் �பா 

நாணயக்�ற்�களாக மாற்���க்�றார். 

அநத் �ற்�கைள தன� ேநஷனல் ெபாக்கட�்க்�ள் 

ேபாட�்கெ்காண்�, அநத் ���ல் நடந�் �ரிந�் ஒவ்ெவா� 

நாணயக்�ற்�கைள�ம் ெம�வாக ேபாட�்கெ்காண்� 

ெசன்��க்�றார்.  

அவ்வா� �� ஐந�் �பா நாணயக்�ற்�கைள�ம் ���ன் 

இ�ம�ங்�ம் ேபாட�்�ட�், தன� மல்�ைக 

காரியாலத�்ற்� ��ம்�னார்.  

---0--- 

 

 

 

 

 

 

 

மல்�ைக �வா�ம் �றாக்க�ம்  
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இலக்�யத�்ற்� அப்பால் மல்�ைக �வா  ஆழ்ந்� ேந�தத் 

பறைவ இனம் �றா. 

�ற்�க்கணக்கான வைககைளகெ்காண்ட பறைவ இனம் 

�றா �� அவ�க்� அள�கடநத் �ரியம். உல�ல் 

சமாதானத�்ன் �ன்னமாக க�தப்ப�ம் �றா, �ற்காலத�்ல் 

நாட�்க்� நா� தகவல் பரிமாற்றத�்ற்�ம் உத���க்�ற�. 

நாம�நத் �றா இனங்கள்: மணிப்�றா, மாடப்�றா, 

���ப்�றா, ஆடம்பரப் �றா. ஆனால், இதற்� ேம�ம் பல �றா 

இனங்கள் உலெகங்�ம் வாழ்�ன்றன. அவற்�ல் �ல 

ப�ப்ப�யாக மைறந�் வ��ன்றன. 

மல்�ைக �வா யாழ்ப்பாணம் ர�ல் நிைலயத�்ற்� அ��ல் 

வ�தத்ார். இன்�ம் அவர� யாழ்ப்பாணம் இல்லம் �ன�ம் 

ர��ன் ஓைசைய ேகடட்வண்ணேம அநத் �ட�்ன் தைலவன் 

இல்லாமல் ெமௗனதத்வ�யற்��ற� ! அநத் இல்லத�்ன் 

�ன்�றத�்ல் ஒ� �� அைமத�் பல �றாக்கைள வளரத்த்வர ்

�வா.  

அன்றாடம் �ட�்ல் சைமய�க்� உண�ப்ெபா�டக்ள் 

இல்லாத ெந�க்க�யான நிைல வந�்ற்றேபா��ம் தாம் 

வளரத்த் �றாக்க�க்� உணவளிப்பைத த�ரக்்காமல் 

அவற்ைற ேநச�டன் பராமரித�் வளரத்த்வர ்�வா என்ப� 

ெவளி�ல�ல் பல�க்�ம் ெதரிய நியாயம் இல்ைல. 

�றா இனத�்ன் வைககள், அவற்�ன் உ�ரவ்ா�ம் காலம், 

அைவ ��ம்� உண்�ம் தானியங்கள், நிைன� தப்பாமல் 

பறந�் ெசன்� �ண்� வ�ம் அதன் இயல்பான ஆற்றல் 

பற்�ெயல்லாம் �ல்�யமான அ��ெகாண்��நத்வர ்�வா 

என்றால் ஆசச்ரியப்ப��ரக்ள். ஆனால், அ�தான் உண்ைம. 

ஒ� சமயம் வழக்கப்ேபால் �வா �றாக்�ட�்க்�ள் தானியம் 

ைவக்�ம்ெபா�� அதன் உள்ேள��ந�்  ஒ� �ைடயன் 

பாம்� ����க்�ற�. நல்லேவைள �வா ைகைய 

எ�த�்�டட்ார். அப்ெபா�� �றாக்க�ம் அக்�ட�்ல் 

இ�க்க�ல்ைல என்ப� அவ�க்� �ைடதத் ெபரிய நிம்ம�. 

�வா தனக்�ம் தான் வளரத்த் �றாக்க�க்�ம்  இைடேய 

நீ�தத் சா�வதமான உறைவப்பற்� எங்காவ� 

எ����க்�றாரா...? என்ப�ம் ெதரிய�ல்ைல. 
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யாழ்ப்பாணத�்ல் மல்�ைக �தலாவ� இதழ் 1966 ஆம் 

ஆண்� ஓகஸ்ட ்மாதம் 15 ஆம் �க� ெவளியானேபா�  அதன் 

�ைல 30 சதம்தான் !   

ஈழத�் இலக்�ய வளரச்�்�ல் ஒ� காலகடட்த்�ல் 

�க்�யத�்வம் ெபற்��நத் மல்�ைக�ம் எம� 

மக்கைளப்ேபான்� வடக்�ல் உ�வான அசாதாரண 

�ழ்நிைலகைளய�த�் ெகா�ம்�ல் � க�ேரசன் ��க்� 

இடம்ெபயரந்�்,  இ���ல் அங்��நே்த �ல வ�டங்க�க்� 

�ன்னர ் தன� ஆ�ைள�ம் நிைற�ெசய்�ெகாண்ட�. 

ஒ�  �ைகயலங்காரதெ்தா�லாளியாக வாழ்ந�், 

ெபா��ைடைமக ்க�த�்க்களினால்  ஈரக்்கப்பட�், 

அர�யல்வா�யா��டாமல், இலக்�யவா�யாக தன்ைன 

வளரத்�்கெ்காண்டவர ் �வா. 

��கைத எ��கெ்காண்��நத்வர ்எவ்வா� ஒ� இலக்�ய 

இதைழ �ணிந்� நடதத் �ன்வநத்ார ்என்ற கைதைய   தன� 

�யசரிைத��ம் �பரித�்�க்�றார்.  இநத்சச்ரிைத  

ஆங்�லத�்�ம் ெவளியா���க்�ற�. 

��ேநர  எ�தத்ாளராக ஈழத்� இலக்�ய உல�ல் 

அ��கமான �வா, இதழா�ரியராகேவ தன� வாழ்ைவ 

அரப்்பணித�்கெ்காண்டவர். ேபார ்ெந�க்க� �க்க, �ன்சாரம் 

தைடப்பட�்�ந்த காலப்ப����ம் அச�்தத்ா�க்� ெப�ம் 

தட�்ப்பா� நில�ய �ழ��ம் யாழ்ப்பாணத�்��ந�் 

மல்�ைக ெவளியான�. அப்�யாசகெ்காப்�தத்ாளி�ம் 

மல்�ைக அசச்ா�யைத மறந�்�ட��யா�. 

ஆ��ம் அன்ைறய அசாதாரண �ழ்நிைலகேளா- 

கா�ததத்ட�்ப்பாேடா - வாழ்வாதார ெந�க்க�ேயா இல்லாத 

இநத் கணினி �கத�்�ம் ெகா�ம்���ந�் ெவளியான 

மல்�ைக,  அதன் ஆ�ரியராேலேய  நி�தத்ப்படட்�ம் ஈழத்� 

இலக்�ய உல�ல் மறக்க��யாத ெசய்�யா�ம். 

                        மல்�ைக �வா அவரக்ைள பார��ன் ��ய 

ஆத�்���ன் ெவளிசச்த�்�ம் அைடயாளம் கண்ேடாம். 

ஏ� ேபால் நட  - ஓய்தெலா� - �ன்ெறன நி�ரந்்� நில் - 

�ைதயா ெநஞ்�ெகாள் - �ைம��க்� இைளத�்ேடல் - 

�ற்�தல் ஒ� - ேதால்��ற் கலங்ேகல் - ெரௗத்�ரம் பழ� - 

ெவ�ப்�றப்ேப� - �தலான  �ணா�சயங்கள்  இ�நத்ன. இநத் 

அ�ங்�ணங்கள் மல்�ைக�வா�ட�ம்  நீ�த்��நத்�  

என்ப� பரக�யம்.  
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இலக்�ய இதைழ யாழ். மண்ணில் மலரைவக்கேவண்�ம் 

என்ற எண்ணக்க� அவர� மன�ல் 

�ைதக்கப்படட்ேவைள�ல் என்ன ெபயர ்�டட்லாம்...? என்� 

தன� இலக்�ய நண்பரக்�டன் கலந�்ைரயா���க்�றார். 

இதயம் - கமலம் - மலர ்- ெசநத்ாரைக - கைலஞன் �தலான 

ெபயரக்ள் ஆேலா�க்கப்பட�்,  இ���ல் �வாேவ மல்�ைக 

என்ற ெபயைர ேதர�்ெசய்�ள்ளார். மல்�ைக 

ெவண்ைமயான�. வாசம் நிரம்�ய�. ஏைழ �தல் 

ெசல்வநத்ன் வைர�ல் நல்ல நிகழ்�க�க்�ம் �யர 

நிகழ்�க�க்�ம் பயன்ப�தத்ப்ப�வ�, அதனால் 

எளிைமயான� �தலான அ�ப்�ராயங்கேள அவர ்மன�ல் 

எ�ந�்�க்�ன்றன. 

மல்�ைக�ன் �தலாவ� ஆ�ரியதத்ைலயங்கத�்ைன 

�வா�ன் ைகெய�த�்ல் இங்ேக பாரக்்கலாம். 
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இதைன ெபாக்�ஷமாக பா�காத�் தநத்வர ்�தத் 

பத�்ரிைகயாள�ம் �வா�ன் நண்ப�மான – தற்ேபா� 

கனடா���ந�் – த�ழர ்தகவைல ெவளி��ம் எஸ். 

��செ்சல்வம். 

�வா�க்� 60 வய� �றந்� மணி�ழாக்காலம் 

ெதாடங்�யேபா�, ��செ்சல்வம் அவ�க்� மலரம்ாைல 

எ�த�்செ்சன்� வாழ்த்�னார். 

                              

ெசல்வதற்� �ன்னர,்  யாழ்ப்பாணத�்ல் ஸ்ரான்� ���ல் 

ஸ்டார ்கராஜ் என்ற ெதா�லகத்ைத நடத�்கெ்காண்��நத் 

ஈழத�் �தத் �ற்ேபாக்� எ�தத்ாள�ம் 

அர�யல்க�த�்ய�ல் �வா�டன் �ரண்பட�்�நத்வ�மான 

ேக. டானியைல�ம் ��செ்சல்வம் அைழத�்செ்சன்றார். 
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டானிய�ம் உடன் ெசன்�  �வாைவ வாழ்த�்னார்.  

அநந்ாடக்ளில் எம� இலக்�ய உலகம் இவ்வா�தான் 

இ�நத்�. 

இன்�..?!  �க�ல் எ�தத்ாளரக்ளின் அக்கப்ேபாரத்ான் 

����க்�ற� !  

மல்�ைக ெவளிவரதெ்தாடங்�வதற்� �ன்ேப �வா�ம் 

ெவண்ணிற ஆைடகைளேய அணியதெ்தாடங்��டட்ார். 

அவைர ெவள்ைள ேநஷனல் ெவள்ைள ேவட�்�டன்தான் 

எங்�ம் காணலாம். அவர ் சாரந்்��நத் கம்�னிஸ்ட ்கட�்�ன் 

மாநா�கள், �ட்டங்களில் மாத�்ரம் ேதாளிேல ��ய �வப்� 

�ண்ைட அணிந�்�ப்பார். 

இலங்ைக��ம் த�ழகத�்�ம் பல �ற்�தழ்கள் �லர� 

ஆரவ்த�்ன் நி�தத்ம் �ட�் �யற்�யாகதத்ான் 

ெவளிவந�்ள்ளன. இைட�ல் அைவ ��ேமாதல்களினால் 

அற்பா�ளி�ம் மைறநத்ன. அதத்ைகய இதழ்க�கெ்கன  

நீண்ட ெபயரப்்பட�்யல் உண்�. 

ெபா��ைடைம�ல் நம்�க்ைக ைவத�்�நத் மல்�ைக �வா, 

தம� மல்�ைக �டயத�்ல், �ட�்சே்சரத்ல் -  �ட�்ற� 

அ�ப்பைட�ல் ��வாக ெசயற்படல் �தலான 

வ��ைறகைள �ன்பற்ற�ல்ைல. 

�மார ் 47  வ�டகாலமாக  ெவளிவநத்  மல்�ைக�ன் சாதைன 

இ�தான் !    

சாதாரண ��ம்பத�்ல்   �றந�்  தனக்�தெ்தரிநத்  

ெதா�ைலேய   ெசய்� வாழ்நத்வைர -  ேதாழர ் காரத்�்ேகசன்  

மாஸ்டர ் இட�சாரி அர�ய�க்�ள்   அைழத�்  வநத்ார்.   

ராஜேகாபாலன்  என்ற  இலக்�ய   ஆரவ்லர ் 

இலக்�யத�்ன்பால்   ��ப்�னார்.   ேதாழர ்�தத்கக்கைட 

�பால�ங்கம்,  �வா�க்� �தத்கங்கள் ப�க்�ம் ஆரவ்தை்த 

வளரத்த்ார்.  காரத்�்ேகசன் மாஸ்ட�ம் �தத்கக்கைட 

�பால�ங்க�ம் �வா ெசன்��க்�ம் இடத�்க்� �ன்ேப 

ெசன்��டட்ாரக்ள்.  

  இராஜேகாபா�க்�ம் தற்ேபா� 95 வய� கடந�்�டட்�. 

கனடா�ல் வ�க்�றார். இவர� உற�னரத்ான் 

இலங்ைக���க்�ம் எ�தத்ாளர ்வ�ரி �. ர�ந்�ரன்.  

�வா  மைறநத் �ன்னர ் நடநத்  ெமய்நிகர ்நிைனேவநத்�ல் 

ராஜேகாபா�ன் �தல்வன் ெராஜரஸ்்  கனடா���ந�் 

கலந�்ெகாண்� உைரயாற்�னார். 
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மல்�ைக �வா�ன் தரம்ாேவசம்  

 மல்�ைக   நடத்�யெபா��  இட�சாரிச ்

�நத்ைனயாளரக்ளின�ம்  �ற்ேபாக்�  

இலக்�யவா�களின�ம்  சகவாசத�்னால்  தன்ைன�ம் 

சரவ்ேத�யவா�யாக்�கெ்காள்ள  �யன்�  �ற  ெமா� 

இலக்�யங்க�க்�ம்   மல்�ைக�ல்  களம்  வழங்�னார். 

 சேகாதர   �ங்கள  இலக்�யவா�களின்  ��  ேநச�ற்�  

�ரபல �தத்   �ங்கள  இலக்�ய  ேமைத   மாரட்�்ன்  �க்�ரம  

�ங்காைவ  ெகௗர�த�்  மல்�ைக   �கப்�ல்  அவர�  

படதை்த   ெவளி�ட�் �றப்�தழ்  ெவளி�டட்ார.் 

அதைனக்கண்�   ெபா�க்க��யாத  ஒ�  அ���ர  

த�ழ்கெ்கா�ந�்,  யாழ். மத�்ய  கல்�ரிக்�  �ன்னால்  தம� 

�ரியத�்க்�ரிய   ைசக்�ளில்  வந�்ெகாண்��ந்த  �வாைவ 

வ�ம�த�்  -  மாரட்�்ன்  �க்�ரம�ங்கா�ன்    படத�்டன்  

ெவளியான   மல்�ைக  இதைழ   வாங்�,   அவர ் 

�ன்னாேலேய ��த�்   �கத�்ல்  எ�ந�்�ட�்செ்சன்ற�. 

அதன்  �ன்�ம்  பல  வ�டங்கள்  மல்�ைக   ெவளியான�.  

�வா ெதாடரந்்�ம்   இலங்ைகெயங்�ம்  அைலந�்  �ரிந�்  

மல்�ைக �நிேயா�த�்   ஈழத�்  த�ழ்  இலக்�யதை்த  

வளரத்த்ார். வளம்ப�த�்னார். 

ஆனால்  - அநத்  அ� ��ர  த�ழ்கெ்கா�ந�்  

அக�யாகசெ்சன்� ஐேராப்�ய   நாெடான்�ல்  தன�  

வாழ்வாதாரத�்ற்காக  ஐேராப்�ய ெமா�  ப�த்�  வாழ்�ற�.  

�வா ஐேராப்பா�ல் நடநத் வ�டாநத் இலக்�ய சந�்ப்�க்�  

அைழக்கப்படட்ார்.  அங்� அவர ்நீண்ட ேநரம் எ�ந�் நின்� 

உைரயாற்�யேபா�, தான் கடந்� வநத் பைதைய ெசான்னார். 

அவர ்ேப� ��தத்�ம் ��சச்ைப�ம் எ�ந�் நின்� 

ெதாடரச்�்யாக �ல நி�டங்கள் கரேகாசம் எ�ப்�ய�. 

அநத்க்�டட்த�்ல், பல வ�டங்க�க்� �ன்னர ்மல்�ைகைய 

வாங்� ��த�் �வா�ன் �கத�்ல் �டெ்ட�நத் 

த�ழ்கெ்கா�ந�்ம் இ�நத்�. 

அநத்கெ்கா�ந்� �வாைவ சந�்த�் தன்ைன நிைன�ப�த�் 

மன்னிப்�கே்கடட்ேபா�,  “ அய்யா, நான் ஓ�வந்��டே்டன். 

நீங்கள் இன்ன�ம் அங்ேக ெத�தெ்த�வாக அைலந�் ஈழத்� 

த�ழ் இலக்�யத�்ற்� ெதாண்டாற்���ரக்ள்.  என்ைன 

மன்னித�்��ங்கள்  “ எனசெ்சன்ன�ம்,   “  சரி... எப்ப� 
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இ�க்��ர்..? எதத்ைன �ழநை்தகள்,  அைனவ�க்�ம் என� 

அன்ைபத ்ெதரி�த�்��ம். எங்��நத்ா�ம் தாய் நாடை்ட 

மறந�்�டா�ரக்ள்  “ என்றார ்�வா ! 

�வா �ல சமயங்களில் ெவட�் ஒன்� �ண்� இரண்�  

என்�ம் �கத�்க்� ேநேர ேப�ம் இயல்�ள்ளவர்.   

யாழ்ப்பாணத�்ல் �ரபலமாக இ�நத்  தம்�த�்ைர அன்  

சன்ஸ்  என்ற பத�்ரிைக - �தத்கக்கைடக்� மாதாநத்ம்  

மல்�ைக�ல்  பத�்ப்�ர�கைள வழங்�வார்.   அநத்க்  கைட  

உரிைமயாளர ் அதைன  பத�்ரமாக பா�காத�்   ேமைச�ன்  

�ேழ  ைவத�்�ந�்�ட�்,  அ�த்த  தடைவ �வா ��ய  

இத�ன்  �ர�கைள   ெகா�க்கவ�ம்ெபா��,  " எ��ம் 

�ற்க�ல்ைல " -   என்�  ேமைச�ன்  �ேழ   இ�நத்  பத�் 

�ர�கைள�ம்   எ�த�்க்ெகா�ப்பார்.   இநத்  நாடகம்  பல  

மாதங்களாக அரங்ேக�ய�.   வழக்கம்ேபால்  கைட�ல்  

ெதாங்�ம்  கல்�, ��தம், ஆனநத்�கடன்,  �னமணிக்க�ர,்  

ெபாம்ைம,  ேப�ம்  படம்  இதழ்கள் �ற்பைனயா���ம். 

ஒ�  நாள்   �வா�ன்  தரம்ாேவசம்  ��த�்க்ெகாண்ட�. 

''  நாைளக்�  நீர ் இறந�்ேபானால்  உம்�ைடய  சா�ட�்க்�  

��தம்,   ஆனந்த  �கடன்,   ெபாம்ைம,  ேப�ம்  படம்  

ஆ�ரியரக்ள் வரமாடட்ாரக்ள்.    யாழ்ப்பாணத�்��க்�ம்  

இநத்  �வாதான் வ�வான். " -  எனசெ்சான்ன�  �வா�ன்  

தரம்ாேவசக்�ரல். 

ஒ�   சமயம் The Island   பத�்ரிைக   ெவளி��ம்  நி�வனம் 

ெவளி�டட்   �வ�ன  �ங்கள  ஏ�  �வாைவ   ேபட�் கண்�  

எ�த ��ம்�   நாள்   ��தத்�.   அவ�க்�  �ங்களம்  

ெதரியா�.   என்ைன உடன்  அைழத�்செ்சன்றார்.   அநத்  

ேநரக்ாணல்  சந�்ப்ைப  ெகா�ம்� கலாபவனத�்ல்        (Art 

Gallery ) ஒ�ங்� ெசய்�  தநத்வர ் கலாசார �ைணக்களத�்ல்  

ெசயலாளராக  பணியாற்�ய  த�ழ்  அ�மானி 

ேக.�.அமரதாஸ. 

அவ்ேவைள�ல்  �ட�்மணி   தங்கத�்ைர  �தலாேனார ்  

�ைற�ல்  இ�ந்தனர். அ�ரத்�ங்கம்   எ�ரக்்கட�்த ்

தைலவராக  �ரபலமா���நத்ார்.  

�ங்கள   வாசகரக்�க்�  த�ழ்  இலக்�யம்  ேபா�யள�  

அ��கம் இல்லா��நத்   காலம்.   ஆனால், மாரட்�்ன்  

�க்�ரம�ங்கா,   �.�. இலங்கரத்னா,   �ணதாச  அமரேசகர,  

க�ணாேசன  ஜயலத,்  �. �.ேசனாநாயக்கா,   �ணேசன  
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�தத்ான,   ஆரியரத�்ன  �தத்ான, ேக.ஜயத�்லக்க,   மடவள  

எஸ்.  ரதந்ாயக்கா  ேபான்ற இலக்�யவா�கள்   த�ழ்  

வாசகரக்�க்�  அ��கமா���நத்னர். 

�வா,  அநத்  ேநரக்ாண�ல்  ேமேல   ��ப்�டட்  �ங்கள 

எ�தத்ாளரக்ளின்   ெபயரக்ைளசெ்சால்�,  

இவரக்ைளெயல்லாம் எம�   த�ழ்   இலக்�ய  வாசகரக்ள்  

ெதரிந�்  ைவத்��க்�றாரக்ள். ஆனால் , �ங்கள  

வாசகரக்�க்�  ெதரிநத்  ெபயரக்ள் அ�ரத்�ங்க�ம்   

�ட�்மணி�ம்தான்.   எனசெ்சான்ன�ம்,  அநத்ச ்�ங்கள  

நி�பர ் �ைகத்��டட்ார்.  �ன்னர ் தன்ைன 

�தாரித�்கெ்காண்�,    இநத்க்க�தை்தேய   இந்த  

ேநரக்ாண�க்� தைலப்பாக  எ��ேவன்   என்றார். 

அநத்  நி�பர ் ெசான்னவாேற  அநத்தத்ைலப்�   �வா�ன் 

தரம்ாேவசக்�ரலாக   அநத்ச�்ங்கள  ஏட�்ல்  ஒ�தத்�. 

ெதாடக்க   காலத�்ல்  மல்�ைக�ன்  ஆண்�  மலரக்ள்  

ஒவ்ெவா� வ�ட�ம்   ஓகஸ்ட ் மாதத�்ல்  ெவளியா�ம்.   

�ற்காலத�்ல்   ஜனவரி   மாதத�்ல்  ெவளியான�.  மல்�ைக   

46   ஆவ�   ஆண்�  மலரில்  2001  இல்    நாடா�மன்றத�்ல்    

அஸ்வர ் எம்.�.,  மல்�ைக   பற்� உைரயாற்�யெபா��    

�வாைவ�ம்  அவர�  ேத�ய  உைடைய�ம் �தந�்   

ேபாற்�ய�  பற்�ய  தகவல்  ப�வா���க்�ற�.   

நாடா�மன்ற ப�ேவட�்த�்க�  (Hansard  - - 04-02-2001) 

 

---0---    
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               �வா�ம் ம�ப்�ரியரக்�ம் 

 

 

மல்�ைக �வா�க்�  கைல, இலக்�யம், மற்�ம்  பல்ேவ� 

�ைறகைள�ம் சாரந்த்வரக்�டன் ேதாழைம நீ�த�்�நத்�.  

சாதாரண பாமர மக்கள் �தல்  ப�தத் வரக்்கம் வைர�ல் 

அவர� நட�் வட்டம் ெபரிய�.  

�வா ம� அ�நத்மாடட்ார்.  ஆனால்,  ம�ப்�ரியரக்ளான 

எ�தத்ாளரக்�டன் அமரந்�் அவரக்ள் ம� அ�ந�்வைத 

ேவ�க்ைக பாரத்த்வா� ேப�கெ்காண்��ப்பார். 

யாழ்ப்பாணம்  �ற்றெவளிக்� அ�காைம���நத் �ர�ீயர ்

கஃேப�ல் ெப�ம்பா�ம் மாைலேவைளகளில் அவரக்ள் 

��வ� வழக்கம். உள்நாட�் அர�யல் உலக அர�யல் 

இலக்�யம் ச�கம் என்ற ர�ீ�ல் அவரக்ளின்  

கலந�்ைரயாடல் நீ�ம்.  எஸ். ெபான்�த�்ைர,  அழ� 

�ப்�ரமணியம்,  ஏ.ேஜ. கனகரடண்ா ஆ�ேயா�ம்  அ�ல் 

அடக்கம். 

�வா தனக்� ஏ�ம் �ளிரப்ானம் அல்ல� �ேள�ன் ேசாடா 

வரவைழத்� அ�ந�்வார்.  மற்றவரக்ள் ம��ல் இரண்டறக் 

கலப்பாரக்ள். 

அவரக்ளில் ஒ�வர ்ேவண்�ெமன்ேற �வா�க்� �ன்பாக ஒ� 

�ளா�ல் சாராயதை்த வாரத்�் ைவப்பார்.  யாராவ� 

அநத்க்காட�்ைய பாரத்�்�டட்ால், �வா�ம் 

இநத்க்�டட்த�்டன் ேசரந்்�  “  தண்ணி  “ அ�க்�றார ்என்� 

எண்ணிகெ்காண்� ெவளிேய ேபாய்செ்சால்லட்�ம்  என்ற 

உள்ேநாக்கம்தான் அநத் நண்ப�க்� ! 

( இக்காலம் என்றால்  அதைன ைகதெ்தாைலேப��ல் படம் 

எ�த�் �க��ல் ப�ேவற்�, �ம்�ய�த�்�ப்பாரக்ள் ) 
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நல்லகாலம் அன்� �க�ல் இல்ைல! 

�வா�ம் �ரித்�கெ்காண்ேட,   “ ெசய்�றைத ெசய்�ங்ேகா. 

என்ைன நீங்கள் உங்கள் வ�க்� இ�க்கேவ ��யா�  “ 

என்பார். 

ஒ�தடைவ அவ�ம் அவர� நண்பரக்�ம் �ரிமைலக்� ததத்ம் 

ைசக்�ள்களில் �ற்�லா ெசன்றாரக்ள்.  அவரக்ளில் �ல 

எ�தத்ாளரக்�ம் இடம்ெபற்��நத்னர். 

�ரிமைலக்�செ்சன்றேபா�, அங்�ம் அநத் ம�ப்�ரியரக்ள் 

தம்வசம் ம�ப்�ட�்க�ம் எ�த�்  வ�வாரக்ள் என்ப� 

�வா�க்�த ்ெதரியா�.  

மாைல �தல் இர�வைர�ல்  அவரக்�டன் �வா�ம் 

இ�நத்ார்.  ப�ப்ப�யாக ம�ெவ� ஏ�ய நண்பரக்ள்  

ப�ப்ப�யாக தைர�ல் �ண்ைட �ரித�் ��ண்��டட்ாரக்ள். 

அவரக்ைள அநத்க்ேகாலத�்ல் �ட�்செ்சல்ல��ம்பாத �வா, 

தா�ம் ஒ� மரத்�ன் �ேழ �ண்ைட�ரித�் ப�த�்�டட்ார். 

�வா, சரிந்�  ப�தத்�டன் உறங்���ம் இயல்�ள்ளவர்.   

ந�இரவா��ட்ட�.  �வா ஆழ்நத் உறக்கம். ெவ� ெதளிநத் 

நண்பரக்ள் �லர ்எ�ந�்,  உறக்கத�்��நத் �வாைவ 

அலாக்காகத ் �க்� வந�் �ரிமைல ேகணிக்�ள் 

���டட்ாரக்ள். 

�வா அஞ்�ம் ெகட�் அ��ம் ெகட�் ����த்�  

ேகணி���ந�் எ�ந�் வந்� �டட்த ்ெதாடங்��டட்ார். 

நண்பரக்ேளா  �ரித�்கெ்காண்��நத்ாரக்ள்.  

 “ இனிேமல் உங்கள் சகவாச�ம் ேவண்டாம். எ��ம் 

ேவண்டாம். நான் �றப்ப��ேறன்  “ எனசெ்சால்�யவா� 

தன� ைசக்�ைள  �வா எ�தத்ார். 

அப்ேபா�தான் மற்�ம் ஒ� நண்பர ்ம�ெவ��ல் 

�லம்�கெ்காண்� ஒ� ெத� நாைய 

அைணத�்ப்ப�த�்�க்�ம் அற்�தக்காட�்ைய பாரக்்�றார். 

 “ அநத்ா  பா�ங்கள்… உங்கட சாராயம் என்னெவல்லாம் 

ெசய்�ற�  “ எனசெ்சால்�கெ்காண்� தன� ஈர உைட�டேன 

ைசக்�ளில் ஏ� யாழ்ப்பாணம் �றப்படட்ார். 
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ெத�நாைய த��கெ்காண்� உறங்�ய எ�தத்ாளர ்யார…்?  

என்பைத �வா இ��வைர�ல் ெவளிேய ெசால்ல�ல்ைல. !  

பா�ைக எ��யவர ்பா�ைக�ம் ஏந்�னார ்!! 

�வா 1960 களில் எ��ய இலக்�யப்பைடப்�களில்  பா�ைக 

��கைத ��ப்�டதத்�நத்�. இச�்�கைத ��த�்  

எ�ரம்ைறயான �மரச்னங்க�ம் எ�நத்ன. 

எனி�ம்,  இச�்�கைத பல தடைவ ம��ர�ரம் 

ெசய்யப்பட�்ள்ள�.  அக்கைத�ன் நாயகன்  ஒ� ெச�ப்�த ்

ைதக்�ம் ெதா�லாளி.  கஸ்�ரியார ்���ல்தான் அவர� 

ெதா�லக�ம் அைமந�்�நத்�.  அவர�  ெபயர ்�த�் 

�கம்ம�.  அத�்டன் �றநத் இலக்�ய வாசகர். அவேர 

பா�ைக ��கைதத ்ெதா��க்� �ன்�ைர�ம் எ��னார். 

பா�ைக கைத எ��ய �வா ஒ� சநத்ரப்்பத�்ல் மற்�ம் 

ஒ�வரின் பா�ைகைய ஏந�்செ்சன்�,  பா�காத�் 

ைவத�்கெ்கா�தத் ெசய்� �வா�ன் 

மைற�க்�ப்�ன்னரத்ான் ெவளிசச்த�்ற்� வந்�ள்ள�. 

யாழ்ப்பாணத�்ல்  ெசங்ெகா� ஏந�்ய இரண்� கட�்கள் 

அக்காலத�்ல்  �ரபலமாக �ளங்�ன. இரண்�ம் ஒ� 

காலகடட்த�்ல் இைணந�்�நத்ன.  �ன்னாளில்  அநத் 

இலங்ைக கம்�னிஸ்ட ்கட�்,  மாஸ்ேகா அணி – �க்�ங் அணி 

என்� �ள� கண்ட�. 

மாஸ்ேகா அணி�ல் ேதாழரக்ள் அ. வ�த�்�ங்கம், �. 

ெபான்னம்பலம்,  ெபான். �மாரசா�,  �. �மாரசா�, ஆர். ஆர். 

�பால�ங்கம், ஐ.ஆர். அரியரத�்னம், �ஜயானந்தன் , எம். �. 

�ப்�ரமணியம்,  �வா ஆ�ேயார ்உடப்ட பலர ்அங்கம் 

வ�தத்னர்.   

�க்�ங் அணி�ல்   ேதாழரக்ள்  என். சண்�கதாசன்,  ேக. ஏ. 

�ப்�ரமணியம்,  ெசந்�ேவல்,  கந்தசா�,  ேக. டானியல் உடப்ட 

பல ேதாழரக்ள் அங்கம் வ�தத்னர். 

இரண்� அணிக�ம்  க�த�்ப்ேபாராடட்ம் 

நடத�்கெ்காண்��நத் காலப்ப���ல் மாஸ்ேகா 

அணிையசே்சரந்த்வ�ம் ெகா�ம்� மத�்���ந்�  

நாடா�மன்றம் ெதரிவா�ம்  அக்கட�்�ன்  �ேரஷ்ட 

உ�ப்�ன�ம் எ�தத்ாள�ம் �றநத் ேபசச்ாள�மான ேதாழர ்
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�டட்ர ்ெகனமன் ,  யாழ்ப்பாணத�்ற்� அவர� அணி 

சாரந்த்வரக்ளால்  அைழக்கப்படட்ார். அநத்க்�டட்ம் யாழ். 

மாநகர சைப மண்டபத�்ல் நடக்�ற�. 

அதைனக்�ழப்பேவண்�ம் என்ற எண்ணம் �க்�ங் அணிக்� 

ேதான்�ய�ம்,  அதன் இைளஞர ்�ரி���நத் ேதாழர ்

ெசந�்ேவ�ம் மற்�ம் �ல இளம் ேதாழரக்�ம் 

அநத்க்�டட்த�்ற்�ச ்ெசன்�  சைப�ல் ஆங்காங்ேக 

அமரந்�்�நத்னர்.  �டட்ரெ்கனமன் ேப�கெ்காண்��நத்ேபா� 

இைட�ல் ��க்�டட்  ெசந�்ேவல்,   “ நீங்கள் ேப�வ� தவ�  “  

என்� உரதத் �ரல் எ�த�்ப்ேப�ய�ம், அவர� 

அணிையசே்சரந்த்வரக்�ம் ஆ�க்காள் எ�ந�் 

�க்�ர�டட்னர்.  நிைலைம ேமாசமைடந�், க�ைரக�ம் 

�க்கப்பட�், அ�த�யா��டட்�. 

மாஸ்ேகா அணிையசே்சரந்த் ஒ�வர ்ெசந�்ேவைல 

மடக்�ப்��த�்  அவர� க�தை்த  ெகட�்யாக 

அ�த�்கெ்காண்டார். அதைன கண்�ற்ற அேத மாஸ்ேகா 

அணிையசே்சரந்த்  �வா ஓ�வந�்  “ ��, ��…  அவைர �� 

நாெமல்ேலா�ம் ஒ� இரதத்ம்.  எதைன�ம் ேப�த�்ரக்்கலாம்  “ 

எனசெ்சால்� ெசந�்ேவைல அந்த  நபரிட��ந்� 

���த�்ள்ளார.் 

அங்� நடநத் கேளபரத�்ல் ெசந�்ேவல் தன� பாதணிைய�ம் 

�ட�்�ட�் ேபாய்�டட்ார்.  �வா அதைன பத�்ரமாக 

எ�த�்செ்சன்� தன� கஸ்�ரியார ்�� ேஜாசப் 

�ைகயலங்கார நிைலயத்�ல் ைவத�்�ந்�,  ம�நாள் அநத் 

���ல் நடந�் வந�்ெகாண்��நத் ேதாழர ்ெசந�்ேவ�டம் 

தன� ைகயாேலேய எ�த�்வந�் ெகா�தத்ாராம். 

இ�தான் �வா ! 

இநத்த ் தகவைல  �வா மைறநத் �ன்னர ்யாழ்ப்பாணத�்ல் 

ேத�ய கைல இலக்�யப்ேபரைவ எ�தத்ாளர ்ஐ. சாநத்ன் 

தைலைம�ல் நடத�்ய  �வா  நிைனவஞ்ச�க்�டட்த�்ல் 

ேப�ம்ேபா� ேதாழர ்ெசந�்ேவல் ��ப்�டட்ார். 

மாற்�க்க�த�்கெ்காண்��நத்வரக்ளிடத�்�ம் �வா 

காண்�தத் மனிதா�மானப்பண்ைப அக்�டட்த�்ல்  ேம�ம் 

�ல�ம் எ�த�்ைரதத்னர். 
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ேவட�்ைய ம�த�் சண்�க்கட�் கட�்னார ்!!! 

மல்�ைக �வா�க்� அந�்ம காலத�்ல் நிைனவாற்றல் 

மங்���நத்ா�ம், அவர ் ��ரமாக இயங்�ய காலத�்ல்  

நல்ல நிைனவாற்ற�டன் வாழ்நத்வர்.  

ஒ�தடைவ அவ�டன் ெகா�ம்� �றக்ேகாடை்ட���ந�் 

இலங்ைக ேபாக்�வரத�் சைப பஸ் வண்��ல் 

ெவள்ளவதை்தக்� ெசன்�ெகாண்��நே்தன். 

அக்காலப்ப���ல் அநத் பஸ் வண்�களில்  சார��ன் 

ஆசனத�்ற்� இடப்பக்கமாக இ�க்�ம் வா�லால் 

இறங்�வதற்�ரிய   அைரக்கத� சார�யாேலேய 

இயக்கப்படட்�.  

இறங்கேவண்�ய இடம் வ�வதற்� �ல மணித்�ளிக�க்� 

�ன்னர ்பயணிகள் மணிய�தத்�ம், சார� தரிப்�டத�்ற்� 

அ��ல் பஸ்ைஸ ெச�த�், �ேரக்ேபாட�் நி�த�்ய�ம், 

அவேர   தன� ஆசனத�்��நத்வா�  நீண்ட இைணப்�ன் 

�லம்  அநத் அைரக்கதைவ �றந�்��வார்.  

�வா, இறங்�வதற்� அவசரப்பட�், அநத் அைரக்கதைவ 

காலால் உைதந்தார். 

அவர ்அவ்வா� ெசய்த�ம் சார� ேகாப�ற்�,   “ ெமானவத… 

ெபாடட்ாக் இன்னவாக்ேகா… “ என்� சதத்�டட்ார ். 

அதன் அரத்த்ம்,  “ என்ன�… ெகாஞ்சம் ெபா�  “ என்பதா�ம். 

�வா�க்� �ங்களம் ெதரியா�,  ைகயால் அநத் 

அைரக்கதைவ காண்�தத்ார். சார� �ண்�ம் ேகாபத�்ல் 

�த�ல் ெசான்னைதேய �ண்�ம் க�ம்ேகாபத�்டன் 

ெசால்��ட�் அநத் அைரக்கதைவத ்�றநத்ார். 

நா�ம் �வாைவ ெதாடரந்�் ெவளிேய இறங்�ேனன். ���ன் 

நைடபாைத�ல் நடக்�ம்ேபா�, �வா  “ அநத் சார� 

என்னெசான்னான்…?   ஏேதா ேகாபத�்ல் ெசான்ன�ேபான்� 

இ�நத்�,  ெசால்�ம் அவன் என்ன ெசான்னான்…?  “ 

எனக்ேகடட்ார். 

நான்  “  �ங்களத�்ல் ெமானவத என்ப�  என்ன…? என்னவாம்..? 

என்� ெபா�ள்ப�ம்  “ என்� �ளக்கம் அளிதே்தன். ஆனால் 
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அவன் ேகாபத�்டன்தான் ெசான்னான் என்�ம் ேம�ம் 

�ளக்�ேனன். 

அவ்வள�தான். அதற்�ப்�ற�  அநத்ச ் சம்பவம் பற்� �வா 

ேபசேவ�ல்ைல. 

�மார ்நான்� மாதங்கள் க�த�் �வா அம்மாதத்�ற்�ரிய 

மல்�ைக இதழ் அச�்ேவைலகைள ��த�்கெ்காண்� 

�ர�க�டன் ம�யம் யாழ்ப்பாணத�்��ந்� �றப்ப�ம் 

ர�ேல� ெகா�ம்� ேகாடை்டக்� வ��றார்.  இரண்டாம் 

��க்�த ்ெத��ல் பாங்ஷால் �� சந�் வ�ம் இடத�்ல் 

அைமந�்ள்ள ஓரியண்டல் ச�னில்தான் அவர ்ெகா�ம்� 

வ�ம்ேபா� தங்�வ� வழக்கம். 

அன்� இர� அவர ்ேகாடை்டக்� ர�ல் நிைலயத�்ல் வந�் 

இறங்�ய�ம் ��ப்�டட் ��யால் நடந்� 

வந�்ெகாண்��நத்ார். 

அவர� ைக�ல் அவர ்வழக்கமாக எ�த�்வ�ம் ேபக். அ�ல் 

அவர� �ல மாற்�ைடக�ம் மல்�ைக �ர�க�ம்தான் 

இ�க்�ம். 

�வாைவ ெவள்ைள ேவட�், ேநஷனல் ேதாற்றத�்ல் 

ெகா�ம்�ல்  பாரத்த்ால் ெதன்னிலங்ைக �ங்களவர ்என்ற 

பாரை்வ�ம் எவ�க்�ம் ேதான்றலாம். 

�வா மாதத்ைற பக்க��ந�் வ�ம் வரத்த்கராக 

இ�க்கேவண்�ம். அவர� ேபக்�ல் நிைறய பணம் 

இ�க்கலாம் என நம்�கெ்காண்� இரண்� ேக�கள் அவைர 

�ன்ெதாடரந்த்னர். 

மைழ�ம் ��கெ்காண்��நத்�.  �வா�க்� �ைல ந�க்கம்.  

�வா,  �ன்ெதாட�பவரக்ள் தன்னிட��க்�ம் ேபக்ைக 

ப�பப்தற்�தத்ான் வ��றாரக்ள் என எண்ணிகெ்காண்� 

தன� நைடைய தாம�ப்ப�ம் �ரிதப்ப�த�்வ�மாக 

பயத�்டன் வ��றார். 

ேபக்�ல் பணம் இல்ைல. ஆனால், கத�்ைய காட�் 

�த�்��வாரக்ேளா என்ற பயம் �ழ்நத்�.  

ெபா�த�்ப்ெபா�த�் நடநத்ார். 
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அப்ெபா�� அவ�க்� �ன்னெலன பைழய  பஸ் பயண 

சம்பவம் நிைன�க்� வ��ற�. 

ேவகமாக ��ம்��றார்.  ைக���ந�் ேபக்ைக தைர�ல் 

ைவக்�றார். தன� ேநஷனல் ைகப��ைய  ேமற்�றமாக 

ம�க்�றார். �னிந�் ேவட�்ைய ம�த�் சண்�க்கட�் 

கட�்�றார்.  

ஆக்ேராஷத�்டன்,  “  ெமானவத..?  “ எனக்ேகட�்றார். 

அவைர �ன்ெதாடரந்த் அநத்க்  ேக�கள் ெமௗனமாக 

��ம்�செ்சன்றாரக்ள். 

தாம�க்காமல் ேவட�்ைய�ம் உ�ரத்�்ப்��தத்வா� 

ேபக்ைக�ம் �க்�கெ்காண்� �யரக்்க ����க்க 

�ைரந�் நடந்� ஓரியண்டல் ச�ன் ப�களில் �வா  ஏ�னார். 

 

---0--- 
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மாற்�க் க�த்தாளைர ேந�த்தவர ் 

 

 

 

 

ெகா�ம்�  சா�றாக்கல்�ரி�ன் அ�பராக�ம்  ெசனட ்சைப 

உ�ப்�னராக�ம் இ�நத்வரான அ�ஞர ்ஏ. எம். ஏ. அ�ஸ் 

அவரக்ள்   �னகரன் �ன்னாள் ஆ�ரியர ்இ. �வ��நாதன், 

ேபரா�ரியர ்கா. �வதத்ம்�,  எ�தத்ாளர ்எச.்எம்.�. ெமா��ன்  

ஆ�ேயாரின் ேபராசா�மாவார.்  

அ�ஸ் அவரக்ள் மைறநத்�டன் நடநத் இ�� நிகழ்�ல் 

கலந�்ெகாண்ட எச.் எம்.�. ெமா��னிடம்,  எம� ஆசான் 

பற்�ய நிைன�கைள �னகரனில் ெதாடரந்�் 

எ��தத்�மா� �வ��நாதன் ேகடட்தற்� இணங்க ஒ� 

ெதாடர ்கட�்ைரைய ெமா��ன் எ��னார.் 

பலரா�ம் ��ம்�ப்ப�க்கப்படட் அநத்த ்ெதாடர ்�ன்னர ்

�லாக ெவளிவநத்�,  அநத் ��க்� எ�ர�்ைனயாக  

�ன்�ேபர ்இைணந�் ஒ� �மரச்ன �ைல எ����நத்னர.் 

அதைன எ��யவரக்ள்  �ன்� �ஸ்�ம் எ�தத்ாளரக்ள். 

ஏ. இக்பால், எம். எஸ். எம். இக்பால்,  எம். எச.் எம். ஷம்ஸ் ஆ�ய 

அம்�ன்� எ�தத்ாளரக்�ம் இலக்�ய �மரச்னங்களி�ம் 

ஈ�ப�பவரக்ள். 

அநத் எ�ர�்ைன ��ன் �ன்�ைர மாத்�ரம் �மார ்60 
பக்கங்கள்.  அ�ல் பல  எ�தத்ாளரக்ைள�ம்  ைகலாசப�, 

மற்�ம் �லகர ் கமால்�ன் �தலான இலக்�ய 

�மரச்கரக்ைள�ம்  கரண்க�ர வாரத்்ைதப்�ரேயாகங்களில்  

அம்�வ�ம் சா����ந்தனர.் எ�தத்ாளரக்ளில் �ேரம்�, 

இளங்�ரன்,  இளம்�ைற ரஹ்மான் ,  ெடா�னிக்�வா மற்�ம் 

எஸ்.ெபா. ஆ�ேயார ்க�ம் �மரச்னத�்ற்�ள்ளா���நத்னர.் 
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அதைனவா�த்��க்�ம் எஸ்.ெபா.ைவதத்�ர ஏைனேயார ்

ெமௗனமாகேவ  அைம�காதத்னர.்  ஆனால், எஸ்.ெபா. 

�ம்மா��வாரா..?  அநத் �மரச்ன ��க்� எ�ர�்ைனயாக 

ஒேர இர�ல்  இஸ்லா�ம் த��ம் என்ற �ைல எ�� 

ெவளி�ட�் இலக்�ய உல�ல் ெப�ம் பரபரப்ைப 

ஏற்ப�த�்�டட்ார.் 

ஏ. இக்பால் தரக்ா நகரி�ம், ஷம்ஸ் �க்�வல்ைல��ம் 

ஆ�ரியரக்ளாக பணியாற்�யவரக்ள். ஆனால், எம். எஸ்.எம். 

இக்பால்,  ெகா�ம்�ல்  இளம்�ைற அசச்கம் அைமந�்�நத் 

ஆட�்ப்பட�்த ்ெத��க்� ச�பமாக மத�்யமகா 

�த�்யாலயம் ���ல் மணிக்�ட�் ேகா�ரத�்க்� ச�பமாக 

ஒ� ேதாடட்க்����ப்�ல் வாழ்நத்வர.்  

எஸ்.ெபா. , தம� இஸ்லா�ம் த��ம் ��ல் அநத் �வைர�ம் 

“  இக்�வால்ஷ்   “ என்� அைடெமா��ட�் ேக�யாக 

வரண்ித�் அவரக்ளின் தனிப்படட் வாழ்க்ைகைய�ம் 

�மர�்த�் எ���டட்ார.் 

அதனால், ெவ�ண்ெட�நத் எம். எஸ். இக்பால், எஸ்.ெபா.ைவ 

தாக்�வதற்�ம் தயாரானார ்என்� ெசய்�கள் உலா�ன. 

எனி�ம் அநத் இக்பால், ெதாடரந்்�ம் இலக்�ய ேமைடகளில்  

��ப்�டட் ேபரா�ரியைர�ம் �லகைர�ம்  மற்�ம் அநத் 

எ�தத்ாளரக்ைள�ம் ெதாடரந்�் �மர�்த�் வநத்ார.் 

ஒ� சமயம் , ெகாள்�ப்�ட�் ேத�ைல �ரசார சைப 

மண்டபத�்ல் ,  மைறநத் எ�தத்ாளர ்அ.ந. கநத்சா��ன் 

நிைனேவநத்ல் �டட்ம் கைலஞர ்ல�ஸ்�ரமணி�ன் 

தைலைம�ல் நடநத்ேபா�,  ேபரா�ரியர ்ைகலாசப�ைய 

�ன்வரிைச�ல் ைவத�்க்ெகாண்ேட எம். எஸ். எம்.இக்பால், 

க�ைமயாக உரதத்  �ர�ல் ேப�னார.் ைகலாஸ்,  �ல 

நி�டங்களில் ெம�வாக எ�ந்� �ன்வ�யால் 

ந��செ்சன்��டட்ார.்  ைகலா�ன் இயல்� அதத்ைகய� ! 

நான் இலக்�யப்�ரேவசம் ெசய்த காலப்ப���ல்,  எம். 

எஸ்.எம். இக்பா�டன் ெந�ங்�ப்பழக�ம் அஞ்�ேவன். அவர ்

க�ைமயாக �மர�்தத்வரக்ள் அைனவ�ம் என�ம் 

நண்பரக்ள். 

அவர� �ட�்க்�ம் ெசன்��க்�ன்ேறன். அவர� �ட�்ல் 

�தத்கங்கள் – இதழ்கள் �� �ன்�ேபான்� ��ந�்�க்�ம். 

பல�ம் உசாத்�ைணக்காக அவரிடம் �தத்கங்கள் வாங்�ச ்

ெசல்வாரக்ள். 
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இரவல் ெகா�தத் �தத்கங்கைள�ம் �ண்�ம் 

வாங்���வ��ம் அவர ்�க�ம் கறாரானவர.்   

என்ைனக்கா�ம் சநத்ரப்்பங்களில் அவர ்

ெடா�னிக்�வாைவ�ம் க�ைமயாக �மர�்ப்பார.்  அ�ஞர ்

கமால்�ைன கலாசார க�� என்� வரண்ிப்பார.்  

அவ்வா� �ல�க்�  இலக்�யப்  பைகவனாக �ளங்�ய அவர ்

ஒ� நாள் ��ெரன மாைரடப்� வந�் இறந�்�டட்ார.் 

அன்� நான் �ரேகசரி�ல் இர�க்கடைம���நே்தன். 

ெடா�னிக்�வா�ம் ெகா�ம்� வந�் �க�ேரசன் ���ல் 

தங்���நத்ார.்  

அன்� இர�, �வா�டன் ேசரந்�் இர� உண�ண்பதற்காக 

�வா தங்���நத் இடத�்ற்� வநே்தன். அப்ெபா�� எம். எஸ். 

எம். இக்பால் ��ெரன இறந�்�ட்ட ெசய்�ைய அவரிடம் 

ெசான்ேனன். 

“   �ப�…. அவர� �� ெதரி�மா…?   “ என்� �வா ேகடட்ார.் 

 “ வ�ம்வ��ல்தான் இ�க்�ற�  “  என்ேறன்.   

 “ சரி வா�ம்.  சாப்பாடை்ட பற்� �ற� ேயா�ப்ேபாம். �த�ல் 

அவ�க்� அஞ்ச� ெச�த�்வதற்� ெசல்ேவாம்  “ என்� 

ெசால்�கெ்காண்ேட �றப்படட்ார.்  

என்ைறக்�ேம எம். எஸ்.எம். இக்பால் 

�ட�்க்�செ்சன்��க்காத �வா, அன்� ெசான்ன 

வாரத்ை்தகள் இைவ:  “   சக எ�த்தாளன் – அவர ்

என்ைனப்பற்� மா�படட் க�த�்ம்,  க�ம் �மரச்ன�ம் 

ெகாண்��ந்தா�ம், அன்னார ்மைறந�்�டட்ார ்எனத ்

ெதரிநத்ால்,  பைழயைதெயல்லாம் 

நிைனத�்ப்பாரக்்கலாகா�, அவர� ஆதம்ா 

சாந�்யைடயேவண்�ம்.  வா�ம்  ெசல்ேவாம்.  “  

நா��வ�ம் எம்.எஸ்.எம். இக்பால் �ட�்க்�செ்சன்ேறாம்.  

என்ைன அங்��நத்வரக்ள் அ�வாரக்ள்.  ெவள்ைள 

ேநஷன�ம் ேவட�்�மாக ஒ� �ர�கர ்வந�்�க்�றாேர… 

இவர ்யார ்என்� அங்��நத் �லர ்ேகடட்�ம்,  நான்                                    

“  இவரத்ான் மல்�ைக ஆ�ரியர ்ெடா�னிக்�வா.  

யாழ்ப்பாணத�்��ந�் வந�்ள்ளார ்  “ என்ேறன். 

அவரக்ள் �வாைவ �ேநாதமாகப்பாரத்த்ாரக்ள். 
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அதன்�ற� �வா என்ைன அைழத�்கெ்காண்� அநத் 

இர�ேவைள�ல் ஆமர�்�க்� வந�் என்�டன் அம்பாள் 

கேப�ல் உணவ�ந�்�ட�்,  �ராண்ட ்பாஸ் ���ல் 

�ரேகசரி வைர��ம் நடந�்வந்� என்ைன �ட்��ட�் 

��ம்� நடநே்த தன� இ�ப்�டம் ெசன்றார.் 

ெவற்�ைல�ம் �ைக�ைல�ம் !! 

�வா�ன் ஆழ்நத் ேநசத�்ற்�ரிய நண்ப�ம், உ�ம்பராய் 

அசெ்ச�ைவசே்சரந்த்வ�ம் எ�தத்ாள�ம், ெகா�ம்�ல் 

ஓரியண்டல் �ைகயலங்கார நிைலயம் நடத�்யவ�ம், 

�ன்னாளில் �வா�ன் சம்பந�்யா�யவ�மான எஸ்.�. 

தம்ைபயா அண்ணர,்  உலகப்�ர�த�்ெபற்ற ��மகரா�ன் 

��ர பக்தர.்  

�வா நீண்டகாலமாக ெவற்�ைல சப்�ம் பழக்க�ள்ளவர.் 

தம்ைபயா அண்ணர ்�ைக�ைல சப்�வார.்   

ஒ�சமயம் ��மகராஜ் ெகா�ம்� வந்��நத்ார.் 

அவைரசச்ந�்க்கசெ்சன்ற தம்ைபயா அண்ணர,் அவர� 

அ��ைரையக்ேகட�், �ைக�ைல சப்�ம் பழக்கதை்த 

ைக�டட்ார.் 

அவைரசச்ந�்த்� அவர� அ��ைரைய �வா�ம் ேகடட்ால், 

�வா�ம் ெவற்�ைல சப்�ம் பழக்கதை்த ைக�ட�்��வார ்

என்� நம்�கெ்காண்�,  ஒ�நாள் �வாைவ, ��மகரா�டம் 

அைழத�்செ்சல்லத�்ரம்ானிதத்ார.் 

�வா ெகா�ம்� வநத்ேவைள�ல் தம்ைபயா அண்ணர ்

�வாைவ ��மகராைஜ தரி�க்கவ�மா�ம் அவரிடம் 

அ��ைர ெபற்றால், நீங்க�ம் இநத் ெவற்�ைல சப்�ம் 

பழக்கதை்த ைக�ட�்���ரக்ள் என்� ெசால்� வ�மா� 

கடட்ாயப்ப�த�்னார.் 

உடேன �வா,   “ நீங்கள் ��மகராைஜ தரி�தத்ைமயால்தான் 

�ைக�ைல சப்�ம் நீண்ட கால பழக்கதை்த 

நி�த�்�டட்தாகசெ்சால்��ரக்ள்.  இேதா பா�ம் 

இப்ெபா�ேத நான் எவைர�ம் சந�்த�் அ��ைரேயா 

ஆ�ேயா ேகளாமல், உடன�யாக ெவற்�ைலேபா�வைத 

நி�த�்�ேறன். என்ன பநத்யம் ..?  “ எனக்ேகடட்ார.் 

 “ �வா அண்ணர…். அ� உங்களால் ��யாத காரியம்.  

வா�ங்கள் ��மகரா�டம் ெசல்ேவாம். அவர� அ��ைர 

ேகடே்பாம். நீங்க�ம் என்ைனப்ேபான்� இநத்ப்பழக்கதை்த 

�ட�்���ரக்ள்  “ எனசெ்சால்� வ�ந�் அைழதத்ார.் 
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இ�ேபான்ற நம்�க்ைககள் அற்�, தன்னம்�க்ைகையேய 

�லதனமாககெ்காண்� வாழ்நத்வரான �வா, வா���நத் 

ெவற்�ைலைய �ப்��ட�் வாைய தண்ணரீால் �தத்ம் 

ெசய்�ெகாண்�, அநத்க்கணேம ெவற்�ைல ேபா�வைத 

நி�த�்கெ்காண்டார.் அதன்�ற� அவர ்மைற�ம் வைர�ல் 

பல வ�டங்கள் ெவற்�ைலைய ெதாடேவ இல்ைல. 

ஆனால், தம்ைபயா அண்ணர ்�ல மாதங்களில் �ண்�ம் 

�ைக�ைல சப்�னார.் 

இன்� இ�வ�ம் இல்ைல. �வா�க்� �ன்னர ்09 – 01- 2002 

ஆம் �க� தம்ைபயா அண்ணர ்மைறந�்�டட்ார.் 

�வா �ன்னாளில் தன� அைற�ல் தம்ைபயா அண்ணரின் 

உ�வப்படத�்ற்� �ன�ம் �செ்சாரிந�் வணங்�னார ்

என்ப�ம் நம்பகமான  ெசய்� !  

�ஜாதா�ன் இன்ஸ்ெபக்டர ் இராேஜந்�ரன்….!!! 

�வா அ�க்க� ெசன்ைனக்� இலக்�ய �ற்�லா ெசல்வ� 

வழக்கம். ஒ� தடைவ அவர ்ெசன்ைன�ல் எங்ேகா 

ெசல்வதற்� டாக்��ல் பயணிதத்ார.் 

இறங்�ம் இடம்வநத்�ம், அநத் டாக்� சார� �ற்ற�க்� ேமல் 

பணம் ேகடட்ார.்  �வா ேமல�கமாக தர��யா� என்� 

ம�தத்ார.் சார��ம் ��வதா�ல்ைல.  வாக்�வாதம் �ற்�ய 

நிைல�ல், �வா�க்� ச��யாக எ�தத்ாளர ்�ஜாதா�ன் 

மரம்க்கைதகளில் பாத�்ரமாக வ�ம் இன்ஸ்ெபக்டர ்

இராேஜந�்ரன் நிைன�க்� வநத்ார ்

 “ ஐேஸ… அ�கம் கைரசச்ல் ெகா�தத்ால், இன்ஸ்ெபக்டர ்

இராேஜந�்ரனிடம் ெசால்ேவன்  “ எனசெ்சால்�கெ்காண்� 

அநத் டாக்��ன் இலக்கதத்கைட பாரத்�் கா�தத�்ல் 

எ��னார.் 

 “ ேவணாம் சார.்  இநத் �ேலான்காரங்கேள இப்ப�தத்ான்  “ 

எனசெ்சால்�கெ்காண� டாக்�ைய ெச�த�்செ்சன்றார.் 

இநத்ச ் சம்பவம் பற்� �வா என்னிடம் ஒ� தடைவ 

ெசால்���நத்ார.் 

�ஜாதா�ன் கற்பைனப்பாத�்ரம் அன்� அவைர அநத் 

சார��ட��ந்� �ட�்ள்ள�. 

1990 ஆம் ஆண்� ெசன்ைனக்� �வாைவ�ம் 

வரசெ்சால்��ட�், நா�ம் அ�ஸ்�ேர�யா���ந�் 
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ெசன்��நே்தன். நா�ம் அவ�ம் ெசன்ைன�ல் பல 

இடங்க�க்�ம் பயணிதே்தாம். 

ஒ�நாள் இ�வ�ம் டாக்��ல் ெசன்றேபா�  அநத் டாக்� 

சார� �ற்ற�க்� ேமல் பணம் ேகடட்ார.் 

நா�ம் அநத்ச ் சார��டன் வா�டே்டன்.  எனக்� பைழய 

ஞாபகம் வநத்�.   

 “ என்ன �வா…., இன்ஸ்ெபக்டர ்இராேஜந�்ர�க்� 

ெசால்ேவாமா..?  “என்ேறன். 

 “ யார ்சார ்இன்ஸ்ெபக்டர ்இராேஜந�்ரன்..?  “ என்� ேகடட்ார ்

அநத்ச ் சார�. நான் �வாைவப்பாரத்�் கண்ைண 

��ட�்ேனன். 

�வா �ரிப்ைப அடக்�கெ்காண்�,  “ �ப�… சரி… 

சரி….ேகடப்ைதகெ்கா�ம்  “ என்றார.்  

நா�ம் �ற்ற�க்� ேமல் ேகடட்ைத ெகா�தே்தன். 

அநத் டாக்� ெசன்ற�ம், “  என்ன �வா… ? 

இப்ப�செ்சால்��ட�்ரக்ேள…?  “ என்ேறன். 

 “ அ� ஐேஸ… அன்� நான் இலங்ைக���ந�் வநத்ைமயால் 

அவ்வா� ெசான்ேனன். நீர ்அ�ஸ்�ேர�யா���ந�் 

அல்லவா வந�்�க்��ர…் அ�தான் அப்ப�ச ்ெசான்ேனன்.  

�பா�க்�ம் ெடால�க்�ம் �த�்யாசம் இ�க்�ற� ஐேஸ….  “ 

என்றாேர பாரக்்கலாம் !  

 

---0--- 
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                         ஆ�ம் அ�ப�ம்  

 

 

 

மல்�ைக �வா�ன் 60 வய� மணி�ழா 1987 ஆம் ஆண்� 

வநத்�.  அக்காலப்ப���ல் அவர� அநத் �றநத் 

�னகெ்காண்டாடட்ம் யாழ்ப்பாணத�்ல் மட�்மல்ல 

ேசா�யத�்ன் தைலநகரம் மாஸ்ேகா��ம் நடநத்�. 

�வா அங்ேக ெசன்றேபா� ��ம்பா பல்கைலக்கழக 

மாணவரக்ள் அவைர அைழத�் ேககெ்வட�் அவர� 

�றநத்�னதை்த ெகாண்டா�னாரக்ள். 

               அவர ்தாயகம் ��ம்�யேவைள�ல்  இலங்ைக�ல் 

அைம� ( ? ) காக்க வநத் இந்�யப்பைடகள் 

நிைலெகாண்��நத்ன.  அக்காலப்ப���ல் நான் 

அ�ஸ்�ேர�யா���ந�் ெசய்�கைள 

அவதானித�்கெ்காண்��நே்தன். யாழ்ப்பாணத�்ல் 

��க�ம் இந�்யப்பைடக�ம் ேமாததெ்தாடங்�யதால் 

மக்கள் �� வாசல்கைள �ட�் அக�களாக ெவளிேய� 

நல்�ர ்கநத்சா� ேகா�ைலச�்ற்� �ைடதத் இடங்களில் 

தஞ்சமைடநத்ாரக்ள். 

�வா�ம் தன� ��ம்பத�்ன�டன் நல்�ரில் 

அக�க்ேகாலத�்ல் இ�நத்ார.் 

அவ�ைடய  நண்ப�ம் மல்�ைக�ன்  �கப்� அடை்ட�ல்  

இடம்ெபற்ற பல �ைகபப்டங்கைள எ�தத்வ�ம் யாழ். ேப� 

ேபாடே்டா என்ற ஸ்��ேயாைவ எளிைமயாக 

நடத�்கெ்காண்��நத்வ�மான இராசரடண்�ம் 

அநத்ப்பகக்மாக வந�்ள்ளார.்  

ேதாளில் ஒ� �ண்�ச�தம் எ�ரப்்படட் �வாைவக்கண்ட�ம், 

இராசரடண்ம் �ைகதத்ார.்  தான் தஞ்சமைடந�்�நத் ஒ� 

�ட�்ன் �றாநத்ா�க்� �வாைவ அைழத�்செ்சன்றார.் 



40 
 

 “ எம� அக�வாழ்ைவ நிைன�ப�த�்வதற்� ஒ� படம் 

எ�ப்ேபாம்   “ என்� �வாைவ நிற்கசெ்சால்��ட�், 

ெகமராைவ சரிெசய்தார.் 

அப்ெபா�� அவர� ஆ�வய� பால� ேமாகனா,  “நா�ம் 

நா�ம்  “ என்� �ள்ளிக்��தத்ாள். அவள் �வா�க்� �க�ம் 

�ரியமான ெசல்லக்�ழநை்த. 

 “ வாம்மா… வா..  “ எனகெ்காஞ்�யவா�  அவைள �வா 

�க்�கெ்காண்டார.்  

ஒளிப்படக்கைலஞர ்இராசரடண்ம் தன� ெகமராைவ 

இயக்�னார.் 

அநத்க்காட�்ைய அ����ந�் பாரத்த் �வா�ன் மகன் 

��பன் உடேன  “ ஆ�ம் அ�ப�ம்  “ என்றான். 

அநத்ப்படம்தான், மல்�ைக �வா மணி�ழாக்���னரால் 

1988 ஜ�ன் மாதம் ெவளி�டப்படட்  மல்�ைக �வா ெதா�ப்� 

��ன் �ப்�ல் இடம்ெபற்ற�. 

இநத் �ைல எம� �தத் எ�தத்ாளரக்ள் ெதணியா�ம் – 

டாக்டர ்நந�் �வஞான�நத்ர�ம் ெதா�த�்�ந்தனர.் 

 

நிழ�ம் நிஜ�ம்  

 

த�ழ்நாட�்ல் �. நகரில் அநத் �ரபலமான இல்லம் 

ேசாைப�ழந�்�நத்�.  ஒ� காலத�்ல் காைலேவைள�ல் 

அநத் இல்லத்�ன் �ன்பாக அ�தத்�த�் பல காரக்ள் 

வரிைசயாக தரித�் நிற்�ம். 

அ�ல் வந�்�ப்பவரக்ள், �ைரப்பட இயக்�நராக – 

தயாரிப்பாளராக – இைசயைமப்பாளராக -  அல்ல� 

இவரக்ளின் உத�யாளராக யாராவ� காத�்�ப்பாரக்ள். 

நா�ம் மல்�ைக�வா�ம் அநத் இல்லத�்ற்� 

ெசன்��நத்ேவைள�ல் அவ்�ட�்ன் இல்லதத்ர� மைறந�் 

அன்னாரின் �த�டல் அஞ்ச�க்� ைவக்கப்பட�்�நத்�. 

அநத் ஆண்� 1990 – மாதம் ஏப்ரில். 

நான் இரண்� நாடக்�க்� �ன்ேப ெசன்ைன 

ெசன்��டே்டன்.  �வா இலங்ைக���ந�் இரண்� 
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நாடக்ளில் என� ��ம்பத�்ன�டன் ெசன்ைன வந�் 

ேசரந்த்ார.் 

�மானநிைலயத�்ல் அைனவைர�ம் வரேவற்கச ்

ெசல்��ன்னர ்அநத் �ரபல்யமான இல்லத�்ல்தான், பல 

�ைர�லகப்�ர�கரக்ைள சந்�தே்தன். அவரக்�க்�ள் 

அர�யல் �ர�கரக்�ம் காணப்படட்னர.் 

 “காலங்களில் அவள் வசநத்ம்…. “  என்ற பாடைல அநத் �ட�்ன் 

ெசாநத்க்காரர ் யாைர மன���த�் பா���ந்தாேரா, அநத் 

அம்மணி, அவரிடேம ெசன்��ட்��நத்ார.் 

நாம் பாரத்�்கெ்காண்��நத்� அம்மணி�ன் உ�ரற்ற 

உடைலதத்ான்.  

யார ்அவர…்? யார ்அநத் அம்மணி என்ப� இப்ேபா� 

வாசகரக்�க்� �ரி�ம் ! 

தயாரிப்பாளர ்பஞ்� அ�ணாசலம், ேசாகத�்டன் தைலைய 

ெதாங்கப்ேபாட�்கெ்காண்� �கரடை்ட 

ஊ�கெ்காண்��நத்ார.்  க�யரசரின் தம்��ம் 

உத�யாள�மான கண்மணி �ப்� பல�க்�ம் தகவல் 

ெசால்�கெ்காண்��நத்ார.்  இயக்�நர ்சநத்ான பார�,  வ�ம் 

ெதாைலேப� அைழப்�க�க்� ப�ல் 

ெசால்�கெ்காண்��நத்ார.்  இயக்�நர ்கைலவாணன் 

கண்ணதாச�ம் க�ஞர ்�த�்தாச�ம் நா�ம்  ஏற்கனேவ 

அங்� வந�்�ட்��நே்தாம்.  �மானநிைலயத�்ற்� 

ெசல்லேவண்�ய அவசரத�்ல் நான் இ�நே்தன். 

 “ நீண்ட இைடெவளிக்�ப்�ன்னர ்�ள்ைளகைள 

பாரக்்கப்ேபா��ரக்ள்,  �றப்ப�ங்கள்  “ என்� என்ைன 

வ�ய�ப்�ைவதத்ார ்காந�் கண்ணதாசன்.  

�மான நிைலயத�்ல்  ெகா�ம்���ந�் வ�ம் ஏயார ்லங்கா 

�மானம் சற்� தாமதமாக வந�்ேசரவ்தற்� இர� 

ஒன்ப�மணியா��டட்�. 

 என� ��ம்பத�்டன் ( அம்மா – மைன� – �ள்ைளக�டன் ) 

�வா�ம் வந�்ேசரந்த்ார.் 

�மார ்�ன்றைர வ�டங்களின் �ன்னர ்அைனவைர�ம் 

பாரக்்�ன்ேறன்.  வாகனத�்ல் தங்�ம் ���க்�த ்

��ம்�ம்ேபா� �வா�ன் கா�ல் ெம�வாக,  “ கண்ணதாசன் 

மைன� பாரவ்� அம்மா இறந்��டட்ாரக்ள்  “ 

எனசெ்சால்�ேறன். 



42 
 

“  இரவா��டட்�.  நீண்ட இைடெவளிக்�ப்�ன்னர,் 

இப்ேபா�தான் ��ம்பதை்த பாரக்்��ர.்  இப்ேபா� 

ெசல்லேவண்டாம். நாைள காைல�ேலேய ெசன்� அஞ்ச� 

ெச�த�்ேவாம் “  என்றார ்�வா. 

கண்ணதாசன் �� �வா ��நத் ேநச�ம் மரியாைத�ம் 

ைவத�்�நத்வர.் கண்ணதாச�க்� 1977 ஆம் ஆண்� ஐம்ப� 

வய� �றநத் �னம் வநத்ேபா� ஜனசக்��ல் அறநை்த 

நாராயணன், கண்ணதாசன் பற்� எ����நத் கட�்ைரைய 

மல்�ைக�ல் ம��ர�ரம் ெசய்��நத்ார.் 

இலங்ைகக்� கண்ணதாசன் வ�ைக தநத் காலத�்�ம் 

சந�்தத்ார.் த�ழகம் ெசல்�ம் சநத்ரப்்பங்களி�ம் சந�்தத்ார.்  

“ கண்ணதாசன் பழ�வதற்� எளிைமயானவர.் அவரிடம் 

பநத்ாக்கள் இல்ைல  “  என்ெறல்லாம் �வா 

ெசால்�க்ேகட�்�க்�ன்ேறன்.   

அத�்டன் கண்ணதாசன் ப�ப்பகதை்த நடத�்வ�ம் 

காந�்கண்ணதாசைன�ம்  �வா நன்க�நத்வர.்  அதனால், 

��ம� பாரவ்� அம்மா கண்ணதாசன் மைற� பற்� 

அவரிடம் ெசான்ேனன். 

ம�நாள் காைல ஏ�மணிக்ேக நா�ம் �வா�ம், 

ேகாடம்பாக்கத�்ல் அநத் ����ல் ��ம்பத�்னைர 

�ட�்�ட�், ெசன்ேறாம். 

 பாரவ்� அம்மா�ன் �த�ட�க்� அஞ்ச� ெச�த�்�ட�்,  

காந�்�டத�்�ம் அவர� ��ம்பத�்னரிடத�்�ம் 

அ�தாபம் ெசால்��ட�் �ற்றத�்ல் வந�் ஆசனங்களில் 

அமரந்�் பத�்ரிைககைள ப�த�்கெ்காண்��நே்தாம். 

அக்காைல ேவைள�ல் அங்� அஞ்ச� ெச�தத் 

வநத்வரக்ளின் எண்ணிக்ைக �க �க �ைற�.  

அப்ேபா� ஒ� ெபரியவர ் ெவள்ைள ேவட்� அைரக்ைக ேசரட் ்

அணிந�் தன� ப�தத் சரரீதை்த அைசதத்வா� 

வந�்ெகாண்��நத்ார.்   யாேரா வரத்த்க ெப�ம்�ள்ளி என 

நிைனத�்கெ்காண்� நா�ம் �வா�ம் பத�்ரிைககளில் 

�ழ்���நே்தாம். 

 வநத்வர ் தன� மைன��டன்  இல்லத�்க்�ள் ெசன்��ட�் 

ெசாற்பேவைள�ல் அவர ்மாத�்ரம் ெவளிேய வநத்ார.்  

காந�்கண்ணதாசன் அவ�க்� அ��ல் ேப�கெ்காண்�வந�் 

அவைர ஆசனத�்ல் அமரைவதத்ார.் அநத் ஆசனத�்ற்� 
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அ��ல்தான் நா�ம் �வா�ம் மற்�ம் இரண்� ஆசனங்களில் 

அமரந்�்�நே்தாம். 

அநத்ப்ெபரியவரின் கண்கள் �வந�்�நத்ன.  அப்ப� �வநத் 

கண்கைள எங்ேகா பாரத்த்�ேபான்� ஒ� நிைன� 

�ன்னலாக வநத்�. �லர ்அவ�க்� �ன்னால் வந்� 

வணங்�னாரக்ள். 

�லர ்எ�ந்� நின்றாரக்ள்.  நான் �ரந்�் பாரத்ே்தன்.  அ��ல் 

அமரந்�்�நத்வர ்ந�கர�்லகம் �வா�கேணசன். �வா�டன் 

கண்களால் ேப�, ��ய உதடட்ைசேவா�  ெசான்ேனன். 

அதன்�ற�தான் நா��வ�ம் அவைரப்பாரத்�் 

�ன்னைகதே்தாம். ப��க்� அவரிட��ந�் இ�க்கமான 

�ன்னைகதான் வநத்�.  

நாம் �த�ேலேய எ�ந�் நின்� மரியாைத 

ெச�த�்��க்கேவண்�ம் என்� அவர ்நிைனதத்ாேரா 

ெதரிய�ல்ைல.   

�த�ட�க்�தத்ாேன நாம் எ�ந்� நின்� மரியாைத 

ெச�தத்ேவண்�ம் !  

அவர� சார� அவ�க்� அ��ல் ெதாடரந்�்ம் கால்க�க்க 

நின்�ெகாண்��நத்ார.் 

அவர ்கண்களாேல சார�க்�  ைசைக காட�்னார.்  அவர� 

கண்கள் ஆ�ரம் அரத்த்ங்க�டன் �ைரகளி�ம் ேப�ம்.  அவர ்

நவரசத்�லகமல்லவா..?  

அவர�  சார� ெசன்� இல்லத்��ள்ேள ெபண்க�டன் 

இ�நத்  அவர� மைன� கமலாைவ அைழத்�கெ்காண்� 

வாச�க்� வநத்ார.் அவர ்தன� சரரீதை்த அைசதத்வா� 

எ�ந�் ெசன்றார.் 

 �வா�ம் நா�ம் பரஸ்பரம் �ன்னைகத�்�ட�் காந�் 

கண்ணதாசனிடம் ெசால்��ட�் �ைடெபற்ேறாம். 

 “ ஐேஸ… யார ்வநத்� என்� உமக்�ம் ெதரிய�ல்ைல, 

எனக்�ம் ெதரிய�ல்ைல.  “  

 “ அவைர ேமக்கப்�ல் �ைர�ல்தாேன பாரத்�்�க்�ேறாம். 

ேநரில் எங்ேக பாரத்ே்தாம்.  “ என்ேறன். 

 “ அவர ்�னகரன் �ழா�க்� வநத்ார.் ெதரி�ம்.  எங்கட 

ைகலாசப� �னகரனில் இ�நத் காலத�்ல் வநத்ார.் �னகரன் 

அவ�க்� ஏேதா படட்�ம் ெகா�தத்�… அ�….. “ 
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“ கைலக்�ரி�ல். �ற� ைபலட ்�ேரம்நாத,் 

ேமாகனப்�ன்னைக படப்��ப்�கெ்கல்லாம் வநத்ார.்  

�ரேகசரி�ல் ெசய்�கள் படங்கள் ெவளி�டே்டாம்.  

ந�கரக்ைள ெசன்� பாரக்்�ம் ஆரவ்ம் எனக்� என்ைறக்�ம் 

இல்ைல �வா. அ�தான் அவைர நிஜ��வத�்ல் பாரத்த்ேபா� 

அைடயாளம் ெதரிய�ல்ைல  “ என்ேறன். 

 “ அ�தான் ஐேஸ… நிழ�ம் நிஜ�ம்  “ என்றார ்�வா ! 
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மல்�ைக �வா�ம் ெஜயகாந்த�ம்  

 

 

 

 

 

மல்�ைக�ல் �வா 1970 களில் எ��ய " ஒ�  

பைடப்பாளிையப்பற்� இன்ெனா�  ��ஷ்�யாளனின்  

பாரை்வ " - என்ற  ெதாடர ்�மரச்னக்கட�்ைர காரசாரமாக  

நீ�த�் ஓய்நத்�. 

அவர ்அக்காலப்ப���ல் ஒவ்ெவா� மாத�ம் மல்�ைகைய 

ெவளி�ட�், யாழ்ப்பாணத�்ல் �நிேயா�த�்�ட�் 

ெகா�ம்�க்� ர�ேல���வார். 

அவர� ஒன்��டட் சேகாதரர ் இராச�ைர எம� 

நீரெ்கா�ம்�ரில் ேராயல் �ைகயலங்கார நிைலயம்  

நடத�்கெ்காண்��நத்ார். அதற்�ப்�ன்�ற ஒ�ங்ைக�ல் 

இராச�ைர ��ம்பத�்டன் வ�த்தார். 

�வா நீரெ்கா�ம்�க்� வநத்ால்,  மாைலேவைள�ல் அவைர 

அைழத�்கெ்காண்� கடற்கைரக்� வந�்��ேவாம். 

அசச்ந�்ப்�ல் , அ�தத் மாதம் ெஜயகாநத்ன் பற்� அவர ்

எ�த��க�்ம் �டயங்கைள எம்�டம் ெசால்வார்.  

அவ�டன் வாதம் ெசய்ேவாம்.  அவ�ம் �ட�்கெ்காடாமல் 

தன� தரப்� வாதங்கைள ெசால்வார். 

உன்ைனப்ேபால் ஒ�வன், இனிப்�ம் கரிப்�ம், வாழ்க்ைக 

அைழக்�ற� �தலான அ�மடட் - மத�்யதர வரக்்க 
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மக்களின� கைதகைள�ம்  ெசன்ைன�ல் �ளிம்� 

நிைல�ல் வா�ம் மக்கள�ம் வாழ்ைவ �த�்ரிதத் 

கைதகைள�ம் எ��வநத் ெஜயகாநத்ன், ஆனநத்�கடனில் 

மாதாநத்ம் �த்�ைரக்கைதகள் ம�டத�்ல் 500 �பா 

சன்மானத�்டன் எ�ததெ்தாடங்�ய�ம்,  பாரி�க்�ப்ேபா 

�தலான ேமல்வரக்்க மக்களின் கைதகைள எ�தத ்

ெதாடங்��டட்ார ்என்�ம், கம்�னிஸ்ட ்கட�்�ன் 

பாசைற�ல் வளரந்த் ெஜயகாநத்ன், ��ெரன,  “ தான் 

எநத்க்கட�்க்�ம் தா� கட�்கெ்காள்ள�ல்ைல  “ என்� 

அ�ர�யாக �ரகடனப்ப�த�்ய�ம்தான் �வா�க்� 

வந�்�நத் தார�்கக்  ேகாபம். 

என� மாமா மகள், ேதவேசனா அநத்த ்ெதாட�க்�  ேத� 

என்ற �ைனெபயரில் எ�ர�்ைனயாற்� எ����நத்ார்.  

ேத� என்ற ெபயைர�ம், மல்�ைக இத�ன் �கப்�ல் 

அவ்�த�ல் எ��யவரக்ளின் ெபயரப்ட�்ய�ல்  �வா 

ப��டட்ார்.     

ேத��ன் எ�ர�்ைனக்� மாற்�க்க�தத்ாக  �வா�ன் 

வாதங்கைள ஆதரித�்,  யாழ். ேபாதனா ஆஸ்பத�்ரி�ல் 

ம�த�்வராக பணியாற்�ய ராஜம் ேதவராஜன் அ�தத் 

இத�ல் எ��னார். 

ேத� �ன்னாளில் ெஜரம்னிக்�ம் ராஜம் லண்ட�க்�ம் 

�லம்ெபயரந்�் ெசன்��டட்னர.்  

1984 இல் ெஜயகாநத்னின் மற்�ம் ஒ�  நாவல் ஜய  ஜய  சங்கர 

ெவளியான�. அநத்  நாவ�ம் வாதப்�ர�வாதங்கைள  

எ�ப்�ய�. �ண்�ம் �வா அந்த நாவ�க்�  

எ�ர�்ைனயாற்�  எ��னார். �வா , ெவளி�ர ்பயணங்கள், 

கட�்ப்பணிக�க்�   மத�்��ம்  நிைறய  வா�த்தார்.    

அத�்டன் ேஜ,ேக.�ன்  எநத்  �ைல�ம் அவர ் 

தவற�ட�ல்ைல. 

ேஜ.ேக. பற்� மற்றவரக்ள் எ��ம்  ��ப்�கைள�ம் ேத�   

எ�த�் ப�த�்��வார். 

�ரேகசரி�ல் ெஜயகாநத்ன் பற்�ய என� ��ப்ெபான்�ல் 

"�ரண்பா�களின்  ெமாதத்  உ�வமாக தற்ெபா��  

ெஜயகாநத்ன் �க��ன்றார ்"  என்� ஒ� வரி எ���டே்டன்.   
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அதைன யாழ்ப்பாணத�்��ந்� ப�த�் �ட�் - �ண்�ம் ஒ�  

தடைவ ெகா�ம்� வநத்சமயம், '' பாரத்�்ரா... இப்ெபா�தாவ� 

உங்க�கெ்கல்லாம்  �ரி�றதா...? இதைனதத்ாேன... நான்  

அன்ேற ெசான்ேனன்..." என்�  ெவ�ச�்ரிப்�டன் �வா   

ெசான்னார். 

ஆ��ம், அவ�க்�  ேஜ.ேக.  ���நத்  அன்�ம் அக்கைற�ம் 

�ைறயேவ  இல்ைல.  தான்  அவைர  �மர�்ப்ப�  

உரிைம�டன்தான் - த�ழக   எ�தத்ாளரக்ள்   அம்மா�  

கைதகைள எ��க்ெகாண்��ந்தெபா��    அ�நிைல  

மக்களின்  வாழ்ைவ ெவளி�ல�ற்�    தம�  

இலக்�யப்பைடப்�கள்  �லம் உரத�்செ்சான்னவர்.  

ந�ன  த�ழ்  இலக்�ய  வளரச்�்ைய   ��ைமப்�தத்�க்�  

�ன்னர ்சரியான    �ைச�ல்  �ன்ென�தத்வர்.   த�மா�  

�ைச மா�செ்சல்�றாேரா...?    என்ற  ேகாபம்தான்  

அநத்தெ்தாடைரத ் தான்  எ��யதற்�ம்   காரணம்  என்றார். 

ஆ��ம்  - எநத்  �மரச்னங்க�ம்  ெஜயகாநத்ைன   

பா�க்க�ல்ைல. 1984   இற்�ப்�ன்ன�ம்  ேஜ.ேக.   நிைறய  

எ��னார்.   ஆனால் , ��கைதகள் -  நாவல்கள்  அல்ல.   

ெப�ம்பா�ம்  கட�்ைரகேள எ��னார். 

ெஜயகாநத்னின்  - அநத்ரங்கம்  �னிதமான�,   ேபாரை்வ,  

ெமௗனம்  ஒ�  பாைஷ,  ரி�  �லம்,  ஆ�ம்  நாற்கா�கள்  

ஆ��ன்றன,  �ல ேநரங்களில்  �ல  மனிதரக்ள்,   ஒ�  ந�ைக  

நாடகம்  பாரக்்�றாள், ச�கம்   என்ப�  நான்�ேபர,்  ஒ�  

மனிதன்  ஒ�  ��  ஒ�  உலகம் என்பன   அவரின்  

�நத்ைன�ல்  ஏற்படட்  மாற்றங்கைள   �த்�ரிதத் 

பைடப்�கள்.  

ெஜயகாநத்ன்  ஒ�வைக�ல்  �ரக்்கதரி�.   அவர ் 

எ����ப்ப�ேபால்  காலங்கள்  மா��ற�.   மனிதரக்�ம்  

�லேநரங்களில்   ஒ��தமாக�ம்  அேத   �டயத�்ைன   

��ெதா� சநத்ரப்்பத�்ல்   ேவ��தமாக�ம்  

�ந�்க்�றாரக்ள்.  ஆனால் -  அதைன   சநத்ரப்்பவாதம்    

என்�ம்  உலகம்  ெசால்�ற�.  உலகம் என்ப�   என்ன...?  

ச�கம்  என்ப�  என்ன...? இநத்க்ேகள்�க�கெ்கல்லாம்  

தரக்்கமான  ப�ல்கைள  தம� பைடப்�களி�ம்    அதற்�  
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ேம�ம்  ெச�ேவற்�வதற்�  நீண்ட �ன்�ைரகைள�ம்  அவர ் 

தநத்ார். 

இன்� Living together  பற்�ெயல்லாம்   கைதகள்  த��ல் 

வ��ன்றன.    மணிரத�்னத�்ன்  பட�ம்  2015  இல்  

ெவளியா�ற�. ஆனால் -  ெஜயகாநத்ன்  இற்ைறக்�  நாற்ப�   

வ�டங்க�க்�   �ன்னேர அதத்ைகய  கைதகைள  

எ����ப்பவர்.  

ஒ�தடைவ  மல்�ைக  �வா  த�ழ்  நா�  ெசல்ல��நத்ார். 

ெசல்வதற்�  �ன்னர ் நீரெ்கா�ம்�  வந�்  என்�டன் 

கலந�்ைரயா�யெபா�� , த�ழ்நாட�்ல்  இந்த  �ைற   

பயணத�்ல் தான்  யார ் யாைர  சந�்க்கேவண்�ம்  என்�  

கலநத்ாேலா�த்தார். 

ஒ� கா�தத�்ல் பலர�ம் ெபயரக்ைள நிைன�ப�த�்  

எ��ேனன். அ�ல் �தலாவதாக எ��ய ெபயர ்   

ெஜயகாநத்ன். 

�வா,  தாம்  எ��ய ��கைதகள்  -  கட�்ைரகள்  மற்�ம் 

அவர� ேநரக்ாணல்களின் ெதா�ப்�, தன�  ேசா�யத ்

பயணம், வாழ்க்ைகசச்ரிதம்  �தலானவற்ைற�ம்  �ண்�ல்  

ேகள்� - ப�ல் என்பனவற்ைற�ம்  மல்�ைகப்பநத்�னால்  

���வாக ெவளி�ட�்�ப்பவர்.   �ல  �ல்கைள  த�ழ்நா�  

நி�ெசஞ்�ரி �க்ஹ�ஸ் (NCBH)  ெவளி�ட�்�க்�ற�. இநத்  

NCBH  ெஜயகாநத்ன் �ல்கள்  �லவற்ைற�ம்  இலங்ைக�ல்  

ெதணியான், அகஸ்�யர,் �க்�வல்ைல கமால் �தலான  

�ற்ேபாக்�  எ�தத்ாளரக்ளின்  �ல்கைள�ம் 

ெவளி�ட�்�க்�ற�. 

இநத்  நி�வனம்  மாஸ்ேகா   �ன்ேனற்றப்ப�ப்பகத�்ல்  

பணியாற்�ய கலாநி�  �தா� ஃ�ரண்ிக்கா�ற்�ம்  

ெஜயகாநத்�க்�ம்  இைட�ல் நடநத்  நீண்ட  

உைரயாடைல�ம்  நட�்ல்  �தத்  மலரக்ள்  என்ற தைலப்�ல்  

ெவளி�டட்�.  அதைன  எ��யவர ் ெஜயகாநத்ன். 

தம�  �ல்கள்  பலவற்ைற  வரவாக்�ய  மல்�ைக �வா,பல 

மாதங்கள்  தம� மல்�ைக�ல்   எ��ய  ஒ� 

பைடப்பாளிையப்பற்�  இன்ெனா�  ��ஷ்�யாளனின்  

பாரை்வ  என்ற ெதாடர ்  �மரச்னக்கட�்ைரைய  மாத�்ரம்  
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�ல்  வ��ல் ெவளி�டேவ   இல்ைல !   அதற்கான  

அவ�ய�ன்�,  ேஜ.ேக. -  �வா   நட�்ற�  �ண்�ம்  �ளிரத்த்�. 

அநத்ப்பயணத�்ல்  �வா  த�ழகத�்ல்  நான் 

பட�்ய�ட�்கெ்கா�தத்வரக்ளில்   பலைர�ம்  சந�்த�்  

��ம்�ய�ம் ெகா�ம்�ல்    நடதத்ப்படட்   மல்�ைகப்பநத்ல்  

சந�்ப்�ல்  �வா  நான்  அவரிடம்  எ��  தந்��ட்ட  

அநத்பட�்யல்  கா�ததை்த   தம� ெபாக்கட�்��ந�்  

காண்�தத்ார். 

அ�  சற்�  கசங்�  பல  ம�ப்�க�டன்  இ�நத்�.  

அநத்ப்பயணத�்ல் க�த்�  ேவற்�ைமகைள  மறந�்  

�வா�ம்  ெஜயகாநத்�ம்  மனம் �ட�்ப்ேப���க்�ன்றனர்.   

தம�  காரில்  �வாைவ  �ட�்க்� அைழத�்  ெஜயகாநத்ன்  

��ந�்ம் ெகா�த�் உபசரிதத்ார.் 

சரஸ்வ� – தாமைர இதழ்களில் ெஜயகாநத்�ம் – �வா�ம் 

எ��ய காலத�்��நே்த நல்ல நண்பரக்ள். 

ெஜயகாநத்ன், �வாைவ மகாப��ரத�்ற்�ம் 

அைழத�்செ்சன்�, �வா�க்� ேதாளில் ேபாரத்�்ம் 

சால்ைவ�ம் வாங்�கெ்கா�தத்ார். 

அசச்மயம் அநத்ச ் சால்ைவைய இ�வ�ம் இைணந�் நின்� 

ேபாரத்�்க்ெகாண்� ேபாஸ் ெகா�த�் எ�தத் படதை்த, 

யாழ்ப்பாணம் மல்�ைக காரியாலயத�்ன் �வரில் �வா 

மாட�்ைவத�்�நத்ார். 

ெஜயகாநத்ைன பல தடைவ இலங்ைகக்� அைழப்பதற்� 

�வா �யன்றார்.  ேசா�யத ்நா�, அெமரிக்காெவல்லாம் 

ெசன்�ள்ள ெஜயகாநத்ன் இலங்ைக வர�ல்ைல என்ற 

ஏமாற்றம் �வா�க்� ெதாடரந்்��நத்�. 

�வா�ன் கனவாக  நீண்ட காலம் �கழ்நத் சரவ்ேதச த�ழ் 

எ�தத்ாளர ்மாநாட�்ற்�ம்  2011 இல் ெஜயகாநத்ைன 

அைழதே்தாம்.  2008 ஆம் ஆண்� அவர ்ெசன்ைன அப்பல்ேலா 

ம�த�்வமைன�ல் ��சை்சக்�டப்ட�்�ந்தேபா� ெசன்� 

பாரத்த்ேபா�ம்,  இலங்ைகக்� ஒ� தடைவ வ�மா� 

அைழதே்தன்.  உங்கள் �வா�க்காகவாவ� வா�ங்கள் 

என்ேறன். 



50 
 

 “ தான் வநத்ால், அ� தனக்�ம் �ரச�்ைன, உங்க�க்�ம் 

�ரச�்ைன, என� வாய் ஏதாவ� ெசால்�ம்... “ என்� 

�ம்மக்�ர�ல் ெசால்�ச�்ரிதத்ார ். 

�ன்னர ்��ப்�டட் மாநாட�்ல் கனடா �ரத்�் 

இயக்�தத்யாரிதத் உலகப்ெபா� மனிதன் ெஜயகாந்தன் 

ஆவணப்படதை்த காண்�தே்தாம்.  

அன்� இர�, அந்த ஆவணப்படதை்த இ��வைர�ல் இ�ந்� 

பாரத்�்�ட�்செ்சன்றார ்�வா. 

�வா�ன் சாைல�ன் ��ப்பம் ��கைதத ்ெதா��க்� 

ெஜயகாநத்ன் �ன்�ைர எ��னார். 

அ�ல் ெஜயகாநத்ன்,   “ எ�த�் ஒ� ெதா�ேலா �ைழப்ேபா 

அல்ல. நமக்� அ� ேயாகம். அந்த ேயாகேம நம� ��தம். 

நண்பர ்ெடா�னிக்�வா�க்� என� மனமாரந்்த 

வாழ்த�்க்கள்.. “ என்� எ����நத்ார்.  

ெஜயகாநத்ன் 2015 ஏப்ரில் மாதம் மைறநத்ேவைள�ல் �வா  

ஆழ்நத் ேவதைன�ற்றார.்  

�ன்னர,் �வா ப�ப்ப�யாக பைழய நிைன�கைள 

மறக்கதெ்தாடங்�னார.் 
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இரண்� ேபரா�ரியரக்�ம் �வா�ம்  

 

                                                                        

 

 

 

ஈழத�் இலக்�ய உல�ல் ெபரிய ஆ�ைமகளாக �ளங்�ய 

�மரச்கரக்ள் – ேபரா�ரியரக்ள் ைகலாசப� – �வதத்ம்� 

ஆ�ேயார ்��  மல்�ைக �வா ெப�ம�ப்�ம்  ேபர�மான�ம் 

ெகாண்��ந்தவர.் 

�வதத்ம்�,  �வா இைணந�்�ந்த இலங்ைக கம்�னிஸ்ட ்

கட�்�ல் ( மாஸ்ேகா சார�் )  அங்கத�்வம்ெபற்��நத்வர.்  

ைகலாசப� �னசார�் நிைலெய�தத்வர.்  எனி�ம் 

அக்கட�்�ல்  ( �க்�ங்  சார�் )  இைணயாமல்,  ெதா�லாளி – 

ெசம்பதாைக �தலான இதழ்களில் �ைனெபயரக்ளில் 

எ��னார.்   ேத�ய கைல இலக்�யப்ேபரைவ 

ைகலாசப�ைய ெகாண்டா�ய�. 

அத�்டன் ைகலாஸ் �னா�க்�செ்சன்� ��ம்�, தம� 

மைன� சரவ்மங்களத�்டன் இைணந�்  மக்கள் �னம் -

காட�்�ம் க�த�்ம்  என்ற �ைல�ம் எ��னார.்  

�வதத்ம்�, இலங்ைக �ற்ேபாக்� எ�தத்ாளர ்சங்கத�்டன் 

ெந�க்கமான ெதாடர�்கைள ெகாண்��நத்ார.் அத�்டன்   

இசச்ங்கம் நடத�்ய மாநா�களின்ேபா� �ரம்ானங்கைள 

வைரவதற்�ம்  ெசயலாளர ்�ேரம்� ஞான�நத்ர�க்� 

பக்கத�்ைணயாக �ளங்�னார.்  

�வா ைகலாசப�ைய  பன்ைம�ல் மரியாைத�டன் 

அைழப்பார.் ஆனால், �வதத்ம்��டன்  ஒ�ைம�ல் ,                                    

“ என்னடாப்பா,  நீ….  வா… ேபா….”  என்� உரிைம�டன் 

ேப�வார.் 
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ஒ�சநத்ரப்்பத�்ல்  �வா�டம் இநத் இரண்� 

இலக்�யப்ேபரா�ைமகள்  பற்��ம் உங்கள� பாரை்வ 

என்ன..?  என்� ேகடட்ேபா�,  �வா �ன்வ�மா� ெதரி�தத்ார.் 

அசச்மயம் ைகலாசப� உ�ேரா� இல்ைல.  அவர ்1982 
�சம்பரில் மைறந�்�டட்ார.் 

�வா ெசால்�றார:்  

இநத்க்ேகள்�க்� ப�ல்ெசால்வ� அதத்ைன �லபமான� 

அல்ல. ஒேர ேகள்� – ப��ல் சடெ்டன ெசால்லக்��ய�மல்ல. 

இ�வைர�ம் சமகாலத�்ல் ெதரிந�்ெகாண்டவன். சமமாகேவ 

ெதரிந�்ைவத�்�ப்பவன். 

�க ெந�க்கமாக�ம் ேப�ப்பழ�யவன். இ�ல் சங்கடம் 

என்னெவன்றால் ஒ�வர ்( ைகலாஸ் ) மைறந்��டட்ார.் எனேவ 

க�த�்செ்சால்வ�ல் கஷ்டம் இ�ல் உள்ள�. 

ைகலா�ன் மன�ணர�்கைள ேல�ல் 

�ரிந�்ெகாள்ள��யா�. உணரச்�்கைளக் 

காட�்கெ்காள்ளேவ மாடட்ார.்  

�வதத்ம்� அப்ப� அல்ல ! �ழந்ைதப்�ள்ைள. ேந�ப்�க்� �க 

ெந�க்கமானவர.் ைகலா�ன் ேநர ்சம்பாஷைணைய ைவத�் 

அவர� அ��ன் ஆழதை்த அள�ட�்�ட ��யா�. ஆனால், 

�வதத்ம்��டன் ேப�ம்ேபா�, அவர� எ�தை்த�ட அவ�டன் 

சம்பா�க்�ம் ஒவ்ெவா� ேவைள�ம் நான் 

�ர�த�்ப்ேபாவ�ண்�.  

இப்ப�யானவரிடம் நான் ஒ� மாணவனாக ஓரி� வ�டங்கள் 

இ�ந�்�நத்ால் எதத்ைன அ��ெபற்��ப்ேபன்…? என்�  

என�  மனம்  ஏக்கமைடவ�ண்�.  

ைகலா�ன் எ�த�்ல் எளிைம�ம் அேதசமயம் 

�ரிந�்ெகாள்�ம் தன்ைம�ம் ஆழ�ம் �யா�த�்�க்�ம். 

அதற்�க்காரணம் அவர ்ஒ� ெவ�ஜனப்பத�்ரிைக�ல்                         

( �னகரன் ) ெபா�ப்�வாய்நத்  ஆ�ரியர ்பத� வ�தத்�தான் 

என்ப� என் எண்ணம்.  

�வதத்ம்��ன் எ�த�்ல் ஆழ�ம் அகல�ம் இ�க்�ம். 

அேதசமயம் �ரிந�்ெகாள்வதற்�க் கஷ்டம் என பலேபர ்

எனக்�செ்சால்��ள்ளாரக்ள்.  ��செ்சாற்ெறாடரக்ைள 

பா�ப்ப�ல் இவர ்வல்லவர.்  �ரியாைமக்� இ��ம் ஒ�  

காரணமாக இ�க்கலாம்.  ைகலாஸ், மேல�யா – ெகா�ம்� 

என வாழ்ந்� – வளரந்�் பழக்கப்படட்வர.்  
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�வதத்ம்�, கரெவட�் மண்ணில் ஊ�ப்பதப்படட்வர.்  

இவரக்�ைடய இ�ேவ� ஆ�ைமக�க்�ம் இ� ஒ�ேவைள 

காரணமாக இ�க்கலாேமா…?!  என நான் எனக்�ள்ேள 

�மர�்தத்�ண்�.  

ைகலாஸ், �டட்�ட�் உைழத�்ப ்பழ�ய அ�ரதத்னமான  

உைழப்பாளி.  �வதத்ம்� அப்ப� உைழக்கேவண்�ம் என்ற 

ஆவல் இ�நத்ா�ம்  ��ம்ப – இனச�்ழ்நிைலயால் 

�டட்�டட்ப� ெசயலாற்ற��யாமல் �டங்�ப்ேபாய்த ்

தயங்�பவர.் 

இ�வ�ம் த�ழ் உலகம் ேபாற்�ம் மகா �மரச்கரக்ள்தான். 

ஆனால், இ�வர� பாணி�ம்  பாரை்வ�ேம ேவ�  ேவ� ! 

அேதசமயம் ேசாஷ�ஸ எதாரத்த் வாதக்கண்ேணாடட்த�்ல் 

ச�கத�்ல் இ�ந�் ��ழ்த�்வநத் பைடப்பாளிக�க்� 

இவரக்ள் இ�வ�ம் வழங்�ய ஒத�்ைழப்�ம்  

ஆேலாசைனக�ம் அளப்பரியன.  இைத நன்�ய��டன் 

��ப்�டதத்ான் ேவண்�ம்.   

ைகலாசப� அ�ஞன்.  �வதத்ம்� �நத்ைனயாளன். ேம�ம் 

�ரிவாகச ்ெசால்ல இப்ேபா� சநத்ரப்்ப�ல்ைல.  நான் எ�தத ்

�டட்�ட�்ள்ள எ�தத்ாளர ்��ப்� ��ல் �ரிவாகப்�ன்னர ்

எ���ன்ேறன்.  “ 

இவ்வா�  ெசால்���க்�ம் மல்�ைக �வா,  அநத் �ைல 

எ�தாமேலேய �ைடெபற்��டட்ார.் 

��ல�த்த �வா !   

இநத்ப்ப��ல் �த�ல் நான் ��ப்�டட் 

இரண்�ேபரா�ரியரக்�ம் யாழ்ப்பாணம் 

பல்கைலக்கழகத�்ல் கடைமயாற்�ய காலத�்ல்,  அங்� 

த�ழ்த�்ைற�ல் ப�ன்ற பல மாணவரக்�ம்  தம� 

ஆய்�க�க்� மல்�ைக இதழ்கைள நன்� 

பயன்ப�த�்க்ெகாண்டனர.் 

�லர ்தம� MPhil ஆய்�க்காக�ம் யாழ்ப்பாணத�்ல் 

இயங்�ய மல்�ைக காரியாலயத�்ற்� அ�க்க� 

வந�்ள்ளனர.்  

�ன்னாளில் பத்�ரிைகயாளராக வளரந்த் ேதவெகௗரி�ம் 

யாழ். பல்கைலக்கழகத�்ல் ப�ன்ற காலத�்ல், மல்�ைக 

காரியாலயத�்ற்� வநத்ார.்  அ�பற்� , �வா மைறநத் �ன்னர ்

ேதவெகௗரி எ����க்�ம் கட�்ைர�ல் இவ்வா� 

ப��ட�்ள்ளார.்  



54 
 

 

 “  பாடத�்டட்க் கல்��ல் ஐநத்ாம் வ�ப்� மட�்ேம 

ப�த�்�நத் ெடா�னிக் �வாைவத ்ேத�,   “ 80 களில் ஈழத�் 

�மரச்னப் ேபாக்� எப்ப� இ�நத்�..?  “   என்� ஆய்� 

ெசய்வதற்காக, 1991இல் நான், பல்கைலக்கழக மாண�யாக 

இ�நத்ேபா�,  மல்�ைக காரியாலயம் ெசன்ேறன். அப்ேபா� 

அ� அச�்க்�டமாக இ�நத்�. வாச�ல் ெவள்ைள ேவட்��ம் 

நஷன�மாக நின்��நத்வர,்  “வாங்ேகா என்ன �சயம்..? ” 

என்� ேகடட்ார?்  �டயம் ெசால்லப்படட்�. “ எனக்�த ்ெதரி�ம், 

பல்கைலக்கழகம் ஒ� நாள் என்ைனதே்த� வ�ம் எண்� ” 

எனச ்ெசால்�, �ன்��வல் �தத்ார.் 

�ன்னாளில் ேதவெகௗரி எ��ய அநத் ஆய்�, 

மல்�ைகப்பநத்ல் ெவளி�டாகேவ  ����ல் வநத்�.  

யாழ்ப்பாணத�்ல்   �வா இ�நத் காலத�்ல்  அவர� �னசரி 

கடைமகளில் ஒன்� வா�ப்�.   காைல�ல், மல்�ைக 

காரியாலயம் ெசல்வதற்� �ன்னர,் யாழ். பஸ்நிைலயத�்ற்� 

அ��ல் ஆஸ்பத்�ரி ���ல் அைமநத் �பால�ங்கம் 

�தத்கக்கைட வாச�ல் �ல நி�டங்கள் தரித�்நின்� 

அன்ைறய த�ழ்த�்னசரிகைள வா�ப்பார.்  

எவேர�ம் ெதரிநத்வரக்ள் அ��ல் வந�், அவரிடம் �கநலன் 

�சாரித்�செ்சல்வாரக்ள்.  அவ்ேவைள�ல் அவரக்ளிடம் 

ேபசை்ச வளரக்்காமல் பத�்ரிைககளின் பக்கங்களிேலேய 

கவனதை்த �ரை்மப்ப�த�்��ப்பார.் 

அவ்வா� ஒ�நாள் காைல�ல் அவர ்அங்ேக நின்� பத�்ரிைக 

ப�த�்கெ்காண்��நத்ேபா�, எ�ரப்்பக்கம்  தரித�் நின்ற  

ஒ� காரி��ந�் ��ல் சதத்ம் ேகடட்�, 

�வா ��ல் வந்த பக்கம் பாரத்த்ார.் 

அக்காரின் ஆசனத�்ல் கனவான் ேதாற்றத�்டன் 

அமரந்�்�நத் ஒ�வர,்  ��ல் அ�த�்,  �வாைவ அ��ல் 

வ�மா� ைகயால் ைசைக காட�்னார.் 

  �வா,  “   என்ன …?  “ என்� ேகடட்ார.் 

அநத்க்கனவான் �ண்�ம் ஆள்காட�் �ரலால் �வாைவ ஒ� 

�ராணிைய அைழப்ப�ேபான்ற ேதாரைண�ல் �ப்�டட்ார.் 

�வா�ன் தரம்ாேவசம் ��த�்கெ்காண்ட�. 

�வா�ம் ப��க்� ��ல�த்� தன� ஆள்காட�் �ரைல நீட�் 

அநத்க் கனவாைன அைழதத்ார.் 
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அநத் மனிதர ்காைர �ட�் எ�ந�்வநத்ார.் 

 “ என்ன �ஷயம்… ?   “ �வா ேகடட்ார.் 

“  என� மகள் பல்கைலக்கழகத�்ல் ப�க்�றாள்.  அவ�க்� 

ஆய்�ெசய்வதற்� மல்�ைக இதழ்கள் ேதைவப்ப��ன்றன. 

மகள் கா�க்�ள் இ�க்�றாள். இநத்ேநரத�்ல் உங்கைள இநத் 

இடத�்ல் காண���ம் என்� மகள் ெசான்னதால் 

அவைள�ம் அைழத�்வநே்தன்  “ என்றார ்அநத் மனிதர.் 

உடேன �வா,  “ இ� ��ேயாரம். பஸ் நிைலயம்.  

மல்�ைககெ்கன்� ஒ� காரியாலயம்  இ�க்�ற�. அங்ேக 

மகைள அைழத�்வா�ம். இவ்வா� ெத��ல் நின்� 

��ல�த�் என்ைன அைழக்கேவண்டாம். நா�ம் ஒ� 

ம�ஷன். உம� �ட�் ெசல்லப்�ராணி அல்ல  “ என்றார.் 

 

---0--- 
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மணிக்கரங்கைள மறவாதவர ் 

 
 

 

 

 

 

 

 

மல்�ைக ெதாடங்கப்படட் காலப்ப�����ந�்,  �வா 

அதைன ெதாடரந்�் நடத்�வதற்� பல்ேவ� �ரமங்கைள 

அ�ப�தத்ார். 

 

ெபா�ளாதார ர�ீ�ல் அவர ்படட் கஷ்டங்கள் பற்�, பல 

சநத்ரப்்பங்களில் ேப��ம் எ���ம் வநத்வர்.  ெதாடக்கத�்ல் 

�பால�ங்கம் �தத்கசாைல அ�பர ்�பால�ங்கம், அ. 

வ�த�்�ங்கம், ஐ. ஆர். அரியரத்�னம் �தலான இட�சாரி 

ேதாழரக்�ம் �ன்னாளில் பல  கைல, இலக்�யவா�க�ம் 

மல்�ைகக்� நன்ெகாைட வழங்�னாரக்ள். 

 

�வா தன� நன்�ைய ெவளிப்ப�த�்ம்வைக�ல் 

மணிக்கரங்கள் என்ற பக்கத�்ல், நன்ெகாைட தந்தவரக்ளின் 

ெபயரக்ைள�ம் ��ப்��வதற்� தவ�வ�ல்ைல. 

 

ஒ�சமயம் �வா யாழ்ப்பாணம் ெபரியாஸ்பத�்ரி�ல் 

அ�ம�க்கப்பட�்�நத் ஒ�வைர பாரக்்கசெ்சன்றேபா�,  

அநத் வார�்��நத் மற்�ம் ஒ� ேநாயாளி அன்பர், �வாைவ 

தம� அ��ல் அைழத�், தன� தைலமாட�்��ந்த தன� 

ேபரை்ஸ எ�த�், அ���ந�் ��� பணம் ெகா�த�்,                        

“ இதைன மல்�ைகக்� ைவத�்கெ்காள்�ங்கள்  “ என்� 

ெசால்���க்�றார். 

 

 “ நீங்கள் ஆஸ்பத�்ரி�ல் அ�ம�க்கப்பட�்ள்ள இநத் 

நிைல��ம் மல்�ைகக்� உதவ �ன்வநத்ைம என்ைன 

ெந�ழசெ்சய்�ற�. இப்ேபா� ேவண்டாம். �த�ல் நீங்கள் 

உடல் நலம்ேத� வா�ங்கள் . அதன்�ற� 

ெபற்�கெ்காள்�ேறன்  “ எனசெ்சால்���க்�றார். 
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அதற்� அவர்,  “ நாைள என்ப� நிசச்ய�ல்ைல. 

ெபற்�கெ்காள்�ங்கள்  “ என்� �� பணதை்த �வா�ன் 

ைக�ல் �ணித�்ள்ளார். 

 

இ�இவ்�த��க்க, ெகா�ம்� �றக்ேகாடை்ட�ல்  

ஓரியண்டல் �ைகயலங்கார நிைலயத�்ற்� ( இதன் 

உரிைமயாளர ்எஸ். �. தம்ைபயா �ன்னாளில் �வா�ன் 

சம்பந�்யானவர.்  )  அ��ல் அைமந�்�க்�ம் ேகால்டன் கஃேப 

ஊ�யரக்�ம் பணம் ேசகரித�் மல்�ைகக்� 

வழங்���க்�றாரக்ள். 

 

மல்�ைகக்� தரப்ப�ம் நன்ெகாைடகள் மல்�ைக 

இதழ்களில் மணிக்கரங்கள் பக்கத�்ல் தவறாமல் 

இடம்ெப�ம். 

 

இவ்வா� பல கைல, இலக்�ய ஆரவ்லரக்ளின் 

நன்ெகாைடக�டன் வளரந்த் மல்�ைக இதழ், அ�ல் எ��ம் 

பைடப்பாளிக�க்�  என்ைறக்�ேம  சன்மானம் 

வழங்�ய�ல்ைல.  அவ்வா� வழங்�ம் நிைலக்� அதன் 

பணபல�ம் அ�கரிக்க�ல்ைல. 

 

அவ்வா��ந்�ம் �வா ஒ� இளம் எ�தத்ாள�க்� ஐம்ப� �பா 

சன்மானம் வழங்���க்�றார ்என்ற ஆசச்ரிய�ட�்ம் 

தகவல், �வா மைறநத்�ன்னரத்ான் ெவளிசச்த்�ற்� 

வந�்ள்ள�. 

 

யாழ்ப்பாணம் பல்கைலக்கழகத�்ல் 1980 களில் 

மாண�யாக��நத் ெசல்� கலாநி� என்பவர,் அங்ேக 

ேபரா�ரியரக்ள் ெமௗன��, �த�்ரேலகா ெமௗன�� 

ஆ�ேயாரின் �ண்�த�னால் அவ்வப்ேபா� மல்�ைகக்� 

எ��வந�்ள்ளார். 

 

அவைரத ் ெதாடரந்�்ம் எ�தைவப்பதற்காக ேபரா�ரிைய 

�த�்ரேலகா, “  ெதாடரந்�் எ��, மல்�ைக ஆ�ரியர ்உனக்� 

சன்மானம் த�வார ் “  என்�  ேவ�க்ைகயாகச ்

ெசால்���க்�றார். 

 

அதைன�ம் நம்�கெ்காண்� அநத் மாண�, தன� 

சகேதா�களிடம் ெசால்���க்�றார். 
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அவரக்�ம், அநத் மாண�ைய ஊக்கப்ப�த�்  “ எ��… 

எ��… �ைடக்�ம் சன்மானத�்ல் எமக்� ஐஸ்��ம் 

வாங்�தத்ா  “ என்�  ெசால்���க்�ன்றனர். 

 

ஒ�நாள், யாழ். பல்கைலக்கழகத�்ற்� மல்�ைக 

�நிேயா�க்க வந�்ள்ள �வா, மாண� ெசல்� கலாநி�ைய 

ேத�க்கண்���த�், அவர� பைடப்� ெவளியான மல்�ைக 

இதைழ�ம் ெகா�த�்�ட�்,   “  நன்றாக எ����ர்.  

ெதாடரந்�்  எ��ம். உம� எ�த�்க்� இேதா என்னால் 

தரக்��ய சன்மானம் என்� ெசால்��ட�், ஐம்ப� �பாைவ 

வழங்��ள்ளார். 

 

இநத் அரிய தகவைல, அண்ைம�ல் ��ஸ் மா�டம் வாசகர ்

வடட்ம் நடத�்ய �வா நிைனேவநத்ல் இைணயவ� 

காெணாளி அரங்�ல் அன்� ெசல்� கலாநி�யாக��நத்  

��ம� கலாநி� �வ�மாரன்  ெடன்மாரக்்�ல் இ�ந�் 

உைரயாற்�ம்ேபா�  நன்�ேயா� நிைன�ப�த�்னார்.  

 

�லம்ெபயரந்்� ஓ�யவரக்ள் காகக்�டட்மா..?  

 

 “ �.ேக.க்�ப்ேபாக �.ரி.ஏ ஏறாமல் 

ஏ.ேக. �க்� இறந்தவரக்ள் எத்தைனேபர…்..?  

இங்ேக பற்பலர ்ேப�க்களித்தனர ்

எம்நா� எரிைக�ல் ஓ�ப்பறந்தனர ்

சங்கமா�ய த�ழ் எனப்ேப�ய 

தம்�மார ்எல்லாம் கடைலக் கடந்தனர ் “  

இநத்க்க�ைதைய எ��யவர ்யார.்.? என்ப� வாசகரக்�க்� 

நிைன�க்� வ��றதா..? 

இதைன எ��யவர ்மாரக்்�யம்ேப�ய                                                     

ெச. கேணச�ங்கனின்  �மரன் இதழ்களில் வரதபாக்�யான் 

என்ற �ைனெபயரி�ம் எ��யவ�ம் -  �ன்னாளில் 

��தைலப்��கள் இயக்கத�்ல்  இைணந�் அதன் ஆதரச் 

க�ஞராக�ம் �ளங்�ய ��ைவ இரத்�ன�ைர. 

இவ்வா� �லம்ெபயரந்�் ெசன்றவரக்ள் பற்� எ��ய ��ைவ 

இரத�்ன�ைர�ம் சமாதான காலத�்ல் �லம்ெபயரந்த்வரக்ள் 

நடத�்ய நிகழ்ச�்க�க்�செ்சன்� ��ம்�யவரத்ான். 

�ன்னாளில் அவர� ஒேர மக�ம்  ஐேராப்�ய நாெடான்�க்� 

�லம்ெபயரந்�் ெசல்லேநரிடட்�.   
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மல்�ைக �வா�ம் ஒ� சநத்ரப்்பத�்ல் �ண்�ல் ேகள்� – 

ப�ல் ப���ல் ஒ� வாசகரின் ேகள்�க்� ப�ல் 

ெசால்���நத்ார.் 

ேகள்�: யா�க்காக நீங்கள் பசச்ாதாபப்ப�வ�ண்�..? 

�வா�ன் ப�ல்: �ரச�்ைனக�க்�ப் பயந�் �றநத் 

நாடை்ட�ம் வாழ்நத் �டை்ட�ம் இனசனங்கைள�ம் �ட�்ப் 

�றேதசம் ஓ�ம் காகக்�டட்தை்தப்பற்� நிைனத�்தத்ான் 

நான் அ�க்க� பசச்ாதாபப்ப�வ�ண்�. 

இநத்க்ேகள்� – ப�ல் ஒ��றம் இ�க்கட�்ம். 

�வா�ன் இரண்டாவ� மகள் �ேரமலதா, தான் 

மணம்��க்க��நத்வரிடம் ெசன்� ேசரவ்தற்காக 

யாழ்ப்பாணத�்��ந�்  ெஜரம்னிக்�ப் �றப்படட்ார.் �வா 

மகைள அைழத�்கெ்காண்� ெகா�ம்� வநத்ார.் 

ெகா�ம்� ேகாடை்ட ர�ல் நிைலயத�்ல் �வாைவ�ம் 

மகைள�ம் வரேவற்� அைழத�்வ�வதற்� நண்பர ்

ேமமன்க� வாகனத�்டன் வநத்ார.் 

அன்� மாைல, அவரக்ள் இ�வைர�ம் நான் 

அைழத�்கெ்காண்� எம� நீரெ்கா�ம்��க்� வந�் எம� 

�ட�்ல் தங்கைவத�் உபசரித�்�ட�், ம�நாள் �மான 

நிைலயத்�ல்  மகைள வ�ய�ப்�ேனாம். 

அநத் மகள் �மானம் ஏ��ன்னர,்  “ அப்பா… நீங்கள்  உங்கள் 

ெசாநத் பநத்ங்கைள அ�கம் ேந�க்காமல், 

எ�தத்ாளரக்�டன்தான் அ�கமாக நட�்ற� 

ெகாண்��க்��ரக்ள் என்� ஒ� �ற்றசச்ாட�் எங்கள் 

��ம்பங்களில் இ�க்�ற�. ஆனால், ர�ல் நிைலயத�்ற்� 

வநத் ேமமன் க��ம், நீரெ்கா�ம்�க்� அைழத�்வந்� 

தங்கைவத�் உபசரித�் வ�ய�ப்�ம் ��க�ப��ம் எம� 

ெசாநத் பநத்ங்கள் இல்ைல. �வா�ன் மகள் என்ற�டன் 

இவரக்ள் ஓ�வந்� உத�யைதப்பாரத்�் ��ரத்�்ப்ேபாேனன் 

அப்பா. இ�தானப்பா நீங்கள் எமக்�த ்ேத�தத்நத் ெசாத�்! “  

எனசெ்சான்னார.் 

 �ன்னாளில்,  ஐேராப்�ய நா�களில் �லம்ெபயரந்�் வா�ம் 

இலக்�யவா�களினால்  நடதத்ப்படட்  இலக்�யசச்ந�்ப்� 

ஒன்��ட�க்�ச ் ெசன்� ��ம்�ய �வா�ம்  �ப்ெப�ம் 

நகரங்களில் �ப்ப� நாடக்ள் என்�ம் பயண இலக்�ய 

�ைல 2001 ஆம்  ஆண்�  எ��ெவளி�டட்ார.் 
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அதன் �ன்�ைர�ல் ஓரிடத்�ல் இவ்வா� ��ப்�ட�்�நத்ார:்  

 “ ஆரடா ெசான்ன�… த�ழ் இனி ெமல்லசச்ா�ெமன்�… 

நி�ரந்�்… நி�ரந்�்… நி�ரந்்� பார ்! உலகம் �ரா�ம் ஐந்� 

கண்டங்களி�ம் நம்மவன் !  த�ழ்தான்  அவன் �நத்ைன. 

அங்� த�ைழ �ைதப்பதற்� என்ைனப்ேபான்றவைன 

அைழத�் �ழா எ�க்�றான். தன� �ல ஆணிேவரான 

பண்பா� ெமா�பற்� அவ�க்� எநத்�தமான 

த�மாற்ற��ல்ைல.  அவைனக்கடந�் இ�ப்பவரக்ள்தான் 

அவ�ைடய பரம்பைர�ன் எ�ரக்ாலம்பற்� இங்��ந�் 

கவைலப்ப��ன்றனர.்  நான் கவைலப்படேவ�ல்ைல.  “ 

�ன்� �லம்ெபயரந்த்வரக்ைள காகக்�டட்ம் என்� வரண்ிதத் 

�வா, �ன்னாளில்   வழங்�ய  வாக்��லம்தான் இ�.   

�வா மைறநத்�ன்னர,் அவர� நிைன�கைள 

ப�ரந்�்ெகாள்�ம்  இைணயவ� நிைனேவநத்ல் காெணாளி 

நிகழ்�கள் �க�ட நா�களில் ெதாட��ன்றன. 

 

----0---- 
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ேமத்தா தாச�ம் �வா�ம்  

 
 

 

 

 

 

கம்ப�க்� ஒ� தாசன் இ�நத்�ேபான்� ( கம்பதாசன் ) 

பார�க்� ஒ� தாசன் இ�நத்�ேபான்� ( பார�தாசன் ) 

க�ஞர ்ேமதத்ா�க்�ம் ஒ� தாசன் இ�நத்ார். 

 

அவரத்ான் க�ஞர ்ேமத்தாதாசன்.  

க�ஞர ்ேமதத்ா,        இஸ்லா�யர்.  அவர� இயற்ெபயர ்

�கம்ம� ேமத்தா.  ேமதத்ா�ன் தாசனா�ய க�ஞர ்

�ஜயராகவன் இந�்  �ராமணர். 

இந�்யா�ல் இந�்க்கள்  -  இஸ்லா�யர ்

�ரண்பா�கள்  இந�்ய�தந�்ரப்ேபாராடட்   காலத�்ற்�        

�ன்��நே்த ெதாடங்� பா�ஸ்தான் �ரி�ைன�ன்ேபா� 

உக்�ரமைடந�் ஆ�ரக்கணக்காேனார ்

ப�யான  இரதத்  வரலாைற  ப�த�்�க்�ன்ேறாம்.  

இநத்ப்�ன்னணி���ந�் ேமதத்ா – ேமதத்ாதாசனின் 

இலக்�ய  ேநசத்ைத�ம் நட�்றைவ�ம்  நாம் 

�ரிந�்ெகாள்ளேவண்�ம். 

 

ேமதத்ா�டம்  ��நத் �ரியமாக��நத்  �ஜயராகவைனப்                

      (ேமத்தா தாசைன) பாரத்த் ேமதத்ா�ன்   �ைண�யார ் 

ஒ�  சநத்ரப்்பத�்ல் “ நல்லேவைள அவன் 

ெபண்ணாகப்�றக்க�ல்ைல. �றந�்�நத்ால் என்பா�  

�ண்டாடட்ம்தான் “  என்�  ேவ�க்ைகயாகசெ்சான்னார். 

 

அநத்ள�க்� ேமதத்ாைவ உளமாற 

ேந�தத் க�ஞன்தான் ேமதத்ாதாசன். அவைர  இலங்ைகக்� 

அைழத�் வந�் எமகெ்கல்லாம் 

அ��கப்ப�த�்யவரஎ்�தத்ாளர ்காவ�ர ்ெஜகநாதன்.    

 

அநத்ப்பயணத�்ல்  ேமதத்ாதாசன்  
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என�ம்  மல்�ைக�வா,  க�ஞர ்ேமமன்க� 

ஆ�ேயாரின�ம் உற்ற நண்பரானார். 

ேமதத்ாதாசனின் க�ைதத ்ெதா�� 

கா�தக்கன�கள்.  நரம்தாப�ப்பகம் ெவளி�டட்�. 

 

அவைர �த�ல் இலங்ைக��ம் �ன்னர ்1984 – 1990 ஆம் 

ஆண்�களில் ெசன்ைன��ம் சந�்த�்�க்�ன்ேறன் 

 

சேகாதர வாஞ்ைச�டன் உறவா�யவர். மல்�ைக �வா�க்�ம் 

ேமதத்ாதாச�க்�ம் இைடேய நீ�த�்�நத்�  தநை்த – மகன் 

ேநசம். பரஸ்பரம்  இ�வ�ம் உளமாற ஒ�வைர ஒ�வர ்

ேந�தத்னர். 

 

ஒ� சமயம் மல்�ைக �வா ெசன்ைன ெசன்��நத்ேபா�, 

ேமதத்ாதாசன் அவ�க்� ��நத்ளிக்க ��ம்�னார்.  �ட�்க்� 

அைழத�்செ்சன்றார். 

 

�வா�க்�  மசச்ம் சாப்�டேவண்�ம்.   ஆனால், அநத் 

�ராமணர ்�ட�்ல் மசச்ம் சைமக்கமாடட்ாரக்ள்.  ேமதத்ா 

தாசனின் ெபற்ேறார ் காப்�, �ற்�ண்� வழங்� 

உபசரிதத்ாரக்ள்.  

 

எனி�ம் அநத் ��ந�்பசாரம் ேமதத்ாதாச�க்� 

��ப்��ல்ைல.   

�வாைவ அைழத�்கெ்காண்� அைசவ உண� 

பரிமாறப்ப�ம் ஒ� உண� ���க்� அைழத�்செ்சன்றார். 

 

 “  அய்யா… உங்க�க்�த ்ெதரி�ம்தாேன… நான் மசச்ம் 

மா�சம் சாப்�டமாடே்டன்.  உங்க�க்� ��ப்பமானைத 

ெசால்�ங்கள் ஓடர ்ெகா�க்�ேறன்.  “ எனசெ்சால்��ட�்,  

சரவ்ைர அைழத்� �வா ேகடட்வற்ைற வரவைழத�்�ட�்,  

அய்யா, இ�ந�் சாப்��ங்கள்.  எனக்� பக்கத�்ல் ஒ� �ன்ன 

அ�வல் இ�க்�ற�. ெசன்� �ைர�ல் வ��ேறன்  “ 

எனசெ்சால்��ட�் அகன்�ள்ளார். 

 

அநத் �ராமண இைளஞனால்  அங்� பர���நத் மசச்ம் – 

மா�ச க�ச�் வாைடைய ச�க்க��யா�. 

  

�வாைவ�ம் �ட�் நகர ��யா�.  பக்கத�்ல் ெசல்வதாக 

ெபாய் ெசால்��ட�், ெவளிேய வந�் அநத் ��� வாச�ல் 

காத�் நின்றார். 
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�ல நி�டங்களில் வந�் �வா உணவ�ந்� ��ந்த �ன்னர்,  

அதற்�ரிய பணதை்த ெச�த�்�ட�், �ண்�ம் �வாைவ 

தன� �ட�்க்� அைழத�்செ்சன்றார். 

 

ேமதத்ாதாசனிடம் ஒ� ேமாடட்ார ்ைசக்�ள் இ�நத்�.  நான் 

ெசன்ைனக்� ெசன்ற சநத்ரப்்பங்களி�ம் அவர ்என்ைன 

அ�ல் இ�த�் அைழத�்செ்சன்��க்�றார். 

அன்�ம் �வாைவ தன� ேமாடட்ார ்ைசக்�ளில் 

ஏற்�கெ்காண்�தான் ெசன்ைனைய�ம் காண்�தத்ார். 

அவ்வா� இ�வ�ம் அநத் ேமாடட்ார ்ைசக்�ளில் 

பயணிக்�ம்ேபா�, 1987 ஆம் ஆண்� சாைல �பத�்ல் 

ெகால்லப்படட் எ�தத்ாளர ்�ப்�ரமணிய ராஜ� பற்��ம் 

ேமதத்ா தாசன் நிைன�ப�த�்ய�டன், அநத் �பத�் நடநத் 

இடதை்த�ம் �வா�க்� காண்�தத்ார். 

 

அப்ேபா� �வா, அவரிடம்  “ தம்�… நீ�ம் கவனம் ராசா… 

ேவகமாக ேமாடட்ார ்ைசக்�ைள ஓடட்ாேத.   “  என்� 

தநை்த�ன் பரிேவா� ெசால்���க்�றார். �ப்�ரமணிய 

ராஜ� இறந�் நான்� வ�டகாலத�்ல்,  �வா �த�்ம� 

ெசான்ன ேமதத்ாதாச�ம் 1991 ஆம் ஆண்� ஒக்ேடாபர ்மாதம் 

ஒ� சாைல �பத�்ல் ெகால்லப்படட்ார். 

 

ேமதத்ாதாசனின் ��ர ்மைற�னால் �வா கலங்��டட்ார். 

அநத் இழப்�ன் �யரதை்த �வா கடப்பதற்� 

�ரமப்படட்ேவைள�ல்தான்,  அநத் நல்ல ஆத்மா�ன் 

�றப்�யல்�கைள என்னிடம் ெதரி�தத்ார். 

 

அய்ேராப்�ய இத�ம் சா� அகம்பாவ�ம்  

 

ஈழதத்�ழரக்ள் கனடா, அ�ஸ்�ேர�யா, நி��லாந�் மற்�ம் 

அய்ேராப்�ய நா�க�க்� �லம்ெபயரந்த் �ன்னர ்

இங்��நெ்தல்லாம் பல பத�்ரிைககள் ,  இலக்�ய இதழ்கள் 

ெவளிவநத்ன. 

 

1990 களில் அய்ேராப்�யா���ந�் ெவளிவநத் ஒ� வார 

இத�ன் ஆ�ரியர ் க�தம் �லம் ெதாடர�்ெகாண்� கைல, 

இலக்�யப்��னங்கைள  தம� இத�க்� எ��மா� 

ேகட�்கெ்காண்டார். 

 

அநத் இத�ன் ஆ�ரியர ்இலங்ைக�ல் எனக்� 

அ��கமானவர். அத�்டன் எம� ��ம்ப நண்பராக�ம் 

�கழ்நத்ார். 
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அத�்டன் நான் �ரேகசரி��ம் அவர ்மற்�ம் ஒ� 

பத�்ரிைக��ம் �ைண ஆ�ரியரக்ளாக பணியாற்�ேனாம்.  

�� அவைர �த�ல் அய்ேராப்பா�க்�ம் என்ைன 

�ன்னாளில் அ�ஸ்�ேர�யா�க்�ம் அ�ப்�ைவத�்�டட்�. 

 

 �ன்னஞ்சல் ெதா�ல் �டப் வச� இல்லாத 

அக்காலப்ப���ல் அநத் நண்பர ்க�தம் எ��க்ேகடட்வா� 

வாராநத்ம்   கைல , இலக்�யப்��னங்கைள எ�� தபா�ல் 

அ�ப்�கெ்காண்��நே்தன். அவ�ம் வாராநத்ம் ��ப்�டட் 

இதழ்கைள தபா�ல் அ�ப்�னார். 

 

ஓ� இத�ல், “ யாழ்ப்பாணத�்ல் ேபார ்ெந�க்க�க்� 

மத�்��ம் கா�தா�களின் தட�்ப்பா� நில�ய �ழ�ல் 

�வா, மல்�ைக இதழ்கைள பாடசாைல 

அப்�யாசகெ்காப்�தத்ாளில் அச�்ட�், ஈழத�்  இலக்�ய 

வளரச்�்க்� பா�ப��றார ்“ என்ற ��ப்�ைன என� 

பத�்�ல் எ����நே்தன். 

 

அதற்� அ�தத்வாரம் வநத் இத�ல், ஒ� வாசகர், சா� 

அகம்பாவத�்டன், �வாைவ ேகவலப்ப�த�், ( அநத் 

வாரத்ை்தகைள நான் இங்ேக எ�த ��ம்ப�ல்ைல ) என� 

ப��க்� எ�ர�்ைனயாற்���நத்ார். 

 

அதைனப்ப�தத்�டன் நான் ெவ�ண்ேடன்.  

க�ம்ேகாபத�்டன், தாம�க்காமல் ��ப்�டட் இத�ன் 

ஆ�ரியைர  ெதாைலேப��ல் அைழத�் என� கண்டனதை்த 

ெதரி�தத்�டன்,  “ இனிேமல் உம� இத�ல் எ�தேவ 

மாடே்டன்  “ எனசெ்சால்��ட�். தபா�ல் என� ேகாபதை்த 

ெகாட�்  க�த�ம் எ��ேனன். அ�ல், இனிேமல் உம� 

இதைழ எனக்� தபா�ல் அ�ப்ப�ம் ேவண்டாம் “  என்�ம் 

��ப்�ட�்�ந்ேதன். 

 

இதனால் நிைல�ைலந�்ேபான அவர், மன்னிப்�க்ேகட�் 

க�தம் எ��ய�டன், தன� கவனக்�ைற�னால் அநத் 

வாசகர ்க�தம் ெவளிவந�்�டட்� என்� சமாதானம் 

ெசான்னர். 

 

ெதாைலேப���ம் ெதாடர�்ெகாண்� 

மன்னிப்�க்ேகாரினார்.   இனிேமல் அவ�டேனா, அவர� 

இத�டேனா எந்த�த ெதாடர�்ம் ைவத�்�ப்ப�ல்ைல 

என்ப�ல் நான் �க�ம் ��வாதமாக  இ�நே்தன். 
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அவர� மற்�ம் ஒ� இத�ல், நிகழ்நத் தவ�க்� 

வ�ந்�வதாக�ம் ��ப்� எ����நத்ார். 

 

அப்ப���ந�்ம் �ல வ�டங்கள் அவ�டன் நான் 

எநத்தெ்தாடரை்ப�ம் ேபண�ல்ைல. அவர� மைன�க்� 

என்ைன நன்� ெதரி�ம்.  அவர ்�லமாக�ம் என்னிடம் 

மன்னிப்� ேகட�்�நத்ார். 

 

நாடக்ள் கடநத்ன.  2000 ஆம் ஆண்� �சம்பர ்மாதம் 22 ஆம் 

�க�, �வா அய்ேராப்பா�ல் �ரான்ஸ், இங்�லாந�், ெஜரம்னி 

�தலான நா�க�க்� ஒ�மாத காலம் இலக்�யச�்ற்�லா 

ெசன்றார். 

 

அய்ேராப்பா�ல் நீண்டகாலமாக இலக்�ய சந�்ப்� ஒன்� 

�டைல நடத்�வ�ம் கைல, இலக்�யவா�கள் �வாைவ தம� 

�ேசட ��ந�்னராக அைழத�்�நத்னர். 

 

அநத்ப்பயணத�்ன்ேபா�, நான் ேமேல ��ப்�டட் இத�ன் 

ஆ�ரிய�ம் தம� நாட்�ற்� �வா வநத்�ம் ெசன்� சந்�த�்,    

“ தன� இத�ல்   உங்கைளப்பற்� வநத் எ�ர�்ைனயால்,  

��க�ப� என்�டான நட�்றைவ ��த�்கெ்காண்டார்.  

என்ைன மன்னித�்கெ்காள்�ங்கள்.  �ண்�ம் எமக்�ைடேய 

நட�்ற� மலரவ்தற்� நீங்கள்தான்  ஆவனெசய்யேவண்�ம்  “ 

என்� மன்றா���க்�றார்.  

 

நான் �வாைவ 1997 இல்  இலங்ைக�ல் சந�்தத்ேபா� அநத் 

�வகாரம் பற்��ம் ெசால்���நத்ேபா�, �வா எ��ம் 

ேபசாமல் �ரிதத்ார ்.   

 

அவ்வாேற அநத் இதழா�ரியர ்தன� வ�தத்தை்த காலம் 

கடந�் அய்ேராப்பா�ல் ெசான்னேபா�ம் �வா எ��ம் 

ெசால்லாமல் �ரித�்�க்�றார். 

 

�ண்�ம் �ண்�ம் அநத் இதழ் ஆ�ரியர ்எங்க�க்�ைட�ல் 

�வா ஒ� சமாதானத ்��வனாகேவண்�ம் எனச ்ெசான்ன�ம், 

�வா,   “ ஐேஸ…. நீ�ம் என� நண்பன். அவ�ம் என� நண்பன். 

�ரச�்ைன உங்கள் இ�வ�க்�ம்தான்.  அ�ல் நான் 

சம்பநத்ப்பட�்�நத்ா�ம், �ரச�்ைன 

உங்களி�வரிட��ந�்ம்தான் ெதாடங்���க்�ற�.  நீங்கள் 

இ�வ�ேம ேப�த�்ரத்�் சமாதானமா���ங்கள். 

என்ைனப்பற்� வ�ம் எநத்ெவா� எ�ர�்ைனக�ம் 

�மரச்னங்க�ம் என்ைன எ��ம் ெசய்��டா�.  நான் 
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பாஷாணத�்ல் ��த�் ��  என்ப� ெதரி�ம்தாேன..!  “ என்� 

ெசால்���க்�றார். 

 

இநத்செ்சய்�ைய 2005 ஆம் ஆண்� நான் இலங்ைக ெசன்ற 

சமயம் மல்�ைகப்பநத்ல் சார�்ல் �வா எனக்� வழங்�ய 

ேதநீர ்��ந்�ன்ேபா� ெதரி�த்தார்.  

 

 

இநத் அங்கத�்ல் �வா சம்பநத்ப்படட் இரண்� ��ப்�கைள 

பாரத்�்ரக்ள்.  இந்த இரண்� ��ப்�க�க்��ைட�ல் ஒ� 

ெமல்�ய ேரைக இைழேயா��ற�. 

 

ெசன்ைன�ல், த�ழகதை்தசே்சரந்த் ஒ� �ராமண 

வ�ப்�ைனசே்சரந்த் இைளஞன், �வாைவ 

எப்ப�ப்பாரக்்�றான்..? 

 

அய்ேராப்பா�க�் �லம்ெபயரந்த் �ன்ன�ம்  ஈழத�்ன் 

வட�லத�் ேமல்சா�க்காரன்  �வாைவ 

எப்ப�ப்பாரக்்�றான்…? 

 

இநத் இரண்� ேகள்�க�க்�ம் இைட�ல் ெதளிைவ 

ேத�ங்கள் ! 

 

இ� இவ்�த��க்க, அய்ேராப்பா���ந�் ெவளிவநத் 

உ�ரந்ிழல் ( 2001 ஜனவரி – ெபப்ரவரி )  இத�ல் �வா 

ெசான்னைத அவர� வாரத்ை்தகளிேலேய இங்� 

ப��ெசய்�ன்ேறன்.  

 

 “ தனக்� �டத ்ெதரி�ம் என்�ற� ஒ�வைகயான இலக்�ய 

�ரடட்ல். உன்ைன�ட எனக்�த ்ெதரி�ம் என்� 

ெசால்�ற�ைல, ஒ� அகம்பாவம். எதத்ைன தத�்வங்கள் 

வநத்�…? ஆனால், மனிதன் மனிதனாய் இ�க்�ற� என்�ற 

தத�்வம்தான் உலகத�்ல் ஆகச�்றநத்�. மனிதன் 

மனிதனாய் மனிதப் பண்ேபா�ம், மனித ேநசதே்தா�ம் 

பக்கத�்�ள்ளவ�டன் அன்� ெச�த�்�ற�டன், அவ�ைடய 

நல்வாழ்�க்காகத ்தன்�ைடய வாழ்�ல் ஒ� ப��ைய 

ஒப்பைடக்�றேதா� இ�க்கேவ�ம். என்னதான் ஆ�ரம் 

தத�்வதை்தசெ்சால்� என்ன – இநத் ஒ� நாைலஞ்� 

வரிக்�ள்ைளதான் இவ்வள� தத்�வங்க�ம் அடங்��.  “ 

 

----0--- 
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ெகாள்ைக �ரண்பா�ம் பைக மறப்�ம்  

 

 

 

 
                                                                       
எ�தத்ாளரக்�க்�ைட�ல்  நட்�ம், பைகைம�ம், ஊட�ம்- 

�ட�ம் உரச�ம் த�ரக்்க��யாத அம்சங்கள். 
ெகாள்ைக , க�த�்யல்  ர�ீயாக உ�வா�ம் 

�ரண்பா�க�க்�ம் காழ்ப்�ணர�்ன் நி�தத்ம் ேதான்�ம் 

பைகைமக்�ம் �த�்யாசம் இ�க்�ற�. 

 

எ�தத்ாளரக்�க்�ைடேய இநத் �ரண்பா�களின் 

ேதாற்�வாய் �வெப�மா�ம், நக்�ர�க்�ைட�ல் வநத் 

வாதம்தான். 

 

பாண்�ய மன்னனின் மைன��ன்  �நத்�ன் மணம் 

இயற்ைகயா..? ெசயற்ைகயா..? என்ப�ல் ெதாடங்� �வனின் 

வன்�ைற�ல் ( ெநற்�க்கண்ணால் ) ��நத் கைத. 

 

 “ �றர ் மைன��ன் �நத்ைல �கரந்�் பாரக்்�ம் பழக்கம் 

தனக்�ல்ைல   “ என்� �லவன் நக்�ரன்  ��ப்�க் 

ேகட�்�நத்ால், கைதேய ேவ��தமாக மா���க்�ம் !  

 

எங்கள் எ�தத்ாளரக்ளின்  மத�்�ல் ேதான்�ய க�த�் 

�ரண்பா�க�க்� �தத்ாநத்ங்க�ம் க�த�்யல்க�ம் 

தனிப்படட் ��ப்� – ெவ�ப்�க�ேம  �ரதான காரணமாக 

அைமநத்ன !  

 

மல்�ைக �வா, சாரந்�்�நத் இட�சாரி இயக்கத�்�ள்ேளேய  

அவ�க்�ம் ஒ� �ல�க்�ம் இைட�ல்  ேகாபதாபங்கள் 

நீ�த�்�க்�ற�. 

 

ெகா�ம்�ல் C. T. O. �ல் பணியாற்�ய ேதாழர ்பரராஜ�ங்கம் 

ந�னா�ைவசே்சரந்த்வர்.  மாஸ்ேகா சார�் கம்�னிஸ்ட ்

கட�்�ல் அங்கம் வ�தத்வர். ேதாழர ்�. ெபான்னம்பலம்,  
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�ன்னாளில் �னகரன் ஆ�ரியரான �வா. �ப்�ரமணியம் 

ஆ�ேயாரின் ெந�ங்�ய சகா. 

 

பரராஜ�ங்க�ம்,  மகாவ� அ���த�் அைமச�்ல் 

பணியாற்�ய �வா. �ப்�ரமணிய�ம்  �றக்ேகாடை்ட�ல் 

வட�லத�் வரத்த்கரின்  ெமாதத் �ற்பைன நிைலயத�்ன் 

ேமல்மா��ல் தங்���ந�் கடைமக்� ெசன்� வநத்வரக்ள். 

 

பரராஜ�ங்கதை்த, நாம் பரா என்�ம் �வா�ப்�ரமணியதை்த 

�வா என்�ம் அைழப்ேபாம். ேதழர ்�. ெபான்னம்பலம் �.�. 

என அைழக்கப்ப�வார். 

 

காங்ேகசன்�ைற இைடதே்தரத்�ல் தநை்த 

ெசல்வநாயகத்ைதத எ�ரத்�் ேபாட�்�டட்  ேதாழர ்�.�. க்� 

ஆதரவாக நடநத் �ரசாரக்�டட்ங்களில் இவரக்�டன் 

மல்�ைக �வா�ம் ேதரத்ல் �ரசாரக்களத�்ல் இறங்�னார். 

 

த�ழர�க்கட�்�னர், அநத்த ்ேதரத்�ல் ேதாழர ்�. �. 

கட�்ப்பணம் இழக்கேவண்�ம் என்பதற்காக ��ரமாக 

�ரசாரம் ெசய்தனர். 

எனி�ம்,  �. �. கட�்ப்பணதை்த இழக்காமல் கணிசமான 

வாக்�கைள அந்த இைடதே்தரத்�ல் ெபற்றார். 

 

பரராஜ�ங்கம் எங்கள் ஊரில் நடநத் மல்�ைக பதத்ாவ� 

ஆண்� மலர ்அ��க நிகழ்��ம் கலந�்ெகாண்டவர்.  

இவ�டன் அன்ைறய �டட்த�்ல் க�ஞர ்��ைகய�ம் 

ேப�னார். 

 

மல்�ைக�ல் ெவளிவ�ம் �வா�ன் 

ஆ�ரியதத்ைலயங்கங்கள் ெதா�க்கபப்ட�் தனி �லாக 

ெவளிவரேவண்�ம் என்ற ேயாசைனைய அன்ைறய �னம் 

பரராஜ�ங்கம் ெதரி�தத்ார். 

 

அதன்�ன்னர ் �ல ஆண்�கள் கடந�் அநத் �ல் 

தைலப்�க்கள் என்ற ெபயரில் ெவளிவநத்�. 

 

1974 இல் யாழ்ப்பாணம் பல்கைலக்கழக வளாகம் 

உ�வானேபா�,  அதன் தைலவராக ேபரா�ரியர ்ைகலாசப� 

நியமனமான� ��ர த�ழ்தே்த�யவா�க�க்� ��ப்� 

தர�ல்ைல. 

 

யாழ்ப்பாணம் பரேமஸ்வராக்கல்�ரி, அவ்வா� 

பல்கைலக்கழக வளாகமாக மாற்றப்படட்ைத கண்�க்�ம் 
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ேதாரைண�ல் ேகாைவ மேகசன் �தந�்ரன் ஏட�்�ம் �ஷம் 

கக்�னார். 

 

�த�்யானநத்னின் ஆதரவாளரக்ள்,   “ தைல இ�க்க வால் 

ஆ��டட்�   “ என்�ம் �மர�்த்தனர்.  �த�்யானநத்னின் 

மாணவரான ைகலாசப� அநத்ப் பத�ையப்ெபற்றைத 

அவரக்ளினால் ெபா�க்க��ய�ல்ைல. 

 

ஆனால், யாழ்ப்பாணத�்ல் பல்கைலக்கழக வளாகம் 

வரேவண்�ம் என்� ெதாடரந்�் ஆ�ரியதத்ைலயங்கம் 

வா�லாக எ��ய மல்�ைக �வா, வநத் �ன்ன�ம் வரேவற்� 

எ��னார். 

 

அவர� சந�்ப்� ைமயமாக�ம் பல்கைலக்கழகம் �கழ்நத்�. 

 

�வா,  இரண்� ேபரா�ரியரக்ைள�ம் ேந�தத்ார.்  அர�யல் 

அைலப்பைறக�க்�ள் �க்காமல், அவரக்ள் இ�வரிட�ம் 

அன்� பராட�்னார்.  1982 ஆம் ஆண்� �சம்பர ்மாதம் 

ைகலாசப� ெகா�ம்�ல் ��ெரன மைறநத்�ம் �வா 

யாழ்ப்பாணத�்��ந�் பத�ய�த�்க்ெகாண்� ஓ�வநத்ார ். 

 

�ன்னாளில் ைகலாசப��ன் பன்�க ஆற்றல்கைள�ம் 

ெவளிப்ப�த�்ம் எங்கள் நிைன�களில் ைகலாசப� என்ற 

ெதா�ப்� �ைல�ம் மல்�ைகப்பநத்ல் சாரப்ாக 

ெவளி�டட்ார். 

 

அ�ல் �தலாவ� கட�்ைர ேபரா�ரியர ்

�த�்யானநத்�ைடய�. 

 

இ� இவ்�த��க்க,  தன� அர�யல் அணி���நத் 

ேதாழரக்ள் �. �., பரராஜ�ங்கம், �வா. �ப்�ரமணியம் 

ஆ�ேயாரிடத�்ல் �வா �ற்காலங்களில் �கம்ெகா�த�்ம் 

ேப�வைத �ற்றாக த�ரத்த்ார். 

 

�மா அம்ைமயாரின் �டட்ரசாங்கத�்ல் �டைமப்� 

அைமசச்ராக இ�நத் ேதாழர ்�டட்ரெ்கனமன், தம� 

அைமச�்ற்� �ன்பாக அைமநத் C. T. O. �ல் பணியாற்�ய 

பரராஜ�ங்கதை்த ேநரில் அைழத�், யாழ்ப்பாணம் 

கட�்டப்ெபா�டக்ள் �ட�்தத்ாபன �ைளக்� 

�காைமயாளராக்�ம் நியமனம் க�தம் வழங்�னார். 

 

பரா�ன் பணி ,  தபால், தந�் அைமசச்ர ்ெசல்ைலயா 

�மார�ரியரின் �ழ் வ��ற�.  தன� அ�ம� இல்லாமல் 



70 
 

�டட்ரெ்கனமன் எவ்வா� பரா�க்� மற்�ம் ஒ� ��ய 

நியமனம் ெகா�க்க���ம் என்ற ேகாபத�்ல் �ரியர ்

பராைவ யாழ்ப்பாணம் ெசல்வதற்�  அ�ம�க்க�ல்ைல. 

 

இநத் இ�ப��னால், பரா மன�ைடந�்�நத்ார ்.  அவ�க்� 

ஊேரா� உத�்ேயாகம் �ைடக்க��நத்�.   

 

அதனால் பரா�டம் �ல நாடக்ள் ����நத் �ரக்�ைய 

பாரத்த், மல்�ைக �வா�க்� சற்� ேகாப�ம் வந்த�. 

 “பத�ச�்கம் ேத�யா நாம் இநத் அர�ய�க்� வநே்தாம். 

�ைடதத்ால் �ைடக்கட�்ம் �ைடக்கா�டட்ால்,  தைலயா 

�����ம்  “ என்� ேப��டட்ார். அத�்டன்  எங்கள் 

இட�சாரி அர�யல் மக்கள் ெதாண்�ல்தான் கலந�்�க்�ற�.  

அரச பத�களில் அல்ல  “ என்�ம் ெசான்னார். 

 

�ன்னர ்எப்ப�ேயா,  பரா�க்� யாழ்ப்பாணத�்ல் அவ�ம் 

��ம்�ய ( B. M. C. Manager ) �காைமயாளர ்நியமனம் 

�ைடதத்�.  

 

அக்காலப்ப���ல்  ��பான்ைம 

இனதை்தசே்சரந்த்வரக்�க்� வழங்கப்ப�ம்  அரச 

நியமனங்கள், இடமாற்றங்கள், பத� உயர�்களில், 

அைமசச்ரக்ள் �டட்ர், �ரியர ், ப���ன் 

ஆ�ேயா�க்�ைட�ல் க�தெ்தாற்�ைம இ�க்க�ல்ைல 

என்பைத �வா உடப்ட  நாம் நன்� அ�ந�்�நே்தாம். 

 

�டட்ர ், �ரியர ்ஆ�ேயாரின் அர�யல் அ���ைற�னால் 

அ��ப்ப�யைடநத் ேதாழர ்�. ெபான்னம்பலம்  ெசந்த�ழர ்

இயக்கம் என்ற ��ய அைமப்�ைன உ�வாக்�னார்.  அ�ல் 

பரா�ம், �வா�ம் �க்�ய ேபசச்ாளரக்ளாக மா�னர். 

 

இதனால், ேகாப�ற்ற �வா, இம்�வ�ட�ம் �கம்ெகா�த�் 

ேப�வைத�ம் �ற்றாக த�ரத்த்ார். �வா த�ரந்�் ஏைனய 

இ�வ�ட�ம் �வா இ��வைர�ல் ேபசேவ�ல்ைல. 

 

காலம் மா�ய�. �.�,   அ�ரத்�ங்கத�்டன் ெந�க்கமா� 

த�ழர ்��தைலக்�டட்ணி�ல் ஐக்�யமானார். 

பரராஜ�ங்கம் கனடா�க்� �லம்ெபயரந்த்ார். காலப்ேபாக்�ல் 

�.�.�ம் கனடா ெசன்றார். 

 

��ர இட�சாரி அர�யல் ேப�ய பரராஜ�ங்கம் கனடா�ல் 

�ற�யாக  மா� கா���த�் ஆ�ரமம் அைமத�் 
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ஆன்�கப்பணிகளில் ஈ�பட�், �ல வ�டங்க�க்� �ன்னர ்

இந�்யா ெசன்றேபா� மைறநத்ார ். 

 

�வா. �ப்�ரமணியம் அர�யல் பத�் எ�த�்க்கைள அந�்ம 

காலத�்ல் எ��கெ்காண்��ந்��ட�், யாழ்ப்பாணம் 

ேகாண்டா��ல் மைறநத்ார். 

 

�.�,  கனடா�ல் ஒேரற்றர ்�ப்�ரமணியம் நிைனவரங்�ல் 

உைரயாற்�கெ்காண்��நத்ேபா�, மாரைடப்� வந�் 

ேமைட�ேலேய உ�ர ்�றநத்ார். 

 

எஸ்.ெபா.�ம் �வா�ம்  

 
�வா, மல்�ைக இதைழ ஆரம்�க்க �ன்��நே்த 

��கைதகள் எ�தத ்ெதாடங்�யவர்.  இவர ்

எ��க்ெகாண்��நத் காலத�்ல் ேக. டானிய�ம் எ��னார். 

 

இம்�வர�ம் கைதகள் அக்காலத�்ல் �தந்�ரன் இத�ல் 

ெவளிவநத்ன.  �வ�ம் ஒற்�ைமயாகதத்ான் ெசயல்படட்னர். 

 

இவரக்ள் �வ�ம் இட�சாரிச�்நத்ைனகளால் 

ஆகர�்க்கப்பட�்�நத்ைமயால்,  எஸ். ெபா.,  �ரட�்ப்�த்தன் 

என்ற �ைனெபயரி�ம் டானியல்  �ரட�் தாசன் என்ற 

ெபயரி�ம் �வா �ரட�் ேமாகன் என்ற ெபயரி�ம் அவரவர ்

எ�த�்ப்�ர�களில் வலம் வநத்னர்.  சரவ்ேதச அரங்�ல் 

இநத்ப் �ரட�்க்� வநத் ேசாதைனயால் ( ?) , �வ�ம் ெவவ்ேவ� 

அணிக்�ள் ஐக்�யமானாரக்ள். 

 

இம்�வரில் எஸ்.ெபா. மாத�்ரம் ெமதத்ப்ப�தத்வர். ெசன்ைன 

ெசன்� தாம்பரம் ��ஸ்தவ கல்�ரி�ல் படட்ம் ெபற்�த ்

��ம்� ஆ�ரியராக அரச உத�்ேயாகம் பாரத்த்வர். 

 

டானியல் பல ��ய ெதா�ல்கைளெயல்லாம்  ெசய்��ட�், 

இ���ல் யாழ். ெவ�ங்டன் �ேயடட்�க்� அ��ல் ஸ்டார ்

கராஜ் என்ற நி�வனதை்த ெசாநத்மாக நடத�்னார். 

 

�வா, கஸ்�ரியார�்��ல் தம� தநை்தயாரின் ேஜாசப் 

�ைகயலங்கார நிைலயத்�ல்  தன� ேவைலைய ைக�ட�், 

�� ேநர இதழா�ரியரானார். 

 

இம்�வ�ம் எ�ததெ்தாடங்�ய காலப்ப���ல், எஸ்.ெபா. 

அ�கம் ப�த�்�நத்ைமயால்,  �வா – டானிய�ன் கைதகளில் 
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எ�த�்ப்�ைழகைள ��த�்வ��ம் 

ெசம்ைமப்ப�த�்வ��ம் உத���க்�றார். 

 

எஸ்.ெபா. �ம் தன� பைடப்�கைள அச�்ல் பாரப்்பதற்� 

�ன்னர ்இளம்�ைற ரஃமானிடம் காண்�ப்ப� வழக்கம்.   

பரஸ்பரம் ேந�க்�ம் இலக்�ய நண்பரக்ள் தம� பைடப்�கள் 

ெவளிவ��ன்னர ்ஒ�வ�க்ெகா�வர ்காண்�த�் 

க�த�்க்ேகடப்�ம்,  ேம�ம் ெசம்ைமப்ப�த�்வ�ம் இயல்�. 

 

அதத்ைகய நம்�க்ைக�டன்தான் �வா�ம் டானிய�ம் தம� 

எ�த�்க்கைள சக நண்பரான எஸ்.ெபா.�டம் 

காண்�த�்ள்ளனர். 

 

மனிதரக்�க்�  அவரவர ்இயல்�கள்தான் அ�ப்பைட அழ�.  

அநத் அழ�ைன ெவளிப்ப�தத் ேநரந்த்ைமயால், 

இம்�வ�க்�ம் மத�்�ல் ஊட�ம், �ட�ம் உரச�ம் 

ேநரந்த்�. 

 

எஸ்.ெபா. எப்ெபா��ம் அ�ர�யாக க�த�்செ்சால்பவர். 

�ன்�ைள�கைளப்பற்� ேயா�க்கமாடட்ார். 

 

�ல ேநரக்ாணல்களில், தான் பல�க்�ம் 

எ��க்ெகா�தத்தாக�ம், அவரக்ளில் �வா�ம் டானிய�ம்  

அடக்கம் என்�ம், அத�்டன் தான் பல �ைனெபயரக்ளில் 

எ����ப்பதாக�ம் அவற்�ல் ெடா�னிக் �வா, டானியல் 

�தலான ெபயரக்�ம் அடக்கம் என்� ெசால்லத ்

ெதாடங்��டட்ார். 

 

இதனால் �வா ெவ�ண்�, அநத் ேநரக்ாணல்கைள எ��ய 

ஊடக�யலாளரக்�ட�ம் ேகா�த�்க்ெகாண்� ��� 

காலம் �கம்ெகா�த�்ம் ேபச�ல்ைல. 

 

ஆனால், டானியல்  ேகாபப்படாமல் அைம�யாக 

�ரித�்கெ்காண்��நத்ார்.  

 
 “ தான் நீண்ட  காலமாக எஸ்.ெபா. ைவ காணேவ�ல்ைல. 

இன்�ம் நான் எ��க்ெகாண்��க்�ன்ேறன். இப்ெபா��ம் 

ெபான்�த�்ைரயா எனக்� எ��தத்��றார்..?  “ என 

டானியல் ேகடட்ார். 

 

பல இலக்�யவா�களின�ம்  �கங்க�ம்  மல்�ைக 

�கப்�ல் ெவளிவநத்ா�ம், �க�ம் காலம் தாழ்த�்ேய 

எஸ்.ெபா. �ன் படம் மல்�ைக அடை்ட�ல் வநத்�. 
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எஸ்.ெபா.�க்�ம் �வா�க்�ம் மத�்�ல் �டல் வ�ம்ேபா�, 

�வா – எஸ்.ெபா. �க்� ேதநீ�ம் �கரட�்ம் 

வாங்�கெ்கா�ப்பார். 

 

எஸ்.ெபா.�ன் �தத் �தல்வன் ( ம�த�்வர ்) அ�ரா �� �வா 

��நத் ேநசம்ெகாண்��நத்வர். 

ெசன்ைன�ல் அ�ரா�ன் ஏற்பாட�்ல் �தர் ப�ப்பகம் 

நடத�்ய �ழா�ல் �வா அைழக்கப்பட�், பாராட�் 

ெகௗர�க்கப்படட்ார். 

 

அ�ல் �வா ஏற்�ைர வழங்�ம்ேபா�,  “ எஸ். ெபா. �ன் 

�கச�்றநத் பைடப்� அ�ராதான் என்�ம்  ெசான்னார். 

 

நான் இலங்ைக ெசல்�ம்ேவைளகளில்  �வா மறக்காமல் 

ேகடப்வரக்ளில் ஒ�வர ்எஸ்.ெபா.  

 

எஸ்.ெபா. அ�ஸ்�ேர�யா �டன்ி�ல் கடநத் 2014 ஆம் ஆண்� 

மைறநத்�ம், இலங்ைக�ல் �த�ல் இநத்தத்கவைல 

�வா�க்ேக ெசான்ேனன். 

 

ம��ைன�ல் �வா�ட��ந�் நீண்ட ெமௗனம் நில�ய�.  

அதன்�ற� �வாைவ ெகா�ம்�ல் சந�்தத்ேபா�,  “ எஸ். ெபா. 

எப்ப� இ�க்�றார்..? “  என்� ேகடட்ார்.  அக்காலப்ப��தான் 

�வா ப�ப்ப�யாக நிைன�கைள மறக்கதெ்தாடங்�ய 

ேவைள !  

 

இநத்ப்பத�்�ல் ெசால்லப்படட்  ைகலாசப�, �த்�யானநத்ன்,  

ேதாழரக்ள் �. ெபான்னம்பலம் , பரராஜ�ங்கம், �வா. 

�ப்�ரமணியம், டானியல், எஸ்.ெபா. ஆ�ேயார ்�வா�க்� 

�ன்னேர மைறந�்�டட்னர். 

 

�வா,  நிதானமாக அவரக்ைளப்  �ன்ெதாடரந்�் 2021 ஆம் 

ஆண்� ஜனவரி 28 ஆம் �க� அைம�யாக �ைடெபற்றார். 

ஏைனேயார ்நிரநத்ரமாக �ைடெப�ம்ேபா� பல�ம் 

�ரளாக�ம் �ைறநத் எண்ணிக்ைக��ம் ஒன்��� அஞ்ச� 

ெச�த�்னர். 

 

�வா மற்றவரக்�க்� அநத் அைலசச்ல் ேவைலைய�ம் 

ைவக்காமல்,  �றப்படட்ார். 

 

மகாக� பார� மைறந�் ��கா� ெசல்�ம்ேபா� �ரல்�ட�் 

எண்ணதத்க்கதாக ஒ� �லரத்ான்  உடன் வநத்னர். 
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ெகாேராேனா காலத�்ல், �வா - ெகா�ம்�ல் �ன்மயானத�்ல் 

தகனமா�ம்ேபா� ஒேர ஒ� �வன்தான் அவர� �த�டல் 

தாங்�ய ேபைழைய  பாரத்�்கெ்காண்� நின்ற�.  

 

அநத் �வன்,  �வா�ன் ஏக �தல்வன் ��பன். 

 

பட�்னதத்ாரின் �நத்ைன�ன் அ�ப்பைட�ல் க�யர� 

கண்ணதாசனின் பாடல் வரிகள் நிைன�க்� வ��ன்றன!  

 

ஆ�ய ஆடட்ெமன்ன…? 

ேப�ய வாரத்்ைத என்ன…? 

ேத�ய ெசல்வெமன்ன? �றண்டேதார ்�ற்றெமன்ன…? 

���ட�் ஆ�ேபானால் �டேவ வ�வெதன்ன...? 

��வைர உற� 

�� வைர மைன� 

கா� வைர �ள்ைள 

கைட� வைர யாேரா…? 

மல்�ைக �வா எம்மத�்�ல் நிைன�களாக 

வாழ்ந�்ெகாண்ேட��ப்பார். 

---0--- 
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                      ஒளிப்படங்களில் மல்�ைக�ம்  �வா�ம் 
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அறந்ைத நாராயணன், �ணேசகரன், �வா, ��க�ப�  மல்�ைக அச�்க்ேகாப்பாளர ்

சந்�ரேசகரம்  

 

                 மல்�யப்� �லக�ம் மல்�ைக �வா�ம்  
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                             இலக்�யவா�க�டன் மல்�ைக �வா  

  

நீரெ்கா�ம்�ல்  அ.ம�ல்வாகனன் தைலைம�ல் 1997 இல் 

மல்�ைக �வா ெகௗர�க்கப்படட் நிகழ்�. �ைர��வநாதன், 

�ேரம்�, வன்னிய�லம், ராஜ�காந்தன், ேமமன்க�, 

தனபால�ங்கம், இைளயதம்� தயானந்தா, �வேநசசெ்சல்வன், 

வ�ரி �. ர�ந்�ரன், தங்கவ�ேவல் மாஸ்டர,் ெதளிவத்ைத 

ேஜாசப், நீரெ்கா�ம்�ர ்�த்��ங்கம்,  �க்�வல்ைல கமால், �. 

ப�ர,் ‘ ‘நவமணி  ‘ �வ�ங்கம், �ரிய�மாரி பஞ்சநாதன், 

த�ம�ங்கம் ஆ�ேயா�டப்ட பலர ்கலந்�ெகாண்ட ெப��ழா.  
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                                      அ�ஸ்�ேர�யா ெமல்பனில்  

                2021 �சம்பரில் நடந்த மல்�ைக �வா நிைனவரங்�.   



82 
 

           

 

 

  “ �டே்டா பாராடே்டா நான்   

                   கவனிக்கப்ப��ன்ேறன் ”  

                                                                    – ெடா�னிக் �வா 
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��க�ப��ன் இதர �ல்கள் 

��கைத 

�ைம�ன் பங்காளிகள் ( ேத�ய சா�த்�ய ��� ெபற்ற� 1976 ) 

சமாந்தரங்கள் -   ெவளிசச்ம் -   எங்கள் ேதசம் -    கங்ைக மகள் 

                                        நிைன�க்ேகாலங்கள் – கைதத் ெதா�ப்�ன் கைத  

நாவல் 

பறைவகள்  ( ேத�ய சா�த்�ய ��� ெபற்ற� 2003 ) 

பயண இலக்�யம் :   சமதரம்ப்�ங்கா�ல் 

கட�்ைர 

ெநஞ்�ல் நிைலத்த ெநஞ்சங்கள் 

இலக்�ய மடல் 

எம்மவர ்

மல்�ைக �வா நிைன�கள் 

ராஜ�காந்தன் நிைன�கள் 

அம்� வாழ்�ம் பணி�ம் 

உள்�ம் �ற�ம் 

நடந்தாய் வா� களனி கங்ைக  

��வர ்இலக்�யம்:  பாட�் ெசான்ன கைதகள் 

ேநரக்ாணல் :   சந்�ப்� 

க�த இலக்�யம் :  க�தங்கள் 

ஆய்�:  இலங்ைக�ல் பார� 

�ைன� சாராத இலக்�யம் 

ெசால்ல மறந்த கைதகள் 

ெசால்லேவண்�ய கைதகள் 

ெசால்லத்தவ�ய கைதகள் 

�ங்கள ெமா�ெபயரப்்�  

மதக்க ெசவென�   ( Shadows of Memories ) 
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ஈழத�் ந�ன இலக்�ய �ன்ேனா�  மல்�ைக �வா அவரக்ள் 

இலக்�ய உல�ற்� அ��கபப்�த�்ய  ��க�ப�, தான் 

அ�நத் மல்�ைக �வா�டம்  கற்றைத�ம் ெபற்றைத�ம் 

நன�ைட ேதாய்தலாக ப��ெசய்��க்�ம் இந�்ல் பல 

��கர சம்பவங்களின் ேகாரை்வ.   

 

ஐந�்  தசாப்தங்களாக எ��ச ்ெசல்�ம் ��க�ப�,  

��கைத, நாவல், பயண இலக்�யம், கட�்ைர இலக்�யம், 

��வர ்இலக்�யம், க�த இலக்�யம், ேநரக்ாணல், �ைன� 

சாரா  பத�் இலக்�யம் என  இலக்�யத�்ைற�ன்  எல்லாப் 

பக்கங்கைள�ம்  கடந�் பயணிப்பவர்.  

 

வாசகரின்  ேதாளில் ைக ேபாட�் அைழத�்ச ்ெசல்�ம்  இவர� 

பைடப்� ெமா��ல் எளிய  நைடைய�ம், வாரத்ை்தச ்

�க்கனதை்த�ம்,  ந�க்ெகன நயம்படச ் ெசால்�ம் 

பாணிைய�ம்  காணலாம்.  

 

இைவேய இவர�  எ�த�்ன் �றப்�. ஆசச்ரியக் ��கைள 

அள்ளிதெ்தளித்� ஆரவாரம் ேத�ம் எ�த�்க்கள் 

அல்ல  அைவ. 

 

இ� தடைவகள் இலங்ைக�ல் ேத�ய சா�த�்ய ��� ெபற்ற 

��க�ப�  தன�  மான�க ஆசா�க்� சமரப்்�க்�ம் 

ெபா�தத்மான காணிக்ைகேய இந�்ல்! 

 

                                                                   ��ஸ்� நல்லெரத்�னம்  
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