ைசவைத தமிைழ வள பத உைழத

பத

மைதயனா

ெதா :- கத
நாவல

வழிவ!த ைசவ தமி", அவ த ந$ மாணா&கரா(

ேவலைணத*+ தலாய த*வக,கள-( வ.ைள+ ெகா/ள, அ0
வ.ைள+& ேம1 பல வழிகளா( வலி+, 2 , கா
ெகா34 ஒள- தர தமிழக6 ைசவ6 ெச!தமி7 ேபரறிஞ

பல .

உைமயான, ;<தான ைசவைத, தமிைழ இ,தா$
காகி$ேறா’என வ.ய ம? ; வத& காரணராய ம!திர த(வ ’ேவலைண
கிராமசைப தைலவராக+ சரவைண@

நாேகAவB வ.தியாலய தைலைம

ஆசிBயராக+ இ!4ேபா D இராஜரDண4ட$ த*வகதி( ைசவைத தமிைழ வள பத உதவ.யாக ெசயலாறியவமான அமர

இராமநாத

ம-

ைதயனாB$ ேசைவைய நிைன+ 2 !4 அவ கள4 நிைன+ மலBலி!4 சில
இ, ெவள-ப3தப3கி$றன.
இலவச& க(வ.ைய இ!நாD( ஏப3திய க(வ.ம!திB டா&ட

சி. டப./@.

டப./@.க$ன,கராவ.$ உைரய.$ ஒபதி: (தமிழா&க - 1946ஆ ஆ3)
அைம6ச

ேவலைண மதிய க(JB& கDடடைத திற!4 ைவ&க வ!தி!த

சமய ம&க/ 2Dட ஜனசதிரமாக& காDசியள-த4. ேச

ைவதிலி,க

4ைரKவாமி தைலைமய.( 2Dட ஆரபமாகிற4, தமி7 ஆசிBய இ.மைதயனா

தமிழி( வரேவைர 2Lகிறா . அமகாவ.தியாலயதி( அெபா"4

அதிபராகவ.!த.ஏ.க!ைதயா இவர4 ேப6ைச ஆ,கிலதி( ெமாழிெபய 4&
2Lகிறா . 2Dட அைமதிட$ ஆ வமாக& ேகD3& ெகா&கிற4. ம!திBயா

இவ

ேபKேபா4 இவைர, அவ

உைர ெபய &ைகய.( அவைர

மாறிமாறி பா &கி$றா , ேகDகி$றா . ேப6K&கெள(லா !தப.$, ம!திBயா

ந$றி 2Lேபா4 2றினா . தலி( வரேவைர 2றியவ

ஆசிBய , அவ

ஒ தமி7

ேப6K எ$ைன ெவவாக கவ !த4. என& தமி7 ெதB!தி-

!தா( அதிக மகி7!திேப$. ஆ,கிலதி( ேகDேட அவர4 அறிவாறைல ெசய( திறைமைய வ.ய!ேத$. இ!த தமி7 ஆசிBயB$ ெபேறா
ஏைழகளாக இ!திபா க/ ேபா( ெதBகிற4. வசதி பைடதவ களாக இ!திபா களானா( இவ& ஆ,கில& க(வ. பப.திபா க/. அவைடய இயைக வ.ேவகதி, அறிவாற1& எ0வளேவா உய !த பதவ.கைள ெபறி&கலா. 4ரதிMடவசமாக அெபா"4 இலவச& க(வ.ைற
இ&கவ.(ைல, எ$L இவைர ஆதார,காD தம4 இலவச& க(வ.& ெகா/ைகைய வலிLதினா .

ேவலைண மதிய க(JB ஆரப.&கப3வத ஏபDட வழிைற:- (இ&2L உைமெயன ேச .ைவதிலி,க 4ைரசாமி 1957.2.09ஆ திகதி உLதிப3தினா

- அ4ட$ லடன-( ேவலைண மதிய க(JB பைழய மாண-

வ களா( ஒ வட4& $ன

ெவள-ப3திய மண.க/ எ$ற

Nலி1 உLதிப3தபD3/ள4.)
ேவலைண மதிய க(JB Aதாப.&கப3$ன

அதைன வலிகாம ேமகி(

இய,கிவ!த Kழிர க(JBட$ இைண&க எண.யேவைள ெகா" க(வ.
திைண&களதி( ேவைல பா 4 வ!த ஆசிBயமண.ய.$ நப

ஒவ

Oல

ஆசிBயமண. இ0வ.டயைத பறி அறி!தா . ஆசிBயமண. தைலைம ஆசிBயராக+ ேவலைண கிராமசைப தைலவராக+ ேவலைண த* + ைசவ
இைளஞ

சைபய.$ தைலவராக+ ெசயபD3& ெகா!த ேவைள ைசவ

இைளஞ

சைபயாட$ இைண!4 ெசயலி( இற,கினா . யா7. வலய& க(வ.

அதிகாBட$ ச!தி4 கல!4ைரயா அ6சமய சபாநாயகராக& கடைமயாறி&
ெகா!த ேச .ைவதிலி,க 4ைரKவாமிைய ெகா" ெச$L ேபD
க3 அவBட உைரயா ஆ,கில பாடசாைலைய த*+பதிய.( அைமபேத
சால ெபாத எ$பைத K&கமாக+ ெதள-வாக+ வ.ள&கினா . இவர4
க4&கைள த*+ பதி ம&கள-$ ேதைவகைள ஆதாரP வமாக
உண !4 ெகாட சபாநாயக

ேச .ைவதிலி,க 4ைரKவாமி அத

இண&க ெதBவ.தா . அத$ பயனாகேவ ேவலைண மதிய க(JB Aதாப.&கபDட4 எ$ப4 உைமய.1 உைம.
‘‘என4 த( ஆசிBய

’’ (ெச. ணரதின) $னா/ ெகா" தமி76 ச,-

கதைலவ .
ெபBய உபாதியாய

எ$L எ$னா(, எ,க/ 3ப,க/, ஊரவ

னா1 அைழ&கபDட பத

இராமநாத

மைதயனா

அைனவB-

எ,க/ காலதி(

வா7!த ஒ மாமன-த . என& அB6Kவ கப.த ந(லாசா$. அவர4 கபRரமான ேதாற, ெசா(வ$ைம, ப(4ைற லைம, பா இயL ஆற(, நைக6Kைவ, ச,கீ த அறி+, கலா ரசைன ேபா$ற தன-திற$க/ அேனக.
அவ

இ& இடெம(லா இன-ைம த4, வ.ேவக நில+ தாரைக,

ந3வ$ காDசி T.ேக.சி. எ$ற சிதபரநாத$ தலிய
அைழ&கப3 இல&கிய அறிஞ

வDடெதாD எ$L

"வ.ைன எப& ெகா!தாேரா அ0-

வண அைம!த4 ெபBய உபாதியாயைர தைலவராக& ெகாட சைப.
ேப6K&கைலய.( ஒபா மி&கா இ(லாம( வ.ள,கி மற&க யாத
ெசாெபாழி+கைள நடதி ேபரரறிஞ கள-$ பாராD3&கைள ெபறா . இ0வாL
பல 4ைறகள-( எ34& காDடாக வ.ள,கிய இமாமன-த , சமகால அரசிய(4ைற ப.ரக கள-$ பாராD3&கைள ெபறா . ேச .ைவதிலி,க 4ைரKவாமி அவ

3பதின இவB$ ஆறலி1 மதிகதி1 ெப

மதி ைவ4 அ$Bைம ேகாB நப களாக வா7!தா க/.

‘‘சாதைனக/ பல B!த வ.ேவகி ’’ (சி. இராஜரDண, ஓ<+ெபற அதிப )
ப.Bதான-ய ெச!தமிழா( ெசழிைடய மைதயனா

சBதிரதி( இடெபற

ெபBயவ . மி&க சாதைனக/ பலB!த வ.ேவகி. அரசியலி( கிராமசைப தைலவராக ஆறிய நேசைவ பல. அவL/ ஒ$L ேவலைணய.( ப.ரசவ வ.3திதைன Aதாப.தா .
அ4 ேவலைணய.( வள !4 இேபா4 அரச ம4வமைனயாகி உ/ளக
சிகி6ைச ெபL வசதிகைள ெகா3/ள4. அம4வ மைன அவைர
நிைனVD& ெகா&கிற4.
‘‘அரசிய பண. ’’ - (.எ.ஆ )
ஆசிBயமண.ய.$ அரசிய பண. ப.ரசிதமான4 த$ Kயநலதிகாக த$ 3ப
நலW&காக த$ அரசிய( சிதா!த,கைள மாறி& ெகாடவ
ைடய அரசிய( சி!தைனயான4 Kயநி ணய எ$ப4 ஓ

அ(ல. அவ-

இனதி$ அபைட

உBைம, இ4 ன-தமான4, காபாற படேவய4 எ$ப4 இவ

சிதா!த.

Kயநி ணய உBைமைய அடைவ4 எ!தெவா பDடைதேயா பதவ.ையேயா
ைவதி&க ேவய4 இ(ைல எ$பத இண,க தன4 சமாதான ந*திவா$
பDடைத 1983இ( சதியப.ரமாண ெச<ய மL4 4ற!தா . இவர4
ெசய(க/ தன-4வ மானைவ. இவர4 ஆXைம தன-4வமான4.
இவ

வ.D36 ெச$ற வ."மிய,க/ தன-4வமானைவ, இவ

யசியா(

உய !த மாமன-த . இவர4 தன-4வ ேபாLதBய4. அரசியலி(
ஈ3பDடவ க/ ெச<யாத ஒ ெசயைல இவ

ெசயலி( ெச<4 காDயவ .

அதாவ4 ேவலைண கிராம சைப தைலவராக ெசயபDட ேவைளய.( பலைர
அைழ4 ேதன * வ.!4 உபசார வழ,கிய ப.$ன
தன4 பதவ.ய.லி!4 ராஜினாமா ெச<தவ

தானாகேவ $வ!4

எ$ப4 ஒ &கிய வரலாறா.

