
நிரந்தரமானவர், அழிவதில்லை! 

 

 

  நநற்று முன்தினம் (நம 17) மாலை நான்கு மணிக்கு எழுத்தாளர் கி. ராஜநாராயணனின் புதல்வர் 

பிரபி மூைமாக கி.ரா. அனுப்பிய கூாியர் தபால் ஒன்று வந்தது. அதில் கி.ரா. எழுதிய 

‘நகாபல்ைபுரத்து மக்கள்’, ‘நகாபல்ை கிராமம்’ ஆகிய இரு புத்தகங்கள் இருந்தன. 

 அந்தப் புத்தகங்கள் அமமாிக்காவின் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் அலமயவிருக்கின்ற தமிழ் 

இருக்லகக்கு அனுப்பப்பட நவண்டியலவ என்று ஏற்மகனநவ புதுலவ ஜிப்மர் 

மருத்துவமலனயில் சந்தித்தநபாது என்னிடம் கி.ரா. மசால்லியிருந்தார். 

  அதில் ‘ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழக தமிழ் இருக்லகக்கு’ என்று எழுதி அவர் லகமயாப்பமும் 

இட்டிருந்தார். உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையிலும் அவாின் லகமயழுத்து மிக 

நநர்த்தியாக இருந்தது. 

  இதுதான் அவர் இறுதியாக இட்ட லகமயாப்பமும் எழுத்துமாக இருக்கும் என்று நான் 

நிலனக்கின்நறன். அவருக்கு உடல்நிலை சாியில்லை என்ற நபாதும், உடல் நலிவுக்கு மத்தியிலும் 

தான் எடுத்துக் மகாண்ட கடலமலயச் சீராகச் மசய்திருக்கின்றார். 

  தான் மசான்னலதச் மசான்னபடி மசய்துவிட்டுத்தான் அன்று இரவு அவர் நம்மிடமிருந்து 

விலடமபற்றிருக்கிறார். அவரது மரணம் மனலத மிகவும் வாட்டுகின்றது. 

  நநற்று முன்தினம் இரவு 10 மணிக்கு கி.ரா. மலறந்து விட்டார் என்ற மசய்தி வந்து நசர்ந்தது. 

இரவு முழுவதும் அவருக்கு அரசு மாியாலத மசய்யக் கூடிய பணிகலள கவனிக்க நவண்டி 

இருந்தது. நடிகர் சிவகுமார், அலமச்சர் தங்கம் மதன்னரசு நபான்றவர்கநளாடு இலத முதல்வர் 

கவனத்திற்கு மகாண்டு மசன்நறாம். 

  கி.ரா. ஒரு விவசாயி, ஒரு மபாதுவுடலமவாதி, இைக்கிய கர்த்தா, சாதாரண மக்களுலடய 

பாடுகலள நபசக் கூடியவர், மனிதநநய மிக்கவர் என்ற பல்நவறு நகாணத்தில் அவலரப் பார்க்க 

நவண்டும். கி.ரா. இன்னும் ஓராண்டு இருந்திருந்தால் நூற்றாண்டு விழாலவ சிறப்பாக நடத்த 

நவண்டும் என்று பை திட்டங்கலள நாங்கள் அலமத்திருந்நதாம். எதிர்பார்க்காத வலகயில் இந்த 

மசய்தி எட்டியது. 

 கி.ரா. எந்த மண்ணின் பாடுகலள எழுதினாநரா அநத காிசல் மண்ணில் சங்கமம் ஆகின்றார். 

 கி.ரா. இைக்கியத் தளத்தில் ஒரு வரைாறு. தனது இளலமப் பருவத்தில் ரசிகமணி டி.நக.சி., 

காருகுறிச்சி அருணாசைம், விளாத்திக்குளம் சுவாமிகள், கு. அழகிாிசாமி நபான்நறாலர 

நண்பர்களாக மட்டுமல்ை, வழிகாட்டிகளாகவும் மகாண்டவர். அவர் குறித்து பல்நவறு 



நிகழ்வுகலளக் குறிப்பிடைாம். அவருலடய நிலனவுகளாக மிதந்து மகாண்டிருப்பதில் எலதச் 

மசால்வது எலதத் தள்ளுவது என்நற மதாியவில்லை. 

  கி.ரா.வின் ஆளுலமயும் அவரது அணுகுமுலறயும் சற்று மாறுபட்டலவ. ரசிகமணி டி.நக.சி.யிடம் 

இநத பாணி இருந்தது. கள்ளம் கபடமற்ற முகபாவம், மவள்ளந்தியான சிாிப்பு, எலதயும் ஒரு 

ரசலனநயாடு, ஈடுபாட்நடாடு நபசும் விதம் - இலவதான் அவரது அணுகுமுலற. 

  கி.ரா. இலடச்மசவலில் வாழ்ந்த காைங்களில் வட்டார வழக்கு அகராதிலய மகாண்டு வந்த 

சிறப்புக்குாியவர். ஒரு கிராமத்தில் இருந்து மகாண்டு வட்டார வழக்கு அகராதி தயாாிப்பது 

என்பது சாதாரண நவலை அல்ை. அந்தத் தயாாிப்புப் பணிக்கு நதலவயான நபனா, லம வாங்க 

நவண்டும் என்றாலும் அதற்கான தாள்கள் வாங்க நவண்டும் என்றாலும் கூட நகாவில்பட்டிக்குத் 

தான் மசல்ை நவண்டும். சின்ன கிராமத்தில் இருந்து மகாண்டு நகாவில்பட்டி மாாீஸ் நபான்ற 

நதாழர்கநளாடு நசர்ந்து மகாண்டு அந்த பணிலயச் மசய்து முடித்தார் கி.ரா. 

 காிசல் காட்டின் இளம் எழுத்தாளர்களின் சிறுகலதத் மதாகுப்புகலளயும் மகாண்டு வந்தார். 

இதுவும் தமிழகத்தில் ஒரு முன்முயற்சிதான். இப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சிக்கு, கு. அழகிாிசாமியும், கி. 

ராஜநாராயணனும் காிசல் இைக்கியத்லத முன்லவத்து அடித்தளம் அலமத்தார்கள். 

 குன்று ஒன்லற தூரத்தில் இருந்து பார்த்தால் மரமும் மசடியும் மண்ணும் சூழ்ந்த மாதிாி இருக்கும். 

அருகில் மசன்று பார்த்தால்தான் அதில் உள்ள பல்நவறு வலகயான மூலிலகச் மசடிகளும் 

அபூர்வமான பழங்களும் பூக்களும் நம் கண்ணுக்குத் மதாியும். அதுநபாைத்தான் கி.ரா.வும். 

 கி.ராவுடன் எனக்குள்ள மதாடர்பு 45 ஆண்டுகளுக்கும் நமைானது. மநருங்கிய மதாடர்பு என்று 

லவத்துக் மகாண்டால் எழுபதுகளில் மதாடங்கிறது. 

 நான் மசன்லனயிலிருந்து எனது கிராமத்திற்கு மசன்றால், இலடச்மசவலுக்குச் மசன்று அவலரப் 

பார்க்காமல் ஒருநபாதும் திரும்பியதில்லை. அவரது லகமயழுத்து நநர்த்தியாக இருக்கும். 

அநதநபால் அவரது எழுத்துகளில் காிசல் காட்டின் நபச்சு வழக்கு இயல்பாக இருக்கும். 

 “தனித்தமிழ் நதலவதான் என்றாலும், வட்டார மமாழி, வட்டார வழக்கு, நாட்டுப்புறவியல் 

ஆகியவற்லறயும் நாம் கவனிக்க நவண்டும்” என்று அவர் மசால்வார். 

 உலழக்கும் மக்களின் பாடுகலளச் மசால்ைக்கூடிய பை கட்டுலரகலளயும் கி.ரா. எழுதியுள்ளார். 

‘காிசல் காட்டுக் கடுதாசி’லய அவர் ஓர் இதழில் மதாடராக எழுதியநபாது காிசல்காட்டு வட்டார 

வழக்கு உைக தமிழ் மக்கள் மத்தியில் கவனம் மபற்றது. 

 இப்படியான பல்நவறு நகாணங்களில் கி.ரா.லவப் பார்க்கநவண்டும். கி.ரா. கம்யூனிஸ்ட் 

கட்சியில் இருந்தநபாது, ஒருமுலற நகாவில்பட்டி சதி வழக்கில் லகது மசய்யப்பட்டார். அப்நபாது 

குமாரசாமி ராஜா மசன்லன ராஜதானியின் முதைலமச்சர். 



 ரசிகமணி டி.நக.சி. முதைலமச்சாிடம் நபசிய பிறகு, நகாவில்பட்டி கிலளச் சிலறயில் இருந்து 

அவர் விடுதலை மசய்யப்பட்டார். மலறந்த நகாவில்பட்டி அழகிாிசாமி, நல்ைகண்ணு, 

பலடப்பாளியும் வழக்குலரஞருமான நா. வானமாமலை நபான்ற மநல்லை வட்டார கம்யூனிஸ்ட் 

நதாழர்கநளாடு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இயக்கத்தில் இருந்தவர். 

   1970-களில் விவசாயிகளுக்காக நடந்த நபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டு பாலளயங்நகாட்லட சிலறயில் 

அலடக்கப்பட்டார். அன்லறக்கு ஸ்தாபன காங்கிரந ாடும், நாராயணசாமி நாயுடுநவாடும் 

இலணந்து நபாராடினார். 

  மவறும் இைக்கியகர்த்தாவாக மட்டுமல்ைாமல், இன்றுநபால் மதாலைத்மதாடர்பு வசதிகள் 

இல்ைாத காைத்திலும் மக்களின் நைனுக்காகச் மசயல்பட்டவர். அவரது இலடச்மசவல் 

கிராமத்திலிருந்து மவளியூர் மசல்ை நபருந்து பிடிக்க நவண்டுமமன்றால் நகாவில்பட்டி - 

திருமநல்நவலி பிரதான சாலைக்கு வந்து தான் நபருந்து பிடிக்க நவண்டும். 

  அப்படிப்பட்ட கிராமத்திலிருந்து தமிழகத்திற்கு இைக்கியகர்த்தா கிலடத்தார் என்றால், அது 

நமக்குப் மபருலமதான். நகரளத்தில் தகழி சிவசங்கரப் பிள்லள நபான்று தமிழகத்தில் கி.ரா.லவ 

நாம் எண்ணிப் பார்க்க நவண்டும். “ மக்கள் தமிழ்  என்ற நபச்சுத் தமிநழாடு மமாழியும் வளர 

நவண்டும்” என்றார். 

  விளாத்திகுளம் சுவாமிகள் மட்டுமல்ை, திருவாவடுதுலற ராஜரத்தினம் பிள்லளயுடனும் 

இவருக்குத் மதாடர்பு உண்டு. அவலரயும் அடிக்கடி சந்திப்பார். அநதநபான்று திலரப்பட 

இலசயலமப்பாளர் இலளயராஜாவும் இவநராடு மநருக்கமான நட்பில் இருந்தார். கி.ரா. 

இலசப்பிாியர். அது மட்டுமல்ை, உணவுப் பிாியரும் கூட. 

 அவர் நடத்திவந்த ‘கலத மசால்லி’  இதலழ நான்தான் எடுத்து நடத்த நவண்டும் என்று 

மசான்னார். நண்பர் கழனியூரனும் நானும் நசர்ந்து ஆரம்ப காைங்களில் கலதமசால்லிலய 

நடத்திநனாம். அந்த இதழ் தற்நபாது இைவசமாக காைாண்டு இதழாக மவளிவந்து 

மகாண்டிருக்கிறது. 

  கி.ரா. மருத்துவமலனயில் இருந்தநபாது என்னிடம் மசான்னார், “இந்த  ‘கலத மசால்லி' குறிப்பில் 

உங்கலளப் பற்றி நான் எழுதியுள்நளன். இனிநமல் எனக்கு எழுத வாய்ப்பு இருக்குமா என 

மதாியவில்லை” . அப்படி அவர் மசான்னநபாது எனக்கு நவதலனயாக இருந்தது. 

 பிாிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் இைங்லக தமிழர்கள் நடத்திய அலனத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்காக 

தமிழக தலைவர்கள் அத்தலன நபரும் மசன்றிருந்தார்கள். அந்தக் கூட்டத்திற்கு நான் 

மசல்லும்நபாது என்லன மநகிழ்ச்சிநயாடு வழியனுப்பி லவத்தார். 

  “இந்திய நாடாளுமன்றத்திற்கு நீங்கள் மசல்ைவில்லை என்ற ஆதங்கம் எனக்கு இருந்தது. 

இப்நபாது பிாிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் நபசக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிலடத்ததில் 

மகிழ்ச்சி” என்றார். 



  இப்படி என் பால் அன்பு மகாண்ட கி.ரா., என்லன மசாந்த மகலனப் நபாை எண்ணி தனது 

மசாந்த விசயங்கள் அலனத்லதயும் என்னுடன் பகிர்ந்து மகாள்வார். இப்படியாக கி.ரா.லவப் 

பற்றிச் மசால்லிக் மகாண்நட நபாகைாம். 

  அவருலடய பலடப்புகள் ஆங்கிைம், பிமரஞ்சு, ஹிந்தி, மலையாளம், மதலுங்கு நபான்ற 

மமாழிகளில் மமாழிமபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. எல்ைாத் தகுதிகளும் மகாண்ட அவருக்கு ஞானபீட 

விருது வழங்கப்பட்டிருக்க நவண்டும். ஆனால் வழங்கப்படவில்லை. 

  கி.ரா.வின் 60-ஆவது ஆண்டு மணிவிழாலவ மதுலர காநைஜ் ஹவுஸில் நடத்திய கவிஞர் மீரா, 

வட்டார வழக்கு அகராதிலயயும் காிசல்காட்டு எழுத்தாளர்களுலடய மதாகுப்லபயும் 

மவளியிட்டார். அவரது எழுபதாவது பிறந்த நாலள மசன்லனயில் நான் நடத்திநனன். 

  பின்னர் நான் நடத்திய அவரது 85- ஆவது பிறந்தநாள் விழாவில் லவநகா நபான்ற தலைவர்கள் 

கைந்து மகாண்டார்கள். அவரது 90-ஆவது பிறந்தநாலள ‘தினமணி’  நாளிதநழாடு இலணந்து 

தில்லி தமிழ்ச் சங்கம் நடத்தியது. 95-ஆவது பிறந்தநாள் விழாலவ புதுலவயில் சிறப்பாக 

நடத்திநனாம். 

  நூறாவது பிறந்தநாள் விழாலவ எழுத்தாளர் நாஞ்சில் நாடன், திலரப்பட நடிகர் சிவகுமார் 

நபான்நறார் நடத்த நவண்டும் எனத் திட்டமிட்டிருந்த நிலையில் கி.ரா. நம்லம விட்டுப் பிாிந்து 

விட்டார். 

 ஆனாலும் அவர் தனது பலடப்புகள் மூைம் என்றும் நம்முடன் வாழ்வார். 

 மலறந்த கி.ரா.வின் இறுதிச்சடங்கில் அரசு மாியாலத மசலுத்தப்படும் என்றும், நகாவில்பட்டியில் 

அவருக்கு சிலை நிறுவப்படும் என்றும் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. தமிழகத்தின் தலைசிறந்த 

எழுத்தாளலர மகௌரவிக்கும் தமிழக அரசுக்கு காிசல் மக்கள் சார்பாக மனம் நிலறந்த நன்றிலயத் 

மதாிவிக்கிநறன். 

   தினமணி,  19.05.2021 

 


