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ப��த ம�ைதயனா  

 

ெதா��� :- க�த 

நாவல வழிவ!த ைசவ�� தமி"�, அவத� ந$ மாணா&கரா( 
ேவலைண�த*+ �தலாய த*வக,கள-( வ.ைள+ ெகா/ள, அ0 
வ.ைள+&� ேம1� பல வழிகளா( வலி+�, 2���, கா��� 
ெகா3�4 ஒள-தர� தமிழக6 ைசவ6 ெச!தமி7� ேபரறிஞ பல. 
உ�ைமயான, ;<தான ைசவ�ைத��, தமிைழ�� இ,�தா$ 

கா�கி$ேறா�’என வ.ய�� ம?;வத��& காரணராய ம!திர �த(வ’ேவலைண 
கிராமசைப� தைலவராக+� சரவைண@ நாேகAவB வ.�தியாலய தைலைம 
ஆசிBயராக+� இ!4ேபாD இராஜரDண�4ட$ த*வக�தி( ைசவ�ைத�� தமி-
ைழ�� வள�பத�� உதவ.யாக ெசயலா�றியவ�மான அமர இராமநாத ம�-
ைதயனாB$ ேசைவைய நிைன+ 2!4 அவகள4 நிைன+ மலBலி�!4 சில 
இ,� ெவள-�ப3�த�ப3கி$றன. 

இலவச& க(வ.ைய இ!நாD�( ஏ�ப3�திய க(வ.ம!திB டா&ட சி. டப./@. 
டப./@.க$ன,கராவ.$ உைரய.$ ஒ�ப�தி: (தமிழா&க� - 1946ஆ� ஆ�3) 

அைம6ச ேவலைண ம�திய க(JB& கDடட�ைத திற!4 ைவ&க வ!தி�!த 
சமய� ம&க/ 2Dட� ஜனச��திரமாக& காDசியள-�த4. ேச ைவ�திலி,க� 
4ைரKவாமி தைலைமய.( 2Dட� ஆர�பமாகிற4, தமி7 ஆசிBய இ.ம�ைத-
யனா தமிழி( வரேவ��ைர 2Lகிறா. அ�மகாவ.�தியாலய�தி( அ�ெபா"4 
அதிபராகவ.�!த.ஏ.க!ைதயா இவர4 ேப6ைச ஆ,கில�தி( ெமாழிெபய�4& 
2Lகிறா. 2Dட� அைமதி�ட$ ஆவமாக& ேகD3& ெகா���&கிற4. ம!தி-
Bயா இவ ேபK�ேபா4 இவைர��, அவ உைர ெபய&ைகய.( அவைர�� 
மாறிமாறி� பா&கி$றா, ேகDகி$றா. ேப6K&கெள(லா� ��!தப.$, ம!தி-
Bயா ந$றி 2L�ேபா4 2றினா. �தலி( வரேவ��ைர 2றியவ ஒ� தமி7 
ஆசிBய, அவ ேப6K எ$ைன ெவ�வாக கவ!த4. என&�� தமி7 ெதB!தி-
�!தா( அதிக� மகி7!தி��ேப$. ஆ,கில�தி( ேகDேட அவர4 அறிவா�ற-
ைல�� ெசய( திறைமைய�� வ.ய!ேத$. இ!த� தமி7 ஆசிBயB$ ெப�ேறா 
ஏைழகளாக இ�!தி��பாக/ ேபா( ெதBகிற4. வசதி பைட�தவகளாக இ�!தி-
��பாகளானா( இவ�&� ஆ,கில& க(வ.�� ப��ப.�தி��பாக/. அவ�-
ைடய இய�ைக வ.ேவக�தி���, அறிவா�ற1&�� எ0வளேவா உய!த பதவ.-
கைள� ெப�றி�&கலா�. 4ரதிMடவசமாக அ�ெபா"4 இலவச& க(வ.�ைற 
இ�&கவ.(ைல, எ$L இவைர ஆதார,காD�� தம4 இலவச& க(வ.& ெகா/-
ைகைய வலி�L�தினா. 



ேவலைண ம�திய க(JB ஆர�ப.&க�ப3வத�� ஏ�பDட வழி�ைற:- (இ&-
2�L உ�ைமெயன ேச.ைவ�திலி,க� 4ைரசாமி 1957.2.09ஆ� திகதி உLதி�-
ப3�தினா - அ�4ட$ ல�டன-( ேவலைண ம�திய க(JB பைழய மாண-
வகளா( ஒ� வ�ட�4&� �$ன ெவள-�ப3�திய ��மண.க/ எ$ற 
Nலி1� உLதி�ப3�த�பD3/ள4.) 

ேவலைண ம�திய க(JB Aதாப.&க�ப3�$ன அதைன வலிகாம� ேம�கி( 
இய,கிவ!த Kழி�ர� க(JB�ட$ இைண&க எ�ண.யேவைள ெகா"�� க(வ. 
திைண&கள�தி( ேவைல பா�4 வ!த ஆசிBயமண.ய.$ ந�ப ஒ�வ Oல� 
ஆசிBயமண. இ0வ.டய�ைத� ப�றி அறி!தா. ஆசிBயமண. தைலைம ஆசிBய-
ராக+� ேவலைண கிராமசைப� தைலவராக+� ேவலைண� த*+ ைசவ 
இைளஞ சைபய.$ தைலவராக+� ெசய�பD3& ெகா���!த ேவைள ைசவ 
இைளஞ சைபயா�ட$ இைண!4 ெசயலி( இற,கினா. யா7. வலய& க(வ. 
அதிகாB�ட$ ச!தி�4 கல!4ைரயா� அ6சமய� சபாநாயகராக& கடைமயா�றி& 
ெகா���!த ேச.ைவ�திலி,க� 4ைரKவாமிைய ெகா"�� ெச$L ேபD� 
க�3 அவBட� உைரயா� ஆ,கில� பாடசாைலைய த*+�ப�திய.( அைம�பேத 
சால� ெபா��த� எ$பைத K�&கமாக+� ெதள-வாக+� வ.ள&கினா. இவர4 
க��4&கைள�� த*+� ப�தி ம&கள-$ ேதைவகைள�� ஆதாரPவமாக 
உண!4 ெகா�ட சபாநாயக ேச.ைவ�திலி,க� 4ைரKவாமி அத�� 
இண&க� ெதBவ.�தா. அத$ பயனாகேவ ேவலைண ம�திய க(JB Aதாப.&-
க�பDட4 எ$ப4 உ�ைமய.1� உ�ைம. 

‘‘என4 �த( ஆசிBய ’’ (ெச. �ணர�தின�) �$னா/ ெகா"��� தமி76 ச,-
க�தைலவ. 

ெபBய உபா�தியாய எ$L எ$னா(, எ,க/ �3�ப,க/, ஊரவ அைனவB-
னா1� அைழ&க�பDட ப��த இராமநாத ம�ைதயனா எ,க/ கால�தி( 
வா7!த ஒ� மாமன-த. என&� அB6Kவ� க�ப.�த ந(லாசா$. அவர4 க�பRர-
மான ேதா�ற�, ெசா(வ$ைம, ப(4ைற� �லைம, பா இய�L� ஆ�ற(, நைக6-
Kைவ, ச,கீத 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$ற சித�பரநாத$ �தலிய வDட�ெதாD� எ$L 
அைழ&க�ப3� இல&கிய அறிஞ �"வ.ைன எ�ப�& ெகா���!தாேரா அ0-
வ�ண� அைம!த4 ெபBய உபா�தியாயைர� தைலவராக& ெகா�ட சைப. 
ேப6K&கைலய.( ஒ�பா�� மி&கா�� இ(லாம( வ.ள,கி மற&க ��யாத 
ெசா�ெபாழி+கைள நட�தி ேபரரறிஞகள-$ பாராD3&கைள� ெப�றா. இ0வாL 
பல 4ைறகள-( எ3�4& காDடாக வ.ள,கிய இ�மாமன-த, சமகால அரசிய(-
4ைற� ப.ர�ககள-$ பாராD3&கைள�� ெப�றா. ேச.ைவ�திலி,க� 4ைரK-
வாமி�� அவ �3�ப�தின�� இவB$ ஆ�றலி1� மதி�க�தி1� ெப�� 
மதி�� ைவ�4 அ$�Bைம ேகாB ந�பகளாக வா7!தாக/. 



‘‘சாதைனக/ பல �B!த வ.ேவகி ’’ - 

(சி. இராஜரDண�, ஓ<+ெப�ற அதிப) 

ப.B�தான-ய ெச!தமிழா( ெசழி��ைடய ம�ைதயனா சB�திர�தி( இட�ெப�ற 
ெபBயவ. மி&க சாதைனக/ பல�B!த வ.ேவகி. அரசியலி( கிராமசைப� தைல-
வராக ஆ�றிய ந�ேசைவ பல. அவ�L/ ஒ$L ேவலைணய.( ப.ரசவ வ.3தி-
தைன Aதாப.�தா. 

அ4 ேவலைணய.( வள!4 இ�ேபா4 அரச ம��4வமைனயாகி உ/ளக 
சிகி6ைச ெபL� வசதிகைள�� ெகா�3/ள4. அ�ம��4வ மைன அவைர 
நிைனVD�& ெகா���&கிற4. 

‘‘அரசிய� பண. ’’ - (�.எ�.ஆ) 

ஆசிBயமண.ய.$ அரசிய� பண. ப.ரசி�தமான4 த$ Kயநல�தி�காக த$ �3�ப 
நலW&காக த$ அரசிய( சி�தா!த,கைள மா�றி& ெகா�டவ அ(ல. அவ�-
ைடய அரசிய( சி!தைனயான4 Kயநிணய� எ$ப4 ஓ இன�தி$ அ��பைட 
உBைம, இ4 �ன-தமான4, கா�பா�ற� படேவ��ய4 எ$ப4 இவ சி�தா!த�. 

Kயநிணய உBைமைய அட�ைவ�4 எ!தெவா� பDட�ைதேயா பதவ.ையேயா 
ைவ�தி�&க ேவ��ய4 இ(ைல எ$பத�� இண,க தன4 சமாதான ந*திவா$ 
பDட�ைத 1983இ( ச�திய�ப.ரமாண� ெச<ய மL�4� 4ற!தா. இவர4 
ெசய(க/ தன-�4வ மானைவ. இவர4 ஆXைம தன-�4வமான4. 

இவ வ.D36 ெச$ற வ."மிய,க/ தன-�4வமானைவ, இவ �ய�சியா( 
உய!த மாமன-த. இவர4 தன-�4வ� ேபா�Lத��Bய4. அரசியலி( 
ஈ3பDடவக/ ெச<யாத ஒ� ெசயைல இவ ெசயலி( ெச<4 காD�யவ. 
அதாவ4 ேவலைண கிராம சைப� தைலவராக ெசய�பDட ேவைளய.( பலைர 
அைழ�4 ேதன * வ.�!4 உபசார� வழ,கிய ப.$ன தானாகேவ �$வ!4 
தன4 பதவ.ய.லி�!4 ராஜினாமா ெச<தவ எ$ப4 ஒ� �&கிய வரலாறா��. 

 


