
தியாக தபீம் திlபன் 

முதலாம் நாள் 

1987 ம் ஆண்டு ெசப்ரம்பர் மாதம் 15ம் திகதி. இது திlபனுடன் முதலாம் நாள். 
(கவிஞர் மு.ேவ.ேயா இன் உைரயில் இருந்து) 

தியாக பயணம் ெதாடர்வதற்கான ஆரம்பம் 

காைல ஒன்பது மணியிருக்கும் பாடசாைலப் பிள்ைளகள் வrைசயாக வந்து 
திlபைன சந்தித்து விைடெபறுகிறார்கள். எல்ேலாருடனும் அவர் அன்பாக 
ேபசுகிறார். ேவாக்கிேடாக்கியில் தைலவருடன் சில நிமிடங்கள் ேபசுகிறார். 
ேபசிவிட்டு அந்த மண்ணிற வாகனத்ைத ேநாக்கி நடக்கிறார். எல்ேலாரும் பின் 
ெதாடர்ந்ேதாம். ஆம் அவரது தியாகப்பயணம் ஆரம்பமாகிவிட்டது. மிக் 
மிடுக்காக நடந்து முன் ஆசனத்தில் ேபாய் ஏறினார். 

 

அவரது பக்கத்தில் ெசார்ணம், அன்ரன் மாஸ்ரர், முரளி. பின் ஆசனத்தில் காசி 
ஆனந்தன், ராஜன், நான் ேவறும் சிலர்.வாகனம் நல்லூர் கந்தசாமி ேகாவிைல 
ேநாக்கி ஓடுகிறது. பாைதயின் இரு பக்கத்திலும் மாணவர்களும், 

ெபாதுமக்களும் ைகயைசத்து வழியனுப்புகிறார்கள். நல்லூர் கந்தசாமி 
ேகாவிைல ெசன்றைடந்ேதாம். வாகனம் நின்றது. திlபன் உண்ணாவிரத 



ேமைட ேநாக்கிச் ெசல்கிறார். நாங்களும் பின்னால் 
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கிேறாம். 

தமிழீழ தாயின் எதிர்பாராத ஆசியிைன ெபறுகின்றார் 

எதிர்பாராத விதமாக அந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது. வயதான ஓர் அம்மா. தள்ளாத 
சிவந்த நிற ேமனி. பழுத்த தைல. ஆனால் ஒளிதவளும் கண்களில் கண்ணரீ் 
மல்க திlபைன மறித்து தன் ைகயில் சுமந்து வந்த அர்ச்சைண சைரயில் 
இருந்து நடுங்கும் விரல்களால் திரு நீற்ைற எடுத்து திலிபனின் ெநற்றியில் 
பூசுகிறார். சுற்றியிருந்த கமராக்கள் எல்லாம் அந்த காட்சிைய கிளிக் ெசய்தது. 
வரீத்திலகமிடுகிறார் அந்தத் தாய். தாயற்ற திlபன் அந்த தாயின் பாச 
உணர்வில் மூழ்கிப்ேபானார். 

 

ேபாராளி பிரசாத் இன் ஆரம்ப உைர (ேமஜர் பிரசாத்) 

காைல மணி 9.45 உண்ணாவிரத ேமைடயிேல நாற்காலியிேல திlபைன அமர 
ைவத்ேதாம். திlபனின் அருேக நான், ராஜன், பிரசாத், சிறி ஆகிேயார் 
அமர்ந்திருந்ேதாம். திlபனின் தியாகப் பயணம் ஆரம்பமாகிவிட்டது. அன்று 
பக்கத்திலிருந்த ேமைடயில் பிரசாத்தின் தைலைமயில் கூட்டம் நைடெபற்றது. 
திரு. நேடசன், கவிஞர் காசி ஆனந்தன் ஆகிேயார் திlபனின் உண்ணா விரதம் 
எதற்காக ஆரம்பிக்கப்படுகிறது என்பதைனபற்றி விளக்கம் அளித்தார்கள். தமிழ் 



மக்களினதும், தமிழர் தாயகத்தினதும் உrைமகைள ேபணும் ேநாக்கமாக 
இந்தியமக்களின் கவனத்ைத ஈர்க்கும் வைகயில் தமிழீழ விடுதைலப் 
புலிகளால் முன் ைவக்கப்பட்ட ஜந்து ேகாrக்ைககளும் விளக்கப்பட்டன. 

ஐந்து அம்ச ேகாrக்ைக 

1) பயங்கரவாத தைடச்சட்டத்தின் கீழ் இன்னமும் தடுப்புக்காவலில் அல்லது 
சிைறகளில் உள்ேளார் விடுவிக்கப்படல் ேவண்டும். 

2) புனர்வாழ்வு என்ற ெபயrல் தமிழர் தாயகத்தில் நாடாத்தப்படும் சிங்கள 
குடிேயற்றங்கள் உடணடியாக நிறுத்தப்படல் ேவண்டும். 

3) இைடக்கால அரசு நிறுவப்படும் வைர புனர்வாழ்வு என்று அைழக்கப்படும் 
சகல ேவைலகளும் நிறுத்தப்படல் ேவண்டும். 

4) வடகிழக்கு மாகாணங்களில் ெபாலிஸ் நிைலயங்கள் திறக்கப்படுவது 
உடனடியாக நிறுத்தப்படல் ேவண்டும். 

5) இந்திய அைமதிப்பைடயின் ேமற்பார்ைவயில் ஊர்காவல் பைட என 
அைழக்கப்படுேவாருக்கு வழங்கப்ெபற்ற ஆயுதங்கள் திரும்பப்ெபறப்பட்டு 
தமி்ழ்க்கிராமங்கள், பள்ளிக்கூடங்களில் குடி ெகாண்டுள்ள இராணுவ , ெபாலிஸ் 
நிைலயங்கள் மூடப்படேவண்டும். 

பிரசாத் அவர்களால் ேமற்படி ஜந்து ேகாrக்ைககளும் வாசிக்கப்பட்டன. இேத 
ேகாrக்ைகைய இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு இந்திய உயர்ஸ்தானிகrன் 
ைகயில் ேநரடியாக கிைடக்கக்கூடியதாக அனுப்பி 24 மணித்தியால 
அவகாசமும் விடுதைலப்புலிகளால் வழங்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் 15 திகதி 
வைரயும் தூதுவrடமிருந்து எந்த பதில்களும் கிைடக்காத காரணத்தினால் 
சாகும் வைர உண்ணாவிரதமும் மறியல் ேபாராட்டமும் நடத்துவது என 
தமிழீழ விடுதைலப்புலிகளின் பிரேதசப் ெபாறுப்பாளர்களின் கூட்டத்தில் 
தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

வாசிப்பதற்கு புத்தகங்கள் ேகட்ட திlபன் 

அதன்படிதான் இந்த தியாகச்ெசம்மலின் தியாகப்பயணம் ஆரம்பித்தது. 
பிற்பகல் 2.00 மணி இருக்கும் திlபன் கம்பரீமாக வறீ்றிருந்தார். 
உண்ணாவிரதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இரண்டு மணித்தியாலங்கள் முடிந்து 
விட்டன. இரண்டாவதுேமைடயிேல நைடெபற்றுக்ெபாண்டிருந்த உண்ணாவிரத 
விளக்கக் கூட்டம் முடிவைடந்து விட்டது. படிப்பதற்கு புத்தகம் ேவண்டும் என 
என்காதில் குசுகுசுத்தார் திlபன். நான் ராஜனிடம் ெசான்ேனன். 



 

15 நிமிடங்களில் பல அrய நூல்கள் ேமைடக்கு வந்தன. 
விடுதைலப்ேபாராட்டங்கள் பற்றி அறிவதற்கு திlபனுக்கு ஆர்வங்கள் 
எப்ேபாதும்  உண்டு. பிடல் காஸ்ேரா, ேசகுவேரா, ெகாஜுமின்,யசிர் அரபாத் 
ேபான்றவர்களின் வாழ்க்ைகைய பற்றிய நூல்கைள ேநரம் கிைடக்கும் 
ேபாெதல்லாம் படிப்பார். பலஸ்தீன மக்களி்ன் வாழ்க்ைகைய பற்றி 
படிப்பெதன்றால் அவருக்கு பலாச்சுைழ மாதிr பிடிக்கும். பலஸ்தீன கவிைத 
என்ற நூைல அவrடம் ெகாடுத்ேதன். 

மாணவர்கள் இைளேயார்களின் உணர்ச்சி கவிைதகள் 

அைத மிகவும் ஆர்வத்துடன் படிக்கத்ெதாடங்கினார்.மாைல ஜந்து மணிக்கு 
பக்கத்து ேமைடயில் மீண்டும் நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாயிற்று. பாடசாைல 
மாணவிகள் ேபாட்டி ேபாட்டுக்ெகாண்டு கவிைதகைள வாசிக்கத்ெதாடங்கினர். 
சுசிலா என்ற மாணவி மிகவும் உணர்ச்சிவசப்பட்ட நிைலயில் தனது 
கவிைதைய வாசித்துக்ெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாது ஒரு கட்டத்தில் அவர் 
அழுேதவிட்டார். "அண்ணா திlபா இளம் வயதில் உண்ணாமல் 
தமிழினத்திற்காக நீ தவமிருக்கும் ேகாலத்ைதக் காணும் தாய்க்குலத்தின் 
கண்களில் வடிவது ெசந்நீர்." சுசிலாவின் விம்மல் திlபனின் கவனத்ைத 
திருப்பியது. 

 



கவிைதத்ெதாகுப்ைப மூடிைவத்து விட்டு கவிைத மைழயில் நைனய 
ெதாடங்கினார். அவர் விழிகளில் முட்டிய நீர் ேதக்கத்ைத ஒருகணம் என் 
கண்கள் காணத்தவறவில்ைல. எத்தைகய இளகிய மனம் அவருக்கு இந்த 
இளம் குருத்து இன்னும் எத்தைன நாட்களுக்கு ஒரு ெசாட்டு நீர் கூட 
அருந்தாமல் வாடி வதங்க ேபாகிறது. அகிம்ைச ேபாராட்டத்திற்ேக ஆணி 
ேவராக திகழ்ந்த அண்ணல் காந்தியடிகள் கூட தன்னுைடய உண்ணா விரத 
ேபாராட்டங்கைள நீராகாரம் அருந்தித்தாேன நடத்தினார். 

 

திlபனின் தியாகபயணம் ஓர்.. 

ஐrஸ் ேபாராட்ட வரீர் ெபாபிஸ் ஆன்ஸ் என்ன ெசய்தார்? சிைறக்குள் 
நீராகாரம் அருந்தித்தான் உண்ணாவிரத ேபாராட்டத்ைத ஆரம்பித்து உயிர் 
நீத்தார். இந்த உண்ணாவிரதம் அரசின் தைலயடீ்டினால் ெவற்றி ெபறுமானால் 
அந்த ெவற்றி திலிபைனேய சாரும். அதுேபால் இந்திய அரசு நடவடிக்ைக 
எடுக்காமல் இறுதி உண்ணாவிரதம் இருந்ேத திlபன் இறக்க ேநrட்டால் 
அதில் கிைடக்கும் ேதால்வியும் திlபனுக்கு கிைடக்கும் மாெபரும் 
ெவற்றிதான். 

நல்லூர் ஓர் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடம் 



உலகின் புதிய அத்தியாயம் ஒன்றின் சிருஸ்டி கர்த்தா என்ற ெபருைம 
அவைனேய சாரும். ஆனால் அதற்காக எங்கள் குல விளக்ைக நாேம 
அைணக்க ேவண்டுமா? இைறவா திlபைன காப்பாற்றிவிடு. கூடியிருந்த 
மக்கள் நல்லூர் கந்தனிடம் அடிக்கடி இப்படி ேவண்டிக்ெகாள்கிறார்கள். இைத 
நான் அவதானித்ேதன். பழம் தமிழ் மன்னனாகிய சங்கிலியன் அரசாண்ட 
நல்லூர் அரச தானியிேல, தமிழ்க்கடவுள் ஆகிய குமரனின் சந்நிதியில் ஓர் 
இளம் புலி உண்ணாமல் துவண்டு கிடந்தது. ஒரு நல்ல முடிவு கிைடக்க 
ேவண்டும். இல்ைலேயல் உலகில் நீதி ெசத்து விடும். எனக்குள் இப்படி 
எண்ணிக்ெகாண்ேடன். 

அப்ேபாது ஒர் ேமைடயில் முழங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறான். திlபன் 
அண்ணாவின் ேகாrக்ைககள் மட்டுமல்ல, தமிழ் மக்களின் ேகாrக்ைககளும் 
இதுதான் இைத நிைறேவற்ற ேவண்டியது இந்திய அரசின் கடைமயாகும். 
அவர் தமிழீம் தாருங்கள் என்பதற்காக உண்ணாவிரதம் இருக்கவில்ைலேய. 
இந்திய இலங்ைக ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஜந்ேத ஜந்து 
ேகாrக்ைககைள நிைறேவற்றும்படி வற்புறுத்தித்தான் சாகும் 
உண்ணாவிரதத்ைத ஆரம்பி்த்திருக்கிறார். 

தமிழீழ ேதசிய தைலவர் திlபைன பார்க்க வருகின்றார். 

இந்தக்காரணத்தாலாவது இந்திய அரசு இைத நிைறேவற்ற தவறுமானால் 
திlபன் அண்ணா இறப்பது நிச்சயம். திlபன் அண்ணா இறந்தால் ஒரு 
பூகம்பம் இங்ேக ெவடிக்கும். ஒரு புரட்சி இங்ேக ெவடிக்கும். இதுதான் 
என்னால் கூற முடியும். அவrன் ேபச்சு முடிந்ததும் அங்கு கூடியிருந்த 
மக்கள் அப்ேபச்ைச வரேவற்பதுேபால் ைககைள தட்டி ஆரவாrத்தனர். அந்த 
ஒலி அடங்க ெவகு ேநரம் பிடித்தது. அன்று இரவு 11.00 மணியளவில் 
தைலவர் பிரபாகரன் திlபைன பார்ப்பதற்காக ேமைடக்கு வருகிறார். 

அவருடன் ெசார்ணம், இம்ரான், அஜித், சங்கர், ெஜானி இப்படி பலரும் 
வருகின்றனர். ெவகுேநரம் வைர தைலவருடன் உைரயாடிக்ெகாண்டிருந்தார் 
திlபன். யாைரயும் அதிக ேநரம் ேபச அனுமதிக்க ேவண்டாம் என்று ேபாகும் 
ேபாது என்னிடம் கூறிவிட்டுச்ெசன்றார் தைலவர். நீர், உணவு உட்ெகாள்ளாத 
ஒருவர் ெதாடர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டிருந்தால் விைரவில் கைளப்பைடந்து 
விடுவார். இதனால்தான் தைலவர் அப்படி கூறிவிட்டுச்ெசன்றார். 

பத்திrைகயாளர் வருைக 

அன்றிரவு பத்திrைக நிருபர்களும் பத்திrைக துைறைய சார்ந்தவர்களும் 
திlபைன பார்க்க ேமைடக்கு வந்திருந்தனர். முரெசாலி ஆசிrயர் 
திருச்ெசல்வம், ஈழமுரைச ேசர்ந்த பசீர் ேபான்ேறாருடன் திlபன் மனம் 
திறந்து ேபசினார். அவைர கட்டுப்படுத்த எனக்கு மிகவும் சங்கடமாக இருந்தது. 



அதிகம் ேபசி உடம்ைப ெகடுத்துக்ெகாள்ள ேபாகிறாேர என்பதால் அவைர 
அன்பாக கடிந்து ெகாண்ேடன். இரவு 11.30 மணியளவில் கஸ்டப்பட்டு சிறுநீர் 
கழித்து விட்டு 12.00 மணியளவில் படுக்ைகக்குச் ெசன்றார். 

முதல் நாள் முடிவு,அதிகாைல 1.30 இற்கு உறங்கினார். 

அவர் ஆழ்ந்து உறங்கத்ெதாடங்கியேபாது ேநரம் 1.30 மணி. அவrன் 
நாடித்துடிப்ைப பிடித்து அவதானித்ேதன். நாடித்துடிப்பு 88. சுவாசத்துடிப்பு 20. 

அவர் சுய நிைனேவாடு இருக்கும் ேபாது ைவத்திய பrேசாதைனக்கு 
அனுமதிக்க மாட்டார். தனக்கு உயிர் மீது ஆைச இல்ைல என்பதால் 
பrேசாதைன ேதைவ இல்ைல என்று கூறுவார். அவர் விருப்பத்திற்கு மாறாக 
உணேவா, நீேரா, மருத்துவேமா இறுதிவைர அளிக்கக்கூடாது என்று முதல் 
நாேள என்னிடம் சத்தியம் வாங்கிவிட்டார். 

இந்த தியாக தபீத்தின்் உண்ணாவிரத ேபாராட்டத்தின் முதல்நாள் முடிவு 
ெபற்றது 

தியாக தபீம் ெலப்.ேகணல் திlபன் அவர்களின் இரண்டாம் நாள் இன்று 

 
இந்த  நாளில் தியாக தீபம் அவர்கள் எந்த ேநாக்கங்களிற்காக தனது உயிைர 
உருக்கி யாழ் நல்லூர் ேகாவில் முன்பாக தனது உயிைர ஆகுதியாக்கினாேரா 
அந்த ேநாக்கங்கள் தற்ேபாதய நிைலயிலும் ெதாடர்ந்த வண்ணம் 
இருக்கின்றது. 

அன்று இலங்ைக அரசாங்கம் பாரத ேதசத்திைன ைவத்து தமிழீழ 
விடுதைலப்ேபாராட்டத்திைன ஓர் சூழ்ச்சிெபாறிக்குள் தள்ளியேதா 
அவ்வாறுதான் இந்த ஆண்டிலும் சிங்கள அரசு, இந்திய அரசிைன மட்டுமன்றி 
சர்வேதச நாடுகைளயும் தனது பயங்கரவாதம் என்ற சூழ்ச்சி திட்டத்தில் 
சிக்குற ெசய்து எமது விடுதைல ேபாராட்டத்திைன இக்கட்டான சிக்கலிற்குள் 
தள்ளி விட்டிருக்கின்றது சிங்கள ெபளத்த ேபrனவாதம். 

இந்த நிைலயில் தியாகதீபத்தின் முதல் நாள் பயணத்தில் (19987 ெசப்ெடம்பர் 
15) முக்கியமான விடயங்கள் இங்கு தரப்படுகின்றன.1987 ம் ஆண்டு ெசப்ரம்பர் 
மாதம் 16ம் திகதி. இது திlபனுடன் இரண்டாம் நாள். அன்று அதிகாைல 5.00 

மணிக்ேக திlபன் உறக்கத்ைதவிட்டு எழுந்து விட்டார். முகம் கழுவி 
தைலவாrக்ெகாண்டார். சிறுநீர் கழித்தார் ஆனால் மலம் இன்னும் 
ேபாகவில்ைல. அவர் முகம் ேசாகமாக காணப்பட்டாலும் 
அைதக்காட்டிக்ெகாள்ளாமல் எல்ேலாருடனும் சிrத்து ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார். 



சகல தினசr பத்திrைககைளயும் ஒன்று விடாமல் படித்து முடித்தார். பத்து 
மணியளவிேல பக்கத்து ேமைடயில் நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின. 
நிகழ்ச்சிகளுக்கு ேதவர் தைலைம தாங்கிக்ெகாண்டிருந்தார். கவிைதகைள 
படிப்பதற்காக இளம் சந்ததியினர் முண்டியடித்து தங்கள் ெபயர்கைள பதிவு 
ெசய்து ெகாண்டிருந்தனர். நிதர்சனம் ஒளிபரப்பாளர்களின் வடீிேயா கமரா 
நாலா பக்கமும் சுழன்று படம்பிடித்துக் ெகாண்டிருந்தன. 

ேமைடகளில் கவிைதகள் முழங்கிக்ெகாண்டிருந்ேபாது திlபன் என் காதுக்குள் 
குசுகுசுத்தார். "நான் ேபசப்ேபாகிேறன் ைமக்ைக ேவண்டி தாங்ேகா வாஞ்சி 
அண்ண." சாப்பிடாமல் குடிக்காமல் இருக்கிறிங்கள் கைளத்து 
விடுவரீ்கள்..என்று அவைர தடுக்க முயன்ேறன். " இரண்டு நிமிடம் மட்டும்.. 
நிப்பாட்டி விடுவன். ப்ளஸீ் ைமக்ைக வாங்கித்தாங்ேகா " என்று குரல் 
தளதளக்க கூறினார். அவைர பார்க்க பrதாபமாக இருந்தது. கண்கள் குழி 
விழுந்து, முகம் ேசார்ந்து காணப்பட்டாலும் அந்த பசுைமயான சிrப்பு மட்டும் 
இன்னும் மாறாமல் அப்படிேய இருந்தது. 

இரண்டு நிமிடத்திற்கு ேமல் ேபசக்கூடாது என்ற நிபந்தைனயுடன் ேமைடயில் 
நின்ற ேதவrடம் ைமக்ைக ெபற்றுக் ெகாடுத்ேதன். திlபன் ேபசப்ேபாவைத 
ேதவர் ஒலிெபருக்கியில் அறிவித்ததும் மக்கள் கூட்டம் மகிழ்ச்சியில் 
துள்ளிக்குதித்தது. திlபன் ேபசுகிறார். " எனது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உrய 
மக்கள் அைனவருக்கும் வணக்கம். நின்று ெகாண்டு ேபச முடியாத நிைலயில் 
இருப்பதால் இருந்து ேபசுகிேறன். நாைள நான் சுயநிைனவுடன் இருப்ேபேனா 
என்று ெதrயாது அதனால் இன்று உங்களுடன் ேபச ேவண்டும் என்று 
விரும்பிேனன். நான் எமது இலட்சியத்தில் உறுதியாக இருக்கின்ேறாம். 650 

ேபர் வைரயில் இன்று வைர மரணித்துள்ேளாம். 

மில்லர் இறுதியாகப்ேபாகும் ேபாது என்னிடம் ஒரு வr கூறினான். நான் 
அவனுடன் இறுதி வைர இருந்ேதன். "நான் எனது தாய் நாட்டிற்காக உயிர் 
துறப்பைத எண்ணும்ேபாது மகிழ்ச்சியும், திருப்தியும் அைடகிேறன். மக்கள் 
விடுதைல அைடயும் காட்சிைய என் கண்களால் காண முடியாது என்பேத 
ஒேர ஏக்கம் " என்று கூறிவிட்டு ெவடி மருந்து நிரப்பிய ெலாrைய 
எடுத்துச்ெசன்றான். இறந்த 650 ேபரும் அேனகமாக எனக்கு ெதrந்துதான் 
மரணித்தார்கள். அதைன நான் மறக்க மாட்ேடன். உண்ணாவிரத 
ேபாராட்டத்ைத ஆரம்பிப்பதற்கு தைலவrன் அனுமதிைய ேகட்டேபாது அவர் 
கூறிய வrகள் என் நிைனவில் உள்ளன. 

திlபா நீ முன்னால் ேபா..நான் பின்னால் வருகிேறன் என்ற அவர்அ கூறினார். 
இத்தைகய ஒரு ெதளிவான தைலவைன தனது உயிைர சிறிதும் மதிக்காத 
தைலவைன நீங்கள் ெபற்று இருக்கிறரீ்கள். அந்த மாெபரும் வரீனின் 
தைலைமயில் ஒரு மக்கள் புரட்சி இங்கு ெவடிக்கட்டும். அது நிச்சயமாக 



தமிழீழத்திைன தமிழர்களின் அடிப்பைட உrைமகைள ெபற்றுத்தரும். இதைன 
வானத்தில் இருந்து இறந்த மற்ற ேபாராளிகளுடன் ேசர்ந்திருந்து நானும் 
பார்த்து மகிழ்ேவன். 

நான் மனrதியாக ஆத்மார்த்தமாக எமது மக்கள் விடுதைல அைடவார்கள் என 
உணர்கிேறன். மகிழ்ச்சியுடனும் பூரண திருப்தியுடனும் உங்களிடமிருந்து 
விைடெபறுகிேறன். விடுதைலப்புலிகள் உயிrனும் ேமலான சிறுவர்கைள, 

சேகாதrகைள, தாய்மார்கைள, தந்ைதயர்கைள நிைனக்கிறார்கள். உண்ைமயான 
உறுதியான இலட்சியம். அந்த இலட்சியத்திைன எமது தைலவருடன் ேசர்ந்து 
நீங்கள் அைடயுங்கள் எனது இறுதி விருப்பமும் இதுதான்." 

மிகவும் ஆறுதலாக ேசார்வுடன் ஆனால் திடமுடன் ேபசிய அவrன் 
ேபச்ைசக்ேகட்டு மக்கள் கண்ணரீ் சிந்தினர். அன்றிரவு தைலவர் வந்து 
திlபைன பார்த்தார். ேசார்வுடன் படுத்திருந்த திlபனின் தைலைய தனது 
கரங்களால் வருடினார். ஒரு தகப்பனின் அன்ைபயும் தாயின் பாசத்ைதயும் 
ஒன்றாக குைழத்தது ேபாலிருந்தது அந்த வருடல். இரண்டு இமய 
மைலகைளயும் என் கண்கள் விழுங்கிக்ெகாண்டிருந்தன. இரவு பனிெரண்டு 
மணிக்கு திlபன் உறங்கத்ெதாடங்கினார். நானும் அவர் அருகிேலேய படுத்து 
விட்ேடன். 

 

தியாக தபீம் ெலப்.ேகணல் திlபன் அவர்களின் 3ம் நாள் 
இன்று 

 

இந்த  நாளில் தியாக தீபம் அவர்கள் எந்த ேநாக்கங்களிற்காக தனது உயிைர 
உருக்கி யாழ் நல்லூர் ேகாவில் முன்பாக தனது உயிைர ஆகுதியாக்கினாேரா 
அந்த ேநாக்கங்கள் தற்ேபாதய நிைலயிலும் ெதாடர்ந்த வண்ணம் 
இருக்கின்றது. 

அன்று இலங்ைக அரசாங்கம் பாரத ேதசத்திைன ைவத்து தமிழீழ 
விடுதைலப்ேபாராட்டத்திைன ஓர் சூழ்ச்சிெபாறிக்குள் தள்ளியேதா 
அவ்வாறுதான் இந்த ஆண்டிலும் சிங்கள அரசு, இந்திய அரசிைன மட்டுமன்றி 
சர்வேதச நாடுகைளயும் தனது பயங்கரவாதம் என்ற சூழ்ச்சி திட்டத்தில் 
சிக்குற ெசய்து எமது விடுதைல ேபாராட்டத்திைன இக்கட்டான சிக்கலிற்குள் 
தள்ளி விட்டிருக்கின்றது சிங்கள ெபளத்த ேபrனவாதம். இந்த நிைலயில் 
தியாகதீபத்தின்மூன்றாம் நாள் பயணத்தில் (19987 ெசப்ெடம்பர் 
17) முக்கியமான விடயங்கள் இங்கு தரப்படுகின்றன.1987 ம் ஆண்டு ெசப்ரம்பர் 
மாதம் 17ம் திகதி. இது திlபனுடன் 3ம் நாள் 



தியாக தீபம் திlபன் 

3ம்நாள் 

1987ம் ஆண்டு ெசப்ரம்பர் மாதம் 17ம் திகதி இது திlபனுடன் மூன்றாம் நாள் 
காைல ஆறு மணிக்கு துயில் எழும்பி திlபனின் முகத்ைத பார்த்த எனக்கு 
ஒரு கணம் அதிர்ச்சியாக இருந்தது. காரணம் அவன் உதடுகள் இரண்டும் 
பாளம் பாளமாக ெவடித்து ெவளிறிப்ேபாயிருந்தன. கண்கள் ேநற்று இருந்தைத 
விட இன்னும் சற்று உள்ேள ேபாயிருப்பைதப் ேபான்று ேதான்றியது. முகம் 
வறண்டு காய்ந்து கிடந்தது. தைல குழம்பி இருந்தது. பல் விளக்கி முகம் 
கழுவவில்ைலேயா?இல்ைல, வாஞ்சி அண்ண ேவண்டாம் கைலந்திருந்த 
தைலமயிைர நாேன அவர் முன் ெசன்று வாrவிடுகிேறன் அவர் இன்னும் 
சிறு நீர் கழிக்கவில்ைல ெவளிக்கு ேபாக வில்ைலேயா என்று ெமதுவாக 
ேகட்ேடன். ேபாகேவணும் ேபாலதான் இருக்கு சr கீேழ இறங்கி வாங்ேகா 
என்று கூறிவிட்டு ேமைடைய விட்டு நாேன முதலில் இறங்கி கீேழ 
இறங்குவதற்கு உதவி ெசய்ய முயன்ேறன் ேவண்டாம் விடுங்ேகா நாேன 
வருகிேறன் என்று என் ைகைய விலக்கி விட்டு தாேன கீேழ குதிக்கிறார் 
மனைத எவ்வளவு திடமாக ைவத்திருக்கின்றார் என்று எனக்குள்ேளேய 
ஆச்சrயப்பட்ேடன். 

மைறவிடத்திற்கு ெசன்ற அவர் சிறுநீர் கழிக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டார். 
ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் பதிைனந்து நிமிடம் இருபது நிமிடம் நிமிடங்கள் 
ஓடிக்ெகாண்டிருந்தன ஆனால் எதுவித பயனும் ஏற்படவில்ைல 
அவைரப்பார்க்க எனக்கு வருத்தமாக இருந்தது என் கண்கள் 
என்ைனயறியாமேலேய கலங்குகின்றன ேமைடயில் வலப்புறத்தில் ஏறி 
அமர்ந்த திlபன் தூரத்தில் ெதrயும் வழக்கமான ஆட்கைள 
அைழத்து  உைரயாடத்ெதாடங்கினார். கண்டபடி  ேபசினால் கைளப்பு வரும் 
ெகாஞ்சம் ேபச்ைசக் குைறயுங்ேகா என்று அவைர தடுக்க முயன்ேறன் 
ஆனால் என்னால் முடியவில்ைல தனக்ேக உrய சிrப்ைப 
என்வார்த்ைதகளுக்கு பதிலாக்கி விட்டு ெதாடர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார். 
கைடசியாக அவர் தண்ணரீ் அருந்தி நாற்பத்ைதந்து மணித்தியாலயங்கள் 
முடிந்து விட்டன இன்னும் எத்தைன நாட்களுக்குத் தான் அவர் இப்படி 
தன்ைனத்தாேன வருத்திக்ெகாண்டு இருக்கப்ேபாகிறார். இப்ேபாேத சிறுநீர் 
கழிக்க முடியாமல் கஸ்டப்படத் ெதாடங்கிவிட்டார். இன்னும் இரண்டு நாட்கள் 
ேபானால் என்ெனன்ன நடக்குேமா என்று எண்ணிய நான் அவrன் காதுக்குள் 
குசுகுசுத்ேதன் என்ன பகிடியா பண்ணுகின்றரீ்கள் ஒரு ெசாட்டுத் தண்ணரீும் 
குடிக்க மாட்ேடன் என்ற நிபந்தைனயுடன் தாேன இந்த உண்ணாவிரதத்ைத 
ெதாடங்கினனான் பிறகு எப்படி நான் தண்ணரீ் குடிக்க ேவண்டும் என்று 
ேகட்பரீ்கள் என்று ஆேவசத்துடன் என் மீது பாய்ந்தார். 



இல்ைல இப்பேவ உங்களுக்கு சலம் ேபாறது நின்று ேபாச்சு இனியும் நீங்கள் 
தண்ணரீ் குடிக்காமல் இருந்தால் ேமலும் ேமலும்  கஸ்டமாக இருக்குேம 
அதற்காகத்தான் ேகட்டனான் என்று அசடு வழிய கூறிவிட்டு ேவறு பக்கம் 
முகத்ைத திருப்பிக் ெகாண்ேடன். இனிேமல் என்ைன தண்ண ீகுடிக்கச் 
ெசால்லி ேகட்க ேவண்டாம் உண்ணாவிரதம் என்றால் என்ன தண்ணரீ் 
குளுக்ேகாஸ் இளநீர் எல்லாேம உணவு தான் இந்த உணவுகைள 
எடுத்துக்ெகாண்டு எவ்வளவு நாளும் உயிர் வாழலாம் ஆனால் அது 
உண்ணாவிரதம் இல்ைல உண்ணாவிரதம் என்றால் அதற்கு அர்த்தம் ேவணும் 
ஒரு புனித இலட்சியம் நிைறேவற ேவண்டும் என்பதற்காகத்தான் எங்கைள 
நாங்கேள வருத்திக் ெகாண்டு உண்ணாவிரதம் இருக்கிறது இது ெவறும் 
அரசியல் இலாபத்திற்காக ெதாடங்கப்பட்டதல்ல வயிறு முட்ட குடித்து விட்டு 
மக்கைளயும் ஏமாற்ற என்னால் முடியாது அவrன் ேபச்சிலிருந்த உண்ைமகள் 
எனக்கும் ெதrயும் ஆனால் திlபனின் உயிர் மிகவும் ெபறுமதி மிக்கது. 

அைத எப்படி வருந்த விடுவது என்ற ஏக்கத்தில் தான் நான் 
அப்படிக்ேகட்ேடன். ஆனால் அவர் தன் உயர்ந்த சிந்தைனயால் என் ேபச்சுக்கு 
ஆப்பு ைவத்துவிட்டார்.  ேநரம் ெசல்ல ெசல்ல நல்லுர் ஆலய ைமதானம் 
நிரம்பி வழிந்து ெகாண்டிருந்தது. கடந்த இரு நாட்களாக ஆயிரக்கணக்காக 
வந்திருந்த சனக்கூட்டம் இன்று இலட்சத்ைத தாண்டியிருந்தது யாழ்ப்பாண 
நகரத்திலுள்ள கல்லூrகளில் இருந்து மாணவ மாணவிகள் காைல ஒன்பது 
மணிமுதல் வrைசவrைசயாக ெவள்ைளச்சீருைடயில் அணிவகுத்து வந்து 
ைமதானத்ைத நிைறக்கத் ெதாடங்கினர். திlபன் தமிழீழ விடுதைலப்புலிகளின் 
அங்கத்தவர் என்ற நிைனப்பு விடுபட்டு தமிழினத்தின் பிரதிநிதி என்ற 
எண்ணம் தான் சனக்கூட்டத்தின் மத்தியில் நிைறகிறது ஒலிெபருக்கியில் 
காசிஆனந்தனின் கவிைத ஒன்று முழக்கமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தது. திlபன் 
அைழப்பது சாைவயா இந்த சின்னவயதில் இது ேதைவயா? மூன்றாம் நாளான 
இன்று இரண்டாவது ேமைடயில் சூடான ேபச்சுக்களும் கண்ணரீ்க் 
கவிைதகளும் முழங்கிக் ெகாண்டிருந்தன. ேபச்சாளர்களில் ஒருவரும் எமது 
தீவிர ஆதரவாளருமான காங்ேகசன்துைற கருணானந்தசிவம் ஆசிrயர் 
அவர்கள் ேபசினார் தியாகி திlபனின் உயிர் விைலமதிப்பற்றது அவர் தமிழீழ 
விடுதைலப்புலிகளுக்கு மட்டும் உrயவர் அல்ல அவர் தமிழினத்திற்ேக 
ெசாந்தமானவர் அப்படிப்பட்ட திlபன் அவர்கள் ஒரு ெசாட்டு நீராவது அருந்தி 
தன் உடைலக் காப்பாற்ற ேவண்டும் அவர் தன் பிடிவாதத்தில் இருந்து இறங்கி 
நீர் உணவு அருந்தி எம் கவைலைய ேபாக்கேவண்டும் இது எனது 
ேவண்டுேகாள் மட்டும் அல்ல இங்ேக வந்திருக்கும் இலட்சக்கணக்கான 
மக்களின் ேவண்டுேகாளும் இதுதான் இந்தப்ேபச்ைசக்ேகட்ட திlபனின் முகம் 
வாடியைத நான் அவதானித்ேதன். 

தான் ேபசப்ேபாவதாக கூறினார் அவrடம் ஒலிவாங்கிையக் ெகாடுத்ேதன் 
இந்த ேமைடயில் ேபசிய ஓர் அன்பர் என்ைன நீர் உணவு அருந்தும்படி 



கூறியது என்ைன அவமானப்படுத்துவது ேபால இருக்கிறது நான் இந்த 
ேமைடயில் நீராகாரம் ஏதும் எடுக்காமல்தான் உண்ணாவிரதத்ைத 
ஆரம்பித்ேதன் இறுதிவைர இந்த இலட்சியத்தில் இருந்து 
மாறமாட்ேடன்.நீங்கள் இந்த திlபைன ேநசிப்பது உண்ைமயாக இருந்தால் 
தயவு ெசய்து இனிேமல் என்ைன யாரும்  நீராகாரம் அருந்தும்படி வற்புறுத்த 
ேவண்டாம் உங்கள் திlபனுக்கு நிைறந்த மனக்கட்டுப்பாடும் 
தன்னம்பிக்ைகயும் உண்டு என் ேகாrக்ைககைள இந்திய அரசு 
நிைறேவற்றாவிட்டால் நீேர எடுக்காமல் இறப்ேபேன தவிர இந்த அற்ப 
உயிைரக் காப்பாற்றுவதற்காக என் இலட்சியத்திலிருந்து ஒருேபாதும் 
பின்வாங்கேவ மாட்ேடன். அவர் ேபசி முடித்ததும் கனமாக ெபய்து 
ெகாண்டிருந்த மைழயும் ஓய்ந்து விட்டது. அன்றிரவு திlபன் சிறுநீர் கழிக்க 
முடியாமல்  மிகவும் அவஸ்ைதப்பட்டார் ைவத்தியர் ஒருவைர அைழத்துவந்து 
அவைர பrேசாதிக்க ஏற்பாடு ெசய்ேதாம் ஆனால் திlபன் அைத 
மறுத்துவிட்டார். எந்தவித பrேசாதைனயும் சிகிச்ைசயும் தான்  இறக்கும் வைர 
தனக்கு அளிக்கக்கூடாது என அவர் உறுதியாக கூறிவிட்டார் அன்றிரவு அவர் 
கஸ்டப்பட்டு உறங்கும் ேபாது நள்ளிரவு ஒரு மணி. அவrன் நாடித்துடிப்பு 
குைறந்திருந்தது. 

 

தியாக தபீம் திlபனின் நான்காம் நாள் இன்று 

தியாகதீபத்தின் 22ம் ஆண்டின் நாலாம் நாள் இன்று. 1987 ம் ஆண்டு நல்லூர் 
கந்தசுவாமி ேகாயில் சன்னிதியில் மிகவும் இறுக்கமான ைவராக்கியத்துடன் 
தனது ஐந்து ேகாrக்ைககைளயும் நிைறேவற்றேவண்டும் இல்ைலேயல் சாவு 
என்ற யாராலும் அைசக்கமுடியாத உண்ணா ேநான்பிைன 
ேமற்ெகாண்டிருக்கும் 4 ம் நாளான இன்று இந்திய அதிகாrகள் வரப்ேபாவதாக 
ெசய்திகள் வந்தன. 

இதைன ேகட்ட அைனவரும் மகிழ்ச்சி ெபாங்கியது அதாவது வந்து தமது 
திlபனின் ேகாrக்ைககள் ஏற்கப்பட்டால் தமது திlபன் காப்பாற்றப்படுவான் 
என்பேத அந்த  மகிழ்ச்சிக்கு காரணம். ஆனால் அந்த காலம் ெதாட்டு இந்த 
காலம் வைர வருவதும் ேபாவதும் தான் எஞ்சியேத தவிர தமிழர்கள் 
காப்பாற்றப்படவில்ைல இது வரலாறு. ஆம் என்ன நடந்தது அந்த 4 ம் நாளில்? 

தியாக தீபம் திlபன் 

4ம் நாள் 

1987ம் ஆண்டு ெசப்ரம்பர் மாதம் 18ம் திகதி இது திlபனுடன் நான்காம் நாள். 
அதிகாைலயில் ஒர் அதிசயம் நிகழ்ந்திருந்தது ஆம் இன்று காைல திlபன் 



5.00 மணிக்ேக படுக்ைகையவிட்டு எழுந்து விட்டார். அதுமட்டுமன்றி தான் 
சிறுநீர் கழிக்கப்ேபாவதாகவும் கூறினார். அவர் இருக்கும் நிைலயில் 
படுக்ைகையவிட்டு எழுந்து ெசல்வது முடியாது என்பதால் படுக்ைகயிேலேய 
சலப்ேபாத்தைலக் ெகாடுத்ேதன். ஆனால் சலம் ேபாகவில்ைல. வயிற்ைற 
வலிப்பதாகவும், சலம் ேபாவதற்கு கஸ்ரமாக இருப்பதாகவும் கூறினார். 
சிகிச்ைசயின் மூலம் ெகாஞ்சமாவது சிறுநீர் கழிக்க முடியும் ஆனால் 
அைதப்பற்றி ேபசினால் எrந்து விழுவார் என்பதற்காக ஒன்றும் ேபசாமல் 
இருந்ேதன். நாைலந்து நாட்களாக படுக்ைகயில் கிடப்பதாலும் நீர் அருந்தாமல் 
இருப்பதாலும் அவரது சலப் ைப பாதிக்கப்பட்டு இருக்கலாம் இைத  அவrடம் 
எப்படி கூறுவது. தான் மைறவிடம் ெசன்று சிறுநீர் கழிக்க ேபாவதாக 
கூறினார். அவrன் விருப்பத்துடன் அவைர ைகத்தாங்கலாக பிடித்து இறக்கி 
ேமைடயின் பின்பக்கம் ெகாண்டு ெசன்ேறாம். 15 நிமிடங்களாக வயிற்ைற 
ெபாத்தி ெபாத்தி மிகுந்த கஸ்ரப்பட்டார். அதன் பின் ஆச்சrயப்படும் அளவிற்கு 
சுமார் அைர lற்றர் அளவு சலம் ேபானது. எனக்கு மிகுந்த 
அதிர்ச்சிையத்தந்தது. 

5 நாட்களாக எதுவும் குடிக்காமல் இருக்கும் ஒருவரால் இது எப்படிச் 
சாத்தியமாகும் அன்று ைவத்திய நிபுணர் சிவகுமார் அவர்களிடம் இது பற்றி 
மறக்காமல் ேகட்ேடன். அவர் எந்த பதிலுேம கூறாமல் ெமளனமாக சிrப்ைப 
உதிர்த்து விட்டுச் ெசன்றார். அன்று மத்தியானம் எமது இதயத்திற்கு 
மகிழ்ச்சிையத்தரும் ஒரு இனிய ெசய்தி ெசவிகளில் விழுந்த ேபாது ஒரு 
இனந்ெதrயாத நிம்மதி வந்தது. ெகாழும்பிலுள்ள இந்திய தூதரகத்திலிருந்து 
முக்கிய நபர் ஒருவர் வரப்ேபாகிறாராம் அவர் நமது அரசியல் பிrவினருடன் 
திlபைனப்பற்றி ேபசப்ேபாகிறாராம். 

என் பிரார்த்தைன வணீ் ேபாகாது திlபனின் உயிர் காப்பாற்றப்படப்ேபாகிறது 
இந்தியத்தூதரகத்திலிருந்து யாராவது வருவதானால் நிச்சயமாக பிரதமர் 
ராஜிவ் காந்தியின் ஆேலாசைனப்படிதான் வருவார்கள். அப்படி வருபவர்கள் 
உணர்ச்சி ெபாங்கும் தாய்க்குலத்தின் கண்ணைீர கண்டாவது இரங்க 
மாட்டார்களா? திlபைன எண்ணி துடிதுடித்துக்ெகாண்டிருக்கும் 
விடுதைலப்புலிகளின் மனங்களுக்கு அந்த ஆறுதல் ெசய்தி நிச்சயம் 
சாந்தியளித்தது. திlபா நீ ஆரம்பித்து ைவத்த அகிம்ைச ேபார் எங்கள் 
ஆயுதங்களுக்கு மதிப்பில்லாமல் ெசய்யப்ேபாகிறது. உன் அகிம்ைச ேபாrனால் 
அப்படிெயாரு நிைல எமக்கு வருமானால் அைத நாம் மகிழ்ச்சியுடன் 
வரேவற்ேபாம். 

எமக்கு மட்டும் ஆயதங்கைளத்தூக்கி கண்டபடி சுட்டுத்தள்ளேவண்டுெமன 
ஆைசயா என்ன முப்பது வருடங்களாக எமது மூத்த அரசியல் தைலவர்கள் 
தந்ைத ெசல்வா தைலைமயில் முயன்று முடியாத நிைலயில் எமது 
தமி்ழ்ச்சமுதாயத்ைத அழிவிலிருந்து காப்பாற்றத்தாேன ேவறுவழியின்றி 



ஆயுதத்ைத ஏந்திேனாம். நாம் அகிம்ைசக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல. ஆனால் 
எம் எதிr அகிம்ைசைய பற்றி ஒன்றுேம ெதrயாது , அவனுக்கு அது புrயாது. 
அவனுக்கு ெதrந்தெதல்லாம் கத்தியும் , துப்பாக்கியும்தான் இன்று 
காைலயிலிருந்து நல்லூர் கந்தசாமி ேகாவிலிலிருந்து திlபனின் ேபrல் 
நூற்றுக்கணக்கான அர்ச்சைனகள் ெசய்யப்பட்டு அைவ ெபாதுமக்கள் மூலம் 
ேமைடக்கு வந்தவண்ணமிருந்தன. தளபதி கிட்டு அண்ணனின் தாய் திlபைன 
வாrயைணத்து உச்சி முகர்ந்து அழுத காட்சி என் ெநஞ்ைசத்ெதாட்டது. 

துேராகிகளினால் வசீப்பட்ட ெவடிகுண்டினால் தன் மகன் ஒரு காைல இழந்த 
ேபாது அந்த தாய் கூறிய வார்த்ைதகள் இன்னும் என் ெசவிகளில் 
ஒலித்துக்ெகாணடிருக்கின்றன. ஒரு கால் ேபானால் என்ன இன்னும் ஒரு கால் 
இருக்கு இரண்டு ைக இருக்கு அவன் கைடசி வைரக்கும் ேபாராடுவான். ேபார் 
முைனயில் தன் மகனின் மார்பில் ேவல் பாய்ந்திருந்தைதப் பார்த்து 
ஆனந்தக்கண்ணரீ் வரீத்தமிழ்த்தாயின் கைதைய இது எனக்கு நிைனவூட்டியது. 
உதவி இந்தியத்தூதுவர் திரு.ெகன் அவர்கள் விமானம் மூலம் பலாலிக்கு 
வந்து விட்டாராம்.  அவருடன் ேபச்சு வார்த்ைத நடாத்துவதற்காக திரு அன்ரன் 
பாலசிங்கமும் மற்றவர்களும் ேபாய் இருக்கின்றனர். என்ற ெசய்திைய சிறி 
வந்து ெசான்னேபாது மகிழ்ச்சியால் துள்ளிக்குதித்ேதன். திlபனுக்கும் அைத 
ெதrவித்ேதன். 

காைலயில் சிறுநீர் கழித்ததால் திlபன் சற்று ெதம்பாக இருந்தார். ேபச்சு 
வார்த்ைத முடிந்து அதில் சாதகமாக முடிவுகள் கிைடக்குமானால் 
உண்ணாவிரதத்திைன நிறுத்தி விட்டு திlபைன யாழ் ெபrயாஸ்பத்திrயில் 
அனுமதிக்கேவண்டும். அங்ேக அவசர சிகிச்ைச பிrவு அவருக்கு ேவண்டிய 
சிகிச்ைசகைள உடனடியாக அளிக்கத்ெதாடங்கினால் இரண்டு மூன்று 
நாட்களில் திlபன் வழக்கம்ேபால் எழும்பி நடக்கத்ெதாடங்கிவிடுவார். இப்படி 
எனக்குள்ேளேய கணக்கு ேபாட்டுக்ெகாண்ேடன். இயக்க உறுப்பினர்கள் 
திlபனுடன் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தனர். அவைர சந்திக்க வந்த மகளிர் அைமப்பு 
உறுப்பினர்கள் தம்ைம கட்டுப்படுத்த முடியாமல் விம்மி விம்மி அழுத காட்சி 
என் ெநஞ்ைசத்ெதாட்டது. தளபதிகள் சூைச, புேலந்திரன், ெஜானி, மற்றும் பிரபா, 

ரகு அப்பா ஆகிேயார் கண்கலங்கி திlபனின் தைலைய வருடி வருடி தடவி 
ேபசிவிட்டுச் ெசன்றனர். அவர்கள் ேபானதும் திlபன் என்ைன அைழத்தார். 
கிட்டண்ைணைய பார்க்க ேவணும் ேபால இருக்கு அவர் ெமதுவாக கூறும் 
ேபாது அவர் முகத்தில் ஏக்கம் படர்ந்திருந்தது. ஒரு கணம் எனக்கு என்ன 
ெசய்வது என்ேற ெதrயவில்ைல. கிட்டண்ணா,குட்டிசிறி,ஜயர் இவர்கள் 
எல்ேலாரும் இந்தியாவில் இருக்கின்றனர். திlபனுக்கு என்ன பதில் ெசால்வது 
என்று ெதrயாமல் தவித்ேதன். கிட்டு அண்ணன் இந்தியாவில் ெதrயும் 
ஆனால் இந்த நிைலயில் அவர் கி்ட்டு அண்ணாைவக் காண விரும்பியது 
நியாயந்தான். 



இரவு ெவகுேநரம் வைர ேபச்சு வார்த்ைதயின் முடிவு வரும் வரும் என 
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதாம் ஆனால் அது வரேவயில்ைல. இன்று மாைல 
சிறிலங்கா நவசமசமாஜக்கட்சி தைலவர் வாசுேதவ நாணயக்கார மற்றும் 
அவrன் கட்சிையக் ேசர்ந்தவர்கள் வந்து திlபைன பார்த்து விட்டு ெசன்றனர். 
இரவு ெவகு ேநரம் வைர எனக்கு தூக்கம் வரவில்ைல.ஆனால் திlபன் 
தன்ைன மறந்து நன்றாக உறங்கினார். அவருைடய இரத்த அழுத்தம் சற்று 
குைறந்திருந்தது. நாடித்துடிப்பு 120 ஆக உயர்ந்திருந்தது. 

 

 

தியாக தபீம் திlபனின் ஐந்தாம் நாள் இன்று 

 

1987ம் ஆண்டு ெசப்ரம்பர் மாதம் 19ம் திகதி இது திlபனுடன் ஜந்தாம் நாள். 
வழக்கம்ேபால் காைலயில் சகல பத்திrைககைளயும் வாசிக்கும் திlபனால் 
இன்று எதுவுேம ெசய்யமுடியவில்ைல. யாழ்ப்பாணகுடா நாடு முழுவதும் 
இருந்து தனியார் பஸ் வண்டிகளில் மக்கள் ெவள்ளம் ேபால் வந்து 
நிைறயெதாடங்கிவிட்டனர். 

இன்னும் திlபன் ேபார்ைவக்குள்ேளேய புைதந்து கிடக்கிறான். அவனால் 
எழும்ப முடியவில்ைல. உடல் பயங்கரமாக வியர்த்து ெகாட்டியது. மின்விசிறி 
அவர் பக்கத்தில் ேவகமாக சுழன்று ெகாண்டிருந்தது. ஒரு மனித இயந்திரம் 
தன் முழுச்சக்திையயும் பிரேயாகித்து இயங்கி்க் ெகாண்டிருக்கிறது. அன்ைறய 
பத்திrைககளில் முக்கிய ெசய்திகளாக வழக்கம்ேபால் திlபைனபற்றிய 
ெசய்திகேள இடம்ெபற்றிருந்தன. திlபன் ேசார்ந்து வருகிறார். 
ெமழுவர்த்திையப்ேபால அவர் சிறிது சிறிதாக உருகிக்ெகாண்டிருக்கிறார். 
அவரது சிறுநீரகம் பாதிப்பைடயத் ெதாடங்கிவிட்டது. இருதயம் பலமாக 
இயங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறது. ெதாடர்ந்து அவர் நீராகாரம் எடுக்காவிட்டால் 
நிலைம ேமலும் ேமாசமாகி எந்த ேவைளயிலும் எதுவும் நடக்கலாம். 

பத்திrைககைளப் படிக்கும்ேபாது என் ைககளுடன் உள்ளமும் ேசர்ந்து 
நடுங்கியது. திlபன் என்ற ஒரு இனிய காவியத்தின் கைடசி 
அத்தியாயத்திற்கு வந்து விட்டதுேபால் பிரைம எனக்கு ஏற்பட்டது. 
அதற்கிைடயில் ஓர் ெசய்தி காற்ேறாடு காற்றாக கலந்து வந்து என் ெசவியில் 
விழுகிறது. தமிழீழ விடுதைலப்புலிகளின் அரசியல் பிrைவச்ேசர்ந்த திலகர் 
அவர்கள் இந்தியாவுக்குச் ெசன்றிருக்கிறார் என்பதுதான் அது. புலிகளின் 
சார்பாக திம்பு ேபச்சு வார்த்ைதயில் கலந்து ெகாண்டவர்களில் திலகரும் 
ஒருவர். அப்படியானால் பிரதமர் ராஜுவ்காந்தியிடமிருந்து ஏதாவது அைழப்பு 



வந்திருக்குமா என்ற நப்பாைச என் மனதில். விசாrத்தேபாது எந்த விதமான 
அைழப்பும் வரவில்ைல வழைமேபால சாதாரண விசயங்கைள 
கவனிப்பதற்காகத்தான் திலகர் ேபாய் இருக்கிறார் என்று ேகள்விப்பட்டதும் 
ஏன் ேகட்ேடாம் என்றிருந்தது. 

திலகrன் இந்தியப்பயணம் பற்றி ேகட்டு அறியாமல் விட்டிருந்தால் ஓரளவு 
மன நிம்மதியாவது கிைடத்திருக்கும். ஆனால் விதிேய உன் கரங்கள் 
இத்தைன ெகாடியதா ? பம்பரம்ேபால் கள்ளமில்லாத ெவள்ைளயுள்ளத்துடன் 
கலகலெவன்று சிrத்துக்ெகாண்டு எம்ைமேய சுற்றி வரும் திlபைன 
சித்திரவைத பள்ளத்தில் தள்ளுவதுதான் உன் ேகார முடிவா ? அப்படி அவர் 
என்ன குற்றம் ெசய்து விட்டார். தமிழினத்திற்காக தனது தந்ைத 
சேகாதரங்கைள பிrந்து வந்தாேர அது குற்றமா? தமிழினத்திற்காக தன் 
ைவத்திய படிப்ைபேய உதறி எறிந்தாேர அது குற்றமா? தமிழினத்திற்காக 
இரவும் பகலும் மாடாக உைழத்தாேர அது குற்றமா? தமிழினத்திற்காக தனது 
வயிற்றிலுள்ள குடலின் 14 அங்கலத்ைத ெவட்டி எறிந்தாேர அது 
குற்றமா?  தமிழினத்திற்காக இன்று தன்ைனேய சிறிது சிறிதாக 
அழித்துக்ெகாண்டு உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாேர அது குற்றமா? எது குற்றம்? 

வானத்ைதப்பார்த்து வாய்விட்டு கத்த ேவண்டும் ேபால் இருக்கிறது. 
கதறித்தான் என்ன பயன் ஏற்படப்ேபாகிறது. இலட்சக்கணக்கான மக்கள் கடந்த 
ஜந்து நாட்களாக கண்ணரீ் சிந்திக்ெகாண்டு இருக்கிறார்கேள. யாருக்காக? 

திlபனுக்காக,தமிழினத்திற்காக அப்படி இருக்க அந்த கண்ணைீர ஏக்கத்ைத 
இன்னும் யாருேம புrந்து ெகாள்ளவில்ைலேய. ஏன்? உலகில் மனித தர்மேம 
ெசத்துவிட்டதா? காந்தி இறந்ததற்காக கண்ணரீ் வடிக்கும் உலகம் 
காந்தியத்தின் காலடியில் சிறிது சிறிதாக எrந்து ெகாண்டிருக்கும் திlபன் 
என்னும் ெமழுகுவர்த்திையக் காணவில்ைலயா? அல்லது கண்டும் காணாது 
ேபாய்விட்டதா? எத்தைனேயா முைற திlபன் சாவின் விளிம்பில் இருந்து 
தப்பியிருக்கிறார். 

83ம் ஆண்டு அவர் தமிழீழ விடுதைலப்புலிகளின் நவாலிப்பிரேதச 
ெபாறுப்பாளராக இருந்தேபாது ஓர் நாள் நவாலி கத்ேதாலிக்க ேதவாலயத்தின் 
அருேக நின்று ெபாது மக்களுடன் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தேபாது திடீெரன்று 
இரண்டு ஜுப் வண்டிகள் அவரருேக முன்னும் பின்னுமாக வந்து நின்றன. 
சிறிலங்கா இராணுவத்தினர் கண்சிமிட்டும் ேநரத்தில் சுற்றி 
வைளத்துவிட்டைத உணர்நத திlபன் எதுவித பதற்றமும் அைடயாமல் 
நிதானமாக நின்றார். அவrன் மதி நுட்பம் மிகவும் தீவிரமாக 
ேவைலெசய்யத்ெதாடங்கியது. யாேரா ஒரு தமிழ்த்துேராகியால் வழங்கப்பட்ட 
தகவைல ைவத்துக்ெகாண்டு திlபைன அைடயாளம் கண்டு ெகாண்ட 
இராணுவத்தினர் ஜுப் வண்டியில் ஏறுமாறு உத்தரவிட்டனர். அவரது 



ைகயிேல ஆயதம் அடங்கிய சிறிய சூட்ேகஸ் ஒன்று இருந்தது. அவரருேக 
இரு இராணுவத்தினர் ேசர்ந்து வந்தனர். 

ஜுப் வண்டியில் ஏறும்ேபாது எதிர்பாராத விதமாக பக்கத்தில் வந்து 
ெகாண்டிருந்தவர்கள் மீது பாய்ந்து சூட்ேகஸினால் மின்னல் ேவகத்தில் 
தாக்கிவிட்டு பக்கத்திலிருந்த பனந்ேதாப்ைப ேநாக்கி ஓடத் ெதாடங்கினார் 
திlபன். எதிர்பாராத தாக்குதலினால் நிைலகுைலந்து விட்ட இராணுவத்தினர் 
என்ன ெசய்வது என்று திைகத்து நின்றனர். மறுகணம் அவர்களின் 
ைககளிலிருந்த துப்பாக்கிகள் பயங்கரமாக திlபைன ேநாக்கி 
உறுமத்ெதாடங்கின. 

அவரது ைக ஒன்ைற துைளத்துக்ெகாண்டு ெசன்றது துப்பாக்கிகுண்டு. இரத்தம் 
சிந்த மனைத திடமாக்கிக்ெகாண்டு ெவகுேநரமாக ஓடிக்ெகாண்டிருந்தார் 
திlபன். இராணுவததினரால் அவைர பிடிக்கமுடியவில்ைல. இந்த 
ஏமாற்றத்தினால் பல ெபாதுமக்கைள அவர்கள் அன்று கண்மூடித்தனமாக 
சுட்டுத்தள்ளிவிட்டுச்ெசன்றனர். யாழ் ெபrயாஸ்பத்திrயில் 1986ம் ஆண்டின் 
இறுதியில் வல்ெவட்டித்துைறயில் இடம்ெபற்ற இராணுவத்தினருடனான 
ேமாதலின்ேபாது திlபன் தன் துப்பாக்கியால் பலைர சுட்டுத்தள்ளினார். 

ஆனால் எதிrகளின் ஓர் குண்டு அவர் குடைல சிைதத்துவிட்டிருந்தது. யாழ் 
ெபrயாஸ்பத்திrயில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டேபாது அவர் குடலின் 14 

அங்குலத்துண்ைட சத்திரசிகிச்ைச நிபுணர்கள் அகற்றிவிட்டனர். சுமார் மூன்று 
மாதங்களாக ைவத்தியசாைலயிேலேய வாழ்ந்தபின்தான் அவர் பூரண 
குணமைடந்தார். இப்படி எத்தைனேயா துன்பங்கைள தமிழினத்திற்காக 
அனுபவித்தவர்தான் திlபன். ஆயுதப்ேபாராட்டத்தினால் மாத்திரமன்றி 
அகிம்ைசயாலும் தன்னால் சாதைன புrய முடியும் என திlபனுக்கு 
அைசயாத ந்ம்பிக்ைக இருந்தது. 

அதனால் இந்தப்ேபாராட்டத்தில் அவர் தானாகேவ முன்வந்த எத்தைனேயா 
ேபர் தடுத்தும் ேகளாமல் குதித்தார். இன்று மாைல இந்திய 
சமாதானப்பைடயினrன் யாழ் ேகாட்ைட இராணுவ முகாம் ெபாறுப்பாளர் 
ேகணல் தரார் அவர்கள் திlபைன பார்க்க வந்தார். அவர் சனங்களிைடேய 
நடந்து வரும்ேபாது பலதாய்மார்கள் அவர் மீது கல்கைள வசீ 
தயாராகிக்ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கைள தடுத்து அவருக்கு தகுந்த 
பாதுகாப்புக்ெகாடுத்து ேமைடக்கு அருேக அைழத்துச்ெசன்றனர் 
விடுதைலப்புலிகள். திlபனின் உடல் ேமாசமாகி வருவதால் 
ெபாதுமக்களும்,இயக்க உறுப்பினர்களும் மிகுந்த உணர்ச்சி வசப்பட்ட 
நிைலயில் இருக்கிறார்கள் என்பைத ேயாகியும் ேவறு சிலரும் எடுத்துக் 
கூறினர். 



தான் ெசன்று தகுந்த நடவடிக்ைக எடுப்பதாக அவர் கூறிவிட்டுச் 
ெசன்றார்.அவர் மூலமாவது திlபனின் உயிர் காப்பாற்றப்படாதா என்று 
எங்களில் சிலர் நிம்மதியாக இருந்ேதாம். கைளப்புடன் திlபன் 
உறங்கிவிட்டார். 

 

தியாக தபீம் திlபன் 6ம் நாள் 

1987ம் ஆண்டு ெசப்ரம்பர் மாதம் 20ம் திகதி இது திlபனுடன் 6ம் நாள் இன்று 
காைலயிலிருந்து நல்லூர் கந்தசாமி ேகாவிலில் திlபனின் ெபயrல் 
நூற்றுக்கணக்கான அர்ச்சைனகள் ெசய்யப்பட்டு அைவ ெபாதுமக்கள் மூலம் 
ேமைடக்கு வந்தவண்ணம் இருந்தன பிற்பகல் மூன்று மணியிலிருந்து 
யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டுக்கு ெவளியிலிருந்து சனங்கள் பஸ்களில் வந்து 
குவியத்ெதாடங்கினர். எங்ேக பார்த்தாலும் மக்கள் ெவள்ளம். இைறவா 
திlபைனக் காப்பாற்றிவிடு கூடியிருந்த மக்கள் நல்லூர்க் கந்தனிடம் அடிக்கடி 
இப்படி ேவண்டிக்ெகாள்கிறார்கள் இைத நான் அவதானித்தனான். 

பழந்தமிழ் மன்னனாகிய சங்கிலியன் அரசாண்ட நல்லூர் அரசதானியிேல 
அதுவும் தமிழ்க்கடவுளாகிய குமரன் சந்நிதியிேல இளம் புலி உண்ணாமல் 
துவண்டு கிடக்கிறது. ஒரு நல்லமுடிவு கிைடக்க ேவண்டும் இல்ைலேயல் 
உலகிேல நீதி ெசத்துவிடும் எனக்குள் இப்படி எண்ணிக்ெகாண்ேடன். 
மற்றவர்களின் பிரச்சைனகைள தீர்ப்பதில் இரவு பகலாக உறங்காது 
ேவளாேவைளக்கு உணவு உணவின்றி அயராது உைழப்பதில் திlபனுக்கு நிகர் 
திlபன்தான் அவர் சுயமாக எப்ேபாதாவது மினுக்காத மடிப்புக்கைலயாத 
ஆைடகள் அணிந்தைதயும் நான் பார்க்கவில்ைல அவrடம் இருப்பெதல்லாம் 
ஒேர ஒரு நீளக்காற்சட்ைட ஒேர ஒரு ேசட்தான் . 

அரசியல் விசயமாக ஊெரல்லாம் சுற்றி பலபிரச்சைனகைள தீர்த்து விட்டு 
காய்ந்த வயிற்றுடன் இரவு பன்னிரண்டு ஒருமணிக்கு 
தைலைமயலுவலகத்திற்கு வருவார் அந்த நள்ளிரவில் அழுக்ேகறிய தன் 
உைடகைள கைளந்து ேதாய்த்துக் காயப்ேபாட்டுவிட்ேட பட்ுக்க ெசல்வார். 
பின்பு அந்த இயந்திரம் அதிகாைலயிேலேய தன் இயக்கத்ைத மீண்டும் 
ஆரம்பித்துவிடும்.இப்படிப்பட்ட திlபன் இன்று வாடிவதங்கி தமிழினத்திற்காக 
தன்ைனேய அழித்து ெகாண்டிருக்கிறாேன? எத்தைனேயா ேபrன் 
பிரச்சைனகைள தீர்த்து ைவத்த இவrன் பிரச்சைனைய தமிழினத்தின் 
பிரச்சைனைய யார் தீர்க்கப் ேபாகிறார். 

சீலமுறு தமிழன் சிறப்பிைன இழப்பேதா சிங்கள இனத்தவர் நம்ைம 
மிதிப்பேதா! ேகாலமிறு தமிழ்நாடிைன ெகாள்ைளயர் விrத்த வைலயில் 
வழீ்ந்து அழிவேதா காலன் என்னும் ெகாடும் கயவனின் ைகயினால் கண்ைண 
இழந்து நாம் கவைலயில் நலிவேதா நீலமணிக்கடல் நித்தமும் அழுவேதா 



நாடு ெபறும் வைர நம்மினம் தூங்குேமா ஈழமுரசு பத்திrைகயில் ெவளிவந்த 
இந்தக் கவிைதைய ஒருநாள் திlபன் வாசித்துவிட்டு என் ேதாள்கைளத் 
தட்டிப்பாராட்டியைதயும் எண்ணிப்பார்க்கிேறன். 

வாராவாரம் பத்திrைககளில் ெவளிவந்து ெகாண்டிருக்கும் எனது 
கவிைதகைள ஒரு ெதாகுப்பாக்கி ெவளியிட ேவண்டும் என்ற திlபனின் 
ஆைசைய நிைறேவற்றுவதற்காக  ெசன்ற வாரம் தான் அைவகைள ஒன்று 
ேசர்த்து பிரதிகள் எடுத்து ஒரு பிரதி ராஜனிடமும் மறுபிரதிைய 
ேயாகியிடமும் ெகாடுத்திருந்ேதன். தைலவர் பிரபாகரன் முன்னுைர எழுத 
ேவண்டும் என்ற என் விருப்பத்ைத திlபனிடம் ெவளியிட்ட ேபாது அவரும் 
அதற்கு சம்மதித்தார். உண்ணாவிரதம் முடிந்த பின் முதல் ேவைலயாக 
தைலவrடம் சகல கவிைதகைளயும்  ெகாடுக்கேவண்டும் என்று தீர்மானித்துக் 
ெகாண்ேடன். 

தைலவர் பிரபா ஒரு இலக்கிய ரசிகன் என்பது பலருக்கு ெதrயாது. இன்று 
முழுவதும சிறுநீர் கழிக்கமுடியாமல் கஸ்டப்படத்ெதாடங்கி விட்டார்.இன்னும் 
ஓrரு நாட்களுக்கு என்ன நடக்குேமா என்ற எண்ணம் என்ைன 
வாட்டிக்ெகாண்டிருந்தது. பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் கூடிக்கூடி திlபனின் 
நிைலகண்டு ேசாகத்தில் ஆழ்ந்திருந்தனர்.  இது எதுவும் ெதrயாமல் திlபன் 
தூங்கிக்ெகாண்டிருந்தான். 

 

 

தியாக தபீம் திlபனின் ஏழாம் நாள் இன்று 

தியாக தீபம் திlபன் 7ம் நாள் 1987ம் ஆண்டு ெசப்ரம்பர் மாதம் 21ம் திகதி இது 
திlபனுடன் ஏழாவது நாள். இன்று காைலயில் எழுந்ததும் முதல் 
ேவைலயாக ேயாகிைய என் கண்கள் ேதடிேனன் ேநற்ைறய 
ேபச்சுவார்த்ைதயின் முடிவு என்னவாக இருக்கும் இந்த ேகள்விதான் என் 
இதயத்தின் ெபரும் பாகத்ைத அrத்துக்ெகாண்டிருந்தது காைல பத்துமணி 
வைர எவ்வளேவா முயன்றும் அவர்கள் என் கண்ணில் படேவயில்ைல. 

ஆனால் திடீெரன்று இந்தியா ருேட பத்திrைக நிருபரும் இந்திய தூர்தர்சன் 
ெதாைலக்காட்சி ஸ்தாபன படப்பிடிப்பாளரும் ேயாகியுடன் வந்து திlபைன 
படம் பிடிக்கத்ெதாடங்கினர் இந்திய ருேட நிருபர் என்னிடம் திlபனின் உடல் 
நிைலைய பற்றி துருவித்துருவிக் ேகட்ட்ுத் ெதrந்து ெகாண்டார் என்னால் 
முடிந்தவைர முதல் நாள் உண்ணாவிரதத்திலிருந்து இன்று வைர அவrன் 
உடலில் நிகழ்ந்த மாற்றங்கள் அைனத்ைதயும் விrவாக எடுத்துக்கூறிேனன். 



அவர்கள் ெசன்ற பின் ேயாகிைய அைழத்து என் மனதுக்குள் குைடந்து 
ெகாண்டிருந்த அந்தக்ேகள்விைய ேகட்ேட விட்ேடன். 

அதற்கு ேயாகி கூறிய பதில் எனக்கு அதிர்ச்சிைய தந்தது. இந்திய அைமதி 
காக்கும் மூத்த தளபதி ஒருவரும் பிrேகடியர் ராகவன் எயாக்ெகாமாண்டர் 
ெஜயக்குமார் கடற்பைடத்தளபதி அபய சுந்தர் ஆகிேயாரும் வந்து 
ேபசியதாகவும் உதவித்தூதுவர் வரவில்ைல என்றும் திlபனின் 
பிரச்சைனயில் அவர்கள் ஒரு தீர்க்கமான முடிைவ இதுவைரயில் 
எடுக்கவில்ைல என்றும் ேயாகி கூறினார் அந்தப்பதிைல ேகட்டால் அைத 
ஜுரணிக்க என் மனதிற்கு ெவகு ேநரம் பிடித்தது அந்தப் ேபச்சுவார்த்ைத 
பற்றிய முழுவிபரத்ைதயும் ேயாகி திlபனிடம் விளக்கி கூறி என்ன 
ெசய்யலாம் என்று ேகட்டார். 

ேபச சக்தியற்று நடக்க சக்தியற்று துவண்டு கிடந்த அந்த ெகாடி தன் 
கண்கைள திறந்து பார்த்து விட்டு வழக்கம்ேபான்று தன் புன்னைகைய 
உதிர்த்தது. எந்த முடிவும் நல்ல முடிவாக இருக்கேவணும் ஜந்து 
ேகாrக்ைககைளயும் நிைறேவற்றுவதாக அவர்கள் எழுத்தில் தரேவணும் 
இல்ைலெயன்றால் நான் உண்ணாவிரதத்ைத கைடசி வைரயும் ைகவிட 
மாட்டன். ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதயாக கரகரத்த குரலில் ெவளிவந்தது 
திlபனின் பதில். படபடெவன்று நடுங்கிய குரலில் ெமதுவாக திடமாக திlபன் 
கூறி முடித்தேபாது ேயாகி ேமைடயில் இருக்கவில்ைல. 

இன்று ஓரளவு ெதன்புடன் இைடயிைடேய கண்கைள திறந்து பார்த்தார் 
திlபன் ஆனால் உடல் முழுவதும் ஒரு ேநாவும் வாயும் வறண்டு உதடுகள் 
பிளந்து கிடந்தன. மாைல 5 மணியளவில் மீண்டும் ஆழ்ந்து மயங்கிவிட்டான் 
திlபன் நாடித்துடிப்பு 140 ஆக உயர்ந்திருந்தது. 

 

திlபனுடன் எட்டாம் நாள் 

திlபனுடன் எட்டாம் நாள் -22-09-1987 இன்று அதிகாைலயிேல நிரஞ்சன் 
குழுவின் ெகாட்டைக ேபாடும் ேவைலைய ஆரம்பித்து விட்டனர். முதல் நாள் 
இலட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்திருந்ததால் ேபாடப்பட்டிருந்த ெகாட்டைககள் 
எல்லாம் சனக்கூட்டத்தினால் நிரம்பி வழிந்தன ஏராளமாேனார் சுடுெவயிலில் 
கால்கடுக்க நிற்கேவண்டி ஏற்பட்டதால் நல்லூர் ேகாவில் ைமதானம் 
முழுவதிலும் படங்குகளினால் ெகாட்டைக ேபாடத்ெதாடங்கியிருந்தார்கள். 
உண்ணாவிரதம் ஆரம்பிக்கும்ேபாது இத்தைன சனக்கூட்டம் வருெமன் 
யாருேம எதிர்பார்க்கவில்ைல. இலங்ைகயில் மட்டுமன்றி, இந்தியா மற்றும் 
பல ெவளிநாடுகளில் கூட திlபனின் தியாகப் பயணம் பற்றிேய மக்கயில் 
ெபரும்பாலாேனார் ேபசிக் ெகாண்டிருப்பதாகப், பத்திrைககளில் 



ேபாட்டிருந்தார்கள். அத்துடன் தமிழீழத்தின் பல பாகங்களிலும் பரவலாக 
மக்கள் அைடயாள உண்ணாவிரதங்கைள ேமற்ெகாண்டு தம் எழுச்சிையக் 
காட்டிக் ெகாண்டிருந்தனர். மட்டக்களப்பு மாநகrல் 'மதன்' என்ற இளம் தளபதி 
ஒருவர், மக்களின் ஆதரவுடன் தன் ேபாராட்டத்ைதத் திlபனின் வழியில் 
இன்னும் இரண்டு நாட்களில் ஆரம்பிக்கவிருப்பதாக என்னிடம் மாத்தா 
கூறினார். இந்த மதைனத் ெதrயாதவர்கேள மட்டக்களப்பில் இல்ைல. 1985 ம் 
ஆண்டு நான் இந்தியாவில் இருந்தேபாது மதன் தமிழீழத்துக்குச் ெசன்றார். 

பல ேபார்க்களங்கைளத் தன் இளம் வயதில் சந்தித்தார். மட்டக்களப்பு 
மாவட்டத் தளபதியாக இருந்த கருணாவுடன் ேசர்ந்து 
திருேகாணமைலயிலுள்ள குச்செவளிப் ெபாலிஸ் நிைலயத்ைதத் 
தகர்த்தவர்களுள், இந்த மதனும் ஒருவர். இேத குச்செவளிப் ெபாலிஸ் 
நிைலயத் தாக்குதல்களில் முக்கிய பங்ெகடுத்தவர்கள் என் மனதில் 
மட்டுமன்றி தமிழ் மக்களின் மனங்களிலும் நீங்காத இடம் 
பிடித்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் ேவறு யாரமல்ல….. ெலப்டினன்ட் ேகர்ணல் 
சந்ேதாஷம், ெலப்டினன்ட் ேகர்ணல் குமரப்பா, ெலப்டினன்ட் ேகர்ணல் 
புேலந்திரன் ஆகிேயார்தான். தமிழீழத்தின் முல்ைலத்தீவு மாவட்டத்திேல 
திருச் ெசல்வம், என்ற ேபாராளியும், அவருடன் ேச;ந்து பல ெபாது மக்களும், 

உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்திைன நாைள ெதாடங்கவிருப்பதாகச் ெசய்திகள் 
ெவளிவந்தன. தமிழீழம் எங்குேம அஹிம்ைசப் ேபார் தீப்பிளம்பாக எrந்து 
ெகாண்டிருக்கிறது. திlபன் ஓர் மகத்தான மனிதன் தான். இல்ைலென;றால் 
அவன் வழியிேல இத்தைன மக்கள் சக்தியா…..? 

வல்ெவட்டித்துைறயிேல திlபனுக்கு ஆதரவாக உண்ணாவிரதம் இருக்கும் 
ஐந்து தமிழர்கைளத், தைலவர் பிரபாகரன் ேநrல் ெசன்று சந்தித்தேபாது 
எடுக்கப்பட்ட படத்ைதயும், திlபனின் படத்ைதயும், பத்திrைககளில் அருகருேக 
பிரசுrத்திருந்தார்கள். "ஈழமுரசு" பத்திrைகயில் திlபனுக்கு அடுத்த 
ேமைடயிேல சாகும் வைர (நீராகாரம் அருந்தாமல்) உண்ணாவிரதம் இருந்து 
ெகாண்டிருக்கும் திருமதி நல்ைலயா, ெசல்வி. குகசாந்தினி, ெசல்வி.சிவா 
துைரயப்பா ஆகிேயாrன் படங்கைளப் ேபாட்டிருந்தார்கள். ெமாத்தத்தில் 
எல்லாேம திlபனின் அகிம்ைசப் ேபாருக்கு ெவற்றி முரசு ெகாட்டிக் 
ெகாண்டிருந்தன. பத்திrைககளில் ெவளிவரும் ெசய்திகள் மட்டுமன்றி 
ஒவ்ெவாரு ஊrலிருந்தும் பல ெபாதுசன அைமப்புக்கள் அணியாக வந்து 
உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்தில் பங்குபற்றுவேதாடு திlபனுக்காக கவிைத 
வடிவில் ஆயிரக்கணக்கான துண்டுப் பிரசுரங்கைளயும் அச்சடித்து 
விநிேயாகித்து வந்தன. 

இந்த எழுச்சிைய – மக்களின் ெவள்ளத்ைதப் பார்ப்பதற்கு என்ேற தினமும் 
யாழ்ப்பாண நகரத்ைதச் சுற்றி; சுற்றி வட்டமிட்டுக் ெகாண்டிருந்தன. இந்திய 
சமாதானப் பைடயின் ெஹலிெகாப்டர்கள். புலிகள் ஆயுதப் ேபாராட்டத்தில் 



மட்டுமல்ல. அஹிம்ைசப் ேபாராட்டத்திலும் சாதைன பைடக்கும் திறன் 
ெபற்றவர்கள் என்ற ேபருண்ைம, உலகம் முழுவதும் பரவிக் ெகாண்டிருந்தது. 
திlபனின் சாதைன உலக அரங்கிேல ஓர் சrத்திரமாகிக் ெகாண்டிருக்கிறது. 
உலகிேல முதன் முதலாக ஒரு ெசாட்டு நீர் கூட அருந்தாமல் சாகும்வைர 
உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்ைத ஆரம்பித்து ஏழு நாட்கைள ெவற்றிகரமாக 
முடித்தவர். என்ற ெபருைமயுடன் அேதா கட்டிலில் துவண்டு வதங்கி, 
உறங்கிக் ெகாண்டிருக்கிறார் திlபன். அவரது கண்கள் இரண்டிலும் குழிகள் 
விழுந்து விட்டன. முகம் சருைகப்ேபால் காய்ந்து கிடக்கிறது. தைலமயிர்கள் 
குழம்பிக் கிடக்கின்றன…… வயிறு ஒட்டிவிட்டது. நீrன்றி வாடிக்கிடக்கும் ஓர் 
ெகாடியிைனப் ேபால் வதங்கிக் கிடக்கின்றார். அவரால் விழிகைளத் திறக்க 
முடியவில்ைல. பார்க்க முடியவில்ைல….. ேபச முடியவில்ைல…… சிrக்க 
முடியவில்ைல……… ஆம் ! தூங்க மட்டும்தான் முடிகிறது. இன்னும் எத்தைன 
நாட்களுக்குத்தான் இந்தக் ேகால நிலவு தன் எழிைல இழந்து வாடி வதங்கப் 
ேபாகிறது? 

முரளியின் ெபாறுப்பிலுள்ள மாணவர் அைமப்ைபச் (ளு.ழு.டு.வு) ேசர்ந்த 
மாணவ- மாணவிகள் சனக்கூட்டத்ைதக் கட்டுப்படு; த்திக் 
ெகாண்டிருக்கின்றனர். மகளிர் அைமப்பு உறுப்பினர்கள், சனங்கைள 
வழிநடத்திக் ெகாண்டிருக்கின்றனர். புக்கத்து ேமைடயிேல நிகழ்ச்சிகள் 
ஆரம்பமாகி விட்டன. ெபரும்பாலாேனார் அழுதழுது கவிைத படிக்கின்றார்கள். 
"சிந்திய குருதியால் சிவந்த தமிழ் மண்ணில் சந்ததி ஒன்று சrத்திரம் 
பைடக்க…. முந்திடும் என்பதால்…. முைளயிேல கிள்ளிட….. சுpந்தைன ெசய்தவர் 
சிறுநrக் கூட்டமாய்…. 'இந்தியப்பைடெயனும்' ெபயருடன் வந்ெதம் சந்திரன் 
ேபான்ற… திlபனின் உயிைரப் பறித்திட எண்ணினால்….. பாrேல புரட்சி….. 

ெவடித்திடும் என்று…. ெவறியுடன் அவர்கைள….. எச்சrக்கின்ேறன் !" 
ேமைடயிேல முழங்கிக் ெகாண்டிருந்த இந்தக் கவிைத என் மனத்திேல 
ஆழமாகப் பதிகிறது. இன்று திlபனின் உடல் நிைல மிகவும் ேமாசமாகி 
விட்டது என்பைத அவrன் ைவத்தியக் குறிப்புகள் எடுத்துக் காட்டுகின்றன. 
இரத்த அழுத்தம் - 80/50 நாடித் துடிப்பு – 140 சுவாசம் - 24 பயணம் 
ெதாடரும்........ 

 

திlபனுடன் 9ம் நாள் 

1987ம் ஆண்டு ெசப்ரம்பர் மாதம் 23ம் திகதி இது திlபனுடன் 9ம் நாள். 
அதிகாைல 5 மணியிருக்கும் கிழக்குப்பக்கத்திேல ேதர் முட்டி வாசலில் 
நின்றிருந்த ேவப்பமரத்திலிருந்து குயில் ஒன்று கூவிக்ெகாண்டிருந்தது. அதன் 
குரலிர் ஒலித்த விரக்தியின் சாயைல ேகட்ட நான் திlபைன ஏக்கத்துடன் 
பார்த்ேதன். அந்தக்குயில் எைத இழந்து இப்படிக்கூவுகிறேதா ெதrயவில்ைல 
ஆனால் இந்தக்குயில் எம்ைம எம் இனத்ைதக்காக்க தன்ைனேய இழந்து 



ெகாண்டிருக்கிறேத இந்தக்குயிலின் ேசாக கீதம் உலகின் காதுகளில் இன்னுமா 
விழவில்ைல. திlபைன நன்றாக உற்றுப்பார்க்கிேறன். 

அவrன் உடலிலுள்ள சகல உறுப்புக்களும் இன்று 
ெசயலற்றுக்ெகாண்டிருக்கின்றன உதடுகள் அைசகின்றன ஆனால் சத்தம் 
ெவளிவரவில்ைல. உதடுகள் பாளம்பாளமாக ெவடித்து ெவளிருற்று இருந்தன. 
கண்கள் இருந்த இடங்களில் இரு ெபrய குழிகள் ெதrகின்றன. இன்று காைல 
8.30 மணியிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்ைதச்ேசர்ந்த 17 பாடசாைலகளிலிருந்து சுமார் 
5000 மாணவ மாணவிகள் அணிவகுத்து வந்து திlபைனப் பார்த்து 
கண்கலங்கியவாறு ைமதானத்ைத நிைறத்துக் ெகாண்டிருந்தனர். 

  

யாழ் பல்கைலக்கழக மாணவர்களும் ஊழியர்களும் ஏராளமாக வந்து 
பார்த்தனர். காைல 9 மணியளவில் யாழ் ேகாட்ைட இந்திய இராணுவ முகாம் 
முன்பாக ஆயிரக்கணக்கான ெபாதுமக்கள் பிரதான வாசலில் அமர்ந்த இந்திய 
பைடயினர்ெவளிேய வராதவாறு மறியல் ெசய்யத்ெதாடங்கினர். ெபாதவாக 
திlபனின் உடல் நிைல ேமாசமைடந்த வந்த அேத ேவைள ெபாதுமக்களின் 
குமுறல்களும் அதிகrத்தைத புrந்து ெகாள்ள முடிந்தது. 

திlபன் தங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவர் என்ற எண்ணேம ஒவ்ெவாருவர் 
மனதிலும் நிைறந்திருந்தைத காணக்கூடியதாக இருந்தது. இன்று காைல 
இந்தியப்பைடயின் ெதன்பிராந்தியத்தளபதி ெலப்.ெஜனரல். திேபந்திர சிங் 
அவர்கள் ெகலிெகாப்டர் மூலம் யாழ் பல்கைலக்கழக விைளயாட்டு 
ைமதானத்தில் வந்து இறங்கி தமிழீழ விடுதைலப் புலிகளின் தைலவர் 
பிரபாகரைன சந்தித்தார். பின்னர் இருவரும் தனித்தனியான வாகனங்களில் 
புறப்பட்டு யாழ் ேகாட்ைட இராணுவ முகாமுக்குள் ெசன்றனர். 

1 மணி ேநரத்திற்கு ேமலாக இருவரும் ேபச்சுவார்த்ைதயில் ஈடுபட்டனர். 
ஆனால் கிைடத்தது ஏமாற்றம்தான். ேகாட்ைட வாசலில் மறியல் ெசய்த 
ஆயிரக்கணக்காண மக்களின் எழுச்சிைய கண்ட பின்னர்தான் தளபதி அவர்கள 
தைலவர் பிரபாகரைன காண பறந்து வந்திருக்கேவண்டும். திலிபனின் 5 

ேகாrக்ைககைள நிைறேவற்றுமாறு பல ெதாண்டர் ஸ்தாபனங்கள் பிரதமர் 
ராஜுவ்காந்திக்கு மகஜர்கைள இன்று அனுப்பி ைவத்திருப்பதாக பத்திrைககள் 
ெசய்தி ெவளியிட்டன. 

இன்று மாைல என் காதில் ஓர் இனிய ெசய்தி வந்து விழுந்தது. இந்திய 
தூதுவர் டிக்சிற் தைலவர் பிரபாகரைன சந்திப்பதற்கு வந்திருக்கிறார் 
என்பதுதான் அது. ஆம் பிற்பகல் 1.30 மணியிலிருந்த பிற்பகல் 6.30 மணி வைர 
இரு குழுக்களும் அைமதியாக ேபச்சு வார்த்ைதைய நடாத்தின. 
இந்தியத்தரப்பில் ேபச்சுவார்த்ைதயில் கலந்து ெகாண்டவர்கள் தூதவர் டிக்சிற், 



இந்திப்பைடயின் ெதன்பிராந்தியத்தளபதி ெலப். ெஜனரல் திேபந்திர சிங், 

அைமதி காக்கும் பைடத்தளபதி ேமஜர் ெஜனரல் கர்க்கிற்சிங், பிrேகடியர் 
ெபர்ணான்டஸ், இந்திய தூதரக பாதுகாப்பு அதிகாr கப்டன் குப்தா. 

விடுதைலப்புலிகளின் தரப்பில் தைலவர் பிரபாகரனுடன், திரு.அன்ரன் 
பாலசிங்கம், வழக்கறிஞர் திரு. ேகாடீஸ்வரன், திரு. சிவானந்த சுந்தரம் 
ஆகிேயார் கலந்து ெகாண்டனர். ேபச்சு வார்த்ைத நடந்து ெகாண்டிருப்பதாக 
ெசய்தி வந்ததுேம என்ைனயறியாமேல என் மனம் துள்ளிக்குதித்தது. 9ம் 
நாளான இன்று எப்படியும் நல்ல முடிவு ஏற்படும் அந்த நல்ல முடிவு 
ஏற்பட்டதும் உடனடியாக யாழ் ெபrயாஸ்பத்திrயில் அனுமதித்து அவசர 
சிகிச்ைச பிrவில் விேசட சிகிச்ைச அளிக்கேவண்டும் எமக்காக இத்தைன 
நாட்களாக துன்பப்பட்டு அணுஅணுவாக தன்ைன வருத்திக்ெகாண்டிருக்கும் 
அந்த நல்ல இதயம் நிச்சயமாக பூத்துக்குலுங்கத்தான் ேபாகிறது என்ற 
கற்பைனக்கடலில் இரவு 7.30 மணி வைர நானும் எனது நண்பர்களும் மிதந்து 
ெகாண்டிருந்ேதாம். 

இரவு 7.30 மணிக்கு அந்த ெசய்தி என் காதில் வந்து விழுந்த ேபாது இந்த 
உலகேம தைல கீழாக சுற்றத்ெதாடங்கியது. அந்தக்கற்பைனக் ேகாட்ைட ஒேர 
ெநாடியில் தகர்ந்து தவிடுெபாடியாகியது. ஆம் ேபச்சுவார்த்ைதயின் ேபாது 
இந்தியத்தூதுவரால் ெவறும் உறுதிெமாழிகைள மட்டுந்தான் தர முடிந்தது. 
திlபனின் உண்ணாவிரத ேபாராட்டம் ஓர் ெதாடர்கைதயாகேவ 
ஆகிவிட்டது.எழுத்தில் எந்தவித உறுதி ெமாழிகளும் இந்தியத்தரப்பு தர 
விரும்பவில்ைல என்பைத அவர்கள் நடத்ைத உறுதிெசய்தது. திlபனின் 
மரணம் பயணம் இறுதியானது என்பைதயும் அது உணர்த்தியது 

 

திlபனின் இறுதிப்பயணத்தின் பத்தாம் நாள் 

1987ம் ஆண்டு ெசப்ரம்பர் மாதம் 24ம் திகதி இது திlபனின் 
இறுதிப்பயணத்தின் பத்தாம் நாள் ெபற்ேறார் பிள்ைளகள் சேகாதரர் உற்றார் 
உறவினர் நண்பர்கள் இவர்களில் யாராவது நம் கண்முன்னாேலேய இறக்க 
ேநrடும் ேபாது மனம் துன்பத்தில் முழ்கி விடுகிறது. கண்கள் கண்ணைீரச் 
ெசாrகின்றது ஆனால் இவர்களில் ஒருவர் அணுவணுவாக 
ெசத்துக்ெகாண்டிருப்பைத பார்க்கும் ேபாது துயரத்தின் எல்ைலக்ேக நாம் 
ேபாய்விடுகிேறாம். 



 

உலகேம சில வினாடிக்குள் ெவறுத்துப்ேபாய்விடும் கண்களில் அழுவதற்கு 
கூட கண்ணரீ் எஞ்சியிருக்காது ஆனால் இவர்கள் ஒருவர் ஒரு ெசாட்டு நீர் 
கூட அருந்தாமல் பத்து நாட்களாக கண் முன்னால் அணுவணுவாக சாவின் 
விளிம்பில் நின்று தத்தளிப்பைத பக்கத்திலிருந்து பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும் 
ேபாது ஏற்படும் மனேவதைன இருக்கிறேத அப்பப்பா அைத வாய்விட்டுச் 
ெசால்லமுடியாது அத்துைண ெகாடுைம அது அனுபவித்தவர்களுக்கு மட்டும் 
தான் ெதrயும் அது அைத நான் என் வாழ்நாளில் முதல் முைறயாக 
அனுபவித்துக் ெகாண்டிருந்ேதன். 

இைதெயல்லாம் என் கண்களால் முன்ேப பார்க்க ேவண்டும் 
என்று  ெதrந்திருந்தால் நான் திlபன் இருந்த பக்கேம தைலைவத்துப் 
படுத்திருக்க மாட்ேடன். நான் முற்றுமுழுதாக நிைனத்திருந்தெதல்லாம் 
இதுதான் இந்தியா ஒரு பழம்ெபருைம மிக்க ஒரு ஜனநாயக நாடு காந்தி 
பிறந்த ெபான்னான பூமி அகிம்ைசையப் பற்றியும் உண்ணாவிரதத்ைதப் 
பற்றியும் உலகில் ெபருைமப் படக்கூடிய அளவிற்கு காந்தியடிகள் மூலம் 
புகழ்ெபற்ற நாடு அப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டிடம் நீதி ேகட்டு அகிம்ைச வழியில் 
உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்ைத ஆரம்பித்த திlபன் உண்ைமயிேலேய 
பாக்கியசாலி தான் ஏெனனில் மற்றவ்ர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்த நாடு 
நிச்சயமாக திlபனுக்கும் ஓர் நல்லவழிையக்காட்டத் தான் ெசய்யும்  அதன் 
மூலம் தமிழ் மக்களின் அபிலாைசகைள ஓரளவாவது இந்திய அரசு 
நிைறேவற்றத்தான் ேபாகிறது என்ற எண்ணத்தில் தான் ஓடிக்ெகாண்டு இந்த 
தியாக ேவள்வியி்ல என்னால் முடிந்த பங்ைகச் ெசலுத்த நான் தயாராேனன். 

நான் நிைனத்தெதல்லாம் இவ்வளவு விைரவில் மாயமாகிவிடும் என்று நான் 
கனவு கூடக் கண்டிருக்கவில்ைல எத்தைன ெபrய ஏமாற்றம் எத்தைன ெபrய 



தப்பு  இன்ைறய நிைலயில் திlபன் இருந்தைதப் பார்த்த ேபாது நம்பிக்ைகேய 
அற்றுவிட்டது இனி ஒரு நல்ல தீர்மானம் நிைறேவற்றப்பட்டு  அதன் பிறகு 
திlபைன ஆஸ்பத்திrக்கு அனுமதித்தாலும் காப்பாற்ற முடியுமா?  என்று நான் 
சிந்தைன ெசய்து ெகாண்டிருந்ேதன் அப்படியிருக்க கடவுேள மனித 
தர்மத்திற்கு கிைடக்கப் ேபாகும் பrசு இதுதானா திlபைனக்ெகால்வதற்கு 
அவர்கள் திடமானம் பூண்டு விட்டனர் என்பது புrந்து விட்டது நிைனத்துப் 
பார்க்கேவ முடியவில்ைல. இயக்கப்ேபாராளிகள் கூடியிருந்த இடம் ஒன்றில் 
இன்று மாைல வசாவிளான் என்ற ஊைரச் ேசர்ந்த ஒரு ஆதரவாளர் 
அங்கிருந்து உண்ணாவிரத ேமைட வைர தூக்குக்காவடியுடன் அழுதழுது 
வந்திருந்தார் வட்டுக்ேகாட்ைட சிவன் ேகாவிலடி அச்சுேவலி 
மகாவித்தியாலயத்திற்கு முன்பாக மற்றும் சாவகச்ேசr ெகாடிகாமம் 
எழுதுமட்டுவாழ் ேபான்ற இடங்களில் எல்லாம் அைடயாள உண்ணாவிரதமும் 
மறியல் ேபாராட்டமும் பரந்தளவில் நைடெபற்றது. 

பைளயிலிருந்து நாவற்குழி வைரயுள்ள பாடசாைலகைளச்ேசர்ந்த சுமார் 
ஆறாயிரம் மாணவ மாணவிகள் அழுத கண்களும் சிந்திய மூக்குமாக 
ஊர்வலமாக வந்து நல்லூர்  ைமதானத்ைத நிைறத்தனர் நாவாந்துைறையச் 
ேசர்ந்த மக்களின் உணர்ச்சி ெவள்ளத்ைத இன்று வந்த அவர்களின் 
ஊர்வலத்தின் மூலம் தான் அறியமுடிந்தது.  முல்ைலத்தீவு மாவட்டம் எங்கும் 
உண்ணாவிரதமும் மறியலும் நடக்காத இடேம இல்ைலெயன்று கூறிவிடலாம் 
திlபன் என்ற இந்தச் சிறிய கூட்டிற்குள் இருக்கும் இதயத்ைத எத்தைன 
இலட்சம் மக்கள் தான் ேநசிக்கிறார்கள் மன்னிக்கவும் இலட்சம் அல்ல ேகாடி 
தமிழ் நாட்டிலும் ஏன் ஏைனய ஐேராப்பிய அெமrக்க அவுஸ்ேரலிய 
நாடுகளில் உள்ள தமிழ்ர்கள் எல்ேலாருேம திlபனுக்காக கண்ணரீ் சிந்திக் 
ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 

 

 

திlபனின் இறுதிப்பயணத்தின் பதிேனாராவது நாள் 

1987ம் ஆண்டு ெசப்ெரம்பர் மாதம் 25ம் திகதி இது திlபனின் 
இறுதிப்பயணத்தின் பதிேனாராவது நாள் திlபனின் உடல் நிைலையப் பற்றி 
எழுத முடியாதவாறு என் ைக நடுங்குகிறது. அவரது உடலின் சகல 
உறுப்புக்களும் உணர்ச்சியின்றிக் காணப்பட்டன ைக கால்கள் சில சமயம் 
தானாகேவ அைசகின்றன அவர் இன்னும் உயிேராடு இருக்கிறார்.என்பைத 
இதன் மூலம் தான் அறியமுடிகிறது ேகாமாவுக்கு முந்திய ெசமி ேகாமா 
நிைலயில் ஒரு ேநாயாளி எவ்வளவு கஸ்டப்படுவாேரா அைதப் ேபால் அவர் 
உடல் தன்ைனயறியாமேல அங்கும் இங்கும் புரளத்ெதாடங்கியது. அவர் 
படுத்திருந்தது ஒரு சிறிய கட்டில் ஆைகயால் ேதவrடம் ெசால்லி ெபrய 



கட்டில் ஒன்று ெகாண்டுவரச் ெசய்து அதில் திlபைன 
படுக்கைவத்ேதாம்  அப்ேபாது தான் அவர் கட்டிலில் ஏற்கனேவ சிறுநீர் 
கழித்திருந்தைத காணமுடிகிறது மாறன் நவனீன் ேதவர் ஆகிேயார் மிகக் 
கஸ்ரப்பட்டு அவரது ஆைடகைள மாற்றி புத்தாைட அணிவித்தனர். 

 

அவர் சுயநிைனேவாடு இருக்கும் ேபாது புது ஆைடகைள அணியும் படி  பல 
முைற நான் ேகட்டிருந்ேதன்  பிடிவாதமாக மறுத்துவிட்டார் சாகப்ேபாறவனுக்கு 
எதுக்கு வாஞ்சியண்ைண புது உடுப்பு என்று தனக்ேக உrய சிrப்புடன் 
ேகட்டார் அைத இப்ேபாது நிைனத்து பார்க்கிேறன் பிற்பகல் நாலு 
மணியளவில் திlபனின் உடல் நிைல மிகவும் ேமாசமான நிைலக்கு 
வந்தது  ஆம் அவர் முழுைமயான ேகாமா நிைலக்கு வந்துவிட்டார். 
ைமதானத்தில் கூடியிருந்த சனக்கூட்டத்தினர் திlபனின் நிைல கண்டு 
மிகவும் வருந்தினர்  ஒவ்ெவாருவர் முகத்திலும் ேசாகத்திைர படர்ந்திருந்தது 
இன்று காைலயிலிருந்து இலட்சக்கணக்கான மக்கள் நாட்டின் பல பாகங்களில் 
இருந்தும்  வந்து குவிந்து ெகாண்டிருந்தனர். 
ெலாறிகள் பஸ்கள்  வான்கள் கார்கள் ஏன் மாட்டு வண்டில்களில் கூட 
அவர்கள் சாr சாrயாக வந்து நிைறயத் ெதாடங்கினர் யாழ்ப்பாணத்திேலா 
அல்லது இலங்ைகயின் எந்தப்பகுதியிலுேமா  இதுவைர எந்த நிகழ்ச்சிக்கும் 
இப்படி மக்கள் ெவள்ளம் ேபால் நிைறந்ததாக சrத்திரேம இல்ைல இன்று 
திருேகாணமைலயில் விறகு ஏற்றிச்ெசன்று  ெகாண்டிருந்த எட்டு அப்பாவித் 
தமிழ் மக்கள் சிங்கள குடிேயற்ற வாசிகளால் ெவட்டிக் ெகால்லப்பட்டதாக 
பத்திrைககளில் ெசய்தி ெவளியாகி இருந்தது நாைள முதல் யாழ் 
மாவட்டத்திலுள்ள அைனத்து அரச அலுவலகங்களும் தனியார் 
நிறுவனங்களும் ேபாக்குவரத்து ேசைவ ஊழியர்களும் திlபனுக்கு ஆதரவாக 
உண்ணாவிரதமும் மறியலும் ெசய்து தமது ேவைலகைள பகிஸ்கrக்க 
ேபாவதாக சகல பத்திrைககளிலும் ெசய்திகள் ெவளியாகி இருந்தன. 

தமிழீழ விடுதைலப்புலிகளின் நிதர்சனம் ெதாைலக்காட்சி ேசைவயில் கடந்த 
பத்து நாட்களாக தினமும் இரவு ஏழு மணி முதல் விேசட நிகழ்ச்சிகைள 



ஒளிபரப்பி வந்தது இப்ேபாது இரவு திlபனின் உடல்நிைல ேமலும் 
ேமாசமைடயத்ெதாடங்கி விட்டது. அவர் சுவாசிக்க மிகவும் கஸ்டப்பட்டுக் 
ெகாண்டிருந்தார். திlபன் சுயநிைனவுடன் இருந்த ேபாது அவர் விரும்பிக் 
ேகட்க்கப்படும் பாடல் ஒன்ைற இன்று இரவு ேமைடயில் ஒலிபரப்பினார்கள் 
அந்தப்பாடல் எனக்கு மட்டுமன்றி திlபன் இருந்த அந்த நிைலயில் 
அைனவரது கண்களிலிருந்தும் கண்ணைீர வரவைழத்து விட்டது. ஓ மரணித்த 
வரீேன  உன் ஆயுதங்கைள எனக்கு தா உன் சீருைடகைள எனக்கு தா உன் 
பாதணிகைள எனக்கு தா  ஓ மரணித்த வரீேன கூட்டத்திேல சில ெபண்கள் 
இந்த பாடைல ேகட்டதும் விம்மி விம்மி அழத்ெதாடங்கினர்  அந்த ேவதைன 
மிக்க இரவு சிறிது சிறிதாக மைறந்து ெகாண்டிருந்தது. இரேவ நீ 
இரக்கமில்லாமல் எம்ைம விட்டு மைறந்து ெகாண்டிருக்கிறாய். 

 

திlபனுடன் பன்னிெரண்டாம் நாள் 

திlபனுடன் பன்னிெரண்டாம் நாள் - 26.09. 1987 தியாகி ெலப்.ேகணல் திlபன் 
பாரதப் பைடகளுக்ெகதிராக நீராகாரம்கூட அருந்தாது பன்னிரண்டு நாட்கள் 
உண்ணா ேநான்பிருந்து வரீச் சாவைடந்தவர். அவருக்கு உதவியாளராக 
இருந்த முன்னாள் ேபாராளி கவிஞர் மு.ேவ. ேயா. வாஞ்சிநாதன் அவர்கள் 
அந்தப் பன்னிரண்டு நாட்கைளயும் ெதாகுத்து ' திlபனுடன் பன்னிரண்டு 
நாட்கள்' என்ற ெபயrல்ெவளியிட்ட புத்தகத்தின் பன்னிரண்டாவது பகுதி> 

இன்று அதிகாைல 5 மணிக்கு ஓர் எதிர்பாராத நிகழ்ச்சி நடந்து விட்டது! 
திடீெரன்று மின்சாரம் தைடப்பட்டு விட்டது. எங்கும் ஒேர இருள்மயம். 
காற்றும் பலமாக வசீத் ெதாடங்கியது. 

பல நாட்களாக திlபனுடன் ேசர்ந்து நானும் எனது நண்பர்களும், 

முழுைமயான தூக்கமில்லாமல் இருந்ததால் இன்று மிகுந்த ேசார்வுடன் 
ஆழ்ந்து உறங்கிக் ெகாண்டிருந்ேதாம். மாறன், ராஜன், ேதவர், இரு நவனீங்கள், 

மாத்தயா, திlபனின் அண்ணன் இளங்ேகா, எல்ேலாரும் ேபாட்டி ேபாட்டுக் 
ெகாண்டு தூங்கிேனாம். பன்னிரண்டு நாட்கள் உடல்கைளச் சாறாகப் 
பிழிந்ெதடுத்த அசதித் தூக்கமின்றி, அது ேவெறான்றுமில்ைல. ேமைடக்கு 
முன்ேன அமர்ந்திருந்த ஒருவர் என்ைன வந்து தட்டி எழும்பியதும் நான்தான் 
முதலில் திடுக்கிட்டு எழும்பிேனன். கும்மிருட்டில் என்ன ெசய்வெதன்று 
ெதrயாமல். "நவனீன்……" என்று அைழத்தபடி திlபனின் கட்டிலில் ைகைய 
ைவத்ேதன். அவர் ஆடாமல் அைசயாமல் படுத்திருந்தார். அதனால் மனம் 
அைமதியைடந்தது. அவrன் உடல் 'ஜில்' ெலன்று 
பனிக்கட்டிையத் 



ெதாடுவது ேபால் குளிர்ந்து காணப்பட்டது. 

மனம் 'பட பட' ெவன்று அடிக்கத் ெதாடங்கியது… மீண்டும் 'நவனீன்" என்று 
அைழத்ேதன். நவனீன் எழும்பி விட்டான். ஐந்து நிமிடங்களில் ேமைடயில் 
ஒரு ெபrய ெமழுவர்த்தி எrயத் ெதாடங்கியது… ெமழுகுவர்த்தியின் ஒளியிேல 
திlபனின் முகம் நன்றாகத் ெதrந்தது… ஒேர வினாடிதான்! அதற்குள் அந்த 
ெமழுகுவர்த்தி காற்றின் ேவகத்தினால் அைணந்துவிட்டது. பலத்து வசீிய 
காற்று அைத மீண்டும் எrய விடுமா? என்பது சந்ேதகமாகத்தான் இருந்தது….. 

ஆனால், ஐந்து நிமிடங்களில் மின்சாரம் வந்துவிட்டது… திlபனின் நிைல 
எல்ைலையக் கடந்துவிட்டது என்பது எனக்கு நன்றாகப் புrந்துவிட்டது. 
அதனால், என்மீேத எனக்கு ெவறுப்பு ஏற்பட்டது… நாடித்துடிப்ைபப் 
பrேசாதிக்கிேறன். கணிக்க முடியவில்ைல…. மிகவும் ெமல்லியதாக 
அடிக்கிறது…. உடேன இரத்த அழுத்தத்ைதக் கணிக்கின்ேறன்… அது மிகவும் 
குைறவாக இருக்கிறது… 50ஃ? என்ற நிைலயில் ஒரு ேநாயாளியால் இன்னும் 
எத்தைன மணித்தியாலங்கள் உயிர் வாழ முடியும் என்பது எனக்குத் ெதrயும். 
உலகேம தைலகீழாகச் சுற்றுவது ேபால் இருந்தது. 

திlபன் அடிக்கடி கூறிய வார்த்ைதகள் எனக்கு நிைனவுக்கு வருகின்றன. 
'வாஞ்சி அண்ைண! எனக்கு என்ன நடந்தாலும் நீங்கள் ஒரு ெசாட்டுத் 
தண்ணரீ்கூட பலவந்தமாகேவா, சுய நிைனவற்ற நிைலயிேலா தர 
முயற்சிக்கக்கூடாது… அப்படி என் ேகாrக்ைககள் நிைறேவறாவிட்டால் நான் 
இறக்குமட்டும் எனக்கு எந்தவிதமான சிகிச்ைசயும் அளிக்கக் கூடாது… 



சுயநிைனேவாடு என்றாலும் சr… சுய நிைனவில்ைல என்றாலும் சr…. 

இதுக்குச் சம்பதிக்கிறெனண்டு சத்தியம் ெசய்து தாருங்ேகா…" என்று 
விடாப்பிடியாக நின்று என்னிடம் சத்தியம் வாங்கிய பிறகுதான் 
உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்ைத ஆரம்பி;த்தார் அவர். அப்படியிருக்க, அவர் 
விருப்பத்துக்கு மாறாக எப்படி அவருக்குச் சிகிச்ைசயளிப்ேபன்? எப்படி 
அவருக்கு நீர் ஊட்டுேவன்? மனிதேநயத்ைதயும் - அதன் தார்ப்பrயங்கைளயும் 
மதிக்கும் ஓர் ைவத்திய ேசைவயாளன் என்ற நிைலையத் திlபன் 
விஷயத்தில் நிைறேவற்ற விடாமல் என் ைககைளக் கட்டிப் ேபாட்டது 
எது?....... எது? ஆம்@ "சத்தியம்!" என்ற இந்த ஐந்து எழுத்துக்களுக்காகத் தாேன 
திlபன், " அகிம்ைச" என்ற நான்கு எழுத்துக்கைளக் ெகாண்ட ேபாராட்டக் 
களத்தில் குதித்தான். 

  

கடைம – கண்ணியம் - கட்டுப்பாடு என்ற மூன்று உயrய அம்சங்களினால் 
ேவரூன்றி வளர்த்த விடுதைலப் புலிகள் இயக்கத்ைதச் ேசர்ந்தவன் என்பதால், 

'கட்டுப்பாடு' என்ற நல்வழியிேல ெகாடுத்த சத்தியத்ைதக் காப்பாற்றுவதற்காகத் 
திlபைன என் கண்ெணதிrேலேய 'பலி' ெகாடுப்பைதத் தவிர, ேவறு 
வழிெயான்றும் எனக்குத் ெதrயவில்ைல. என் கடைமையச் ெசய்வதற்காக 
ேமைடயின் பின்பக்கம் இறங்கிச் ெசல்கிேறன். அங்ேக பிரதித் தைலவர் 
மாத்தயா நிற்கிறார். அவrடம் திlபனின் உடல் நிைலயின் அபாயகரத்ைதப் 
பற்றி எடுத்துைரக்கிேறன். திlபனின் உடல் நிைல ேமாசமாகிவிட்ட விடயம் 



யாழ்ப்பாணக் குடாநாடு முழுவதும் பரவத் ெதாடங்கியது விடுதைலப் 
புலிகளின் உறுப்பினர்களும் ெபாதுமக்களும் ேமைடையச் சுற்றி வைளத்துக் 
ெகாண்டனர். திlபனுக்கு கைடசி நிமிடம் வைரயும் ஒருவித சிகிச்ைசயும் 
அளிக்க முடியாமல் எமது ைககள் கட்டப்பட்டிருந்ததற்கு ேவறு முக்கிய 
காரணமும் ஒன்று இருந்தது. எமது காதில் விழக்கூடியதாகேவ பல எதிரணி 
உறுப்பினர்களும், எமது இயக்கத்துக்கு எதிரானவர்களும் ேபசியைதக் காதால் 
ேகட்டவர்களில் நானும் ஒருவன். "புலிகள் தந்திரமாக மக்கள் மனத்ைத 
மாற்றுவதற்காக உண்ணாவிரதம் என்ற ெபயrேல தண்ணிையக் 
குடிச்சுக்ெகாண்டு இருப்பார்கள்… ஆர் இைதக் காணப்ேபாகினம்? கைடசியில் 5 

தீர்மானங்களும் நிைறேவறுமட்டும் ைவத்தியம் ெசய்து ஆைளச் 
சாகவிடமாட்டினம்… இதுதான் இந்த சாகும்வைர நீர் அருந்தாமல் 
உண்ணாவிரதம் இருப்பதன் உண்ைம…" இப்படியான ேபச்சுக்களுக்கு உண்ைம 
வடிவம் ெகாடுத்து, "புலிகள் ெபாய்யர்கள்" என்ற ெகட்ட ெபயைர வரவிடாமல் 
காப்பாற்றுவதற்காகவும் எம்ைககள் கட்டப்பட்டிருந்தனேவ தவிர, ேவறு 
ஒன்றுக்காகவும் அல்ல. 

எம் ைககள் மட்டும் கட்டுப்படாமல் இருந்திருந்தால், எமது உயிrனும் 
ேமலான, தியாக தீபம் திlபைன எமது உயிர்கைளக் ெகாடுத்தாவது 
காப்பாற்றியிருப்ேபாம்…. ஆனால்…… முடியவில்;;ைலேய? விதி! தன் வலிய 
கரங்கைள மிக நன்றாகேவ திlபனின் கழுத்தில் இறுக்கிவிட்டான். உயிருடன் 
அந்த மனித ெதய்வம் நீண்ட ேநரம் ேபாராடிக் ெகாண்டிருப்பைத என் 
கண்களால் பார்க்கேவண்டிய நிைல ஏற்பட்டைமக்காக, நான் ெவட்கப்பட்ேடன். 
ேவதைனப்பட்ேடன். ஆனால், என்ன ெசய்ய முடியும்? 265 மணித்தியாலங்கள் 
தனது சாகும்வைரயிலான உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்ைத ெவற்றிகரமாக 
நடாத்தி முடித்த அந்த தியாகத் திlபன், இன்று காைல (26.09. 1987) 10.48 

மணியளவில், எம்ைமெயல்லாம் இந்தப் பாழும் உலகில் பrதவிக்க 
விட்டுவிட்டுத் தான் மட்டும் ேபாய்விட்டான். ஆம்@ தமிழர்தம் விளக்கு 
அைணந்துவிட்டது! அைணந்ேதவிட்டது! ெடாக்ரர் சிவகுமார் அவர்கள், திlபன் 
இறந்;த பின் அவைரப் பrேசாதைன ெசய்து தனது இறுதியான முடிைவச் 
ெசால்லிவிட்டு, திlபனின் பாதங்களில் விழுந்து வணங்கி எழுந்த ேபாது, 

மக்கள் கதறி அழத் ெதாடங்கினர்… எங்கும் அழுைகச் சத்தம்…. விம்மல் ஒலி… 

ேசாக இைச…. வானேம இடிந்து விட்டைதப் ேபான்ற ேவதைன எல்ேலாைரயும் 
ஆக்கிரமித்திருந்தது. வானத்து நிலவு கீேழ விழுந்து விட்டது ேபான்ற 
உணர்வு! காைல 11 மணிக்கு 'என்பார்ம்' ெசய்வதற்காக, அவரது உடைல யாழ். 
ைவத்தியக் கல்லூrக்கு எடுத்துச் ெசன்ேறாம். பிற்பகல் 4.15 மணியளவில் 
திரும்பவும் அேத ேமைடக்கு முன்பாக அவrன் புகழுடம்பு ெபாதுமக்களின் 
அஞ்சலிக்காக ைவக்கப்பட்டது. 

விடுதைலப் புலிகளின் புள்ளி ேபாட்ட, பச்ைசயும் - கறுப்பும் கலந்த இராணுவ 
உைடயும், ெதாப்பியும் திlபனுக்கு அணியப்பட்டு, 'ெலப்டினன்ட் ேகணல்' என்ற 



பட்டமும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. அவர் ெசய்த தியாகத்துக்கு அவருக்கு 
எந்தப் பட்டமும் தகுதியில்ைல, அல்லது ஈடாகாது என்பது எமக்குத் 
ெதrயும்……. ஆனால், என்ன ெசய்ய முடியும்? அவைரப் படுக்க ைவத்திருந்த 
ேபைழைய, விடுதைலப்புலிகளின் சிவப்பு நிறத்திலான ெகாடி 
அலங்கrத்திருந்தது. தந்ைத, சேகாதரங்கள், உறவினர்கள் ஆகிேயார் உடைல 
வந்து தrசித்துச் ெசன்றனர். ெபட்டிையத் திறந்ததுேம அவரது அன்புத் 
தந்ைதயும், ஓய்வு ெபற்ற ஆசிrயருமான, திரு. இராைசயா அவர்கள் "ஓ…" 

என்று அலறியவாறு அவர் உடல்மீது விழுந்து புரண்டு அழத் 
ெதாடங்கிவிட்டார். அவrன் அழுைகையத் ெதாடர்ந்து ெபாதுமக்களும், சிறு 
பிள்ைளகைளப் ேபால் குலுங்கிக் குலுங்கி அழுத காட்சி ெநஞ்ைச உருக்கியது. 
ெபாதுமக்கள் மணிக்கணக்காகக் காத்திருந்து, நீண்ட வrைசயிேல வந்து தமது 
இறுதி அஞ்சலிைய மண்ணி

ன் 
ைமந்தனுக்குச் ெசலுத்தினர். ஈேராஸ் இயக்கத் தைலவர் திரு. பாலகுமார், 

தமிழகத்திலிருந்து வருைகதந்து தமிழ்நாடு காமராஜர் காங்கிரஸ் தைலவர் 
திரு. ெநடுமாறன், கவிஞர் காசி ஆனந்தன் ஆகிேயார் கலங்கி அழுதவாறு 
தமது அஞ்சலிையச் ெசலுத்தினர். 

தைலவர் பிரபாகரன், ெசார்ணம், மாத்தயா, குமரப்பா, புேலந்திரன், சந்ேதாசம், 

ெஜானி, பிரபா, இம்ரான், அன்ரன் மாஸ்ரர், சங்கர் அண்ணா, நேடசன் மற்றும் 
ஏைனய இயக்க உறுப்பினர்களும் தத்தம் இறுதி அஞ்சலிையத் தமது 
ேதாழனுக்குச் ெசலுத்தினர். சாஜகான், நேரன், அருணா, சிறி, ராஜன், திேனஸ் 
ேபான்ேறார் தம்ைமச் சமாளிக்க முடியாமல் விம்மி விம்மி அழுதனர். 
திlபனின் தியாகப் பயணத்தில் 12 நாட்கள் அவrன் கூட இருந்து, அவrன் 
ேபாராட்டத்தில் பங்குபற்றி, ேவதைனயின் எல்ைலக்ேக ெசன்றுவந்த எனக்கு, 

இந்த அதிர்ச்சியிலிருந்து மீள்வதற்கு இன்னும் எத்தைன நாட்கள் ேதைவேயா 



நானறிேயன். ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம்! திlபனின் உயிர் 
அநியாயமாகப் ேபாகவில்ைல அதற்குப் பதிலாக அவர் ஒரு படிப்பிைனைய 
எமக்குக் கற்பித்து விட்டுப் ேபாயுள்ளார்… அகிம்ைசப் ேபாராட்டம் என்பது 
மனித ேநயமும், உயர் பண்பும் மிக்கவர்களிடம்தான் நல்ல விைளவுகைள 
ஏற்படுத்தும்… ஆயுதங்கள் தான் எமது தமிழீழப் ேபாராட்டத்ைதப் 
ெபாறுத்தவைர சrயான பதில் தரமுடியும் என்பைதயும், திlபன் 
மைறமுகமாக உணர்த்திவிட்டுப் ேபாயிருக்கிறார் என்பேத எமது கணிப்பு… 

அந்தத் தியாக தீபத்தின் இலட்சியங்கள் நிைறேவற, எம்ைம நாம் 
அர்ப்பணிப்ேபாமாக! 

 

 


