
முதலாம் நாள் 

 

தியாக தீபம் திலீபன் – முதலாம் நாள் 

நினனவனலகள் 

1987 ம் ஆண்டு செப்ரம்பர ்மாதம் 15ம் திகதி. இது திலீபனுடன் முதலாம் நாள். 

(கவிஞர ்மு.வே.வ ா இன் உரரயில் இருந்து) 

 

தியாக பயணம் ததாடர்வதற்கான ஆரம்பம் 

 

காரல ஒன்பது மணியிருக்கும் பாடொரலப் பிள்ரளகள் ேரிரெ ாக ேந்து 

திலீபரன ெந்தித்து விரடசபறுகிறாரக்ள். எல்வலாருடனும் அேர ் அன்பாக 

வபசுகிறார.் வோக்கிவடாக்கியில் தரலேருடன் சில நிமிடங்கள் வபசுகிறார.் 

வபசிவிட்டு அந்த மண்ணிற ோகனத்ரத வநாக்கி நடக்கிறார.் எல்வலாரும் பின் 

சதாடரந்்வதாம். ஆம் அேரது தி ாகப்ப ணம் ஆரம்பமாகிவிட்டது. மிக மிடுக்காக 

நடந்து முன் ஆெனத்தில் வபா ் ஏறினார.் 

அேரது பக்கத்தில் சொரண்ம், அன்ரன் மாஸ்ரர,் முரளி. பின் ஆெனத்தில் காசி 

ஆனந்தன், ராஜன், நான் வேறும் சிலர.் ோகனம் நல்லூர ் கந்தொமி வகாவிரல 

வநாக்கி ஓடுகிறது. பாரதயின் இரு பக்கத்திலும் மாணேரக்ளும், சபாதுமக்களும் 

ரக ரெத்து ேழி னுப்புகிறாரக்ள். நல்லூர ் கந்தொமி வகாவிரல 

சென்றரடந்வதாம். ோகனம் நின்றது. திலீபன் உண்ணாவிரத வமரட வநாக்கிெ ்

செல்கிறார.் நாங்களும் பின்னால் வபா ்க்சகாண்டிருக்கிவறாம். 
 
 
 

 



தமிழீழ தாயின் எதிர்பாராத ஆசியினன தபறுகின்றார். 

 

 

 

எதிரப்ாராத விதமாக அந்த நிகழ்ெச்ி நடந்தது, ே தான ஓர ்அம்மா. தள்ளாத சிேந்த 

நிற வமனி, பழுத்த தரல, ஆனால் ஒளிதேளும் கண்களில் கண்ணீர ்மல்க திலீபரன 

மறித்து தன் ரகயில் சுமந்து ேந்த அரெ்ெ்ரண ெரரயில் இருந்து நடுங்கும் 

விரல்களால் திரு நீற்ரற எடுத்து திலிபனின் சநற்றியில் பூசுகிறார.் சுற்றியிருந்த 

கமராக்கள் எல்லாம் அந்த காட்சிர  கிளிக் செ ்தது. வீரத்திலகமிடுகிறார ்அந்தத் 

தா ். தா ற்ற திலீபன் அந்த தாயின் பாெ உணரவ்ில் மூழ்கிப்வபானார.் 

 

 

பபாராளி பிரசாத் இன் ஆரம்ப உனர. (பமஜர ்பிரசாத்) 

 

காரல மணி 9.45 உண்ணாவிரத வமரடயிவல நாற்காலியிவல திலீபரன அமர 

ரேத்வதாம். திலீபனின் அருவக நான், ராஜன், பிரொத,் சிறி ஆகிவ ார ்

அமரந்்திருந்வதாம். திலீபனின் தி ாகப் ப ணம் ஆரம்பமாகிவிட்டது. அன்று 

பக்கத்திலிருந்த வமரடயில் பிரொத்தின் தரலரமயில் கூட்டம் நரடசபற்றது. திரு. 

நவடென், கவிஞர ்காசி ஆனந்தன் ஆகிவ ார ்திலீபனின் உண்ணாவிரதம் எதற்காக 

ஆரம்பிக்கப்படுகிறது என்பதரனப்பற்றி விளக்கம் அளித்தாரக்ள். தமிழ் 

மக்களினதும், தமிழர ் தா கத்தினதும் உரிரமகரள வபணும் வநாக்கமாக 

இந்தி மக்களின் கேனத்ரத ஈரக்்கும் ேரகயில் தமிழீழ விடுதரலப் புலிகளால் முன் 

ரேக்கப்பட்ட ஐந்து வகாரிக்ரககளும் விளக்கப்பட்டன. 
 



 

ஐந்து அம்ச பகாரிக்னக. 

  

1) பயங்கரவாத தனடசச்ட்டத்தின் கீழ் இன்னமும் தடுப்புக்காவலில் அல்லது 

சினறகளில் உள்பளார் விடுவிக்கப்படல் பவண்டும். 

  

2) புனர்வாழ்வு என்ற தபயரில் தமிழர் தாயகத்தில் நாடாத்தப்படும் சிங்கள 

குடிபயற்றங்கள் உடனடியாக நிறுத்தப்படல் பவண்டும். 

  

3) இனடக்கால அரசு நிறுவப்படும் வனர புனர்வாழ்வு என்று அனழக்கப்படும் 

சகல பவனலகளும் நிறுத்தப்படல் பவண்டும். 
  

4) வடகிழக்கு மாகாணங்களில் தபாலிஸ் நினலயங்கள் திறக்கப்படுவது 

உடனடியாக நிறுத்தப்படல் பவண்டும். 

  

5) இந்திய அனமதிப்பனடயின் பமற்பார்னவயில் ஊரக்ாவல் பனட என 

அனழக்கப்படுபவாருக்கு வழங்கப்தபற்ற ஆயுதங்கள் திரும்பப்தபறப்பட்டு 

தம்ிழ்க்கிராமங்கள், பள்ளிக்கூடங்களில் குடி தகாண்டுள்ள இராணுவ , தபாலிஸ் 

நினலயங்கள் மூடப்படபவண்டும். 

 

  

பிரொத் அேரக்ளால் வமற்படி ஐந்து வகாரிக்ரககளும் ோசிக்கப்பட்டன. இவத 

வகாரிக்ரகர  இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு இந்தி  உ ரஸ்்தானிகரின் ரகயில் 

வநரடி ாக கிரடக்கக்கூடி தாக அனுப்பி 24 மணித்தி ால அேகாெமும் 

விடுதரலப்புலிகளால் ேழங்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் 15ம் திகதி ேரரயும் 

தூதுேரிடமிருந்து எந்த பதில்களும் கிரடக்காத காரணத்தினால் ொகும் ேரர 

உண்ணாவிரதமும் மறி ல் வபாராட்டமும் நடத்துேது என தமிழீழ 

விடுதரலப்புலிகளின் பிரவதெப் சபாறுப்பாளரக்ளின் கூட்டத்தில் 

தீரம்ானிக்கப்பட்டது. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



வாசிப்பதற்கு புத்தகங்கள் பகட்ட திலீபன் 

 

அதன்படிதான் இந்த தி ாகெச்ெம்மலின் தி ாகப்ப ணம் ஆரம்பித்தது. பிற்பகல் 

2.00 மணி இருக்கும் திலீபன் கம்பீரமாக வீற்றிருந்தார.் உண்ணாவிரதம் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டு இரண்டு மணித்தி ாலங்கள் முடிந்து விட்டன. இரண்டாேது 

வமரடயிவல நரடசபற்றுக்க ொண்டிருந்த உண்ணாவிரத விளக்கக் கூட்டம் 

முடிேரடந்து விட்டது. படிப்பதற்கு புத்தகம் வேண்டும் என என்காதில் குசுகுசுத்தார ்

திலீபன். நான் ராஜனிடம் சொன்வனன். 

15 நிமிடங்களில் பல அரி  நூல்கள் வமரடக்கு ேந்தன. விடுதரலப்வபாராட்டங்கள் 

பற்றி அறிேதற்கு திலீபனுக்கு ஆரே்ங்கள் எப்வபாதும் உண்டு. பிடல் காஸ்வரா, 

வெகுேவரா, சகாஜுமின், யொசர ்  அரபாத ் வபான்றேரக்ளின் ோழ்க்ரகர  பற்றி  

நூல்கரள வநரம் கிரடக்கும் வபாசதல்லாம் படிப்பார.் பலஸ்தீன மக்களின்் 

ோழ்க்ரகர ப்பற்றி படிப்பசதன்றால் அேருக்கு பலாெச்ுரழ மாதிரி பிடிக்கும். 

பலஸ்தீன கவிரத என்ற நூரல அேரிடம் சகாடுத்வதன். 

 

 

மாணவரக்ள் இனளபயாரக்ளின் உணரச்ச்ி கவினதகள் 

 

அரத மிகவும் ஆரே்த்துடன் படிக்கத்சதாடங்கினார.்மாரல ஐந்து மணிக்கு பக்கத்து 

வமரடயில் மீண்டும் நிகழ்ெச்ிகள் ஆரம்பமாயிற்று. பாடொரல மாணவிகள் வபாட்டி 

வபாட்டுக்சகாண்டு கவிரதகரள ோசிக்கத்சதாடங்கினர.் சுசிலா என்ற மாணவி 

மிகவும் உணரெ்ச்ிேெப்பட்ட நிரலயில் தனது கவிரதர  

ோசித்துக்சகாண்டிருந்தார.் அப்வபாது ஒரு கட்டத்தில் அேர ் அழுவதவிட்டார.் 

“அண்ணா திலீபா இளம் ே தில் உண்ணாமல் தமிழினத்திற்காக நீ தேமிருக்கும் 

வகாலத்ரதக் காணும் தா ்க்குலத்தின் கண்களில் ேடிேது செந்நீர.்” சுசிலாவின் 

விம்மல் திலீபனின் கேனத்ரத திருப்பி து. 

கவிரதத்சதாகுப்ரப மூடிரேத்து விட்டு கவிரத மரழயில் நரன  சதாடங்கினார.் 

அேர ் விழிகளில் முட்டி  நீர ் வதக்கத்ரத ஒருகணம் என் கண்கள் 

காணத்தேறவில்ரல. எத்தரக  இளகி  மனம் அேருக்கு இந்த இளம் குருத்து 

இன்னும் எத்தரன நாட்களுக்கு ஒரு சொட்டு நீர ் கூட அருந்தாமல் ோடி ேதங்க 

வபாகிறது. அகிம்ரெ வபாராட்டத்திற்வக ஆணி வேராக திகழ்ந்த அண்ணல் 

காந்தி டிகள் கூட தன்னுரட  உண்ணாவிரத வபாராட்டங்கரள நீராகாரம் 

அருந்தித்தாவன நடத்தினார.் 

 

 

 

திலீபனின் தியாகபயணம் ஓர.். 

ஐரிஸ் வபாராட்ட வீரர ் சபாபிஸ் ஆன்ஸ் என்ன செ ்தார?் சிரறக்குள் நீராகாரம் 

அருந்தித்தான் உண்ணாவிரத வபாராட்டத்ரத ஆரம்பித்து உயிர ் நீத்தார.் இந்த 



உண்ணாவிரதம் அரசின் தரலயீட்டினால் சேற்றி சபறுமானால் அந்த சேற்றி 

திலிபரனவ  ொரும். அதுவபால் இந்தி  அரசு நடேடிக்ரக எடுக்காமல் இறுதி 

உண்ணாவிரதம் இருந்வத திலீபன் இறக்க வநரிட்டால் அதில் கிரடக்கும் வதால்வியும் 

திலீபனுக்கு கிரடக்கும் மாசபரும் சேற்றிதான். 

 

 

நல்லூர ்ஓர் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடம் 

 

உலகின் புதி  அத்தி ா ம் ஒன்றின் சிருஸ்டி கரத்்தா என்ற சபருரம அேரனவ  

ொரும். ஆனால் அதற்காக எங்கள் குல விளக்ரக நாவம அரணக்க வேண்டுமா? 

இரறோ திலீபரன காப்பாற்றிவிடு. கூடியிருந்த மக்கள் நல்லூர ்கந்தனிடம் அடிக்கடி 

இப்படி வேண்டிக்சகாள்கிறாரக்ள். இரத நான் அேதானித்வதன். பழம் தமிழ் 

மன்னனாகி  ெங்கிலி ன் அரொண்ட நல்லூர ் அரெ தானியிவல, தமிழ்க்கடவுள் 

ஆகி  குமரனின் ெந்நிதியில் ஓர ்இளம் புலி உண்ணாமல் துேண்டு கிடந்தது. ஒரு 

நல்ல முடிவு கிரடக்க வேண்டும். இல்ரலவ ல் உலகில் நீதி செத்து விடும். எனக்குள் 

இப்படி எண்ணிக்சகாண்வடன். 

அப்வபாது ஒர ் வமரடயில் முழங்கிக்சகாண்டிருக்கிறான். திலீபன் அண்ணாவின் 

வகாரிக்ரககள் மட்டுமல்ல, தமிழ் மக்களின் வகாரிக்ரககளும் இதுதான் இரத 

நிரறவேற்ற வேண்டி து இந்தி  அரசின் கடரம ாகும். அேர ்தமிழீழம்  தாருங்கள் 

என்பதற்காக உண்ணாவிரதம் இருக்கவில்ரலவ . இந்தி  இலங்ரக ஒப்பந்தத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஐந்வத ஐந்து வகாரிக்ரககரள நிரறவேற்றும்படி 

ேற்புறுத்தித்தான் ொகும் உண்ணாவிரதத்ரத ஆரம்ப்ித்திருக்கிறார.் 

 

 

தமிழீழ பதசியத்தனலவர ்திலீபனன பாரக்்க 

வருகின்றார ்

 

இந்தக்காரணத்தாலாேது இந்தி  அரசு இரத நிரறவேற்ற தேறுமானால் திலீபன் 

அண்ணா இறப்பது நிெெ் ம். திலீபன் அண்ணா இறந்தால் ஒரு பூகம்பம் இங்வக 

சேடிக்கும். ஒரு புரட்சி இங்வக சேடிக்கும். இதுதான் என்னால் கூற முடியும். அேரின் 

வபெச்ு முடிந்ததும் அங்கு கூடியிருந்த மக்கள் அப்வபெர்ெ ேரவேற்பதுவபால் 

ரககரள தட்டி ஆரோரித்தனர.் அந்த ஒலி அடங்க சேகு வநரம் பிடித்தது. அன்று 

இரவு 11.00 மணி ளவில் தரலேர ்பிரபாகரன் திலீபரன பாரப்்பதற்காக வமரடக்கு 

ேருகிறார.் 

அேருடன் சொரண்ம், இம்ரான், அஜித், ெங்கர,் சஜானி இப்படி பலரும் ேருகின்றனர.் 

சேகுவநரம் ேரர தரலேருடன் உரர ாடிக்சகாண்டிருந்தார ் திலீபன்.  ாரரயும் 

அதிக வநரம் வபெ அனுமதிக்க வேண்டாம் என்று வபாகும் வபாது என்னிடம் 

கூறிவிட்டுெச்ென்றார ் தரலேர.் நீர,் உணவு உட்சகாள்ளாத ஒருேர ் சதாடரந்்து 



வபசிக்சகாண்டிருந்தால் விரரவில் கரளப்பரடந்து விடுோர.் இதனால்தான் 

தரலேர ்அப்படி கூறிவிட்டுெச்ென்றார.் 

 

 

பத்திரினகயாளர் வருனக 

 

அன்றிரவு பத்திரிரக நிருபரக்ளும் பத்திரிரக துரறர  ொரந்்தேரக்ளும் திலீபரன 

பாரக்்க வமரடக்கு ேந்திருந்தனர.் முரசொலி ஆசிரி ர ்திருெச்ெல்ேம், ஈழமுரரெ 

வெரந்்த பசீர ் வபான்வறாருடன் திலீபன் மனம் திறந்து வபசினார.் அேரர 

கட்டுப்படுத்த எனக்கு மிகவும் ெங்கடமாக இருந்தது. அதிகம் வபசி உடம்ரப 

சகடுத்துக்சகாள்ள வபாகிறாவர என்பதால் அேரர அன்பாக கடிந்து சகாண்வடன். 

இரவு 11.30 மணி ளவில் கஸ்டப்பட்டு சிறுநீர ் கழித்து விட்டு 12.00 மணி ளவில் 

படுக்ரகக்குெ ்சென்றார.் 

 

 

முதல் நாள் முடிவு, அதிகானல 1.30 இற்கு 

உறங்கினார் 

அேர ்ஆழ்ந்து உறங்கத்சதாடங்கி வபாது வநரம் 1.30 மணி. அேரின் நாடித்துடிப்ரப 

பிடித்து அேதானித்வதன். நாடித்துடிப்பு 88. சுவாசத்துடிப்பு 20. அேர ் சு  

நிரனவோடு இருக்கும் வபாது ரேத்தி  பரிவொதரனக்கு அனுமதிக்க மாட்டார.் 

தனக்கு உயிர ்மீது ஆரெ இல்ரல என்பதால் பரிவொதரன வதரே இல்ரல என்று 

கூறுோர.் அேர ்விருப்பத்திற்கு மாறாக உணவோ, நீவரா, மருத்துேவமா இறுதிேரர 

அளிக்கக்கூடாது என்று முதல் நாவள என்னிடம் ெத்தி ம் ோங்கிவிட்டார.் 
 

 

 

 

இந்த தியாக தீபத்தின்் உண்ணாவிரத பபாராட்டத்தின் முதல்நாள் முடிவு 

தபற்றது. 

 


