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ரக�ய� �த��ர�
ஆக�� �த� வார��� ��ைப �றநக� ப��க��
உ�ள �ல இ� ந�ச��ர ேஹா�ட� ம��� லா��க��
மா�வ� மாவ�ட� காவ��ைற ெர�� நட��
ெபா�ம�க���� ெதா�தர� என��� அ�� த��
இ��த மணமாகாத ேஜா�கைள� ைக� ெச��
அைழ��� ேபா� அவ�க� ெப�ேறா���� தகவ�
ெசா�� இ���றா�க�. இ� த� நப� உ�ைமக���
எ�ரான அராஜக நடவ��ைக என ஊடக�க��� ச�க
வைலதள�க��� எ���� வ��க, �சாரைண ஒ��
���� �ட�ப�� �த� க�டமா� ேபா�� ெச�த�
�ைழ தா� என �சாரைண அ�கா� ஒ���
ெகா�����றா�.
இ��யா எ�ற �த��ர ேதச��� பர�பர� ச�மத�
ெகா�ட எவ�� எவ�ட�� உற� ெகா�ளலா� எ��
தா� அர�ய� சாசன� ���ற�. இட�, ெபா��, ஏவ�
���ய� எ�றா�� இ�ச�பவ��� ��கா, கட�கைர,
�ைரயர�� ேபா�ற ெபா�ம�க� (���பா� வய�

வராேதா�) �ழ��� இட�க�� அவ�க� இைத
�க��த��ைல. அதனா� இத�� public nuisance /
indecent behaviour எ�� ப�டம��க எ�த
�கா��ர�� இ�ைல. த�� இத� இ�த� த� நப�
அ���ற��� எ�ரான த� க�டன�கைள இ��
அ��தமா�� ப�� ெச��ற�. ஆனா� இ�� அ�க
கவன� ெபறாத ம��ெமா� ேகாண���.
��ப�ட ேஜா�க�� ஒ�� தா�க� ��சயதா��த�
���தவ�க� எ��ற�; தா� �ைலமக� அ�ல, ஏ�
இ�த இ���� ஆளாக ேவ��� என� ேக��றா� ஒ�
ெப�. இ�ெனா� ைபய� த� த�ைத�� இைத�
ெசா�னதா� அவ� �க��ேலேய ���க ��ய��ைல
எ��றா�. இவ�க� அைனவ�� ஒ��� ெகா���
�ஷய� ஒ�� தா�: நா� கல� ெகா�ள
�����ேற�. ஆனா� அ� யா���� ெத�ய
வர��டா�, ஏென�றா� இ� ச�க ��க��ப�
அ���ற�. என�� இ�த� ச�க��� ந�ல ைபய� /
ஒ��கமான ெப� ���ைர�� ேவ���, உட�
ேதைவைய�� ����� ெகா�ள ேவ���.
கலாசார� காவல�க� எ�� ேபா�சாைர எ�����

ேநர��� அேத கலாசார�ைத� ெக��யாக� ���த ப�
தாேன இ���ேறா�! அ�த ேஜா�க�� ஒ�வ� �ட
“ஆ�, நா�க� பர�பர ச�மத��ட� உற�
ெகா�ேடா�. அ�� மைற�க ஏ���ைல. எ�க�
அ�தர�க��� தைல��� இைத� ெபா�ெவ���
ெசா�ல ைவ�தவ�க� தா� இத�� ெவ��� தைல��ய
ேவ���.” எ�� ஏ� ெசா�ல��ைல?
காரண� நா� ஒ� �ஷய��� இ� எ���ைனகைள��
க�� இ���� ெகா�����ேறா�. நம��
கலாசார����� க���ப�டவ� எ�ற ந�சா���
ேவ���, ரக�யமா� அ�கலாசார�ைத உைட��
எ�ய�� ேவ���. உதாரணமா� ைக�
ெச�ய�ப�டவ�க�� ந�ப�க� எ�� ெசா���
ெகா�� கல� ெச�த�க� அ�ல� க�ள�காதல�கேள
ெப��பா�ைம எ�ப� எ� அ�மான�. அவ�க�
நாைள இைத எ�லா� மைற�தப� இ�ெனா�வைர�
��னைக�ட� மண� ெச�வ�. இ�� இ�த� �ட��
ேவ���, நாைள ஒ��கமான ஆ� எ�ற சா��த�ட�
மண வா��ைக��� பா�கா��� ேவ���.
ந� எ��பா��� �ர�ப�� இ���� ேபா�

அ��பைடவா�க� அ���ற� தா� ெச�வா�க�.
அவ�க� ம��ம�ல, ந� ரக�ய� அ��த
சா�வானவ�க�� ச�த��ப� வா��தா�
அேயா��ய�தன� ெச�வ�.
ேவ��ய� கலாசாரமா, ெவ��பைட�த�ைம�ட�
��தைலயா என நா� ��� ெச�ய ேவ���.
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�கழ� தவ�ய உைரயாட�

: Editor’s Choice
�கழ� தவ�ய உைரயாட�
சமகால� த�� எ��தாள�க�� ���யமானவ�
ெப�மா���க�. 90க�� ஆர�ப��� எ�த�
ெதாட�� இ�� வைர��� ேகாேலா�� வ�� ெவ��
�ழா�கார�கைளேய நா� இ�� சமகால எ��தாள�க�
என� ������ேற�. வடேம��� த�ழக��� வ�டார
வழ��� அ�ப�� ம�க�� ப�ேவ� காலக�ட
வா��யைல, கலாசார�ைத �வ���� தா� ேவ�ப��
இட�க�� �ம����� ெப�மா���க� எ����ள

��ன�க� ந�ன� த�� இல��ய வரலா��� த���க
இயலாதைவ.

த�� ���த� ப�� ஆர�ப� ��தைன எ��த 2014
�ச�ப� மாத��ேலேய இத�� �கமா�, �ரதான
அைடயாளமா� இ��க� ேபாவ� சமகால
எ��தாள�க�� ேந�காண�க� எ�பைத ���
ெச�ேத�. அதேனா� இைண�ேத ��வான� �த�
��� ேந�காண�க� எவ�ைடயைவ எ�ப��.
அத�ப�ேய �த�ர��� நட�ேத�ன. ��றாவதா�
ெப�மா���க�. இைடேய மாெதா�பாக�

ச��ைசக�� அைதெயா�� எ��தாள�
ெப�மா���க� இற�� ��டா� என அவேர
அ���த�� �க��தன.
ச��ைசக� த����� ேப�ேவா� என அவைர
ேந�காண� ெச�ய �ய�ற�� ேதா���� ���த�.
இ��ைற ேவ� யாைரயாவ� ேந�காண� ெச�யலா�,
அ��த �ைற ���� ெப�மா���கைன �யலலா�
எ�� இத�� அேலாசைன� ���� எ��ப�ப�ட
�யாயமான �பா��ைன ம��ேத�. எ� மன��
எ������த வ�ைசைய� கைல�க ���ப��ைல.
ஒ�� அவ� ேந�காண�ட� இத� வ��, அ�ல� எவ�
ேந�காண�� இட�ெபறாமேல ெவ�வர��� என�
��வாதமா� இ��ேத�.
��பா� ேந�காண��� மா��� சமரசமா�
ெப�மா���க� �ற��தழா� இதைழ� ெகா��
வரலா� என� சமாதான� ெகா�ேட�. ந�ப�க�,
���ய�த�க� என� கல�� க�� அவைர� ப��
ப�ேவ� தர�� பா�ைவக�� இ�� ப�வா�
இ��பதாக உண��ேற�. அ�வைக�� ெதா���
�ைறவ���ற�. ஒ� ���ய �ய���� எ�ேனா�

ேதா� ெகா��� இ�� ப�க��தவ�க� அைனவ����
ந��.
�த��ர �ன�ைத ஒ�� ெவ�வ�� இத� பைட���
�த��ர� ம��க�ப�ட ஓ� எ��தாள��� �ற��தழாக
அைமவ� நைக�ர� ம��� எ�பதாக� ேத�காம�
�ஜ �த��ரமாக �����ேற�.
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ேந�காண�

(ேந�காண� இட� ெபறாதத� ெமௗன அைடயாளமா�
இ�த� ப�க�ைத ெவ�ைமயா� �ர���ேற�.)

3

ெப�மா���க� க�ைதக� :
அ�த� ெத�நா��� நா�
யா���ைல

ெப�மா���க� க�ைதக� : அ�த� ெத�நா���
நா� யா���ைல
(�� �த��� க�க� & ெவ��ச��த�
ஞா���யாழ�ெச�வா� ெதா��கைள ��ைவ��)
க�தா �ர�தர�

“நாவலா��ய� ைட�ைர�ட�ட�
ேபாரா��ெகா������ ேபா�, க�ஞ� க�ணா�
ஜ�ன�� ���ள ஈைய பா����ெகா����பா�” –
��� கா���, அெம��க க�ஞ�

நாவலா��யராக�� க�ஞராக�� இ���� ஒ�
பைட�பா� எ�ன ெச�வா�? ைட�ைர�ட�ட�
ேபாரா��ெகா����பாரா அ�ல� பற�தைல பா����
ெகா����பாரா? பற�த�� ஆ�ைள�ப��
�சன�ப��� ெகா����கலா�. அ�ல�
�சன�ப�பவைர சமாதான�ப���� ெகா����கலா�.
நாவலா��யராக�� ��கைத எ��தாளராக��
�ம�சகராக�� அ�ய�ப�� ெப�மா���க��
இ�ெனா� �க� க�ைத. தன� பைட��க�� ஆ�
வ�வ� க�ைத எ�� ெசா��றா� அவ�.
”க�ைத�� அ��பைட வ�வ� மன����
உ�வா���ட�� எ��வ� எ��. ைக�� இ����
��தக� ப�க� ஒ��ேலா �ைட��� �������ேலா

ச�ெடன� ப�வா�கலா�. கண��� ேந�� �க��
க�ைத. அைத உ�வா�க� ெப�� ��மாசனேமா
யா�ம�ற அனா�ெவ� உலாவேலா எ�லா� த���த
ெப�ேநரேமா அவ�ய��ைல. ேபா�றேபா���
வ��ேச�� அ�. மர இைல உ���� கா�� ெவ���
பய��� �ல� ேச�வ� மா��தா� க��பயண��.
எ�ேக எ��த� ��� உ�வா��, அ� ��கன���
வள�� �த� எ�ப� எ�பைத அ�வ� க�ன�.
அேதேபால�தா� ப��த�� மர������ உ���
கண��. எ�ேபா�� தயாராக இ���� �ல� ேபா�
க�ஞ�. இ��த� இய�பாக �க�வதாேலேய
க�ைத�த�ச� என��� ேதைவ�ப��ற�” என�
������றா� ஆ��ய�.

க�ைத எ��வ�� �ைன� எ��வ�� இ� ேவ�
�ஷய�க� எ�ேற எ��தாள�க� க���றா�க�.
இர��� ����� ெவ�ேவறான இைச� க��க�
ேபால எ��றா� கா���. இர�� இைச�

க��க��� ேத��� ெப�வ� அசாதாரண �ஷய�.
அ�த அசாதாரண� ெவ� இல�வாக ெப�மா�
��க���� ைகவ�����ற�. கண��� ேந�� �க��
எ�� க�ைதைய� ெசா��� ெப�மா� ��க� அ�த�
கண��� உ�வா��� எ�ண�ற உலக�க��
மாய�தா� க�ைத எ��� ரசவாத�.
ஒ�ெவா� க�ைத�� அத� வைர��� ஓ� உலக�.
ஒ� பற�த�� ஆ�ைள� ேபால. “�ேட� பற�த��
ஆ�� அ�வள�தா�” எ�� சமாதான� ெசா��ற�
ெப�மா� ��க�� க�ைத ஒ��. ஆனா� க�ைத��
அ�த� சமாதான� ேதைவ��ைல. �ல வ�க��
க�டைம�க�ப����தா�� அதனள�� அ�
��ைமயான, �ைறவான ஓ� உலக�. அ�
உ�வா��யவ�� உலக� ம��ம�ல. வா��பவ��
உலகமாவ��தா� பைட��� ேநா�க��.
ெப�மா���க�� க�ைதக�� அ�ப�ேய!
ெப�மா���க�� க�ைதக� உ�வா��� ஒ�ெவா�
உலக�� எ�ைமயான�, வ�கரமான�, ஆழமான�.
அக�ண��� �� ப��� �ட��� ஏேதாெவா�
த�ண��� �� நா� ����� எ��பாராத, ��ய

ெவ��ச�ைத� பா���வ�. அ����� ஏேதா ஒ�
மற�க�ப�ட வ�ையேயா கட�� வ�த
��னைகையேயா ��ெட���� ெகா��ப�. வ�களா�
அ�ல� ��னைககளா� ஆன நா� மற�ேத ேபான நம�
��ன��� உலக�கைள ஒ� ெச�ல�
�ரா�ைய�ேபால நம� உ�ள�ைக� கதகத�����
ெகா�� வ�� ைவ��ற� ெப�மா���க��
க�ைதக�, ஒ� கண�ெபா�ேத��.

சமய�க�� வ�ேயா ��னைகேயா இ�லாம� ெவ��
ச�ப���களாகேவ கட�� வ������ எ�ண�ற
ெபா��க�� ஏேதா ஒ�ைற அத� ��ர�ேதா��
அட���ேயா�� ந� ��� ���� ����ட ெச��ற�.
ெத��க�� நா�க�� அைல��தேலா அ�ல�
மரணேமா எ�ேபா�� ஏதாக�� இ��த��ைல.
க�ெல�தேலா உண��தேலா எைத�� ெச�யாத நா�
நா��� யாராக�� இ�ைல, இ�ேபா�� இ�
எ�ேபா��. ஆனா� இ�த க�ைத�� �ற� ெத�நா�
என�� த��த ஒ� உலக�.

இழ� ���� சாய� ஏ���லாம�
எ� ��� �� ஒ� சா� �க��த�
அர�� ெச�ய��� ��மண��
எ�ேபா�� ப���ற��வ� ேபா�
அ�த நா� இற�� ேபா���த�
�ஷ���� ������கலா�
ஆகாத உணைவ யாேர�� ைவ����கலா�
�லநா� உட��ைல
ச���லாம�� இ�����கலா�
ஓ�ட� எ���லாம�
அைல�� ���� ெத�நா���
எ��� எ�ேபா�� ேநரலா�
இ���� வைர
எ�ேக ேபாவெதன� ��மா���� ெகா�ளாமேல
ேபா�� ெகா����த�
எ�ேக ப���ற��வெதன யா�� அத��
������க��ைல
யா���� ப�� ெசா�ல அ�
கடைம�ப����க��ைல
அ��த ேவைள உண��ெகன

எ�த ஏ�பா�� ெச�� பத�றமைட�த��ைல
க�ெல�பவைர� க�டா� �ல� ஓட��
உண��பவைர ஒ� வாலா�டலா�
ெப�ைம�ப��த��
ெச�த� த�ர
உறேவ���ைல அத��
உட���
அர� உ���த ��க�.
ஒ� வா���� வ�ைய�� ேவெறா� வா����
ெமௗன�ைத�� உ�வா��வ� இ�த க�ைத. க�ைத
எ�பேத ெமௗன�. ெமௗன��� ���. ஆனா�
ெத�நா�� பத�ற��ைம�� அத� மரண���
அநாதைம�� இ� ஒ� ேபா�� அேத ேபா���க�
ேபாவ��ைல.
வா��க��ைய � கா�ைகக��� ��ய��
உ���ெத�� எ�ய உலக�க� அவ� உ�வா��பைவ.
அேத ேநர� வ�ைமயான அர�ய� ���களாக��
அைவ சமய�க�� உ��ெகா���றன.
“க�ைதைய� �ர���க� ெகா���� மன�ைல�����

எ�ேபாேதா ��ப����ேட�. அதனா� �ல
க�ைதக� �ழ� சா��� உடன�யாக� ெபற ேவ��ய
கவன�ைத இழ������றன” எ��றா�
ெப�மா���க�. ஆனா� �ல வ�ட�க��� ���
ெவ�யான அவர� �ல�பட� கா��க� க�ைத
இ�ைறய அர�ய� �ழேலா� ெகா������
ெபா��த�பா�ைட யேத�ைசயான� எ�� கட���ட
��யா�. �ல�பட வைல�தள�கைள தைட ெச�தத�
��ன��� ஏ�ப�ட �வாத�க�� ம��க�யலாத�,
அத� �ர��� த�ைம ப��ய�. தைட எ�த அள���
எ���க�பட ேவ��யேதா அேத அள� அ�� உ�ள
�ர�ட� ேபா��� எ���க�பட ேவ��ய��
�வா��க�பட ேவ��ய��.
நா� பா��த �ல�பட�க��
�ைன�� இ���� கா��க� �ல:
ப��த �ைலக� ெகா�ட
இ� ெப�கைள� �ண��
(��வ�ம�லாத இைளஞ�ம�லாத)
��ைபய�
ச�ைட கழ��ைக��
க�க��� ��ச�க� ெத��தன

ெவ�ைள�கார� ஒ�வ�
உைற மா��ய ��
த� ��ைய�
க���� ெப�ெணா������
�ைவ�க� ெகா��தா�
ேவெறா��� ஒ�வ�
இைட�டாம�
அ�ப� இ�ப� என�
ெப��டைல ஏ�� ெகா�ேட���தா�
உட� கா�ட� ���
க���� ெகா�ட ெப�ைண
வ��க�டாயமாக�
����� �ண��தா� ஒ�வ�
ப�தாபமாக� ேதா��ய
ைபய�� ����
வா� ெகா��க ம���� த��னா�
ெப�� ெப�ெணா���
ேநா�����ள �ைளைய�
�ம�� அைல��ெகா�����ேற�
நா�.
எ��ற க�ைத எ�கால����மான�.

ெத��� வ�� ர�த�ைத� பா��க� எ��ற
ெந�டா�� �ர�தா� ஒ��ெமா�த அர�ய�
க�ைத�� �ர��. கால�ைத தா�� ���� ஆ�ற�
அத�� உ��.
ேகா�� ப�ைணக� �க� ேச���� ஊ� என�
��ட அ���� ப�ைண ��க��
���கா� ெவ�ைள� ேகா�க�
இைர ��றப� ����
��வாக அைவ��� இைர�ச�
க��ட� தா�� ெவ�ேயறா�
ப�க��� ேகா��� அல��
ெச�லமா�� ெகா�� அ�வ�ேபா�
ஒ�வா��ைத ேப��ெகா���
���யாக வளரெவ��
இைட�டாத ��� ����
ம��� �க�ட�� ஊ� ��த��
அத�� �ைள�� உ��
வ�வ��பான �ைவ �ைள
ேகா�� ப�ைணக� �க� ேச���� ஊ� என�
எ�க� ேகா�கைள� த�ழக� எ��� அ����ேறா�
இ��யா ��வ�� எ�க��� ேகா�க�தா�

உல��ேக ேகா� ஏ��ம�யாள�க� நா�க�
ேதா����� ெச�க� ெசேவெலன�
சைத���டமாக�
ெதா��� ேகா�க� எ�க� ஊ�� ெப�ைம
சாதாரண� ���� கைட�����
ஐ�� ந�ச��ர உணவக�க� வைர
��க� ��யாக� ����� ேகா�க�
எ�க� தயா���கேளஒ� �ைற
ேகா�� ப�ைண ஒ�ைற�
பா�ைவ���� ெகா����தேபா�
எ� ��ன��� மக� ேக�டா�
“இ� ேகா�� ப����டமா�பா?”
ச�தா� எ�� ஆேமா��க ேவ�����த�
அ��த� இ�ப�� ெசா���ெகா��ேற�
ேகா�� ப����ட�க� �க� ேச���� ஊ� என�.

எ��ற க�ைத�� ெவ��ப�� சமகால அர�ய�
�ம�சன� எ�வள� கா��ரமான�� ��பமான��!
“ப��க���� க���க���� ெச�றதனாேலேய

உ�க��� க�� �ைட����டதாக எ�ண ��யா�”
எ�றா� மா�க� எ��. ம��ெப� உ�ப��ைய
ம��ேம ேநா�கமாக ெகா������ இ�ைறய
க���ைற�� �தான ��ைமயான �ம�சனமாக
���ற� ெப�மா���க�� க�ைத.
க� ��ய� பா��த எ�ைன
அ�நகர����� அைழ��� ெச�றா� ��ய
க��ட�க�
�த��� சாைலக�
�ைளயா��� �ட�க�
எ�லா� ��� ���த நா�
‘எ�ேக உ� ப����ட�?’ எ�ேற�
�ேனாதமாக எ�ைன� பா��த அவ�
�க� ���க� ெசா�னா�
‘இ� ப����லா நகர�.’
எ�� இ�ெனா� க�ைத�� ெசா��றா�. ப����லா
நகர�ைத�தா� �ழ�ைதக� எ�வள� ������றன�?
அ�த� ெப����ப� க�� �ைற�� �� அ��க
இயலாத கைறயாக உ��ெப��ற�.

எ�லாவ�ைற�� மற�� �டலா� எ�� ஈழ��யைர�
க�ைதயாக வா��ெத��தா� ேசர�. எ�லாவ�ைற��
மற�� �ட ேவ��� எ�� இ��ய அர�ய�
நைக�ரைண� க�ைதயாக� த��றா�
ெப�மா���க�.
இ��யா ஒ���ற�
எ�லாவ�ைற�� மற���ட ேவ���.
மற� நம�� ���க�ப�ட�
எ�� பக� ெச��ற� அவர� க�ைத.

அர�ய� க�ைதக� ேபாலேவ ெப�மா� ��க��
அக�ண�� சா��த க�ைதக�� த� ம�த வா���
ந�ப ��யாத பத�ற�கைள�� �க எ�ய

�வார�ய�கைள�� �ர�ப����றன.
ெபா�ைமக� அ�ப� ேப�னா�
அ��ேப� உைத�ேப� எ�ேற�.
ெபா�ைமக�� ����
அ���� உைத��� எ�றா�.
அ�ேபா����தா�
எ�லா ெபா�ைமக�� க�க��
எ�ைனேய உ��� பா��க�ெதாட��ன
எ�� ���� க�ைத �ழ�ைதக����
வள��தவ�க���மான ��த�� அ��பைட
�ர�ைனகைள ��கல�ற ெமா��� ெசா��ற�. உ���
பா���� ேபா� மக��� அ� ெபா�ைம. ஆனா�
அ�பா��� அ� ேவேறேதா ஒ��. ஆனா� அ�பா��
�ழ�பமான இ�த� �ர� ேவெறா� இட���
ெப��த��ட�� க��ர��ட�� ெவ��ப��ற�.
ெபா�� �ள�� ேமேல��
எ�த� கண����
அவ� எ�ைன� ��� ���ட� ���
அ�ேபா�

மர��ைள�� மா���
சைத ��ய� ெதா�கமா�ேட�
பாைற�� ேமா��
தைல உைட�� �ட�கமா�ேட�
எ��ற� அ�.
உ� �த� ��த� ேபா�
ேபா��ெகா�ேட���க���
இ�த� சாைல.
எ�� ���ப�ைத ெத����� ேபா��
அவசர ���ைச� ������
கா��� �ட�பவ�� பத�ற�ேதா�
எ� நா�க�.
எ�� பத�� ேபா��
ஆனா�
எ� தவ�க�
எ�ேலா���� ேதைவ�ப���றன.
எ�� அய��� ேபா�� ெப�மா���க� தன�
க�ைதக�� உ�வா��வ�� �ற�ப�� ந�
எ�ேலா���மான உலக�கைள.
நாவலா��யைன� ேபால அ�ல க�ஞ�. இர���

ெவ�ேவ� வ�வ�க�. ெவ�ேவ� பைட��
மன�ைலகைள ேகா�� வ�வ�க�. வாசக����
அ�ப�ேய. ஒ� நாவலா��ய��� நம� வா��ைக��
�ல நா�க� ேதைவ�ப��. வாசக மன�ட� அ�
�ன�� உ�ண�� உற�க�� ேபச�� ���க��
அழ�� ���. �ல நா�க� எ�ப� �ல வார�க��
ஆகலா�.
ஆனா� க�ஞ��� வாசக�� வா��ைக����� ஒ�
�� ேபா��. அ� ஒ� கண�� �க��. வாசக����.
ஆனா� அ�த� கண �க��� ��ைதைய �க� ச�யாக
ைக�ெகா��� க�ஞ� அ�த� கண��� அட���யான
சாயைல வாசக�� வா��ைக ��வ�� க�����
ெத�யாத ஒ� �ழலாக� படர ���றா�.
ஒ� நாவலா��ய� எ������ க�ஞ� ஆ�றா�?
அ�ல� ஒ� க�ஞ� எ�த� கண��� ���ைய ����
நாவைல ேத��ெத���றா� எ�ப� �வார�யமான
ஆனா� அசாதாரணமான ேக��. ஆனா� இர��
இைச� க��கைள மா� மா� வா���� ேபா�� ஒ�
கைலஞ� அ�� ஏேதா ஒ��� த���வ�����
ப�க� ஏ�ப��தா� இ��ப� எ�ப� ஆக�ெப�ய

சவா�.
அ�த சவாைல �க அழகாக� ைகயா�����றா�
ெப�மா� ��க�. அவர� பைட���க���
அ�நாதமாக இ���� �ல �ஷய�கைள இர��
வ�வ�க��� பா��கலா�. ஆனா� ஒ� க�ஞராகேவா
நாவலா��யராகேவா ��கைதயாளராகேவா அவ�
ஒ�ெவா� பைட�� வ�வ����� அதனத���ய
ேந�ைமேயா� ெசய�ப�����றா�. ைட�ைர�ட�ட�
ேபாரா��ெகா�ேட பறைவ�� ஆ�ைள� பா���
�சன�ப��, ெவ��ைகேயா� மைழ வ�வ��ைல
எ�� ந���ைக�ெகா��� ஒ� பைட�பா� அவ�.
அவ� ெசா�வ� ேபால மைழ எ�ேபா��
ெவ��ைகேயா� வ�வ��ைல.
ஆனா� இ� வராமேல ேபா�ேமா?

| �� �த��� க�க� | க�ைதக� | ெப�மா���க� |
கால��வ� | �ச�ப� 2011 | �.75 |
| ெவ��ச��த� ஞா���யாழ�ெச�வா� |
க�ைதக� | ெப�மா���க� | கால��வ� | �ச�ப�
2012 | �.75 |
***
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���� : காதைல எ���� சா�ய�
ய�னா
சா�தா� ம��ேம ேவத� ஓ��
�ைர�� ைவ�க�ப�ட �
����ெவன� பர� எ����ெகா�����ற�
எ���ைட
தைச க��� ெந��� ெவ� �ண��ற�
தண�� ெவ�� ெகா����ப�

ப��ைகயா�� �ட�த எ�தாயாகேவா
�ைற��யான என� மைன�யாகேவா இ��கலா�
நா�க� ேச���ைவ����த �ைததா�யஙக�
ெவ���� ெத����றன ேசாள�ெபா�ைய�ேபால
எ� அ�ைட��டா�
�ைர�ைற��� ெகா������றன�
��ஜா��ரைதேயா�
த�தம� �ைர��
எவ���� ேசதார�ைத ��றாம�
தன���தாேன �ைம��ற���ற� சா�பலா� எ���
யா�மன�� ெதா�தர��காளாகாத வ�ண�
இ����த �கா�ைன ெவ��ப���வ� எ�ஙனெமன
ஆேலாசைனகைள வழ���ெகா�����றா�
�ைர�� � ���யவ�.

– ஆதவ� ��ச�யா
*
இ��ய அரசா� ��ப��த�ப�ட சா� எ��

வைக�ப��த�ப�ட – ஆனா� ம�டல அள�� பண
பல����, அர�ய� ெச�வா���� ஆ��க� ெச���
வ�� – �����ட இன ம�க�� வா��ைக ����
தா� ெப�மா���க� �ரதானமா� எ��வா�
எ�றா�� அத� ஒ� ப��யாக த��க�� �� அ�த
ேம� சா��ன� ெச���� அட���ைறைய
அ�வ�ேபா� ப�� ெச��ட� தவ�ய��ைல.
ஏ�கனேவ அவர� �ளமாதா� நாவ�� த��
��வ�க�� அ�ைம�ப�ட வா��யைல� ெசா��
இ���றா�. அவர� எ�ெவ��, க�கண�,
ஆள�டா�ப�� நாவ�க��� த�� பா��ர�க�
���ய இட� ெப���றன. ச�ப��� ெவ�யான
ஆலவாய� நாவ��� அ�ப�ேய. த�ர,
ெபா�வாகேவ அவர� �ைன�க�� த��க� ப��ய
ப��க� இட� ெப�� வ���றன. ����
அ�வ�ைச�� ���ய இட� ����ற�. இ�நாவ�
ேப�� ைமய �ஷயேம சா�ய�� அத� �ஷ�� தா�.
ஒ�ேவைள காம� சா��� �ட வர����, ஆனா� ந�ல
காத� சா� பா��� வ�வ��ைல.

அ�ப��ப�ட காத�� கல�� மண� எ�ப� த���க
��யாத�. உ�ைம�� சா�ைய ஒ��க இர��
மா��க�க� தா� உ��. ஒ�� இட ஒ����;
இ�ெனா�� கல�� மண�. அதனா� தா� அ�
எ�ேபா�� ேம� சா��ன���� ���ப��ைல.
அவ�க��� எ�ேபா�� த�க���� �� �ைல�� �ல
ம�த�க� ேதைவ. அ�ேவ ெகௗரவ� என
ந���றா�க�. கல�� மண� அைத உைட��ற�.

���� நாவ� கல�� மண��� �ைள�� நைட�ைற�
��க�கைள� தா� ேப��ற�. ெப�மா� ��க�
எ������� ஒேர ெதாட�கைத இ� தா�. க��
இத�� 2013� ��ப���� ெவ�யான�. ��க�

கவ��தா� இேத காலக�ட��� இ�ெனா� ���ய�
ச�பவ� �க�����ப� �ல�ப��.
அ� த�ம�� இளவரச� – ��யா காத� �வகார�.
��ட�த�ட அவ�க� ��ம�ற ம��� காவ��ைற
ப�க�� ஏ� இற��� ெகா����த�� இேத
காலக�ட��� தா�. ஜூைல 13 இளவரச� அகால
மரண� அைட����க, ஜூைல 28 ெதாட�
�������ற�! இ�த நாவ� ��ட�த�ட அேத கைத
தா�.
ஆனா� இ�� ெப� த��. ஆ� ஆ��க சா�ைய�
ேச��தவ�. அவ� அவைள ேவைல�� ெவ������
ேபான இட��� �ேன��� மண� ���� ஊ���
அைழ�� வ��றா�. அவ� சா� ெத��த��
ஊ��கார�க� எ����றா�க�. இ���� அவைள�
ெகா��றா�க�.
90க�� �வ�க��� கைத நட��ற�. ��க��
வழ�கமான கைத�கள���. �மேரச� – சேராஜா ஓ��
ேபா� காத� மண� ெச�தவ�க� (இளவரச� – ��யா
எ�� ஒ��பைத� த���க ��ய��ைல அ�லவா!).

க�யாணமான �� அவைள� த� ����� அைழ��
வ�� ���றா�. அவ� ஊ�� த� அ�மா உ�பட
எவ�ட�� அவ� எ�ன சா� எ�பைத மைற��
���றா�. ஆனா� காத� ��மண� ெச�� வ�தத�ேக
ஊ�� அவ�கைள ஒ��� ைவ��றா�க�.
��பா� அவள� சா� ெத�ய வர ஊேர ேச���
��ட��� – அத�� �மேரச� தா�� உட�ைத –
அவைள� �த���� ைவ�� எ���றா�க�. (எ�ய�
ெதாட��� ேவைள �மேரச�� ைச��� ச�த�
ேக�பதாக ���� இ��பதா� அவ� �ைழ���
ெகா�வதாக�� எ���� ெகா�ள வா����� தா�.)
��நக���ற�க�� காத�க� ெப��பா�� ேவைல
பா����ட��� தா� ������றன. இ�கைத��
சேராஜா�� �� �மேரச� ேவைல ெச��� ேசாடா�
கைட�� அ��� இ��பதா� அவ�க���� பழ�க�
ஏ�ப��ற�. 90க�� பா�ய�ைத� க��தவ�க���
நக���ற�க�� இ��த ேகா� ேசாடா தயா����
��கைடக� ப��சயமா� இ����. அ� ேபா�ற ஒ�
கைட�� தா� �மேரச� ப����றா�. அைத� ப��ய
���ல �ஷய�க� இ�த நாவ��

ெசா�ல�ப������றன. அவ�க� ஓ�� ேபாவதா�
�மேரச��� ேவைல ேபா�ற�. அ�வைர ெகா�ட
அ�பவ�ைத ைவ�� ஒ� ேசாடா தயா���� கைட
ேபாடலா� எ�பேத அவன� எ��கால வா��ைக�
��டமாக இ���ற�.
இ�� த�ழக��� இ�� இ��� வைர���
ெல����, ��� எ�லா� பர� ���ற�.
ெப�நகர�க�� �ரபலமான ஒ� ஃேபஷ� �ல
மாத�க�� கைட�ேகா� �ராம��� வ�� ���ற�.
ஆனா� அ�த� கால��� �� ெகா�வ� / ��
ெகா�வ� எ�ற �ஷய��� �ட �ராம� – நகர�
ம���� ���யாச� இ��தைத நாவ� ேப��ற�.
சேராஜா �� ெகா�வ� ைவ��� �டைவ க��வைத
�மேரச�� �ராம��� ெப�க� அ�சயமாக�
(தவறாக��) பா���றா�க�.
ெபா������� மா�றா� ஒ� �ஷய�ைத இ�நாவ��
��ைவ��றா� ெப�மா���க�. த�� எ�றாேல –
அ��� ���பா� த��நா��� – க��� �ற� ேதா�
ெகா�டவ�க� எ�� தா� நா� இ�வைர க�ட
பைட��க� நம��� கா�� வ���றன. ���பா� நம�

��மா�க��. உதாரணமா� பார� க�ண�மா
பா���ப�, தசாவதார� �வராக� கம� ஹாச�.
ச�ப��ய பா. ர��� பட�க� ம��� தா� ���ல��.
ஆனா� அ��ேம ெப�கைள மா�ற�
ெகா�டவ�களாகேவ ��த���றா�.
���� நாவ�� வ�� த�� ெப�ணான சேராஜா
ெச��ற� ெகா�டவ�. ேம� சா��னரான �மேரச�
ஊ��கார�க��ேக அவள� ேதா�� �ற� ஆ�ச�ய�
த�வதாக இ���ற�. ���ப� ���ப அ�த �ஷய�
பலரா�� ேபச�ப��ற�. அ�ேவ அவ� அ��ய�
எ�பைத அவ�க��� �ைன���யப�ேய இ���ற�.
அ� அவ�கைள� ெதா�தர� ெச��ற�. அதனாேலேய
அவ� �ற�ைத� கா����� தா� அ�பா�யான
�மேரசைன மய�� ��டா� எ�பதாக� ேப��றா�க�.
அ���� பல ஆ�க��� அவள� �ற� க�கைள
உ����ற�. அவ�க� அவைள� ேகவலமா��
ேப�னா�� அைத� �ற�� பா���� ஆைச உ�����
�ைம�� ெகா�����ற�. இ���� அவைள எ��க
�ைனைக�� �ட “அ�த ெச�ேதால� ெதா���
பா��ரலா��� ெநன�ச�” எ��றா� அ�� ஒ�வ�.

எ�லாவ���� உ�சமாக �மேரச�� உற��கார�
ெப� ஒ��� “இவ��� ம��� த�க��ல ெச��
ெவ�����ேதா எ�னேமா. ஒர�� ��� பாற ேமல
ப�களா க��வா�” என சாேராஜாைவ� ப���
ெபாறாைம�� ெசா��றா�. இ�வள� �வ��
��பவ�� ேயா� எ�ன �றமா� இ���� எ�ற
க�பைன அவ�க� அ�தைன ேப���� இ������ற�.
இ��� ��மண��� �ற� எ�ப� ���ய
�ஷயமாக� பா���றா�க�. அ��� ���யமா��
ெப�க���. க���� ேதா� ெப� எ�றா�
பண�கா�யாகேவா, ந�ல ேவைல�� இ��தாேலா
ம��� தா� ந�ல மா���ைள �ைட���. க��� �ற�
ேதா� ெகா�ட ஆ�க� �ட அவ�கைள� மண�
ெச�ய� தய�க� கா��வ�� �க��ற�. அவ�கேள
ச�ம��தா�� ��� இ��ேபா� அவ� ஏேதா ெப��
இழ�ைப� ச���� ��ட� ேபா� இர�க��ட� ��க�
�சா����றன�.
அ�ைறய த�ழக �ராம�க�� காத� எ�ப� எ�தைன
ேமாசமான �ஷயமாக� பா��க� ப�����ற�
எ�பைத இ�த நாவ� எ���ய���ற�. இ�தைன���

சேராஜா தா��த�ப�ட சா� எ�� ெத�ய வராத
ச�த��ப���ேம �ட காத� ��மண�, ஊ���
ெவ�ேய ேவ� சா��� க�யாண� ெச�� ெகா��
வ�� ��டதா� ஊைர ��� ஒ��� ைவ��றா�க�.
இ�த 25 ஆ��க�� உலகமயமா�க��
ப�க�ைளவா� காத� க�யாண� எ�ப� இய�பா�
��டா�� சா� மா�� க�யாண� ெச�வ�, அ���
���பா� தா��த�ப�ட சா��� ெப�ேணா
மா���ைளேயா எ��ப� இ��� ேகவலமாகேவ
க�த�ப��ற�. �த�� ம���றா�க�. �� ெச�தா�
இ�ன சா� என மைற��றா�க�. �மேரசேன �ட
நாவ�� அைத� தா� ெச��றா�.
இ�� ��த��க�ப������ மா�யா� ம�மக� உற��
����ட�த�க� (����ட�த�க� எ�ற
ெசா��ரேயாக�ைத� ேக� ெச�பவ�க� இ��ட���
ேவ� ெசா� ஏேத�� ேபா��� ெகா�ள��).
சாதாரணமாகேவ மா�யா� உைட�தா� ம��ட�
ம�மக� உைட�தா� ெபா��ட� எ�ற ���ேலேய
இ���� �ஷய� அ�. இ�� காத� ��மண�,
அ��� ������ ெசா�லாம�, அ��� சா� மா�

எ�� ேபா� ேக�கவா ேவ���. ெசா�களா� �க��
ெகா�ைம ெச��றா� �மேரச�� தாயான மாரா�.
இ�� வைர அவ� மாறேவ இ�ைல. ஊ� ேத�� ேபா��
��ப��� சேராஜா�� சா�ைய க�����ப�, அவ�
உ���ேக உைல ைவ�ப� எ�ப� வைர ேபா�றா�.
இ�ேக அவ� கணவைன இழ�� த�யா� மகைன
வள��தவ� எ�பைத� கவ��க ேவ���. ஊ� ஒ�
ெசா� த�ைன� தவறா�� ேப� �டலாகா எ�ப� தா�
அவ� வா��� ஒேர ேநா�காக இ���ற�. அதனா�
சா� மா� ��மண� ெச�த மகனா� ஊ� வா��
��வைத அவ� ���ப��ைல. அ� வைர த� ெசா�
�றாத ஊைமயாக இ��� வ�த மகைன இ�� எவேளா
ஒ��� ��தாைன�� ���� ெகா�ட�
���க��ைல. இைவ சேராஜா �தான �ராத
ெப�வ�மமா� உ��ெகா��ற�.
இ��� ஊ��ப�க� இேத உள�ய� ெகா�ட
ெப�கைள� காண ����. சா� ெதாட�பான ேநர�
வ��ைறக�� இற��வ� ஆ�க� தா� எ�றா��
சா��ண�ைவ ��வய����ேத ஊ�� வள��ப��,
������ அ�ம��த� �த� ��மண� ெச�வ�

வைர ஒ�ெவா� �ஷய���� அைத� ேப�வ��
ெப�க� தா� எ�ப� எ� அவதா���. ����
அைத� ப�� ெச�����ற�.
ெவ�� ெபய�க� ம��ம�லா� பல ஒ��ைமக�
த�ம�� கைத�ட� ������ உ��. உதாரணமா�
தாேய அ�த� காதைல எ����� ����� ��ரதா�யாக
இ��ப�. அர�ய� க��� தைல�� நாவ��
ெசா�ல�பட��ைல எ�றா�� ஊ��கார�க� ஒ���
ைவ�ப� எ�பெத�லா� க�ட�ப�சாய�� தா�.
�ல ஆ��க��� �� சா� காரணமா� ���க�ப�ட
ஒ� காதைல ேநர�யா� அ�ேவ�. ��லா��� காத�.
அவ� க��� ���த�� த� ல��ய��ைற��
�ைழய �ய����� ெகா����தா�. ெப� ����
அவ��� ேவைல இ�ைல எ�� ெசா�ல, அவ� த�
ல��ய�ைத ஒ��� ைவ�� அவைள� ைக�����
ேநா��� வட நா��� �ைட�த ேவைல��� ேபானா�.
ஆனா� அத� �ற� சா� மா�� க�யாண� ெச�தா�
த�ெகாைல ெச�� ெகா�ேவா� என �ர�� அவ���
ேவ� க�யாண� ெச�� ைவ�� ��டன�. ெப�ேறா��

ெசா�த�கார�க�� ேவ�� சா��� மண� ���தா�
எ�லா� ெக�� எ�� உதாரண�க� ெசா�� ேப��
ேப� �ைள�சலைவ ெச�� அவைள மன� மா��
��டன�. ல��ய�ைத�� இழ�� காதைல�� இழ��
���றா�.
இ�� க���க��, அ�வலக�க�� சா� பா����
காத���� ஆ�க� இ���றா�க�.
கல��� ��மண�கைள எ���பவ�க�ட� ெந����
ேப�னா� ெப��பா�� அ�த எ�������
ெசா�ல�ப�� காரண�ைத� ேக�டா� ஒ�� தா�:
“இ�ப� சா� மா�� க�யாண� ப�����
ேபா��டாேள என� ேக��� ெசா�த�கார�ட� தைல
����� ப�� ெசா�ல ��யாேத!” அதாவ� மக��
���ப� தா�� அைர வா��ைக�� ேம� வா���
���த த� ஈேகா ���� ���ற�.
“க�ட நா�� ேக�� ேக���� அவ��� எ�ேக
����!” என ெசா�த�கார�ட� ப�� ெசா�ல ஏ�
அவ���� ைத�ய� வ�வ��ைல? “உ�ைன �ட எ�
மக� தா� ���ய�, ேவைலைய� பா���� ெகா��

ேபா” எ�ற ெதனாவ�� ஏ� வர ம���ற�? அ� தா�
இ�ேக இ��பவ�க�� மன�ய�.
அவ�க� வா�வேத ஊரா� ந�ல ெசா���காக�
எ�பத�காக� தா�. அ� ேபாக ேவ� ல��ய�
ஏ���ைல. பண� ச�பா��ப� �ட ��பா� தா�.
ெசா�த ������, ச�ேதாஷ�� ெர�டா� ப�ச�.
�யாய�� த��க�� அ�வ�ைச�� கைட�. கலாசார�
எ�ற ெபய�� இ��ய�க�� மன அைம�ேப
அ�ப�����ற�. அைத� ேபண ��வய����ேத
சா�ைய�� மத�ைத�� ஊ�� வள���றா�க�.
�ராம�க� மா� நகர�க� ெப��� ேபா� தா�
இெத�லா� �ைற��. இ�� தா� �ற�த
�ராம������ நக��� ேபா� ெச�ைன�ேலா
ெப�க��ேலா ைஹதராபா��ேலா ப� ���த�
�ர�தமா�� ��ேய�பவ� ெம�ல ெம�ல இ�த
ெசா�த�கார���� ப�ல���� �ைற�����
ெவ�ேய�வா�. அ�ப�� தா� மா�ற� �க��.
ஆனா� ந� சா�ய� க��க�, மதவாத� க��க� அ�ப�
�கழாம� பா���� ெகா�ள எ�ென�ன ெச�ய
ேவ��ேமா அைத எ�லா� ெச�� ெகா������றன.

2012 த�ம�� கலவர� அத�� ஓ� உதாரண�.
உய�சா��னைர� காத� ெச�தா� த��க��
��ைசகைள� ���ைரயா��ேவா� எ�பேத அவ�க�
அ�� அத� �ல� அ���த�.
��பா� இளவரச� மரண�, ேகா��ரா� மரண�
எ�லாேம சா�ைய� ெதா�� ��டா� எ�பதாேலேய
�ைத�க�ப�ட காத�க�. “ஒ��� ேபானா ����
ைவ�கலா�, எ�லா�ேம தா��த�ப�டவன� ேத�
ஓடறா�கேள!” எ��� “அ�ப� எ�க ��ட இ�லாத�
தா��த�ப�டவ�க ��ட எ�ன� இ���?” எ���
“ேவற சா� நாைய� க�யாண� ப����� ேபானா
ெர�� ேபைர�� ேச��� ெவ��ேவா�!” எ���
ெபா�ெவ��� தய�க���� ப��ட இ�தைகய சா�
�ர�க� தவ�வ��ைல.
இவ�ைற எ�லா� வா��தா� இர�க� தா� வ��ற�.
ச�ப��� ஃேப����� சா� ெவ��ட� ப���ட ஒ�
க��� மாணவ� அத�� எ��த பல�த எ����களா�
அைத அ��� ெவ�ேய�னா�. சா� / மத அர�யலா�
தட� �ர�� ெக��� ேபா�� இைளஞ�க��� அவ�
ஒ� ேசா� பத�.

அ�த�த� சா�����ேத ேந�ைமயான �ர�க�
இவ�ைற� க���� ெவ��பட ேவ���. அவ�கைள
ஒ��க ேவ���. ப�பா�����க� தா�� உய��
தா�� பாரா�ட சா� அ��பைட�� ஏ���ைல
எ�பைத த� ம�க� ம���� – ���பா� த�
�ழ�ைதக�ட� – ெசா��� ெகா��� வள��க
ேவ���. அ� தா� மா�ற���கான வ�. ����
அ�தைகய ஒ� வ�வான ேந�ைமயான �ர�.
| ���� | நாவ� | ெப�மா���க� | கால��வ�
ப��பக� | �ச�ப� 2013 | �.130 |
***
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ஆள�டா� ப�� : இட�ெபய��
எ�� வாைத

ஆள�டா� ப�� : இட�ெபய�� எ�� வாைத
�ேர� க�ண�
ெப�மா� ��க�� ஆறாவ� ��ன� ஆள�டா�
ப��. 2012� ஆ��� ெவ�யான�.
தம� ��ன�க�� தைல�ைப� ��ட��� ைவ�காம�
�ைன�� ெவ��ப�� ஏதாவ� ஒ� வ�ையெயா��
அைம�பேத வழ�க� என ���ைர�� ������

ெப�மா���க�, இ�த� ��ன��� தைல�ைப��
அ�வாேற �����ளா�. ஆள�டா� ப�� எ�ப�
�ராதன� கைதக�� ����ட�ப�� ஒ� பறைவ.
ம�த�கைள� த�ம�ேக அ�ட �டா� எ���
�யவ�கைள� ெகா�� ��� எ��� ஆனா� ந�ல
ம�த�க��� உத� ெச��� எ�ற �ேநாதமான
மேனாபாவ��ளதாக ெசா�ல�ப��ற�. இ��
வ�பவ�க� இ�மேனாபாவ��� இய��வதாக�
��த��க�ப�����றா�க�.
இட�ெபய�� எ�ப� ம�த�ல��� த���க ��யாத
ஆனா� கால�காலமா� ெதாட��� ெகா�ேட இ����
��ககரமான �ஷய�க�� ஒ��. ேபா�களா��
கலவர�களா�� வா�வாதார�கைள� ேத���
ெபா����வத�காக�� உற�க�ைடேயயான
பைகக����� �ல� ��க�� என� ப�ேவ�
காரண�க��காக ம�த�க� ெதாட��� இட� ெபய���
ெகா�ேட இ���றா�க�.
இ��யா – பா��தா� ���ைன�� ேபா� உ��
பய��ட��, உற�கைள� ���� வ��ட��
த�க�� உடைமகைள� ைக��� ம�க� இட�

ெபய��த� தா� உலக வரலா��ேலேய நட�த �க�
ெப�ய இட�ெபய�� �க�வாக� ெசா��றா�க�.
அ�சமய��� �மா� ஒ�றைர� ேகா� நப�க� இட�
ெபய��தா�க�. �மா� 10 ல�ச� ேப� மத வ��ைற
காரணமாக� ெகா�ல�ப�டா�க�.
ெப�மா���க�� இ�த� ��ன� ����
���ப������ �ண��க�னா� எ�� வ��னா�
������ ெகா�� ெச��� �����ப���
இட�ெபய�ைவ ைம�ேரா தள��� அ��� ெச��ற�.
இ�த� ��ன��� �ரதான பா��ரமான ���, ஒ�
�வசாய� ���ப�ைத� சா��தவ�. தன� ��த
சேகாதர�க�� �ழ�� உலக� அ�யாம� ப��ரமாக
வள��தவ�. ஒ� �ைல�� அ�த� ����
���ப��� ���ைன ஏ�ப��ற�. அ�த�
���ப����� ெசா�தமான �ல��� ��த சேகாதர���
அ�கமான ப�� ஒ��க�ப��ற�. அ�த� ���ப����
அவ� அ�க கால� உைழ����பதா� த��க ��யாக
அ� ெபா���� ேபா�ற�. அ��த சேகாதர��� அைத
�ட �ைறவான ப��. ��ச���ப�� ஒ� ஏ�க� �ல�
மா��ர� ����� ப�காக வ�� ேச��ற�. அவ�

வ���க�ப��றா�.
கால�காலமாக ����� மர�சா��த �ல வழ�க�க��
ெச�வா��� �ல� த���ைசயாக எ��க�ப��
���க�� பலவ��� சமகால����� ெபா��தாத
க����தனமான �ட�தன�க� இ��தா��
�லவ��� ெபா����ள ���கமான �ஷய�க�
�ர��ேப����றன.
அ� வைர த��ைடய ெப�ேறா�க��, சேகாதர�க��
ேப�ைச �றாம� அவ�க�� அரவைண���
�ழ�ேலேய வா��� பழ�ய ������ உ��ற �ல
எ�ண�க� ஓ�னா�� இ� ப�� எைத�� ேக�க�
ேதா�ற��ைல. ேபசாம� த��ைடய ப�ைக வா���
ெகா��றா�. ஆனா� அவ��� ஒ��க�ப������
�ல� கைட��� இ��பதா� ��வர�� �ைறவாக
இ���ற�.
தா� ஏமா�ற�ப����பதாக அவ�ைடய மைன�
ெப�மா ெதாட��� �ல��� ெகா�ேட����றா�.
இத� �ல� ஏ�ப�� ச�சர�க�னா� தா� �ற��
வள��த ���ப�� ம�த�க���ைடேய ஏ�ப��

மா�ற�ைத ேவதைனேயா� உண��றா� ���.
அ�வைர த��ட� அ�ேபா� பழ�ய சேகாதர
உற�க�ட� ஏ�ப������, �லக� மன�பா�ைமைய
அவனா� ���யமாக உணர ���ற�.
உற�க�னா� ஏ�ப�ட கச�ைப ச���� ெகா�ள
இயலாம� தா� �ற�த வள��த ஊ����� ேவ�
எ�காவ� ேபா� �டலா� எ�� ��� எ����
������ காரணமாக அைம�� ஒ� ��ைமயான
ச�பவ� ��பமாக ெவ��ப���ள�. ����� ��த
சேகாதர�, அவ� ���� இ�லாத சமய���
அவ�ைடய மைன�ைய மானப�க�ப��� ���றா�.
���ைன�� ��� வைர ����ட�, அவ�
மைன��ட� க��யமாக� பழ�யவ� ஏ�
இ�மா��யான ��ைம�� ��ெர�� ஈ�பட
ேவ���?
த��ைடய ��ட நா� ஏ�க�ைத� ���ைன��
��னா� ஏ�ப�ட �லகைலெயா�� �����
ெகா�டாரா எ�� ேமேலா�டமாக ேதா��னா��
அைத�� �ட ��பமான காரண� ஒ����பதாக�
ேதா���ற�. அ� ����� �ல�ைத��

தன��ைமயா��� ெகா�ள ேவ��� எ��ற
��ட��� ப��யா! �ல�டைம மேனாபாவ� ம�த
�ல��� ப�ணாம வள����� ஏ�ப��������
மா�ற��� ஒ� க��யாக�தா� இ�த� ��ைம�
ெசயைல ���� ெகா�ள ����.
இ�த அபா�டமான ெசயைல ����� தாயா��
சாதாரணமாக� கட�� ேபாவ� அவ���
ஆ�ச�ய�ைத�� �ன�ைத�� உ�டா���ற�.
ம�மக�� �தான ேகாப�ைத�� வ�ம�ைத�� அவ�
இ�ப� ����� ெகா��றாளா? ஆனா� தன� ப��
�ல�ைத ��� ��� உற�க� அ�லாத ேவ� இட���
��ய �ல� வா��வத�காக ��� �ய��
ேபா� க�சமான ெதாைகைய� த�� உத�பவ��
அவன� தாயாேர. ஆள�டா� ப���� இ�ெனா�
�க� அ�.

��ய வா��ட�ைத� ேத� ��ட�டாத பயண���
ப��யாக கா� ேபான ேபா��ேல �ைள�ல�ைத
வா��வத�காக� ேத�� ெச��� ����� பயண���
�����தா� இ�த� ��ன� �வ���ற�. இ�த�

பயண��� அவ� எ��ெகா��� அ�பவ�கைள��
அவன� கட�த கால அ�பவ�கைள�� ����
���மாக இ���� ெச����ப�� வ�வ���
அைம�����ற�.
ெபா�வாக ெப�மா���க� தன� ��ன�கைள
க�டைம��� �வார�ய���� இ�த ���
���ல�க�ல. நாவ� இய��� கால�க�ட�ைத
�டகமாக�தா� ���� ெகா�ள ����. ��ன���
��த��க�ப�� �லெவ� �வரைணக�, ம�த�க�,
ச�பவ�க� ஆ�யவ��� �ல� ��� ம��பாக�தா�
நாவ� இய��� கால�ைத� ���� ெகா�ள ���ற�.
���பாக ����� பயண��� ேபா� �டேவ
பய���� ��ப�ணா, ெப�யா�� நா��க �ர�சார�
ெதாட�பான ச�பவ�ைத �ைன���� ேபா� இத�
கால�க�ட�ைத ச�� ெந��� அ�க ���ற�.
������� ��ப���மான உற� இ�த� ��ன���
�க� �ற�பாக�� இய�பாக��
வ�வைம�க�ப���ள�. ��� க��ட� ச�க�ைத�
சா��தவ�. அவைர �ட வய�� ��தவரான ��ப�
தா��த�ப�ட ச�க�ைத� சா��தவ�. �����
மாமனா� ���� ப�ைணயாளாக பல வ�ட�க�

ப���பவ�. ��� தன�கான �வசாய �ல�ைத
வா��வத�கான பயண��� அவ��� �ைணயாக�
ெச�பவ�. இ�த� ��ன��� �ரதான பா��ரமாக
இ��பத�காக ��� ெசய�ைகயாக க�டைம�க�ப�ட
நாயக�த�ைமேயா� ��த��க�பட��ைல. ஆ��க�
சா�ைய� ேச��தவனாக இ��தா�� அைத� தா��ய
ம�தேநய�ேதா� அவைர ‘��ப�ணா’ எ��
அ�ேபா� அைழ��றா�.
அேத சமய��� த��ைடய ச�க �ைல ���த
�ர�ைஞ சா��த உய�� மன�பா�ைம�� அவ���
இ���ற�. இர����மான �ைல�� பயண�ப���
ெகா�ேட����றா�. அைத� ேபாலேவ ��ப����
ஒ��க�ப�ட ச�க��ன��ேக��ள பழ�க�ப�ட
அ�ைம மேனாபாவ�� தா��ண��� உ�ள�.
உய�சா�ைய� சா��தவராக இ��தா�� ��த�ணா
த��ட� ச�சமமாக� பழ��றாேர எ�� உ��ற�
ெப�ைமயாக இ���ற�. அத�காக அவ� அ�க
உ�ைம�� எ���� ெகா�வ��ைல.
‘அகலா� அ�கா� ��கா�வா� ேபா�க இக�ேவ�த��
ேச��ெதா�� வா�’ எ��ற �றைள� ேபாலேவ

����ட� பழ��றா�. இ�வ�� த�ைம�� இ����
சமய�க�� உ�ளா��� ப��� �ட���
சா��ண�ைவ� தா��ய ம�தேநய��ட��
ெபா��ட��� தன� க��ட� ச�க��� ெப�ைமைய
����தராத �ைல��� பழ��றா� ���.
பயண��� ேபா� �க�� ச�பவ�க�,
தயா������ உண� வைகக� அவ���
��ைமயான தகவ�கேளா�� �வரைணக�ட��
ப�வா������றன.
இ�த� ��ன��� �ல� ெகா�� ம��� வாசைன,
அத� கலாசார�, ம�க�� ெசாலவைடக�, பழ�க�க�,
�ணா�சய�க� ேபா�றவ�ைற அ�ய ���ற�.
���பாக �வசா�க��� உைழ��� �� �� எ�ப�
அபாரமான�. அ��ப���ட� ப����� ந�ல
ேவைல�கார�க��� ேவைல ெச�வெத�ப� நா���
�� ஊற ����ள உ�ைவ சா���வத��
இைணயான�. வா��ய கா�ைட �ைள�லமாக� ���த
ேவ��ய ப� எ�ப� �த�� ������
மைல�ைப� த�தா�� அைத� ப�� ப��யாக ெச��
���ப�� �ல� இ�ன�� ஆ�வ� ஊ�ெற���ற�.

ச�சா�க��ேக��ய �ணா�சய� இ�. ஒ�
�������ப��� ப��யாக இ��தவ�, த��ைடய
�ர�ேயக உைழ��� �லமாக ஒ� �ைள�ல�ைத��
வ��கால ச�தத�க��கான அைம�ட�ைத��
உ�வா��� அவ�ைடய ெப��த�, கா�ைட�
ெசா�தமா��வ����ேத �வ�� ���ற�. கா�
வா��� �ஷய� ந�ல ப�யாக நட�� ��ய
ேவ��ேம எ��ற அவ�ைடய ேவ��த��
பண�ைத� பா�கா�பாக ைவ����க ேவ��ேம
எ��ற அவ�ைடய பத�ட�� �ர��ைன ஏ�ம�லாத
ந�ல �லமாக �ைட�க ேவ��ேம எ��ற ேத�த��
கல�த அவ�ைடய உண��க� ��ன� ெந����
�ற�பாக� ப�வா������றன. இ� ேபா�ற
கவைலக� ஏ�ம�லா� உ�லாசமாக �ட வ��
��ப�ணாைவ� ப�� அவ��� ஆ�ச�யமாக
இ���ற�. அ�வைர த� சேகாதர�க�ட� �ழ�ேலேய
வள��தவனாக இ��தா�� �யமான ��ைவ ேநா���
பய��ைக�� இய�பாக� �ள��ெத�� சா��ய�
��கவனாக ��� உ�மா�� அ�சய�� �க��ற�.
��� தா� வள��த ���ப������ ������
ெகா�� ேவ� இட� ேத� நக�வத�� அவ�ைடய

��த சேகாதர� �க���� அபா�டமான ெசய� ஓ�
உ�சமான காரணமாக அைம�தா�� அத�கான மைற�க
உ��ச��யாக இ��பவ� அவ�ைடய மைன�
ெப�மா தா�. இ�ைற��� �ட ����
���ப������ ெவ�ேய� தன�கான �ல�ைதேயா,
��ைடேயா ேத�� ெகா�ள ெப��
காரணமா���பவ�க� அவ�க�� மைன�களாக�தா�
இ��பா�க�. இ� ���த ெதாட��த ���த�கைள��
�ைன��ட�கைள�� மனெந��க�கைள��
ேநர�யாகேவா மைற�கமாகேவா ெதாட��� �க����
ெகா�ேட���பா�க�. இ��� ����� மைன�
ெப�மா ேநர�யாக� ப�� ெகா��� ப�� �ைறவாக
இ��தா�� ����� பயண�ைத ெதாட��� நட���
ெச��� மைற�க கார�யாக அவேள இ��பைத
����� மன�ப��க�� �லமாக அ��� ெகா�ள
���ற�.
ெப�யா�� நா��க �ர�சார� த�த உ�ேவக���
�����ைப�காரைன இர�� பய���� அவ�ைடய
சா��� காரணமானதா� எ�� ��ற�ண�ைவ
கால�கட��� த�கைவ��� ெகா������
��ப�ணா �ைன���� ச�பவ� ஒ�வைகயான

�ைவெய�றா� பைனேய�� ெதா�லாள�க� ேக���
அ�க� �� காரணமாக, த� மக�� சா�ைய��
அைடயாள�ைத�� மைற�� தா��த�ப�ட ��வனான
அ��க��ட� அ�த� ெதா�ைல க���தர அ����
����� த�ைத�� �ேநாதமான ��வாத�
இ�ெனா� �ைவயான கைதயாக இ��
ப�வா�����ற�. கா�ைட� ����வ��
ெப�மா�� பா�� கா����� ஈ�பா�� உைழ���
ெந���� த��ற�.
ம�த� ��வா�� ச�க �ல��தா� எ�றா��
த�னள�� ஒ�ெவா� ம�த�� ஒ� �வாக�தா�
இ���றா�. த��ைடய �ய அைடயாள�ைத ேத�
அைடவேத அவ��� �� �க�� சவாலாக இ���ற�.
�ல�டைம� ச�தாய� ஏ�ப�ட�� த���க ��யாத
ஊ��� க���� ������� �ரதான உண�� இ�.
ெப�����ப�க� ெம�ல� �த� �ல� உ���
���ப�களாக ஆ�� ெகா�ேட���ப� ஒ�வைக
ப�ணாம வள���. கால�ேதா�� இ�த� பயண�
இைடயறா� �க��� ெகா�ேடதா� இ����.
ெப�மா� ��க�� ‘ஆள�டா� ப��’ இ�த ஆதார
உ�ைமைய ��பமாக�� ஒ� ச�க��� �ர�ேயக

கலாசார� சா���� ���வ�� ெவ�� ெப�����ற�.
| ஆள�டா� ப�� | நாவ� | ெப�மா���க� |
கால��வ� ப��பக� | �ச�ப� 2012 | �.195 |
***
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க�கண� : மண� எ�� க��
கா���� �மா�
ந� ச�க��� காம� எ��� அ��பைடைய�
ேதைவைய� ���க ��கமான வ� ��மண� தா�.
ெப�மா���க�� க�கண� நாவ� ச�க�
க�டைம��, சா�ய� ப��, ெபா�ளதார� ேதட�,
அ�த��, ஆட�பர� ேதைவக� ம��� ெசா�த
உற�களா� அைலக��க�ப�� ஒ� ����த ஆ�
எ�வைக�� த� காம அவ�ைதைய� த��க
க�யாண�ைத நா�� ேபாரா��றா�, அ�� அவ�

ெவ�� ெப��றானா எ�� எ�ய நைட�� ��ய
பா�ைவ�� ெகா�� எ�த�ப�ட�.
க�கண� எ�ப� ைவரா��ய�! ஒ� கா�ய�ைத எ���
����� வைர அ����� ��ைத மாறா� இ��த�
எ�� ெபா��ப��. ெபா�வா� ��மண���� ��
மா���ைள��� க�கண� க��வ� ெகா��� �ற��
வழ�க�. ெப����� தா� க�� சா�� ����த�
���த ��னேர அ���ப�. ஒ� கா�ய�ைத ���க�
��யா� இ��பவைர க�கண� க��� ெகா��
அைல�றா� எ�� ெசா�வ� வழ�க�.
��மண���காக இ�� நாயக� ேபாரா��றா�
எ�பதா� இ�ெபா�� ப��.
இ�ச�க� ���க��க��� எ�தைன
கவைல�ப��றேதா அ�� ெகா�ச� அ�கைற �ட ���
காைளக��� அ��ப��ைல. அ�ப�யா� ஓ� ஆ��
����ெவ��� ேதா�ற�ைத� கா���றா�.
�த� �ல ப�க�க�ேல ��ப� எ�� ேவைல�கார�
�ல� மா���� ப��ய ஒ� ��ப�ைத�� அவ��
���ப�ைத� ப��ய ��ப�� கா�டப���றன

எ�றா�� அ� அ�ச�க�ைத� கா��� �தமாகேவ
இ���ற�. ெபா��ய� ப�� தா� �தலாக�� அ�ேவ
இ��யாக�� வைரய���� ெசய�ப�� ஒ� சா�ய
அைடயாள�ைத எ��� �� ைவ��றா�
ம��க��யாதப�.
அ� ஒ�றாக� ேதா�ற� ெகா�டா�� பலவாக��
���� சமகால ச�க��� பழ�க வழ�க�க��
உ�ேளா� ஒ� பர��� த�ழக� ���� இைண���
ெச��� த�ைம�ட� இ��ப� �ற��.
இ�நாவ�� எ��தாள�ப�� �ராம�, �ராம� எ��
��ப�ைத ெம�ல� ����க�டா�� கைல��ற�.
ெவ�ள��யான ம�த�க� இ���� இட�, ப�ைச��
இய�ைக�� எ�லா�� இட�, ��ேன�ற� இ�லாத
இட� என ெபா��� ந�ப�ப�� ஒ�ைற அத�
��ன��� உைழ��� �ர�ட��,
ஆ��க�ப���த�� இ����றன என உ�ைம��
அ�யாழ�ைத� ேதா�� எ���� ெகா���றா�.
இ�ப�யான ஒ� �ைக��� அ�� ஒ�வனான
மா���� எ�வாெற�லா� �ைண ேவ��� எ�ற

ஏ�க���, த� க�யாண���� அ�ல���றா� என�
தடதட��� ெச��ற� நாவ�. இ�ச�க��� �க��
ப�ேவ� எ��மைறகைள�� எ��த ேம������
எ��� கா���றா� ெப�மா���க�.

ெபா�ளதார அ�த��, �றவயமான ேதட�க� ம���
���ய� என� ெகா��� அைடயாள��ட� வாழ
����� ஒ� ச�க�. அ�ச�க��� அ�கமா�ய
ஒ�வ� அைட�� மன���க�க�, அைத� சமா��க�
த�ைன மா��யப� இ��க ேவ�� இ���ற�, இ�ப�
இ���� இத�காகெவ�லாமா ஒ�வ�� க�யாண�
��� ேபா�� எ�ப� மா��யான �ஷய�கைள� ���
கா���றா�.
மா������ பா�� அவ�ைடய இள�ப�வ���
அவ���� பா���� ஒ� ெப�ைண அவன� அ�ைத
ெப� த�� க��ப�� ஆர�ப� ஆ�ற� க�யாண�
ேதட�. காம� ���க க�யாணேம ஒேர வ�, ஒேர
��வான வ� என ந��� சாதாரண ப���ட�
தா�டாத �ராம�� இைளஞ� மா���� அ�சா�ைய�
ேச��த ெப�ைண ம��ேம க��ேவ� என� க�கண�
க��� ெகா��றா�.
யாைர�� எ�த ெப�ைண�� அவ� �ராக��ப��ைல.
ஆனா� இ�ைறய வா��ய� �ைறகைள அ���ராத,
அவ��� ேதைவகைள உணராத யதா��த �ஷய�க�
ம��� உ�ள� அவ�ட�. அைத ���ப���ய ெப�

யா�� இ�ைல. ப��த, ‘�ச��டான’ ேதைவகேள
ேமேலா�� இ���� கால� �ழ�� இ�மா��யான
ப��காத, வய�� உழ�� ஒ�வைன யா�� ஏ�க
ம���றா�க�.
இ�தைகய �ழைல� ச�யா� பய�ப���� தர�க�
தன��� ெப� பா��� த�வா�க� எ�� ந�� அவ�க�
��� ஒ�ெவா� �றவய� காரண�க��காக� த�ைன
மா���றா�. ஏமா�ற�கேள ��ச�.
மா������ இளைம�� கா����� ெகா��த ஒ�
��த� ம��ேம அவ� காம���கான ‘��வா�’
இ���ற�. தணலா�� த���� காம���� வ�கா�
இ��� த���றா�. ஆ� – ெப� உற�� ஏ�பட
ேவ��ய சாதாரண �க�ைவ ப�ேவ� காரண�க�
ெகா�� ச�க� த��� ைவ�����ற�. யா� யாைர
க�யாண� ெச�� ெகா�ள ேவ��� எ�பைத�
க���� ������ இ��� ��சைட�க ைவ��ற�.
இ���� �லக மன��� அத� �� ெச��� பலைர�
ேபாலேவ தா� மா������.
கா��� கைர�� ேபா�� க��ரமா� அவ� இளைம

கைர�ற�. ெம�ல� க��ர�க� க���ற�. ஊ�
ெப�யவ�� அ�கால��ேல பல���� க�யாண
ஏ�பா�க� ெச�த தானாவ� தா�தா அவ���� ெப�
பா��க �ய��றா�. தாயா�� ச�ைட�� ���த �ல�
‘ஆளா�’ �ட�பதா� தா� க�யாண� த��� ேபா�ற�
என� காரண�கைள க�� அைத ���க
�ைன��றா�க� தானாவ� தா�தா�� மா�����.
ம��� ம� �தான ����� எ�ேபா�� அ�ச�க
ம�க�ைடேய உ�ள� ஆ��.
அைத அ�கனேம ெகா�� வ���ள� நாவ�.
‘ெவ��’� ���தவ�க� இைணவ�� அ�� ஒ�டாம�
இ��ப�� ம�க� மன�� ஏ�ப�� இய��. ��ட�
���வ�� அைத� ெப���வ�� கா��வ� அ��
அசலான �ராம� �����ள ��ைத. இ�கைத��
��ண��� ம� த�� சரடா� வ��ற�. அ��
அவ� உைழ��� ப�க���� எ�ேபா�� ேபா�
ெப�மா���க�� கைதக�� உ�ேளா�� ம���
�தான ���ைப இ��� காணலா�. ம�ைண��
மன�கைள�� அக���, ���� ேநா�� இ���றா�.
��� த��� ெபா�� தைர த��ய �ண� இ��

���� �ட�பதாக கா��வ� ஒ� ���டா��. அைத ��
ெச�ய� ெதாட�க�� சகல�� ச�யா�� ெபா���
வ��ற�. உற�� ��கைல�� உ�ைம� ��கைல��
அத� ச�யான ப�க�க�� �வ���� ெச�வ�
�ற�பானதா� இ���ற�.
��� ேவ� சா��� ெப� க�டலா� என
உ�ளாைசைய ���� க�கண� க�� அைல��� இ��
சகல கா�ய�க�� ���� ெபா�ளதார ���ைல
ெப��� யா�� த�ைன� க�ட �� வராத��
வ�தவைள ப�ேவ� காரண�கைள �� ைவ��
ெசா�த�கேள த��� க��ப�மான �ைலைய எ���
க��ர�க� ���� த�ைன மா��� ெகா�ள
�ய��றா�. அத� ��னான மா�ற�க��
அ��த��� எ��� ெகா��� �ஷய�க� �க
இய�பா�� ெபா���� ேபா��றன
�யநல���காக� தா��த�ப�டவைர� பய�ப����
ெகா�வ�� கா�யமான�� கழ�� ��வ�மான
உ��ய��கைள� ���வ�� ந��ைடய சமகால நட��
இ��� மா�த��� உ�ளாகாத� இய�பா�
ெவ��ப��ற�. ேப��வழ��� �ழ��� ‘��’�

ெபய�கைள ேதைவயான இட�க�� ெசா���றா�க�.
இ�தைன இ���� மா������ காம�ைத, அத�
ஏ�க�ைத� ���த அக�ய� பா�ைவகைள, உ�ளா��த
ேவ�ைககைள இ��ேம அ��தமா� ெசா��
இ��கலா� எ�ேற ேதா���ற�.
சமகால� த�� நாவ� �ல��� ஆ���� ேதைவக��
உ�� என அ��தமா�� ��� கா��� இ�நாவ� �க
���யமான இட�ைத �������ற� எ�ப�� எ�த�
ச�ேதக�� இ�ைல.
| க�கண� | நாவ� | ெப�மா���க� | அைடயாள�
ப��பக� | 2007 | �.235 |
***
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�ள மாதா� : க�டாய�� ���க��
���ண �ர�
ெகா�� ம�க�� வா�ைவ��, வா��ய�
உ�ம���கைள�� எ��தா��ய��
ெப�மா���க�� ப�� க�சமான�. க�ைத,
��கைத என� �ைன� சா��� ெப�மா���க�
ஏராளமாக� ப�க��� ெச����தா�� அவர�
நாவ�க� தா� பரவலான கவன�ைத அவ����
ெப��� த���ளன.

‘ஏ�ெவ��’, ‘�ழ���ற�’, ‘�ள மாதா�’ என
ஆர�பகால நாவ�கைள� கவன��� ெகா�� பா����
ெபா�� ப��ம வய�� ��வ�க�� உலக�ைதேய
ெப�மா���க� ���� ���� ��பமாக எ����
வ��ெத������றா�. அ��� ‘�ழ���ற�’ ம���
‘�ள மாதா�’ ஆ�ய இர�� நாவ�க���
ஒ��க�ப�ட ச�க�ைத� ேச��த ப��ம வய��
��வ�க�� யதா��த வா��ய� ��க�க��, உட�
சா��த �ர�சைனக�� அ��தமாகேவ
ெசா�ல�ப������றன.
���க ���க� பர�த ெவ�யா�ய ேம���
கா�����ேளேய �ழ�� நாவ� ‘�ள மாதா�’.
ப�ணய��� �ட�ப�� ��வ�க�� வைரயைற��
உ�ப�ட வா��ைக�� அவல�, கா�நைட வள���,
�வசாய� என உைழ��� �ல� ச�க �ைலைய
ேம�ப����ெகா�ள வா��ைக ��வைத��
அ��ப���� ெகா�� நா�� ம�க�� உைழ��,
இவ����ைடேய ச�க வா��� ஒ�ெவா�
�ைல��� ஊ�பா�� ஜா�ய அ���மான���
தா�க� என இ�நாவ� ெகா�� நா��� யதா��த
வா�ைவ அ��தமாகேவ ப�� ெச�����ற�.

�ராம�ைத ��� �ல������ ேம���கா���
�ல�ப���� ஆ� ேம���� ச���� ��வ�க�
ெகா�த�ைமகளாக ச����ெகா��� �யர�கேள
ஆவண� �ைன�� த�ைம�� இ�நாவ��
ப�வா���ளன.
‘���, ‘ெகா�ம�’, ‘வற�’ எ�ற ��� ப��களாக
இ�நாவ� ���க�ப���ள�. �த� இர�� ப��க�
�ைறேய பக� – இர�களாக ���க ���க�
��த��க�ப���ளன. பக�� ேகாைட��
ேம���கா��� ��வ�க� ெதா���ைறயாக ஆ�
ேம���� ��ப�ைத� கா���ப��� இ���றா�. அத�
வ�ேய ெகா�� ம��� �ல�ய� �����
��வாக� ெசா�ல�ப�����ற�. பக�� த����
ெவ�ப� த��� இரவான� பர��� �����ைய
இர�டா� ப�� ��ைம�� நக���� ெச��ற�. இர�
ேநர��� கா�நைடகைள� பா�கா��� �த�கைள
இ�� ெசா��றா�. இத� ெதாட���யாக ப�வ கால�
�ழ�� மா�ற��� ஊேட ��வ�க�� வா�� நக���
யதா��த� க��க�� அவ�க� �����
ஆ�ப�வைத ��றா� ப�� ப�� ெச�����ற�.

���ெச�ேகா� மைலேய� ��ய� ெவ�ப�ைத�
பர��� ��பாகேவ �ைளய� கா����� ெச��
���றா�. சக ஆ� ேம���� ��வ�களான வ��,
ெந��ப�, ெச��, ெமா�� ஆ�ேயாைர எ��பா���
அவ�க��காக� த�ேய கா�����றா�.
ஒ�ெவா�வராக வ�� ேசர�� அவ�க�� உலக�
ந��� ���ற�. இ���வ�க�� வா�� க�டாய�
���ப��னா� நக�வ�. க��ட�க�ட� ேவைல���
ெச��� க�டாய� ���ப��கான �ழைல ���ப�
ெபா�ளாதார� �ழ� அவ�க��� ஏ�ப����
ெகா��தா��, ெகா�த�ைம வா������ ெவ�வர
��யாத இ��க��� க�ைமைய ������ ெகா���
த�ைம�� அவ�க��� இய�பாகேவ அைம��
���ற�.
��ட பக� ெபா���� �ராகார� ம��ேம உணவாக
இ��தா�� பறைவ�� ��ைடைய� ெபா����
��ப�, ���கைள ெவ��� ��ப�, இய�ைக��
�ைட��� க� கா�கைள ப���� ப�� ேபா���
��ப�, பர�த ெவ��� ஓ�� ���� �ைளயா�வ�,
�ண��� ���� ��� �ைளயா�வ� என
ப�ைணயா�களாக� க���� �ட��ேறா�

எ�பைதேய மற�� ��வ�க����ய �����ட�
�த��ரமாக அவ�க� ேம���கா�ைட� ����
���றா�க�.
ப��ம� ��வ�க�� உட� வள�����, மன
வள����� �ைளயா�ைட ��ய மன� �ள����
அவ�கைள� த���ற�. �ைளய��� வ���� ��
இ���� ேநச��, ெந��ப��� ெச���� ��
இ���� �ள����� அ�ப��ப�ட� தா�. �ைளய�
வ��ைய சதா ேநர�� ச�ைட ����றா�.
ஓ������ அவ�ட� ந�பாக �ைளயா��றா�.
மாறாக ெந��ப� ெச���ட� உடலள�� ெந��கேவ
��ய�ப��றா�. உட� இ�ைச தா� ெச���� �தான
ஈ��ைப அவ���� ����ற�. அதைன�
����ெகா��� ெச�� இய�பாகேவ ெந��பைன
��� �ல�� ெச��றா�.

இ��க��� க�ைம�� வா��தா�ேம ‘உ��க��
வா��ைக பா�ய� �ள���ைய அ��பைடயாக�
ெகா�ட�’ எ��றா� ஃ�ரா��. ெந��ப��
�ள����� அ�வைக�� ேச��த�தா�. க��ட�

���� ��ைளகளான ெச�வ�� ம��� �ட
ப����ட� ���த��, ச���� ��வ�க�ட� ேச���
�ைளயா� ம���றா�க�. இ��� ெச��ைய� ேச��
ஆைச இய�பாகேவ ம���� �ற��ற�.
ெமா���� ெச���� த�ைம�� ேப�வைத
ெந��ப�� �ைளய�� பலவாறாக� க�பைன ெச��
ெகா��றா�க�. இர� ேநர��� ப���� க��ைவ�த
ஆ��� ���ற��� ெமா�� ஏ� �ைறய�ற உற�
ெகா�ட ேபா� க��ட�ட� வசமாக மா���
ெகா�டா� எ�� ேப� இ�வ�� ����றா�க�.
ெகா�ைசயான வா��ைதக�� இ�வ�� உட�ற�
சா��த ரக�ய�க� பலைத�� ேப�� ப����
ெகா��றா�க�. �ண��� ���� �ைளயா�ய ேபா�
ஈர��� ஒ��� ெகா�ட ெச���� உடைல��,
ெமா�டாக அ��ப� ெதாட��ய �ைலைய�� பா���
அவ�ட� ேம�� ெந��க ஆைச�ப��றா�க�.
ெந��ப� �ைளயா��� ேபா��� ���கமாகேவ
ெச���ட� நட��ெகா��றா�.
“உ��ண���க� அைன����� ���கேம ெபா�வாக
இ��பதா�, ���க�ேதா� ெதாட��ைடய

க�டாய�த�ைம (Compulsion) உ��ண���க��
ெபா�� ப�பாக அைம�����ற�” எ��றா�
ஃ�ரா��. �ண��� ��சல��� �ைளயா�� ெபா��,
ெச�� �ண��� ���த�ட� அவ� ��னாேலேய
���� ெந��ப� அவைள உர�� �����றா�.
ெச���� அவன� ெசய� ���க��ைல. �க� ����
ெந��பைன� த����� ெச��றா�. “ெமா��
�ட�னா� ����யா. எ��ட� ���க மா�டயா.”
எ�� ெந��ப� ேக�ப�� ஒ� ���க எ�ண�தா�
தா�.
இன� கவ����னா� ஏ�ப�� �ள���ைய ��
அவ�க���ைட�� ந�� இய�பானதாகேவ வள��ற�.
ஆ�க� ெதாைல�� ேபா�� ெபா���, ெச���ட�
வள�� பா��� மற�காத க��ட���� ைக��ழ�ைத
���� அ�� ெபா��� வய��� ��ய ������ட�
ஒ�வ��ெகா�வ� உத��ட� இ���றா�க�.
ெமா��ேய எ�ேலா�� ��� அ�கார� ெச����
இய�பானவனா� இ���றா�. ெவ�ைல� ெபா��
ேநர�யாக அ���� �ல�ப���� ஆ�க�
அ�பா���� ேம��� ெகா����க, ேம�பா�ைவ
பா����ெகா�ேட ��வ�க� ஒ�வைர ஒ�வ� ���

�ைளயா��றா�க�. ஒ�ெவா�நா�� இ�ப��தா�
��வ�க�� பக� ேநர�ெபா�� க��ற�.
க��ட� ���� ைபய� ெச�வ��, �ைளய��
த������� இர� ேநர� ெபா��க� ெகா��
ம��� இ�ெனா� ப�மாண�ைத ��ைவ��ற�.
ஆ�கைள� ��ட�க�ட�����, �ஷ
ஜ���க�ட����� கா�ப� �ைளய�� இர�� ப�.
அவ���� �ைணயாக ெச�வ�� ப��� ����
த���றா�. கா�ற���� �ற� ேபா�� காலமானதா�
இய�ைக�� எ�� ச�த�கைள� க�� ெச�வ�
அ�ச�ப��றா�. �ைளய��� இெத�லா� பழ�க�
தா�. எ��� ேப�, �� ேபா�றவ�ைற �ைளய��
ந�ப� ��யவனாக�தா� இ���றா�. இய�ைக��
ஏ�� ெம��ய ச�த�கைள� �ட இர�� ��யாக�
பய�ப��� நாவைல நக���� ெச��றா�
ெப�மா���க�. ப�வ���� ஏ�றா� ேபால – ந���
ேநர��� பைனமர� ஏ� பன�க� ���� ���ப�,
பன�பழ� ேசக��� அவ�ைற� �ழ�கா�க �வசாய
�ல��� �ைல�� ப���வ� என �லெவா� ���
ெம��ய இ�� க���த ேம���கா�ைட இ�வ��
���� ���றா�க�.

தைல���ைட அ����� கா� க�றாக�
க���ெகா�� �ைளய� பைனேயற, அ� அ��� �ட
ேகாமண���ைட� கா�க�றாக� க���ெகா��
��வாணமாக� பைனேய�� ப�� ெசா��றா� ெச�வ�.
பைனேய� ����ேபா��� ேசக��� வ����த
க��ைன� ��ள�ட� ப�க வ�ைக�� “அ� நா�
வா� ெவ��� ���க ����ேபா��யா” எ��
ெச�வ�ட� ���றா� �ைளய�. “��டா” எ��
ெசா������ ேபா��� இ��த க��ைன�
����றா� ெச�வ�.
கா�ய� ஆகேவ��� எ�றா� ம��� ந�� பாரா���
ெச�வ� ச�ைட ேபா��� ெகா���ெபா��
“க�டாெரா�, தாேயா�, ச��� நாேய” ேபா�ற
�ைளயைன� ����றா�. அவ�ைடய �பாவ�
ெத��ேத �ைளய�� �ழ��� ஏ�றா� ேபால ஒ���
ேபா�றா�. �� கா��� பன�பழ� ெபா��க�
ெச�ைக�� ெச�வ� த� ெச��ைப� �ைளய����
ெகா���, “இ�த� ெச��ப� ெதா������� ேபாடா…”
எ�� ெசா��றா�. ெச��ைப� ெதா��� ெகா�ள
ஆைச����� ம���றா� �ைளய�. “இ�தாடா…”
எ�� ெச�வ� அ��தமாக� ெசா�ல�� ெச��ைப

அவ� ேபா��� ெகா�� நட��றா�.
அ�த ேநர��� �ைளய� அைட�� ஆன�த� – உ���
பைன மர��� ���ைத� �����ெகா�� ��ற
��வாண���� ஈடான�. ெச�வ�ட� க���� இர�
ேநர� த�ைம�� இ� ேபா�� ச�ேதாஷ�க��
�ைளய���� �ைட��ற�. ெப��கா�� அ����
ெபா���, ��ரான� வா��� ெபா��� ெச�வ���
ம�த அ�காைம ேதைவ�ப��ற�. அ�ேநர�க��
�ைளயைன �க ெந��கமாக அவ� ைவ���
ெகா��றா�. ��� வா��� இர�� ப�������
��ய க���� இ�வ�� இைடெவ�ய�� ஒ�றாக�
ப��� உற���றா�க�. ��ைச� ெப��கா�� ����
ெகா�� ெச�வ� ேபால �ைச�ட� �ச, பய���
�ைளய�� ம��� தைல ைவ��� ப����
ெகா��றா� ெச�வ�. பய���� ����� ந����
அவைன ேம�� இ�க அைண��� ெகா��றா�
�ைளய�. �ைளய�� ெச�வ�� ஒ�பா� உற��
�ைள����க� ��ேமா எ�பைத அ��தமாக�
ெசா�லாம� �க��� அ��பைட�� வாசக தள���ேக
��� ���றா�. அ�ப� இ�லாம� சகஜமாகேவ
எ����ெகா��� த�ைம��� அ�ப��க�

அைம������றன.
“��பமாக� பா��தா� இ�ப� ெகா�ைக���
(Pleasure principle), இ���� ெகா�ைக���
(Relality principle) இைட�� தா� ம�த உண��க�
ஊசலா��ற�” எ�ற ஃ�ரா��� உள�ய� க����ப�
இ�ப� ெகா�ைக�� ெச�வ��, இ���� ெகா�ைக��
�ைளய�� க��தமாக ெபா��� வ��றா�க�. இர��
ெகா�ைகக���� இைட�லான உண��கைள� தா�
இர�டா� ப�� ��த���ற�.
ப�����ள ஆ�கைள� த�ேய ��� ��� இர�
ேநர எ�.�.ஆ� ��மா���� �ைளயைன வ�����
அைழ��� ெச��றா� ெச�வ�. அ�ேவ
�ைளய���� பாதகமாக அைம�ற�. ப�������
ஒ� ெவ�ளா� காணாம� ேபா�ற�. ��மா����
ெச�ற��, ��� ஆ� கள� ேபான�� க��ட����
ெத��தா� த� �ைல எ�னா�ேமா எ�� �ைளய�
உைற�� ேபாவ�ட� இர�டா� ப�� ���ற�.
இ�ப� ெகா�ைக��, இ���� ெகா�ைக��
உ��க�� உள� ப��க�� ஆ��க� ெச���னா��
– இவ��� தா� ேவராக� ெசய�ப�வ� “க�டாய��

���க��” எ��� �ரா�� ‘க�டாய� ���ப�ைத’
இ��ய���� (Hedonisam) ேமலான
உள�ப�பாக� பா���றா�.
நாவலா��ய� ��றா� ப���� ஆ� ேம����
��வ�க�� யதா��த ெந��க�கைள� ப�� ெச��றா�.
கவன� �ைறவா� �ஷ� ெச�கைள� சா����
ெந��ப� க�கா���� இ��த �ல ஆ�க� இற��
����றன. �ைளய� ��மா���� ெச�� ஒ�
ெவ�ளா�ைட� கள���� ெகா���றா�. ெந��ப�
���ெச�ேகா� மைலய�வார� ேகா���� ஓ�
���றா�. �ைளய� ெப�ேறா�ட� ஓ� ���றா�.
ெந��பைன� க������� சா�ைடயா� அ���
���� ��யாக ேவைல��� ேச���றா�க�.
ெதாைல�த ஆ����� ேச��� �ைளயேன கடைன
அைட�பா� எ�� அவ�ைடய ெப�ேறாேர
க��ட�ட� சமாதான� ேப�� ப���காவ���
���� ெச��றா�க�. ��வ�க�� வா�� ����
ேம���கா�ைட ேநா��ேய �ைச �����ற�.
இைட�ப�ட கால��� ெச�� ��ெப�த,
ப���காவ����� ����� அைழ���

ெச�ல�ப��றா�. ெச����� ப�லாக ப�� வயைத�
ெதாடாத அவள� த�ைக ஆ�� ம�ைதைய
ஓ���ெகா�� ேம���கா���� வ��றா�. ஒ�வ�
ெச�ல இ�ெனா�வ� அ�த இட�ைத �ர���றா�க�.
நாவ�� இ��� ப��யாக� ��வ�க� �ண���
���� ம��� இட� அைம�����ற�. ஒ�ெவா�
ஆ�களாக� �ண��� ���� ேபா�� �ைளய��
ெந��ப�� ஆ�கைள� ���பா�ட� ெச��றா�க�.
ெச�வ� ���க��ட� இைட�� ���� அவ�கைள�
ெதா�தர� ெச�� �ைளயா��றா�. ஆ�க�, வ��,
�ைளய� என எ�ேலாைர�� ��� அ���� ���
��ட� ெச�� ��க���றா� ெச�வ�.
ெபா��கமா�டாத �ைளய� த���� தா� – இர��
கா�கைள�� ெச�வ�� ேதா�க�� �� ெபா���
பல� ெகா�ட ம��� அ��� – ��� ேநர� ���
���� த��� ேமேல வர��� என அ�யாழ�����
த���றா�. ேநர� கட��� �ண��� உ�ேள ெச�ற
ெச�வ� ேமேல வராம� ேபாக�� ெச�வத�யாம�
அவைன� ேத��ெகா�� �ைளய� த����
ஆழ����� ெச��றா�. அட� க�ைம �ைற�த
��வ�ற ஆழ���� ெச�வைன� ேத� �ைளய�

ெச��றா� எ�பதாக நாவ� ���� ெப��ற�.
ஆ��க மன�பா�ைம�� ���டாக, ஆ��க சா���
���டாகேவ இ�த� �ண��ைன இ�� ைவ���
ெகா�ளலா�. கால�ேதா�� ம�த�கைள ����
இ��ண�க� ஏ�ப� ����றன. ��த� த�த����
ம�த�கைள ���க� ெகா�� இ���� கர�க�
தா����றன. ஒ� ச�டக����� வாழ
��ப���க�ப�ேடா�� இ��� இ�ப��தா�
ஆ��றன. பலம�றவ�க�� த�கா��� �ட பலன���
ேபா��றன. ஒ�ேவைள �ைளய���� ேபா���
கா����� ெச�வ� ேமேல� இ��கலா�. ஆனா�
‘�ள மாதா�’ ேபா�ற ெகா�த�ைம� ��வ�க�? அட�
க�ைம �ைற�த ��வ�ற ஆழ��� இ��ைமைய
ேநா���தா� ெச�� ெகா������றன�. இவ�க��
கைத�� ஒ� ��ேவ இ�ைல. அ� இ��ெமா� ‘���,
‘ெகா�ம�’, ‘வற�’ எ�� ���. அ�த வைக��
����லாத கைதைய�தா� ெப�மா���க�
இ�நாவ�� ஆவண�ப�������றா�.
இர�டா�ர� ஆ��� �த�ப��� க�ட இ�நாவ�
ெவ�வ�த சமய��� ேபா�மான கவ��ைப

ெப����ததாக� ெத�ய��ைல. 2004-ஆ�
ஆ���கான அ�த� அ�க� இல��ய ��ைத
இ�நாவ� ெப���ள� ஆ�தலான �ஷய�. ஆ�வாள�
வ. �தாவா� ஆ��ல��� “Seasons of the palm”
எ�� ெமா�யா�க� ெச�ய�ப�� பரவலான
கவன�ைத� ெப���ள�� �ைன� �ற�த�க�.
இ�நாவ�� ஆ��ல ெமா�யா�க� – ப��� கடேலார
நா�க� ம��� ெத�கா�ய நா�க� ஆ�யவ���
வா�� ம�க���ைடேய பர�பர ��தைல ஏ�ப����
ேநா��� வழ�க�ப�� ‘��யாமா’ ���� ேபா����
2004-� ப�ேக�ற ஏற�தாழ 200 நாவ�க�����
இ��� ������ ேத�வா�ய 5 நாவ�க�� ஒ��.
| �ள மாதா� | நாவ� | ெப�மா���க� | கால��வ�
ப��பக� | �ச�ப� 2007 | �.200 |
***
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�ழ���ற� & �ழ���ற�� �ைன�க� : �ைர��
��னா�
ேலகா இராம��ரம�ய�
இர�� த�ழ�க� ��� ேப�னா� ெப��பா�� அ�த
உைரயாட� ��மாைவ� ெதா��� ெச�லாம�
���றா� எ�பேத �த�சன�. ந� வா�ேவா� ஒ�றா�
��ட ��மா ���� த��� ெவ�யான அ�பவ�
க��ைரக� ெவ� �ைற�. அ��� பரவலான கவன�

ெப�றைவ ெசா�பேம. கலா��யா�� ‘�ைன��
தா�வார�க�’ அ�வ�ைச�� அ��தமானெதா�
ெதா���. �ைர�பட� எ�ப� இ�ைறய நா�கைள�
ேபால �ைன�த ேநர��� ���ேலா, ைக�ேப��ேலா
பா����ட� ��ய கா�ய��ைல ெச�ற
தைல�ைற�ன���. பட� ெவ�யா�� நா��கா��
கா�����, ெதாைல�ர� பயண�ப�� ���ழா�
ெகா�டா�ட� ேபால ��மா க�� க��தவ�க��
ஞாபக� ����க�, ெபா��ஷ�க�.
அ�ப�யான த�
�ைரயர�க�� �ைன�கைள ��ெட���, �வார�ய�
�ைறயாம� ப�� ெச���ள ெப�மா� ��க��
பைட��க� ‘�ழ� ��ற�’ (1993) ம���
‘�ழ���ற�� �ைன�க�’ (2012).
இ��� ��தக�க�� 70-80க�� ��நகர�
�ைரயர�க ம�த�க�, ���பாக ��வ�க� ம���
அவ�க� சா��த �க��க�� ெதா��பாக உ�ளன.
�த�� �ழ���ற� நாவலாக��, �� ��ட
இைடேவைள��� �ற� �ழ���ற�� �ைன�க�
க��ைர� ெதா��பாக�� ெவ�வ�������

இர��� ஒ���ெகா�� ெந���ய ெதாட��
ெகா�டைவ. ஒ� ��தக��� ம�த�கைள ம�ெறா�
��தக��� அைடயாள� க�� ெகா�� ெதாட�வ�
வாசக���� ��ைமயான அ�பவ�.
�ழ���ற� 70க�� ம���� ேசல�� ��நகர�
ஒ��� �ைரயர��� ப�யாள�கைள ைமய� ப���ய
நாவ�. ச��ேவ�, நேடச�, ெப�ய சா�, ��வ�, �த�
என வா�ப வயைத ெந���� ெகா������
��வ�க� தா� கைத�� �ரதான� பா��ர�க�. த�ட�
கைட (த��க�� பலகார�க� ஏ��� ெச�� ��பைன
ெச�வ�), ைச��� �டா��, ேசாடா� கைட என
��மா ெகா�டைக�� ஒ�ெவா� அைச���
த�கைள இைண��� ெகா�டவ�க�. ���ப� என
ெசா���ெகா���ப� ஏ�ம�ற இவ�க��
ெபா��க� ���யமாக நம�� �வ��க�ப���றன.
��, க�சா, ெக�ட வா��ைத என வய��� ��ய
�ஷய�களைன��� அவ�க�� அைடயாள�க�.
�க�கால� ���த கவைலகேளா, எ��கால� ���த
கன�கேளா �ம�� அைலயாத �த��ர� ப��க�.

த�ட� ��ப�, ைச��� கைட�� இர� காவ�, ��ெக�
ெகா��ப�, ேசாடா� கைட�� பா��� க�� ேசாடா
�ர��வ� என ஓயாத ேவைலக���ைடேய �����
அ�த��� உ��. ��வ�க��
அ�றாட�க���ைடேய ��மா ெகா�டைக��
கா�ய�க� ெம�ல� �ைர �ல� அ��கமா��றன.

தைர�� மண� �����, ேச�க�� ஒ��க���,
ேசாபா ��க�� ெப��த�ேதா�� அம�������
ம�க�, அவ�க���ைடேய நடமா� �யாபார�
ெச��� த�ட� ���� ைபய�க�, ஆபேர�ட�

அைற�� இ��� வ�� ஒ�� ��� என� கா��க� ந�
க��� ����ப� யதா��த �வ���க�.
த�ட� ���� ைபய�க�� ச��ேவ� ���� அ�க�
ப�ர�ப���ற�. ெப��யா��காரனான த� தக�பைன
ச��ேவ� �ர�� அ���� கா��, அ���வ��
மன�ேபாரா�ட�கைள� ெத�வாக ��ைவ�ப�.
த�ைத�� �� அவ���� ��ய�க� இ�லாம��ைல.
ஆனா� தா����� இட��� தக�பனா� ேக�
��ட�கைள� ேக�க ேந��� எ��ற பய உண�ேவ
அ���வ�� ேகாப����� காரண�. ேபாலேவ
பாச�ேதா� த�ைன� காண வ�� பா���ட� ெகா��
வா��ைதகைள உ��� நேடச��. ஏ�ைம அவ�க���
க��� ெகா��த� ெவ��� ம��ேம.
அ���ள ��வ�க� எ�ேலா���� ச��ைய�
ேபாலேவ ேமாசமானெதா� ��ன� இ��கலா�
எ�பைத இவெனா�வ�� கைத ெகா�� அைத நம��
உண������றா� ஆ��ய�. �����ைல வா�ைவ�
பாசா���� எ���ைர��� ெப�மா���க��
ேந��� �ழ���ற��� �ர�ப���ற�.
�ேய�ட�� கைட ைவ������ ���யாபா�க��

�யாபார ���க�க� ந�ைம ஆ�ச�ய� ப���பைவ.
த�ட� ���� ைபய�கேளா�� �ேய�ட�
ேமலாள�ட�� ��� ேமா�� ெகா�� அவ�க��
உத� ெகா�ேட ெதா�� �க���� ெகா������
அவ�க�� கைதக�, �வார�ய�க�.
ஆ�ர� ேவ��ைமக� இ����� பண�க�ட����,
��கலான ���ைலக��� அவ�க� யாவ��
ஒ�வ��ெகா�வ� ேதா� ெகா��பவ�களாக உ�ளன�.
���யமாக த�ட� ���� ைபய�க��� ம����
�ல�� ஒ��ைம. �ைரயர�க��� ��ன���
�க�� கைதயா��� �ழ���ற� ெப�ய �ைர��
ம���� உல�� ம�த�க�� கைதையேய
உண����வமாக� ேப��ற�.
*
‘�ழ���ற� �ைன�க�’ – த�ைத�� ெதா��
காரணமாக �ைரயர�கெமா��� தா� க��த நா�க�,
வ�ட�க� பல கட��� �டாம� �ர��� அத�
�ைன�க� என ெப�மா� ��க� த� கட�த கால���
ஒ� ப��ைய அேத உ���ேபா� நம���

க��ைரகளாக� ப���த����ளா�.
த�ைத �� �த���� ���ெச�ேகா��� ஒ�
�ைரயர��� �வ��� ேசாடா� கைட�னா� தன��
சா��யமான அ�பவ�க�, அத� ெபா���
அ��கமான ம�த�கெளன அவ� �வ��க �வ��க
ஆ��க� ��ேனா��, 70க�� நா�� பய��பதான
ேதா�ற�.

�ைரயர��� கா�ய�கைள ேப�வத�� ��,
ெப�மா���க� த� த�ைதைய� ���
க�டைம������ இ�ெதா��� �க� அ�யாத

அ�ெப�யவ�� �� ந� ��ய�ைத� ����ற�.
���ப��� நல��காக ஓயா� உைழ���
எ�தைனேயா தக�ப�க�� �ர�. “அ�ப�” என
��க� நாவ� ���க அவைர வா�ைசேயா�
�����வ� ெந�����வ�.
கைட வாடைக, ேசாடா� தயா��� ெபா��க�, கைட
சாமா�க� என ஒ�ெவா� �ஷய�ைத�� ��ட����
�வ��� அ����யாபா��� ெந��க�க��� ச���
�ைற�தத�ல ெப�� �தலா�யான சா�ய�ப�
அ��ைரயர�ைக ��வ� ப�� க�ட�க�.
ேபா��யாள�கைள� சமா���, ம�கைள வ�க��க
உ�க�டைம��, ஒ�� தர�, இ��ைகக�, க��பைறக�
என யாவ���� ந�ன வச�கைள� ெபா���� ��
ெபா��ட� அ��ைரயர�க� �த� நா�
கா��ய��தைத ந�மா� எ�தாக� க�பைன ெச�ய
���ற�. �வ��ய நா� �த�ெகா�� அத�
இய�க�ைத ெந���� பா��பதான உண�ைவ� த��
இ�ெதா���� ெப�மா� ��க� நம�� அ��க�
ெச��� ம�த�க�, ��� கால� ந� �ைனைவ ���
அகலாம� இ��பவ�க�.

கா�ேபாைர எ�லா� ெக�ட வா��ைதக��
���யப�ேய இ���� �ேய�ட� �தலா�
சா�ய�ப�, ஒ� �ைர�பட�ைத�� பா��தவ��ைல
எ�ப� ஆ�ச�ய� எ�� அவைர� ���� உல��
வத��க� �வார�ய�. �ேய�ட� ஆபேர�ட�
ராேஜ��ர�, ��ள உ�வ��னா� ���த
தா��மன�பா�ைம�� இ���� இவ� த�ட� ����
ைபய�க���� ேக� ேபச ஏ�வான ஆ�. உ�ைம��
வா���� �� �ராத ஆ�வ� ெகா�ட ராேஜ��ரைன
வா��க� தன�� வ�கா��ய ஆசா� எ��றா� ��க�.
த� த�ைத�� கைட�� த�ட� ���� ைபயனாக
இ��த ப�மாகார� ��க�� �வ���க�, ஒ�
ேந����� ��கைத�� அழைக� ெகா�ட�. ��மா
�� �ராேமாக� ெகா�� பா��த பட�கைளேய ����
���� பா��� ��மா ெச��கைள �ர� ����
ைவ������ அவ� ேபா�றவ�க� அ��வமா�
காண� �ைட�பவ�க�. �ேய�ட� ைபய�கேளா�
ேச��� ஊ� ஊராக ேபா�ட� ஓ�ட� ெச�ற
நாெளா���, ஒ� �ராம�� ம�ைத�� மா���
ெகா�ட ஆ��ய�� அ�பவ�, �ராம�� ெவ�ள��
ம�த�க� எ��ஆ� எ��� ஆ�ைம ��

ெகா����த ��ய�ைத�� ெசா��வ�. எ��ஆ�,
�வா�, ெஜ�� கேணச�, ���ராம�, ெஜ�ச�க� என
கதாநாயக�க��� ஏ�றவா� வ�� ம�க� ��ட��,
ச�ைத நாைள கண��� ெகா�� மா�ப�� கா��
ேநர�க�, பக�� ��� / வய� ேவைலகைள �����
ெகா�� இர�� கா���� ��பலா� வ�� ெப�க�
என யா�� 70க�� ��மா ம��ேம உைழ���
ம�க��� ெபா��ேபா�காக இ��தைத ����ப�.
���ப�களாக ம�க� வ�� ெகா����த �ைரயர�க�
கால�ேபா��� த� க��ர�ைத� ெதாைல�� ��றா�
தர� �ைர�பட�கைள ெவ���� அவல �ைல���
ெச�ற� வா��ெதா��த ம�த�� கைதெயா�ைற
வா��� ���த உண��. இ�ைறய ம���ெள��
��மா �ேய�ட�க�� பைழய ��மா ெகா�டைகக��
காண�ப�ட அ�ேயா�ய� இ�ைல என
ெப�மா���க� வ���வ�� மா��� க���க�
ஏ���ைல. கா�பேர� ைகக��� மா�ய
�ைரயர��க� பண� ஒ�ைற ம��ேம ��ேகாளாக�
ெகா�� இய����றன. எ�வ�க� �ைன��� பா��க
��யா �ைல�� ��ெக�, ��ப�ட�க� என யா��
�����ட ஒ� த�� ம�க��காக ம��ேம எ�பேத

�த�சன�.
த�ட� ���� ைபய�க�� ச�த�க��� ம����,
ஆ�பேர�ட� அைற�� அம��� ராேஜ��ர� இய�க,
இ��� ெவ��ச�மா� ஒ�����க� �ைர��
பா��� உைழ��� கைள�த ம�கைள ம����த
அ�நா�க�� இ�ைம இ� ஒ� நா�� ����
�ைட�கா� எ��� �யர� ெப�மா� ��க��
வா��ைதக�� ெதா��ப� இய�ேப. அவ� ����
ெச��� உலக� இ�ைறய தைல �ைற�� �����
��தான ஒ��. ஞாபக� ெப�டக��� இ���
எ���ைர�க பல �ஷய�கைள ேசக��� ைவ������
தைல�ைற �� ெபாறாைம ெகா�ளாம� இ��க
��ய��ைல.
�ைரயர�ைக� களமாக� ெகா�� த��� ேவ� நாவ�
/ அ�பவ� க��ைரக� ெவ�வ���ளதா என�
ெத�ய��ைல. ெப�மா� ��க��
�ழ���ற� ��க� அ��த� த��த �ற��ைடயைவ.
�ைரயர�க� களமாக இ����� அத� கா�ய�க�
தா�� வாசக��� இ���தக�க� கட����

�ஷய�க� ஏராள�. வா�நா� ���க உைழ���
���தா�� வ�ைம� ேகா�ைட தா�� வர இயலாத
���� �ைல வா��ைக ���த ��த� அ��
����ட�த��த ஒ��. “வா��� ெப�� எ��பா����
��ட�� இ�லாம� அத� ேபா��� நக�பவ�க�
ம����யாக இ���றா�க�” எ�ற வ�க� நம�� த�ட�
���� ைபய�க�� ���த �க�கைள
�ைன���வ� தா�க��� ஒ� ��.
| �ழ� ��ற� | நாவ� | ெப�மா���க� | கால��வ�
ப��பக� | ஜூைல 2005 | �.70 |
| �ழ� ��ற�� �ைன�க� | க��ைரக� |
ெப�மா���க� | கய�க�� | �ச�ப� 2012 | �.130 |
***
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மாெதா�பாக� TRILOGY : ��ய��� ���ய�
(மாெதா�பாக�, ஆலவாய� & அ��தநா� நாவ�கைள
��ைவ��)
�.சரவணகா���ேகய�
க��� ஒ��யைத�ட
கள�� ஒ��ய��

க��� ஒ��ய�.
ம�ேட�வர� (காம�க���ன�
ெதா�������)
வா��தவைர�� ெப�மா���க�� நாவ�க��
என��� ���தமான� க�கண� தா�. ஆனா� இ��
அவ� உலக� �க� (?!) ெபற� காரணமான�
மாெதா�பாக� எ�பதா��, எ��தாள� ெப�மா�
��க� ம��� ��டா� என அவேர அ���பத��
ச�� �� மாெதா�பாக�� ெதாட���யா�
அவெர��யைவ அ��தநா�, ஆலவாய� எ�பதா��
அவ�ைற� ப��ய க���� ப�ய� ேத��ேத�.
�ச�ப� 2010� மாெதா�பாக� ெவ�யான உடேனேய
அைத வா�����ேத�. அ�ேபா� அவர� க�கண�
நாவ�� ��கைதக� ��கைத� ெதா���� கால��வ�
இத�க�� ெவ�யான �ல பைட��கைள�� கட��
வ����ேத�. சமகால� த�� இல��ய��� என�� �க
உவ�பான ��� பைட�பா�க�� ஒ�வராக ஆ��
ேபா���தா� (இ�ேபா�� அ�ப�ேய!). ப�

���த��, எ��� ேவைலக� ���த�� எ� வா���
அ�����த� எ�றா�� உடன� வா����� அ�ேவ
காரண�.
க�கண� ெப�மா���க�� மா�ட��� என நா�
க��வதா� (ேயா���� பா��தா� ம�� எ�ற எ�
��கைத�� க�கண� நாவ�� வ�வான பா���
இ��பைத �க� தாமதமாக இ�ேபா� இைத எ���
ெகா����ைக�� உண��ேற�.) அதேனா�
மாெதா�பாகைன ஒ��ட ��யா� எ�றா��
மாெதா�பாக� நாவ�� என��� ���தமானேத.
��பா� ஆ��ேர�யா����� ெவ�யா��
ெம��ன� இத�� (�கட� பா���) ��மா,
இல��ய�, ெதாைல�கா�� என ப��ைறக��
���க� ேத��ெத��க� ேக�ட ேபா� �ற�த நாவ�
என மாெதா�பாகைன அ������ேத�.
*
ெப�மா���க�� நாவ�க� ச�பவ�களா��
உைரயாட�களா�� ஆனைவ. அதாவ� நாவ��
ஒ��ெமா�தமா� கைத�� நக��� எ�ப� �க�

�ைறவாகேவ இ����, மாறா� நாவ� எ����
ெகா�ட ��க� சா��த ச�பவ�க� ம���
உைரயாட�க� வ� பா��ர�க�� மனேவா�ட�
ெசா�ல�ப��. அ� அவர� வ�வான த���வ�.
அதனா� ெப�மா���க�� ஏேத�� ஒ� நாவைல
எ���� ெகா�� அத� கைத எ�ன என யாேர��
ேக�டா� ப�ல��ப� �ரமேம.
ேபாலேவ நாவ�� ேபா�� ேந��ேகா����
அைமயா�. ஒ� ச�பவ��� ெதாட�� �� ��னா�
�ற ச�பவ�கைள� ெசா��� ெச�வத� �ல� கைத
���த ���ர�ைத ெம�ல நம�� அ��பா�.
நாவ�� கைத நட��� காலக�ட�ைத�� ஓ�� வ�
வசன�க�� வ� �டகமாகேவ ������� கட��
��வா�. ஆனா� நைடெப�� இட�, பா��ர�க��
சா� ம��� உ�ள�ைக ெந���க�. (அ� தா�
மாெதா�பாக� �ர�சைன�� ���த� காரண�.
அதனாேலேய மாெதா�பாக� ஒ� ச��ைசயாக ம���
உ�வ� ெகா����த காலக�ட��� ெவ�யான
அ��தநா�, ஆலவாய� நாவ�க�� ���ைர��
“அ�யா, சா�கேள, த�க� ச�க���� ஒ�

��ண�ப�. இ�த நாவ� எ�ற�ல; எ� பைட��க�,
எ����க� எ�லாவ��� கள�� த�ழக��� உ�ள
ஊ�கள �ைடயா�. ஏ� இ�த உலக�ைத� ப��ேய நா�
எ�த��ைல. நா� எ��வ� எ�லா� அ�ர
ேலாக�ைத� ப���தா�. எ� எ���� வ�� மா�த�க�
எ�லா�� அ�ர�க�. அவ�க� எ�லா�� அ�ர சா��
���ன�. அவ�க� ேப�வ� அ�ர ெமா�. இ�த
ேலாக��� வ���� யாைரயாவ� ���பதாகேவா
எ�த� சா�ையயாவ� இட�ைதயாவ� ���வதாகேவா
ேதா��னா� அ� மாைய. ஆகேவ தய� ெச��
மாைய����� ��� ���க� எ��
ேக���ெகா��ேற�.” என �ர���ட� ெசா��றா�.)
மாெதா�பாக�, ஆலவாய�, அ��தநா� நாவ�க��
கைத இ�க��ைர�� ெவ��பட����. இைவ ��மா
அ�ல; ���ல� நாவ� அ�ல. ��ய� இல��ய���
நாவ� எ�ப� அத� கைத ம��ம�ல என நா� �டமாக
ந���ேற�. (�ழ�ைதக� ெப�க� ஆ�க� நாவைல
எ�� ���த ேபா� ��தர ராமசா��ட� அத� கைத
எ�ன எ�� ஒ� ந�ப� ேக��றா�. அத�� �ரா “இ�
நாவ� அ�லவா!” என� ப�� ெசா��றா�.) அதனா�
இைத spoiler ஆக� ெகா�ள ��யா� என

�ைன��ேற�. இ��� ெசா�ல� ேபானா�
ெப�மா���கேன ஓரள� த� ���ைரக��
கைதைய� ெசா�� ���றா�. அதனா� நா� ேப��
�ஷய�க��� அவ�ய� எ��ற அள�� கைதைய�
ெசா�� இ���ேற�.

��மணமா� ��ட நா�களாக� �ழ�ைத இ�லாத கா�
– ெபா�னா எ�ற த�ப�ய�� கைத தா�
மாெதா�பாக�. கைத 1940க�� நைடெப��ற�.
�வசாய�ைத� �ரதான� ெதா�லாக� ெகா��
நாவ�� பா��ர�க� வா��ைக நட���றா�க�.
�ழ�ைத� ேப��ைம எ�ற �ஷய� அ�த�
த�ப�ய��� எ�தைகய எ��மைற அ�பவ�கைள
உற�ன�, ��ற�தா� ம��� ஊரா� ம���� அ���ற�
எ�ப� தா� நாவ�� சார�. எ�ப� க�கண�
��மணமாகாத ���காைள ஒ�வ�� மன�யைல�
ப�� ெச�தேதா அேத ேபா� இ�நாவ� வா��
இ�லாததா� வறட�, மல� என� �ற� ேபச�ப��
எ�ய கணவ� – மைன��� அக���க�கைள
��வா�� ெதா���� ெகா��ற�.
கா��� ெபா�னா�� �க அ��ேயா�யமான த�ப�.
எ�ேபா�� இைழ�தப�ேய இ��பவ�க�.
��மணமா�� ப�லா��க���� �ற�� இ�வ�ேம
பர�பர� �க மய��� �ட��றா�க�.
�ழ�ைத��ைமேய அவ�க� இ�ப� ����
�ைண�� �ட�க� காரண� என கா��� தாேய க�
ேபா�மள� அவ�க�� ெந��க��, ��ய��

இ���ற�. ஒேர �ைற ��ைள��ைம தா�.
அ���� ேத�� ���ழா�� ப�னா�கா� நா�
கலாசார� தைளக� உைட�� ஆ�� ெப���
மைல��, கா�க�� ��� �ட��� இர�. ��ப�
வய��� ேம�ப�ட ��மணமான ெப�க��, �ைச
�ைள���� இள� ப�வ ஆ�க�� இ��
ெப��பா�� ஈ�ப��றா�க�. ���பா� �ழ�ைத�
ேப��லாத ெப�க� ��ைள வர� ேவ�� இ��
கல�� ெகா��றா�க�. அத� பலனா� �ற���
�ழ�ைத ‘சா� ��ள’ எ�ற�ய�ப��ற�. ��ட நாளா�
மக��ைல எ�பதா� ெபா�னாைவ இத�� அ����
தா�ைமயைடய ைவ��� ேயாசைன இ� ப�க��
���ப�தாரா�� ��ைவ�க�ப��ற�.
ஆனா� கா� அத�� ஒ��� ெகா�ள��ைல. கா�
ச�ம��� ��டா� என இ� ���ப�� ெபா� ெசா��
அவைள ப�னா�கா� நா� இர�� ���ழா���
அ��� ைவ�� ���ற�. இைத அ�ய வ�� கா�
��� மா��� ெகா��றா� எ�ப� ேபா�
மாெதா�பாக� நாவ� ���ற�. “� த����
ெகட�ேகா���, ஏமா����ேய� ேத��யா ��ட…”

எ�பேத இ�� அவன� கைட� �ைன�.
���� ேபா�ட�� கா� இற����தா� எ�னவா��
எ�ப� ஆலவாய�. �ைழ����தா� எ�ப��
ெதாட������� எ�ப� அ��தநா�. நான��த வைர
இ�ப� Sliding Doors (அ�ல� ெபய���� ெசா�னா�
12B, ஒ� க���� ��� களவா�க��) தனமான
ஒ� நாவ� த��� இ� ம��ேம.
த��� ெவ�ஜன நாவ�க�� ெதாட��� எ��வத��
�ைறய உதாரண�க� உ��. பா�ப� �ைர�பட�
ேபா� ேபா� ெப�ய கைதகைள உைட�� ப��யாக�
ெசா�ன க��, சா���ய�, ேம�� �ல ச���ர�
கதா��ய�கைள ஒ��� ���� பா��தா�
�ேவ�ேகாபால� � – நா� – �லா நாவ����
ெதாட��� எ��னா�. �ஜாதா ��ேவா� ச���ேபா�
நாவ���� ெதாட��� எ��னா�; எ� இ�ய இய��ரா
நாவ���� ெதாட���யா� ���� �ேனா எ��னா�;
கா�த�� வச�த�மார� கைத��� ெதாட��� எ�த
����னா�. இல��ய�க��� ெதாட���க�
எ�த�ப������றன. ெஜயகா�த� �ல ேநர�க��
�ல ம�த�க� நாவ���� ெதாட���யா� க�ைக

எ�ேக ேபா�றா�? எ��னா�. �.ரா. ேகாப�ல �ராம�
நாவ�� ெதாட���ைய ேகாப�ல�ர�� ம�க�
எ��னா�. ஆனா� இ�ப� Conditional ெதாட���
வைகைமைய இ�வைர எவ�� �ய���த��ைல என
�ைன��ேற�.
ஆ��யேர ��������ப� ேபா� அ��தநா�,
ஆலவாய� நாவ�கைள வா��க மாெதா�பாகைன
வா�����க ேவ��ய��ைல தா�. ��ைற�ேம
த��த� நாவ�களாக வா��ப� ேபா� தா�
எ�த�ப�����ற�. அத�ேக�ப �ல ப��க� ���
நாவ�க��ேம ���ப�� வ���றன. ��ைற�ேம
ஒ� சமய��� வா��க���� ஒ�வ��� அ�
repetition எ�ற ��ப�ைத அ����.
��தக ��பைன – அ��� இல��ய� ��தக�க� –
எ�ப� �ைனக� ��பைன ேபா� அ�தான� எ�பதா�
ஒ�ைற� ப��காம� இ�ெனா�� ��யா� எ�ற
தய�க��� எவ�� வா�காம� ேபா� �டலாகா எ�ற
�யாபார�� ��வா� இ��கலா� எ�பதா� இைத
����� கட�க� தய�க��ைல.

*
மாெதா�பாக� நாவ� ஒ� �வரச மர��� ெதாட��
இ�ெனா� �வரச மர��� ��வ� யேத�ைச யானத�ல
எ�ேற �ைன��ேற�. அ��� �தலாவ� மர�
இர�டாவத� �ைளைய ெவ�� வ�� ந��
ைவ�க�ப�டேத! வழ�கமான ெப�மா���க�
நாவ�கைள �ட�� இத� கைத �க� ��யேத. ஒேர
நா�� ���ற�. ேத�� ���ழா��� மாமனா�
������ ெச��� கா� – ெபா�னா�� ஒ� நா�
தா� அ�. அத�� ��ைதய ச�பவ�க� அவ�க��
�ைன����� ��ெட��� �ர�சைனைய
����ைர��றா�. �ழ�ைத��ைம எ�ப� ஒ�
ெகா��கனவா� அ����ப�ைதேய �ர���ற�.
�ர�சைன வ�� ேபா� தைலைய ம�����
�ைத��� ெகா�வேத ெந���� ேகா�க����
ஆ�க���� வழ�க�. வா�� இ�ைல எ�ப� ப��ய
ேக��க� �ைள���றன எ�பதா� கா� தா�
உ�வா��ய ெதா��ப��ைய ��� ெவ�ேய
வ�வ��ைல. மாறா� ெபா�னா ேக�யா� அவைள
ேநா�� எ�ய�ப�� ேக��கைள எ�லா� ���கான

ப��களா� எ��ெகா��றா�.
இ��ைறைய� காரண� கா�� தா� தா� இத���
காரண� எ�� பா��� கா��� ேவ� மண� ெச��
ைவ�� ��வா�கேளா என அ���றா� ெபா�னா.
ஆனா� கா� அத�� இட� த�வ��ைல. ேபாலேவ
கா��ட� தா� �ைற எ�ற அ��பைட�� ஊ�
ஆ�க� �ல� ெபா�னா��� வைல ����றா�க�.
அவ�� அவ�கைள அ�ட ��வ��ைல. பர�பர�
அ�தைன காத� அவ�க���.
�ல ஆ��க��� ��ேப கா��� தா�� மா�யா��
ெபா�னாைவ 14� நா� ���ழா��� அ��ப
ேயாசைன ெசா�ன ேபா� ெபா�னா�� உன��
���ப� எ�� ேபா�ேற� எ�� ெசா�ன� அவன�
மனைத அ���ற�. தா� ெச�தா� தா� �ழ�ைத
�ற��� என� ெசா�னா� அைத�� ெச�வாேளா என
�ைன��� ெகா��றா� (கைட��� அ� தா�
நட��ற�!). அவ� �ழ�ைத ெப�பவத�காக அவைள
ஒ� கண� �ட இ�ெனா�வ��� ���� ெகா��க�
தயா��ைல என அ��த� ெசா�ல�ப��ற�. அதனா�
நாவ�� ���� அவ� ���ழா���� ேபா�

��டா� என� ெத��த�� அவ���� த�ெகாைல
எ�ண� உ��பைத இய�பாகேவ �ள��� ெகா�ள
���ற�.
��ேனா� ெவ�ைள�கார�ட� ஏமா��� ப�� �பா�
ச�பா��� வா��ய ெசா��� வா�� பாவ வா��ைக
எ�ப� ெதாட�� �ழ�ைத �ற�காத��� பல
காரண�கைள கா��� ெபா�னா�� ��ற�தா��
ேயா���றா�க�. வா��� ஒ�ெவா� த�ண����
அவ�க�� �ழ�ைத��ைம அவ�க��� யாராவ�
ஒ�வரா� �ைன��ட�ப��ற�. அ�ப� எ��ேம
�கழ��ைல எ�றா�� அவ�க����ேளேய அைத�
ேபச ேவ��யதா� ���ற�. அைத� ச� ெச�ய பல
ேவ��ைக���ய இர�க�����ய வ�கைள
�ய��றா�க�. மைல�ேகா��� அ�தைன ரக�ய�
கட��க�ட�� �ைற���றா�க�. எ�த� சா���
ெச� சா��க��ைல எ�ற�� தா� ஆசா� ைக
ெகா���றா�.
ப�னா�கா� ���ழா�� வ�� ��� ப��ய
வ�ணைனக�� ெபா�னா�� மனைத ெம�ல�
கல���� தயா�ப���� எ�தன�க� இ����றன.

ெசா�த� தாேய அவைள � ைவ�� அல�கார� ெச��
அ����றா�. எ�லா வைக��� தா� ெச�வ� �ைழ
அ�ல என ந�ப ைவ��� �ழ� வ������ற�.
அதனாேலேய அவ� இ�ெச�ைக�கான உ��த�க�
தா�� இ�� இற���றா�.
இ�� �ராண�க�� �ேயாக� எ�ற �ஷய�
ெசா�ல�ப��ற�. ��மணமா�� �ழ�ைத இ�லாத
ெப�ைண இ�ேனா� ஆடவ� ��� க��ற� ெச�த�.
இ�த� கல��ெகன �ல ���ைறக� உ��: 1) அ�த�
ெப� பா�ய� இ�ப���காக அ�� �ழ�ைத ெப��
ேநா��ேலேய ஈ�பட ேவ���. 2) அ�த ஆ�� உட�
�க���காக அ�லாம� த�ம���காகேவ ஈ�பட
ேவ���. 3) �ற��� �ழ�ைத அவ� கணவ��
�ழ�ைதயாகேவ க�த�ப��, ��� ஆ�ைடய�
அ�ல. 4) அவ� அ��ழ�ைத�� �� எ�த உ�ைமேயா
��யேமா ேகாரலாகா. 5) ஓ� ஆ� ��� �ைற
ம��ேம இ� ேபா� உதவ ����. 6) கல���
���ைளயா��, வா�� �ண���, ஆசன� �ண���
ேபா�ற �ஷய�க� இட� ெபறலாகா. 7) காம�
��தைனக� த���க கல��� ேபா� ெப���
ேம��ற� ��யா� �ட�பட ேவ���. 8) இ�ப�

உண�வைத� த���க கல��� ேபா� உட�க�� ெந�
�ச�பட ேவ���.
மகாபாரத��� ��� பா�டவ�கைள� க���வ�
இ�ப�� தா�. ����� மா�யா�களான அ��கா,
அ�பா�கா இ�வ�� �ைறேய ���ரா��ரைர��
பா��ைவ�� ெப�வ�� இ�வ��� தா�.
ம������� �ேயாக� ப��ய �ள�க� வ��ற�.
(ஆனா� அ�� தைட ெச�ய�ப�ட �ஷய�.)
ஆக, மாெதா�பாக� ஏ�கனேவ இ�� மத� ேப�ய,
�ழ�க��� இ��பதா�� ெசா�ன �ஷய�ைதேய
����வா�க� ெச��ற�. ஆனா� �ேயாக�
எ�பத�கான ���ைறகளாக �ராண�க� ������ற
�ஷய�க�� ஒ�ைற��ட ��ப�றாம� அைத� பக�
ெச��ற�. அதாவ� அ�ப� இய��ர� ேபா� த�ம���
ெபயைர அ�ல� கட��� ெபயைர� ெசா���
ெகா�� �ழ�ைத�காக� கல� ெச�த� மா�ட���
சா��ய��ைல எ�ற யதா��தமான ேந�ைமயான
�ம�சனமாகேவ அைத� பா���ேற�.
ெப�மா���க� நாவ�க�� வழ�கமா� ப���

வ�� �வசாய� ப��ய ���ய தகவ�க� தா��,
ேவளா�ைமைய� ���லமாக� ெகா�ட இ�
இைளஞ�க�� ந�� இ�� அழகாக �வ��க�
ப��ற�. த�ைக ெபா�னாைவ� க��� ெகா���
ைம��ன� உற� ஆ��� ெகா��மள� கா� ம���
����� ந�� இ���ற�. அவ�க� ஒ�றா��
���ப��, �ண��� ரக�ய இட�க�� ெபா�ைத�
க��ப�� என அவ�க� �ேனக� �வ��க�ப��ற�.
இளவய�� இ�வ�ேம ேச��� ப�னா�கா�
���ழா���� ேபா����றா�க�. அ�வள�
ெந��க� ெகா�ட ���ேவ �ட கா���
த��ைடைம�ண�ைவ �ள��� ெகா�ளாம� த�
த�ைகைய இர�� அ���� ��ட��� ப�ேக��றா�.
அவ�க�� ���� ��ேய கைட��� ��ைய�
ெக���ற�.
கா��� தா��, ெபா�னா�� ெப�ேறா�� �ட
அைத� ���� ெகா�ள��ைல. மா�ட உண��கைள
�ட ஊ� ேக�� ேக��றேத எ�பேத அவ�க� மனைத�
ேபா�� அ���ற�.

வா����ப��� அ��பைட�� மாெதா�பாக���
இைணயானத�ல அத� ெதாட���யான ��ைதய இ�
நாவ�க��. படேமா எ��ேதா எ�தெவா�
ெதாட������ ேநர���ய �ப�� தா� இ�. �த�

�த�� ஓ� உலக� அ��க� ஆ�� ேபா� அ�
வ�க����. அ��� அேத உலக��� ேம�� �ர�
அைழ��� ெச��� ேபா� பைழய வ�கர�
இ��ப��ைல. அேத தா� அ��தநா�, ஆலவாய���.
ஆலவாய�� கா� இற�� ���றா�. ெபா�னா ��
ெகா��றா�. த� மா�யா� மாரா��ட� வ��
�வசாய�ைத� கவ���� ெகா�� மகைவ
ஈ�ெற���றா�. ேப�கால��� அவ� தா�� வ��
உட����றா�. ஊரா��� கா��� உ�டான க� தா�
அ� எ�பதாகேவ ெசா��றா�க�. மாரா���
ெபா�னா�� ேச��� �வசாய�ைத�� எ���
நட���றா�க�. �ழ�ைத�� �க� ப�னா�கா� நா�
���ழா�� ெபா�னாேவா� ேச��தவ�� �க�ைத
�ைன���வேதா� நாவ� ���ற�.
அ��தநா��� கா� ���� ேபா�ைக�� இைடேய
அவன� தா� மாரா� வ�� கா�பா�� ���றா�.
த�ைன ஏமா�� ��டதாக �ற�த ���ட� ெதாைல�
ேபா�� (ெதாைல� ேபா�த� எ�றா� ஒ� ம�த�ட�
/ ���ப��ட�� எ�த ஒ�� உற�� ேப��
வா��ைத�� இ�ைல எ�� சா��� �� ச��ய�

ெச�� ���� வ�த�) கணவ� �� வ�� இ���
மா�யா� கவ���� �ழ�ைத ெப��றா�. அவ�
க��ப கால� ���க கா� அவ�ட� ேப�வேத
இ�ைல. ேப�ய ஒேர வா��ைத “அ�சா�”. ெபா�னா
�வசாய�ைத கவ���றா�. மக��ற ���� கா�
வராததா� ெபா�னா த�ெகாைல ெச�ய �ய�ைக��
கா� அவ� ைக���பேதா� கைத ���ற�.
கா��� உள�ய� இய�பான ஓ� இ��ய ஆ��
உள�ய� தா�. அவ� த� மைன��� �� ���த
��ய��� இ���றா�. த��டைம உண�� – த�
மைன��� �� த� வாசைன த�ர ேவற�ெத வாச��
ஏற��டா� எ�ற ��வாத�. அவ� ம�ற
ஆ�க�ட���� ���யாச�ப�� இட� மைன�
ப��ய த� எ��பா����ேக�றா� ேபா� அவ��
ஏகப��� �ரதனாகேவ இ���றா�.
��வய�� இேத ப�னா�கா� தா� ���ழா���
அவ� ேபா����றா� எ�றா�� ெபா�னாைவ மண�
���த �� ேவெறா����ட� மன� ேபான��ைல.
அதனாேலேய �ழ�ைத இ�ைல எ�பதா� ம�மண�
ெச�� ெகா�ள� ெசா�� வ�� ேப�ைச ஒ����றா�.

ெபா�னா இ�ெனா�வ�ட� கல�� ��டா� எ�ப�
அவனா� தா��� ெகா�ளேவ ��ய��ைல. த�ைன�
��� ேபா� ��ட ேகாப�. அவனா� ���ப� ச�
ெச�ய ��யாத �ைழ �க��� ��டதாக
�ைன��றா�. இயலாைம த�� க��ர�க�. அவ���
ஆ�� ���க� ��ற�ண�� ஏ�ப��த ேவ���
எ�ேற உடன�யா� அவ���� ேதா���ற�.
அதனாேலேய த�ெகாைல ெச��றா� / �ய��றா�.
அ��தநா��� அவ� �ைழ��� ெகா�ட ேபா��
��ட�த�ட ஒ� வ�ட� தா� அ�தைன ��ய�
ெகா�ட மைன��ட� ஒ� ெசா� �ட� ேபச��ைல.
அவைள ஒ���ேய ைவ�����றா�. அவள� ெசய�
அவனா� �ர��க� �ரமமானதா�, ஏ��� ெகா�ள
இயலாததா�, ம���க ��யாததா� இ���ற�. அவ�
தன��� ேபாரா��றா�. அவைள மன��
அ�யாழ������ ��ரமா� ெவ���றா�. ஒ�
க�ட��� ������� மா� த� ெவ��� �ைற��
மன� மா� ��ேமா எ�� �ட அ���றா�.
உ�ைம�� அவ��� வாழ� ���கேவ இ�ைல.
அ��� அவ�ட�.

அத�� ��ைதய ப�தா��க� அவ� �� கா���த
அ�தைன ��ய�� அத�� ேந�மாறா� மா��
ேபா�ற�. உ�ைம�� அ�த ெவ��ேப அ�த
��ய������ �ைள�த� தாேன! அவ�
ெகா����த� சாதாரண� ��ய� எ�றா� ஏமா�ற��
சாதரணமா� அைம��, ெவ���� சாதரணமாகேவ
இ�������. மாறா� அவ� எ�தைன ஆழமா�
����னாேனா ஒ�ைற இர� அ�தைன ஆழமா�
அவைள ெவ��க� ��� ��ட�. அ��தநா���
இ���� அவ� மன� மா� ஏ�ப� �ட அவரவ�
��த��� �ட�ப�����றேத ஒ�ய ெத�வான
�ள�க� இ�ைல.
ந���ைபய� ��த�பா, பழ� யா��ைர�� ச�����
ம�த�, ப���க� ��பவ� கணவ� என கா�
ச����� / ேக���ப�� �ஷய�க� அவ���
மனமா�ற�ைத ஏ�ப�����றன எ�ப� தா�
ெப�மா���க� தர�� என� ெகா��ேற�. த�ர,
ெபா�னா தா� ச�ம��ததா� ���ப�தாரா� ந�ப
ைவ�க�ப�ேட ப�னா�கா� நா� ���ழா����
ேபானா� எ�பைத��, அ�த �ேராக���காக� த�
��ேடா� ெதாைல� ேபா�� வ�� ��டா�

எ�பைத��, அத� �ற� அ�த ஒ� வ�டமா�
��ற�ண�ைவ� �ம�� ெகா�� அவ�ட� ேப�ட�
த������றா� எ�பைத�� கா� அ��ேத
இ���றா�. அைத�� அவ� மன� மா� அவைள
ஏ�பத��� காரணமாக� ெகா�ளலா�.
*
இர�� நாவ�க��ேம என�� ���யமா��ப�வ��
�ைறய ேயா��க� ெச�வ�� ெபா�னா�� உள�ய�
தா�. அவ� இளவய�� இய�பான இன� கவ�����
ஆ�ப����தா�� கா�ைய� ��மண� ெச�த ��
அவ�ட� �க� ��யமா� இ���றா�. �ழ�ைத
இ�ைல எ�ப� அவ� �தான அ��� எ�த
���யாச�ைத�� ஏ�ப��த��ைல. அவ�
இ��ல�� �க ���� இ��த� கா�ைய� தா�.
�ழ�ைத�ேப��லாைமைய சாதகமா�� பல ஆ�க�
அவ��� வைல ����� எ�ேலாைர�� ம�த����
கட�� வ�தவ� ெபா�னா. அவள� அ�த ஓ�ர�
மா�ற� �ர�.
அ�த� ேபர�ேபா� ஒ���� ேபா� ��பா� அவள�

�ல ெசய�க� ����� ெகா������றன. அவ�
தா�ைம அைடய ப�னா�கா� ���ழா���� ெச�ல
கணவ� ஒ��� ெகா�டா� எ�பைத அவ� ஏ���
ெகா��றா� எ�ப� �த� உ��த�. ��ைதய
ஆ��க�� அவ� இத� ெபா���
ச�ைட������றா�. அ�த �ைற ம��� எ�ப��
ச�ம��தா� எ��ற த��க�ேக�� அவ���
எழ��ைல. இ�தைன��� அவைள �க�
சாம���யசா�யாகேவ ��த���றா� ெப�மா���க�.
கா�ேய ��பா� அ��தநா� நாவ�� �ைன���
பா��ப� ேபா� “நாேன ேபாக� ெசா�� இ��தா�� �
ேவ�டா�� தாேன ெசா�� இ��க��?” எ�ற
ேக�� இய�பாகேவ என��� எ��ற�. ��ட ச�ைட
/ �வாத��� �� அவ� ச�ம�����தா� அ�
இய�பாக இ����. மாறாக ஒ� ெசா� �ட� ேபசாம�
அவ� க�ணைசைவேய ச�மதமாக� ெகா��றா�
எ�ப� ஏ�க ��ய��ைல.
அ��� ப�னா�கா� நா� இர� நட��� �ஷய�க�.
அவ� கா� ேபா�ற �க�ைத� த����றா�. அவ�
�ைன� வ�வைத அ���றா�. அ� அவள�

��ற�ண������ எ�வ�. ஆனா� அ�ப��
ப�டவ� ஒ� ��ய ஆடவ�ட� �க இண�கமாகேவ
���றா�. இ�த� கல� மாெதா�பாக�, ஆலவாய�,
அ��தநா� ��� நாவ�க��� (அவ���
ேதைவ�ேக�ப) ச�� ெவ�ேவ� சாையக�ட�
ெசா�ல�ப�����ற� எ�றா�� ����� இ����
ெபா�வான �ஷய� அவ� �க இ�ட��டேன அ��
ஈ�ப��றா�. அவ�ட� ெவ�க� ெகா��றா�, அவ�
ேப��� �ற���றா�, அவ� ஆ�ர��ைப ர���றா�,
அ�� ���� �ைள��றா� எ�ப�. அவ�
�ழ�ைத�ேப��காக� ெச�� ெகா��� ஒ� ைவ��ய�
எ�பதாக அைத அ�காம� இ�ப �க�வாகேவ
அ�ப���றா�.
அைத� த��ப�� எ�னா� ஏ�க ��ய��ைல.
ஆனா� ச�� �ல� ��� உண���க� கட�� த��க�
��வமா�� ����தா� எ�தைன ��ய� ந� �ைண ��
ெகா����தா�� இ�தைகய ச�த��ப�க�� அைத
எ�லா� கட�� எ���பா�ன ஈ���� உட��
ேவ�ைகேய ெவ���, அ�� மன�� �ரண�
ெகா���. அ� ��ைம அ�ல. ம�த இய�� அ�.
அைத ஏ�பேத ேந�ைம.

இ�ேக ெப�மா���க� �தான ம�யாைத ���ற�.
அவ� ேபா�யா� ெபா�னா மனதள�� ��ைம
எ�ெற�லா� ெசா�ல �ைனய��ைல. �ஜ�ைத
அ�ப�ேய ப��றா�. அேத ேநர� அத� ெபா���
ஓ�ட��� �ட அவைள� ��ற��ைல. அவ� மா�ட
இன��� �ர���யா�றா�.
��றாவ� ஆலவாய�, அ��தநா� நாவ�� இ���
ப��க�. இர���ேம �ழ�ைத�� �க�சாய�
ப�னா�கா� ���ழா�� ச���தவ�� �க�ைத
ெபா�னா��� �ைன����ற�. ம�ப� அ�த இரைவ
அைச ேபா��றா�. அ�� அவ� அவைள �க�
������பதாக�� அவேனா� வ�� ��மா��
அைழ��றா�. அ��த வ�ட ���ழா����
�ழ�ைதைய எ��� வர� ெசா��றா�. அவ�
�ைனவாகேவ த� �ழ�ைத�� ஆலவாய� / அ��தநா�
என� ெபய� ����றா�.
ஆலவாய� நாவ�� அவ� இ���� ஊ� ப����
�����றா�. அவ� �தான ��ய� �ர�ப�ட�
அவைன ���� ச���க ����� ெதா��ட� நாவ�
���ற�. அ��தநா� நாவ�� கா� இ����

ஓரா�டா� த�ைன ஒ��� ைவ����ப��, �ழ�ைத
�ற��� பா��க வர��ைல எ�பதா�� அவைன�
ேத�� ேபா� அவேனா� ேச��� ெகா�ளலாமா எ�ற
எ�ண�� வ��ற�.
ஒ�ப� ேமேல ேபா� கா��� வ�க��� ேபானதா�
தாேன அவ�ட� ேபா�� ��ைள ெப�ேற� எ��
ெபா���றா�. ��� நாவ�க��� அவ� கா�ைய
மலட� என� ������� ���� இட� இ� ஒ��
தா�. கா� �� அ�தைன ��ய� ெகா�டவளா�
ப�தா��க� வா��தவ��� அவ� இ��ைக�ேலேய
இ�ெனா�வ�ட� ேபா�� எ�ண� வ��ற�
எ�பைத�� ஏ�க ��ய��ைல. இைத�� ம�த
�யநல�க�� ஒ�றாகேவ எ���� ெகா�ள ேவ��
இ���ற�.
ஆலவாய�� கா� இய�பா� அ�ல� ேவ�
காரண���காக இற����தா� ெபா�னா இ�ெனா�
மண� ப�� ����ப�� எ�த� �ர�சைன�� இ�ைல.
ஆனா� இற�த� அவ� இ�ெனா�வ�ட� ேச��ததா�.
அ��ழ�� அவ� ேபாவாளா எ�ன! அ��தநா���
கா� அவைள ஒ��� ைவ����த�� ேவ�

�ர�சைனக�� இ�ைல; ெபா�னா இ�ெனா�வ�ட�
ேச��ததா� தா�. அ�ப� இ��க கா��� �தான
��ய� தா�� அ�த இ�ெனா�வேனாேட ேபா� �ட
ேயா��பாளா எ�ன!
இ� �ழ�க��ேம ெபா�னா�� �ணநல�கைள��,
அவ��� கா� �தான ெப����ய�ைத�� ெகா��
பா��ைக�� ��ற�ண���யா� ���க�ப�வேத
இய�� என� ேதா���ற�. அவ� த�ெகாைல ெச�ய
ேவ��ெம�ேறா, �ர��யா� ேமா��வைள பா���
அம��தப� ��ச கால�ைத ஓ�� �ட ேவ��� எ�ேறா
ெசா�ல��ைல. அவ� �வசாய�ைத எ����
ெச�வ��, ந���ைக�ட� �ழ�ைத ெப���
ெகா�வ�� இய�ேப. ஆனா� த�ைன� கல�தவேனா�
���� ேபாக ேயா��ப� தா� ���தலாக இ���ற�.
தளப� ர�� – பா���யா �ைன� வ��ற�.
ஆனா� இைவ யா�� உ��தலா�� ேதா�ற ஆ�மன��
நா� ���ப அைம��� க���� �ட�ப��, கணவ�
– மைன� பர�பர� ேந�ைமயா� இ��க ேவ���
என ����வ�� காரணமா� இ��கலா�. இ�ெனா�
���ய� காரண� ��� நாவ�க��ேம க�டத�ப�

கா� – ெபா�னா ஓ� ஆத�ச த�ப�யாகேவ என���
ப���றன�. �ைன�க�� என��� ���த ேஜா� என
இவ�கைளேய ெசா�ல� ேதா���ற�. அைத�
�ைத��� வைக�லான ச�பவ�கைள நா�
���பா���கலா�.
அ��தநா� நாவ�� ெபா�னா க��ப� தா�� இ��த
ஒ� வ�ட��� கா� அவ�ட� ேப�ய ஒேர ெசா�
‘அ�சா�’. அ��� �னகலாக அவ� உத�க�
�����க, அவைன, அவ� அைச�கைள ந�க��த
ெபா�னா அைத� க��ெகா��றா�. அ� அவைள�
��கலாக உைட��� ேபா��ற�. அவ� மன�� தா�
உட� �க� ேத� ஒ�வ��� ��தாைன ����
��டதான ��ப� ���� ��டைத எ���
����றா�. அ�யாம� ெச�த தவ��� ம���ேப
�ைடயாதா என� �ைம�றா�. ஆனா� இ���� அ�த�
ெபய���� காரணமானவைனேய மன� ேத�வ�
மக�தான �ர� அ�லவா!
ஆலவாய�, அ��தநா� இர�� நாவ�க���
ெபா�னா வா�ெல��� க��ப� எ�� அ�ய வ��
நாைள�� ���ன நா� இர� உற�க��� கா� வ��

த�ைன� ��வதா� �ைன��� ெகா��றா�
(ஆலவாய�� அ� கா��� இற����� ��ைதய
��சம �ப� எ�பதான ெதா��� இ���ற�). அத�
பலனாகேவ தா� �� ெகா�வதாக ந���றா�. அதனா�
தன��� �ற�க� ேபா�� �ழ�ைத�� த�ைத கா�
தா� எ�பதாகேவ அவ� ந���றா�. அைதேய
ஊரா���� ெசா��றா�. கா�ைய �ைன�ேத
இ�ெனா�வைன� கல�ததாக�� தன��� தாேன
ெசா��� ெகா��றா�. இ�ப� அவ� ந��வ��, அ�த
இர�� இ�ெனா�வைன இண�கமாக� த��வ��,
��பா� அவேனாேட ெச�ல �ைன�ப��� ெபா���
வர��ைல. இ�த ெவ�ேவ� ச�பவ�கைள ஒ�
ேந��ேகா�� த��க��� இைண�க ��ய��ைல.
அ�ல� யதா��த� எ�ப� அ�ப� �ர�ப��� தா�
���ேமா!

இ� நாவ�க��ேம �ல�க� ெப�� இ�ெனா�
பா��ர� கா��� தாயான மாரா�. க�கண�, ����
என ெப�மா���க� நாவ�க�� கணவைன இழ�த
ெப�ணா� வள��க�ப�� நாயக�க� இட�

ெப��றா�க�. இ�த நாவ�க��� அ�ப��தா�. ஊரா�
�� தைல��ய��டா� எ�ப�� ெதாட�� த� மக�,
ம�மக� �தான ��ய� / �ர� வைர��� ெவ�ேவ�
�ற�க�� ெவ��ப��றா�. மக�� த�ெகாைல
�ய��ைய ஒ�� “இ�ப��மா ஒ��த� மைன�
தன�� ம��� அ��க��� இ��பா�” என
அ�கலா���றா�. கணவ�� மைன��� அ�த உற�
தா�� ம�றவ�ட� இைணவ� (சமய�க�� ���
ஆ�க�டேன) சகஜமாக இ��த காலக�ட� அ� எ�ற
��ன��� அவ��� கா���
த��ைடைம�ண�� ���த ஆ�ச�ய� த��ற�.
ெபா�னா�� அ�மா��, அ�ண�� ந�� ப�வா�
இ���றா�க�. ��பா��ர�களா� வ�� ெபா�னா��
அ����, ெவ�கா��� �ட வாசக�� மன��
இட�ெபற� தவ�வ��ைல.
மாெதா�பாக�� ஓ� அ��யாய� ம��� வ�� ேபா��
ந���ைபய� ��த�பா பா��ர� ஆலவாய�,
அ��தநா��� வ�� ப��க� அனாவ�ய �ள��ட�
அைம������றன (அ��� ஆலவாய�� �க
அ�க�). இ� நாவ�க��ேம த� வா��ைக�

ச�பவ�கைள� ப���� ெகா�வத� வ� �ரதான�
பா��ர�க�� மனமா�ற���� ஒ� ��யாஊ��யாக
இ���றா� எ�ப� �ஜ� தா� எ�றா�� ைமய�
கைத����� ெவ��ர� �ல� வ�த� ேபா�ற
உண��ைன� த���க இயல��ைல.
*
ெப�மா���க�� நாவ�க�� ெபா�வா� �வசாய
��ப�க��, �����ட இன����� பழ�க
வழ�க�க��, �����ட �ல�ப���� ேப��
வழ��� �க� ��ரமாக� ப�வா��. இ�த ���
நாவ�க��� அ�ப��தா�. ���பா� ஆலவாய�
நாவ�� ���பா� ெபா�னா மாரா� எ�ற இ�
ெப�க� த�யா� �வசாய�ைத எ��� நட���
ப��க� அழகாக� ப�வா� இ����றன.
ெப�மா���க�� கைத�� இட�ெப��
ெசாலவைடக��, வ�டார� ெசா�க�� இய�பானைவ.
நா�� அ�ப������� வ�தவ� எ�ற �ைற��
�ைனவா��� ேபா� �க இய�பாக அ�த ெமா�
வழ�ைக� ைகயா����பைத� கா��ேற�.

அனாவ�ய� ���� இ�ைல, அேத சமய� அவர�
எ��� ���கேவ அ�பய�பா� இ���ற�.
உைரயாட�க� த�ர எ�ேக வ�டார வழ�� இட�ெபற
ேவ���, எ�ேக �ய த�� ப��� வர ேவ���
எ�ப�� �க� கவன��ட� இ���றா�.
ெப�மா���க� �ைன�க�� ெபா�வாகேவ காம�
ப��ய ச�பவ�க�� ேப��க�� ���ய இட�
வ���� (ந�ல எ��தாள�க� எ�ேலா���ேம அ�
த���க�யலா� என ந���ேற�). ���க ���ய�
கைதகளாக இ��தா�� ஆலவாய�, அ��தநா��� �ட
இத�� ���ல���ைல. ஊ���ழ�க�
உைரயாட���, ந���ைபய� வா�லாக��, மாரா�
ெபா�னா�� அ�மா�ட� ேப�ைக��� காம�
��னைக�தப� ச�மண��� அம��� ெகா��ற�.
ெப�க� காம�ைத� ேப�� ேப�� ����றா�க�.
ேக��� ��ட�மா� இ��தா�� ��தைனைய�
�����றன.
ேயா���� பா��தா� (கல�தவைன� ேத�� ேபாக
எ��� இ��� ப�� த�ர) ஆலவாய� நாவ� ஒ�
ெப��ய� �ர�. கணவைன இழ�த ஒ� க�����

ெப�, மகைன இழ�த ெப��� ஆதர�ட�, ஒ�
தா��த�ப�ட ெப��� �ைண�ட�, அதேனா�
வா�� ���த� எ���லாம�, ��ற� கா������
உற�ன�, ��ற�தா�, ஊரா� வா��த �ழ�� தாேன
�வசாய ேவைலக� ெச�� வா��� �யமா��
கா��� ���றா�. இ� அவ� த� மகைன��
வள��� ஆளா��வா�.
ஆனா� அேத ஆலவாய� நாவ�� வ�� ஓ�
ஆணா��க� ச�பவ�ைத� ெசா�ல �����ேற�.
ெப� க��பமான ேபா� கணவ� ம�����தா� அ�த�
ெப� ஊராைர அைழ��� தா� த� கணவேனா�
�ண��� தா� அ�த க�ைவ� �� ெகா�ேட� என
கட�� �� ச��ய� ெச�� அ���க ேவ���. அ�
ஊ� வழ�க�. ேவ� வ���� ெபா�னா அைத ஒ���
ெகா�� ெச��றா�.
ஒ� கைதைய வா��ைக�� அ�த� பா��ரமாக ந�ைம�
ெபா���� ெகா�டா� எ�னெவ�லா� ெச�ேவாேமா,
ேப�ேவாேமா, ேயா��ேபாேமா எ�லாவ�ைற��
ெப�மா���க� பா��ர�க� ெச�வைத� கவ���
வ�����ேற�. ���யாச� ���� வாசக���

அ���� அ���ேற� எ�பதாக இ�லாம�, இைத�
ெச�வ� தாேன இய�� எ�� convincing-ஆக
இ����. அதனா� ந� எ�லா த��க� ேக��க����
ச�யான �ள�க�� அ�� இ����. ஒ�ெவா����
அவேர த�ைன அ�த� பா��ர��� ெபா����
ெகா�� ேயா���றா� எ�� தா� ேதா���ற�.
உதாரணமா� அ��தநா� நாவ�� கா� ெபா�னா�ட�
ேப�வ� ��� ேபாக, அ� அ�க� ப�க��� ெத��தா�
கணவ� மைன���� ச�ைட எ�ப� ெத��� ேபா��
என� ���� ெபா�னா கா� வ����
ெதா���ப����� �� அம��றா�. ேயா����
பா��தா� அ��ழைல� ச����� ஓ� எ�ய த��க மன�
இைத� தா� ெச���. இைத� ேச��காம��
ெப�மா���க� கைதைய நக������க ����.
ஆனா� அ�த� பா��ரமா� ேயா���� ேபா� ஊரா�
ேக���� ப�� ெசா�ல ேவ�� இ��ப� ����
அைத� ேச���றா�. இைவ எ�லாேம அவைர� ெப��
கைதெசா�� ஆ���ற�.
பாலா மா�� ஒ� ந�ல இய��ந� இ�த ���
நாவ�கைள�� இைண�� (சா� ம��� �ல�ய�

ப��ய எ�த� �������) ஒ� �ைர�படமாக
எ��கலா�. ஒ�ைற இர�� நட�த ஒ� வர���ற� தா�
இ�த ��� நாவ�க��. எ� �பா�� ���
நாவ�கைள�� – �த�� மாெதா�பாக�, �ற�
ஆலவாய�, கைட�யா� அ��தநா� எ�ற வ�ைச�� –
ஒ�வ� வா��க ேவ��� எ�பேத.
ெப�மா���க� எ��ய வ�ைச ேவ�.
மாெதா�பாக� எ��ய ேபா� ம�ற இ�
நாவ�கைள�� எ��� உ�ேதச� அவ��� இ�ைல.
ஆனா� அ�நாவ��� வ�த எ���ைனகேள அவைர
கைதைய ����� எ�த ைவ������றன. அைத
���ய��றாக� பா���ேற�. ெப��பாலாேனா�
ெசா�ன� ேபா� ெபா�னாைவ� ெகாைலேயா
த�ெகாைலேயா ெச����க ேவ��� எ�பைத
ெப�மா���க� �ைறேவ�ற��ைல. அ�ேவ
��ேபா���தன���� எ�ரான அவர� �ற�பான ப��.
ஆனா� அவ� ெசயைல� ேக�����ப��த ேவ���,
அ�த உள�யைல� ெத�வாக� ���� ெகா�ள
ேவ��� எ�பைத� தா� இ�� ெச�����றா�.
நா�� அ�த ம��சாரைணைய ேம�ெகா�ள ேவ���.

இ�� தன� கணவ� / மைன��� �தான
��ய����� �ைற��ைல, ஆனா�� �ற ெப�க� /
ஆடவ�ட� �க அ�தர�க �ஷய�க� ேப�வ�,
கா��வ�, ெச�வ� �ைழ��ைல எ�ற மன�பா��
அ�க��� வ��ற�. ச�க வைலதள�க��
வள�����ேட ���ப�க�� ஆ� – ெப� உற��
��க�க� / �ர�க� ேம�� வ��ெப�� வ��
ேவைள�� இ� ப��ய உைரயாட�கைள� �ற�க
ேவ��ய� அவ�ய� என� க���ேற�. அத� ஒ�
ப�� தா� இ���� நாவ�க�� எ�ேப�
��� நாவ�கைள�� வா��� ���த �� என��
ெபா�னா �ைறய� ேக��கைள ���� ெச����தா�.
அைவ அற� சா��த ேக��க� அ�ல; அ�� எ�பத��
எ�ைல உ�ேடா எ�ப� ப�� �ழ�ப�க�.
ெப�மா���கேன ெசா�� இ��ப� ேபா�
ஆலவாய�� ெதாட���யா� அவ� த�ேனா�
கல�தவைன� ேத�� ச����� ச�த��ப� அைம��
இ�ெனா� நாவ� எ��� சா��ய� இ���ற�. அ��
அ�ேக��கைள அவ�ட� எ���� ஆைச உ��.
ெபா�னா அ�� இ��� �வ��க ேவ���.
ெப�மா���க� ஒ�ேவைள ெச�யா��டா� நா�

ெச�ய �����ேற�.
�ைனைவ �ஜ வா��ைகேயா� ெதாட��ப���
ம��வ�� இக�வ�� இ��ய� பாமர மன�ைல. ஒ�
ந�ல எ��தாள� கால��� க�ணா� எ�ப� உ�ைம
தா� எ��� வரலா�ைற� ப�� ெச�வ� தா� அவ�
ேவைலேய அ�� அைத� �ட��� ஏ��வேதா ேபா��
���பேதா அவ� ெச�வ��ைல. நாவ� எ�ப�
வரலா�� ஆவண� அ�ல. எ�ப� அ� ���ெபா�
இ�ைலேயா அ�ப�ேய அ�� �� உ�ைம��
இ�ைல. அ�� க�பைன எ�தைன எ�ப� அவ���
ம��ேம ெத��த ரக�யமாகேவ இ��� �ட ேவ���.
பைட��� வ�கர� அ�ேவ. பைட�பா���
�த��ர�� அ�ேவ.
ஒ�ேவைள �ைன�� தகவ��ைழேயா ���தேலா
இ��தா� அைத ஆதார��ட� ம��� ��வாக� ப��
ெச�வேத க��ர�. அ�ல� ��ம�ற� ேபாகலா�.
(இல��ய� ப��சய� ெகா�ட ��ப�க�
�ைட�பா�களா எ�ப� ேவ� �ர�சைன.) மாறா�
எ��யவைன ஊைம ஆ��த� எ�ன �யாய�?
�ஷய� நட�ததா எ�ப� ���ய��ைல, ஆனா�

அைத எவ�� ேபச��டா� எ�ற �ர���தனேம அ��
இ���ற�. அ��சா� ெசய�பா�க�� ெதாட���ள
எவ�� அைத� ெச�ய மா�ட�.
த��� ேவறவைர�� �ட �����ட
�ல�ப��ைய��, இன���ைவ�� அ�கமாக��
அழகாக�� எ�� இ��பவ� ெப�மா���க� தா�.
உ�ைம�� ஒ� ச�க� இ� ேபா�ற கைலஞைன�
ெகா�டா�� ���க ேவ���. நாேமா அ���
�ர���ேறா�. அத�கா� ஒ� த�ழனா� அவ� கா��
���� ம����� ேகா��ேற�. அவ� ��� வ��
எ���� களமாட ேவ��� எ�பேத ந�ல வாசகரா��
த�ைம� பா���� ஒ�ெவா�வ�� ���பமாக��
இ��க ����. வ�க!
| மாெதா�பாக� | நாவ� | ெப�மா���க� |
கால��வ� ப��பக� | �ச�ப� 2010 | �.140 |
| ஆலவாய� | நாவ� | ெப�மா���க� | கால��வ�
ப��பக� | �ச�ப� 2014 | �.175 |
| அ��தநா� | நாவ� | ெப�மா���க� | கால��வ�

ப��பக� | �ச�ப� 2014 | �.175 |
***
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ஏ�ெவ�� : ெவ��கா�� க���� ��க�
க�� மல�
�� எ�றாேல �யர�கைள� ேகா�வ�. ���ப�
எ�பேத கா� ேக�ப�தா�. ஒ� ம�த��கான
�யர�க� எ����� �வ����றன, அத� ஆதார�
எ� எ�� ஆழமாக� ெச�� ேவ�கைள� ேத��
பா��தா� அ� ���ப� அ�ல� ���ப� சா��த
ம�த�க� ���ததாகேவ ெப��பா�� இ����.

ெப�மா���க�� ‘ஏ�ெவ��’ நாயக� ஒ�பதா�
வ��� ப��ைக�� �வ��வ� க�����
ப��ைக�� ���ற�. இைட�ப�ட �ல ஆ��க��
�க�� ச�பவ�க�� ெதா��ேப ’ஏ�ெவ��’
வள�ள� ப�வ�������, ��வ�ம�லாத
வள��தவ�ம�லாத ஒ� ����வ�� பா�ைவ��
நாவ� �வ���ற�. ெகா��� ப���� �மாரான
வச���ள க��ட� ���ப� ஒ�ைற அ�� அசலாக�
க� �� �����றா�. அ�த சா�� ����ேக உ��தான
ெசா�லாட�களா� �ர�� ����� இ�நாவ����
உ�ேள �ைழவ� வ�டார� சா��த, சா� சா��த
ெசா�க� பலவ��� பய�பா�டா� �த�� ச��
�ரமமாகேவ இ���ற�. அ�த ெமா���� அ�த
உைரயாட���� வா��பவ� த�ைன� பழ�க ேவ��
இ���ற�. �த� �ல ப�க�க��தா� இ�த� �ரம�.
‘இவ�’ எ�� ெப��பா�� கைதெசா��யா�
���க�ப�� ெபா�ைனயா�� தா�தா�� பா����
ஏ��� ெவ�ள� வ�� மக� ������ ����
ெவடெவட�� இர� ேநர��� உ�� த�� வ��
இட��� நாவ� எ�ைன உ������ ெகா�ட�.

அத��� எ�த இட���� ெதா�� இ�ைல.
ெப�மா���க�� �ைன� �ர���� ந�ைம
ைக���� அைழ��� ெச�� ெபா�ைனயாேவா�
ேச��� உலவ ைவ��ற�. இவ� தா�தாேவா�
ெவ�ள��� ���யவ�ைற� ேத�� ெச�ைக�� நா��
�டேவ ெச��ேறா�. இவ� க������ ெச�ைக��
நா�� இவ� த������� க��� ����� ஒ�
நபராக வ���ேறா�. இவ� நாடக� ேபா�டா� நா��
அ�� கதாபா��ரமா�ேறா�. இவ���� க���
வ�தா� நம��� கன��ற�. இவ���� ச�ேதாஷ�
வ�தா� அ� ந�ைம�� ெதா���ற�. இவ�
��ற�ண�� ெகா�டா� அ�தவைற நாேம
ெச�த�ேபால ����� ேபா�ேறா�.
இ�த நாவ�� ���யமான இட� ஒ�� உ��.
த�ைன� ��� வள��த ராமா��ட� இவ� த� உட�
ேதைவைய த���� ெகா�ள� ெச���ட�.
ெப�மா���க� இ�த இட��� ந�ைம மனைத வா�
ெகா�� அ���றா�. அ����� ெத���� ர�த���
வாைட ந�ைம� ��க�ட��ைல. இ��� த���
த�மா� நட�� த��ைர� ைக வ���� ம���

அ���, எ� ெச��� ��ற�ண�� ேபாகாம� உழ��
இவ� உ�ள��� �ைம�ச�� உைள�ச�� ெவ�கால�
மனைத��� அகலா�.
எ�லா� சா�யா�� ேபான இ�த� ச�க��� ஊ��
வா�� பைறய�க�, ச���ய�க� (எ��
அைழ�க�ப�� அ��த�ய�க�), க��ட�க�,
�த�யா�க� எ�� பல சா��கார�க� இ��ர����
பா��ர�களா�றா�க�. நா� உ��� உண��, ேப��
ேப���, பா���� பா�ைவ��, ெதா�ைக��,
ெதாடாைம�� என எ�லாவ���� சா� இ���ற�.
இ��ர��� ��பமாக� �ல �ஷய�கைள� ெசா��றா�
ெப�மா� ��க�. ெசா�த சா��� ��ற�கைள��
அவ�த� �ர�தாப�கைள�� ெசா��� �ர�யாக
இ�லாம� தவ�க��� எ�ரான ப�வாகேவ இ��ர�
இ��ப� ஆ�தலான�.
�ல இட�க�� க��ட�க�� சா� ெவ�ைய
வாசக�க� உண����ட ��வ� நாவ�� ெப�ய பல�.
கைதமா�த�களான க��ட�க�� வ�யாக அ�வேபா�
ச���ய�க�, பைறய�க� எ�� வைச�ெசா�க�
வ��ெபா�� மன� ����றேவ ெச��ற�தா�.

எ��� அ�ேவ யதா��தமாக இ��ைக��, அைவ
க��ட�க�� சா� ெவ�ைய ேதா�����
கா��வதாகேவ அைம���ள�.
����யவேனா� ெச�ற அ�காைவ� �ர��
இரேவா�ரவாக� ெகா��வ��, த�ெகாைல�� வா���
அ��காம� இர�டா� தாரமாக மண�
ெச��ெகா���� ���ப� ெபா�ைனயா��ைடய�.
��தாக வ�த கால��� பைறய� ஒ�வ�� �ண�ைத
ஊ� ��கா����� ெகா�� வர��டா� எ��
�ண�ைத எ�� உைத��� ெபா�ைனயா��
தா�தா���� இ���� சா� ெவ���, அ�ண���
இ���� சா� ெவ��� இ��� பல பா��ர�க���
இ��பைத உணர���ற�. இ�த சா� ெவ� ����த
ெந��பாக இ��ைக�� அைத ஒ� ப�கமாக
ைவ����� ஊ� ைபய�க� நாடக� ேபா�ைக�� ஒ�
கைல வ�வ��� ம��ேம ஓரளேவ�� சா�
ஆ��க�கைள� தக��க ���ற� எ�� நா�
ச�ேதாஷ�ப�ைக�� கைதெசா�� ந� ம����ைய
���க ��வ��ைல. நாடக��� �ட ச���ய� எ�ப�
‘டா’ ேபா�� க��டைன� ேபசலா� என� தகரா�
வ��ற�.

ெப�ேறா��� இைடேயயான வா��ச�ைடக�
வ��ைற�� ���� ெநா�க�� ��ைளக��
பத�ற�ைத வா��ைதக�� ஒ�ேபா�� �வ��க

இயலா�. அ� அ�ப��த �ழ�ைதக� ம��ேம அ��த
ஒ��. ஒ� ெகாைலேயா த�ெகாைலேயா �கழ���ய
சா��ய��டனான ச�பவ�க� க� ��
நட�தவா���க, இவ���� ந��� ப����ட�
பாட�கைள� ப��கேவ��ய ��பா��ய �ைல��
இ���� எ�தைனேயா மக�க�� மக�க�� இ�த
நா��� வா��� ெகா��தா� இ���றா�க�.
இவ�க�� பா�ய�ைத இ�தைகய ெப�ேறா� இ�லாம�
ஆ���றா�க�.
கச��க�, பத�ட�க�, கவைலக� எ�லா� கல�த
கலைவயாக�தா� இ�தைகய ��ைளக��� பா�ய��,
�� எ��ற இட�� அைம�� ����றன. இ�த�
��ைளதா� ெபா�ைனயா. இவ� தா� வாைய�
�ற�தா� எ�ரா�ைய வா��ைதகளா� ��டா��பவ�.
இ�வா��ைதகளா� ேகாப��� அ�ப���
உடன�யாக� ெத��த� அவைள அ����
�ைவ�ப�தா�. இ�த� க���ய� வ��ைற��,
உட���யான வ��ைற�� ெகா�ட ���ப���
��ைளக� வள��� ��னா�� மன���க���
ஆளா�� அபாய���. இ�த அபாய��டேன வா��
ெபா�ைனயா��� ஒ� க�ட��� �� ���காம�

ேபா�ற�. ��ைட ��� ெவ�ேய�வ�
ல��யமா�ற�. அத�கான நாைள� பா��� இ��ைக��
க����� ����� இட� �ைட�க ச�ேதாஷமாக�
ெச��� இவைன பா�ய���யாக ������� ��த
மாணவ�களா� ெவ����� �ேட ேம� என ����
����ேக வ��றா�. ���� �� ���த கவைல,
ெப�ேறா� ���த கவைல, தா�தா – பா�� ���த
கவைல என ��ன வய�� ெபா�ைனயா��� �க��
அ�பவ�க��, �யர�க�� �க அ�க�.
எ�ப�க�� �வ�க��� ஃைபனா�� ��வன�க�
எ�லா ஊ�க��� �ைள��� ���ச� ேபால பர�ன.
எ� பா�ய��� இ�க�ெப�க� ����� பல
கைதகைள� ேக�ட���. இ��ர��� இ�த
��வன�க� இய��� �ைற, பண� ேபா�டவ�க��
�ைலைம என �வரமாக� ப�வா�����ற�.
அ�காலக�ட��� �க� �ரபலமாக இ��த ச�க
நாடக�க� ���த ப��� இ��ர��� உ��. அைத
வா��ைக�� ஒர�தநா� ��க�� நாடக� �� நட���
ெகா����த �லைர, ���� எ� பா�ய�����
ெச�� பா��த உண�� ஏ�ப�ட� எ�பைத

ெசா���தா� ஆகேவ���. இ�த ச�க நாடக�க�
எ�பன இ�ேபா� ���கேவ வழ�ெகா���
ேபா���டன. சபா நாடக�க�, ந�ன நாடக�க�
ேபா�றைவ ம��ேம இ�ேபா� நம�� காண�
�ைட��� நாடக�க�.
ச�க நாடக�க��� அ�ைறய ச�க��� ெப��
வரேவ�� இ��த�. ஊ���� ���ழா ேபால
இ�நாடக�ைத� காண ��ட�க� வ�த���. அ�ேபா�
�ரபலமாக இ���� ��மா பாட�க�� ெம���
��தாக பாட�கைள இய��� பா� இர�டைர ம� ேநர
��மாைவ� ேபாலேவ அைவ உ�வா�க�ப��. இ�த
நாடக�க�� �ைர�பட� ேபாலேவ இைடேவைள
உ��. இைவ ெப��பா�� �ைர�பட���கான த�க�
ஏ�க�ைத� த���� ெகா�வத�கான �ய��யாகேவ
இ���� எ�பைத ச��ேவ� பா��ர� �ல� நம���
க��தமாக உண������றா� ெப�மா���க�.
இ�� எ����� ேபாரா�ட��� காைல இழ�த ரா�
எ��ற பா��ர�� ���ரம� எ��ற ஓ� அடாவ�
பா��ர�� ஒ� வைக�� இ�நாவ�� ���ய
மா�த�க�. த���காக உ�ைர� ெகா��க� ���த

எ�தைனேயா மாணவ�க�� ஒ�வனாக ல��ய
ேவக��� இ��த ரா�, ஒ�ெவா� �ைற ����
ேபா��ேபா� அ�ணா �ைல�� அ��� உைற��
�ட��� ர�த� ��கைள� ேத� அைல�� க�க�
ெகா�ட ரா�, ��னா�� ஊ��கார�க�ட� கா�ய�
ெச�� த��ேற� எ�� ெசா�� பண� பா��பவனாக
மா��றா�. இ�த மா�ற� எ�ப� �க��த�
எ�ெற�லா� நாவ� ெசா�ல��ைல எ��� இ�த
மா�ற�ைத� ப�� ெச�வத� �லமாக கைதெசா��
ஒ� ���யமான �ம�சன�ைத ைவ��றா�. அ�
ேபாலேவ ���ரம� எ��ற ஒ� பா��ர� ப��ப�யாக
�றைர ஏமா��, அ��� ெசா�த� சா� ம�கைள ஏமா��
நா�டாைம ெச��� அள��� பல� வா��ததாக
மா�வைத நாவ�� ேபா��� ெம�ெம�வாக�
ெசா��றா� ெப�மா���க�.
நாயக� ெபா�ைனயா��� இள�ய மன�. அ�ேதா�
�டேவ வ�ைம�� வா������ற�. அ�மன� காம�
ேதட�� ெச���. நா��ெச�றவ� த�ைன வள��தவ�
எ�� அ���ேபா� ��வா�� வ�� த� உட�
����� கா�� ����� அ�ைய�� ெகா���. தா�
��� வள��த ம� எ��ற நா� இற�� இர��

நா�களான���� ������ நா�ய���� அைத�
�ம�� ெச�� �ைத��� மன�.
ஆனா� பைறய� சா�ைய� ேச��த ஒ�வ��
இற���காக ��கா� தராம� �ண�ைத எ�� உைத�த
த� தா�தா��காக�� க��� ��� மன�.
இ�ப��தா� ெப��பாலானவ�க� இ���றா�க�.
ெபா�ைனயா ����� த� சா��� �ேராக�
ெச�தவன�ல. ஏ� இ�ப� இ���றா�க� எ��ற
ேக��க� இ��தா�� ����மாக ���ப��� �தான
���ைப ����ட ��யாத அ���வ�
��ன�ப�டவனாதலா� அவனா� சா��ெப�ைம
ேப�� அ�மா, அ�பா, அ�ண�, தா�தா, பா�� என
எ�ேலா�ட�� அ�� கா�� அட��� ேபாக
���றெத�ப�தா� யதா��த �ைலைம.
��ந� எ�� நா� அைழ��� ��ந�ைகக�,
��ந��க� உ���ேடாைர இ�ைறய ச�க� எ�ப��
பா���ற� எ�பைத அ�ேவா�. 1991�
ெவ�வ������ இ�நாவ�� ��ந�ைகைய
‘ஒ�ேபா�’ எ��� ‘அ�’ எ��� ஒ� பா��ர�
அைழ��ற�. ஏற�தாழ 15 ஆ��க��� ��ைதய

நாவ� இ� எ��ற ��த�ட� வா����ேபா��, ச��
ெந�டேவ ெச��ற�. எ�லாவ�ைற�� தா����,
�யர�கைள ம��ேம அ�கமாக� ெசா��� இ�த நாவ�
த�� வா��� இ�ப� அலா�யான�.
ஒ� �ற�த நாவ��கான இல�கண� எ�? அ�
த��ப�டவ�க�� மன ஓ�ட�ைத� சா��த� எ�ேற
����� வரலா�. வா��� ெந��கால� ஆன ����
�ைனைவ ��� அகலாத பா��ர� பைட��க�, ேந��
தா� வா��த� ேபால அ�ப�ேய ��த� ��யதா�
�ைனவாக த�� ��� ச�பவ�க�, ெப�மா���க�
ச�பவ�கைள �வ��ைக�� ஒ� �ைர�பட�ேபால ந�
க� �� கா��க� ��வ� எ�� பல�த�க��
‘ஏ�ெவ��’ ந�ைம� கவ��� ���ற�.
ெபா�வாக, ந� �ல�பர���� ஏ�வான��ைல
ஏ�ெவ��. அ� ந�ைம எ��ச�ப����ற�.
ெவ�ைகைய�� ���க�ைத�� த��ற�. ஒ�ேபா��
அைத ந�மா� ர��க ��யா�. ெப�மா���க��
இ�த ஏ�ெவ��� கைதமா�த�க�� ெவ�ைக
மனைத�� மன� ���க�ைத�� ந��ட� கட���ற�.
அதனாேலேய இ�த ஏ�ெவ�� நம���

�������ற�.
| ஏ�ெவ�� | நாவ� | ெப�மா���க� | கால��வ�
ப��பக� | நவ�ப� 2008 | �.160 |
***
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�� �ைளயா�� : ந�ன�கைள எ��ெகா�ள�
நா.ராஜூ
ெப�மா���க� எ�� ெபய�, மல�ைத�
ேப�ெபா�ளாக� ெகா�ட ’��கைதக�’ எ��ற
அவ�ைடய ��கைத� ெதா��� ெவ�யான ேபா�தா�
என�� அ��கமா�ய�. அ�ேபா�தா�
ெப�மா���கைன வா���� ஓ� ஆய�த �ய��யாக,
அ�ெதா����� ��ைதய அவ�ைடய ��கைதக��

ெதா��பான ’�� �ைளயா��’ �ைல வா��க
��ப�ேட�. உ�ைம��, ��கைதக� எ��
தைல��� �� எ��த அ���� ம����ைட�
தக��ப�தா� ேநா�கமாக இ��த�.
ெபா�வாகேவ, ஓ� ஆர�ப�ைல எ��தாள� த� �த�
கைத�ெதா����, தா� ச���த ம�த�க�, க�ட,
ேக�ட �க��க�, த� ஊ� ப��ய �ைன�க�
�த�யவ�ைறேய ������ கைத �ைனய
����வா�. அத� �தான �ேரைம ம��ய ���,
அதாவ� தன�கான அைடயாள�ைத ெவ��ல��
ஓரள� ெப�ற ���, �����ட ெச��ெயா�ைற�
க��ெகா�� அைத எ��தாள ஒ� �க�ைவ�
க�டைம��� வைக�லான கைதக� அவ���
அைமவேத ஆேரா��யமான அ��த க�ட�.
அ�வைகயான ெசயேல அவ�� பைட�பா�ைமைய
உ�ச����� ெகா�� வ��. ’�� �ைளயா��’
��கைத� ெதா���� �ட அ�ப��தா� த�
பைட�பா�ைமைய ����ததாக ���ைர��
������றா� ஆ��ய�. அவர� �த� ��கைத�
ெதா��பான ���ெச�ேகா����� [1994] ��

�ைளயா����� [2000] இைட�லான ���யாச�
ஆ� ஆ��க� எ�றா� பா���� ெகா���க�.
’�� �ைளயா��’ ��� அைம������ 21
��கைதக�� ெப��பாலான கைதக� த�கால நாக�க�
ேதைவக�டனான ம�த மன��� ெதாட�ைப�தா�
ேப���றன. அ� ப�ெபா� ஆக���, ெவ�ட��
டா�ல� என�ப�� �வா��யாக���, ெச��� ேட��
���� ஆக���, ஊ���ற�க�� இர��ைக
எ�றைழ�க�ப�� ெப�க�� ஜா�ெக� ஆக���,
நா�கா�யாக���, ஆ�ைறயாக���, ஏ� ‘ேவ�ைக’
கைத�� வ�� ைச��ேள எ�றா�� �ட அைன���
ஒ� வைக�� ம�த வா��� ந�ன�கேள!
அ�ந�ன�க�� �� ெகா���ள ஒ�வாைம,
ச����த�ைம, ைகெகா�ட ம����, க�வ� என ம�த
மன� ெகா���ள பல வ�வ�க� இ�கைதக��
காண� �ைட���றன.
இைதேய, ஒ�வைக�� ஆட�பர�கைள ந��ைடய
அ��யாவ�ய�களாக நாேம ����� ைவ���
ெகா��� �ழ�� ஆர�ப����யாக�� ைவ���
ேபசலா�. ேம��, ெப�மா� ��க�� கைத மா�த�

அைனவ�ேம ��காரண�க���� �ட அ�த மன
உைள�ச����, அ�ல� அேத அள� மனெவ������
ஆளானவ�களாக இ����றன�. அ� ச�, நா�
��காரணெமன எ���� ெகா��� ஒ� ெசய�
ம�றவ�க���� அ�ப�ேயவா ேதா���!

காைர� ப�க� ெகா�டவ� எ�� ��ட��
உைள�சலா�� த� வா�நா� ��வைத�� ப� �ள��
ம��ேம ����ற �லா�கா�� ச�, ஒ� மா��யான ��
�ேராக�ைத எ�� ெகா��� ‘�ர�க�’

கைத�பா��ரமான ேவ��� ச�, இ��� இைச
நா�கா�, �வ�க�� கத�க��, �வா���� ஓல�
உ���ட கைத� பா��ர�க�� �ட
அ�ப�யானவ�களாக�தா� இ���றா�க�. ’ேவ�ைக’
கைத�� ைச��� ஓ�� ெகா��� உ�சாக�ைத�� �ட
மன உைள�ச��� �கரான இ�ெனா� தள���தா�
ைவ��� பா��க ேவ�������ற�.
இ�மா��யான சாதாரணமான ம�த�க�� மன�கைள�
க�ணா� ேபால� �ர�ப���� ெசா��� ெச���
கைதக��� இைட�� வ�� மாய யதா��த
வைக�லான கைதக� த�� அ�பவ� அலா�யாக
இ����ற�. ‘கைட���� ஒ�வ�’ எ��
��கைதைய� ெசா�லலா�. அ�கைத ���கேவ, ஒ�
கைட�� ஜா�������� யாைனைய எ��ப�,
அைடயா ெந��கத� ேபா�ற ��க�பைன �க��கேள
�ர�������றன. ஒ� Fantasy வைகைம�
�ைர�பட� பா��பத�� �கரான அ�பவ�ைத�
த���ற�. ம��ற�, ‘த���க� �ற�க�ப��’ எ��ற
ெமா�ைய ��ைவ�� நட��� த��வ �சாரமாக��
அ�கைதைய� பா��க ����ற�. இ�கைத ம��ம��,
ெதா���� அைன��� கைதக��� ’ேம��க�

�ய�ச�’ எ�றைழ�க�ப�� மாய யதா��தவாத���
��க� உ�ளன. ஒ� �� ���க எ��� ெவ�ள�
எ�ப�� ஆர����, ��கா��� ெச�க��� ேபய��
��ைற�� ஊ��வ� [எ��க�ெச�க�] வைர அைவ
����றன. ெதா�����ள, இ�த ��க�பைன�
கைதக�� உ�ச� ெப�� கைதயாக ‘கைட����
ஒ�வைன’� ெசா�லலா�.
ெப�மா���க�, �ண��� ��யைல �க�� ேந���
அ�ப��தவராக இ��க ேவ��� எ�ப� எ� �க�.
ேவ� எவ�ைற� ப�� எ��வைத �ட��,
�ண�கைள� ப��ய அவ�� எ���க�� அ�த
ேநச�ைத உணர ����ற�. அ�த ேநச�தா�, ‘�ண���
�க�’ எ��� �ண��� �ர�மா�ட� ம��� அ�
ெகா���ள ��� அமா��ய� ப���� எ�த�
����ற� ேபா��. இ�த� ெதா����� ’��
�ைளயா��’ என� ெபய� ைவ�த�� �ட
அதனா�தாேனா எ�ற எ�ண�� �ட ஏ�ப��ற�.
வழ�கமான வா��ைகைய வா��� ச���, ேதா���
ேபா�� ஒ�வ� ஒ� �ண�ைற� த� �க�டமாக�
ெகா�� உட� வ�யாக��, மன வ�யாக��
�ழ�ைதயாக மா�வைத� ெசா��� கைதயான

’�க�ட�’, ��ட�த�ட அேத வைக�� அைம�த ’��
�ைளயா��’ ஆ�ய ��கைதகைள வா��ைக��,
அேனகமாக உ�க���� அ�த எ�ண� வர� ���.
ேம�� இ�ெதா����, மைழ����, ���த�த�,
ெப���� ெப�� ஆ�ய கைதக� ��வ� / �ழ�ைத
வா��யைல ைமயமாக� ெகா�� எ�த�ப���ளன.
இவ���, �ழ�ைதக��ேக��ய
�ைளயா���தன�க��, அட� ���த�� எ����
வ�ேய அ�ப�ேய அ�� அசலாக� பட� �����
கா�ட�ப���ளன.
இைவ எ�லாவ����� ேமலாக, ெப�மா���க��
பலமாக ‘ேபசா�ெபா�ைள� ேப�த�’ எ�பைத� தா�
ெசா�ல ேவ���. த�ேபாைதய ந�ன�
க���ட�க�� ����� �ட� பா��காம� ﬂush
ெச�� ��� வர���ய மல�, ��� ேபா�ற ம�த
அ���கைள� ப��� ேபச �ைழ�� அ�த� ��கர�.
��யதாக நகர���� மண���� வ�� ெப���
த�ைமைய, அவ�ைடய ’ெவ�ட�� டா�ல�’
அ�பவ��� ஊடாக, ‘� வா���� ஓல�’ கைத��
ெகா�� வ��றா�. �தமான உண�கைள� ேசக����

�ராம�க�� கள��� பாைன�� ேவைலைய,
அ���மா�� ������க� �ைற�த நகர�க��
�வா��தா� ெச��ற� எ�பேத அ�ெப�ைண க��
உைள�ச� ெகா�ள� ெச��ற�. ேயா���� பா��தா�,
உண� எ�ற ஒ�� இ��பதா�தா�, ம�த உட��
மல� எ�� ��ைப உ�வா�ற�. ��னைத ��தமாக
உய��� ம�யாைதேயா��, ��னைத� தா���
அ��காக�� பா��பத���ள �ர�தா�, இ��
�வாத�����ய ெபா�ளாக ���ற�. ேபாலேவ, ’�’
கைத��, மல��� �லமாக ஒ� க�ணா��
�வைள�� வ�ேய ம�த வ��க ேவ�பா�கைள�
கா���ப���� ��ப� அனாயசமாக இவ��
எ���க�� �������ற�.
’ேகா����’ கைத��, மகைன� ெதாட���
சலன�ப���� அ�மா�� உைடய�யாத
�ைலகைள� ப�� எ���றா�. ���� நட��ெமா�
�ப�க��� ��ேன�பாடாக, எ�ேபா�� இர��ைக
அ�யாத த� அ�மா���, அைத எ�ப�யாவ�
அ���� �டலாெமன ேம�ெகா��� மக��
�ய��ைய� ேப��ற� ேகா����. ேமேலா�டமாக,
இ� ந�ன ஆைட நாக�க� ப��� ேப�வதாக எ����

ெகா�டா��, ஒ�வைக�� இ� மகைன�
சலன�ப���� அ�மா�� உட� எ��ற வ���,
’ஈ�ப� கா��ள��’��தா� [Oedipus complex]
ெதா��� ெச��ற�.
அ��ததாக, ‘உ� �ைழ�த ����’ கைத�� அவ�
�ைன�� �க���� எ�ெபா�ளாக வ�பைவ ம�த
�����, ஆ�ைற��. இர�� �ண����� ஈ�ப��
கணவ�, �ண��� ���த �� தா� பய�ப���ய
ஆ�ைறைய ஓ�ட��� ைவ��றா�. காைல�� எ���
அைத அ��ற�ப���� ேநா��� ேத�னா�, அ�
�ைட�பேத��ைல. ��ெனா� நா�, அைத
அ��������� ���� ஒ�� எ���� ெச��ற�
எ�பைத அ��றா�. அத� �� நட��� �க��கேள
கைத. ��சயமாக, இ� ��கைத�� �க��கைள,
ேஜா��பத�ேக ஓ� எ��தாள��� அசா��யமான
�ைன�ற� ேவ���. அ� ெப�மா���க���,
இ�� �க� �ற�பாக வா������ற�!
�� �ைளயா�� ��கைத� ெதா���� பலமாக, எைத�
ெசா��ேறாேமா அ�ேவ �ல இட�க�� பல�னமாக
உ�ள�. அதாவ�, ஆர�ப���

ஆ�ச�ய���வதாக��, ஓ� அ�பவ� �ற�பாக��
அைம�� �லா��ய�� �� க�பைன, �� அ�ேவ
அ��பைடய ைவ�பதாக�� இ���ற�.
ஆமா�, ெதாட�க��� ஆ�ச�ய���� அ�க�பைனக�
[ேம��க� �ய�ச�] ���� ���� அ��த��த
கைதக��, ெவ�ேவ� வ�வ�க�� வ�வதா�
அ��பைடய�� ைவ���றன. ஆர�ப��� ’ஒ� ஊ��
�� ���க எ��� ெவ�ள�’ எ��ற மாய
யதா��த��� ல���� வாசக�, ெதாட���யாக அ�
ேபா�ேற வ�� �க��கைள, �����த அேத அள�
கனமான ஆ�ச�ய��ட� எ��ெகா�வானா எ�ப�
ஐய�தா�. இத�� ���ய� காரணமாக, ெப�மா�
��க�� எ��� நைடைய�தா� ெசா�ல
ேவ������ற�. எ�லா� கைதகைள��, ெசா�வத��
அவ� ேத��ெத��த� ஒேர வைக�லான எ��� ெமா�.
���பாக� ெசா�ல ேவ��ெம��, இ�கைதக��
தைல��க� உ�பட ஒ� க��� ேகா�பான, கறாரான
உைரநைடையேய ேத��ெத������றா�.
த�ர, ெப��பாலான கைதக�, கைத ெசா��யான
எ��தாள�� �ர�ேலேய ெச���றன.

கதாபா��ர�கேள த�க�� கைதைய� ெசா���
ெசா��� ெமா�யான� இ�த 21 கைதக��� �க� �ல
கைதக��தா� காண� �ைட��ற�. ேபாலேவ, வ�டார
வழ��. ெப�மா� ��க�, த�ழக��� வ�டார
வழ��� கள��ய��� ெப��ப�� வ���� ெகா��
ம�டல�ைத� ேச��தவராக இ����ற ேபா�� �ட,
அவர� இ�த� ெதா���� ��கைதக�� அ�ம�க��
ெமா� ������� ெசா��� ப� அ�வளவாக
இட�ெபற��ைல. இ�தைன���, ெப��பாலான
கைதக�� �க��ட�க��, கதா�பா��ர�க��
��நகர� ம��� �ராம�கைள� ேச��தைவகளாக�தா�
உ�ளன. த� ெசா�த ம� சா��த ெசா�லாட�க��,
இன� ப�பா� / �ர�பா�க�� ஓ� ஆர�ப �ைல
எ��தாள��� உ�யைவ என அவ� �ைன����க�
���. ஏென��, ’���ெச�ேகா�’ கைத� ெதா����,
’ஓர�பைர’ ‘ெமா�கப�ட�’ �தலான வ�டார
வழ��கைள� தைல��ேலேய ெகா����த
��கைதக� உ��.
அ�ல� ’ஒ� ேவைள, ’�� �ைளயா��’ ெவ�யான
காலமான 90க�� இ���� ��கைதக��கான ெபா�
உ�� ேம�ெசா�னவ��� அ��பைட��

அைம�����ேமா’ எ��� எ�ண� ேதா���ற�.
இ��யாக, ெப�மா� ��கைன எ�ேபா��
���பத��� காரண�, அவ� எ�ேபா�� ேபசா�
ெபா�ைள� ேப�� ��கர� ம��ம�ல! ’��கைதக�’
’மாெதா�பாக�’ ‘ெக�ட வா��ைத ேப�ேவா�’ ’சா���
நா��’ எ�பன ேபா�ற ெதாட� ெசய�பா�களா�
ந�ைம ஓ� ெபா�� சா��த �வாத�ைத ேநா��
நக���வதா��தா�. ேம��, சமகால த��ல��ய
வைரபட���, ெகா�� ம�டல��� பரவைல��
��ைச�� வாசக�க��� ெதாட���யாக உண����
ெகா����பவ�� அவ�தா�.
அவைர� ேபா�ற ஒ� பைட�பா�ைய ெமா�தமாக
�ட��� ேபா�� ேநா��� நட��� எ�தெவா�
�க��� ந� ச�க���� எ��த���� ந�ைம
பய�கா�.
| �� �ைளயா�� | ��கைதக� | ெப�மா���க� |
கால��வ� ப��பக� | �ச�ப� 2009 | �.125 |
***
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���ெச�ேகா� : கதாநாயக�� க��ய��ற�
ந���

��கைதகைள இ�ன� எ�� வைக� �����
ப��தா�வ� ேதைவய�ற ஒ��. எ�லா� கைதக��
ஏேத�� ஓ� அ�பவ�ைத� �ைன�� ��க�தா�
ெச���றன. ந�ல கைத, ந�ல கைதயாக

ஆ�க�ப����க ேவ��ய கைத என ேவ��மானா�
�ைன�கைள� ���கலா�. இ�� ச�� அ�க� கவன�
ஈ��கவ�லைவ ’வ�டார வழ��� கைதக�’ எனலா�.
க�� ேம� நட��� ��ைதய�. �த� ��� வ�க��
வ�� ெசா�லாட�கைள வாசக� தன�� அ��யமாக
உண��தா�, அ�வள�தா�. அ�கமானா� ச����
ேபா�� அபாய�� ��பமாக அ�ல� ���யமாக
இ�லாம� ேபானா� ������� ேபா�� த�ைம��
வ�டாரவழ��� கைதக� எ��ெகா��� சவா�க�.
‘ெந��சாைல’ நாவ� வ�டார வழ�ைக �க
அ��தமாக� பய�ப��� கைத ெசா�ல�ப�டதாக�
ெசா�ேவா� எ��, அைத எ��ய க�ம�
�ணேசகர� “ெப�மா���க�� ���ெச�ேகா�
ெதா��ைப� ப��த ��னேர எ�த� ெதாட��ேன�”
எ�� ெசா�னைதேய ���ெச�ேகா� ெதா����
ெப�ைமயாக�� ெசா�லலா�. ���ைர��,
இ�ெதா���� இட� ெப�ற கைதகைள� ����
ப���� கைதக� எ�ற ���� பா��ததாகேவ
ெப�மா���க� ������றா�. ஆனா�
ெப��பாலான கைதக� ��தா� எ��பவ�க����
ப����களமாக அைமய���ய தர��லானைவ.

இ�ப� கைதகைள� ெகா�ட, ெப�மா���க��
�த� ெதா��� ���ெச�ேகா�. �த� வா����
��படாத �ல கைதக� �� வா���� ��படலா�,
அ�லாம�� ேபாகலா�. ஆனா�, ‘��ட ��ைர
�ைச��� அ�ன, ���� ேதா� ப�� கைழ� ��ற�’

எ�ற ���ெதாைக வ�க�� ����ட�ப��, ��ைர�
பா��சைல��, வைள�த ���� ���� ேவக�ைத��
ெகா���� வா��ைப இ�ெதா����
இட�ெப������ எ�லா� கைதக���
அ�ப��கலா�.
ெகாற�கா� எ�ற கைத�� அ�த� �ராம���
�த��த�� ப�ட� வா��ய இைளஞ�, எ�ேபாேதா
இ�ப� வ�ட�க��� ��ன� த� அ�ைதைய ����
���த ��ஷ� இற�� ேபான�� அ�ைத��
ெச�ய�பட ேவ��ய சட��கைள / சா��ய�கைள
எ����� �ர���கார�. ேச��� வாழேவ ����லாத
ஒ�வ� இ��தா� எ�ன இற�தா� எ�ன என வாத�
ைவ�� ��ட�த�ட த� அ�பைன�� அைத உணர�
ெச�� ���றா�. கைதைய அ�ப�ேய
������கலா�தா�.
ஆனா� தா� ��னா�� அ�ய�பட���ய எ��தாள�
ஆக� ேபா�ேறா� எ�ற ைகெய��ைத இ�கைத��
���� இ��றா� ெப�மா���க�. ஆ�. ஊ��
இ���� ��ளந��தன�க� ெவ��ப�� இட�க�
ஒ�� ��மண� அ�ல� எழ� ��. ஊ� நா�டாைம,

த�மக��தா�க� இ�வாறான �ர��கைள வளர
��டா� த�க� �ைலைம எ�னாவ� எ�பைத
உண���, சாம���யமா� இைளஞ�ைடய அ�ப��
பல�ன��� அ���றா�க�. அ�ைத �ைல�� அம���
அ��றா�. ��ஷ�� சா��காக ம��� அ�ல என
கைத ���ற�. அ�த கைட� வ�க����
ெபா��க�ப�ட ெபா��க��காக, நா� ����
கைதைய� ப��க� �வ���ேறா�.
தட� மா�� வ��க� கைத, ஆ��ய� ���ைர��
��������ப� ேபா� ம�ற கைதக�ட� ஒ����
ேபா� ச��� �ைறவான தர�தா� எ�றா��, வ��
மா�க� �ண��� ���த�ட� ப�தாப�� ��ைய
�டாத ����ைபய�� �� ஆ��ர�� நம��
ஏ�ப��ற�. காரண� கைத�� வ�டார வழ��.
அ�வள� அ��கமா� ெசா�ல�ப��ெபா��
உண�� ெதா���ெகா��ற�.
‘பல�’ அ�றாட அ�க�ேபா�க�� இ��� த�ைன
������ெகா�ள மைல��� ேபாவத�� சா���
மாைல ேபா��� ெகா��� ஒ�வைன� ப��ய கைத.
ஒ� ��வன��� ேவைல பா������, அ�த

�தலா��� ��ெசா� ���காம� தாேன த�யா� ஒ�
ெட�லரா� வல�வ�� நாயக�, மைல��� ேபாக ேவ�
வ���� அ�த� ைதய� ��ைனேய ����
ெதாைல�க ேவ��ய ��ப�த�. மைல��� ேபானா�
இ�தானா பல� என ேபா�வ�த �ற� ெவ��� அவ�
இல���லாம� நட��றா�. அவ� இ��யாக ���
���� இட� அவ� ஏ�கனேவ ேவைல
ெச��ெகா����த ��வன�. அத� ெபயைர
‘ெர��ேபா’ எ�� ைவ����ப� நைக�ர�.
இ�கைத�� மைல��� ேபாவதனா� ஏ�ப�� பல� எ�
எ�பைத இர�டாவ� �ைற� ப��தா� ����ெகா��
�டலா�.
ெதா���� அ��தமான கைதக�� ஒ�றாக
‘உ��க�’ கைதைய� ����டலா�. �த�நா�
த�ைன ேவைல��� ேபாகேவ�டா� என ம����யா�
ெசா�ன தா�, ெபா�� ���த�� ��� எ���
ேவைல�� அ���� �க��ேலேய கைத�� �ழ�.
ெகா�ச� பண� இ��தா� எ�வள� ம����யா� த�
���ப�ேதா� இ�����வா� அ�த ம�� எ�ற
எ�ண� நம��� கைத ���க� ேதா���ெகா�ேட
இ����ப�யான அவ�� உண��க�

கட�த�ப���றன.
வா��லா��வ��காக ஒ� நா� ெபா�க� ைவ���
ெகா�டாடலா� என ஆைசயா� தா�� மக�� மக��
மன�பா� ���க, பா� ஊ�ற�ப�� இட��� ெச���
இ��ெப�ட� உ��� �� அ�லாட ைவ��ற�. அவ�
ல�ச� பண� ேக�பாேன எ��ேபா� ��� என ெந��
வ��பதாக��, அ� ��ஷைன இழ�த அ�� ஏ�ப�ட
வ� ேபா�� இ��பதாக�� வ�� வ�க��
வாசக��� கட�த ேவ��ய வ�ைய அனாயசமாக�
ெச���றன. த� மக� ஆைசயாைசயா� எ�ைம���
க�� வா��வ� ����� அத� ெகா����
கா��க�� தட�வ� ����� ேக��� ெகா�ேட
இ��க, அ�த எ�ைமைய ��க ேவ��ய ��ப�த�
ெசா��, அவ� ஓ����ரெல���� கத�வ�� கைத
ேவ��மானா� ���றலா�. ஆனா� ெவ�ேநர����
இ�கைத ெகா���� பா��� ���ற�.
’ஒர�பைர’ எ�ற கைத, இ�ெதா���� �க ���யமான
கைத. எ�கால����� ெபா���� �ைனேவய�லாத
�ைன�. அ�வள� அ�பாக�� அ��கமாக��
உற��காரனாக �ைழபவைன வரேவ�� ேமா�

ெகா���, க���� அமரைவ�� ��ைமயாக�
ேப��ெகா������ கைத ஒேர ெநா��� ச�ெடன�
தட� மா�� மனைத அ�ர� ெச�����ற�. இ�கைத
ெகா���� உண�வ���க� பல அ���க��
பயண�ப�� த�ைம ெப�றைவ. பண���காக �க��த
அ�தைன �க��� க��� வ�� ேபாக� ெச���
ெசா�லாட�கேள இ�கைத�� ேவ�. “வா க��” எ�ற
வா��ைத�� கைதைய� �வ��� பா��ர� கைதைய
“அட� ேபாடா நாேய” என ����ற�.

�ைத�, ெகா���ைன, ���ெச�ேகா� என ெதா����
எ�லா� கைதக��� ெப�மா���க�� கைத
மா�த�க� ந� �� நடமா��றா�க�, எ�ேர க����
அம��றா�க�, ேதா� �� ைக� ேபா�� உட�
வ��றா�க�, மைன�ைய அ���� ேபா� ந�ைம
���க� ெச��றா�க�. கைதகைள� ப��� ���த �ற�,
அ�வ�டார�ைத� ேச��தவராக நா� இ�லா�
ேபானா��, அ�வா��ைதகைள� ேப�� பா��க�
ேதா��வ�� அ�ம�த�க�� ெவ��� �����
ப��த வா��ைக �ல நா�க� க��� நடமா�வ��

இ�ெதா���� ெவ��. ெப�மா���க� எ�ற
அ��தமான கைதெசா���� ெவ��.
| ���ெச�ேகா� | ��கைதக� | ெப�மா���க� |
ந��ைண ப��பக� | �ச�ப� 2013 | �.125 |
***
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��கைதக� : ேபசா�ெபா�ைள ேபச� ���தா�
�வ���ணா
‘கட� ப�டா� ெந�ச� ேபால கல��னா� இல�ைக
ேவ�த�’ எ��ற ெசா�ெறாடைர வா��கேவா,
ேக�கேவா ேந��தா� ‘காைல�கட�’ எ��ற ெசா���
�ைள�� அ��ைசயாக ேதா���ற�.
��வய�� ெசா�ெபா�� ஒ��� ேக�ட கைத ஒ��
அத��� காரணமாக இ��கலா�. இராவண� இமய���

க�னமாக தவ����றா�. தவ��� ெம��ய �வ�,
“ேவ��� வர� ேக�” எ��றா�. �வ� த� ச��
ெமா�த�ைத�� �ர�� உ�வா��, த� க����
அ������� ஆ�ம��க�ைத வரமாக ேகா��றா�
இராவண�. ேக�டைத� ெகா���� வழ�க� ெகா�ட
இைறவ�� ெகா��� ���றா�, ஒேர ஒ�
�ப�தைனேயா�: “இல�ைக��� ெச�� �ர��ைட
ெச���வைர ��க�ைத தைர�� எ��ேம
ைவ�க��டா�. ைவ����டா� அைத� ���ப��
எ��க யாரா�� இயலா�”
இராவண�� ��க�ைத ஏ��யவாேற இல�ைக���
����� ெகா�����றா�. �ஷய� ேக��� ப�ட
ேதவா� ேதவ�க� ெகா���� ேபானா�க�. ஏென��
ஆ�ம��க�ைத� ெதாட��� ���� வ�பவ�க�,
�வ��� �கரான ச��ைய� ெப����வ�. அ�ரனான
இராவண� அ�தைகய ச�� ெப����டா�,
��லைக�� அவேன ஆ�� ெச�வா�. அவைன
����வ� அசா��யமா� ���
இ�த� �ர��ைன��� ��� காண வர� ெகா��த
�வ�� மகனான �நாயகைன அ���றா�க�

ேதவ�க�. உடேன �நாயக� ��வ� ேவட� ���
இராவண� வ�� வ��� கா�����றா�.
அ�காைல�� அ�த இட���� வ�� ேச��
இராவண��� ேலசாக வ�� கல���ற�. ��க�ைத
ைக�� ைவ���ெகா�ேட காைல�கடைன க��ப�
ச�வரா�. எ�ன ெச�வ� எ�� ேயா��பவ��
க��� ��வ� ேவட� ��ட �நாயக�
ெத�ப��றா�. “த��, இ�த ��க�ைத� ெகா�ச ேநர�
என�காக �ம�பாயா? ப�� ��ட� அ�ப� ஓரமாக
ஒ��� ��� வ��ேற�” எ�� ேக��றா�.
இத�காகேவ கா����த �நாயக� அத���
ச�ம���றா�. “தைர�� ம��� ைவ�க� �டா�”
எ�� ���� ���� எ�ச�����ேட
ஆ�ற�கைர��� ேபா�றா� இராவண�. அவ� ����
வ�� பா���� ேபா�, ��க� தைர��
ைவ�க�ப�����ற�. அ�த ��வைன� காேணா�.
��க�ைத இராவணனா� எ��கேவ ��ய��ைல.
��லக�� கா�க�ப��ற� எ�பதாக� ேபா�ற� கைத.
க�நாடக மா�ல��� அைம������ ‘ேகாக�ண�’

எ��ற ஊ�� தல �ராண���� இேத கைத ேவ� ேவ�
வ�வ�க�� உ��. ஆனா��, அ�ர� ேபரரசனாக
இ��தா�� அவ���� காைல�கட� உ�� எ��ற
யதா��த�ைத எ���� கா��ய இ�த� கைத மன��
அ�ப�ேய ேத�� ��ட�.
காைல மாைல எ�� ஒ�ெவா� நா�� இ� ேவைளக�
நா� அவ�ய� அைட�க ேவ��ய கட�. ஆனா�,
ெபா��� அைத�ப�� ேப�வ� நாக�கம�றதாக��,
அ�வ��பானதாக�� க�த�ப��ற�.
எனேவதா� கைதக�ேலா, �ைர�பட�க�ேலா
காைல�கட� க���� கா��ைய� த����றா�க�.
‘�ேர�, காைல�கட� க���� ெகா����தா�’ எ��
எ�த கைத�லாவ� ப��த �ைன� உ�க���
இ���றதா? ந� �ைர�பட�க�� எ�த� பா��ரமாவ�
காைல�கட� க���� ெகா����பதான கா�� ஏதாவ�
�ைன��� வ��றதா? ேயா���� பா��தா� அ�தாக
ஓ�ர�� �ைன��� வரலா�.
ெப�மா���க�, ‘��கைதக�’ ெதா���� மல�
க��பைத �த�ைமயான க�வாக� ெகா��

ப�னா�� கைதக� எ������றா�. மல� எ��
ெசா��� ேபா� �ட அத� ெபா�� அ�ல� அத�
��� ம���ப��த�ப�� ந�மா� ����
ெகா�ள�ப��ற� எ�பதாேலா எ�னேவா,
ேநர�யாகேவ ��ைனேய ��தக��� தைல�����
ேத��ெத������றா� – ��கைதக�!
மல� க��க�ப�� இட��ைன நட�ேதா, ேப���ேலா,
ர��ேலா கட���ேபா� அ��ைசயாக ��ைக�
����� ெகா��ேறாேம, அ�ப� வா��க
ேவ��ய��ைல இ�த� ��தக�ைத.
ஓ� எ��தாள� எ��வத�� ேவ� க��ெபா�ேள
இ�ைலயா? மல� க��ப� ஒ� ேத�ய� �ர��ைனயா
எ�� ேக���கேளயானா�, ஆமா�. ச�வேதச�
�ர��ைன�� �ட. நா�ைக�� ஆ��க��� ���
உலக �காதார ��வன� ெவ������த ஓ� ஆ���
����� இ��யா�� ம��ேம �மா� அ�ப�ைத��
ேகா� ேப� இ�ன�� �ற�த ெவ���தா� மல�
க���றா�க� எ��ற தகவைல ெவ��ப����த�.
இ�த நா�ைக�� ஆ��க�� இ�த �ஷய��� ெப�ய
��ேன�ற� ஏ�ப��, ந� நா� வ�லர�

ஆ���டதாகெவ�லா� ேதா�ற��ைல.

����வரமாக வா��பதா� இ�த� ெச�� ெப�ய
தா�க�ைத ஏ�ப��தா�. இ�ப�, இ�ப�ைத��
ஆ��க��� ��� எ�க� ஊ��� வா��ைக�ப��
வ�த அ�கா ஒ�வ�, �த� நாேள �ற�தக�����

ெச����டா�. காரண� எ�னெவ�றா�, மணமக�
���� க�வைற இ�ைல. �ற�தெவ��� எ�னா�
க��க ��ய��ைல எ�� ெசா�னா�. ��ட�த�ட
இேத கைதைய ‘��கைதக�’ ெதா���� ‘�சா���
���த �ஷய�’ எ��ற கைதயாக வா���� ேபா�,
நா� ���க அ� ேபா� எ�தைன அ�கா�க�
காைல�கட�ட� ேபாரா�� ெகா�����றா�க� என
உணர���ற�.
ஒ���டள�� இ��ர��ைன �ரதானமாக
ெப�கைளேய அ�க� பா���ற�. ��வத��
��னா� ேபா���� வ���ட ேவ���. அ�ல�
இ���ய �றேக ேபாயாக ேவ���. இைட�� வ��
ச���ைல எ�றா�� அட��� ெகா�ள ேவ���.
�த�வ�, அைம�ச� மா�� ���ய�த�க� வ�ைக�காக
பா�கா��� ப��� பல ம� ேநர� கா� க��க
���� ெகா������ ெப� ேபா�ஸாைர� ப��
ேயா���� பா��க�. வ�� ‘கட�டா’ ெச�தா�
எ�னதா� ெச�ய ����?
ெதா���� இட� ெப������ ‘கைட� இ��ைக’
கைத�� ேப���� பய���� ெகா������ ேபா�

��வ� ஒ�வ��� மல� க��க ேவ��ய உ��த�
வ�����ற�. நட��னேரா பா��� ���த ��யா�
எ�� அட�����றா�. அவ��காக� கா����க ம�ற
பய�க�� அ�ம��க மா�டா�க�. அைனவ��
�க��� அைற�� ���ைன எ���றா� ��வ�.
அ�ேகேய க��� ���றா�. இ�த ��வ��
அவ�ைதைய� ேப���� அ��க� பய��க
ேவ��ய �ைல�� இ��பவ�க�, உடன�யாக த�க�
அ�பவ�ேதா� ஒ����� பா����ெகா�ள ����.
��ைம காரணமாக ப��த ப��ைக�� ��� �ழ�
ஒ���, அவ� அ�யாமேலேய ப��ைக�� மல�
க��� ���றா�. அ����� அவள� மக� �க�
����� ேகாபமைடய, ைவரா��ய� �ழ�
உ�பதா�தாேன மல� வ��ற� எ��
உ�ணாேநா����� உ�ைர ��வதாக ‘ம�ச� ப��’
கைத.
‘ெவ�கேடச�� ஒ� ��ட� ப�� ஆ�� ேபானா�’
எ��ற அ���� ��ேவா� ���� ‘வராக அவதார�’
ெதா���� ����ட�த�க கைதக�� ஒ��. நகர���
�த��ைறயாக காெல��� ைவ��� ஒ�வ�,

இ������ காைல�கட� நைட�ைறகைள க��
அ���� அைட�றா�. ஒ� க�ட��� அவ��
அவ�க�ட� இ�த ேஜா��� ஐ��யமாக ேவ��ய
அவ�ய� ஏ�ப��ற�.
மல� ெதாட�பான கைதக� எ�பதா� கைதக�
அைன��ேம மா�� ��மா வ�ண��� ட�லாகேவ
இ��க ேவ��� எ��ற அவ�ய�ைத உைட��,
வா���� ���க ைவ��� அர�ய� பக�� கைத
ஒ��ைன�� இ�ெதா���� இைண�����றா�
ெப�மா���க�. �ராம����� ப��� ெதாட�பாக
வ�� க����� ேதாழ� ஒ�வ��� ேத��
அ��தாம�, காைல�கட� க��க இயலா�. ேதாழ�
�.எ�.��� இ� ���வா மன�ைலயாக� ப��ற�.
அவ� க��� ேத�ைர� கா�டாமேலேய ஒ�
��நாைள ஓ�ட �ய����றா� ேதாழ� �.எ�.
இ���� அ�� ஓரள� ெவ���� �ைட��ற�.
ெதா���� �த�கைதயாக இட�ெப������
‘�வா���� ஓல�’ ��கைத, நக��� வா��ைக� ப��
�ராம��� ெப��� மன���� ஆழமாக ஊ���
அவள� அ�ச�கைள�� எ�ண�கைள��

அசாதாரணமாக ெவ��ப����ற�. ‘க�தா�பாைள’
கைத�� ������ேளேய க�வைற எ��ற ந�ன
மா�ற�ைத ஆர�ப��� ஏ��� ெகா�ள இயலாத
�ராம��� �ழ�, ��பா� அத� சாதக பாதக�கைள
உண��� ��பா� த��ைடய �ராம�� இ�ல����
அ�ப�ெயா� க�டைம�ைப ஏ�ப����றா�
எ�பதாக� ேபா�ற�. இ�மா�� கைதக�� �ற�தெவ�
(எ��) நா���ற�� ��ய க�வைற எ�ெற�லா�
�ைல�பா� எ��காம�, அைத அைத�
பய�ப���பவ�க�� மன�ேபா��ைன ப��
ெச�வ�ேலேய த��ைடய ��ைமயான
�ைன��ைன எ��தாள� ெச�������றா�.
ெதா����ேலேய உ��க���ய கைதயாக ‘ச�தன
ேசா��’ அைம�����ற�. வ�ைம காரணமாக ஒ�
��வ�, உணவக� ஒ��� க��பைற�� த���
ஊ�� ��த� ெச��� ேவைலைய ெச��றா�. உ�ேள
ெந�ேநர� க���� ெகா����பவ�கைள கதைவ�
த�� அவசர�ப���வ�� அவ�ைடய ��த� ேவைல.
மலவாைட காரணமாக எ�ப�யாவ� ஊ���
���ப�ேபா��ட ேவ��� எ�� �����றா�.
ஊ��கார� ஒ�வ� அவ��� த�கா�க �வாரணமாக

‘ச�தன ேசா��’ வா��� த��றா�. �ல கால���
அவேன அ�ேவைல�� ெபா���� ேபா�றா�
எ�பதாக� ேபா�ற�.
‘�ைக உ�வ�க�’ எ��ற கைத ஏ� இ�த� ெதா����
ேச��க�ப�����ற� எ�� ெத�ய��ைல.
மல�ைத� க��ெபா�ளா�� த��� ஓ� எ��தாள�,
ஒ� �� ��கைத� ெதா��ேப எ������றா�
எ�ப� ஆ�ச�யமாக இ���ற�. ம�றவ� ேபச�
��யாத �ஷய�ைத ேப�வேத ஒ� பைட�பா���
ேநா�கமாக இ��க ேவ��� எ��ற இல�கண�ேதா�
க��தமாக� ெபா����றா� ெப�மா���க�.
ஏ� ���பாக இைத� ேபச� ��ய ேவ���? உலக
அழ�யாக இ��தா��, அவ�� �ன�� ஒ�
�ைறயாவ� க��ஸு�� ேபா��தா� ஆகேவ���
இ�ைலயா? அ�த �ஷய�ைத எ�ப� ேபசாம� இ��க
����? – இ�ப� எ���� ெகா�ளலா�. அ�ல�, த��
எ�றா� வா�� �ைய� ����
இ��ப����றா�கேள, எ�ப� இைத� ேபசாம�
இ��க����? – இ�ப��� எ���� ெகா�ளலா�.

மா�ப�ட வா��� அ�பவ�ைத நா�பவ�க���
‘��கைதக�’ ����� ��ய த�சன�க� த��ற�.
| ��கைதக� | ��கைதக� | ெப�மா���க� |
அைடயாள� | �ச�ப� 2004 | �.60 |
***
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ேவ�ெப�ைண� கலய� : �ண� ெபா��� கைதக�
சா��
ேவ�ெப�ைண� கலய� ெப�மா���க��
நா�காவ� ��கைத ெதா���. ப�ேவ� இத�க��
ெவ�யான 23 கைதக� இ�ெதா���� உ�ளன.
த��ப�ட �ைற�� என�� ��கைத வா��� வார /
மாத இத�க� தா�� அ�க� இ�லாததா�
ெதாட�க��� கைதேயா�ட� அ�தைன �வார�யமாக

இ��க��ைல. ஆனா� ஒ� கைத ப��� ���த��
அ�த எ�ண� காணாமேல ேபான�. �க �தானமான
���ய �வ���க�, நா� க��ராத �ராம�ைத,
ெபா�ைமயாக எ� க�பைன�� ெகா�� வர
உத�வதாகேவ இ��தன, உைரயாட�க�
வ� ெம��ய உண��க�� �ல�ப�வ� �வார�ய�.
�வ���க�� வ� கைத�� வ�� ம�த�க�,
அவ�க� ���ைலக�, உண���க� என எ�லாேம
க�பைன�� கா��களா� ���� வைக��
�வார�யமான அழ�ய எ��� நைட.
வ�ணைனக�, அவ���கான ஆ��ய� உண����
(அ�ல� உண���வதாக ெசா�ல�ப��) ����க�
ேபா�ற �ழ�ப�க��� �தானமான ெத�வான
உைரநைட. ெப�மா���க�� �ரா�ய� கைத�கள�
��தாகேவ இ��தா�� �வ���க�� எ�ைம��
��க��� நா� கைத��� பய��க ���ற�. கைத
இய�பா� ெதாட��வ����� கனமான /
உண���கரமான ���வைர நா�� கைத��� இ��ப�
ேபா�ற உண�ேவ �வார�யமா����ற�. ஒ�
கண��� �க�� எ���ைனயா� அத�� ��ைதய
கண� வைர இ��த இய���ைல ��ெட��க ��யா

�ைல��� ேபாவ� ெத�வாக இ�த கைதக�� ப��
ெச�ய�ப�����ற�, அத� தா�க�� ந� மன��
ப��ற�.
ெப�மா���க�� கைதக� ெப��பா�� �ராம
வா��ைகையேய த� கைத�ெபா�ளாக� ெகா�ட�.
�ராம��ற எ�ைம ப�� அ�க� அ�யாதவ�க� ெவ�
சாதாரணமாக “யா����தா� ��ப�க� இ�ைல?”
எ�� கட�� ெச�வ���, ஆனா� இ�கைதக��
எ�யவ�க�� அ�றாட ேபாரா�ட�க�, அவ�க�
கட�த கால�க�, அவ�க�� எ��கால� சவா�க� என
ஒ��ெமா�தமா� அ�த ம�த�க�� வா���
உ�ேநா�ைக அ�ப�ேய நம�� கா�� அவ�க��
�ைல�� ெப�� ��த� த��ற�.
இ�ெதா���� கைதக� ெப��பா�� கணேநர
உண��� ெவ��பா��ைன ைமயமாக� ெகா�டதாகேவ
இ����றன. ���� வா��ைதக�, ெசய�க� எ�ப��
ப��ப�யாக ஒ� ெப�� �ைள�ைன
உ�டா����றன எ�பைத �வ���� கைதக�. கண
ேநர��� ெப�� ேகாப�, ேசாக�, �ர��
ேபா�றவ�ைற ஒேரெயா� �க�� ெகா���

��வ��ைல. ந� மன�ைல, ப��ப�யாக உ�வா��
உண���க�, அத� ேபா�ைக� ��மா���� ம�றவர�
ெசய�க� என ந� க���பா�கைள தா�� ந�
ெசய�க�, எ���ைனக� ெவ��ப�� த�ண�கைள
இ�கைதக� ப�� ெச���றன. வ�ம�, காம�,
ெபாறாைம ேபா�ற ஆ�மன�� இ��� ஆ�ெகா���
எ��மைற உண��கைள�� ேப���றன.
��� எ���ைனயா� �க�� உண���வய�ப��
ஆ��ர�, ஆ�றாைம, ேபா�ற உண��கைள�
கா��பவ�கைள, அவ�க� ப�க�� �யா�க�ட��
��த�ட�� கா����றன இ�த� கைதக�.
����ெகா��� த�ைம உைடய ம�க�� �ட
இ�தைகய எ�யவ�க�� உண���� சலன�க��
ேபா� அத��� காரணமா� அவ�க�� அ�யாைம,
�தானன��ைம ேபா�றவ�ைறேய ����
கா���றா�க�. ெப�மா� ��க�� கைதக��
பய��� அவ�க�� வா�ைவ கா��ேபா� எ�ய
ம�த�க�� ேபா�� பச�ப�ற உண��கைள
����ெகா�ளலா�. த�கள� ெச�ைக�� ச�, தவ�,
பா���, இழ��, ந�ைம என எ�வ��� அ�த�த�
���ைலகைள ேந�ைமயா� எ��ெகா��றா�க�.

அ��ழ�� கைதமா�த�க�ட� ந�ைம ஒ����
அவ�க�� �� வா�ைச ெகா�ள� ெச��ற�.
‘இ���ைச’ எ�� கைத அ�வ�ேபா� ேவைல ப�
காரணமாக� ������� வ�� கணவ�,
அவ� ����� வராதேபா� இ��� ெச�� அவைன�
ேத�� ஒ� ெப� ம��� அவள� இ� ��ைளக�
ப��ய�. இ�� அ�த� ெப��� அவ� ��த மக��
��ன மகைன ���� ��� கணவைன� ேத��
ெச��றா�க�. இ� வா��ைகயான ஒ��, ெப�ய
மக�� இத��� பழ�க� ப�டவனாகேவ இ���றா�.
அவ�க� ேத�� ெச�ல� ெச�ல �வ���க�� அவ�
கணவ�� �ைல ����� இ��� ேத�� அவ�க��
�ைல �����, அவ�க� எைத�� எ��பா����
ெச�வைத�� பைதபைத��ட� கைத ப�� ெச��ற�.
அவ�க� ஒ�வா�, �ேழ ���� �ட��� கணவைன
ேத�� க������ ������ ெகா��வ��
ேச���றா�க�. ஆ�வாசமான அ�த� கண���
������த ��ய மக� இ��� தாைய� ேத� அ��
அ�� மய�����பதா�, எ��பாரா ஒ� ��ப
அ��ேவா� கைத ���ற�. இ�கைத�� ெதாட�க�
�தேல இ���� பைதபைத�� ஒ� க�ட���

���ததா� ஆ�வாச� அைட��ேபா�, அ��த ேசாக�
கா��������, அ�த� ெப���காக இர�க
ைவ��ற�.

‘ேகா�ைப� �வ�’ கைத ����பா�டா� எ��
கவைல��லா வய� ����த ஒ�வைர ஆ�ெகா���
ெபாறாைம� � ப��ய�. எ�த� கவைல����
ப��த�� உற��� வர� ெப�றவ� அவ�. அைத� ப��
ேக��� அைனவ�ட��� கவைல��லாம� இ��ப��
க�� உைழ��ேம தன�� இ�வர�ைத� த�வதாக
ெப�ைமயாக ���ெகா�வா�. அ�த ஊ�� அவ����
�ேநகமான ஓ� இைளஞ� வய� ேவைலகைள��
பா����ெகா��, �� �� ேவைல��� ெச��
ஊ��� ஒ�����றமாக அவர� ஓைல ெகா�டா��
அ�ேக ஒ� �� க���றா�. அவ�ட�� அ��க�
ேயாசைன ேக�பா�, ����பா�டா�� அவ���
ேயாசைனக� ெசா��றா�. த� கால��� இ�ேபால ��
க�ட��யா� எ�� �ைன�தவாேற த� மக�க�ட�
�� க�ட� ெசா��றா�, அவ�க� வச� இ�ைல எ��
ெசா�� ம��� ����றன�. ����பா�டா� அ�த
இைளஞ�ட� சகஜமாக ேப�னா��, க� ��ேன
வள�� அ�த ���� க��மான� ப� அவ����
ப��ப�யாக� ெபாறாைமைய உ�டா���ற�.
ச�பமா� ேநா� ேபா� வ������ ��க��ைம��
அவைர� ப����ற�. ஓ� இர� அ�த ������ ெச��

உய��� வ�� ெகா������ �வ�ைற இ������
வ�த ��ன� அவ� ���வதாக� கைத ���ற�.
ேம�பர��� எ�லா� ச�யாக இ��தா�� அ�
ஆழ��� பட�� ெபாறாைம��, அதனா�
ஒ�வ�� �ணேம மா��ேபா�� ெவ��பா�
ஆ�யைவ ெத��ற�.
‘ந�ல ெக�’ எ�� கைத ஒ� தா� ம��� இர��
மக�க� ப��ய�. �ன���யான தா� ேவைல��லாத
ஒ� நா�� காைல எ��த� �த� மக�கைள
அ�கைறயா�� கவ���றா�. அவ�க�� எ�ேபாேதா
�ைட��� இ� ேபா�ற ச�த��ப�கைள இ�பமா�
அ�ப���றா�க�. க�� மா� இ��ப�, பைழயைத
தா� ைகயா� கைர��� சா���வெதன அ�ைறய நா�
நக��ற�. ப�க�� ���� பா��, ‘உன��
��க����களா� மக�க�,’ எ��ேபா� �����
ேபா�றா�. ஒ� ��க �க���� ப�க�� ����
ெப��ட� �ள���ேபா� அ���� ெவ��
ெகா������ ேசா�ைற� பா���� ெகா��,
எ�ேக�� ேபாகாம� ���ேலேய �ைளயா�மா�
மக�க�ட� �� ���� ெச��றா�. அவ� ெச�ற��
ேசா�ைற� காவ� கா��� ெகா����த மக�க� ெம�ல

�ைளயா�டா� ஈ��க�ப�� ஒ�ெவா�வரா�� ெச���
���றா�க�. அவ� ����� ேபா� ேசா�ைற�
பாைன�ட� நா�க� எ���� ெச�� ��� ��டைத�
பா��த�� ஆேவச� ெகா��றா�. இர��
நா�க��கான ேசா�, பழ�ய பாைன என எ��பாரா
இழ��க�னா� ஆேவச� ெகா�� மக�கைள
அ���றா�. ஆ��ர� �ர அ������, ஒ� ெப�
�ழ�ைத இ��தா� ��� ேவைல�� உத������,
என�� ந�ல ெக� �ைட������ என அ�வதா��
கைத ���ற�. அ�த� தா�� ேகாப� �யாயமானதா�
இ��தா�� ேகாப�தா� அவ���� ��த� வ��தேம
����ற�.
ெப��பாபா�� நா� ���ைள�கைள எ���
ப�ேவ� ���ைலக���� மனைத� தயாராகேவ
ைவ�����ேறா�. �ற�� எ���ைனைய ���ப�,
��ட��வ�, ஏ� உண��கைள� �ட ஒ��ைக பா���
ைவ��� ெகா�வ� வைர ெச��ேறா�. அதனா�
பாசா�க�ற எ���ைன �ல ேநர� �����ய�றதா��
ெத��ற�. ஆேவச�, ேசாக�, ச� ெச�ய ��யாத
இழ�� ேபா�ற ச�பவ�க� �க�� இ�வாறான
கைதக�� ேமேலா�டமாக� பா��� அவ�க��

அ�யாைம / �தான��ைமைய ���� கா�� மா��
வ�கைள, க���கைள� ���ட ����. ஆனா�
இ�த� கைதமா�த�கைள ஆர�ப� ��������
அத�கான மைட �ற�� வைர உ�ள �வ���கைள�
ப���, அவ�கள� �ைல உண��� அ�த�
ச�பவ�கைள� கா�� ேபா� அத�கான �யா�க�
����றன. எ��பா���க��ேகா, ��ட��த��ேகா
அவகாச� இ�� �னச� வா�ைவ அத� ேபா��ேலேய
ெச�� ைகயா��றா�க�.
‘ேவ�ெப�ெண�� கலய�’ கைத ஒ� பா�����
ெகா��� ேபர���� இைட�லான பாச�ைத�
ப��ய�. ேவைல� ���ைல காரணமாக ெவ���
ெச��� ேப�� த�ேய வ���� பா���ட� த� ஆ�
வய� மகைன ேவ� வ���� ���ைற�� ����
ெச��றா�. பா���� இ�த வய�� த�னா�
இ�ப�ெயா� உபேயாகெமன ம���� ஒ���
ெகா��றா�. ேபர��� �த��ரமான �ராம�,
பா���� ப��வமான சைமய�, �ைளயா�� எ�லா�
����� ேபா�ற�. எ�லா� ச�யா� இ����
பா��யா� ேபர� �ைளயா�� ேபா� பா����
ெகா�ள ��யாம� ேபா�ற�. ம�ற ��வ�க�ட�

ேச��� மர� ஏ�த� ேபா�ற அபாயகரமான
�ைளயா��க�� ேபா� கவைல ெகா��றா�. எ�லா�
��ைளக�� �ண��� �ைளயாட ஆர���த��
பா��யா� ேபரைன� த��க�� ��ய��ைல, �ட��
��ய��ைல. த�னா� அவைன� கவ���� ெகா�ள
��யா� எ�� �ைன�� ப�க�� ஊ������
ம�ெறா� ேப�� ���� ��வைன ����ட ����
ெச��றா�. உ�சாகமா� வ�த அவ� உ�ைம
ெத��த�� ேகாப�ப�� ம���றா�. ேவ� வ� ஓ�
பா��ைய� ���க� ெசா��� ����றா�. பா����
அவைன� ��ேன �ர��� ெச�வதாக� கைத ���ற�.
ேவ�ெப�ெண�� கலய� எ�ேபாதாவ� உத�வ�
ேபா� �க�� வய� ����த பா��
உபேயாக�ப�வ�� அதனா� பா���� �ைட���
ம������ அழகாக ப�� ெச�ய�ப���ள�. எ�ய
ம�த�க�� இ�ப�க� ெந�ழ� ெச�பைவ. எ��மைற�
���ைலகைள எ�ப� அவ�க� ��ட�டாம�
ைகயா��றா�கேளா அேதேபா� அவ�க��� �����
த��யான இ�ப�கைள��ட அவ�க� ��ட��வேதா,
எ��பா��பேதா இ�ைல. அதனா� அைவ ேம��
ம���ைடயைவயா� ெந�ழ� ெச���றன

ேகாப�, ேசாக�, காம�, ��ற உண��, ெபாறாைம,
ம���� என உண��கைள அத� கன� �ைறயாம�
ப�� ெச���றன ெப�மா���க�� கைதக�.
கைதேயாேட பய��பதா� ������ �� அத�
தா�க� நம��� எ�ெரா���ற�. அ�த ஒ� கண���
மா�த�கைள, பா��ைப� ப�� ேயா��க ைவ���றன.
ந� �ண������ ந�லப�யாகேவா
ெக�டப�யாகேவா மா�பட ைவ��� அ�த� கண�
எ�ேபா�� வரலா�. இ�த� கைதகைள ப��ைக�� ந�
ெம��ய உண��க�� ���� மா�ற�கைள கவ����
�தா���� ெகா�ள மனைத� பழ�க�ப���� ெகா�ள�
ேதா���ற�.
| ேவ�ெப�ெண�� கலய� | ��கைதக� |
ெப�மா���க� | கால��வ� | ஜூைல 2012 | �.190 |
***
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ெக�ட வா��ைத ேப�ேவா� :
அ��� ஆரா���யாள�

�ப� பாட�க����� அ��� எ��ற வா��ைதைய�
������ அத�� ப�லாக ஆக�, ம����, ஆைட
மா�� வா��ைதகைள� ேபா�� அ�ச������றா�!
அவ� ம��ம�ல இட�கரட�க� எ��ற ெபய��
�வாஜ, உேவசா என பாட�கைள ெச�சா� ப��ய
அ�ஞ� ப��ய� �����கேவ உ��.ச�க�
பாட�க� ம��ம�லா� நா�டா� பாட�க��� �ட
ெச�சா� ப��ய ெகா�ர� கைதக�� இ���ற�.

இ�த ஆரா���யாள�களா� ெப�ய அள��
பா��க�ப�டவராக ெப�மா���க� ��ைவ�ப�
காளேமக� �லவைர. �ேலைட� பாட�க��
வ�லவரான அவ� எ��ய இர�ைட அ��த� பாட�க�
ெப��பா�� பா��க�ப�� தவறான அ��த�கேளா��
அ�ல� ெசா�க� ெச�சா� ெச�ய�ப���
ெவ�யா����பைத ெவ�டெவ��சமா���றா�
ெப�மா���க�. �வ ெப�மாைன�� ���ைய��
ஒ����ற ஒ� பாட�� அத� �ள�க��
இ����வ�க� க��� ���னா� கால இய��ர���
ஏ�� ேபா� காளேமக� �லவைரேய ப�தா���வா�க�
எ��ற ரக�! ���� ெதாட�� ����� ����
ப�ெய�லா� அவ� பாட� எ������றா�! இ�தா�
அ�த� பா��:
���� �ரெம��தா� ���ர�ைத ப��
உ����ர� பாய உ��தா� – வ��த�ட�
வா�� அ�யா�ட� வானவ�� தானவ��
ஓ��பய� ���த ந� ��
இத�கான உைரைய ��� கா�க. “ப��ப�ைவ�
கட�ேளா� ெதாட��ப��� ��தமா��

ைவ�����ேறா�. ��த� எ�றா� அைத� ���ப�ட
சா�க� ெதாடலாமா? இ�த� ��த� ப�ேவ�
�ைலக�� ெசய�ப���றன. அவ�ைற எ����
ெகா�� வ�� �ட��டா� எ�ப��
அ�ப��ப�ட�தா�. நைட�ைற�� இ��கலா�
ஆனா� எ���� �டா�! எ��� ��தமான�.
��தமான �ஷய�கைள ம��ேம எ���� ெகா��
வரேவ���. இ�த வைரயைற எ�த�படாத ��யாக
ந� ச�க��� ெதாட��� வ��ற�. அதனா� தா�
ெக�டவா��ைதைய� ேத�யாக ேவ����ள�.”
எ��றா� ெப�மா���க�. இ���� ஒ��ெமா�த
ேநா�க�� இ� ம���தா�!
| ெக�ட வா��ைத ேப�ேவா� | க��ைரக� |
ெப�மா���க� | கல�ைப | 2011 | �.100 |
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வா������ �� : அ�பவ
ரசைன�கான பாட�க�

வா������ �� : அ�பவ ரசைன�கான பாட�க�
நாக ��ரம�ய�
த�ழ� எ�ற �ைற�� நா� ெப�ைம ெகா�ள���ய
கா�ய�க� பல உ��. ச�க இல��ய�ைத �ல�
�ய�பா�க�, �ல� �ல�ப�கார�ைத ெம��வா�க�,
�ல� ெதா�கா��ய��� ��ைமைய�
பாரா��வா�க�, �ல��� ஆ�வா�க�, ேதவார�,
��வாசக�, பல���� க�ப�, அத� �ற� பார�,

ெப��பாலாேனா�� பழ�த�� இல��ய �ய��
இ��ட� �ைறவைட�����ற�. �த��ள ��
கா��ய�க�, ���க�ைதக�, �ைர�பட� பாட�க�
சகல�� ‘இ�ன�ற’ எ�� ���த�ப���றன.
இ�த வ�ைச�� ��ப���ள ஒ� �ய�����ய
அ�ச�, த�� பாட�க�.
இவ�ைற� ‘த�� பாட�க�’ எ�� வைக ���பேத
ெப��கா�ய�கேளா� ஒ����தா�. அ�ப��
பா��தா� ச�க இல��ய��� ெப��பா�� த��
பாட�க�தா�, ����ற���ட ஒ�ெவா���
த��பாட�தா�, நால�யா�� ஒ�ெவா���
த��பாட�க�தா�, அைவ ��ேப ெதா��க�ப�டன,
நா� ‘த�� பாட�க�’ எ�� வைக���பைவ ��ன�
ெதா��க�ப�டன, அ�வள�தா� ���யாச�.

‘த��பாட��ர��’ எ��� ஒ� �����ட �லவ�
ெபய� ெசா�� அவ�ைடய த�� பாட�க� எ���
�ர���க�ப�� இ�த� பாட�க���� ஒ�

த���வமான ரச� இ���ற�. அத��� காரண�,
அ�த� பாட�க���� ��னா� உ�ள கைதக��,
அவ�ைற எ��ய �லவ�க� ெமா�ைய� த�க�
இ�ட� ேபா� வைள������ த�ைம��, அைத�
ெகா�� ெசா�ல� ேத������� �ஷய�க��தா�.
ஆனா�, இ�த� த��பாட�க� ஆ�கா�ேக �ல
க��ைரக��, ெசா�ெபா��க�� �ய�க�
ப������றனேவ த�ர, அவ����� த�� வா����
பர��� ெப�ய ���ய��வ� �ைடயா�. ‘கட�ப�டா�
ெந�ச�ேபா� கல��னா� இல�ைக ேவ�த�’ எ�ற
�க� �க� ெப�ற வ�க��ட த��பாட�� இ���
வ�பைவதா� எ�பேத இ�ேக பல���� ெத�யா�.
ெப�மா� ��க�� ‘வா������ ��’ ��
த��பாட�கைள� ெகா�டா��ற�. ெவ��
ெசா�களா� அ�ல, அ�த� பாட�க� அவ�ைடய
வா��ைக�� ெவ�ேவ� ச�த��ப�க�� ஏ�ப���ய
தா�க�கைள �க ��வாக� ப�� ெச�����றா�.
த��பாட�கைள எ��யவ�க� ந�ைம�
ேபா�றவ�க�தா�. நா� ச���த அேத மா��யான
�ர�ைனகைள அவ�க�� ச���� இ���றா�க�,

ஆகேவ, அவ�க� எ��யவ�ைற ந� வா��ட�
ெபா����பா��ப� �க இய�பான�.
உதாரணமாக, ‘எ�லா���� ஒ�ெவா�� எ��’ எ��ற
ஔைவ வ�க� த�� த�ன���ைகைய� ெப�மா�
��க� �லா���� ெசா��றா�, “�ய��ேன�ற ��க�
த�� ��வாண� த�ன���ைக அ�ல இ�. எைத��
சா����ட ���� என� ெபா���சாக� த�பைவ
அ���க�. உன��� ஒ� �றைம இ���ற�. அ�
உன�� எ�தாக� ைகவ�வ� எ�� ெசா��,
இ��பைத� க��ண���� பாட�
ஔைவயா�ைடய�.” இ�ப� வா��க எ�தான
த��பாட� ��க���� ஒ�வ� �ைழவ� எ��,
அத��ற� அ�த உலக�ைத� ����ெகா�� ேம��
வா��ப��, கா�ய�க���� ெச�வ�� சா��ய�.
அத�� ஓ� எ�ய �ைழவா�ைல இ�த� பாட�க�
�ற��ைவ���றன.
ெகா�ச� மர�� ப��� உ�ள எவ�� இ�த�
பாட�கைள எ��� எ���டலா�. உ�ைம�� த��
பாட�க�� �ற�ேப இ�தா�. எ��த����
வா��பவ��� அ��ய�படாம� அவ�கேளா�

உைரயா�வதா�, ம�ற எ�த இல��ய�ைத�ட இவ���
வா��ைப� ெதாட��வ� எ�� எ��றா�
ெப�மா���க�. அ����� �ற இல��ய�க����
ெச�லேவ��ய ேதைவைய அவ� ம��க��ைல,
இைவ ேம�� ெகா�டாட�படேவ��� எ��றா�.
அேதசமய�, ம�ற பல பாட� �லா���
��கைள�ேபா� இ�க��ைரக� பாட�� ெபா�ைள
ம��� ����ைர�பைவயாக இ�லாம�, அைத
ைமயமாக ைவ���ெகா�� பல �ைசக��
ெச���டாம�, ஒ�ெவா� க��ைர�� ஒ�
�ஷய�ைத �க ேந���யாக� ெசா��, அத�
��ன��� பாடைல �ள��வதாக அைம����ப�
த���ற��. உதாரணமாக, ஒ� க��ைர ெச�ைன
நக�வா��ைகைய ���கமாக �வ���ற�, இ�ெனா�
க��ைர ���க� ப��ய ேந���யான ���ர�ைத�
த��ற�,
ஒ�ெவா� க��ைரைய�� த��த�ேய வா��கலா�,
த�� பாட�கைள இைண��� வா��கலா�.
எ��ைடய த��ப�ட க���, த��பாட� �ர��க�

ச�ேற அல��ய��ட�தா� ப����க� ப���றன.
இ�த அள� இ�லா��டா��, ஓரளேவ�� அத��
உ�ைமயாக உைர எ��, அத��� ஆ�வ�
உ�டா��பவ�க� �ைற�. கைதக�� கவன�
இ��கேவ���, அேதசமய� அதைன ைமயமாக
ைவ�� இவ�ைற வா��க� ���� ஆ�வ�ைத��
ஏ�ப��த ேவ���.
ஆனா�, இ�தைனைய�� ெச�த�ற��, த��பாட�க�
பல���� ‘சாதாரண’மாகேவ ேதா���. அ��
தவ��ைல. அவ�ைற� �ற�க��கா� வா��க
ேவ��� எ�பேத ���ய�. �க� சாதாரணமான
த��பாட�� வா��� ஒ� த�ண��� நம�� �க
ெந��கமா� ஈ��ைப உ�டா��� எ�பேத இ����
ைமய�க���. அ� அ�பவ�தா� ம��ேம
சா��யமா��.
| வா������ �� | க��ைர | ெப�மா���க� |
ந��ைண ப��பக� | ஜூைல 2012 | �.80 |
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ெப�மா���க� - �ற பைட��க�
/ ப�க���க�

க�ைத:
�க� உற�
ேகா�� ந��கைர� �ழா�க�
அகரா�:
ெகா�� வ�டார� ெசா�லகரா�

க��ைர:
ஆ�.ச��க��தர��� பைட�பா�ைம
�யர�� �யர ���த��
க��தா� ெத�ய��ைலயா த��
ப���க� ம�ப���க�
சகாய� ெச�த சகாய�
ெமா�ெபய���:
SEASONS OF THE PALM (�ளமாதா� –
ெமா�ெபய���: வ.�தா)
CURRENT SHOW (�ழ���ற� –
ெமா�ெபய���: வ.�தா)
ONE PART WOMAN (மாெதா�பாக� –
ெமா�ெபய���: அ���த� வா�ேதவ�)
ப���:

ெகா��நா� (�.அ.���சா�� ேகானா�)
பறைவக�� ேவட�தா�க�� (மா.���ண�)
சா��� நா�� (அ�பவ� க��ைரக��
ெதா���)
�.ப.ரா. ��கைதக� (��� ெதா���)
ெதா���:
�ர�மா�ட�� ஒ�ச��
உைட�த மேனாரத�க�
��த� ேபா�� (�ரப�ச�)
ெகா��� ��கைதக�
த�� ப��ய ெகா��� ��கைதக�
உ.ேவ.சா. ப��க ஆ�ைம�� ேப��வ�
������ (அ�ஞ� அ�ணா)
***
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�ைலமக�

�ைலமக�
ெசௗ�யா
�ைலமக� எ�பேத
�ரணாக இ�ைலயா!
�ைல��� மகைள
ந�ச�க� ���மா?

காம� ச��கா���க

காத� ேபா�� – காத�
இ�லா�காம� ெகா�ள
கா��ர மன� ேதைவ

ஆ��ெதா�� எ��றா�க�
ெதா�லா�� ���� ��
மா�ட�ைத உ������த
ஆ��காத�� இ�தாேனா!

எ�ேலா� பாவ�கைள��
�ம�க� பைட�க�ப�டாேளா!
��ைவயா� அவத���
�ல ேதக�க� �ம��றா�

���� காத��ைல
க�ள�காத���ைல
ஒ�ெவ�ற ெபய��

�ேராக�க� இ�ைல

��ற�ண��� எ�ப�
ெகா�ச�� �ைடயா�
ஒ���� ேம�ப�டா�
எ�லா� ப�ைமதா�

ெவ��பவ� �க����பவ�
அேனக� – உைடயவ� த����
எவ� உடைல�� கா���
ர�����தா� ��� இ�சா�

வ�ைமேயா �ர��ேயா
����ேயா வ�பவ�ட�
காரண� ேக�கா���க�
த��பா� மா� இ����

தாபெமா� ப�ெய��
த�ைனேய அ�தா���
�க�ட� �க��பவைள
����களா� ��டா��

ப���கைள� ப��ரமா�
ப���களாகேவ கா��ட
சைத ���� ேதவைதைய
இ��ற�ெயன� ��றா��

க�ண�க� ேதச���
மாத�க� ��பைன��;
ம�ேமகைலக� �ைல
அ� அ�ேதா ப�தாப�

மர���ட ெச�கைள
மல���த எவ��ேகா
�ரச��த மகைளேய��
தா��� அ�ம���க�!
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ர��� பா�� - ஒ� ச����

ர��� பா�� – ஒ� ச����
எ�. ெசா�க�
ைக ����யேபா� கவ��ேத�, எ��ைண
ெம�ைமயான ைக!
�ர�� �க ெம�ைமயான�தா�. த��ைடய
எ��ைத�ேபாலேவ எ�ய அல�கார�க� �ைற�த
ேப��, ஆனா� �� அல�ட� இ�ைல. �நா���
நா�� கைதகைள �ைன���� ெகா��வ�வ��
அ�� அவ� ெகா��� ெப�ம������. அவ�

ெசா�வ�� எைவெய�லா� உ�ைம எைவெய�லா�
க�பைன எ�� நம��� ����க��ட ேநர� தராம�
அ��த கைத��� ெச�� ���றா�.
எ�பைத� கட�த எ��தாள� ர��� பா��
இ��யா�� �க ���யமான கைதெசா��க��
ஒ�வ�. ��வ�க���தா� அ�க� எ������றா�
எ�றா��, எ�லாரா�� வா��க�ப��றவ�. ���பாக
மைலசா��த �ரேதச�க�, அ�� வா�� ம�த�கைள
அ��பைடயாக ைவ�� அவ� எ����ள கைதக� பல
ஆ��களா��� ஆ�ர�கண�காேனாரா� �ன��
வா�க�ப���றன, ஒ�ெவா� தைல�ைற��� ��ய
வாசக�க� அவ����ளா�க�.
அவர� அலமா��� �ரதானமாக ���� ‘சா��ய
அகாெத�’ ��� ெதாட��, �வ����க
�ைற������ �ழ�ைதக�� வா��� மட�க�வைர
அத��� சா��. ‘நா� எ��ய �த� கைதேய எ�ைன�
��க�� மா��ைவ����ட�’ எ��தா� ேப�ைச�
ெதாட��னா� ர��� பா��.
‘என��� கண�� வரா�, ����� இ�ப�ைத��

எ��தா� அ�க மா��. ஆகேவ, கண�� வா��யாைர
ெரா�ப ெவ��ேத�. அவைர ைவ�� ஒ� கைத
எ��ேன�. அ� அவ���� ���க��ைல. அதனா�,
என�� அவ�க� ப������� ந�னட�ைத�
சா��த� அ��ப ம�����டா�க�. இ��வைர அ�
என��� �ைட�க��ைல. இ�ேம�
ஞாபக�ப���னா� அ���ைவ�பா�கேளா
எ�னேவா!’

கண��தா� இ�ப�. ர��� பா���� ந�ல ஆ��ல
ஆ��ய� �ைட�����றா�. பாட� ��தக�க���
ெவ���� �ைறய வா��க� ெசா���த�����றா�.
அதனா�, நாெம�லா� வ��ைப� க� அ������

��மா ெச�வ�ேபால, ர��� பா�� வ�������
ந��� ப�� �லக���� ஓ�����றா�. அவ�
எ�ேநர�� அ�ேகேய �ட�பைத� த��க இயலாம�
க��பா�, ‘�ேய இ�த �லக�ைத� பா����ெகா�’ எ��
அவைர �லக� ெபா��பா�யா����டா�களா�.
�ேன�ேலேய �ைறய ப��� எ������ ஆ�வ�
�ற�����ற�. ஆனா� அவ�ைடய தா� அைத
ஏ���ெகா�ள��ைலயா�, ‘ஒ��காக�
ப��காதவ�க��� ரா�வ�தாேன க�? � அ�ேக
ேபா�� ேச���ெகா�, எ��தாளனாவெத�லா�
ச��படா�’ எ�� ெசா������றா�.
‘ந�லேவைள, நா� ரா�வ��� ேசர��ைல,
ேச�����தா� ���� ெப��ேபால (ஒ� கா����
கதாபா��ர�) காெம� ஆ��ேமனாக இ�����ேப�’
எ�� ���க� ���க� ����றா� ர��� பா��,
‘ஆனா� நா� ��ன வய�� ஹா��
�ைளயா�����ேற�, �ெர��� ேபா����ேற�,
இ�ேபாைதய எ� ெதா�ைபைய� பா���
ச�ேதக�படாம� ��க� இைத ந�பேவ���!’

‘யா� எ�ன ெசா�னா�� ச�, நா� எ�த ம��ேம
����ேன�. அைதேய வா��ைகயாக
அைம���ெகா�ேட�.’
‘எ����� அ���, என��� ���த �ஷய�, ஊ�
���த�. ெப�நகர�க�� ெதாட�� இ�த மைல�
�ரேதச�க� வைர எ��� நட�ேத �������ேற�.
அ�தா� பல �ஷய�கைள� க��� த�த�.’
‘உ�கைள எ�த� ���ய எ��தாள� யா�?’ வ����த
ஒ� ��வ� ேக�டா�.
‘ஆ�ர�கண�கான ��தக�கைள� ப������ேற�.
இ�ேபா�� �ன� ஒ� ��தக� ப���ேற�. அவ���
ஒ�வைரம��� ஃேபவ�� எ�� எ�ப�� ெசா�வ�?’
எ�றா� ர��� பா��. ‘பல எ��தாள�கைள�
�����. ஆனா�, அவ�க�ைடய எ�லா எ����
���கா�.’
’அத�� எ�ன காரண�?’
‘என�� ம�த�கைள�ப��� ேப�� ��தக�க�
�����. ஆனா�, �ல எ��தாள�க� ெச���தா�

ப��த ைகேயா� அைத�ப�� ஒ� க���
ெசா�லேவ��� எ�� எ�த உ�கா������றா�க�.
அைவ இ�ேபா� வா��க ம����யாக இ����,
ஐ�ப� வ�ட� க��� அவ���� எ�த
���ய��வ�� �ைடயா�. ெரா�ப அ��யமாக
இ����.’
‘அத�காக எ��தாள�க� ச�க� �ர�ைனகைள
எ�த��டா� எ�பத�ல. சா�ல� ��ெக���
கைதகைள� பா��க�, அவ�ைற வா����ேபா�
நம��� ச�ப�தேம இ�லாத அ�ைறய நா��
�ர�ைனகைள� ெத�வாக உணர இய��. அதனா�,
எ��ைடய க��, ம�த�கைள எ���க� எ�ப�தா�.
அைவதா� எ�ைற��� வா��க���யைவயாக
இ���� எ�� ந���ேற�.’
அவ� ெசா���ேபாேத ���� பா���ேற�. அவர�
அலமா��� இ���� ��தக�க� ெப��பா��
நாவ�க�, கைதக�தா�. ஆ�கா�ேக �யச�ைதக�,
வா��ைக வரலா�க�, கா���.
��� ேநர� க��� அவேர நா� க��தைத உ��

ெச��றா�, ‘நா� �ைறய ��ப��� கைதக� ப��ேப�,
அ��ற� பைழய �ளா���, அ�வ�ேபா� ��ய
��தக�க�, வா��ைக வரலா�க�. எைதயாவ�
ப����ெகா�ேட இ��ேப�, இ�ேபா�� �ன� ஒ�
��தக� ப���ேற�. அ� த�� ம������ இைணேய
�ைடயா�!’
‘�ழ�ைதக� யாைர வா��கேவ���?’
‘ஆ�� இ� � ெவா�ட�லா���� இைணயான
��வ� கைத �ைடயா�. அைத வா��க� �ரமமாக
இ��தா�, ேவ� யாைரயாவ� வா��க� ெசா�லலா�.’
‘அ��ற�, டா� சாய�. அைத� ெசா�ன��, ஒ� �ஷய�
ஞாபக���� வ��ற� �ல நா� ��� ஒ� ெப�
எ�ைன� ச���க வ�தா�, த� மக� ப����
எ��ைடய கைதைய� ப��பதாக� ெசா�னா�. நா�
ம�����ட� எ�த� கைத எ�� ேக�ேட�, அவ� டா�
சாய� எ�றா�. நா� �ைக�ேத�. அவ�க�ட� அ�த�
கைதைய எ��யவ� மா�� �ைவ� எ�� உ�ைமைய�
ெசா�ல மன� இ�ைல. ஆகேவ, ஆ�ேடா�ராஃ��
மா�� �ைவ� எ�� எ��� ெகா�����ேட�.’

’இ�ேபா� பல �க���க�. அ��த ேமா�� கைதைய
எ�ேபா� எ����க� எ�� ேக��றவ�க� உ��.
அைத நா� ெபா��ப���வ��ைல. யா� எ��னா�
எ�ன? கைத ப��தா� என�� ம����!’
‘��வ� கைதக�, ெப�யவ� கைதக�. �ழ�ைதக�
�டாம� வா����ெகா�ேட இ��கேவ���,
அ�ேபா�தா� எ�த வ��.’
‘உ�க��� எ���� தைட ஏ�ப�ட��டா?’
‘உ��. ஆனா� அ� அ�க நா� இரா�. எ�த
உ�கா��த�� எ���க� ���தா� ேபா��, �ஷய�
ஏ�ெகனேவ மன����� ஓ������. ஒ�
�ைர�பட�ேபால அ� என��� ெத�வாக இ����.
எ��னா� ேபா��.’
‘ைகெய��� ெரா�ப ���ய�. இ�ேபாெத�லா�
��வ�க� ேநர�யாக லா�டா�����
ெச�����றா�க�. நா� இ�ேபா�� ைக�படதா�
எ���ேற�. அ�தா� ச� எ�பத�ல, அ�தா�
�������ற�.’

‘எ��� ேமைஜ அ�ேக ஒ� ��ைப�ெதா��
இ��கேவ���. ���காதவ�ைற அ�� ����
எ�வைத ெவ��பாக அ�ல, �ைளயா�டாகேவ
ெச�யேவ���. �ைறய ப���, �ைறய எ��னா�,
ந�ல எ��� தானாக வ��!’
அவ�ைடய இ�ல� ��ய�. ப�க��� அவர� எ���
அைறைய� கா���றா�. இைத�ட� ��ய�. ஓர���
ஒ� ப��ைக, ந�ல ெவ��ச� வ�� ஜ�ன�, எ���
ேமைஜ�� எ�ண�ற கா�த�க�.
ஜ�னைல� கா��, ‘இ�த வ�ேய �ர��க� அ��க�
வ��, எ� சா�பா�ைட, உைடகைளெய�லா� எ����
ெச�����’ எ��றா�, ‘இத���� வ��த ����
இ�ேக ஒ� மர� இ��� என�� ெவ��ச� வராம�
த����ெகா����த�. அத� ஒ� �ைளைய ெவ���
த�மா� ஒ� ந�பைர� ேக�ேட�. அவ� ேகாட�
ேத�����றா�. �ைட�க��ைல. ச� எ�� ஒ� ேபா�
வாைள எ��� மர��ைளேயா� ச�ைட
ேபா�����றா�, வா� உைட����ட�!’
���� �� அைற�� வ��ேறா�. அலமா�க��

எ��� ���� வ��� பல அள�� ��தக�க�.
���� எ�ேக ைக ���னா�� கா� �ைட�� ���
அக�ப�வ�தா� �க� எ�ப�ேபா� ஒ� �.ரா.
கைத�� வ��, அ�ேபால �ெசௗ��� �க�
ெச���தானெதா� மைல�பாைத�� வ���� ர���
பா��� ��ன���ய ���� எ�ேக ைக ���னா��
ஒ� ��தக� அக�ப��ற�!
‘�ன�� எ����களா?’
‘அ�ப�தா� ஆைச. ஆனா� நா� ெப�ய ேசா�ேப�,
எ�த� ெதாட��வத�ேக �ல நாளா��. எ�த
ஆர���த�� கடகடெவ�� எ����ேவ�’
எ��றா�, ‘உ�க� �ழ�ைதக� அ��க� எ�த��ைல
எ�றா� க�டாய�ப��தா��க�, எ�ைன�ேபா�
அவ�க� எ��ைத ர���� நா� வ�தா� ேபா��,
அத��ற� தா�கேள �ைறய எ��வா�க�.’
ஒ� ��வ� �னா�� ெச�த ��ப�ட� ஒ�ைற
அவ���� ப�ச���றா�. ‘இைத� சா���டா� நா�
ஃ�� ஆ���ேவனா?’ எ��றா�. இ�ெனா� ��வ�
அவ� ெசா�ன �ற�த ெபா�ெமா�கைள எ��

��மா��� தயா��� எ���வ�����றா�. ‘நா�
இ�வள� ���சா��தனமாக எ��ய
�ைன��ைலேய!’ எ��றா�. எ� மக� அவைர
ஓ�யமாக வைர�� த��றா�, ‘எ� க�ணா�ேம�
இைத மா���ட�ேபா�ேற�, இ� அைத�ட ந�றாக
இ���ற�’ எ��றா�.
ர��� பா��ட� ெசா�க� ெகா����றன. ��மா
ேப�வ� �ைடயா�. அவ� எைத� ெசா�னா��
ரசமாகதா� இ���ற�. வ��� ஒ� கைத இ���ற�.
அைத� ேக�ப�� நாமைட�த ����ைள ம����ைய
����த�� ம��ரவா� அவ�.
***
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அ��
��வ�� ��. இ�த� ெபயைர �த� �தலா� ��த�
அர� ப��க�� தா� ப��ேத�. அ�ெபா�� அவ�
எ��ய Company of Women ப�� ஒ� பாரா���
எ�� இ��தா�க�. சா���ய�� ச���ர நாவ�க��
அ�வைர ப��த� எ�லா� �சா�� என� ேதா��ய�.
அ�கண�, ஆ��ல� ��தக�க� ப��� ஆ��ல
அ�ைவ (!) அகலமா��� ெகா��� ஆ�வ� மன��
�க� கனமாக� ��ேய�ய�.

நா� ��தக� ��வா� ேம��� ெகா����த
�லக��� எ�லா� த�� ��தக�க� தா�. ஆ��ல�
��தக�க� எ�லா� ப��� ச�ப�த�ப�டைவ.
அைத�� அலமா��� ��� ைவ����பா�க�!
இ�� இ���க�� எ�லா� இைணய� இைழயாத
இ��ட கால�. ஆ�ைலனாவ� அேமசானாவ�! கா�
ெகா��தா�� எ�க� ஊ�� எ�த� ��தக� கைட���
�ைட�காத காரண�தா� ஆ��ல� ��தக� ப����
ஆ�வ� அ�ெபா�ேத அகால மரணமைட�த�. கால�
வ�� வைர ��வ�� �� கா����க��� எ�� க�
�ைட��� ெகா�ேட�.
க��� �ைழ�� ��ன� ஆ��ச� அ��கமா�
இ��தா�. க��� கால�க�� ��� ெஷ�ட�,
ைம�ேக� ���ட�, ��ப� ��, ரா�� �� என பல��
அ��கமானா�க�. ெதா�ைமயான� எ�றா��
ெடா�கா� ��ட� என த���� டா�டா கா���
ெகா����ைக�� க�ேட�, ��� �ளா�பார ��த�
கைட�� Company of Woman!
அ�ணா, “அ�த �� ேவ���” எ�ேற�. எ� என�

ேக�ட ேபா� ேபைர ெசா�லாம� அ� அ� என�
�ழ�ைத ேபா� ைக கா��ேன�. ேபர� ேபசாம� ேக�ட
காைச� ெகா��� நைடைய� க��ேன�.
ப���� பா��த �� ��வாணமா� இ���றேத எ��
தா� ேதா��ய�! காரணமாக ��வ�ைத� ��ற� �ற
��யா�! �ைற ைவ�காம� தா� எ�� இ��தா�.
கைத��, கல����த காம�� எ�ைன� கவர��ைல!
அ�வள� தா�!
எ�லா� ஹரா�� ரா��ஸா� வ�த �ைன! �ைனைய
�வரமாக� பா��பத�� வரலா��� ச�ேற
��ேனா��� பயண� பட ேவ���. ஆ��ல அ�ைவ
வள��க அைண ேபாட�ப�ட கால���, த�ெத��த
தா�ெமா�யா� த�� ெமா�யா� த�கமா� எ��
�லக��� நா�கைள� த�� எ��தாள�க�ட�
க���� ெகா����ேத�.
அ�ப� ஒ� நா�� ஜ.ரா.��தேரச� எ��ய மன�
நாவைல� ப��� Nymphomaniac எ�ற
வா��ைத��, Harold Robbins எ�� ஒ�
நாவலா��ய� ந�றாக எ��வா� எ�� ஞான�

�ைட�த�.
எ�க� ஊ��� ெல��� ைல�ர� இ���ற�. அ��
அலமா� எ�ற அைண த��காம� ஆ��ல ��தக�க�
இ����. எ� ந�ப� ஒ�வ�� ���� அ��
��தக� எ��பா�க� எ�� ேம�� ஞான� �ைட�த�.
அவ�க� ����� ேபா�, ஹரா�� ரா��� ��தக�
�ைட��மா எ�� ேக�டத��, Robin Williams பட�
பா��க ேவ��ய வய�� Harold Robbins ��தக�
ேக��றதா எ�� ெசா�� ���� அ��� ��டா�க�.
அேதா� இ�ப� ேக�� ேக��� அவ�க� அ��காம�
��ட பாவ� க�ய எ�ைன ஹர ஹர மஹாதவா எ��
ஜப� ேவ� ெச�ய ெசா�னா�க�. (இ�ெபா�� எ�றா�
மஹாேத��யா எ�� ேக�� க��பா�� இ��கலா�).
க������ காைளயா� மா�ய ேபா�, க���
�லக��� ஒ� வ�யா� ஹரா�� ரா��ஸு�� ஹேலா
ெசா�ேன�. யார�த ஹரா�� ரா���? 25 best
sellerக�, 32 ெமா�க� என அவ�� ��தக�க�
�மாரா� 750 ���ய� கா��க� �����கலா� எ��
ெசா��றா�க�. இற�த ���� அவ� ெபய�� ghost
writerக� எ�� த��� ெகா������ அள�

�ரா�� இ��� உ�� வா���� ெகா�����ற�!
��பைன எ�லா� ச�. அவ��, அவ�� சர���
எ�ப�?
“ெஹ��ேவ ��பராக ��கைத எ��வா�. அ�வள�
தா�. நாவ� எ�றா� அ� நா� தா�. ஜா� பா�
சா��த�� (Jean-Paul Sartre) �ற�ப�ச� எ�றா�
அ� அவ�� மைன� ம��� தா�. எ� கைதக��
ெசா�ல�ப������ ெக�ட ஆ�ட�க� அ�தைன��
நா� ஆ�����ேற� அ�ப��� எ�� இ���ேற�.”
எ�� அசராம� ேப�� அ��பா�.
அவ�� கதாநாயக�க�, வா�சாயன���
வா��யா�களா� இ���மள� த�� பைட�தவ�க�!
அவ�� கதாநாயக�க���� அவ���� ஆ�
���யாச� இ�����தா� ஆ�ச�ய� தா�. அவ�
எ��ய கைதகைள �ட அவ� எ�தாத அவ��
வா��ைக� கைத வ�கரமான� எ��� ேப�� உ��!
“அவ�ைடய CarpetBaggers நாவ� ெவ�வ�த
ேபா� என�� 8 வய�. ��தக�ைத வா��ய பா����
ம�ற ெப�யவ�க�� ேபா�ைவ�� அ��� மைற��

மைற�� ைவ�� ப��தா�க�. ப��� ���த �� வய�
வ�த ��ைளக� ைகக��� �ைட�க �டா� எ��
��ைப�ட� ேச��� எ��� ��டா�க�” என ஹரா��
ரா���� மைன� ஒ� ேப���� ெசா�னா�. அ�த
மைன�ைய மண�த ேபா� ஹரா�� ரா��ஸு�� வய�
76!
��தக�ைத எ���மள��கா எ�றா� அ�த� ��தக�
த�� பா��� அ�ப�! ஒ� �ைற அ�வலக��� ஒ�
ந�ப��� இேத ��தக�ைத ப��க ெகா��ேத�.
அ��த நா� ���� த�� ��டா�. ச�யாக ெசா�ல
ேவ��ெம�றா� �க��� ���ெய��� ��டா�.
எ�ன அ�வள� ���ரமாக ஒேர இர�� ப��தா��றா?
��க� ெம�வாக அ�லவா ப����க� எ�ேற�.
��தகமா இ�. ��ய��ைல. ப�க�ைத ����னா�
ப�ெர�� இ���ற�. �ல பல ஆ��ல ��தக�க��
அ�ப� இ�ப� எ�� இ��பா�க�. இ�� அ�ப�
ம��� தா� இ���� ேபா����ற�. அ���
இ�லாம� எ�த� ப�ட �த�, ப� பய�கர�. மைன�
ேவ� ஊ�� இ�ைல. ேவ� �ைனேய ேவ�டா� எ��
ஒ� ��டா�!

ஹரா�� ரா��� ஒ� ந�ல கைத ெசா��. ��தக�ைத
ப��க ப��க ப�க�க� நக��� ெகா�ேட இ����.
அ�வள� �வார�ய�. காத� காம� எ�லா�
கைதேயா� கல�� தா� வ��. ஏென�� அவ�� கைத
மா�த�க� அ�ப�ப�டவ�க�! காத� காம� க��தா��
கைத கனேஜாராக� தா� இ���� எ�ப� எ�லா� எ�
ெசா�த அ��ராய�. அ� ஒ� �ற� இ��க���.
��வ��� Company of Women-�� ����
வ�ேவா�. ��த��� அத�� ஏ� அ�வள� ��ட�?
அ�ப� எ�ன கைத? கதாநாயக� அெம��க
க��பழ��ட� க�ைப இழ�ப�� ஆர����
பா��தா�ய� ெப�, த��� ெப�, ேவைல�கார�
ெப�, ப�கைல�கழக ஆ��ய� என �ற�, இன�,
ெமா�, ேதச�, அ�த�� என அைன�ைத�� கட���
அவ�� காத� க�யா�ட�கைள க� �� �����.
அ�வள� தா�. அைத எ�த ஆர���த ேபா�
அவ��� வய� 83. எ�� ���த ேபா� 85!
அேத ��வ��, இ��யா – பா��தா� ���ைனைய
���லமாக ைவ��. மேனா ம�ரா எ�ற ஒ� க�பைன
�ராம��� நட�பதாக Train to Pakistan எ�� ஒ�

நாவ� எ�� இ���றா�. ம�த�க�� ெம��ய
உண��கைள ைவ�� �ைளயா����பா�. க�மன�
ெகா�டவ�க���� கைட� ப�க��� கைட� வ���
க�க�� க��� எ��� பா����! அ�ப� ஒ� Cult
Classic!
அைத எ��ய ேபா� அவ��� வய� 41! �த��
Train to Pakistan ப��� ��� Company of
Women ப��தா�� ச�, Company of Women
ப��� ��� Train to Pakistan ப��தா�� ச�. இ�த
ைக தா� அைத�� எ��யதா? இ� ேவற ைக, அ�
ேவற ைக எ�� தா� ��சய� ேதா���!
க�டேத கா�� ெகா�டேத ேகால� எ�� இ��த
ஹரா�� ரா��� கச�சா எ�� கல�� க�� எ��ய��
ஆ�ச�ய��ைல. �ளா�� எ��ய ��வ��, கால�
ேபான வய�� ஏ� க�னா��னா எ�� எ��னா�.
அத��� ��வ��ேத ப�� ெசா�� இ���றா�.
“As a man gets older, his sex instincts travel
from his middle to his head!”

�.�: மன� எ��ய ஜ.ரா ��தேரச� தா� அ��சா�,
�தா�பா�� கதாபா��ர�ைத உ�வா��யவ�.
***
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உ�� த��ய க�ைத

உ�� த��ய க�ைத
ஷ��
அ�க��� ேகாேல��� �ல� ேபாலானத�ல
இ�க�ைத
��கைளேயா ப���கைளேயா ����ய��ைல
இ�க�ைத
கட�ள�க� ேகாேல��� நரக�����ேதா
சா�த�ப கட��� ந�தவன�����ேதா
அ� வ����கலா�
கா��� ேவக��� க�க� கா����� க������

��ர� ஊ�ய ஆ��க உ������
ேபதம�ய��ைலய�
ஊைம�� ெசா�ல ��யாத வா��ைதயா�
எ�த� பய�ம�� வ����கலா� அ�
த�ம� ெதாைலய �� க��ய ச�க���
அபய� �ர�� ெமா��ப���
அ��� மைழ�� நைன�� உ���ைல��
���� காணா���க �� ����ெய��த
ேபா��கள��� ����ரா� உ�� த��ய க�ைத��
சவ����� மயான����� இைடேய ���ய
நாைள�கான வா��ைத�� ப����ற�
மயான��� தா�வார��� எ��ற� அ� சவமா�
அத� அ�கப�ச ேதடெல�ப�
ஓ� அரவைண��� ஓ� ஆ�த� வா��ைத��
ெச�லேவா ெசா�லேவா ஏ���ைல
உ�க�� யாராவ� அரவைண�க இய�மா?
எ� க�ைதகைள.
***
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ெச�வம� �ெயன��

ெச�வம� �ெயன��
ெசா�பா
“க�யாண நாளா�ேச! எ�ன� �ெபஷ� இ����?”
“�ெபஷலா? ��க� அ����கேற�டா. சா�பாேட
ஆ�கைல”
“உன����கற ��� இ��ேக. நா� ர����
ேபாக��. ைவ� ேபான.”
���தப� ெமாைபைல அைண�ேத�. அவ�� ச�தமா�

������பா�.
நா� ��ம�. அவ� மேனா. மேனா�ம�.
��றா� வ������� இ�வ�� ஒ�றா� ப��ேதா�.
��ப� வ�ஷ ந��. ெதாட�க��� ஓைல�
ெகா�டைகக� நா�ைக�� இ��ததா� �ைன�. நா�க�
ப�தா� வ��� ���� ெவ�ேய��ேபா� தலா ���
தள�க�� தள���� ஐ�� வ��பைறக�� ெகா�ட
ஆ� �ளா�களா� வள�����த�.
��� டா�பா�ேகா ெம���ேலஷ� ��� எ�பைத
HDBM SCHOOL எ�� ேல��� எ��னா� ேபா��
எ�ப�தா� மேனா�ட� நா� �த��த�� ேப�ய�.
ஒ��ர�� வா��ைதக�� ஆர���� சளசளெவ��
ேபச�ெதாட��யேபா� ஆறா� வ������ேதா�.
இ�பால� ப���� பா�ய� வர�. ‘வ���’ அர�ய�,
த�நப� �ேராத�, ��ைள�காத� எ�லா� தா��
ெம��ய ��சாரெமா�� �ழ�றப� இ����. பா�
ஈ��� ெகா���� அ�ேயா�ய� �ற������.
அ�ப�� �ற�த அ�ேயா�ய� யாைர��

உ���வ��ைல. அதனாேலேய உல�ைக�� அ�த�
ப�கமா� மேனா உ�கா�����ைக�� நா�
இ�த�ப�க� அம��� ர�� �ைளயா�யைத அவ�
ெப�ேறா� அ�ம�����க����.
த� ப�ைன�தாவ� �ற�தநா�� ஆகாய வ�ண�
தாவ��� க��ல ப���பாவாைட�� தைல �ைறய
ம��ைக�மா� அவ� வ�த ேபா� ��னதா� வா�
�ள�� பா��த ஞாபக�. உைட ெகா�� அவைள
இர��த� அ�ேபா�தா� �த�� கைட���.
அத� �� �ள���� மா�� �ைற�� ெம��க� க�
ஆ� வராத�, காேல� ரா���� எ��ச��ற�, உண��
�ழா�� க�� வ�� ஆபேரஷ� ெச�த�, ����
�ைழய இ� வ�ஷ�க� ேபாரா�ய�, லாவ�யா
ேபா�ற ��ப�க�� அத�� அட��, இ����ெம��
எ�� ெம��க� �� ���ய�, �ஜ�� ‘எ�னவேள’
பா���� நடனமா� அ�ளா� வா��ய�, ����
����ய �ைறயான ஆ�த� �ைட�த�, க�� ஆ�ய
இ�ப�க�� ���� ம����… எ� �டேவ பய��த
மேனா அ�ட�ேபரழ�.

�யஉண�� வ�தேபா� இ�பதாவ� ெப� ேபஷ���
க�க�� டா�� அ����ெகா����ேத�. ேந�� ெச�த
க��ைர அ�ைவ ���ைசக�. இ��� ப����
ேக�க� பா�� இ��தன. �����ெகா�� ேபானா�
ஓ� ஐ�ப� ேடா�க� இ����.
“க�� உ���� டா�ட�” எ�ற� அ�த ெப�.
“�”
“ைந�ெட�லா� ஒேர எ��ச�”
“�”
அ��த ேக�� �ற�ப��� அ��த ெப����
நக��ேத�. இ�த ஏ� வ�ட�க�� ேநாயா�க� �தான
அ�கைற�� ம�யாைத�� ப��ப�யா�� �ைற��
இ�ேபாெத�லா� ‘ெப�’, ‘ேடா�க�’தா�.
இ�வைர ��� ம���வமைனக� மா�யா���.
ம�யாைத��ைறெவ�� ஒ��, ச�பள�
ேபாத��ைலெயன (எ�பதா�ர�) லாவ�யா
ெநா��தப� இ��ததா� அ��த�, ம�ெறா���

அவ�கேள ேவ�டா� எ�� ��டா�க�. லாவ�யா
தர�ெக��� ேப�ய� அ�ேபா�தா�.
எ� ஆ�ைமைய, எ� ெப�ேறாைர, எ� அ�காைவ,
எ� அ�கா மகைள (ம��தா எ�� மேனா தா� ேப�
ைவ�தா� – “ம� �� ���ட ந�லா���� ��ம�”)
த�மான� சக��ேம��� தா�க�ப�� மண�ல�ைக�
ப�� ேப�யவைன, “க�ைல ��� இ���யா ��ம�?
��யா��ல? ��கலா���காத. ��டா” எ�� �ர��
அட��னா� மேனா.
ர���� ���� ��ற�� எ� க�ச��� அைற��
நட�ேத�. அம�����தவ�க�ைடேய ஒ��த பரபர��
ெதா���ெகா�ட�. ம���வ ம�யாைத. இ�ப� ேப�
இ��பா�க�. இ��� ���.
�ள��ரஷ�, பவ��ஷ�, இ��ரா ஆ��ல� �ரஷ�
இ����� ந��களா� பா��� ���க� ப�டவ�க�
ஒ�ெவா��தரா� உ�ேள வர ஆர���தா�க�.
அ��தக�ட ப�ேசாதைனகளான ��� ேல��
எ�ா�ெனஷ�, ெர�னா ெச�க� பா��� ����ைர�
ெச�ய� �வ��ேன�.

இர�டாவதா� வ�த ந��தர வய� நபைர எ�ேகா
பா��த� ேபா� இ��த�. அவ�� எ�ைன உ���
பா��தா�. வழ�கமான ப�ேசாதைனக� ேம�ெகா�ட��
�ைர ��� க� ஆபேரஷ��கான சகல த��க�ட�
இ��த�.
“ேக�டரா�� �������. உடேன ஆபேரஷ�
ெச���கற� ந�ல�”
“டா�ட� உ�கள எ�கேயா பா����ேக�”
“ேம �. �ரா�� எ�����ேக�” எ�����
ெப�ல��ேத�.
“� மேனா �ர�� தாேன த��. நா� அவ ஒ����ட
��த�பா. மேனா க�யாண��ல பா�த�. பதன��
வ�ஷ� இ����.”
“இ�ப� வ�ஷ� ஆ�� அ���” எ�� ���ேத�.
என��� ஞாபக� வ����த�.
“இ���� இ����. ந�லா ப��� வ���� அ�த
ெபா����. கடைம���ேன க��������டா�

எ�க�ண�.”
“��. ேக��ல வ�����க�னா ஆபேரஷ� ஃ��யாேவ
ெச���கலா� அ���. எ�லா���� ஒேர கவ���
தா�. உ�க ந�பர தா�க. எ�ப வர��� ெசா�ேற�”
எ�� வா���ெகா�� அவ� ச�ேதக�கைள� ����
அ��� ைவ�ேத�.
�ள�� ���த ம� வ�ஷேம மேனா��� க�யாண�
��சயமா� ��ட�. ெம��க� எ��ர�� எ�ஸா�
�காக ெம�ரா�� உற�ன� ���� த��
ப����ெகா����தவ��� இ�ெல�� ெல�ட��
தகவ� ெசா�னா� மேனா. அத���ளா எ��
அ����யாக இ��த�. என��� ப�� மாத� ��யவ�.
ேசல� ����ய�� �த�� அவ� ������தா�
ஓ�ேன�. ெசா�த�. ந�ல இட� எ�� ஏேதேதா
காரண�க� ெசா�னா� அவ� அ�பா.
“ப��க��� ஆ�வ���தா க�யாண���� அ��ற�
�ட ப��கலாேம க��”, அவ� அ�மா.
ப�� ந�ப�க� எ�லா�ேம ��ய ��ய ம�டப���

த������ ேவைலகைள இ���� ேபா�� ெச�ேதா�.
�ஹூ��த� ���த�� ஆ��� ஐ�ப� �� ேபா��
அைரப��� வா��ய ேமா�ர�ைத� ெப����
ப�ச��� ேபா�ேடா எ����ெகா�ேடா�
இ�வைர எ�லா� அழகாகேவ நட�த�. இர�� நா�க�
க��� ம���� ������ மேனா�� அ�பா
அைழ����தாெர�� ேபான அ��தா� எ�
������ேபான�.
நா� ேபானேபா� ெப��� மா���ைள��
சா�����ெகா����தா�க�. பர�பர நல
�சா���க� ���� ேக��� ��ட�மா� ேப��
ேபா��ெகா����க மேனா�� அ�மா ������தா�.
“ேமா�ர� அவ �ர��� ெரா�ப �சா இ��� க��”
“இைத அவ���ட ெசா��ேய ஆக�மா�மா? ��
��� ேபா���கேறேன” எ�றா� ���ெப�.
ேச�� அம�����தவ� எ��� ேபா� அவ� இட�ைக
ப�� ேமா�ர�ைத கழ���பா���

“ஆமா. ெரா�பேவ �சா இ��ேக” எ�றப� ����
அவ� �ர�� மா�� ��ேட�.
“��. மா��டலா�மா” எ�� ெசா�����
ெகா�சேநர� ேப��ெகா����� �� ����ேன�.
அ��ர� மேனா���� அவ� கணவ���� ��ய
��ய ச�ைட நட�� ம�நா� ெப�ேறா� �� வ�தவ�
��� மாத�க� இ��தா�. அ�ெப�ற ெபய��
அச���தன� ெச�� ��ட� ���த�.
ஆனா� மேனாேவா அவ� ெப�ேறாேரா எ�ைன�
ேகா��கேவ இ�ைல. மா���ைள ��டா��� எ�க�
ந�ைப� ��ய ைவ�க எ����ெகா�ட �ய��க�
ேதா���� ��ய இ� எ�க� ச���� (ெத���)
நட�கா� எ�� வா�� த�� அவைள ��ஷ� ����
ெகா��ேபா� ��� வ�தா�க�. கணவைன�
பா��த�� ஓெவ�� அ�ததாக�� அவ� ெந����
ேபானாெர��� அ� ைகயாலாகததா� வ�த
அ�ைகெய��� ��ெனா� நா� ெசா��� ���தா�
மேனா.

“ெபா���கேளாட ������� அ�ைக��� காரண�
� �ைன�கறதாதா� இ������ இ�ல ��ம�”
எ�பா�.
அவ�� ��த மக� இ�த வ�ஷ� இ���ய��
�தலா��. ��னவ� ப�தாவ�. எ� மக� க��
நா�கா� வ��� ப���றா�.
ப��த�. 44 ேடா�க� பா��� ������ேத�.
“இ��� எ�தைன ேப� இ��கா�க ��ட�?”
“எ�� ேப� இ��கா�க சா�. சா�� வ��ட��களா?”
“��” எ�றப� எ��தேபா� ெமாைப� ஒ���த�.
அ�மா.
“ெசா��மா” எ�ேற�.
“அ�பா ��� ப� ஏ��ேபா� ேவ�� த���
�����டா�டா. ேம� பாத� ���னா�ல இ���”
எ�ற�� ப�ெர�ற�.
“ேவ��ய ெகா�ச� ��� க��னா எ�ன? நா� வ�ற

வைர உ� ைக ைவ��ய� எ��� ெச�ய ேவ�டா�.
காைல அைச�காம ெவ����க� ெசா��.”
பவ��ஷ� �ர�சைன இ��ேதாைர ம��� வர�ெசா��
�ெப���� எ��� த�� ��� ம�றவ�கைள �த�
ேடா�கனா� ம�நா� காைல�� வர� ெசா�� ெவ�ேய
வ�� காைர எ��ேத�.
���ெச�ேகா������ நா�ப� ��ஷ� ���த�
ேசல� ட����� �ைழய. இைட�� அ�பா ஒ��ைற
கா� ெச�� “ெரா�ப வ�����பா, �ள����யா?”
எ�� ேக�டா�.
�� வ�த�� காைர ������� உ�ேள ஓ�ேன�.
ேம�பாத� ெபா�ெபா�ெவ�� ������த�.
அ�பா�� க�க� கல�����தைத� பா��க
எ�னேவாேபா� இ��த�. கா�� கதைவ� �ற��
ைவ����� நா�� அ�மா�� ஆ��ெகா� ைக
���� ெம�ல அைழ��வ�� கா�� ஏ��ேனா�.
கா�� ேபா�� ேபா� எ� ஆ��ேதா ந�ப� ச����
அைலேப�ேன�. ���� இ��பதாக�� உடேன

�ள�� வ�வதாக�� ெசா�னா�. அவ� ����
ேபான�� ��ேச� ெகா�� வர� ெசா�� அ�பாைவ
அமர ைவ�� அவ� அைற�� ���� ெச�ேற�.
ஊ�ப�� மண� இ��� ��ச���க ��தமாக இ��த�
அைற. க�ச���� ��, ��ய ெவ���� ஹா�,
எ��ேர ��, ��ேயா ெதர��ெகன ஒ� அைற.
அ�வளேவ. ச�ஜ� ெச�ய ேவ�� வ�தா� ேவெறா�
ஹா��ட�� ைவ���ெகா��றா�. ஒ�ெவா�
ச�ைட�� ேபா�� இவைன இ��காம� லாவ�யா
இ��த��ைல. (உ�க �ட ப��சவ� தாேன. அவ�
சாம���ய� ஏ� உ�க��� இ�ல?)
அவ� ���க� தாளாம� மாைல ேநர�க��
பா��கெவன ஓ� அைற வாடைக�� எ���, ேதைவயான
ெம�ன�� வா��, வார���� ஒ�வ� இ�வெரன
ேபஷ���க� வர, இர�� மாத�க� ��மா ேபா�
வ�� அைத இ��� ��யா���. நா�� இல�ச�
ம���லான ெபா��க� அ�பா�� ��� ேம�
தள��� �� அ�ட� �ட���றன.
ச�� வ�த�� எ��ேர பா��தா�. நா� �ைன�தப�ேய

ம��ைழ ���. “�ளா�ட� ேப�ேடேஜ
ேபா�றலா�டா. எலா���னா அ�பா க���� இ��க
மா�டா�” எ����� எ�க� அ�ம���
கா����காம� உத�யாளைன அைழ�தா�.
க�� ேபா�� ���� அ�பாைவ ���� ப��க
ைவ����� ேசாபா�� அம��த�� ெகா�ரமா�
ப��த�. ம� நாலா� �����த�. இ��� ப��
��ஷ�க�� க��� ���ப� வ�����.
லாவ�யாைவ� ேபா� அைழ��வா எ�றா� ஆ�ர�
ேக�� ேக�பா�.
ேவைலக�ேலேய �ரமமான� ப�� ெசா�வ�
எ�பதா� அ�மா�ட� ம�நா� வ�வதாக
ெசா����� ெவ�ேய வ�ேத�. ஏதாவ�
ெசா�ேவென�� �க�ைத உ�� உ���
பா����ெகா����த அவ� நா� எ��த�� ��ட
ெப���ெசா�ைற ெவ�ேய��னா�.
ப� �டா��� �ழ�ைத இற�� �����தா�. ந�ல
வள���. நா�காவ� ப���றா� எ�றா� யா��
ந��வ��ைல. எ�ைன� பா��த�� �க� �ரகாசமா�

க�க� ���க ������த ��� ேப�ைக கழ���
த����� கா��� ஓ�னா�.
எ��� ேபா� இ��� க�� ����ய ெசா�ன
�ளா��� கைதகைள� ேக��� ெகா�ேட
�டைட�ேத�. க�� இற�� ேக�ைட� �ற�����
ேமேல ஓ�னா�. ஹ��ஓன� எ���பா��� ���தா�.
காைர ������� ப���� ��னைக��
ேமேல�ேன�.
அ�ெகா��� இ�ெகா��மா� க�� கழ�� �����த
ஷூ�கைள �டா��� ைவ����� உ�ேள
ேபானேபா� லாவ�யா ெமாைப�� ெகா�ய� ��ய�
பா����ெகா����தா�. �ழ�ைத
உைடமா���ெகா����தா�. நா�� ெப���
�ைழ�� ����� மா� ேசாபா�� அம��ேத�.
க�� �����ெகா�� வ�� லாவ�யா�ட� இ���
�ேமா�ைட ����னா�.
“ச�யேன, ேக�டா� தரமா�ேட�?” எ�றப� எ���
��ச���� ேபா� �நா�� பா�ைச� ெகா�� வ��

�பா� ேம� ைவ����� ���� உ�ேள ேபானா�. �
ெகா���� வாச� வ���� ���த�. உ�ைள��ழ��
��ைஸ� ைக�� ெகா�ச� எ����ெகா��
பா�ெக�ேடா� க�� ைக�� த�ேத�. க���� பா��
எ�க��� ��மா� வ�தவ� எ�ன��� அம��தா�.
எ�னேமா ேக�க� ����றா� எ�� ெத��த�. அ�த
��ஷ� அ�த ெமௗன� வ�தவ� �� �ைழ��
��ட��� �ைல�� தைல�ழா�� ெதா��� க�க�
வ�வா� ேபா� அ��கமாக இ��த�.
“இ���� ச�ஜ� இ��ததா?” எ�� அ�ெமௗன�
கைல�தா� லாவ�யா.
“இ�ல. ேக�� ேக�லா� ேந�ேதாட �����. இ�
ம�ேட தா�.” எ�ேற�.
ெகா�ச ேநர அைம������ “இ�த வார� ச�ேட
ேக�� எ�க?” எ�றா�.
“ஜலக�டா�ர�” எ����� எழ�ேபாேன�.
“இ��க. அ�பா ேபா� ப����தா�.”

“அ��ெக�ன” எ����� அவ� �க�ைதேய
பா��ேத�.
“இரா��ர��ல அ�பா ������ ப�க��ல ெர��
ெச��ல ஒ� �� �ைல�� வ�தா�. ெம�னான
இடமா�. இ�ப வா���ேபா�டா நாம ெசா�தமா இ�க
���� ெதாட��� ேபா� அைத ����கலா�. ��
மட�� �ைல ஏ���” எ����� எ�
�கபாவைனைய கவ��தா�.
என�� ஆயாசமாக இ��த�. இர�� வ�ட�க�
க��� இலாப� வ��தா�. ஆனா� இ�ேபா�
பண���� எ�ன ெச�ய எ�ற அ�� �டவா இ�ைல
இவ���?
“ஓ�� ���னா�� ெர�� ெச�� இ�ப� இல�ச�
ஆ�ேம�மா. அ�ேளா பண� எ�ப� �ர�ட?”
“ேச����ல நா� இல�ச� இ���ேம. ��ச�
ெகா�ச� கட� வா���க. எ�க�பா ��ட�� ெஹ��
ேக�கலா�.”
“ேச����ல இ��கற பண� உன�� ேத�� ெசம�ட�

(DGO) �� க�ட ெவ����ேக� லாவ�யா” எ�ேற�
ப�தாபமாக.
“இல�ச இல��யமா ெசல� ப�� ப��க
ெவ�கேற�� ெசா��� கா���களா?”
��� உ���ய லாவ�யா ஓ� ஆ��பா�ட அ�ைக��
ஆய�தமாக இய� ேபாைன கா�� ெசா���ெகா��
ெப����� நட�ேத�.
மேனா ெசா�வ� ேபா� மரப��� ��ச�����
�ழ�ைதக��கான ச����த�ைம, ெப�ேறா�
மன��ம�, ஊ� ஏ��க� எ�லா� தா�� கட����ட
இ�த ஒ�ப� வ�ட மண வா��ைகைய
இ�ெனா���ேயா� ���� �த����� வாழ
என��� ேசா�பலா� இ��த�.
நாைள இைத� ெசா�னா� அ�டகாசமா�� ���பா�
மேனா.
***
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நாராயண�

��ெரன ஒ� ஞா�����ழைம காைல, நாராயண�
இற�� ��டதாக தகவ� வ�த�. ஊ�� இ��த த����
ேபா� ெச��, “�பர�ைத� ெசா�� ேட�, ேகா��ல
இ��� ஒ� �வ�� ேவ�� எ����� வாடா, எவ�
ேக�டா�� நா� ேப���ேற�” எ�� ெசா�� ����
�ள��ேன�. ஹா�டைல ெந��க ெந��க ஏராளமான
��ட� இ��த�.
அல�கார� ேத�, தாைர த�ப�ைட என பலமான
ஏ�பா�க�. ப��க ைவ�க�ப����த நாராயண� ��
�வ�� ேவ��ைய ேபா������, அ�ேபாைதய

கா��ரா�டைர அ��ேன�.
என�� ஆ� மாசமா�தா�க பழ�க�. இவ� இற�த
உடேன பச�க வா�ஸ��� ெமேச� ேபா��
�����கா�க. 20 வ�சமா இ�த ஹா�ட�ல இ��த
ைபய�க�ளா� ���ச அள��� வ���டா�க.
ெவ�நா�� பச�க�ளா� அவ�க ெசா�த�, �ர���
�லமா ேவ��, மாைல, கா��� ெகா���
�����கா�க. ச�வரா இ��த பைழய ஆ��க,
���ப��� எ�லா� ேக���ப�� வ���டா�க.
பைழய ெல�சர�க� �ட �ைறய வ���டா�க�பா.
காைல�ல காேல� ேச�ம� மக� வ�� ம�யாைத
ெச���� ந�லப�யா எ��க� ெசா�����
ேபா��டா��க. யா� மன�� ேகாணாம ந�ல�
ெச����கா��பா, த�கமான ம�ஷ� எ�றா�.
அட�க� ���� ஹா�ட� ����ேனா�.
ஏராளமான ேவ��க�, மாைலக��� இைடேய �வ��
ேவ�� ஒ� ��ைபைய� ேபா� �ட�த�.
***
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‘ேபால’ க�ைதக�
த��
1
அைல த��ய
பாத� ேபால
����ற�
ெந�நா� க���
�� ����ய

எ� மன�.
2
உற�க��லாத
இர�க�� ெச�ைய
�ைற��� இைச ேபாலேவ
�ைன� அ���க�� இ���
��ெட��த உ� �ைன�க��
மனைத �ைற���றன.
3
��ய ச�ன��
ஏேதா ஒ� இைடெவ� வ�ேய
�ைழ�� ��ேர���
��கா�ைற� ேபால
ேபசா� க��த
நா�க��ெக�லா�
ேச��� ைவ��
�யாய� ெச��ற�
அ�த அைலேப�� �ர�.

4
�ர� ப�ட�� எ����
இைச ேபால
உ� �ர�
எ�ைன அைழ�ைக��
அ��ைசயாக
எ��� நட���றன
எ� கா�க�.
5
மைழ� �ற�� ந�ேவ
��� ப��ய ேத�� ேபால
�����யாக உ�சாக�
ேச����றன உ� வா��ைதக�.
6
எ�ேகேயா ேக��
மற�க ��யாத
ச�த�பாடைல� ேபால
உத�க�

�ைன�த ேபாெத�லா�
������ற�
உ� ெபயைர.
7
���ைக இைல ேச���
உ���ய ெந� வாச� ேபால
�ைன�ைக�� எ�லா�
ெந�ேசா� கல�����ற�
ெந�நா� க��� ச���த
ந�ப�� �ைன�க�.
***
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�ழேலா�ய�

�ழேலா�ய�
பாலா

***
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க�� �ல�

க�� �ல�
�ன�மா கய�
“27 வய� ஆ��, இ��� எ�� ம� வைர���
����� இ��தா �� எ�ப� உ��ப��?
ெகா�சமா��� ெபா��� ேவ��, ெப�யவ�கள
ம��கற� �ைடயா�, கட�ள ப��� ேபசற�, �ள��
ெபா��த� ெசா�னா அ�ல ஆ�ர� ெநாரனா��ய�,
ேபாற இட��ல இவைளயா ெசா�வா�க. எ�ன ��ள
வள����கா பா��� எ�ைனய தா� ெசா�வா�க.”

காைல�ேலேய அ�மா அ��சைனைய
ஆர������டா�, ���ைற நா�க�� அவ�ைதக�
இ�.
“ஏ�தா� �ெவ�லா� �டறா�கேளா, ��ல இ��தாேல
எ�னா �ர��ைன வ���ேட இ����” எ�� �ல���
ெகா�ேட ப��ைகைய ��� எ��தா� ம�வ��.
இ�த� �கா�க� அைன��� அ�பா�ட�
வா��க�ப��� ெகா����தன. எைத ப���� க��
ெகா�ளாம� ேபா�ைவகைள ம��� ைவ�தா�.
“இ�த ெர�� நா� தான �� அவைள எ��� க���
ெகா�டற?”
“காேல��� ேபா��டா ம��� ெப�ய ெபா���
வ���மா��� உ�க மக���? ச�பா���ேற�ற ���.
ேபாற ��ல இ�ப� இ��தா ந�லா ெம��வா�க.”
ெப������� ம� க��னா�.
“ச�பா��� எ�ன நானா வ�� ெசலவ��கேற�? உ�க
ைகலதான ெகா��கேற�. எ�லா����� ேபாற ��

ேபாற ���� ெசா�னா எ�ன அ��த�? �ைச” எ��
அ�கலா��� ெப� �ேத அம��� ெகா��,
“எ�லா����� காரண� �தா�” என அ��� ���
ேவ��ைக பா����ெகா����த த�ைக �� கர�
ெபா�ைமைய ���ய��க�� அ�மா உ�ேள வர��
ச�யாக இ��த�.
“அவ �ட ஏ�� ச�ைட�� ேபாற? உன�� ஒ�
க�யாண� கா���� ஆனாதாேன அவ���
காலகால��ல ந�ல� நட���.”
இைளயவ���� 23 வய� ெந���வ� அ�மா���
இ��ெமா� அ�ச�ைத ெகா�����த�. ம����
க�யாண� ���த ைகேயா� இைளயவ���� ஆ�
மாத��� வர� பா��க ேவ���, ம�ைவ ேபால
இவ��� ��மண� த�� ெச�ல வா��ேப இ�ைல.
யாராக இ��தா�� ��க பா��� ெச�சா ேபா�� எ��
ெசா����டா�. அ�மா��� அ�ெலா� ��ம�.
“உ��ட �ற�தவ தான இவ��, � ம��� ஏ��
இ�ப� ��� ���� ��யற?”

“ஆமா உ�க��� நா� எ�ன ெச�சா�� த��. நா�
ேவணா ஹா�ட�ல ேபா� த���கேற�. உ�க���
ஒ� ெபா�� தா�� ெசா�� அவ��� �த�ல
க�யாண�த ெச��க. எ�னேமா எ�லா த��� எ�
ேமலதா�ற மா��ேய ேபச��க? வாறவ� �ரா நைக��
தா� ஆைச�படறா�. எவ� ெபா�� ந�லா இ��கா
இ��யா�� பா��கறா�? மன� பா��� இ�க ஒ�
க�யாண�� நட�கற� இ�ல. என�� இ�ப� ப�ற
க�யாண� ேவ�டா�. எ�ைனய ����க.”
இத�� ேம� அ�மாேவா� �வாத� ெச�ய அவ�
தயாராக இ�ைல. ெஹ�ெச� ேபா���ெகா�� பாட�
ேக�கலானா�. இ�ப� தா� த� அ�கப�ச எ���ைப�
கா��வா�. � எ�ன�� ேப�� ெகா�, அைத நா�
ேக�பதாக இ�ைல எ�றவா�.
“ஏ�க, இெத�லா� ��க எ�ன�� ேக�க
மா���களா?”
அ�பா��� அத�� ேம� அ����� இவ�க�
இ�வ���� ப�சாய�� ெச�ய ��யா� என த�
ேவைலைய� பா��க �ள����டா�. பா��ர�கைட

ைவ�����றா�. ���� ஓரள� வச� தா�. ���
�ளா�� இ��� ச�ேற உய��த ���ப� அ�.
ஆர�ப��� அ�மா�� ேகாப�க� எ�லாேம
�யாமாக�� த� �� அ�கைறயாக�� உண��த
ம�ம��� த�ேபாெத�லா� அ�ப�ய�லாம� தா� ஒ�
�ைமயாக இ�த ���� இ���ேறாேமா என உணர�
ெதாட�� �����தா�. அவ�� ப�����
�ைற��ைல M.Sc Physics. அ� ெதாட�பாக ெல�சர�
ேவைல. ச�பள�� மாத� 24,000 வ��ற�. 23 வய��
மா���ைள பா��க� �வ�� இ��� ச�யான வர�
எ��ேம அைமயாத �ர�� அவ� ெப�ேறா���.
ஒ� ேவைள அவ� ஆர�ப��� ைவ�த �மா��க�
காரணமாக இ���ேமா என ேயா��தா� அ�ப� ஒ���
அைவ �ரமாதமானைவ அ�ல. “எ�ைன �ட ���
வய� �����க��, கல� �ர��ைன அ�ல, பா��க
ெக�தா இ��க��. அ�வேளாதா�.”
40 ஜாதக� வ��, அ�� 8 ெபா���, 5 நைக
�ர��ைனக�� கழ�� ெகா�ள, ம�ற �வைர இவ�
���க��ைல என ெசா����டா�. இ�த �வ��

ம���� 23 வய� இ���� ேபா� வ�த வர�க�.
இ�தா� அ�மா�� ேகாப���� �த� காரண�.
ம���ேகா அ�மா�� �� ெவ��� வர��வ��ய�
இ�த நைக �ர��ைனக�� தா�. அவ��
�மா��க��� ஏ���லாதவ� எ�றா� �ட ச� எ��
ச�ம��தா�. ச� எ�ப��� எவைனயாவ� க���க�
தாேன ெச�ய ேவ���. இ� நம�� ���தவ� எ�ேக
வர�ேபா�றா�. ெகா�சமாவ� matured-ஆக நட��
ெகா�ேவா�, வா��ைகைய எ��ெகா�ேவா� எ�ற
���� தா� ச�ம��தா�.
ெரா�ப ந�ல ���ப�. ைபய�� பா��க� ல�சணமா
இ��கா�. இ�யா� இ�யா� எ�� ைபய� ���
ெப�ைமகைள ப�� ேப�, நைக �ர��ைன�� த���
க��� ேபா� அ�த ���ப��� �ைறகைள ெசா�ல
ஆர���பா� அ�மா. இ�ேபா� தா� ம���� ேகாப�
வ��.
“அ�ேபா அ�த ���ப�ல இ�வேளா �ைற இ����.
ஆனா எ�ைன அ� ஒ� ந�ல ���ப��� ஏமா���
த�� �ட�தாேன பா�க��க?” ம���� ெத��ேத

இ���ற� யா�� 100% perfect இ�ைல எ��
இ��தா�� அ�த இட��� இ�ப�� க��வ� ஒ�
சமாதானமாக இ��த�.
ம� எ�ேபா�� ேதா�கேளா� ெசா���ெகா�ேட
இ��பா�.
”ஒ��த� வ�வா�. எ�த காரண கா�ய�� இ��
அவைன என�� �����. உ��� �ைறவா�. அ�ப�
ஒ�வைன க�யாண� ெச�ய��.”
ஒ� ேவைள அ�ப� ஒ�வைன இவ� இ���
பா��க��ைலேயா?
ெவ��� ����� ேப��ெகா�� இ��தா��
உ����� உைட��தா� ேபா���தா�. என��
க�யாண� ஆக��ைல எ�� கவைலயாக
இ���றெதன எ�த� ெப� தா� ெவ��பைடயாக�
ெசா�வா�? �ட�ப��த ெப�க� அைனவைர��
�ழ�ைத ச�த� பா��க ேந�ைக�� அவ�கைள
ச���பைத� த���பைத� த�ர ேவ� வ��� இ�ைல.
உற��கார�க�� அ��ைரக���� ப�� ெசா��

மாள��ைல. அ�த� ேகா���� ேபா, �ள�� ேபா�,
�ரேதாஷ �ரத� இ� என தன�� ஒ��
வராதைவகைள� ேக�� ேக��� ச��� ேபா���தா�.
அ�மா��ேகா இவ� கட�� ேம� ெப�ய நா�ட�
இ�லாத� தா� ��மண� தைட எ�� ��ரமாக
ந���றா�. அவ� ந��வத�� ஏேத�� ஒ� சா��
ேவ���. �டேவ அ��� இ���� த�ைக��
வா�ைக�� �ைண ேசர அ��சைன��� �ைறேவ
இ�ைல.
ம�ைவ ெபா��தவைர தா� எ��த ���க� தவேறா?
எ�ற மன�ைல�� எ�த ச�யான ���� த�னா�
எ��க ��யாெத�� ந�ப ெதாட�� இ��தா�.
என�கான எ� வா��ைக �ைணைய நா�
��மா��ப�� தவெற�ன இ���ற�? வரத�சைண
நைக ந�� சமா�சார�க�� �� அள��
���ப��ைல. இ���� அத��� ச�ம��ேத�. எ�
ஆைச�ப� ஒ�வ� வர�ேபாவேத இ�ைல எவைனேயா
க��� ெகா�ளலா� எ�ற ���� இ�ேபா�
எ��தா���. ஒ�� அ�மா��யாக வ��றா�,
இ�ைலெய�றா� �ரடனாக வ��றா�.

அ�மா எ�ேபா�� ச�பள�ைத�� ���ப ��ன���
தா� பா���றா�. என�� ஏ�றவனா எ�� பா��பேத
இ�ைல, எ�லா� �� வ�ெமன ஒ� ���ப�ைத�
�க��றா� இ�ைலெய�� ஆன�� இக��றா�.
உ�ைம�� அவ� என�காக� தா� இெத�லா�
ெச��றா�. நா� காய�ப�� �ட��டாேத எ��தா�
ெச��றா�. �ேச, இ�ப� ஒ� ந�ல ���ப��� ந�ம
ெபா���� வாழ ெகா��� ைவ�க��ைலேய எ��
ெசா�னா� நா� வ��த�பட�தாேன ெச�ேவ�. இ�
���ற� ஆனா� இ� என�� ��யாம�
இ��கேவ��� எ�ேற �����ேற�. என�� ம���
ஏ� இ�ப�?
என�� வ�� கணவ� �த�ர�� எ�ைன ��க
ைவ�� அழ� பா��க ேவ��ெமன ஆைச� ப��ேற�.
��, அெத�ப� �த� நாேள ெச�� ைவ���ெகா�ள
����? அ�ெவ�லா� ஒ� மைழ நா�� தானா� �கழ
ேவ���. க�யாண ஆைச எ�றா� ெச��
ைவ���ெகா�வ� தாேன! ஆனா� அ�ப� எ�த
ஆைச�� என�� வர��ைலேய! உ�ைம�� என��
க�யாண ஆைச இ�ைலயா?

அ�ல� அ�த வயைத தா����ேடனா? �ட ப��த
ெப�க� எ�லா� அவனவ� �ட ஊ� ��� அ�க
ெதா�டா� இ�� ெதா�டா� எ�ற கைதக�
ேக�����ேற�. �ல� ப��ைக ப���த ெச�� வைர
ெசா�� இ���றா�க�. அவ�க��ெக�லா� ந�ல
மா���ைளயாக அைம�றா�க�. என�� ம��� ஏ�?
இ�வள� ஓ��கமாக இ��த� யா��காக? ஒ�
ேவைள நா�� அவ�க� ேபால �ைறய ஆ�கேளா�
��� இ��தா� என�� க�யாண� எ�ப� ெப�ய
�சயமாகேவ இ�����கா� தாேன?
இ�ேபா� யாைரயாவ� காத��தா� எ�ன? 27 வய�ல
எ�ப� காத� வ��? ேக��க� ேக��க� ேக��க�.
எத��� ப���ைல அவ�ட�.
க���� கால��� வ�த �ர�ேபாச�க�, த� ��னா�
���ய ஆ�க�. ேதாழ� ஒ�வ� �����றா� எ��
ெத���� அவ��� அைத� ெசா�ல வா���
ெகா��காம� இ��த�. எ�லா� �ைன�� ஆ�ய�,
தன அழ���� �ைட�த அ��காரமாகேவ �ைன���
ெகா�டா�.

பைழய ந�ப�கேளா� த�ேபா� வா�ச��� ேப�னா�
எ�லா�� தவறாம� ெசா��� வா��யமாக ”நா� �ட
உ�ைன ����ேன�” எ�ப� இ���ற�. என��
ம��� க�யாண� ஆ����தா� இவ�க� இ�ப��
ெசா�வா�களா? ஆழ�தாேன பா���றா�க�? ச�,
பைழய ந�ப�க� தாேன எ�ற உ�ைம�� சா� ெச��
ெகா����தா�. ேதா�கேளா� அ�க� ேப�வ��ைல.
அவ�க� அ�கைற எ�ற ெபய�� ஆ�த� ெசா�ல
ஆர�������றா�க� பைழய ந�ப�க� பைழய
ந�ப�கேள.
அவ�களா� த�ேபா� பைழயப� இ��க ��யா� எ��
ெத��ேத ைவ����தா�. எ�� ஆ� ந�ப�கேளா�
ம��� ஏ�? அவ� தா� அ��க� ”� அழ�” எ��
ெசா��றாேன! ெக�தான ெப� எ��றா�, ேதவைத
ேபா� இ���றா� எ��றா�. உடைல வ����றா�,
வர�� ��னா�� நா� எ�ன ப��ப�வ ெப�ணா
இத�ெக�லா� ேகாப�பட எ�� ��ெரன mature
ஆ�றா�, இெத�லா� ேக�பத��� ச�ேதாசமாக
இ���றேத! �யநல� தா�. ஆனா� இவ� ஏேதா
தா�தா� ெப��த�ைமயாக அவ�க�ட�
ேப��ெகா�� இ��பதாக �ைன���ெகா����தா�.

“சைமய��� �ட ஒ�தாைச ெச�யாம�
ெச�ேபாைனேய க������ அ�” எ�ற
அ��சைனேயா� �ழ�� தா���� வாசைன.
ம�ய� சா��ட வ�த அ�பா ஒ� கவைர இவ�ட�
���, “ைபய� ெபய� ஆகா� ெப�க��� ேவைல.
மாத� 60,000 ச�பள�. வய� 29. உ� ேபா�ேடா
எ�லா� பா��� ஒ�ேக ெசா��டா�க, நைக ேப�யா��,
ஜாதக� ஏக ெபா��த� இ����. � பா�. உன��
ச��னா அவைன வர� ெசா�ேவா�. இ� உ� ேப��
ேக�காம� எ�த வர�� ந� ����� வர
மா�டா�கடா.”
அ�பா�� ேப�� அவ���� ச�ேற ஆ�தலாக
இ��த�. கவைலகைள ெவ��கா��� ெகா�ளாம�
இ��ததா� இவ��ெக�லா� எ�ன கவைல
இ����ட ேபா�ற� எத��� அசரமா�டா� எ��
த�ைன ப��ய ஒ� ��ப� ப�����டேதா என
ேயா��தா�. ந�லேவைள அ�ப�யாக��ைல.
பா�ைவ����� அ�பா மைற�த�� கவைர� ����
பா��தா�. ���ைக ச�ைடைய ம���

����ெகா�ேட தைல தா���, பா�ைவ உய���,
ேலசாக ���தப� ேபா�. �ைள� ஒ�� ச��, ெதா�ைப
இ�ைல, ���� அட���யாக இ��த�, கல� மா�ற�
தா�. ெப�ய அழெக�லா� இ�ைல. ஆனா� ஆ�ைம
�ர�� இ��த� அவ�ட�. பா��த மா��ர��� அ�த
ெக�� �����ேபான�.
ஏக மனதாக ��ெவ���� ெசா�னா�, “ச� வர
ெசா���க�பா”.
அ�பா �����ெகா�ேட “ச� நாைள�� சாய��ர�
ெவ�ளனேவ ����� வ���. அவ�க வ�றா�க.”
ஜாதக�, நைக எ�லா�� சாதகமாகேவ இ���ற�.
�ைக�பட� பா��� எ�ைன� �������ற� எ��
ெசா����டா�. இவைன நாைள வர� ெசா�வ� �ட
ஒ� ச��ரதாய� தா�. இவைனேய க��� ெகா�ளலா�.
எ� எ�லா ேக��க���� �ைட �ைட�� ��ட�.
உன�காகதானடா இ�தைன நா� கா����ேத�.
நாைள�ேக �ைவ�� உ�� ெச�தா� ந�றாக இ����.
இவ� ெக��தா�. ஆனா� நா� �ைட�பத�� இவ�

ெகா���ைவ����க ேவ���.
அ� ச�, அ�பா��� எ�ப�� ெத��� இவைன என��
����ெமன? ஏ�கனேவ வர� ெசா������ தா�
எ��ட� அ�ம� ேக�டாரா? இ�த� ேக��க�
எ�லா� இ�ேபா� அனாவ�யமாக� ேதா��ய�.
உடேன FB ஒ�ப� ெச�� அவ� ெபய� ேவைல
ெச��� க�ெப� ப��த க��� என ஒ�ெவா�றாக
ைட� ெச�� அவ� அ�க��� ேத� எ�����டா�.
அ�� அவ� ஒ� ���லா� ��ய�, ராஜா ர�க�
எ�ப�� அ��க� FB உபேயா��க மா�டா� எ�ப��
ெத��த�. அவ�� ேபா�ேடா�க�� ஏேத�� ெப�
ெபய�� கெம�� இ���றதா என� ேத�னா� ஒேர
ஒ��� ம���. அ��� ”கல�க� அ�ணா” எ�ற
கெம��. அதனா�தா� அவைள ம���தா�.
அ�மா�� ��� இ�லாம� எ�த மன��ழ�ப�க��
இ�லாம� ஒ� ந�ல இர� அவ���. க�யாண�
ப��ய அ�தைன ேக��க���� அவைன�
ப�லா����� ��ம�யாக ���னா�.
ம�நா� காைல அவ��காகேவ ���ப� ேபால

உண��தா�. இ�த உடைல அவ� தா� ஆள�
ேபா�றானா? �ேச எ�ன இ� ஒ� ெப� பா����
படல���ேக இ�ப� எ�லா� ேதா���றேத. இ�ைல
இ�ைல, இ� ெப� பா���� படல� இ�ைல.
க�யாண� �� ெப��� மா��ைள�� ச���� ேபச
ஒ� வா���. அ�ப�தா� நா� ந���ேற�. அ�பா
தா� ெசா����டாேர, எ�லா�� ஒ�ேக எ��.
��மாவா ந�ல ேநர� பா��� ெப� பா��கேவ வர�
ெசா��வா�க�! ஏேதா இ���ற�!
என�� �ட உ��ண�� ெசா��ற�, அவ� தா�
கணவ� என. �க� �க�களா� என�காகேவ கா����த
ஒ�வ�. அ�பற� எ�ன. ேயா��கலா� த���ைல.
எ�ப� அவ� �� �� ��வாணமா� ��ேப�?
��ய�� ைட�� நாேம ேபா��தா� நா��� வா�க
ேவ���. ���� ���பத��� இர��
�ழ�ைதக���� தாயா������தா�. க��ேதார ப�
தட�, உத��� காய�. எ�லா� அவனா�தா�. அைத
எ�ப� மைற�பெத�� ேசைல க��� ேபா� ேயா���
��தாைனைய� க��ைத ���� ேபா�� பா��தா�.
���, இ�ப ஒ�ேக யா���� காய� ெத�யா�.
இ���� ெகா�வ�ைத ெதா����� ேமேல

ஏ����டா�, ஜா�ெக�ேடா� ேச���� ேசைலைய�
�� ெச�� ெகா�டா�.
இ� அவ��� ம���தா� எ�லாேம.., அவ�
ம���தா� பா��க��.
க����� எ�லா க�க�� த� அழைக ர��பதாகேவ
எ���ெகா�டா�. எ�லா ஆ�கைள�� ெபா���
ேபால பா���� ெகா��. உ�க��� இ�த அழ�
�ைட�கா�. அத�� ஒ�வ� வர� ேபா�றா�. ஒ�
ச�ேதாஷ� ��கல� அ�� மைற����த�. ஒ�
��தைல உண�� இ��த�.
மாைல 3 ம��ெக�லா� காேல�� இ��� �ள��
����� வ�� ��டா�.
அ�மா ஆ�ச�யமாக� பா���, “ஏ��, உ�ைனய
எ�க�� ��யாம 5 ம���� தான வர�ெசா�ேன�?”
“அட, ேபா�மா இ���� எ�ஸா� ���� இ�����.
அதா� ���ர� ������.” என வா�� வ�த
ெபா�ைய� ெசா�� ���ெமா��ைற ����,
அவ��காகேவ �ர�ேயகமாக� தயாரானா�.

�ேரா ���க ேசைல இ��தா��, ெப�க���, ���த
ேசைல எ�� ஒ��ர�� தா� இ����. அ�ப�யான
ஒ�� – அ��� ம�� க��� வ�ண�ப�� – எ���
உ����ெகா�டா�, ஒேர ஒ� �ைசன� ெந�ல�.
���க�ணா� வைளய�. ஐ�ெபா� ெகா�ெசன
ஆ�வமா�� தயாரா�� ெகா����தவைள அ�மா
பா���� �������� கட�தா�.
ஆ� ம��� வ�தா�க�.
வாச�� அ�பா�� ”வா�க எ�லா�� வா�க” ெசா�
ேக�ட�ேம அ� வ���� ரா��ன� ��ற
ஆர������ட�. இதய� படபட�த�, எ��� ���
ெகா�� வரேவ�க� தயாரானா�. �த�� அவ�
ெப�ேறா�, �� ஒ� ெப� – அேனகமாக ���யாக
இ��கலா�. ம�யாைத ���தமா�� ��னைக�தா�.
இவ�கைள எ�லா� இ�ேபா� யா� ேக�ட�? எ�ேக
ஆகா�? எ�ேக எ� ஆகா�? அவ��� வண�க�
ெசா�லெவன ப��� எ��� இ��தா�. ைகக�
அ�பமா� அ��க� வண�க� ெசா���பா��த�.

��னெலன வ�தா�. ��� ேப��, ெவ�ைள�கல�
கா�ேகா ச�ைட, �க� ���க� ��னைக. ேஷ�
ெச�யாம� ��� ெச�� இ��தா�. கா� பா��
ெச���� வ�ேத� எ�ற காரண�ைத அ�பா�ட�
ெசா���ெகா����தா�. அவ� க� பா���
மா����ெட��� ப�டா����. வண�க� ெசா�ல
மற�தவளா� தைலயைச��� பா�ைவயா�
வரேவ�றா�.
இ�ப� ஏ� எ�ைன� தைல���� உ�கார ைவ��
இ���றா�க�. இத�� �� இ�ப��ப�ட அ�பவ�
உ�� எ�றா�� அவ�க� எ�லா�� அ�மா��
மா���ைள. இ�ல�னா �ர�� ஆசா�. அதனா� தா�
எ��ேம ேதா��ய��ைல. ஆனா� இவ� அ�ப�
அ�லேவ. கணவனாக� ேபா�றவ� அ�லவா!
அதனா�தா�. இ�ேபா� இவைன எ�ப�� பா��ப�?
அவ� கவன�ைத� த� ப�க� எ�ப� ஈ��ப� எ�ற
ேயாசைன�� இர�� �ைற இ��னா�. க�ணா�
வைளய� சல� ச�த�, ப��� �டைவ� ச�ைக என
ஒ�ெவா�றா� அவைன இவ� ப�க� ����ன.
அவ� ெப�ேறா�க� ேக�ட ேக��க��� ப��

ெசா�வதா�� தா� அவைன ஏெற��க ேவ��
இ��த�. எேத�ைசயான பா�ைவ தா� க�க��
�ைலெகா�ட�, பா�ைவயாேல வ��னா�. � ெரா�ப
அழ� எ�� ெகா��னா�. பத�ட�படாேத என
ஆ���ப��னா�. எ�ன இ� என� ப�ெடன க�கைள
�ல��, இ� அவ� பா��காத ேபா�தா� பா��க
ேவ��� என ��� ெச�� ஒ�வைர ஒ�வ�
பா����ெகா�ள ேவெற�ேகா பா��தப�
ந����ெகா����தன�.
�ைட�த ச�த��ப��� எ�லா� அவைன
அ�அ�வா� ர��தா�. அவ� ெச�ைக, உ�கா��
�த�, யா���� ெத�யாம� ��வ� உய���
������கா என ேக�ட�, ஒ�ெவா�றா� அவைன
உ�வா�� ��டா�. இவ��� அ�த இட���
இ���� ெகா�ள��ைல.
ஐேயா, எ�ன இவ�, எ�ைன இ�ப�� பா��றா�.
��� ��வா� ேபால. அ�வள� �������றதாடா
எ�ைன? இ�தைன வ�ட� ெப�ைம உன�காக�தா�.
அ�ப� பா��காேத, எ�னா� எ��ெகா�ள
��ய��ைல. கா�கைள உ����� ேசைலயா�

மைற���ெகா�டா�. ைகக��, க����, �க��,
��வாணமாக இ��ப� ேபால உண��தா�. உ� ��
ஐ�� ஆைட த��தா�� எ�லா� ��தா� ேபால.
���க ேவ��� ேபால இ��த�. அட��ய ����
க�ன��� ெவ�கமாக ெவ��ப�டைத அவேள
உண��தா�. ஓ இ�ப�தா� ெவ�க� இ���மா!
ந�றாக� தா� இ���ற�.
ேநா�கா�கா� தைன ேநா�� ெம�ல ந�� க�ணா���
ஆ�ட��� ஒ� ம� ேநர� ல�����தா�.
�ள��� ேபா� வாச� வைர வ�ய��ப வ��, அவ�
ப�ெடன� ���� ��� ��� ெந��க��� ேபா���
வ��ேற� எ�� ெசா��� ேபா�, ஒ� கண� அ����
பா�ைவயா� �ைட ெகா��தா�.
ெச��� ேபா�வ�� �வ�� கா� அ��� ெச���
வைர ���� ���� பா��தா�. க�களா� ஏேதா
ெசா�னா�. ���ர� வ��ேற� எ�பதாக
ம�����ப�ட�.
இவ�தா� இவ�தா� நா� எ��பா��தவ� இவ�தா�.

இவேனா�தா� எ� ��சகால�. எ� எ�லா அ�ைவ��
ம��க��� ��டா�. ேவெற��� ேயா��க�டாம�
ெச����டா�.
த�ைக ேவ� காைத க��தா�. ”ஏ� எ�ம, அவ�
உ�ைன எ�ப�� பா��தா� ெத��மா?”
“ஆமா� ேபா.” தன�� இ� ஒ� ெப�ய �சய��ைல
எ�பதாக� கா���ெகா�டா�.
ம�நா� காைல�� அ�பா ேபா�� ேப��ெகா��
இ��தா�. அவ� ச�ம�� ச�ம�� எ�� ேப�வைத
ேக�பத�ேக அவ��� ஆன�தமாக இ��த�.
“இ�ல ச�ம��. அ� இ�ப எ��த ேபா�ேடா தா�.”
“ேகா���� ��� வ�த�ப ��க பா����க�ல,
அ�பற� எ�ன?”
“ெபா�ேணாட வய� ஏ�கனேவ உ�க���� ெத��த�
தாேன?”
“மா�ள எ�ன ெசா�றா�?”

“�� பா��க வ�த�பேவ ��க ெசா�� இ��கலா�”
“ச��க, பரவா�ல ஜாதக�த �ேரா�க��ட ெகா���
����க.”
அ�பா�� �ர� த�ளா�ய�. அ�மா�ட� த�
ஆ�றாைமைய கா���ெகா����தா�.
“இவ� ேபானா ேபாறா�. ெப�ய மா�ள. அவ��
அவ� ெமாகைர�� ெபா��� மா�� இ��கா�.
ெபா�� ேபா�ேடால ஒ�மா�� இ��கா� ேந�ல ஒ�
மா�� இ��கா�. அவ� அ�ப�தா� ேகா��ல வ��
பா��தா�ல. அ�ப ெத�யலயாமா? எ� ெபா��
ராச�மா��.”
ம���� எ�ன நட�� ெகா�����ற� என ���க
���தா�� அைத ஏ���ெகா��� மன�ைல இ�ைல.
இத��� காரண� நா�தா� எ�� ���னா� நா�
அ����ேவ�.
இ�ைல, நா� அழ மா�ேட�. ைத�யமாக இ��க
ேவ���. அவ��� எ�ைன எ�ப� ���காம�
ேபா�� க�ணா� ேப�னாேன? இ�ைலெய�� அ�

ஒ��டா? அ�பா ெசா�வ� ேபால ெபா���யாக
இ��பாேனா? இ��தா� தா� எ�ன? க�ணா�ைய�
பா��தா�. நா� அழகாக�தாேன இ���ேற�?
இ�ேபா� யாராவ� எ�ைன அழெக�� வ���தா�
ந�றாக இ����. ைப��ய� ���� ��� ேபால
இ���ற�. அைறைய� ����ெகா�� அழலா�.
இ�ைல, எவேனா ஒ�வ� ெப� பா���� சா��� ைச�
அ������ தான ேபா���கா� இத�ெக�லா� எத��
அழ��? நா� அழ��டா�.
எத��� கவைல இ�லாதவ� எ�ற ��ப� தா� இ�த�
���ப�ைத ெகா�சேம�� ��ம�யாக ைவ���. நா�
ஒ� ெல�சர�. என�� maturity அ�க�. இத�ெக�லா�
அ�வத�� நா� எ�ன ��ன ��ைளயா? எ��
த�ைன தாேன சமாதான�ப����ெகா��
இ����ேபா�,
அ�பா உ�ேள வ�� ெசா�னா�.
“ம�…”
“எ�ன�பா?”

“அழாத�மா.”
ெவ��� அழ� ெதாட��னா�.
***
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��ெயா�
மக� (@iAgarshana)
என�� கைத ெசா���ெகா�ேட, அ�பா ���
ேபா�றா�!
அ�பா�� �ர� ���� நட��ேற�.
��வா�யா� கடைல அ���ட ��யாதா
எ�ன!

அ�பா�� ����த� ஆ���ப����ற�,
அழ��டா� எ�� �ைன�ைப!
எ� உைடக�� எ��ட� ேச��� வள��தா�
ந�றாக இ����. ���த உைடக� இழ��ேற�.
இ�ேபாெத�லா� என�� ஊ��ேபாட டா�ட�
அ���தா� பய�ப��றா�!
ப��ேய ெச�லாத என��� ஞா�ெற�றா�
ம����தா�, அ�பா ���� ���� இ��பா�!
��சா��� கைதகைள�� நா� பய�படாதப�
ெசா�ல அ�பாவா� ம��ேம ����!
ேப�� இ��பாக இ��க�� ���காம� ப�
�ல�க எ�ப� ����!

எ�க ��ேஸாட ெபா�� பாவ�. அவ���
���ல�� �� இ��பா�க.
அ�பா�ட� த�க ��க� ெச�ேற�. என���
���க��ைல, அ�பாைவேய அழ
ைவ����ட�!
�வார�யமாக கைத ெசா�வ�� அ�பா �க��
ெக���கார�, அதனாேலேய எ�ைன� ��க
ைவ�க��யாம� ேதா�����றா�.
அ�மா பாரப�சமாக நட��றா�. நா� ம���
அ�கமாக��, அ�பா அளவாக�� சா��ட
ேவ��மா�. மா���ெகா�டா�தா� எ�ன!
பா���� க�ணா�ய��தா� நா� �� ேபா�
இ���ேறனா�. எ�க� ���ட க�ணா�

அ��தா� பா�� ேபாலதா� இ���றா�.
வைளய�, ேதா�, பா�, ெகா�� என
எ�தைன����� அ�பா�� ெதாளெதாள
வா�ைச� ைக�� ெதா�க��� ேபா�தா�
ம����!
அ�மா எ��ட� “�ேல� ெப���
��பத���ைல, எ�த ம��ேம” என�
ெசா��றா�. இைத �ேல��ட� அ�லவா
ெசா�லேவ���!
ெப�யவ�களா� இ��� எ�ன பய�, எ�ைன�
ேபா� வாெய�லா� ��� அ���ெகா�� ேக�
சா��ட� ெத�யாம����றா�க�!
�வ� ��வ�ேம என�� �ேல�டாக�

ெத���ேபா� ைகயட�க �ேல����� �ட�க�
ெசா��ற� ��ேக�!
அ�மாைவ� ேபா� அ�பா��� ச�யாக
ஊ���ட� ெத�யா�. பாவ�, அதனாேலேய
அவ�ட� அட� ���காம� சா����
���ேற�.
அ�பா�ட� ைப��� ��னம���
ெச���ேபா� �ற� அ�பா��� ைவ���
வண�க��� என��தா� எ�வள� ெப��த�!
ப��� ேப���� ஏ����� அ� �ள���வைர
டா�டா கா���ெகா�ேட ���� அ�பாைவ�ட
ப�� எ�ன க���த��!
�ல�� பா�� வைட ���றா�. காக� வைடைய

����ற�. ந��� எ�ட��ைல. இைவ ����
ெவ�ேவ� கைதக�� வ�களா�!
எ�ைம மாெடா�� ���� ������� �ம��
வாைல �தமாக ஆ���ெகா�ேட �� ேம��ற�,
ேஹா�ெவா�� கவைல��லாம�.
அ�பா�� ந�பரான ேபா�� அ����
��பா���� ேரா� ேக� ைவ�� �ட��யாதா�.
��ேப� ஆனைதயா இ�வள� பா�கா��றா�!
***
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எ��யா�� எ�ெகால�

எ��யா�� எ�ெகால�
ெவ. இராதா���ண�
��ய ஊ� ஒ��� ��ய ேவைல ��வா� இ��த�.
த�ேபா� ெச�� ெகா�� இ���� ேவைலைய �ட��
�ற�பானதாக, ���தமானதாக இ��த� உடேன ேவைல
மா�ற��� ஒ��� ெகா�ள ஒ� காரணமா� இ��த�.
இ�த ேவைல�� ேச��� �ல மாத�க� ��ன�
மண���ப� என ��� ப�ண�ப�� இ��த�. ��ய
ஊ� எ�ப� இ���ற� என� பா��க �த� �ைறயாக
��ய ஊ���� ெச�ற ேபா� வ��� ஒ� த� மர���

கா�� மன�� ஒ� ��ய�ைத உ�� ப��ய�.
சாைல�� இ��� வ��� பாைத ஒ�� அ�த மர�
இ��த �ல� ஒ�� ெச��ற�. எத�� இ�த மர� இ��
இ���ற�, எவ� ந�� ைவ�த� எ��ற வரலா� எவ��
எ�த��ைல. அ�த மர���� ச�� ெதாைல�� ெத��
�ைச�� ஒ� �� ெத��த�. அ����� இ���தா�
ஊேர ஆர����ற�. அ�த ஊைர� தா��� ெச�றா�
தா� மா�றலா�� ெச��� ஊ� ஐ�� �� ெதாைல��
வ��.
�ல� ���� ஊ�� ெச�� �சா��த�� ���சா�
�ல� எ��� அ�த மர�ைத� ��� அைர �ேலா��ட�
��றள�� இ���� அவர� �ல�பர��ைன எவ��
பராம��� வ�வ��ைல எ��� ெசா�னா�க�. யா�
அ�த ���சா� எ�� ேக�டா� ஒ� �ட�ற ��
ஒ�ைற� கா��, ப�டண����� ெச�� இ��பதாக
ெசா�னா�கேளய�� எ�த ஊ� எ�� ெசா�ல��ைல.
இத�� ��ன� எ�ேபா� ஊ���� வ�தா� எ��
ேக�டேபா� ��� வ�ட�க� இ���� எ�ேற
ேதாராயமாக� ெசா�னவ�க�, எவ�ட�� அவ�
ேபச��ைல எ�� ெசா�னா�க�. எ�ேபா�

ஊைர���� ேபானா� எ�றேபா� ப�� வ�ட�க�
இ���� என கண���டா�க�. ���சா���
உற�ன�க�, ��ைளக�, மைன� எவேர��
உ�ளனரா என ஊ�� �சா��ைக�� யா�� இ�ைல
என ைக���தா�க�.
�ட�ற ��. �வ�க� இ��� ���� �ட�தன,
அ����த க�கைள எவேர�� எ���� ெச��
இ��கலா�. �ட�ற ���� நா�� �ைசக��� ���
அ�க� இட� �ட�ப�� இ��த�. �ட�ற ���ைன�
���� ��� வர� ேதா��ய�. ��ய�� ஒ� ேநர�யாக
எ�லா பர���� அ�த �ட�ற ���� ����
ெகா�� இ��த�. 400 ச�ர அ��� ச�ர வ�வமாக
அ��� அைம����கலா�. அ�ேக ��ெச�க�
வள��� இ��தன. ஆ�க� �ல அைத� தம�
இ���டமாக� ெகா����தன.
���� அேத த� மர�. மர��� இைலக� �ேழ
���� ெகா�� இ��தன. அ�த இைலக���
மர��� �ைளக� �� ��மானேமா அ�ல� மர���
�ைளக��� இைலக� �� ��மானேமா இ�லா�
இ��கலா�. அ�ைறய �ன��� �க�� க�ைமயான

ெவ�� அ���� ெகா����த�. மர��� �ழ� தா��
�ேழ ���த இைலக� ெகா�ச� ெகா�சமாக
ஏ�கனேவ இ��த ச��க�ட� ச��களாக மா��
ெகா����தன. கா�� ���றதா இ�ைலயா எ��
மர��� இைலக� பா��ேதா ச��க� பா��ேதா ெசா�ல
இயல��ைல. அ�தைன �ச�தமாக எ�லா� நட��
ெகா����தன.
��ய ஊ� ெச�� பா��� ��� அேத வ���
����ைக�� ச�� ெம�வாக கா�� ெவ�ப�ைத�
���� ெகா�� �ச ஆர���த�. ேநர� ஆக ஆக
கா��� ��� அ�க��கேவ ச��க� கா��� எ�த
�ைச�� பற��ேறா� எ��ற எ�ண� ஏ�� இ���
பற�க� ெதாட��ன. இ� அ�த� ச��க����
மர����� எ��த� ெதாட��� இ�ைல.
இைலக� உ������ட மரேமா எ��த� �ர�ைஞ��
இ�� பல வ�ட�களாக இ�ப�ேய ��� ெகா��
இ��பதாக��, எவ�� இத�ைடய ��க�, கா�க�,
க�க� ப��தேத இ�ைல என�� வ�ட� ேதா��
தவறாம� ��� �ைற இைலக� உ�����, ��க�
உ����� க�க� உ����� தன� கால�ைத�

த���ெகா�� இ��பதாக� ெசா�னா�க�. உ���த
க�கைள எவ�� எ���� ெச�றதாக� ெத�ய��ைல
என��, இ�த மர��� எ�த ஒ� பறைவ�� வ��
உ�கா��� ெச�றதாக எவ�� ெசா�ல��ைல.
ெப��பாலான க�க� அ�ேகேய அ�� ம���
ேபான� உ�� என� ெசா�னா�க�. மரம�ற மர�.
���சா� ���� ப�ேவ� இட�க�� �சா��க�
ெதாட��யா���. �ல வார�க�� ேதட���� ��ன�
��ேயா� இ�ல� நட�� வ�� ேகா��த� �ல�
���சா� இ��த இட� க�����தா� ��ட�.
தள��� அைட�த உட�. க�ணா� அ�யாத க�க�.
தைல�� அட��� தள��தா�� சைட வள��த ��.
�க�சவர� ெச�யாம� ��ட தா� வள��� இ��தா�.
ப�க� ச�� உ��யாக�தா� இ��தன. பா��பத��
எ�ப��� எ�ப� வய� இ���� என க��க
���த�. அவ�ட� ெச�� �ட�ற ��, மரம�ற மர�
���� �சா��த ேபா� �ைன�க� இ��க�தா�
ெச�த�.
��� �ல�� ேவ�மா எ�றேபா� ப�� ெசா�ல
��ய��ைல. �ர� தள��� இ��த�. உ�ேள ெச��

ப��ர�ப��த�ப�ட ப��ர� ஒ�ைற எ���� ெகா��
வ�� கா�� இ�த ப��ர�தாேன ேவ��, எ�ைனயவா
எ���� ெகா�ள� ேபா�றா� எ�ப� ேபால பா�ைவ.
ச�� மன� கன�த�. க�க�� ஈர� �ைற��
ெகா�ட�. ஒ� ��ட� எ�� ெசா��யப� அ�த
��ேயா� இ�ல�ைத� ��� வ�� கா�க� அவ�டேம
��றன. ேகா��த�� அ�ம� ெப�� ���சா�ைய
உட� அைழ��� ெச�� �ட�ற ���, மரம�ற மர�
ெகா�ட �ல�� க�சமான ெதாைக ெகா��� ெபய�
மா�ற� ெச�தா���ட�. ��ேயா� இ�ல�த��
���� ெச�� ேச��� ெகா�டவ� அ�தைன
பண�ைத�� ேகா��த�ட� ெகா��தா�. ���சா�
தா� இற�பத�� ��ன� இைத� ெச�ய ேவ���
எ�ேற ேப�� ெகா�� இ��ததாக� ெசா�னா�
ேகா��த�.
மரம�ற மர�. �ல��ைன அள�� ���தா���ட�.
ஒ� �ல �ன�க�� ��� க�க� ந�� ேவ� ஒ��
ேபாட�ப�ட�. அ�த �ல��ைன ஒ��� ெச���
வ��� பாைத�� இ��� �ல����� ெச��� பாைத
ஒ�� அைம�தா� ��ட�. மர��� இ��த கா�
ஒ�ைற ப���� க��த ேபா� கச�பாக இ��த�.

ெந���கா� ேபால க��� ��� த��� ���தா�
இ���� எ�ற எ�ண��� த��� ���தா�� கச��
ேபாக��ைல. ம�ெறா� �ைள�� க� இ��த�.
ப��� க��த ேபா� அைத �ட� கச�பாக இ��த�.
ஊ�� ெச�� ேக�டேபா� ��� வ�டார��� இ�ப�
ஒ� மர� இ�ைல என�� இ�மர�ைத கச�� மர� என
அைழ�பதாக�� ெசா�னா�க�. ப��� ேபான �ல�ைத
வா��னா� வா��ைக� ப��� ேபா�� – ���சா�
ேபால என ஊ� ���க ேபச� ெதாட��னா�க�.
�ட�ற ��. ��ெச�கைள ெவ��யா� ��ட�.
ஆ�க� ஓ� மைற�தன. ஒ� சைமய� அைற, ��ன
வரேவ�பைற, ��ன� �ைஜ அைற, ��ன க��பைற
என� �ேழ��, மா��� க��பைறக� ��ய இர��
ப��ைக அைறக�. ேமேல ஓ� ேம��� க�ட எ�தைன
நா�க� ஆ�� என �சா��தேபா� ��ேற மாத�க��
க��� த�வதாக ஒ� ெகா�தனா� ெசா�னா�. இ�
நட�க���ய� கா�யமாக� ெத�பட��ைல என
அ����தவ�க� ேப�னா�க�. ெகா�தனா�ட� உ��
ெகா��தா� ��ட�.
கச�� மர�. இ�த மர��� கா�, க� ஏ� இ�தைன

கச��ற� என இைலக� ெம�� பா��தேபா� வா��
ைவ�க இயல��ைல, அ��ைச� ெசயலாக அ�ப�ேய
����ட ேவ��� ேபா���த�.
இ�த மர��ைன� ேசா����ட ேவ��� என எ�ண�
ெகா�� இைலக�, கா�, க� என ப��� ஆரா���
ெச�� பா��த ேபா� ைப�ேடா��ரா� (Phytosterol)
எ�� வைக சா��த β-ைச�ேடா��ரா�
(β-Sitosterol) ம��� ேக�ப��ரா� (Campesterol)
ெப�மள�� இ�த இைலக�, க�, கா�க��
இ��பதாக ஆ��� ��� வ�த�. 100 �ரா�
எ����ெகா�டா� த��� அ���� 1 �ரா�,
க��த�� 900 ����ரா�, ேகா�ைம�� 500
����ரா�, கடைல�ப���� 200 ����ரா�,
ெப��பாலான கா�க�க��, பழ�க�� அ�கப�ச�
25 ����ரா� இைவ இ��ப� க�ட�ய�ப���ள�.
ஆனா� இ�த� கச�� மர��� இைலக�, க�க�,
கா�க� என எ���� ெகா�டா� 100 �ரா���
இைல�� 1 �ரா�, க��� 5 �ரா�, கா�த�� 5 �ரா�
என இ��த�. இ� �க அ�க�.

β-ைச�ேடா��ரா� ெகால��ரா�
இ�த ைப�ேடா��ரா���� நம� உட�� உ�ள
ெகால��ரா���� (Cholesterol) �ல����
வ�வைம��� ஒ��ைம இ���ற�. இத� காரணமாக

இ�த ைப�ேடா��ரா� நம� உட� ெச�க�
ெகால��ராைல உ���வைத� த���, இர�த���
உ�ள ெகால��ரா� அள�தைன �ைற��� என
க�����க�ப�����ற�. ஒ� நாைள�� இர��
�ரா� இ�த ைப�ேடா��ரா� உ�ெகா�டா� நம��
இ�த ேநா� வராம� பா�கா��� என�� எ��எ�
(LDL – Low Density Lipoprotein) என�ப�� �ரத�
ெகா���� அள� �ைற�� என� க�ட�ய�ப�ட�.
நம� உட�� ெகால��ரா� நம� ெச�க�� உைற��
�க�� ���யமா��. ேம�� ர�தநாள�க�� உைற,
பா�ன ஹா�ேமா�க�� உ�ப�� ஆ�வ�����
அவ�யமானதா��. எ�ப� இ�த� ெகால��ரா� நம�
உட���� பய�ப��றேதா அைத�ேபால தாவர�க��
ெச�க�� உைற உ�வா�க���� இ�த
ைப�ேடா��ரா� உத��ற�.
இ�த ெகால��ரா� க��ர�� உ�ப�� ெச�ய�ப��
தானாக இ�த ர�த நாள�க� ெச�ல இயலாத
காரண��னா� எ��எ� (LDL) ேபா�ற �ரத� ெகா���
எ���� ெச��ற�. அ�ேக அள��� அ�கமான
ெகால��ரா� இ��தா� அைத எ��எ� (HDL – High
Density Lipoprotein) எ�� �ரதெகா��� ����

க��ர���� ெகா��வ�� ெகால��ராைல
�ைத�மா�ற� ெச��ற�.

LDL (Orlova EL et.al., 1998 PNAS vol 96 no 15
p8420-8425)
�க அ�க�ப�யான ெகால��ரா� ம���
�ைர���ைர� இ��தா� அைவ ர�தநாள��� ப���,
நாள��ைன �� இ�தய வ� ஏ�ப��� மரண� உ��
ப��� அள� ெச�� ���. எனேவ தா� நம�
உட�� ெகால��ரா�� �ைர���ைர� அள�
எ�ேபா�� க����� ைவ����க ேவ���.
அ�கமான எ��எ� ெக�ட� என�� அ�கமான

எ��எ� ந�ல� என� ெசா�னா�� இர��� ேபா�ய
அள� ேதைவ, அேத ேவைள�� ெகால��ரா�
உ�ப�� அளேவா� இ��க ேவ���. ெகால��ரா�
அள�தைன� �ைற�க �டா�� எ�� ம���
உபேயாக��� உ�ள�. இைவ ெகால��ரா�
உ�ப���� உத�� �ைன���கைள த��� �����
வ�லைம ெகா�ட�.

��வசா��
ைப�ேடா��ரா� இ�த �டா�� ேபால�
ெசய�ப�வ��ைல. �ைர���ைர� (Triglyceride
<1.7mmmol/L) என�ப�வ� நம� உட�� ேச��
ெகா���. இ� நம� உட��� ச��ைய

வழ�க���ய�. இ� அள��� அ�கமாக அ�கமாக
இ�தய ச�ப�தமான �ர��ைனக� உ�� ப�ண�
��யைவ ஆ��. அ�க ெகால��ரா� ம��� அ�க
�ைர���ைர� உட�� இ��தா� அ�க பா���
உ�டா��.

�ைர���ைர�
இ�தைகய த�ைம ெகா�ட இ�த மர��� �ைதகைள
எ��ேம பர�� இ��க��ைல என� ெத��ற�. அேத
�ல��� ேவ� மர�க� உ�வாக�� இ�ைல எ�ற
ேபா� ச�� ஆ�ச�யமாக இ��த�. இ�த �ல���
எ�ேக�� த��� இ���றதா என ஆரா��தேபா� ��
ஓ�ட� எ��� இ�ைல என ெசா�னா�க�. இ�ப�

மரம�ற மர��� �ல��� எ�லா�த ஆ��� நட��
ெகா�� இ��ைக�� ஊ�� �ைலம�ட� வைர ��
க�ட�ப����ட�.
��� மாத��� எ�ப� �� க��வா�க� என சவா�
��டவ�க� ெகா�தனா�ட� �� மைழ��, கா����
�ழ�ேபா�� என ேக� ேப�� ெச�றா�க�. ��
பல��லாம� க�ட�பட��ைல என ெகா�தனா� உ��
ெகா����ெகா�� இ��தா�. ��ய ெதா����ப
�ைற�� க��க� ெகா�� க�ட�ப�வதா� பல
ஆ��க� �� உ��யாக ���� என அவ�
ெசா�னேபா� அ�த வ�யாக� ெச�ற ஒ�வ� “அ�த
கச�� மர�ைத ெவ��� ேபா�, ெவ�காய�” என
ெசா��� ெச�றா�. அத�� ெகா�தனா� எ�காரண�ைத�
ெகா��� அ�த மர�ைத ெவ���ேபாட ேவணா� என
அ�ச��� ெசா�னா�. மர� உ��யாக
ெவ�ட�படமா�டா� என� ெகா�தனா�ட� உ��
அ��க�ப�ட�.
இ�ப� நட�� ெகா����த சமய��� த�மர��ைன�
பா��த 55வ� நா�� ��ய ேவைல��
ேச��தா���ட�. அ��ட������ ேவைல ெச�ல

��� ம� ேநர� கண�கான�, ஆத�னா� ஓரள���
��ைமயாக க�ட�ப�ட ���� பா� கா���
ேதைவயான ெபா��க�ட� த��யா���ட�. ���
ேவைலக� நட�� ெகா����தன. இ��� ப��
ப�ைன�� நா�க�� வ�ண� ����டலா� என
ெகா�தனா� த��ட� ஆ� இ��பதாக�
ெசா���ெகா�� இ��தா�. கச�� மர���� ேவ� ஒ�
ெபய� ேத� ைப�ேடா மர� என ஊ��
பர���ட�ப�ட�. ��வ�க�ட� ெசா�ல அைத
அவ�க� ைப�ேடா ைப�ேடா என எ�ேபா�� ெசா�ல
ஆர���� இ��தா�க�.
உட� ெகா���தைன �ைற��� வ�லைம ெகா�ட
மர� இ� என ெம�வாக பர���ட�ப�ட�. இ�த
ைப�ேடா��ரா� எ�த அள��� உட��� ந�ல� என
�� �பர� ெத�யாத காரண��னா� பழ�கைள
அளேவா� உ�ெகா�வ� ந�ல� என ெசா�னா��
கச�� எ�பதா� எவ�� எ���� ெகா�ள ��
வர��ைல. ஊ�� ஒ�வ� ெகா���� ச�� தன��
அ�க� இ��பதாக�� எ�த ம����
க���ப��த��ைல என�� ெசா�னதா� பழ��ைன
ெபா�� ெபா�யா�� ெகா�ச� தர க�கைள ��

உ�ெகா�டவ� �ன� ெகா�ச� ெகா�ச� தரேவ���
ேக���ெகா�டா�. இ�ப�யாக ஊ�� இ��த �ல�
ைப�ேடாமர��� க�க� உ�ெகா�ள ஆர���தா�க�.
�� ச�யாக எ�பதா� நா�� ����� வ��
�ரமாதமாக கா�� அ��த�.
பாைறக�� இ���தா� இ�த� க�ம�க� �த� அைவ
�ல��� ��� ��ன� தாவர�க� உ�வாக காரணமாக
இ��த� என ஒ� த�� �ல� ப�ப�ட �ல� ஆன
வரலா� ������ற�. அ�ேபாலேவ ப�ப�ட �ல�
ச�வர� பராம��க�படாம� ேபானா� அ� த�� �ல�
ஆ�� த�ைம ெகா�ட� என இ�த ைப�ேடாமர���
�ல� வரலா� எ���ெகா�� இ��த�.
எ�த �ல��� �� ஓ�ட� இ�ைல என ெசா�னா�கேளா
அேத �ல��� ஈர�பத� அ�ற �ல� எ�� இ�த மர�
எ�ப� இ�தைன நா�க� ���� என ேவ� ஒ�வ�
ெசா���ெகா�ேட �� ஓ�ட� இ��பதாக கா�ட�ப�ட
இட��� ேதா�ட�பட ஐ�ப� அ�க�� த���
வர�� உ�டான�. க��தைர என� ெசா�� இ�தைன
வ�ட�க� ம��க�ப�ட �லமான� �ல� �ல� உ��

ேபாட ���த�. அ��ல��� ைப�ேடாமர���
�ைதகைள வ�ைச�ப� எ�லா� ந��
ைவ�தா���ட�. இ� இ�த �ைதக� வள�� எ�ேறா
வளரா� எ�ேறா ஆ�ட� ெசா�ல இயலா�. ேபா�ய
க�ம�க� இ���� எ�� ைப�ேடாமர� அ�ேக ஒ�
ேதா�பா��. ப�ட �ல� இ� ைப�ேடா �ல� ஆ��.
ஊ�� இ��தவ�க� ெந��� வ�� ேபச�
ெதாட��னா�க�. “ரா� இ�லாத ��, ரா� இ�லாத
�ல�� ேப���� ���ேசா�” என அ�கலா��தா�க�.
ைப�ேடா க�க� உ�ெகா�ட �ல� ெகா���� ச��
க�சமான அள� �ைற����டதாக ெசா�னா�க�.
இ����� இ�த ைப�ேடா��ரா� ���த �� ஆ��
ெவ�யா��வைர கவனமாக உட�ப���, உண�
எ����ெகா��� அள� ேபா�றைவக�� கவன�
ெச���வ� ந�ல� என� ெசா�ல�ப�ட�.
�� ஒ� காலக�ட��� ஏ�ம�ற �ல�பர�பாக
இ��த�தா�. க�ய�லவா�ைவ உ�ெகா��� ��ன�
ைவர� எ�� �ரத அைம�� ெகா�ட �����
ேதா�� அத��� ��ன� பா���யா�க� ேதா�� இ�த
க�ம�க� தாவர�க� உ�வா�� தாவர�க�

�ல��க� உ�வா�� ம�த�க� உ�வா�� ம�த�க�
ெதா����ப அ�� வள��� எ�தனேயா சாதைனக�
என இ�த� ���� �க��� இ�த �ரப�ச���
ரக�ய� க�ட��� ெகா�டதா� அ��ய�
எ���ெகா�� இ���ற�.
எவ�� எ�ண�ப� இைவ எ�லா� நட�� ெகா��
இ��த�, இ���ற�! அ�த� கச�� மர� ைப�ேடாமர�
ஆன�, �ட�ற �� ஒ� �ரமாதமான �டாக அ���
�����ட �ன�க�� உ�வான� எவர� எ�ண�ப�?
ஒ� ம�த� தன� வா�நா�� அ��தமான எ�ண�க�
ெகா�� அ�த எ�ண�ப� வா���ட எவ���
ந���ட� இ��த� அவ�ய�? எ�ெற�லா�
ேக��க� எ��� ெகா�� இ��த�. �ல வார�க��
ஒ� ெப��ட� ��மண� ��சய� ஆன�.
�ைதக� ஒ���ட ேசாைட ேபாகாம� �ைள�ட�
ெதாட��ன. கச���த�ைம ெகா����பதா� எ�த ஒ�
�ல�ேகா, பறைவேயா ைப�ேடாமர��� அ���
ெச�லாம� இ�����ளன. ஆனா�� ேநா� �����
அ��வ �ண� ெகா�� இ��த� ைப�ேடாமர�. இ�த
மர���� இ�த எ�ண� எவ� ெகா��த� என�

ெத�யா�, எவ��� இ�த மர� ந�� ந�ல ேவ���
என மர����� ��யா�.
***
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ெஜ�மா�ய இைளஞ�� கைத
(Adventure of the German Student)
�ல�: வா��ட� இ��� | த���: ந�ன�
அநா���ய�
�ர��� �ர���� கால�. �ய� ��� ெகா����த
ஒ� ந��ர�� ெஜ�மா�ய இைளஞ� ஒ�வ� பா��
நகர��� பைழய ப��ைய� கட�� தன� ������
ேபா�� ெகா����தா�. ��னெலா� ��ய�;
ேப���� ஓைச ெத��கைள அ�ர ைவ�த�.

உ�க�ட� இ�த ெஜ�மா�ய இைளஞைன� ப��
�த�� ெசா�ல ேவ���.
கா�ஃ��� ��ஃ�கா� ந�ல ���ப�ைத� ேச��த
இைளஞ�. க���க�� �ல கால� ப��தா�.
ெதாைலேநா���, ������� ெகா�டவனாதலா�
ெஜ�மா�ய மாணவ�கைள� �ழ�ப��லா���� �ல
த��வ� ேகா�பா�க�� ஈ�பா� ெகா�டா�. அவன�
த�யான வா��ைக, ஆழமான ��தைன, எ�ெபா���
ப��ெப�ேற இ��ப� ேபா�ற �ஷய�க� அவன�
மனைத�� உடைல�� பா��தன. உட�நல� ெக���
ேபாக, மனநல�� ���ய�.
ஆ��க சார�ைத� ப��ய க�பனாவாத��� த�
மன��ைன� ெச��� ��ெட�ேபா�ைக� ேபால
தன�ெகன ஒ� �ைறவான உலக�ைத� த�ைன� ���
உ�வா�����தா�. �ய ச��ெயா�� த�ைன
வைல�லக�ப��� நரக���� ேநராக� ெகா��
ெச��� ேநா��ட� எ�ெபா��� க�கா����
ெகா����பதாக �ைன�தா�. இ�த �ைன��
அவ��� எ����� வ�த� எ�� ெத�ய��ைல.
உட� ெம��� மன� ந���ற�. அவன� ந�ப�க�

இ�த மன�ேபா�ைக அ��� இட� மா�தேல இத�கான
ம��� என� க�� ம������ நகரா�ய பா����
அ��� ைவ�தா�க�.
�ர���� ெதாட�க��� ��ஃ�கா� பா���� வ�தா�.
ஆர�ப��� அவ���� �ர���� ஈ�பா� ஏ�ப�ட�.
அ�கால��� உல�ய அர�ய�, த��வ�
ேகா�பா�க�� ஈ�பா� ெகா�டவனானா�. ஆனா�
�ர��ைய� ெதாட��த இர�த�ெப���
ெதா�டா����� �ண�ெகா�ட அவைன அ����
அைடய� ெச�த�; ச�க�ைத�� உலக�ைத��
அ�வ��ேபா� ேநா�க ைவ�த�. ேம�� த��தவ�
ஆ� ேப� ல���� இ���� மாணவ�
��������ள தன� அைற���ேள நா�கைள�
க��தா�.
ேஸா�ேபா� மடாலய������ அ�க �ர��லாத
இ�� �ைற�த ெத��� தன��� ���தமான த��வ
ஆரா���கைள� ெதாட��தா�. பா���
ெப��லக�க�� பல ம�ேநர�கைள� க���,
இற��ேபான ஆ��ய�க�� ��ப���
க��ெகா�ள�படாம����� ��க�� �லமாக�

தன� ப�ைய� ����� ெகா����தா�. இ�வைக��
ஒ� இல��ய� �ண����யாகேவ இ��தா�.
த�யனாக இ��தா�� ��ஃ�கா� உண���களா�
�ைற�தவ�; ஆனா� அவ� க�பைனக����ேள
இய��னா�. அ�யாைமயா��, ெவ�க�தா�� அவ�
ெப�கைள ேநா�� ஓர� �ட எ��� ைவ�க ��ைல.
ஆனா� அவ� ெப�ணழ�� ர�க�. தன�
த�யைற�� அ�� க�ட ெப�க�� உட��ைவ��,
�கவ�ைவ�� எ�� உ��வா�. க�பைன இய���
காணாத அழ�� ��ப�கைள அவ��காக
உ�வா��ய�.
அவ� மன� இ�ப� ஒ� �ைல�� இ���� ேபா� ஒ�
கன� அசாதாரணமான �ைள�ைன ஏ�ப���ய�.
அ�கன�� அவ� ம�த அழைக� கட�த ஓ� அழ�ய
ெப��� �க�ைத� க�டா�. அ�கனைவ அவ�
���� ���� க�டா�. பக�� அவ�ைடய
��தைனகைள��, இர�� அவ�ைடய கன�கைள��
அ��கேம ஆ��ர���� ெகா�ட�; அ�கன�� ��
இன� ��யாத ஒ� ேப����� ெகா�டா�. இ�
ெவ�கால� ����, ேசாக� �ைற�த ம�த�கைள

ஆ��ர������� ஒ� ��தைன ேபா���,
ைப��ய�கார�தன� ேபா��� மா�ய�.
இ� தா� கா�ஃ��� ��ஃ�கா�. இ� தா� அவ�
வா��ைக. �ய� ��� இர�� அவ� ெவ� தாமதமாக
பைழய பா��� ப��யான மரா�� ெத��க��
நட�� ேபா�� ெகா����தா�. இ��ழ�க�
அ����ய ெத�����த ெப�ய ��கைள அ�ர�
ெச�த�. அவ� மரண த�டைன �ைறேவ�ற�ப��
ச��கமான �ேள� � ����� வ�� ேச��தா�.
ேஹா�ட� � ���� உ������� ப�� ந���ய
��ன�� �ர�க� அவ� �����த ெவ�ட
ெவ��� ���தன. ��ல����� அ�ேக வ�த
அவ� பய�� ந���னா�. பய��� ஆ�� நட��
ெகா����த கால� அ�. ��ல��� எ�ேபா��
தயாராக ��� ெகா����த�. ந�லவ�க�, ைத�ய
சா�க�� இர�த� அ����� நா�ேதா��
ஓ��ெகா����த�. அ�ைற��� தன�
அ���ப�ைய ���� ��� ���� நகர���
ந�ேவ தன� அ��த ப�யா�க��காக அ�க�� கா��
��ற�.

��ஃ�கா��� இதய� அவ����ேள �க� தள��த�.
ந���� ெகா�ேட அ�க��ைய ��� த� �க�ைத�
����னா�. த�டைன ேமைட��� ெச��� ப�க��
உ�கா�����த �ழ��வ� அவ� க��� ப�ட�.
ெதாட���யாக வ�த ��ன�க� அ���வ���
�ணா�சய�கைள� �ல�ப���ன.
அவ� க���ைட அ��த ெப�. ெகாைல ேமைட��
�� ப�க�� உ�கா��� ெகா����தா�. அவள�
�க� ம��� மைற����த�; கைல�த ��த��
மைழ�� ���� வ��� ெகா����த�. ��ஃ�கா�
அ�ப�ேய ��றா�. அவ� ேம���� ெப�ைண�
ேபா���தா�. இற�� தைலயைண�� �� தைல
ைவ��� ப�����த பல தைலக� இ�த� ேக�
கால��� தைல சா��க இட��லாம� அைலவைத
அவ� அ�வா�. இவ� அ�ெகாைல� க��யா�
�யர�����ளா�க�ப�� இதய�
உைட��ேபா����� ஒ� ெப� எ�� �ைன�தா�.
அவைள ெந��� இர�க� த���� �ர�� அவ�ட�
ேபச� ெதாட��னா�. அவ� தைல ����� அவைன�
ேகாப��ட� ேநா��னா�. ��ன�� �ரகாசமான

ஒ��� அவ� அ��க�ைத� க�டா�. அவ�
கன�க�� வ�த அேத �க�. ெவ���ேபா�
ேசாக��ட�, ஆனா� அழகாக இ��த�.
�ர�ப�� உண���க�ட� ந���யவனா�
��ஃ�கா� ���� அவ�ட� ேபச� ெதாட��னா�.
ந��ர� ேநர���, க���ய�� ந�ேவ
அவ���பைத� ெசா��, தா� அவ�ைடய
ந�ப�க�ட� அவைள� ெகா�� ேச��பதாக�
ெசா�னா�. அவ� ��ல��ைன� ���� கா��னா�.
“என�� இ����� ந�ப�கேள இ�ைல”, எ�றா�.
“ஆனா� உன�� ஒ� �� இ���ற�” எ�றா�
��ஃ�கா�.
“ஆ�, க�லைற��”.
இ�வா��ைதகைள� ேக�ட அ�மாணவ�
மன���னா�.
“எ�ைன அ��ய� எ�� தவறாக �ைனயா���தா�
என� எ�ய இ���ட�ைத� த���டமாக��,

எ�ைனேய ந�பனாக�� ஏ���ெகா�. என���
பா��� ந�ப�க� இ�ைல. நா� இ�ேக அ��ய�
தா�. என� உ�ரா� ஏேத�� பய��டானா� அ���
உ��ைடய உ�தர���� கா�����ற�. உன���
��ேகா அவமானேமா ஏ�படாம� எ���� ெகா����
கா�ேப�” எ�றா�.
அவ�ைடய நட�ைத����த ேந�ைம, அ��ய
உ�ச���, ேப��� �ற� எ�லாேம அ�த� ெப��ட�
தா�க�ைத ஏ�ப���ன. அவ� அவ�ைடய
பா�கா��� த�ைன ஒ�பைட�தா�.
த�ளா� நட�த அவைள அவ� ேபா�� ��ஃ�
பால��� தா�� நட�தா�. நா�கா� ெஹ���� �ைல
ஜன��ரளா� ����ெய�ய�ப�ட இட�ைத� கட�தா�.
�ய� ெம�வாக அட��ய�. இ� �ர��� �ழ���
ெகா����த�. பா�� ���க அைம�யாக இ��த�.
ம�த உண���க�� எ�மைல அ��த நா��
ெப�ெவ����காக� ெத�ேப��� ெகா�வத�கா�
���� ெகா����த�.
ேப� ல���� பழ�ெத��கைள��, ம�கலான

ேஸா�ேபா�� �வ�கைள�� கட�� தா���த ெப�ய,
பாழைட�த ேதா�ற�ெகா�ட �������� வ�தா�.
அவ�கைள அ�������� உ�ேள அ�ம��த
ேவைல�கார� ெப� ேசாக ��யான ��ஃ�கா� ஒ�
ெப��ட� வ����பைத ஆ�ச�ய��ட�
ேநா��னா�.
தன� அைற��� �ைழ�� ேபா� அத�
ேபாதாைமைய��, ��த��ைமைய�� எ�� அவ�
�த� �ைறயாக ெவ�க�ப�டா�. அவ��� பைழய
பா��� அைம����த ஒேர அைற தா� இ��த�.
��கால��� அ������� ேம����ன����
ெசா�தமாக இ��த அ�வைற இ�ேபா�
��தக�களா��, தா�களா�� மாணவ����
ேதைவயான �ற �ஷய�களா�� �ைற����த�.
அவன� க��� அைற�� �ைல�� �ட�த�.
�ள�ெகா� வ�த ேபா� அவைள� ெத�வாக
ேநா��வத�கான வா��� அவ���� �ைட�த�.
அவ�ைடய அழெக�� ம��� அவ� மய��னா�.
அவள� �க� ெவ�����த�. ஆனா�� ஒ���க
ெவ�ைம அவ����� ��, அவ�ைடய

க����த����� �ர�ப�� அழகாக�
கா��ய��த�. க� ெப�தாக��, �ரகாசமாக��
உண��� ெகா�டதாக�� இ��த�.
க���ைட காண அ�ம��த வைர�� அவ�ட�
க���ேகா�பானதாக இ��த�. சாதாரண உைடேய
அவ� உ������தா�� அ��ைட ேபரழகா��
ெத��த�. அவ� அ�����த ஒேர அ� அவள�
க��ைத� ������த க���� ப�ைட தா�. அ�வ�
ைவர�களா� க���� �ைலெப����த�.
அவ���� �ழ�ப� ஏ�ப�ட�. எ�ன ெச�வெத��
ெத�ய��ைல. த��ைடய அைறைய அவ�ட�
ஒ�பைட����� ேவெற�காவ� �க�ட� ேத��
ெகா�ளலா� எ�� �ைன�தா�� அவ�ைடய அழகா�
மய�க�ப����ததா� அவைள ��� ��க
மனத�றவனா� ��றா�. அவள� �ைல��
��ைமயானதாக இ��த�. அவ� இ�ேபா�
��ல��ைன� ப��� ேபச��ைல. அ�மாணவ��
நட�ைத �த�� அவ� ந���ைகைய��, ���
அவ�ைடய இதய�ைத�� ெவ����க ேவ���.

ஆைச�� ஈ���� ���த அ�கண��� ��ஃ�கா�
அவ�ட� த� உண���கைள ெவ��ப���னா�.
தன�� வ�த மாய�கனைவ� ப����, தா� அவைள
ேந�� கா���ேன அவ� த� இதய�ைத� ெகா�ைள
ெகா�டைத� ப���� அவ� ��னா�. அவ�
அவ�ைடய ெசா�களா� பா��க�ப��, அவ� ��
தா�� காரணம�� ���ப� ெகா�டதாக� ெசா�னா�.
பைழய ந���ைகக� தக��� ேபான இட��� “அ���
ேதவைத” வ�� அம�����த கால�. ��மண�
சட��க� ஆட�பரமாக� க�த�ப�டன. ச�க
ஒ�ப�த�க� �ரபலமா�ன. ��ஃ�கா���
இ�ேபா�கா� பா��க�ப����தா�.
“நா� ஏ� த�யாக இ��க ேவ���? நம� இதய�
ஒ�றாக இ���ற�. அ��� அ��பைட���,
மா��� அ��பைட��� நா� ஒ�றாகேவ
இ���ேறா�. இைத� கா���� நம� உய�ய
ஆ�மா�கைள� �ைண�பத�� ேவ� சட��க�
எத��?” எ�றா�.
அவ� உண����ட� அவ� ெசா�வைத� ேக���
ெகா����தா�. அவ� ஞான�ெப�ற அேத ப����

தா� அவ�� ப�����க ேவ���.
“உன�� ����ைல, ���ப���ைல”, என�
ெதாட��தா�, “உன�� நா� எ�லாமாக இ���ேற�.
ேவ�டா�, நா��வ�ேம நம�� எ�லாமாக
இ��ேபா�. சட�� ேதைவெய�றா� அைத��
ெச��ேற�. இேதா எ� கர�. எ�ைற��ேம உன�காக,
உ��ட� இ��பதாக வா�க���ேற�”
“எ�ைற��மா?” அவ� அைம�யாக� ேக�டா�.
“எ�ைற���” ம�ப��� ெசா�னா� அவ�.
அவ� அவன� ���ய கர��ைன� ப��� ெகா�டா�.
“இ� நா� எ��� உ��ைடயவ�” எ�� ெசா��
அவ� மா��� �க��ைத�தா�.
அ��த நா� காைல�� அவ� உற��� ெகா������
ேபா� ����ழ��� ஏ�ப �� �ெடா�ைற�
க�����க அவ� ெவ�ேய�னா�. அவ� ���
வ��ேபா� அ�த� ெப��� தைல க�����
ெவ�ேய ெதா��� ெகா����த�. அத� ேம�
அவ�ைடய ைக�� இ��த�. அவ� அவைள�

����டா�. ப�ேல�� இ�ைல. அவைள எ��ப
அவள� கர�ைத� ெதா�டா�. அ� �������த�.
அவள� �க� ெவ��� ேபா� ெகா�ரமாக இ��த�.
ஒேர வா��ைத�� – �ண�.
பய�� ேபானவனா� அ�த� �������
இ��தவ�கைள அைழ�தா�. �ழ�ப� �ல�ய�.
காவல�க� அைழ�க�ப�டன�. ஒ� காவல� உ�ேள
வ�� �ண�ைத� பா���� பத�னா�, “கட�ேள, இ�த�
ெப� எ�ப� இ�ேக வ�தா�?”
“இவைள� ப�� உ�க��� ஏேத�� ெத��மா?” எ��
அ�த� காவல�ட� ேக�டா� ��ஃ�கா�.
“ெத��மாவா? இவ� ேந�ைற��� ��ல��னா�
�ர�ேசத� ெச�ய�ப�டவ�”. காவல� ��னக���
க��ைத� ������த க���� ப�ைடைய� கழ��னா�.
தைல த�ேய கழ�� தைர�� உ��ட�.
அ�மாணவ� பய��� அல�னா�. “�சா� எ�ைன�
����� ெகா�ட�. நா� எ�ைனேய இழ�ேத�”.
அவ�க� அவைன அைம��ப��த �ய�றா�க�.

ஆனா� ��ய��ைல. அ��ண�ைத உபேயாக�
ப��� ஒ� �யச�� த�ைன ஆ��ர���� ெகா�டதாக
ந��னா�. மனநல� �ற��த �ைல�� ஒ�
ைப��ய�கார ����� மரணமைட�தா�. இ�ேக
அ�த� �ழவ� கைதைய ���தா�.
“இ� உ�ைம�ேலேய நட�ததா?” எ�� �ழவ�ட�
ேக�டா� அ�ம�த�.
“எ�த ச�ேதக���ைல. அ�த மாணவேன எ��ட�
ெசா�னைவ இைவ. நா� அவைன பா��� ஒ�
ைப��ய�கார ����� ச���ேத�”.
����க�:
��ல��� – �ெர����ர���� ேபா�
பய�ப��த�ப�ட ெகாைல�க��.
��ெட�ேபா�� – இைறவ� த��ட� ���தவ�ைத�
�����த� ெசா�னதாக ந��ய த��வஞா�

***

30

அ�ன� க�ைதக�

அ�ன� க�ைதக�
ேபரா�ைம
�ரேதச� ேதாழைம��
ேநர வலய� அ�ச���
பக�ர� அ�மான���
வா���க� ெதா����
���ெபா��� ம����க�
கைர�ெதா��� ஏகா�த ����
�ற�ேப�� ெதா��ைர��
ஒ��ைச�த ஒ�ற�க��

��வ��� இைழ���
ெம���க�ெவ� வ� ெந��ற
வ�கர� கனா�க�� உ�சர�
ெப���ைணெய��ண�தேல
ேபரா�ைம எ�ப�
அவதா� மா��ய
அ�ேவா� ���.
*
ப�
ஆேற� ���த�களா�
�ைன��ட� ச��� ெகா����த
அ�����ைல �ைவ ����
ப��த�� �ழ�ைத ைக��
���க�ப�ட ��ப�ட��ட�
கைர�ெதா��� ��ற���ற�
ெதாட���� பாட���
ேதசா�மான� பாட�.
***
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கன�க�� நாயக�

கன�க�� நாயக�
எ�.ேக.�. க�ணா
அ�� ம�ய� வ��� இ���ற� அவ���. அ�ணா
ப�கைல�கழக��� ����ன� அைற ஒ����
அம��� அத�கான ����கைள எ���
ெகா�����றா� ேபரா��ய� அ��� கலா�.
��தாக� ெபா��ேப�ற �ல காலமாக அ�த ஒ�ைற
அைறதா� அவர� த���ட�. அ�ேபா� �ைணேவ�த�
அவைர அைழ�பதாக அ�வலக� ப�யா� வ��

���றா�.
�ைணேவ�த�� அைற��� ‘ேம ஐ க� இ�’ என�
ேக�டப� கலா� �ைழய, �ைணேவ�த� அவைர
வரேவ�� த� �� அமர� ெச��றா�.
‘�ெராஃ�ஸ�! �.எ�. ஆஃ��� இ��த உ�கைள�
ேக�டா�க. உ�க�ட� ேபச�மா�! இ��� ெகா�ச�
ேநர��� இ�ேக ����றதா� ெசா�னா�க’
‘அ�ப�யா? என�� இ�ேபா� வ��� இ���றேத சா�’
‘இ��க���. ெகா�ச� ேல�டா� ேபாகலாேம!’
‘ேநா! ேநா! ��ட��� தாமதமா வரலா�. ��ச��
தாமதமா ேபாகேவ �டா�’
‘நா� உ�க� வ����� மா�� ஆ��யைர அ���
ைவ��ேற�. �.எ� ஆஃ������ ம�ப���
�����ேபா�, ��க� இ�ைல�னா நா� எ�ன
ெசா�ற�? ��� ெவ��’
இ�வ�� � அ���� ேவைள��, �ைணேவ�த�

கலா�ட� ேக��றா�.
‘அ��ற� �ரஃபஸ�! எ�ப� இ���ற� உ�க ����
ஜா�?’
‘��சா இ���! �ைறய க����ேற�! ெப�க��
ஐஐஎ���� இ��� �ட ����றா�க. ேயா�����
இ��ேக�’
‘ேநா! ேநா! ��க எ�ேக�� ேபாக��டா�. எ�கேளாட
ம�����க ஆ��ய� ��க�. உ�க��� எ�ன
ேவ��ேமா ெசா���க�. நா�க� இ�ேகேய ஏ�பா�
ெச�� த��ேறா�’
அ�த ேநர��� ெதாைலேப� ம� அ���ற�.
�ைணேவ�த� எ����ேப� ���, கலா�ட� த��றா�.
கலா� அைத வா��, எ�� �ைன�� இ��பவ�ட� �ல
��ட�க� ேப��றா�. இ����, ‘ச� சா�! என�
ந�ப�க�ட� கல�� ேப� என� ��ைவ� ���ேற�’
எ�� ெசா��யப� ைவ��றா�.
�ைணேவ�த� அ��� கலா� �க�ைதேய பா����

ெகா����க, கலா� எ��� இ��த � ேகா�ைபைய
எ���, �த��ள �ைய அ���� ெகா�ேட
ெசா��றா�.
‘�ரதம� வா�பா� ேப�னா�. இ�த ஜனா�ப� ேத�த��
ெபா� ேவ�பாளரா எ�ைன ���த �ைன��றாரா�.
அ��� எ�ேனாட ச�மத�ைத� ேக��றா�. நா�
எ�ேனாட ந�ப�கைள� ேக�� ெசா��ேற��
ெசா�ேன�. நா� எ�ன சா� ப�� ெசா�ல���?’
அ�வைர�� ெவ� இய�பாக அம�����த �ைண
ேவ�த� ெம�ல எ��� ���றா�.
ப�ேவ� அர�� ப�க�� இ��� ஓ�� ெப�� ���,
இ��யாக ஒ� ப�கைலகழக��� க�ரவ�
ேபரா��யராக� ப���� ேச��த கலா�, இ��யா��
��பைடக���� கமா�ட� இ� �ஃ� ஆக, உல��
�க� ெப�ய ஜனநாயக நா��� �த� ��மகனாக
மா�ய அ�த� கண� த�ெசய� எ�றா�, கட�� ��ச�
கலாைம� த�ெசயலாக�தா� க�ட��தா�.
த� ெமஜா��� இ�லாம�, ��ட� ஆ�� நட���

ெகா����த பாஜக��� அ�த ஜனா�ப�� ேத�த� ஒ�
ேசாதைன� க�ட�. ஆ�� ��ட� �����
ேவ�பாள� ேதா��� ேபானா�, ஆ��ேய ேபாக
ேவ�� வ��. எனேவ, பாஜக���� ேதைவ
அைனவ�� ஏ��� ஒ� ெபா� ேவ�பாள�.
�ரதம� வா�பா� அ��� கலா� ெபயைர அ���தா�.
அைனவ�� ஏ��� ெகா��� வைக�லான ஒ� ெபா�
ம�தைர அ���த ���� பாஜக���. பாஜக
ஆ���� ஒ� இ�லா�யைர ஜனா�ப�யா���
�ழ��� அவ�கைள� த��ய ���� கா��ரஸூ��.
எ�த� க��ைய�� சாராத ஒ� ��ஞா�ைய
ஆத���ேறா� எ�ற ���� �ற க��க���. ஆக,
இ��யா�� ஏ�கைண ம�த�, ேந�ைமயாள�,
இ�லா�ய� ஜனா�ப�யா�றா� எ�� அர�ய�
க��க��, இ��ய ம�க�� எ��� ெகா����க,
ஒ� ேபரா��ய� ஜனா�ப�யா�றா� எ�ற �ஜ�ைத
அ��� கலா�� மன� ம��ேம அ�����த�.
நா��� �க உய�ய ��தான பாரத ர�னாைவ�
ெப����தா��, இ��யாைவ ஏ�கைண� ெதா��

��ப��� �க உயர��� ஏ�� ைவ����தா��,
இ��ய ��ெவ� ஆரா����� ஆதார உ�� ச��யாக
இ��� எ�தைனேயா சாதைனகைள�
பைட����தா��, ெமா�த இ��ய ம�க�� ஆத�ச
நாயகனாக அவ� மாற� ெதாட��ய அ�த� ���
ஜனா�ப� மா�ைக�� இ���தா� �வ��ய�.
ரா��ரப� பவ� இவ��� ��ன� ப��
ஜனா�ப�கைள��, ப�பல ைவ�ரா�கைள��
க����த�. ���ப உ���ன�க�ட�
ஆ��பா�டமாக உ�ேள �ைழ�� வழ�கமான
கா��க�� இ��� ேவ�ப��, இர�� ெப��கைள
ம��� எ���� ெகா�� த�ன�த�யாக இ�த ம�த�
வ�தைத ரா��ரப� பவ� ��சய� அத� ச���ர���
ப��� ைவ������. ����� நா�ப� அைறக�
ெகா�ட அ�த மாெப�� மா�ைக�� நாயக� ஒ�
த�ன�த�யான �ர�ம�சா�.
அ����� அவ� ���� நம� நா� ேக���ப�ட
ஒ�ெவா� ெச��க��, அ�கா�கைள
ஆ�ச�ய�ப���ன! அர�ய�வா�கைள ��ற
உண�����ளா��ன! ம�கைள� �ர��பைடய�

ெச�தன!
நா��� �த� ��மக�, தன� மா�ைக��
�ர�மா�டமான உண� அைற��� ெச�ல ம���,
தன� அைற�ேலேய எ�ைமயான உணைவ
வரவைழ�� உ�டா�. அ����த �லக�ைத ���
ெச�தா�. ரா��ரப� பவன��� ���ய�
ெப�ைமயான ெமாக� கா�ட� ேராஜா� ேதா�ட����
அ��� இ��ய� பார�ப�ய ��ைககைள� ெகா�ட
��ைக வன�ைத உ�வா��னா�.
தன� வரேவ�பைறைய ஒ�, ஒ� வச�க� ெகா�ட
கா�ஃ�ர�� ஹாலாக மா��� ெகா�டா�. அ�� வ��
����ன�க���, ம� ����க��� ��னதாக
இ��ய நா��� ��ேன�ற� ���த அவர� எ�ரகால�
��ட�கைள �ரெச�ேடஷனாக �ள��� ெசா�னா�.
அெம��க ஜனா�ப�யான ஜா�� ��ஷாகேவ
இ��தா�� இேத நைட�ைறதா� அ��! ெவ�நா���
தைலவ�க� அவைர� ச���பத�� �� அ�ப�களாக,
�ரதம�களாக, அைம�ச�களாக வ�� ச���� ���த�
�� அ�தைன� ேப�� ேபரா��ய� அ��� கலா��
மாணவ�களாக� ����� ெச�ற அ�சய� அ�ேக

நட�த�.
ந� நா��� தைலவ�க� ���� ெவ�நா��ன����
ெப�ய ம��ைப��, ம�யாைத�� வரவைழ�க ேவ��
பல �� ேகா� �பா�கைள ப��� �ேலஷ���
அ�வைர�� ெசல��� வ�த அரசா�க�, �த�
�ைறயாக, ஒ�ைற �பா� ெசல��� ெமா�த இ��ய
அர�� ம��ைப��, ம�யாைதைய�� உலக அர���
தன� ஜனா�ப��� த��ப�ட க��மா �ல�
உய���� ெகா�ட�.
பாைலவன��� மைழ ேபால, இ��ய ஜனா�ப�
எ�ேபாேதா ஒ� �ைறேய ெவ�ேய வ�� வழ�க�
இ��த�. அ��� ெப��பா�� ெவ�நா���
பயண���காகேவ இ����. ஆனா�, கலா� ெவ�ேய
வ�த� நா��� இள� தைல�ைற�னைர� ச���க!
அவ� ெச�ற� க��� �ட�க���!
அவரள��� உல�� ேவ� எ�த� தைலவ�� தன�
பத��கால��� இ�தைன �ர� ���� பயண�
ெச����க மா�டா�க�. இ�தைன ல�ச�
மாணவ�கைள� ச���� இ��க மா�டா�க�. கலா��

‘மாணவ� ச����’ எ�ப� ெவ�மேன ச��ரதாய�
ேப��ட� ��வத�ல. அவ� ஒ�ெவா� ச�������
த��த�யாக �ரெச�ேடஷ� தயா���� ெகா��
ெச�றா�. �ள�கமாக��, ெபா�ைமயாக�� தன�
எ��கால���ட�ைத மாணவ�க��� �ள���
ெசா�னா�. எ�லாவ����� ேமலாக, ஒ�ெவா�
ச������, மாணவ�க�ட� ேக�� – ப��
�க����ைன அைம��� ெகா�டா�. மாணவ�க�
ேக�ட� ேக��க��, அத�� அவ� அ��த ப��க��
உலக� �ர���� ெப�றன.
அவர� ஒ�ெவா� மாணவ�க� ச�����, இள�
தைல�ைற�ன��� கன�கைள �ைத�த அ��த
��ேசஷ� ��ட�களா�ன. அ�த மாணவ�க�
�லமாகேவ அ��� கலா� அவ�கள� ெப�ேறா�கைள�
ெச�றைட�தா�. ஒ�ெவா� மாணவ���� அ�த
��ட�க� ���த �ற� ��க���� ����ய ��
ெப�ேறா�க�ட� அ��� கலா� ����� க�க�
��ய� ெசா�ல ஏக�ப�ட� கைதக� இ��தன.
அ�வைர�� ந�க�, ந�ைக பட�க��, �ர�ெக�
�ர�க�� பட�க�ேம த�க�� ��ைளக��

அைறைய �ர�����த கா�� மா�, ெப�ய ைச�
அ��� கலா� பட� இட� ெப�றைத ெப�ேறா�க�
ெப��த��ட� க�டன�. த�கைள� ேபாலேவ தம�
�ழ�ைதக� ேப�� அ��, அ�கைற ெகா��
அவ�க�� க�க�� எ��கால� கனைவ �ைத�த
அ��� கலா� அவ�க�� கட�ளா�� ேபானா�.
நா��� இ�வைர�லான அர�ய� தைலவ�க� எவ��
ம�க�� மன�ேல ெதாட ��யாத ஒ� இட�ைத
அ��� கலா� ெதா�டா�. அ�த இட� மகா�மா
கா���கான�. ஒ�ெவா� ேத�த��� வா�க����
ேபா�, இ�த �ைறேய�� ஒ� த�னலம�ற தைலவ�
இ�த� ேதச���� �ைட�க மா�டாரா என ஏ��,
ஏமா��� ��ப����த இட� அ�. எ�ைமைய
வா��ய� �ைறயாகேவ ெகா����த அ�த
ேமைத�� கர�க� ப�ட மா��ர��� இ��ய ம�க�
அவ� �� மய�க�ற� ெதாட��ன�. �த��ர
இ��யா�� �த� �ைறயாக அர�ய� ெபா����
இ���� ஒ� தைலவ� அைனவ���� ெபா�வான
ம�தராக ஏ��� ெகா�ள�ப�டா�.
தன�� �ேழ� ப����� ெசயல�க�, ப�யா�க�,

பா�காவல�கைள அவ� நட��ய �த� உய�பத���
இ��பவ�க��� ஒ� ெப�� மா��காக அைம�த�.
உ�ைமயான உ�ள�� அ�ேபா� அவ�க�ட�
பழ�யதா�, அவ�க�� கலா�� ேவக���� ��
ஒ��ைழ�� த�� ப�யா��ன�.
ஒ��ைற தன� ெசா�த�கைள ராேம�வர��� இ���
����� வர� ெச�� ஜனா�ப� மா�ைக �த�
தா�மகா� வைர�� ���� பா��க� ெச�� அவ�கைள
�����ப��� அ��� ைவ�தா�. அவ�க� �ற�ப�ட
அ��த� கண�, தன� ெசயலைர அைழ�� அவ�க��
வ�ைக�கான அ�தைன ெசலைவ�� தன� ெசா�த�
கண��� இ��� எ���� ெகா�ள ேவ��� எ�� ஒ�
காேசாைலைய� ெகா��� உ�தர��ட ெசய� நா�
அ�வைர�� காணாத�.
ந�க�க�� பட�க��, சா�� க��� தைலவ�க��
பட�க�� ைவ�க�ப��, த�கைள அைடயாள�
கா��� ெகா����த ஆ�ேடா �டா��க�� அ���
கலா�� பட� ைவ�க�ப�ட�. அவர� �க�, அ�த
இட���� ஒ� ந���ைகைய� த�த�. அவர� �க�,
அ������ ஓ��ந�க� ந�ல மன�� கார�க� எ�ற

ேதா�ற�ைத� த�த�. ெம�ல அவர� �க�
�ைக�பட�களாக, பதாைககளாக �ைம ����
ெதா�லாள�க� ச�க� �த� ெர��ேவ ஊ�ய�க�
நல� ச�க� வைர��� இட� ெபற� ெதாட��ய�.
கலா� ெபய��, பட�� உ�ள� எ�றா� அ���
ெபா����, ந���ைக�� இ���� எ�� ம�க� ஏ���
ெகா�ள� ெதாட��ய� உல�� எ�த�
கட��க�����ட� �ைட�காத� ேப�.
இைத அவ� ��ட���� ெச�ய��ைல. அவர�
இய�பா� அ� த�னாேல நட�ேத�ய�. அவர� ப��,
எ�ைம, கன� எ�லா� நா� ��வ�� ம��ம�ல,
உலக� ��வ�� உ�ள இ��ய�க�ட� ெச��
ேச��தத�� அவ� ஜனா�ப�யான� ���யமான
காரண�. அ�பத��கான அ�கார�கைள நா��
ம�க�� ந���ைகைய வள��ெத��க, இைளஞ�
ச�தாய���� வ�கா�ட, அ��ய� க�������க�
ெபா� ம�கைள, மா��� �றனா�கைள� ெச�றைடய
பய�ப���� ெகா�டா�.
இர�டா� �ைற�� அவ� ஜனா�ப�யா�� �ழைல
நா��� எ����லாத வழ��மாக ெபா� ம�கேள

����� உ�வா��� த�தன�. அ�ேபா�
ஆ��க��யாக மா�ற� ெப����த கா��ர�
க����� ேவ� வ���� கலாைமேய ����
ஜனா�ப�யா�க ஆேலா��க ேவ�� வ�த�. ஆனா�
வ��க�டாயமாக யா�ைடய ஆதரைவ�� ெப��
அத� �ல� ஜனா�ப� பத�ைய அர�ய���
உ�ளா�க மா�ேட� எ�� ெப��த�ைமயாக
அவராகேவ ேபா���� இ��� �ல�� ெகா�டா�.
அர�ய� க��க�� ஜனா�ப�யாக உ�ேள வ�தவ�,
ம�க�� ஜனா�ப�யாக ெவ�ேய�னா�.
கலா�� மரண� ம�க� எ��பாராத� அ�ல! �ல
காலமாகேவ அவர� உட� �ைல� ����� ப�ேவ�
ெச��க� வ���ெகா��தா� இ��த�. ஆனா�,
அவர� இய���� மாறாக ஒ� ம���வமைன�
ப��ைக�� அவர� உ�� ��யாம�, அவ����
���தமான மாணவ�க�ட� கல��ைரயாட�
�க����� ேபா� இற�த� நா�� ம�கைள �க��
ெந�ழ� ெச�த�.
இ��ய ேதச� இத�� �� எ�ேபா�� காணாத ஒ�
ேசாக�ைத� க�ட�. ேவெற�த இ��ய� தைலவ����

இத�� ��ன� �ைட��ராத அள��� ம�க��
க��� அைன�� ஊடக�கைள�� �ர��� ெகா��
ஓ�ய�. யா�� அைழ�காமேலேய கைடக�
����மாக அைட�க�ப�டன. ப��, க��� மாணவ
மாண�க� த�க� ஆத�ச நாயகைன இழ�த
அ������ கத� அ�தன�. �க��� அைன��� ���
ம�கைள�� ேபத�கைள� கட�� ����
ஒ��ைண�த� அவர� மரண�.
மைற�த அ��� கலா� �� �ல அ�� ��க� பர��
வ�� அவ��க� ���� எ��வைத இ��
கவனமாக� த�������ேற�. அவ� ஏ� இைத�
ெச�ய��ைல? அவ� ஏ� அைத� ேபச��ைல? எ�ற
ேக��க� எ�லா� ெவ� �ைர�� கா��� கைர��
ேபா��. ம�க� அவ�ட� எ��பா��த� இ�த ேதச���
எ��கால� ���த ேக���கான ப�ைல! த�
��ைளக�� எ��கால வா��ைகைய� ���த
ந���ைகைய! அைத அவ� த� வா�நாெள�லா�
�ைத��� ெகா�ேட ெச�றா�.
அ�த ந���ைக ஒ�ெவா� இ��ய இைளஞ��
ெவ��க�� �லமாக�� ��� ��� ���சமா�

�ழ� பர��� எ�ப� �த�சன�. அ�த ���ச���
க�க� ஒ�ெவா���� கலா� இ��பா�!
***
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பா.சரவண� க�ைதக�
�ர� ெதாைக
� ஒ� ேபா� இல��யவா� எ��றா� ெச�ல�மா
� யார� அவைர� ெசா�ல எ��றா� க�ண�மா
எ� ேவ��ைய இ�க� ப���ெகா��ேற� நா�

கா��ல�ைப� ெகா��தவ� க�ண�
கான� வ��� கைர�தவ� மாத�

ேகாவல� எ�ப�� ��றம�றவ�

ெப�றவ� சர�வ�
ஒ�தைல�காத� ல����� ேம�
���� அைல�� க�ைய�
கா�பவேளா பராச��.
*
பசைல��றவ�
தைல கைல����த�
ஆைடக� கச��
உ�ள�ைகக� அ��ேக� க���ேபா���தன
ேபாைத�ேலேய பழ�ய க�க�
ெசா�����தன
ப��� கைறக���� பல �ல�க�
ெந����� கப�
வ��� ஒ���� �ட�த�
��ப�� ெசா�ல
���பா� ஒ��� இ�ைல

க�கால� இ�ைல எ���
க�����தன கா�க�
பாத�கைள ம��� ��தமா� ைவ����தா� என
க�ைட�ர�கைள� க���ேபா�தா� ெத��த�.
*
ெவ�ைக
ப�டா����க���� ��க����
�ர�சைன ஒ����ைல
இ�த ெவ��தா�
அற� அறெம�� வா���ற�
*
ேமாக���� �ைன
இத���தானா எ�லா�
எ�றா�
அவைன அ����ெகா����த பார�
�ல�
இல�வானா�

ேகா�� ேகா�ர�����த �றா�க�
சடசட��� பற�தன.
*
அ�பா��� தாக�
ெமா�ைடமா���
���ெதா���� ���ள ��ச��
வள�� �� ெச�
த���� வான� பா����
த���கர� ��� தவ� ெச��ற�
மைழ ேவ��.
***
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கட�� அைம�� ைவ�த ேமைட
�ரா
கா�ைற� கா�தமா�� ந� உண��கைள ஈ��த ெம��ைச
ம�ன� இ�ேம� இைச வ��� ம��� ந�ேமா�
எ�ெற��� இ��க� ேபா�றா�. ம�த�க� அைம��
ைவ�த ேமைட�� இைச பா�� ெகா����தவ� கட��
அைம�� ைவ�த ேமைட�� பாட� ெச����டா�.
த��� �ைர�ைச�� ேவராக இ��� பல
�ைளகைள�� மல�கைள�� உ�வா��ய ெப�ைம

அவ�ைடய�. ஒ� ��த �தாமகனாக அவ�
வா������றா� எ�பைத ம�ற இைச வ��ன�க�
அவைர� ேபா��வ�ேலேய ���� ெகா�ளலா�.
இவைர� ப�� எ�னதா� நா� ெப�ைமயாக�
ெசா�வ�? கைர க����தா� ெகா�ச� ெத�வாக�
ேபசலா�. கட�கைர�� மண� எ��� ந�ைட�
ேபா� என��� ெத��தைத� ெசா��ேற�.
க��� ெவ�ைள� க�ைடக����� கா�ய�
பாட�கைள� க�ெட��த கைலஞ� ெம��ைச ம�ன�.
ஒ�நா� தவ�தலாக ����� ஆ�ேடா��
அ��ப�ப�ட அவர� ஆ�ேமா�ய� ெதாைல�� �ட,
ெபா�ைமைய� ெதாைல�த �ழ�ைத ேபா� �டாம�
அ�தாரா�. அவைர� சமாதான�ப��த அ�த
ஆ�ேமா�யேம வ�தா� தா� ���� எ�பதா�,
உட���தவ�க� அைர ம� ேநர���� ஒ� �ைற
வாெனா��� �ள�பர� ெச�����றா�க�. அ��த
நா� காைல ஆ�ேமா�ய� ���ப� �ைட�����ற�.
���� அ�ைக. ஆன�த� க��� ம��ம�ல,
“உ�����ரான உ�ைன� ெதாைல����ேடேன”
எ�� ம����� ேக��� க���� அ����.

த�� ெமா���� ெகா�ச�� வ��காம�
இைசயைம�த ஒ� இைசயைம�பாள� இவ�. இ�த
வைக�� இவைர� ேபா� இ�ெனா�வ� இ�ைல.
ஒேரெயா� எ����கா�� ெசா��ேற�. அ��� ��க�
பாட�கைள� ேக��� ேபாெத�லா� உ�����
ேக��க�. நா� ெசா�வ� ����.
���, ெந�� எ�றா� எ�னெவ�� உ�க��ெக�லா�
ெத�������. ��ெல���க� ��� ஒ����.
ெந�ெல���க� ��� ஒ����. ெம��ைச ம�ன��
பாட�க�� ��� தவ�� �ட ��ெடா��கா�. அேத
ேபா� ெந�� ம��ேம ச�த�க�� �ட
��ெடா����.
ச�. இ��� �ள�கமாக� ெசா��ேற�. “எ�ேக அவ�
எ�ேற மன� ேத�ேத ஆவலா� ஓ� வா” எ�ற
பாடைல� ேக������க�. இ�த� பாடைல அ��த
�ைற ேக��� ேபா� அைட�������� இ����
ெந�ெல���கைள உ��� ேக��க�. அ�ேபா� நா�
ெசா�வ� ����. எ�[ேக] அவ� எ�[ேற] மன�
[ேத]�[ேத] [ஆ]வ[லா]� [ஓ]� [வா]!

இ� ேபால ெம��ைச ம�ன�� ம�ற பாட�கைள��
ேக��� பா��க�. நா� இ�வைர ெகா�ச��
உண���ராத மாெப�� த��� ப� நம��� ����.
ம�ற இைசயைம�பாள�க�� பாட�க��� இைத�
ெதாட��� கவ���க�. நா� ெசா�வ� இ���
ெத�வாக� ����.
த�� ெத�யாதவ�க� த��� பட�க�� பாட�
ேதைவ��ைல எ�ப�� கைட� வைர உ��யாக
இ��தவ�. அ�தா� எ� அ�தா� பாடைல� ேக�� லதா
ம�ேக�க� த��� இ�ப�யான பாட�கைள� பாட
����வதாக� ெசா�ன ேபா�, “அவ�க���� த��
ெத�யா�. ேவ�டா�” எ�� ஒேர அ�யாக ம���
��டா�. “உலேம மாய� வா�ேவ மாய��
எ�����ேக�. பா�றவ� உ�ேக மாய� வா�ேவ
மாய�� பா�றாேன” எ�� உ�மைல நாராயண க�
ெம��ைச ம�ன�ட� ஆ��ர�ப�ட ேபா� த���
�ைர�ைச�� க�டசாலா காணாம� ேபானா�.
இ�� மாெப�� பாடகராக இ���� பா�� �லா பா�
அவ�க� வா���� ேக�ட ேபா�� த�� ப��� ���
வர�ெசா�� ���� அ�����டா�. அவ� த��

ப��� வ�த ேபா� ெசா�ன ெசா� மாறாம� “இய�ைக
எ��� இைளய க��” பாட ைவ�தவ�� ெம��ைச
ம�னேர.
�ைர�பட�க� வசன�களா� �ர��ய காலக�டம�.
அ�த� ���ைல��� எ�ெக�� வா������றேதா
அ�க�� ��ன� இைச இ�ப�ெய�லா� இ��கலா�
எ�� �ைத ேபா�டவ� எ�.எ�.��வநாத�. அவ�
இைசயைம�பைத� பா��பத�காக ச��தா எ��
அைழ�க�ப�� ச�� ெசௗ��� ேந�� வ�� ஒ� நா�
��வ�� இ��� பா���� ெத���
பாரா������றா�.
இைச ஞா� இைளயராஜா �ைர�பட�க��
இைசயைம�க� ெதாட�� �ரபலமா����த ேநர�.
அவைர� ப�� ெம��ைச ம�ன�ட� ேகா�
ெசா�லலா� எ�� �ல� ெசா������றா�க�. அ�த�
ேகா� ெசா��க� அ�ேதா� ெம��ைச ம�ன���
ேவ�டாதவ�களா�� ேபானா�க�. “அ�த� ைபயன�
ப�� என��� ெத���. ��க ஒ��� ெசா�ல
ேவ�டா�” என�க��� அ�������றா�.

ஒ�.�.மேக��ர�� ெதாைல�கா��� ெதாட�க���
ைட��� இைச அைம�தவ� ெம��ைச ம�ன�. அ�த�
ெதாட�க�� ஒ���� ந������றா� அவ�. அ��
ெப� ேவட� கா�� ேவ�. ெப� ேவட� �ைன�த��
அழ� ெதாட������றா�. ஏென�றா� அ�த
ேவட��� அவர� அ�ைனைய அவ� க�ட� தா�.
தா��பாச� ���தவ�. நா�� வய�� த�ைதைய
இழ�ததாேலா எ�னேவா தா�� �ற�த ேகா����ைல
எ�� வா������றா�.
தா�� க�டைள�� இண�க ேதவ�� பட�க����
கைட� வைர�� இைசயைம�க��ைல. இ�தைன���
சா�ேடா ��ன�பா ேதவ� ெம��ைச ம�ன��
ந�ப�. த��ைடய இர�டாவ� பட��� ெம��ைச
ம�னைர இைசயைம�க ைவ�க ����� ெச�ற ேபா�
எ�.எ�.� ம������றா�. ஏென�றா� அவ� தாயா�
ெசா��� ெகா��த ந��. ெம��ைச ம�ன� எ���
ேவைலகைள� ெச�த கால��� அேத ஆ�ேயா
க�ெப��� மாத� ச�பள�����த ேக.�.மகாேதவ�
ப��ைக�� ேவ���� இர�� �பா� பண��
ெகா������றா�. அ�த ேக.�.மகாேதவ� தா�
ேதவ�� �த� பட���� இைச. ேதவ� வழ��ய

வா��ைப ஏ��� ெகா�டா� ேக.�.மகாேதவ���
ந�� ெகா�றதாக ஆ���� எ�பதா� ெம��ைச
ம�ன� ம������றா�.
இவ�ைடய இைச�� க�ஞ� ேத�ய ���
வா������றா�. பாடக�க� ேத�ய ���
வா������றா�. ந�க� ேத�ய ���
வா������றா�. அவ� இைசயைம�த �ைர�பட�க�
��� வா�������றன. ஆனா� அவ�
வா�க��ைல. அ�த அர�ய� நம��� ேதைவ��ைல.
���கைள� கட�த �ற�த கைலஞ� அவ�.
�த� �த�� த��� ���ேயா ஆ�ப� ெவ���ட
ெப�ைம அவ��ேக உ��. ����� �ேம���
���� (Thrilling Thematic Tunes) எ�ற அ�த
இ����ெம�ட� ஆ�ப� ஒ� அ�ய ��ேனா�.
இ�த ஆ�ப� ச�ப��� ச�கமா ��வன�தா�
ம�ெவ��� ெச�ய�ப�ட�. ப�� �தமான ��க���
இைசயைம�த அ��த�. ேக�க ேவ��ய இைசய�த�.
ெத����ய அள�� இ�தா� �த� ���ேயா
�ய�� எ��� �த� இ����ெம�ட� ஆ�ப�
எ��� அ��ேற�.

க�நாடக இைச�� ெம��ைச�� ைகேகா��தா�
எ�ப������? ��தமான க�நாடக ச�க�கேளா�
மகாராஜ�ர� ச�தான� பா�வா�. அத�� ெம��ைச�
க��க����� ��ன� இைசயைம�க ேவ��ய�
ெம��ைச ம�ன�. இ� ேமைட�� ேநர��
க�ேச�யாகேவ நட�த�. பா�� ெகா������ ேபாேத
மகாராஜ�ர� ச�தான� உண���வச�ப�� “சபா�
எ�.எ�.� சா�” எ�� பாரா��யைத இ���
ஆ�ேயா�� ேக�கலா�.
இ�ப�ெயா� ��ட� இ��� ��ைமயான �ய��.
இ��� �ைறய ��ைமக� ெச�ய மகாராஜ�ர�
ச�தான�� எ�.எ�.��வநாத��
��ட�����தா�க�. கால� க���� கால� ஒ�
�ப��� மகாராஜ�ர� ச�தான�ைத� ெகா�� ேபான
�ற� இ�த �ய�� �ட��� ேபான�.
த��� தா� வா����� இைசயைம�த ெப�ைம��
ெம��ைச ம�ன��ேக உ�ய�. த�ழ�களா� அ�
பாட�ப�� வைர�� ெம��ைச ம�ன�� �க�
வா��. அேத ேபால இல�ைக� க�ஞ� எ��ய உலக�
த�ழ�க��கான ேத�ய� ப����� இைசயைம�த

ெப�ைம ெம��ைச ம�ன��� உ��.
வா��தவ� ேகா� மைற�தவ� ேகா� ம�க�� மன��
��பவ� யா�?
அ� நம� எ�.எ�.� எ�� உ��பட� ��
ெப�ைம�ப��� ெகா��ேற�.
***
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FreeTamilEbooks.com
- எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய
ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா�
ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android
Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப��
வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா�
4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ

ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா��
வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா�
�ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI,
AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற
ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம��
����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர
வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க��
பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ��
�ைட�க�ெப�வ��ைல.

எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத��
இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��,
ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த���
எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�,
�ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ�
ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� ��
அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த��
����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative
Commons எ�� உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��.
இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத
எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�

பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா���
ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண���
ச�ப��ய த�� ����தக�கைள இலவசமாகேவ
ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல
அ�ம�கைள� ெப������. ஒ� வைல�ப���
ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம
அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� ��
வ�� ப���கைள ம��ேம நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ��

உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ��
�ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative
Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம�
ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர�
பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ
தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க
ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா���
அவ�கள� ப��க� �ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய
ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள�
பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக
வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ
அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான ம�கைள�
ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க�
ப��பத��� �ைட���

வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க��
�ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத�� க������
ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத�
�ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� ��
����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய�
ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட
��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத��
க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம���
ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம���
����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB,
AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா��
����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட
��தக�கைள யா��� ேவ��மானா�� இலவசமாக
வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த���
எ�த�ப������ வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற
wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய ����தகமாக
மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள�
பைட��கைள “Creative Commons”
உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட

����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத��
ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட
தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail
�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா�
ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர
ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�,
ebook reader ஏ���ெகா��� வ�வைம���

அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா����
ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான
ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க�
��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ��
எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ��������
ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க�
அைன��� இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��,
அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader
ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த��
ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம���
ebook readers ேபா�ற க��கைள நா�� ெச�வதா�
அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக

அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத��
த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக�
எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons
உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள ெவ���மா�
��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப
ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக
Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக����� க��க��
எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல��
நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள
ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய
��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ�
க��� க��களான Desktop,ebook readers like
kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ�
இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf,
ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க�

அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������
ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள
ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத��� அவ�ைற ����தக�களாக
மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க��
க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம��
இைவ “Creative Commons” உ�ம��� ��
ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய��
அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட��
ெகா�ளலா�.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com
/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த
அைன�� எ��தாள�க���� அ���
அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons
License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ���
அ��������

��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ��
�கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள
ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய
����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய����
����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����. ஆகேவ
அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய�
�டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த
எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய� ெதாடர
ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச�
����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ
வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த�

படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ�
ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய �����
ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற�
���� வைகயான ப��க� த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட��
ெகா�ளலா�.
email
: freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com

/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com
/communities/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
�� – http://freetamilebooks.com/meetthe-team/
Supported by
Free Software Foundation
TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ��
ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� –
http://freetamilebooks.com/aboutthe-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com

/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த��
��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
http://www.kaniyam.com/introductionto-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive
/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki
/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத
இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க�
பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.

1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOﬃce odt/ MS
oﬃce doc வ�வ�க��. அ�ல� வைல�ப��
/ இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக��
ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com ��
��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.

————————————————————————
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –

த��� காெணா� – https://www.youtube.com
/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly
/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum
/freetamilebooks
ந�� !

