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சம��பண�
ெபா�க� - 2015 இத� சம��பண�
கால��வ� இத�� ��வன�
அமர� ��தர ராமசா� அவ�க���

உலக� யாைவ��…
ஒ� ச��ைக ெதாட�க ேவ��� எ�ப� ஒ�
தசா�த����� ேமலாக� கா������ கன�.
க��� �ன�க�� நா�� ந�ப�
இரா.இராஜராஜ�� ‘த��‘ எ�ற ெபய�� ஓ�த�
ெதாட�க �ய�ேறா�. அ�ேபாைதய எ�க�
ெபா�ளாதார ம��� அ�பவ பல� அத���
சாதகமா� இ�ைல. இைட�ப�ட கால�
ெகாண��த மா�ற�க� இ�� ‘த��’ எ�ற இ�த
���தைழ� சா��யமா�� இ���ற�.
‘த��’ ஒ� காலா��த�. �ராக வ�ட����
நா�� இத�க� ெகா�� வர� ��ட�. இ� ஓ�
இலவச இத�. இைணய��� இ���� எவ��
�லபமாக� தர�ற���ெகா�ள ஏ�வாக இலவச
PDF ேகா�பாக� �ைட���. பைட�பா�க�
அைனவ�� ச�மான� ஏ����ேய இ��த��
ப�க������றா�க�.
இ� ��த�, �கட�, ���ம� ேபா�
��ைமயான ெவ�ஜன இத�� அ�ல; கால��வ�,

உ��ைம, �ராந� ேபா� அட���யான ���த��
அ�ல. இ�ேபாைத�� ‘த��’ ஓ� இைட�ைல
இத�. இத�� ��ேனா� என ��த� ஜ�ஷ�,
�� நாயக�, இ��யா �ேட இல��ய�
�ற��த�க�, ைட�� �பாவ� மல�க�, � இ��
ெபா�க�, �பாவ� மல�க� ேபா�ற
ப����ைககைள� ெசா�லலா�.
கைல, இல��ய�, �ைர�பட�, அர�ய�, ச�க�,
அ��ய� ஆ�ய �ஷய�க� இ�த இத��
�ரதான உ�ளட�க�களாக அைம��. ���ய
�ஷய� இ�த இத�� ப�க��பவ�க� – �ல
ந�க�ய�ப�ட பைட�பா�க��, பல �கம�யா�
��யவ�க�� இ�� எ��வா�க�. இ��த��
எ����ளவ�க� �ல��� ���ட�, ஃேப���
அ�ல� வைல�� தா�� இ� தா� �த�
ப����ைக� ப�க���.
வ�� இத�க��� ச�க வைலதள�க��
ெபா������� அ�க�ேபா�க� தா�� தரமா�
எ�த� ��யவ�க� ப�க��பா�க�.
��மா�கார�களா� ெபா�வா� ேவைல ெவ��

இ�லாதவ�க�� ��ைப எ��� என
��ைவ�க�ப�� ெபா������ க����� எ�ய
எ���ைனயாக இைத� ெகா�ளலா�.
ஒ�ெவா� இத��� ஒ� ���யமான சமகால�
த�� எ��தா�ைம�� ��வான ேந�காண�
இட�ெப��. அவர� �கேம அ�த இத��
அ�ைடைய ஓ�யமா� அல�க����.
அ�வைக�� இ��த�� ெஜயேமாக��
ேந�காண� இட� ெப��ற�. ஒ�ெவா� இத��
ஒ� ��ேனா�� ப����ைகயாள��� /
எ��தாள���� சம��பண� ெச�ய�ப��.
இ��ைற கால��வ� ��வன� ��தர ராமசா���.
ேபாலேவ ஒ�ெவா� இதைழ�� ஒ� ���ய�
ப����ைகயாள� / எ��தாள� ெவ���வா�.
ெதாட�க� ஞா�. அவ�க���� ெச��� ஒ�
ம�யாைதயாகேவ இைத� பா���ேற�.
இ� ���க ���க ஒ� ���த�. தயா���
�த� ெவ��� வைர எ�லாேம இைணய வ�!
இத���� பைட��க� ெப�வ�, ேத��ெத��ப�,
ேந�காண� ெச�வ�, வ�வைம�� ெச�வ�,

ெவ���� �ழா எ�லாேம இைணய��� �லேம
நட���. இ� ஒ� ப�ேசாதைன �ய��.
இ� ஒ� ெதாட�க�. இத�� வாசக�க��
வரேவ���, அ�ப�க�� ஆதர�� ���� என
ந���ேற�. இத� வ� த�� எ���� வா����
�ல அ�க� ��னக��தா� அைத ெவ�� என�
ெகா�ேவ�. இத� ப��ய உ�க�
எ���ைனகைள (���யமா� எ��மைற�
க����கைள) என�� எ���க�.
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ெசௗ�யா க�ைதக�

� காத�
காதெல�லா� வா�����
ெசா��� ெகா�ட��ைல
அத�ெக�லா� ேநர����
காத��தப� இ���ேறா�

ஒ�ைம�� மா�ய கண�
ச�யா� �ைன���ைல

அஃ��லாம� இய�பா�
மா����ப�தா� �க�

உ� ேகா��ைக எைத��
�ைறேவ��யேத��ைல
உ�தர��தேல ஆ�ைம
எ�� ���வ���ப�

எ� ேதைவகெளைத��
ெசா�னேத��ைல
உண��� ேசைவக�
ெச�வ�� ம�ன� �

சம உ�ைம ேவ���
என� ேக�டேத��ைல
அளவ�ற ெச�ம உ�ைம
என���� உ� ��

ெப��ய� ேப�ய��ைல
இர�� ஒ��� ����
உ� க��ய� கைல��
ஆ��க� ெச����ேற�

ெபாச�� இ�ைல
நா� – எ� ேபா�
எவளா���ைன�
காத��க�யலா� .

ஆைச அ�ப� நா�
ேமாக� ��ப� நா�
காத� ஆ�� வைர
அ�� ஏ��ற���� .
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இதழ�கார� - ெசௗ�யா

01
��த�க� யா���றா�
‘ெக�சாேதடா‘ எ�றா�
‘ச�, ��த� தா�‘ என�
��ரா� �ர���றா�.
02
உ�ள�ைகக�ேல���
க�ன�க� ப��ைக��

அ��ைசயா�� ����
உ� இத�க�� இ�ைச.
03
����� ெகா���
� ��த��வ� க��
உைடய�கா������
வைளய� சலசல���.
04
��த� ���த��ைல
ச�பவஇட� ச���தா�
ச�ம��� ��ெம�
��த� ேபாரா�ட�.
05

இத� �ைவ��� உ�
�ர�� ��த�க���
ஒ�தட��� கைள���
எ� ெப� ��த�க�.

3

ஊட�ண� - ெசௗ�யா

��டெதா� ச�ைட�����
‘ஏ�, ��மா அ������காம
ஒ��கா சா����� ெதாைல‘
எ�றத�� � �ள��ைக��
க�கா�� கன�����ெம�
ேகாப�க� ெதாைல��ேற�.
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'த��' �ைர�பட ���க� –
2014

2014� ெவ�யான த��� �ைர�பட�க��
�ற�பா�� ப�யா��ய கைலஞ�க��கான
ம�யாைத இ�. ந�ச��ர அ�த��, �யாபார
ெவ�� எைத�� கண��� ெகா�ளா� கைல��
ம��மான அ��கார�.

�ற�த �ைர�பட� - �வரச� ���

�ற�த ெபா��ேபா�� �ைர�பட� –
ேகா�சைடயா� 3D

�ற�த இய��ந� - பா.ர��� (ெம�ரா�)

�ற�த �ைர�கைத - ஹ�தா ஷ�� (�வரச�
���)

�ற�த வசன� - ெஹ�. �ேனா� (ச�ர�க
ேவ�ைட)

�ற�த கைத – ����ர� (�வா)

�ற�த ��ன� இைச – ச�ேதா�
நாராயண� (�க�த�டா)

�ற�த ஒ��ப�� – மேனா� பர�ஹ�சா
(�வரச� ���)

�ற�த பட�ெதா��� – VJ சா� ேஜாச�
(வ��ன�)

�ற�த கைல இய�க� - ச�தான� (கா�ய�
தைலவ�)

�ற�த ஆைட வ�வைம�� - ெப�மா� ெச�வ�
/ �ர�ச� அக��ய� (கா�ய� தைலவ�)

�ற�த ஒ�பைன – ப�டண� ர�� (கா�ய�
தைலவ�)

�ற�த ஒ��ப�� – ர�� �����
(ேகா�சைடயா� 3D)

�ற�த VFX / Animation – ெசௗ�த�யா

ர��கா�� (ேகா�சைடயா� 3D)

�ற�த ச�ைட அைம�� – Lee Whitaker
(��கா)

�ற�த நடன இய�க� - ச�� (ெம�ரா�)

�ற�த பாட� இைச – ச�ேதா� நாராயண�
(ெம�ரா�)

�ற�த பாட� ஆ��ய� - ��� (�கபார�)

�ற�த ��ன� பாடக� - ைகலா� ேக�
(இ�த� ெபாற�� தா�… – உ�
சைமயலைற��)

�ற�த ��ன� பாட� – லதா ர��கா��

(மண�ெப��� ச��ய�… – ேகா�சைடயா�
3D)

�ற�த ந�க� - ����ரா� (கா�ய�
தைலவ�)

�ற�த ந�ைக - சேலா� ��ரா (சரப�)

�ற�த �ைண ந�க� - ெஜய�ரகா�
(ப�ைணயா�� ப�����)

�ற�த �ைண ந�ைக – �ள�
(ப�ைணயா�� ப�����)

�ற�த �ண����ர ந�க� – ரா��ர�
(ம�ச�ைப)

�ற�த �ண����ர ந�ைக – �ஜாதா
�வ��மா� (ேகா� ேசாடா)

�ற�த ��ல� ந�க� - பா� ��ஹா
(���த�டா)

�ற�த நைக��ைவ ந�க� - த�� ராைமயா
(கைத �ைர�கைத வசன� இய�க�)

�ற�த �ழ�ைத ந�க� – ெகௗர� கைல
(�வரச� ���)

�ற�த �ைர �ம�சக� –
எ�.�.�����மாரசா�
(http://mdmuthukumaraswamy.blogspot.in/)
***

5

Swappnam : கன�க��கான
இைச - எ� . �ேர�

Swappnam : கன�க��கான இைச
எ�. �ேர�
இைளயராஜா ஒ� நடன �க�����
இைசயைம��றா� எ�ற ெச�� பலைர
ஆ�ச�யபட ைவ�தேதா� ஓ� எ��பா��ைப��
ஏ�ப���ய� . Swappnam (�வ�ன� ) என�
ெபய�ட�ப�ட இ��க����� �ல
ேத�ெத��க�ப�ட பாட�க� ���தக� வ���
ெவ�வ�த� . அ�பாட�கைள ப��ய ஒ�

பா�ைவ .

1. Dreams of the Young – Symphony
ஏ�ைசயா� (அ�ேஷ� ர�ரா� )
வய��க� ஒ�� �� அைலெயன எ���றன .
ேம�க��ய இல�கண�ப� ��னக�������
இைச��� எ�ப�ேயா கா�ேபா�
ஊ������ற� . நா� க�ேச��� ேக���
கா�ேபா� அ�ல . ஒ� ��� தா� . எ����ேதா
�த��� வ�� ெப��காய வாச� ேபா� . அ�த
ேம�க��ய இைச ���� த�வா�� ராக�ைத
இ��� ச�� அ��தமாக அ�����
கா���றா� . அ�ேஷ� சபா�க�� பாட�ப��
கா�ேபா� பா��றா� . �ைண�� ேவ���
அவ��� �ைண வ���றன . ெம��
இ�ைமயாக ��னக��ற� . ந��� ��த�க� ,
கட� , க��ரா , ேமா��� எ�� தாள
வா�ய�க� த�� க�ேச�ைய நட����றன .
பாட� ���� ெபா�� ஒ� க�ேச� ேக�ட
���� ஏ�ப��ற� .
2. Adoration – ��வாசக� : காதா� �ைழயாட
(���மா ச�� & வ�தா ர� )

மா��கவாசக� அ��ய ��ெவ�பாைவ� பாட�
இ� . ேஜா� ராக��� அைம�த இ�த பாட�
எ��த�ட� கைள க�� ���ற� . ‘வ���
�ழா� ஆட’ எ�� பாடக�க� பா�ய�ட� ,
வய��க� ேச��� வ��� ��கார�தைத
ஒ����றன . ஆனா� இ� அ�ப�டமாக ந�
கா�� ேக�காமா� ேஜா� ராக��� இ�ெனா�
�கமாக� ேக�க ைவ����ப� இைச ஞா���
ம��ேம சா��யமான ஒ�� . தாள� ச�வல���
ெச�றா�� , தாள����� ேம����� ந���
ஏேதா ஒ� ெட�ஷைன ஓட ������றா�
இைளயராஜா . இதனா� ந� கவன� பாடைல
��� �தறாம� இ���ற� . ���மா��
வ�தா�� இ�த படைல அழகாக� பா���ளா�க�
. ந�ைம நடன� ஆட�ெச��� பாட� இ� .
3. Romance – �ர��த ர�ேனா�வாலா (சர�
���ன� )
இ�பாட�� ��த�க�� ப�வாஜு� ச���ண�
ம��� ��ர� அ��த��� வா����றன என
ராேஜ��ர �மா� எ�ற இைச ர�க� தன

�ம�சன��� ��������தா� . இ�� நட���
தாள ஜால�கைள எ�னா� இ���
உ�வா�க��ய��ைல எ�பைத ஒ��� ெகா�ள
ேவ��� .
இ�த� பாட� ேச���ைச�� (�ர� )
���ய��வ� ெகா���ற� . ெசா�க���
ஏ�றா�ேபா� ெம��� ஒ� கா���ய� இ���ற�
. அேத சமய� அ�� ஒ� ெம�ைம�� இ���ற�
. இ�த இர�ைட�� எ�ப� ஒ�� ேசர�
கல�தா� எ�ப� அ�த கட�����
இைசஞா���ேம ெத��� . ந��� வ��
�வர�ேகா�ைவக� பாடைல இ���
ெம�ேக����றன . சர��� ஏைனய
பாடக�க�� அ�ைமயான ஒ� க��ட�ைத
எ�����ளன� . இ�த பாட� ெவ�� நா��
��ட பாட� என ந�ப��ய��ைல . அ�த
நா�� ��ட����� எ�வள� த��ர�கைள
ஒ��� ைவ�����றா� இ�த ம�த� .
4. Recognition – Voice Symphony ��ன
����� (���மா ச�� ���ன� )

�லஹ� ராக�ைத எ��� அைத ேம�க��ய
ேச���ைச� ச�டக����� ெகா�� வ�வ�
�லபம�ல . இத�� �� இைளயராஜா ‘��த�ேல
ேமக� வ��’ பாடைல �லஹ� ராக���
ெகா������றா� . ஆனா� அ� ெச��ய�
த�ைம வா��ததாக இ���� . இ�� பாட�
ஆர����� ��� பல �ர�க� �லஹ���
ெவ�ேவ� �வர�கைள ‘ஹ�’ ெச�ய எ�லா�
ேச��� ந� கா�� இ�ைமயாக ��� . �����
ேம�க��ய ஹா�ம� ��ப�� ெச�ய�ப�ட
ஒ�� இ� . அ�த vocal ஹா�ம� ���த�ட�
���மா ‘��ன �����’ ���த� ேபா� பா�
���பா� . அவ� ���த�ட� பல �ர�க�
ம�ப��� ஹா�ெமா� பாட ஆர����� .
இ��ைற ஹ� ெச�வத��� ப�லாக
�வர�கைள� பா�� . ேவெறா�
இைசயைம�பாளராக இ�����தா� இைத ஓ�
அ�ைமயான ப�ேசாதைன �ய�� எ���
அவ�� ஆக �ற�த ஆ�க� எ��� நா�
ேபா�����ேபா� . ஆனா� ராஜா இ� ேபா�
பல �ஷய�க� �ன�� ெச�வதா� ராஜ
ர�க�களா�ய நா� ர������ இவ�ைற�

கட�����ேறா� .
5. Reverence – பேஜஹ� (ராஜ� பாத�
���ன� )
இ�த ஆ�ப��� �ற�த பாட�யான ராஜ�
பாத� நம�� இ�� அ��கமா�றா� . இ�
�ரபலமான ஒ� பஜ� . ��� ஒ� பாட����
ெசா�ன� ேபா� , இ��� ராஜா இ�
�ர�கைள ஒ���ைண��றா� . ஒ� ப�க�
பாட� ந�ைம ஆ��த �யான �ைல�� ெகா��
ெச��ற� . அேத சமய� இ�த� பாட�� ஒ�
க��ர� இ���ற� . இ��� உண��கைள��
பாத� த� �ர�� அ��தமாக ெவ��ப����றா�
. இைட�ைச�� வ�� ��லா��ழ�� �ைண��
பாட��� ேம�� இ�ைம �����றன .
6. Realisation – அ�ைமேய அ�பா (�தா
ர�நாத� , வ�தா ர� , ��வா� ம���
���ன� )
இ�த� ��வாசக ெச��� ராஜா�� ‘��வாசக�’
ஆ�ப��� நா� ேக�ட ஒ�� தா� . அ�� அவ�

ேம�க��ய இைசைய� ��பலமாக ைவ��
பா���� இைசயைம����பா� . இ�� கானடா
ராக�ைத� ேத��ெத���றா� . �த�� ெவ��
வய�� ப�க��� ஒ��க �தாைவ பாட
ைவ��றா� . �தா�� �ர�� ேதனாக ஒ���ற�
கானடா . அவ� பா� ���த�ட� �ைண
கானடாைவ அேத இ�ைம�ட� ����ற� .
இத��� �ற� �ர�க�� அ�ைமயான
ேச���ைச ெதாட���ற� . வ�தா�� ��வா��
ெச��� பாட , ேச��த �ர�க� கானடைவ
ஹா�ம� வ��� பா���றன . இ�த இைச�
ேகா�ைவ ந�ைம ஆ�ச�ய��� ஆ����ற� .
ஒேர ெச��� . ப�ேவ� வ�வ�க� .
7. Wisdom – அ�ேயெம�த க�ன� (பர�
��த� )
இ� ந�தனா� ச���ர��� உ�ள பாட� .
த�டபா� ேத�க� �ரபல�ப���ய ெம�� .
��த�க� வா���� நைட அ�ைமயாக உ�ள� .
மா� வ�� நைட பாட��� ��த� கவன�ைத�
ேச���ற� . பர� ��த� ந�றாக பா�����றா�

.
8. Awakening – ேகா� �ல�ப (சர� ,
அ�ேஷ� ர�ரா� , வ�தா ர� ம���
���மா ச�� )
இர� ப�� ம���� ேக�டா�� ந�ைம இ�த�
பாட� காைல ஐ�� ம���� ����
ெச����� . ��ய� இ��� உ��காத
இள�காைல ேவைள�பாட�� . ெம�வாக
த���ெகா������ ��த�க� ��ெர�� ஒ�
ஃபர� வா���ற� . எ�ேலா�� அ�ைமயாக�
பாட , கைட��� வ�� ேச���ைச இ�த
பாடைல ேவெறா� �ைல��� ெகா��
ெச�����ற� . இர�� ��ட� பாட�தா� .
இ��தா�� அ�� பல �ஷய�கைள� ���� ,
ந� மன���� �ைழ�ப� ராஜா���� ைக வ�த
கைல .
9. Dream of the Old – ��ேவ�வ� த�ஷ�
(ராஜ� பாத� , அ�ேஷ� ர�ரா� ம���
���ன� )

இ� �வா�� ��நா�� �ரபலமான ெம�� .
க�ேச�க�� அ��க� பாட�ப��ற� . மனைத
வ���ெகா���� பாட� . ராஜ���
அ�ேஷ��� அ�ைமயாக� பா��றா�க� .
10. Truth – அ��� �வ�� (இைச ஞா�
இைளயராஜா )
ராஜா�� �ர�� ���ல�� ��ம��ர�
வா��க�ப�� ஆ�ப� �ைறவைட�ற� .
ஆ�ப��� ��� �ற�ப�ச�க� உ�ளன :
ஒ�� இ�� வ�� �த �தமான தாள க�க� .
ஆ�ப� ���� தாள வா�ய�க� த�
�தான�ைத ����ெகா�ேட இ����றன .
இர�டாவ� ேச���ைச . ந� க�நாடக
ராக�கைள ைவ�� அ��தமான ேச���ைசைய
இைசஞா� ெகா���றா� . ��றாவ� எ�லா
ெம���க�� ெம�ைமயாக�� ம�ரமாக�� அேத
சமய� நா��ய���� உக�ததாக உ�ளன .
ஒ� �ைற ‘�வ�ன�’ ஆ�ப�ைத� ேக�டா�
அ����� ��வ� க�னமாக இ���� .

***
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��ய எ�ைஸ� : �ைன�� �ைனவ�ற��
�ேர� க�ண�
எ�ச��ைக
இ�க��ைர�� பா�ற� ெதாட�பான
ெகா�ைசயான வா��ைதக�� ச�பவ�க��
எ�ைன�� �� வர����. பாசா��க�� �ல�
த�கைள ஒ��கவா�க� எ�� ����க
����வ�க�, ஆபாச வா��ைதகைள�
ேக�ட�ட� ���காத� ேபா� ந���

�க����பவ�க� அ�ல� இைவக�����
உ�ைமயாகேவ �ல� ��க ேவ��� என
�ைன��� ஆ��கவா�க�, ���யா�மா�க�
எ�லா� இதைன வா��கலாம���க
ேவ���ேற�. ேகாபெம�லா� இ�ைல,
அ�பாக�தா� ெசா��ேற�. நா�� ெபா�வாக
ேவ� வ���லாம� இ���� ேபா����
ெகா�� ���� வா��ைதகைள� ெகா��
எ��பவ�தா�. ஆனா� பா��க�, இ�ப� எ�த
ேவ��ய க�டாய�ைத ஏ�ப���ய�
சா��ேவ�தா எ��ய ‘��ய எ�ைஸ�‘ எ��ற
இ�த த�வரலா��� ��ன�தா�. அ�
மா��ரம�ல.
இ�த ‘த��‘ எ��ற ���தைழ �வ�������
�.சரவணகா���ேகய� (வா���க� CSK) எ��ய
பர�ைத ��� எ��ற க�ைத� ெதா����
�லவ�ைற வா��ேத�. நா� ெபா�வாக க�ைத
எ��ற வ�வ������ ஒ������பவ�.
ஆனா� ம�த� அ�� ப�ைடைய�
�ள������றா� எ�� ேதா���ற�.
அ�ம����லாம� ம��தா எ��ற வ���வ�

வ�வ அனா�காைவ வ���� �ன� �ன�
���ட�� �ய��� ெகா����றாேரா எ��
ேதா�ற ைவ��மள��� ��ரமா� �����
ெகா����பவ�. அவ�ைடய இத�� ைசவமாக
எ��னா� அ� கட���ேக அ��கா�. ச�யா?
*
1. த�டபா� அ�ண�
எ��ைடய ��வய�� நா�க� வ���
வ����த ஒ������தன ���� ��பாக
�ளமான ��ைண ஒ�� இ��த�.
இ�ேபாெத�லா� யா� ��ைண ைவ�� ��
க���றா�க� எ�� �ல�ப ஆர���தா�, ‘அ�த�
கால��ல எ�லா�…’ ெதா� வ����ெம�பதா�
அைத� த����ேற�. அ�த� ��ைணதா�
எ��ைடய ேபா�மர� எ�றா� அ�
�ைகயாகா� (இ��� பைழய பா�தா�). அ�த�
��ைண�� சா���ட�தா� �த� �கெர�
(பய�கர இ�ம�), ந�ைகக�� யா�ைடய
��ேவ� ெப��, ��கலான அ���ரா

���ர�க� எ�� எ� ந�ல�, ெக�ட�
சகல�ைத�� க�����ேற�.
அ�த� ��ைண��தா� த�டபா�
அ�ணைன அ��க� பா��ேப�. ������
�ைழ�� ேபா�� அ�ல� ெவ�ேய வ��
ேபா�� ஏற��ைறய அவ� ��ைண��
அம�����பா�. அவ��� வய� ��ப�����
��ப�ைத����� இ��கலா�. ஆனா� உைழ��
���ேக�ய க��ம�தான உட��ட� ஆ�
இ�ப�ைத�� ேபா� இ��பா�. க��பான
�க��� ெவ��� த��� ஒ��ட� இ��தா��
அவ�ட� ஏேதாெவா� �ள�கெவா�ணா
கவ����� �ைட�� இ��த�. அவ� �����
ேபா� பா��க அ�தைன அழகாக இ����, �கேம
���ப� ேபால. �ல����தா� அ�ப� அைம��.
�ைகயல�கார�� ஏற��ைறய ர���ைடயைத�
ேபாலேவ இ����.
எ�ேபா�� அவைர���� ஒ� ஜமா இ����.
ஏற��ைறய அவ�வயைத ஒ�தவ�க�தா�. ஆனா�
ஒ� ெப�யவ�� உ��. ெப��பாலான

��ட�க�� அவ�தா� மா��� ெகா�வா�.
ப�ைட சாராய��� நா�ற�� ம�டமான ����
மண�� எ�ேபா����������. நா�க� வ��த
���� உ�ைமயாள� அ�� இ��க��ைல.
மாதாமானா� வாடைகைய மா��ர� வ��
வா��� ேபா�வா�. எ�ேலா�ேம
���தன�கார�க� எ�பதா� ��ைண��
�க�� இ�த�கேளபர�ைத யா�� ேக�க�
��ய��ைல அ�ல� ெபா��ப��த��ைல.
ேம�� த�டபா� அ�ண� ர�� ேவ�.
எத�� வ��?
ஆனா� த�டபா� அ�ண� ��ைண��
அம�����பைத� த�ர ெபா�வாக யா����
எ��த ெதா�தர�� தரமா�டா�. �������
ெப�க� வ�தா� ம�யாைதயாக ஒ��� அம���
ெகா�வா�. ெப��பா�� எ��ஆ� பாட�கைள
உர�த �ர�� பா�� ெகா����பா�. ����
�ைல���ள ம�க��� எ��ஆ� எ�றாேல
அ�ேபாெத�லா� ெத�வ� மா��. ஏ� அவ�
மைற�� இ�தைன வ�ட�களா��� இ��� �ட
அவ�ைடய �ற�த நா��� �ைன� நா���

���� ெவ�ேய ேமைடயைம�� �ைக�பட�ைத
��கா��� ெப�ய ைச� ���க�க�� எ��ஆ�
பட�பாட�கைள நா� ���க அலற ��வா�க�.
வடெச�ைன�� இ��� �ட ெத����� ெத�
இ�த�கா��ைய� பா��கலா�. இ�� அர�ய�
சா��ட�� ஆதாய��ட�� இய��பவ�க� �ல�
உ�� எ�றா�� எ��ஆைர இ�ன��
கட�ளாகேவ �ைன��� ெகா����பவ�க�
பல�. த��ைடய ஆ�ைமைய இ�தைன
�றைமயாக வள���� ெகா������
எ��ஆ�� �� ஆ�ச�யமாக�� �ர��பாக��
இ���ற�. மா��ெக��� �� என இ��
ைட�ட� ���� ெகா����பவ� எ�லா� ஒ�
�ரா�ைட ெவ��கரமாக வள��ெத����
�ஷய��� அவ�ட� ��ைசெய��க ேவ���
எ�� ேதா���ற�.
எ��ஆ� பாட�கைள த�டபா� அ�ண�
�வார�யமாக பா� ���த�ட� ��������
ஜமா பாரா�� ம��வா�க�. �ல பாட�கைள
���� பாட� ெசா�வா�க�. அவ�� ச��காம�
அ�ல� ம��காம� அேத உ�சாக��ட� ����

பா�வா�. எ�ேபாதாவ� �வா� (“ெதா�ைபேயாட
பா�� ஒ�� எ��� ��, த�ட�”)
பாட�க�� இைட�� வ��. சமய�க��
����� ப�லாக க�சா �ைக�� கா�டமாக
கா��� �ைற�� ���. இர�����
���யாச�ைத� க������� �றைமெய�லா�
அ�ேபாேத என�� வ����த�. த�டபா�
அ�ண� ேசா���� எ�ன ெச��றா�, எ�ன
ேவைல ெச��றா�, அவ�ைடய ��
எ�����ற� எ�பெத�லா� என��� ெத�யா�.
பக� ���க ஏற��ைறய அ�த�
��ைண��தா� இ��பா�. அவ� இ�லாத
சமய�க�� ��ைண ெவ��ேசா� ஒ� �த
ேசாக�ைத ஏ�ப����. அ�ல� அ�ப�யாக நா�
�ைன��� ெகா�ேட�.
இ�ப��ப�ட த�டபா� அ�ண�தா� ஒ�
நா� அேத ��ைண�� ��பாக ெவ���
ெகா�ல�ப�டா�. �ைன� ெத��� அ��தா�
மன���� அ�ேத�. அைத� �ற� ெசா��ேற�.
பாட�க� பா�வ� த�ர த�டபா� அ�ண�

�வார�யமாக கைத ெசா�வ��� ��ப�ன�.
கைத எ�றா� ��மா�கைதகேளா அ�ல� ‘ஒ�
ஊ�ல…’ எ�ப� மா��யான கைதக� அ�ல.
த��ைடய வா��ேலேய �க��ததாக
�வ���� காஸேனாவா கைதக�. ெபா�வாக
அ�த ஊ�� உ�ள இளவய� (சமய�க��
ந�வய��) ெப�க�� யா� யாைரெய�லா�
எ�ப� ேம�ட� ெச�தா�, அத�� எ�ப�
ெய�லா� ச�ம��க ைவ�தா�, எ�ப�ெய�லா�
ெச�தா� எ�பைத� ெகா�ைசயான
வா��ைதக�ட� �வ��பா�. ��� பட�
பா���� ெகா������ ��ட���
அைம��ட� நா�ைக� ெதா�க ேபா���
ெகா�� ேக��� ெகா������ ஜமா, அவ�
ெசா�� ���த�ட� ேக�யாக� கலா��க
ஆர���� ���. அவ�� அைத� ப��ெய�லா�
கவைல�படாம� “…�தா பா�களா,
உ�க��ெக�லா� ெபாறாைமடா” எ�� ����
��� இ�ெனா� கைதைய� ெசா�ல ஆர����
��வா�.
த�டபா� அ�ண���� என��மான

உைரயாட�க� அைம�த� ெசா�பேம. ெப���
�ர������ தா� அவைர� கவ��ேப�.
��வ�க��� எ�ேபா�ேம ெப�யவ�க�
உலக���� ேபா� அவ�க� ெச���
கா�ய�கைளெய�லா� ெச�ய ேவ��� என
மன� அ���� ெகா�ேட����� அ�லவா?
அ�த வைக�� என��� ���த ஆ�ைமயாக
த�டபா� அ�ண� இ��தா�. அவ�
�வகாரமான கைதகைளெய�லா� ெசா���
ெகா������ ேபா� ��ைண�� �����
அம��� ரக�யமாக ஆனா� கவனமாக ேக���
ெகா����ேப�. அவ� ஒ��ைற எ�ைன�
கவ��� ��� “———- (ஒ� ேமாசமான
ெக�ட வா��ைத) எ�னடா இ�க பாா�கேற?”
எ�றா�. ஆனா� அ�த வைசயா� என���
ேகாபேம வர��ைல. ஏென�� அவ� அ�ப�
ேக�டேத ஒ� �ழ�ைதகைய� ெகா��வ�
ேபா�தா� இ��த�. ஏ� அவ� �க��ட வழ�க�
ேபா� ���தவா�தா� இ��த�. “இ�ல�ணா…
��மாதா�.” எ�� இ��ேத�. எ� �க���
அ�ேபா� ‘ப��கற ைபய�‘ கைள இ��த�.
எனேவ எ��ட� அவ� ெகா�ைசயான

வா��ைதகைள இைற�� கலா�டா ெச�ய
மா�டா�. �ட இ��பவ�க�� அ�ப�ேய. ம�ற
ைபய�க� எ�றா� ����� ேவ��ெம�ேற
அ��� அ���வா�க�. அ�ப�யாக த�டபா�
அ�ண� ��ய கைதக�� ஒ�� எ�ைன
�க�� கவ��த�. அத�� �� இ�ெனா�
ச�பவ�.
2. ���ர ச�த ெப�ம�
��ைணதா� எ��ைடய ேபா�மர� எ��
ெசா�����ேத� அ�லவா? ஒ� ந��தர வய��
ெப�ைண அவ� �ர�ைஞ��லாம� அ�த�
��ைண�� ப������� ேபா� ஆைச �ர�
தட�ய ச�பவ� அ�. இ�ேபா� �ைன�தா��
��ற�ண��� ெவ�க�மாக�தா� இ���ற�.
எ�றா�� அ�த வய����ய பா�ய� �ன�ட�
ெச�த கா�ய� அ�. த�டபா� அ�ண� பக�
ேநர�க�� ��ைண�� �ழ��வைத� ேபால
இர� ேநர�க�� இ�த ெப�ம� ப�����பா�.
சர��மாைர �ட அகலமாக இ���ற இ�ேபாைதய
ந�தா அள�� ஆஜா�பா�வாக இ��பா�.

ஆனா� ஆ� பா��க அ�தைன அழ���
அவல�சணமாக�தா� இ��பா�. காைல ேநர���
��வ�களா�ய நா�க� ��க� கல�க��ட�
ெவ�ேய வ�� ேபா� ஒ� கா��ைய� பா��க
ேந���. ��ைண�� ���� ெகா������
இ�த� ெப� எ��� எ�ேர����� காவா��
ேசைலைய ஏற��ைறய ெதாைட வைர ����
ெகா�� ��றவா��ேலேய சளசளெவ�ற
ச�த��ட� ���ர� ேபாவா�.
ெத��� நடமா�� எவைர� ப���� கவைல�பட
மா�டா�. நா�க� ஒ��த �ள����ட�
இ�கா��ைய மைற�கமாக பா��� ர����
ெகா����ேபா�. சமய�க�� நா� கரைம�ன�
ெச�தவ�� இ�த� கா��ைய �ைன���
பா���� ெகா�வ���. ஆனா� ���த�ற�
ஐேயா, இ�த ெப�ம�ையயா �ைன���
ெகா�ேடா� எ�� அ�வ��பாக �ட இ����.
மன� இய��� ����ரமான ��ப�க�� ஒ��
இ�. ெஜயேமாக�� ஏழா� உலக� நாவ��
ேகா�� ���க�, ேபா���ட� த��ைடய
ஆைசைய ெசா��� ச�பவ� �ைன���
வ��ற�. உ��ப�கைள ெப���

ேபா�வத�ெக�ெற வள��க�ப�� �க
அவல�சமான, �ேநாதமானெதா� �ல�� ேபால
இ���� ��த�ைம�ட� ஒ� நாளாவ� ப��க
ேவ��� எ�ற ���க�� ��டகால
ஆைசைய� ேக�� ேபா�� �ைக��� ேபாவா�.
3. பரம�வ �த�யா�
ஒ� நா� ந�ப�க�ட� மைலயாள�பட� ஒ��
பா��க� ெச����ேத�. த��ரா�� எ��ற
�ர�ளா ந��த �ைர�பட�. த�ழக�ைத�
ெபா��தவைர மைலயாள�பட� எ�றாேல அ�
��றா�தர ���� பட�தா�. ெச�ைன��
�க�பழைமயான �ேய�ட� அ�. த��நா���
�த� டா��ஸூ� �ட. ��மா ெச��ர� எ�ற
அ�த அர���தா� இ��யா�� �த�
ேப��படமான ஆல� ஆரா �ைர�ட� ப�ட�.
ேபாலேவ த��� �த� ேப��படமான
கா�தாஸூ�. ��மா�� ஆ�வ�ைடய ��ேகச
�த�யா� எ�பவரா� க�ட�ப�ட�. அவர�
மைற���� �� அவர� மகனான பரம�வ
�த�யா� ��வாக�ைத ேம�ெகா�டா�.

�ேய�ட�� ெபயைர�� ‘��க� டா���‘ என
மா��னா�. எ��ஆ�� ெந���ய ந�பரான
இவ� ெதாட��� எ��ஆ� பட�களாக�
�ைர��டா�. ஏற��ைறய அைன��ேம ��
நா�க��� ேம� ஓ�ய�. அர�க� ���க
பரம�வ �த�யா� த�ழக ந�க, ந�ைகய�க�ட�
எ���� ெகா�ட �ைக�பட�க� ஆ�கா�ேக
ெதா��� ெகா������. பட� ஆர����� வைர
அைவகைள ேவ��ைக பா���� ெகா����ப�
பா�ைவயாள�க�� வழ�க�. (“ம��ளாேவாட
�ைலைய� பா�டா”) ெப��பா�� அைவக��
எ��ஆ�தா� இ��பா�. ஆனா� எ��ஆ�
�த�வரான �� அவர� பட�க��
ம�ெவ���க�� ஓ��� ேபா� �ேய�ட�
ெநா��� ேபான �ைல�� மைலயாள�
பட�களாக ேபாட ஆர���தா� �த�யா�.
ெப��பா�� �ர�ளா, �பா ேபா�றவ�க� ந��த
மசாலா� பட�க�. இைட�� ��� ��ட�
ஏதாவ� ��� பட� ஓ��. அ�வைர அைம�யாக
அம�����த ��ட� இ�த� கா��கைள
வா��ள�� பா��� ���த�� பரபரெவன

ெவ�ேய� ���. இ�தைன��� அ��
உட���� கா��க� �ட இ��கா�. மா�ச
மைல மா������� ஒ� ந��தர வய�
ெப�ம� ெதா������� மா�பக�க� ���க
உட�ைப� ெசய�ைகயாக� ேத���� ேத����
����� கா��க� ம���தா�. சமய�க��
�க� �ட�ெத�யா�. இ����� �� ேக�ரா
நக�� ேபா� ச�ெட�� ெவ�ட�ப�� அ�வைர
ஒ�பர�பா�� ெகா����த ஒ��ன�
�ைர�பட� கா�ட�ப��. �ல
மைலயாள��ைர�பட�க�� இ�வா� த�யாக
இைண�க�பட� ேதைவ��� ஒ��ன�க�ேலேய
இ�ேபா�ற கா��க� இ����.
ெகாைலெவ��ட� இ�த�கா��க��காக
ெபா�ைமயாக� கா������ ��ட� ஒ�ேவைள
இ�த ��� ��க� ஒ�பர�பா ��டா�
ெவ��பைட�� ேச�கைள� ேபா�� ட�ட�
எ�� அ��� உைட�� ��� எ��ச�ட�
ெவ�ேய�வ�. ��� �� �ஷய��� ஒ�
ச�ேகத �ைற�� இ��தைத� க�����ேதா�.
அதாவ� பரம�வ �த�யா� �ைரயர�க���
வாச�� ேச� ேபா�� அம�����தா� ��சய�

அ�� ��� �� உ��. இத�� எ�ன காரண�
எ�� ெத�ய��ைல. காவ��ைற�ன� வ�தா�
அவ� சமா���� ெகா�வா� ேபால. அவ�
இ��தா� எ�க��� ெகா�டா�டமா�
ம���ட� ��ெக� எ��ேபா�.
4. ��ைண�� ஒ� ச�லாப�
பட� பா��க� ேபா���ேத� அ�லவா?
அ�ைறய நா� ேசாதைன நாளாக அைம��
��� �� எ��� காணாம� அ�த
�ைர�பட�ைத ப���ைர�த ந�பைன ���
��� ெவ���ட� �� ����ேன�. இர� ம�
12-�� ேம� இ��கலா�. ப�� ம�யான�ட�
���� �ரதான கத� அைட�க�ப��. ஒ� ந�ல
ஆசா�யா� ெச��க�ப�� ந�ல வைள�
ேவைலக�ட� உ�வான மர� கத� அ�.
ெவ��� உ�ள ைக���ைய பலமாக த��னா�
யாராவ� எ��ச�ட� எ��� வ�� கதைவ�
�ற�பா�க�. �ல� ���வ�� உ��. இ����
ைக���ைய பலமாக� த���� எவ��
�ற�காததா� எ�ன ெச�வ� எ��ற

ேயாசைன�ட� ��ைண�� அம��ேத�.
அ�ேபா�தா� ��ைண�� �ைல�����
�ற�ைட��� வழ�க� ேபா� ����
ெகா����த, ெத��� ���ர� ேபா�� அ�த
ெப� ம�ைய� பா��ேத�. எ�த�
�ரைண���� ���� ���� ����றா�
எ�� ந�றாக� ெத��த�. ������ட�
����� பா��ேத�. ஓ� ஈ கா�கா இ�ைல.
ந��� ெச�� அ�த� ெப�ம���
அ��� பா��ேத�. ேசைல ஏற��ைறய
�ழ�கா��� ேம� ஏ� ெத�ைன மர�
ேபா���த கா�க� ���� �ட�தன. ஏேதா
அைழ���கான ச�ேகத� ேபாலேவ இ��த�.
பய�� ெகா�ேட கா�க�� �� ைக ைவ���
பா��ேத�. ெசார ெசாரெவ�� பாறா�க���
�� ைக ைவ�த� ேபாலேவ இ��த�. பயமாக��
இ��த�. ஆ�வமாக�� இ��த�. ம�ப���
����பா��� ��� ெதாைடக��
��ேன�ேன�. ெகாசெகாசெவ�� ைக��
ப�ட� ப�யார�தா� எ�� �ைன��ேற�.
ப�����த உட�� இ��� அைச� வரேவ
ச�ெட�� ஒ���ேன�. ��� ேநர� க���

ம�ப� ப�யார�ைத தட�ேன�. அைச� ஏ��
இ�லாததா� இ��� ைத�ய� ெப��
�ைலகைள அ��� ���ேத�. இ��த ெவ���
அ�ப�ேய ேமேல ஏ� ப��� ேம�ட� ெச�ய
ேவ��� ேபால இ��த�. ஆனா� அ�த�
ெப�ம� க����� ஊைர� ���னா�
எ�ன ெச�வ� எ�� பயமாக�� இ��த�.
அவ� ஊைர� �ட ��ட ேவ��ய��ைல,
��ைச மா�����த எ�ைன ஒ�ைற�
ைகயா� ���� அைற�தா� �ட என��� கா�
ெச�டா�� ேபால. அ�தைன ஆஜா�பா�வான
ெப�ம�. எனேவ எ� ���ைளயாடைல
அ��ட� ���� ��� அ�����த ��கா
ஒ���� ெச�� ப���� ெகா�ேட�.
இ�ெனா��, ஒ�ேவைள ேபாைத�ேலேய
அ�த� ெப�ம� எ�ைன அ�ம�����தா�
�ட எ�ப� க��தமான ேபா�� ேம�ட�
ெச�வ� எ�� ெத�����கா�.
�ண����ேப�. இ�ெனா� சமய���தா�
இ�த உ�ைமைய நா� ���� ெகா�ேட�.
5. � ச��� ஓ� உட�ற�

த�டபா� அ�ண� ெசா�ன �வகார�
கைதக�� ஒ�� என�� �க�� ������த�
எ�� ெசா�ேன� அ�லவா? அ�த� கைத
எ�னெவ�� பா��ேபா�.
ேச� அைம����த ெப��பாலான ��க��
(��ைசக�) க�வைற வச� இ��கா�. ���ப�
�த� ெகா�� எ�வாக இ��தா�� மைறவாக
ெத��க��தா� ����� ெகா�ள ேவ���.
எனேவ ெவ��ச� வ�வத�� ��� ெப�க�
மல, ஜல �ஷய�கைள ����� ெகா�வா�க�.
�� வ�� ப�� ேவ� எ�க�ைடய �����
எ�ேரேய இ��த�. த��� ���பத�காக
ஏ�ப�� ச�ைடக�� இைறப�� வச�க�
இ���றேத, சமய�க�� கா� ெகா���� ேக�க
��யா�. ெப�க� �ட த�க��� ஆ����
இ��பதான பாவைன�� பர�பர� ����
ெகா�வா�க�. நா�க� �����பாக அ�த
வைசகைள ேக�� அ�ப��ேபா�. இ�ப�யாக
அ�காைல�� ����� ெகா����த
ெப�கைள எ�க� ������த �ழவ� ஒ�வ�
மைற����� ச�ன� வ�யாக� �ன�� பா����

ெகா����தைத� க������ ��� அ�த�
ெப�க� ச�ைட�� வ�தா�க�. ேவ��ைக
பா��த ெப�� ��மா பா��காம� ���� ஒ�ைற
�ைக��� ெகா�ேட பா���� ெகா����த�
ேபால. இ���� ஒ���த ெவ��ச����ைய
ைவ�� க���������றா�க�.
இ���� ச�, பக� ேவைள�� மல, ஜல����
எ�ன ெச�வா�க�? அத�காகேவ இய�ைகயா�
அைம�த� � ச��. ��யதா� அைம����த
ச��� எ�தெவா� ���� �ைழ� வ���
இ��கா�. எனேவ மல� க���றவ�க��� இ�த
ச�� வச�யா� ேபா���. ரா�வ �ர�க��
அ�வ��� ேபால �த�தமான �ற�க�� ��ய
மல�க� இர�� ப�க�க��� �ைற������.
எனேவ இ�த� ச���� � ச�� எ�� ெபய�
வ����க ேவ���. ெபா�வாக யா�� இ�த
வ�ைய� பய�ப��த மா�டா�க�. அ�ப�ேய
அவசர���� (இ� ேவ� அவசர�) யாராவ�
ேபானா� ��த ைவ�� அம������� ெப�க�
ச���� ெகா�ேட ச�� ேநர� எ��� ���
ெகா�வா�க�. இ� ���� வச� �ட ஒ��

உ��. “உ� ��ைச� பா��தா ேப�றவ �ட
எ�����க மா�டா” எ�ப� அ�. ஓ� ஆ�
ெமா�ைகயாக இ��தா� “இவ���� ேபா�
எ�����க ேவ��மா?” எ�� மல� க���ற
ெப�க� �ட எ��� ெகா�ளாம� அ�ப�ேய
அம�����பா�க� எ�ப� இத� உ�ெபா��.
இ�ப� மல� க���ற ெப�கைள� �ட
ஒ������ ேவ��ைக பா���றவ�க�� உ��.
இ�ப�யான � ச��� ஒ� ெப��ட� உற�
ெகா�ட கைதைய�தா� த�டபா� அ�ண�
�வார�யமாக� ெசா��� ெகா����தா�. அ�த�
ெப� த�டபா��� உற� ேபால. எ�ப�ேயா
அவைள� ச�ம��க ைவ�� அைழ�� வ��
��டா�. ஆனா� மைறவான ேதா�வான இட�
எ��� ெத�பட��ைல. எனேவ அ�����த �
ச���� அைழ��� ெச�����றா�. மாைல
���� இ��ட� �வ������� அ�த ேநர���
எவ�� அ�� மல� க��க வ����க��ைல.
அ�த� ெப���� ஒேர அ�வ���. ��ேன,
����� மல� �ைற������ ஓ� இட��லா
உற� ெகா�ள ����? இ��தா�� த�டபா�

அ�ண� எ�ப�ேயா ைந��யமாக� ேப�
எ�ெக�ேகா ��த��� அ�ெப�ைண� �வ���
சா��� பாவாைடேயா� ேசைலைய����
ேம�ட� ெச�ய �ய�����றா�.
இ�த� ��கலான ேபா�� ெப���
��ைமயான ஒ��ைழ�� இ�லாம� உற�
ெகா�ள ��யா�. ந�ல வச�யான ேகாண���
��றா�தா� ெச�ய ����. இைத�� ��ன�
ஒ� சமய���தா� அ�பவ���வமாக ெத���
ெகா�ேட�. ஆ��ல �ல�பட�க�� எ�லா�
எ�தைனேயா வச�யான இட���தா�� ஏ�
��கலான இட�க�� ��கலான ேகாண�க��
�ரம�ப�� உற� ெகா��றா�க� (கா��
ெச��� மா��ர� இ����) எ�� ஆ�ச�யமாக
இ����. அ�த� ெப��� உண��� �����
த�டபா� அ�ண��� ஒ��ைழ���
ெகா����த ேபா� அ�த இைட�� �க��த�.
மல� க��பத�காகேவா அ�ல� ேவ�
அவசர���காகேவா ஒ� ெப�ம� அ�த
வ�யாக வ�����றா�. த�டபா� அ�ண�

க�கைள �� இய��� ெகா����தா�.
ஒ��ைழ��� ெகா����த ெப��� அேத
பரவச �ைல�� இ��தா�� யாராவ�
வ��றா�களா எ��� கவ���� ெகா����த�
ேபால. ெப�க���� பா�கா�� உண�� �க
அ�க�. வ��ற இ�த� ெப�ம�ைய பா���
��ட�. உடேன த�டபா� அ�ணைன� த�ள
�ய�����ற�. ஆனா� அவேரா அைத�
ெபா��ப��தாம� த� கா�ய��ேலேய க�ணாக
இ������றா�. ஆனா� அ�த� ெப� இவைர
வ�வாக த�� ��� ஓ���ட�. ����
ெகா������ ���ட� இவ� க�ைத மா��
��� ெகா����தாரா�. த�டபா� அ�ண�
இைத� ெசா�� ���த�� ������த ஜமா
வழ�க� ேபால அவைர ெவ��ேப��வ� ேபா�
����� த��ய�. ஆனா� கைத அ�ேதா� ��ய
��ைலயா�. � ச��� ஒ� ெப�ம� கட��
ெச�றா� அ�லவா? ���� ெகா����த இவர�
��ைய� பா�தத மய�க��ேலா எ�னேவா,
ேபானவ� ���� வ�� த�டபா� அ�ண�
அ��� ��றாரா�. அ��ற� எ�ன, பா���
��� ேபான ேவைலைய அ�த� ெப�ேணா�

உ�சாமாக� ெச�� ���தாரா�. இ�ேபா�
உர�க ���ப� த�டபா� அ�ண��
�ைறயாக இ��த�. ������தவ�க��
����� ��� ச�� இற�� இ��த�.
இ�த� கைதகைளெய�லா� உ�ைம��
��கெள�லா� த�டபா� அ�ண� வாயா�
ெசா�ல� ேக�க ேவ���. ெகா�ைசயான,
ஆபாசமான வா��ைதக�ட� அ�தைன
�வார�யமாக இ����. இ�ேபா� ஃேபா�
ெச�� எ�றெ�லா� ெசா��றா�க� அ�லவா?
அ� �ட இ�த �வார�ய���� ��� ேதா���
ேபா� ���. எ� எ���� �ட அ�த
�வார�ய��� ஒ�ப�� �ைற�� ���ற�.
இ�த� கைதக�� எ�தைன சத�த� உ�ைம
எ�பெத�லா� ெத�யா�. ேக���
அைனவ���ேம இ�த ச�ேதக� வ����கலா�.
எ�றா�� கைத ேக��� சமய��� நம�� இ�த
த��கெம�லா� ேதா�றேவ ேதா�றா�. அ�தைன
�வார�யமாக இ����.
த�டபா� அ�ண� ஊ��தைலவ��

ெப�ெணா�வைர காத������றா�. � ச��
ச�பவ� மா��ய�லாம� உ�ைமயான காத�.
இ� அரச� �ரசலாக எ�ேலா���� ெத���. ஒ�
நா� நாைல�� ர��க� ேச��� ��ைண��
அமா����தவைர இ��� ப�டா�க��யா�
க�ட� ��டமாக ெவ������றா�க�.
�����ளவ�க� எவ�� பய��� த��க��ைல.
நா� ப�� ���� மாைல�� வ�� ேபா�தா�
இ�த கலா�டாேவ ெத��த�. ெரா�ப��
�ைக�பாக இ��த�. ஆனா� ப���ைகக�� இ�
ப��ய ெச�� வ�� ேபா� இ�த காத�
சமா�சாரெம�லா� வரேவ��ைல. ஏேதா
��லைற� தகரா�� உண���வச�ப�� இ�த�
ெகாைல நட�ததாக� ப�வா� இ��த�. த�க��
ெச�வா�ைக உபேயா��� மைற�� ��டா�க�.
த�டபா� அ�ண� ��ைண�� ஒ� நா�
த�யாக அம�����த ேபா� எ�ைன அைழ�தா�.
க�சா மய�க��� க�க� ெசா�����தன.
நா� எ�ன ப���ேற� எ�பைதெய�லா�
�சா��� ��� ‘ந�லா� ப��க��டா.
அ�தா� உ�ைன� கைட� வைர���

கா�பா���” எ�ற மா�� ஏேதா ெசா�னா�.
அவ� மன�� எ�ன இ��த� எ�பைத
உணராம� நா� �ைக�� ��ற சமய� அ�.
அ�ேபா� ேவ� மா��யான நபராக ெத��தா�.
��ட கால���� அ�த உைரயாடைல �ைன��
ைவ����ேத�. எ�ைன நா� உ�வா��ய��
த�டபா� அ�ண�� ஆ�ைம��
ஒ�ப��யாக கல����த� எ�பைத� ��பா�
உண��� ெகா�ேட�. எ�தைன �யர�க�
இைட�� ெச�தா� ���� ம����க�� �ல�
- அைவ �ைலய�ற ெபா�யானதாக இ��தா��
- வா��ைகைய ஒ� ெகா�டா�டமாக ஆ���
ெகா�ள ���� எ�பைத த�டபா�
ெசா�லாம� ெசா��� ெச�றா�.
*
(இ�த� க��ைர�� �வ�க��� ஆபாச
வா��ைதகைள, ச�பவ�கைள வா��க ���பாத
ந�ப�கைள �லக� ெசா�����ேத�.
அ�ெவா� காரண���காக�தா�. அதனா�தா�

இ�� ‘எ�னேமா ேம�ட� இ���ற� ேபால‘
எ�� ��க� இ�த இட� வைர வ�������க�.
ந�ல�. வா��க� ெதாட�ேவா�.)
ஆ�ேடா ��� எ��ற அ��த�� அப�த��
ேம�க�ட ப��கைள வா��� ����க�
அ�லவா? இ�� எ�தைன சத�த� உ�ைம
அ�ல� ெபா� எ�� உ�களா� ெசா�ல
���மா? த�டபா� அ�ண� எ�� ஒ�வ�
உ�ைம�ேலேய இ��தா� எ�� க�����களா
அ�ல� எ��யவ�� க�பைனயா? இ�� நா�…
நா�… எ�� எ�����பைத இ�த�
க��ைரைய எ�����பவராக க���
ெகா���களா அ�ல� அைத�� �ைன�� ஒ�
ப��யாக எ���� ெகா���களா?
இ�ேபா� உ�வா� வ�� �ைன�க��,
�ைன���� அ�ைன���மான இைடெவ�
�ைற�� ெகா�ேட வ��ற�. ஏற��ைறய அ��
��ட� எ�� �ட ெசா�லலா�. ��ெப�லா�
ஒ� ��கைத எ�றா� �வார�யமான �வ�க�,

அைத வள��ெத���� ந��ப��, �வார�ய�ைத
ேநா�� �ைர�� இ���ப��, கைட�
வா��ய��� ���� ����� ��னா� ஓ�
அ����கரமான ���ப� எ�ெறா� வ�வ�
இ��தத�லவா? அ�த வ�வெம�லா� இ�ேபா�
காலாவ�யா� ��ட�. உ�க� வா��� �க��த
ஒ� ���யமான, உண���கரமான ச�பவ�ைத
த�வரலா�� ெதா��ேலேய எ�� ���கலா�.
ஆனா� அ� �ைன�� சாயைல�� ெகா����க
ேவ��� எ�ப�தா� அ���ள சவா�.

Auto Fiction எ��ற �ைன�ல��ய வைகைம,
கைலகைள� ெகா�டா��ற ஆரா���ற �ரா��
ேதச��� ேதா��ய�. ெச�� ��ேரா���
எ��ய Flis எ��ற நாவேல இத� �வ�க�.
இத� அைடயாள�களாக நா�
அவதா��தைவக�: த�வரலா�ைற��
�ைனைவ�� ஒ� ச�யான கலைவ�� உ�வா�க
ேவ���. த�ைனேய ��றா� நபராக ��த��க
ேவ���. �ஜ����� �ைன���மான
ச�பவ�கைள�� தகவ�கைள�� �ர�கைள��

மா�� மா�� கைல��� ேபாட ேவ���.
இ�ெவா� �வார�யமான �ைன� �ைளயா��.
எ� �ைன� எ� �ஜ� எ��ற மய�க�ைத
வாசக��� ஏ�ப���வ�. ஆனா� இ�த
ெதா���� வ�வ� உ�� உ��யாக
அைம����தா�� க����� ெத�யாத ஒ�
ைமய�சரேடா� இைண�க�ப����க ேவ���.

நாவ� �தான �ம�சன� -1
சா� �ேவ�தா�� ‘எ���ெட��ய�ச��
ஃேப�� ப�ய��’ நாவைல அ� ெவ�யான
���ேலேய வா������ேற�. “த��� ந�ன
இல��ய��� ��ய ேபா��க�� �� ெவ�ள�
ேபா�� பல பைட��க� வ�தா�� ப��பான
�ற�க�� �ல வ��க� அ�� �த��
ெச���றன” எ�� இ�த நாவைல
கைணயா��� கைட�� ப�க�க��
�க�����ட� அ��க�ப������தா� �ஜாதா.
உடேன இத� �� ஆ�வ� ெகா�� வா����
பா��ேத�. என��� ������த�. த�� எ����
�ழ�� வ�த அ�வைரயான பாசா��கைள
அ�ர�யாக �ல��� பய�����த� இ�த
நாவ�. பா�ற�� அ� சா��த எ�ண�க��
�கார�க�� ெசய�க�� அ�ைய�ட� ஒ���
ைவ�க�பட ேவ��ய��ைல. அைவ�� ந���
ஒ� ப��தா�. அைவகைள ஒ���
ைவ�பெத�ப� ந�ைமேய நா� நாடக�தன��ட�
ஒ��� ைவ�பத�� சமமான�. காம� எ�ப�
மைற�� ஒ��� ைவ�க�பட ேவ��ய�

ஒ�ற�ல, மாறாக அ� ெகா�டாட�பட
ேவ��ய� எ�பைதேய சா��� எ����க�
���� ���� ������ ெகா����தன.
த�வரலா�� �ைன�க�ட� எ�த�ப����த
அ�த நாவ� �க ேயா��யமான அ�ப�டமான
த�ைமைய� ெகா����த�.
ஆனா� அத��� �ற� சா�வா� எ�த�ப��
நாவ�க�� (பைழய எ�ைஸ� உ�பட நா�
�லவ�ைற வா��த��ைல) ���� ����
இ��ைன�கேள ேவ�ேவ� வா��ைதக��
���ற� த�ைமைய� ெகா�����றேதா
எ�ெற�� எ�ண�ைத ‘��ய எ�ைஸ�‘ �க
வ�வாக உ���ப�������ற�.
சா��� ��ைதய நாவ�கைள��, இைணயதள
ப��கைள�� ெதாட��� வா���றவ�க���
இ�த நாவ�� �ல இட�க�� ச��� வரலா�.
��ைதய நாவ�க��� இைணயதள����
�வ��த ச�பவ�கைள�� ச��ைசகைள��
அ�பவ�கைள�� ��த� பாட�கைள�� �ராண�
கைதகைள�� �ல ம�ைக சாமா�

ப��ய�கைள�� �� இற�� ைவ�� ��ட
ப�ட� ேபா����ற� ��ய எ�ைஸ�.
ப�னா�� ��வன�க� த�க�� ��பைன�
ெபா��கைள ேவ� ேவ� கவ���யான
வ�ண�க��, ேப����க�� ப�ேவ�
�ள�பர�க�� �ல� ���� வ�க�
த��ர�ைதேய இ�த நாவ�� ெகா����பதாக�
ேதா���ற�. சா�வா� த��ைடய
�யஅ�பவ�க�� இ��� ����மாக �ல�
�� பா��� இ�ெனா� ேவ��தமான
உலக�ைத, எ��ைத உ�வா��� நாவலா��யராக
ேமெலழ ��யா� எ�பதாக�� ேதா���ற�.
ெகா�கர�ேகா�� �ல�� சமய�க��
உதயா�� �ல�� இ� ���த �யபக�கைள��
இ�த நாவ� ெகா�����ற� எ�ப�தா� இத�
ஒேர ேயா��யமான �ஷய�.
இ�நாவ� ���க ெப��� ம�த�கேள
�ைடயா�. மர�கைள�� தாவர�கைள��
�ல��கைள�� ப��ய தகவ�களா� �ர��ய�
எ�� நாவ� ெவ�வ�வத�� ��பாக சா� ஒ�
�ைற எ��யதாக ஞாபக�. ஆனா� அ�ப�ெயா�

���� �ைடயா�. அவ� ���� வள����
இர�� நா�கைள� ப��ய தகவ�க� த�ர
ெத��� வள�� ஒ� நாைய� ப��ய
தகவ�களா� �வ�க அ��யாய�க� நக���றன.
ச��ரதாய���� மர�கைள� ப��ன தாவர�ய�
ெபய�க�. அ�வள�தா�.
�����ைல ச�க��� �ற�� வ����தா��
த�ேபா� ம�வைக �த�ெகா��
�ைல�ய�வான ெபா��கைள மா��ரேம நா��
சா��� இய�ைபேய அவர� �ரா�க��
ெகா����ப� ஆ�ச�ய� த�ெசய�. அவ�
ேபா���� ெத�நா� �ட �ைல�ய��த
��ெக�ைட மா��ர�தா� சா����ற�.
இ�த நாவ�� உதயா எ�ற எ��தாள� அ�ச�
எ��ற ெப�ேணா� ெகா��ற கல�ைய�
ப��ய �த�தமான ����க� வ���றன.
ெகா�கர�ேகா இ�த நாவ�� இைட��
�ம���பைத� ேபா�� அ�ச��� �தான
ெசய�ைகயான ேசாக�கைதக� பல இ�� ���
ேபா�, கல�� ����கைள �வார�யமாக

அ�ப��பத�� இ�த ேசாக�கைதகேள தைடயா�
இ����றன. ஒ� �ைர�பட���
ரகைளயானெதா� உட�ற�� கா�� ���த�ட�
அேத ந�ைகேய அ��த கா����
ெதாைல�கா�� ��ய�� வ�வ� ேபா�
����ெவன ��ைக� ��� அ��
ெகா����தா� எ�ப������?
அ�ச�யாவ� த� வா�நா�
�யர�கைளெய�லா� உதயா�� �ல�
�ைட��� �த�தமான கல���ப��� �ல�
கட��றா�. ஆனா� பா�ய� ெதா�லா�கைள�
ப�� எ��� ேபா� �ட அ�த� கவ���க��
����ள க���� �தான க�சன�
எ��தாள��� ஏ�படேவ இ�ைல. அ���
உதயா�� ந�பனான ெகா�கர�ேகா இ�ன��
ேமாச�. உடேன �� ஆ� �டாம�
எ�ப�ெய�லா� பா�ய� ெதா�லா�க�டான
ேநர�ைத ��ைமயாக உபேயாக�ப���வ�
எ�� வ��ேப எ���றா�. இ� மா��ரம�ல,
ெபா�வாகேவ ஆ��ய�� க�ேணா�ட�
த��ைடய ெசளக�ய�கைள மா��ரேம

கவ���ற த��ைடய ெகா�டா�ட�க��
மா��ரேம கவன� ெச����ற அ�ப�டமான
�யநல�த�ைமைய� ெகா�����ற�. ���
வாச�� ��ைப ெப���� ெதா�லாள�க���
மைன� த�� பண�ைத� �ட க����றா�.
(ஏன�யா, �� ெர� மா���� அ��க
இைணய��� கா� ேக�ப� தவ��ைல எ��
ேபா� அவ�க� ஓ�� மா�� அ��க கா�
அ��க��டாதா? எ�ன �யாய� இ�?
அவ�களாவ� ச�க��� ��ைபகைள
���பவ�க�. �� எ���� �ல� ��ைபைய
ேச���� ஆசா�தாேன? – ��மா�ேகா)
எ�ைஸ� எ�ெறா� தைல�ைப இ�த
நாவ��� எ�ப� ஆ��ய� ெபா����றா�
எ�பேத ��ய��ைல. அட���ைற ெகா�ட
�ரேதச��� வ��க�டாயமாக ெவ�ேய�ற�ப��
�ழைல எ��ெகா��� ஆப�தானெதா�
�ழைலயா எ��தாள� எ��ெகா��றா�? எ��
ச�மா� ���, த��மா ந��� ேபா�ற
தைலமைற� எ��தாள�க� எ�லா� த�கைள

எ�னெவ�� ���ெகா�வ�? �ல ஆ�ர� �பா�
ச�பா��ய�க��காக அ��ய ேதச�க��
��ைபய��வ� உ���ட பல ேவைலகைள
ெச�� ஒ�ப�த�க�� �ல� மா��� ெகா��
மா���ெகா�டைக ேபா�ற இட�க�� �����
ெதா�லாள� ேதாழ�கைள எ�னெவ��
அைழ�ப�?
இ�த நாவைல ���� ைவ�க அத� இ����
நாவலா��ய� அ�லா�வைத� ேபாலேவ ‘இ�த
ராமாயண� எ�ேபாதடா ����?’ எ��
வாசகைன�� அ�லாட ைவ����பைத
ஆ��ய�� ��பமான �றைமக�� ஒ�றாக�
ெசா�ல ேவ���.

இல��ய� எ�ப� கால�ைத�� கட�� ����
சா�வத�ைத� ெகா�ட� எ��றா�க�
அ�லவா? அ�த வைக�� இ�த நாவைல�
கால�கட�� �ைன� ��வா�களா எ�ப�
ச�ேதகேம. இ�ப�யாக இ�த நாவ�� ��
�கா�கைள ைவ�க ���� எ�றா�� �ல

�����ட த�ைமக��ப��� ��க�� ப���
இ� சமகால��� �ராக��க ��யாத
த�ைமைய�� ெகா�����ற�.
நாவ� �தான �ம�சன� -2 (ேவ� �ைளமா��)
ஆனா� ஒ�ைற ���யமாக ெசா��ேயயாக
ேவ���. அ� சா��� �வார�யமான எ���.
ெப��பா�� ஏ�ெகனேவ அ��த தகவ�களா�
�ர�����தா�� இ�த 867 ப�க��ள �ைல
���� ெதாட��� வா��க ���ற
ெகா�டா�ட அ�பவ�ைத த��ற� இ�த ��.
கடகடெவ��� வா��� ���கலா�.
ம��ேகா�ைபைய உ���வ� ேபால
�தானமாக�� வா��கலா�. கட�த ஆ�
நா�க�ேலேய இ�த தைலயைணைய நா�
வா���� �������ேற� எ�றா� பா����
ெகா���க�. அவேர அ��க� �����வ�
ேபால சா�ைவ �க� கா�டமாக �ம����� சக
எ��தாள�க� �ட சா��� எ�����ள
ேபாைதைய ஒ��� ெகா�வா�க�. த��� �க
���யமான அ���� எ��தாள�க� �ட

அவைர� ெதாட��� ரக�யமாக வா���றா�க�
எ�ப� சமய�க�� அவ�க� உட���ட�
ேகாபமாக எ���ற எ���ைனக�� �ல�
ெத��ற�. இைத�ட சா��ைடய எ����
�வார�ய���� ேவ� ஆதார� இ��க ��யா�.
சா��� எ���� ெபா�வாக எ�ைன� �க��
கவ��தெதா� �ஷய�� அ�க� உட�ப��
�ஷய�� ���ண��� த�ைம ப��ய�.
உல�� ேதா��ய �த� �ர�� த����ர��
எ�� ��ைம���த� ��டல��ைத� ேபா��
த� ெதா�ைம�� நாக�க�ைத ெவ���
ெப�ைம�ட� ெசா��� ���ற த�� ச�க�
இ�தைன வ�ட�களா��� �ட �ல அ��பைட
�ஷய�க�லாவ� நாக�க�ைத� ��ப���றதா
எ�� ச�ேதகமாக இ���ற�. க��ய��
சத�த� உய�����தா�� �ட �ல அ��பைட
அராஜக�கைள ெச�வ�� ப��தவ�க����
ப��காதவ�க���� எ�த ���யாச���ைல.
சாைல�� க�ட இட�க�� ��ைபைய�
ேபா�வ�, ��னா� வ�பவ� ப��
கவைல��லாம� க�ட இட��� ���வ�

(அ��� இ�த பா�பரா� எ��ற �ஷய�
உ�ேள �ைழ�த ��ட �ற� ��ைதய
கால�க�� ெவ��ைல ேபா�� ���பவ�கைள
�ட இவ�க�� அராஜக� அ�கமா� ��ட�)
��மா ேபா�ற ெபா� �க���க��
அ�������� �ைழவ�, �ற� எத�காகேவா
அ� ���த �ற� அேத ேவக��� ெவ�ேய�வ�
எ�� �க� ெப�ய ப��யைலேய ேபாடலா�.
அ��யராக இ��தா�� எ�ேர கட�� ெச��ற
ஒ� சக ம�த�� �க�ைத� பா���
��னைகைய� �ட ��தாத ����� ச�க�.
எ�ேர����றவ� அ�வ��காத வைக�� த��
சாத� எ��ற வ��ைவ சா����ற த�ழைன
இ�வைர�� நா� க�ட��ைல. நா� �ன��
சா���� ேஹா�ட�� �ன�� இ�த
அவ�ைதைய அ�ப���ேற�. ேசா��� ��
த�ைர அ�ப�ேய ஊ�� �ைச�� �ைச��
�ேநாத கலைவயா�� ைக�� வ�ய ச�ச� எ�ற
ச�த��ட� எ�ேர��ள நப� உ���வைத�
பா���� ேபா� என�� ஏற��ைறய வா��ேய
வ�� ���. இத�காகேவ நா� த��

சா���வைத த���� ��ேவ� இ� ஓ�
உதாரண�தா�. இ��� பல ரகைளயான
�ஷய�க� இ����றன. இத�காகேவ
எ�ேர���பவ� �க�ைத� பா��காமேலேய
தைலைய� ���� சா���� �ைர�� ெவ�ேய
வ�� ��ேவ�.
இ�தைன வ�ட�கைள� கட��� �ல
அ��பைடயான �ஷய�க�� நா� இ�ன��
க�கால பழ��� மன�ைலைய�
ெகா�����ேறாேம எ�� ஆ�ச�யமாக��
கவைலயாக�� இ���ற�. இய�ைகேயா�
இைய�� வா��ற பழ���க�� கலாசார���
மா��ர� நா� எ���ைச�� ேவகமாக�
பய���� ெகா�����ேறா�.
ஐேரா��ய�க�� நாக�க�க�� இ���, அத�
கலாசார�க�� இ��� ஏற�தாழ ��
வ�ட�க� ��த������ேறா�. இ� ேபா�ற
�ம�சன�கைள ‘ேம��ைம�தன�‘ எ��
�ற�க��� ந� தவ�கைள �யாய�ப���வ�
�ைறயான� அ�ல. இ�ப�யாக ஒ� ச�க���
���ண�வ�ற த�ைமைய� ப�� சா���

எ��� ����கா��யப�ேய இ���ற�. நா�
எ�தைன ேமாசமான கலாசார பல�ன�கைள�
ெகா�����ேறா� எ�ப� அவ� ����கா���
ேபா�தா� இ�ன�� அ��தமாக உைற��ற�.
இ�த நாவ�� தா� க�டெதா� ச�பவ�ைத
ப�� ������றா� �லா��ய�. அவ� ஒ�
ேஹா�ட�� அம������ம ேபா� எ�ேர உ�ள
நா�கா��� ஒ� ெப�யவ� வ�� அம��றா�,
ெவ��� வ�த கைள��ட�� ேசா��ட� கட��
ெச��� ஒ� ேஹா�ட� ைபயைன ேநா��
‘ெகா�ச� த�� ெகாட�பா‘ எ��றா�.
அவேனா ‘இ�த ேட�� நா� பா�கற� இ�ல‘
எ�� அல��யமாக� ெசா��� ெகா�ேட ேபா�
���றா�. இ�ேவா� உதாரண�தா�. நகர�
ேப���க�� ஓ��ந�களா�� நட��ந�களா��
வய� ����த பய�க� நட�த�ப��
அல��ய�ைத� பா��தா� ர�த� ெகா��ேப வ��
���. சாைல�� நட�பவ�க�� �� வாகன
ஓ��ந�க� ெகா��� அல��ய�� ���க��
இ�ன�� ெகா�ைம.

இ�த நாவ�� உதயா எ�ற எ��தாள� அ�ச�
எ��ற ெப�ேணா� ெகா��ற கல�ைய�
ப��ய �த�தமான ����க� வ���றன.
ஆனா� அவ� ��மணமானவ�. ப���ைகக��
இ�த மா�� �ஷய�க� ப��ய
ெச��கைள� ேபா� ‘க�ள�காத�‘ எ��ற
வா��ைதேயா� ேபா�வா�க�. எ�தைன
�ய��� இ�த வா��ைத�� ெபா�ைள
அ�யேவ ��ய��ைல. அ�ச� த�
வா��ைக�� பல �யர�கைள ச���தவ�.
(அ�ப�யா? – ��மா�ேகா). ஒ� சராச�யான
இ��ய� ெப��� �ர��� எ�� அ�ச�ைய
தாரளமாக ெசா�லலா�. இ�த மா��யான
�ைறய�ற உற�கைள, அைவ ஏ� ஏ�ப���றன
எ��ற ச�க� கார�க��, ��ன�க��
��த� இ�லாம�, அத��� காரண� தா�க�தா�
எ�� �ட ெத�யாம� ேகாப�� எ��ச��
ெகா��� ஆ� ச�க�ைத� ப�� �ைன�தா�
���பாக இ���ற�.
��மா� பாட�க�� வ�க� �த�ெகா��,
அ�� வ�� ஆபாச அைச�க�ட� ��ய

நடன�க�, அ�றாட வா��ைக��
உைரயாட�க�, சாைல�� ெச��� ெப�கைள�
ப��ய கெம���க�. பா�ைவக�,
ெப����க�… எ�� ெப��� பா�ய�
ெதாட�பான �ஷய�கைள� ப��ய �ைன���
ெகா��� �வா���� ெகா��� இய��� ஆ�
ச�க� பா�ற� எ��ற �ஷய�ைத ேநர�யான
யதா��த��� ைகயா�� ச�த��ப� �ைட���
ேபா� எ�தைன பல�னமாக இ���ற�?
�ஜாதா�� ��ேமா�ஸ� எ�ற ��கைதைய
இ�� �ைன� �ரலா�. ெப��ட�
��ப�கைள� பா��� பா��� ஏ���
ெகா������ ஒ�வ�, அ� �ஜ��� �ைட���
ேபா� பய�� �ல�வா�.
அ�தைன வ�ட�க� கா����� �ைன��
�ைன�� ச��� ெகா��ய �ஷய�ைத ��மண�
���த ேநர�பவ��� ச����� ேபா� ��ேற
��ட�க�� ெகா�� ��� ஆயாசமாக �����
ப���� ெகா�வ� எ�தைனெயா� �ர�நைக?
காம��ரா எ��ய வா�சாயன� உ�வான

கலாசார��ழ��தா� இ�ப�ெயா� �ர�பா�.
இ�� �வ��க�ப������ உட�ற�
ேபா�கைளெய�லா� ஐேரா��ய�க� க���
ெகா�� ஜமா���� ெகா�����றா�க�. சா�
ெசா�வைத� ேபாலேவ ஒ� �ழ�� மன�ைல
வ�� மைன��ட���� �ல�
��ய�காைல�� ெப�மா� ேகா���� ஓ�
���றா�க�.
இ�த �ஷய�ைத� �ட ம���� �டலா�.
எ�தைன ஆ�க� த�க�� மைன��ட�
உ�கா��� ஆதரவாக, அ�பாக சாவகாசமான
��ட�கைள ெசலவ���றா�க�? ‘ஏ�‘ எ��ற
ஏ�ப��ட� எ��� ேபா�றவ�க�
ஒ�நாளாவ� மைன��� சைமயைல வா�
��� �க�����பா�களா? சைமய�� உத�
ெச����பா�களா? இ� ேபா�ற ����
அ��கைள�தா� ெப�க� எ��பா���றா�க�.
��� ம� ேநர கல�ைய� �ட அ�ல. இ�
�ைட�காத ெப�க�தா� ேவ� வ���லாம�
��� அ�ைப� ெகா��னா�� �ற ஆ�கேளா�
ஒ��� ெகா��றா�க�. அ�ைப எ��பா���

ஏ��� இ�த மன�ைலைய (அ�ப�யா? –
��மா�ேகா) .ெவ�� உட�� �னவாக�
��த��� ‘க�ள�காத�‘ எ�ற ேல���
ெகா�ைச�ப���வ� அ��ன�. அ�ச���
த��ப�ட வா��ைக ப��ய ����க�� �ல�
இ� ேபா�ற �ஷய�க� வாசக�க����
ெத�வா��றன.
��வய�� வள��� ���த நா�� எ�ற
�ல��ரேதச� ப��ன எ��தாள�� சமகால
�வரைணக� கவ���றன. ேபாலேவ 70க��
த��� ச�க�ைத ஆ�ர��த இ�� ��மா இைச
ப��ய �வர�க�. இ�ப��ைய வா��த�ட�
‘ஆராதனா’ பாட�கைள உடேன ேக�க
ேவ��ெம�� ேதா��ய�. இ� ேபா�
மனெவ��� த�� (ெவ�� மனஎ���
ம���தானா? -��மா�ேகா) ��பமான ப��க�
உ�ளன.
எ�ைஸ� எ��ற தைல�� இ�த நாவ��
உ�ளட�க���� �க� ெபா��தமா� இ���ற�.
இ�����ற அப�த� �ழ�கைள, ம�த�கைள

ச���� ெகா�ளேவ ��யாத ஒ�
���ண���ள ம�த�, எ�ப�யாவ�
இ����� த��� ெச�� �ட ��யாதா
எ��தா� ஏ��வா�. அ�வைகயான மன�
ேபாரா�ட�கைளேய இ�த நாவ� பல
இட�க�� ��பமாக �� ைவ��ற�.
*
��வாக

நாவ� �ற�பாக ப����க�ப�����ற�. �ல
��ய �ைறக�தா�. அ�ைட இ�ன��
ரகைளயாக அைம����கலா�. �ல இட�க��
ஆ��ல எ����க�, எ����� �ர��ைனயா�
ஞ�ஞனசன� எ�ப� ேபா�
�ர�ரமா����பைத� கவ�����கலா�.
அ������க�� ஓ�ட��� ‘�� �� = உட�ற�’
எ�ெற�லா� �ள�க� அ�����பைத�
பா��த�ட� ���� வ�� ��ட�. வா��ய���
ெதாட����ேலேய அ� ���� ��ட�. ேம��

சா��� எ���� இைதெய�லா� �ள�க
ேவ��ய அவ�யேம��ைல. அவ�� வாசக�க�
எ�ன இ� �ட ெத�யாத �.�.-�களா?
த��ைடய அ��த நாவைலயாவ� சா� இ�
ேபா�ற ஆ�ேடா ��� எ��ற பா���
ஜ��ய��காம� ����� ேவ� ��ன���
எ�த ேவ��� எ�பேத ந� ேகா��ைக.
(எ�ன எழ��யா இ�? ��ைச�கார�
வா��ெய��த� ேபா� ஒ� �ழ�பமான க��ைர.
��தக����� ெதாட���லாம� வ��
த’�டபா� அ�ண� சமா�சாரெம�லா�
எத�காக? அ��� ஆ�ேடா ��னா? ��ய
எ�ைஸ� ந�றாக இ���றதா, இ�ைலயா?,
வா��� ப��கலாமா? �டாதா? இ� ெவ��
ெச�� ��தகமா? இ�ைல இல��ய� �ர�யா?
இ�த� க��ைர�� இ��� எ�னதா� ����
ெகா�வ�? கட�ேள, இவ� சா�ைவ �ட�
�ழ�பவா�யாக இ��பா� ேபா����றேத ��மா�ேகா)

***
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ைப��ய� கால�
ந���
அைத ெச�ைன�� இ���� ஒ� �ரதான சாைல
எ�� ெசா�னா� அப�தமா� இ����.
ெந�ச�� அ���� �ைர-ைச���� ஏ�ற�ப�ட
சர��க��, ைப��ய�கார�க�� ஓ�ட�� என�
���� சாைல. எ�வள� கவனமாக ஓ��னா��
வாகன��� �ற� ��வ� உ��. ஒ� கால���
இ�த�சாைல அவ��� வா��� அ��தமான
த�சன�கைள� காண� ெகா�����த�. எ�லா
அ��த�க�� ஏேத�� ஒ� க�ட���

அப�தமாக� ��ப�� �ைல ஏ�ப��. ஆனா�
அவ��� இ�ன�� அ�த� சாைல���
�ைழ����டா� ஓ� இன���யாத
அ��த�த�ைம �த�க� ெச���. �த�� எ�ேர
இ��த ‘மா�’ என�ப�� �ர�மா�ட வ�க
வளாக��� �ைழ�தா�.

ஒ�ைற� �ர�மா�டமாக� கா��வ� அத�
உ��ற உயர�தா�. அ�த� க��ட�����
�ைழ�த�ேம அத� உ��ற �தான��� உயர�
பரவச� ெகா�ள� ெச�����. அ�வள�
உயரமான ேம��ைர ஒ��த ரா�ஸத�
த�ைமைய உண�����வ�� �வ���
ஆ�ச�ய�ைத ஒ�ெவா� தள�� அ�ப�ேய
த�கைவ��� ெகா�� ���ற� எ��
ேதா��ய� அவ���. ம�ன�கைள�
�ர�மா�டமா�� கா��ய� அவ�க��
அ�யைணைய �ட�� அத�� ேம� ஒ�யார
உயர��� இ��த ேம��ைரதாேனா?,
அதனா�தா� எ�லா மத�கட��க��

வ���ட�க� ேகா�ர�க� எ�ற ெபய��
உ����� அ�வள� உயர ேம��ைரகேளா என
ேயா��தப� அ�ணா�� பா��தா�.

எ�கேல�ட�� ஏற� தய�� ��பவ�க�
பத�ட�ைத �ைளயா�� ேபா�ற பாவைன��
மைற�� ஏற �ய����� ெகா����தா�க�.
அவ��� த��ைடய ஆர�ப�கால
எ�கேல�ட�� த�மா� ஏ�ய அ�பவ�க�
�ைன��� வர ம��த�. அவ�கைள ஒ�
நாக�க�பா�ைவ�� ஒ��� ேமேல ஏ�னா�.

��றாவ� தள��� இ��� ேமேல
பா��தேபா�� ேம��ைர�� �ர�மா�ட�
அ�ப�ேய இ��த�. �ேழ பா��தா�, எ�லா�
��தாக அழகாக� ெத��தன. நா� உயர�
அைட�� நம�� �ேழ இ���� உலக�ைத�
பா��தா�, அழகாக� ெத�ய� �வ�����ற�
எ�லா�� எ�� �ைன��� ெகா�டா�.

இ��� ேமேல ேபாக ேவ���.

ேம�தள� ேஹாெவ�ற ச�த�ேதா� �ற�த�.
�த�தமான ம�க� �த�தமான
உண��ெபா��கைள ஒேர�தமா�
சா�����ெகா����தா�க�. அவ�கைள
ெம�ல� கட�தவ� ஒ� த��� பா���
வா���ெகா�� அம��தா�. எ�ேபா�� அ�த
�ைல��தா� அம�வா�, அவேளா�. ஆனா�
இ�ெபா�ெத�லா� இ�ப�� த�யாக�தா�.
இ�த� த�ைம அவ� ���� ஏ�ற ஒ��. அத�
ஒ�ெவா� ��ைய�� ர���� ���தா�.

கால� அவைன அ����� எ��� அைழ���
ெச�ற�. அவ� ஏ� அ����� எ��தா�
எ�ற �ர�ைஞேய���� எ���
கா��பா��ைல கர��� �ள�த வா����
ேபா�����, �ேழ இற��னா�. நட�தா�.
அ����த �ைரயர�க��� வா���

’�ைழயலா�’ எ�� க�டைள���
கா����தா�க� �ல�. அவ� பா��கேவ��ய
பட��� கா���� இ��� ப�ைன��
��ட�க� எ�பதா� இ��� நட�தா�.
இற��னா�.

ஒ� கண�தா�. நாக� ெகா�த எ����ெகா���
ஒ� ெநா���� �ைறவான கண���
அ�கா��ைய அவ� க�க� �ர�
எ����ெகா�டன. அவ�தானா? அவ�தா�.
த� கணவ���� கால�கைள� ேத��ெத����
கா���ெகா����தா�. அவ� �ராக��க
�ராக��க சைள�காம� ெவ�ேவ� என அேத
��கல�. அவைள ���� அவ� பா��த�
அவ� வ�� ேம��� இ���றதா எ�பைத�
பா��க�தாேனய�� அவ�� கணவ� எ�ப�
இ���றா� எ�பைத அ�ய அ�ல. ஆனா��
பா��தா�. ��� ேலசாக� ��ப�ட ந�ன�,
�ைச தா� ஏ�ம�ற ம�ம��க���
நவநாக�கமா� இ��தா�.

கால� அ�ைற�கான த� ேவைலைய�
ெச����த�. இ�வள� ெப�ய நகர���
ஒ�வைரெயா�வ� காண�ெகா��காமேல
ைவ����க�� அத���ெத���. இ�தைன நா�
அ�ப��தாேன ைவ����த�.

�ைரயர�க� ெச�ல ேவ��ய� மற��, தானாக
இற��� ெகா����தா�, தா�ய����.
இேத கால�தா� �லவ�ட�க��� ��ன�,
எ����ேதா அவைள அ����ெகா�� வ��
அவ� �� ����ய�. அத����ற� அவைன
சதா அவ��� ����ய�.
அ�த ெந�சலான ���� அவ� நட��
வ��ெபா�� ஒ� ைப��ய�கார� ஏேதா
ேகவலமான அ�க ேச�ைட ெச�� அவைள�
�ர�த, ஓ�யவைள அ�த�ப�கமாக கட�த இவ�
கா�� அ�த� ைப��ய�ைத அ��� �ர��ய��
�வ��ய� அவ�க��கான ப��சய�. அத��ற�
ஒ�ெவா� �ைற அவைள அவ� ஏ���ெகா�ள

வ��ெபா��� அ�த� ைப��ய� அவைன
�ைற����� பய�� ஓ�வா�. அவ�
ெப�ைமயா� அவைள� பா���� �����
ெகா�வா�.

அ�காைல, இளமாைல, ந�இர�, இைச, பயண�,
�ழ�ைத, ��ேயா�, யாைன, ர��, ��ய�, �லா
என எ�லாவ�ைற�� ஒ� ெப�ணா� அ�ப�
ர��க ���மா? எைத�பா��தா�� இ�ப��
��கல� அைட�மா மன�? அவ�ைடய
ரசைனைய ர��பேத அவ���� ேபா�மானதா�
இ��த�. ர��� ேப���� ஒேர ேந��ேகா���
ெச�வைத� பா��பத�காகேவ பா�� கா�ன�
அ��� அைழ���ேபாக� ெசா��வா�. அ�ப��
ேபாவைத ஒ� �ழ�ைதைய�ேபா� பா����
ைகத��� ���பா�.
இ�ப�, ஆர�ப��� அவ��� �ேநாதமாக�
ப�டைவகைள இ�ெபா�� அவ� த�யாக�
ெச�� பா��� அ�ப�� வ��றா�.

���பா� இரைவ அவ� எ��ெகா��� �த�
அவ��� வா��ைக�� வ�கர�ைத� ��ய
ைவ�த�. அத�� ��ன� எ�தைனேய இர�க�
ேவைல ���� ������ ேபாவா�. அ��,
இ�வள� தாமதமாக� ேபா�ேறாேம எ�ற
அ���� �யக��ர�க�� ம��ேம இ����.

ஒ�நா� அவ�ட���� வ�� ���ெச����
ெபா���, அவ� அ�வலக��� இ���
����� �டேவ��� எ�பத�காக�
கா����தா�. அவ� க�க����த ��க�,
ேசா�ப� அ�தைனைய�� அவ�ட���� வ�த
‘ேஹ’ எ�� உ�சாக� �ர� ேபா�������த�.
அ�த ேநர��� உத��காக அைழ�தைம��
ம���� ேக���ெகா�ேட கா����
அம��தவ�� �ர�� அ�த இர��� அ�வள�
உ�சாக�, �க�த�. பா�ைட ச�தமா�
ைவ���ெகா�ேட அ�ைறய நா��

தாம���கான காரண�ைத� ெசா��, அத��
ந���� ெசா�னவைள ஆ�ச�யமாக�
பா��தா�. இர�� ��க�� அ�ப� அவேனா�
பய���� வா��ைப ஏ�ப����
ெகா��தத�காக�தா� அ�த ந�� எ�� அவ�
ெசா�ன ெநா��� அவ� க�க� ��ய�
ெதாட�� இ��தன.
��ய பா�ைவ�� ேகாண�� அவ� க�க����
பழக ஆர���த ெநா� அ�.

அவ� இற�க ேவ��ய இட� வ�த�� இற�க�
தய��யவ�, ெம�ல அவ� ம��க�ைட�
���� ம� பா��தா�. அ� �த� ெதா�ைக
எ�� அவ� உண��� ெகா������ ெபா�ேத
ச��� தய�காம�, அ�த இர�� ம� இரைவ
இ��� ெகா�டாட ேவ��� எ�� ச���
தய�க� இ�லாம� அவ�ட� ெசா��, அவ�
ைகைய� ���� ��ய���� ைவ�� “ேபா”
எ�ப� ேபா� ைசைக ெச����� மகாரா�

ேபால இ��ைக�� சா��� அம���
ைகைய�க���ெகா�� அவைன� பா����
���தா�. இர�� ம�ச� ஒ� ெவ��ச���
அவ�� அ�த� ���� ஒ� �ைக�பட� ேபா�
அவ� க�க���� உைற��ேபான�.

அவ� ேபாக�ெசா�ன இட� பா�� கா�ன�.
அ���� ெந�ச�� ���யாபர�மா�
ெவ��கைவ��� இட�ைத அ�த இர�� அவ�
அவ���� ��தா� அ��க�ப���னா�. பைழய
க��ட�க�� �ர�மா�ட அழைக அ�த இர�
�த��ைற அவ��� ெவ��ச�
ேபா���கா��ய�. அவ�� ��கல
வ�ணைன�காக ���� ���� அ�த
ெவ���சாைலைய ��� வ�தா�. ‘அழ�ய
��ைல நக��ேல யா��� ஜான� கா����தா�’
எ�ற பாடைல ஹ� ெச��ெகா�ேட இ�த
இட�தாேன அ� எ�றவ�ட� தைலயைச���
���பைத� த�ர அவ��� ேவெறா���
ேதா�ற��ைல.

அவைன இர�� ர�க� ஆ�����தா�.
���ள��க�� வ�ைசைய எ�த�ேகாண���
பா��தா� பறைவ�� �ற�க� ேபா� இ����
எ�ப�� ஆர���� இ���ற� தா��சாைல��
வைள�� ��� அழேகா� ேப�வ� வைர
அவ���� பழ��ெகா��தா�. அவ� ேதா��
அவ� இய�பா� சா�� ெபா��க��காக
அவைள ெவ��ர� ���� ெச�றா�,
ஒ�ெவா� �ைற��.

ஒ��ைற ேகா��க�� ெதா�ம� �����
ேப��ெகா�ேட அ�ேகா�ைல
அைட����தா�க�. இற��ய�� உ�ேள
ஓ�டமாக ஓ�யவ� அ����த மா����ைல��
கா�� ஏேதா ெசா�னா�.

அைத�பா���� ���தவ�, ந���� கா��தா�

ெசா�வா�க�. இ� ேகாமாதா எ�றா�. இர��
�ைலக�� ஒ�ேபால�தாேன இ���ற�
எ�ப�ேபா� பா��தவ�ட�, ந���� வல�
கா� தைர�� ஊ�� எ�வத�� ஏ�வாக
இ����, ேகாமாதா�� கா� ந�� உ�ேநா��
மட�� இ���� எ��� �வ��தா�.
ஆ�ச�யமா�, ந�� ம��� ேகாமாதா �ைலகைள
ஆ��� உ�� ெச��ெகா�டவ� ேதா�கைள�
����, �����யாச�தாேன அ�ஜ��
ெச��ெகா�ளலா� எ�ற�� ������டா�.

அவ�க�� எ�லா� ச����க��ேபா�� அவ�
�ைசைய அ�வள� �லா��பா�. அவ���
க�வ�� ெவ�க�� கல�� ெவ��பட
அைத�பா���� �����ெகா�ேட அவ�
�ைசைய� ���� இ��பா�. ெவ��� �வ���
க�ன�. இ�வ����.

எ��பாராத ச���ைப ந�பாக மா��யவ��

அவேள. அ�த ந�ைப, ெம�ல அ��த� க�ட�
ேநா�� ��ேனற� ெச�தவ�� அவேள.
அ�ப��தா� ஒ�நா�, அவ� அ�வ� ���த�
த�சா�� ெச�லேவ�����பதாக��, தா�
ெவ��� இ��ததா� அவைள��� உடேன
அவ� ர��� ெச�வத�� ��ப�ைவ
ெச��மா�� ப��தா�. ச�ெய�றவ�ட�
இ��� ச�ைற�ெக�லா� ஒ� ���ெச��
வ�த�. �சா�பா, கா�� ��களமா��
ெச�லாம� ர��� ேபா�ேற� எ��றாேய
எ�ற அ�த�ெச���� உடன�யாக,
அ�வள��ர� த�யாக� ெச�வைத�ட��
ேமாசாமான ��� ேவெறா��� இ��கா� எ�ற
அவ�� ப���� வ�த அவ�� ப�� ந�ல
ஆ��ல��� இ�ப�யாக இ��த�, “யா�
ெசா�ன� � த��� �ட�ப�டவ� எ��?
நா� இ���ேற�”.

அ�வள�தா�. அவ� “அ�தைன���
ஆைச�ப��” ஒ� ச��யா�ைய�ேபால ச�ம���

இ�வ�� த�ைச ேநா��� �ள��னா�க�.
����ைள�� ��கல� அவ� �க����
ெத�ைவ�� ெத�� உட���
��ெகா����ததாக �ைன���ெகா�டா�.
அவ�� அனாயசமான ஓ����றைன
�ய�ேதா�யவ�, அவ� இட� ேதா�ப�ைட��
சா���ெகா�ேட, ஒ� ம�ன� த� ��ைர��
�� ைவ������ �ேரைமைய��
க���பா�ைட�� ேபா� அவ� கா� ஓ���
லாவக� இ��பதாக� ெசா�ன��, அவ�ட�
ந�ன�� ேவக�� ேச���ெகா�ட�. அவ��
����� இ��ய�.

த�ைச��, அவ� அ�வலக ேவைல ����வைர
தா� த�ைச ேகா��� இ��பதாக�
ெசா�னவ�, ேகா��� �க��� ெத��த��
அவ�� ெப�ய க�கைள அகல ����
ஆ�ச�ய� தா��, அவ�� வழ�கமான
‘வா��’கேளா�, அவைன ��� �ல� இற��
��ட�த�ட ேகா�� ேநா�� ஓட��வ��னா�.

இவ�� இ�த ர���� ஹா�ேமா�க� எ��
எ�ப� உ�ப��யா��றன என ேயா����
�����ெகா�டவ�, ஓ�� அவ�� ��னழைக
��� ர������� �ள��னா�.
ேவைல�� மன� ல��க��ைலெய�ற உண��த
ெநா��� ச�ெடன �����ெகா�� ச����
ேகா�ைல அைட�������தா�. ேகா���
�ைழ��ேபாேத அத� �ர�மா�ட��
அமா��ய�� அவைன
ஆ�ெகா�ள��வ��யதாக உண��தா�.
அ�வள� ெப�ய ந��ைய ����� பா��தவ�,
த�ைன ராஜராஜனாகேவ பா����ெகா�டா�.
எ����ேதா ஓ�வ�தவ� அவ� ��னா����
க���ெகா�ேட, அ�த �ைல ���த த�
ர��ைப அ��க��வ��னா�.

உய��த ேகா�ர�ைத பா��த பரவச���
இ��தவ�� ேதா�க�� ெதா��யவ��
�க�ைத� பா��தவ� �����டா�. அவ�

அ����த� ேபா� ெத�ய பத�யவைன�
பா���� ���தா�.

ேகா��� ��ட வளாக���
ெந��ெமளன�ேதா� நட�தா�க�. அ�வள�
�ைலக�. அ�தைன ேந���யான வ�ைச. எ��
பா��தா�� �ர�மா�ட� என �த���
இ��தவைன ேநா�� ெம�ல� ெசா�னா�,
அவைன�ேபாலேவ அவ�� காதலா காமமா
ந�பாெய�ற �ழ�ப� தா�� ேந����
உ�னத� உண��ததா�� ஆனா�� த�
த�ைத�ட� இ��த வ�த ெதாைலேப� அைழ���
அவ� ��மண� ���த தகவ�� என
ேப��ெகா�ேட ெச�றவைள�
பா����ெகா�ேட இ��தா� அவ�.

த�ைதயா, ர���� வா��ைகயா எ�ற
ேபாரா�டமன�ைல அவைள எ��
அழைவ����ேமா எ��

பா����ெகா����தவைன ேநா�� அ��
�ர�� எ�ன ெச�வ� எ�பதாக� ேக�டா�.
�ரகார�ைத� ��� ���� அ�த ந����
��ன� ��� ெகா����தா�க� அவ��
அவ��.

இ���� ைககைள ைவ���ெகா�� அ�த
ந��ைய ����� பா��தவ� அவைன��
அ�யாம�, அவ� ரசைனெய�ப� ந���
ந�ன� ேபா�ற� எ��� ஓ�� �ைசக��
இ���� அ��த�கைள ர����கட��� வ�லைம
அ�த ந�ைய� ேபாலேவ அவ���� இ���ற�
எ���, அதனா� த�ைத ெசா� ேக�பேத
சால��ற�த� எ��� ெத�யைவ�தா�. ஒ�
ெநா� �ைக�தவ�, த� வா��� ஆக��ற�த
ஆைசயாக அவ� �ைன���ெகா����த�,
�ைறமாத க���யாக அவேனா�
வ�கவாளக����� வல� வரேவ���
எ�பதாக இ��த� எ��� ஆனா�� அ�பாைவ
த��க ��வ� தவ� எ��� உண���

ெசா�னவ� அவ� ேதா�� ச��� ெகா�டா�.

ேலசாக� சா��தவ� அவ� தைல�� �� த�
தைலைய� ெபா����ெகா�� அ�த உய��த
ேகா�ர�ைத� பா��தா�. இ� தைலக�� ஒ��
���� அவ�க�� �ழ� அவ�க��� ர��யமா�
பட��த�. பட��தைத அவ�தா� �� ேகவ�ட�
அவ��� ைசைக�� ���னா�. அைத�
�ைக�படமாக எ����ெகா�டா�. ஆக��ற�த
’�ழ�’பட� அ�.

த�ைசைய ��� ெவ�ேய�, ெச�ைன வ�த��,
அ�த ேகா��� �ர�மா�ட� அக�ற��தா�
அவ��� இழ��� வ� ��பட ஆர���த�.
எ�ப� அ�வள� எ�தாக ஒ���ெகா�டா�
எ�� எ�வள� ேயா���� அவனா� அ�த
அப�தமான ��ைவ உணரேவ��ய��ைல.

அவ��� ���� மா���ைள பா��க
ஆர���த�� �ைச, �ற� என அவேனா�
ஒ���� ஒ�ெவா�வைர�� �ராக��க�
�வ��னா�. அவ� த�ைத�� அ����
��ன� எ��ேம ெப�� �ைடயா� அவ���
எ�பதா�, த�ைத ெகா��த �த��ர���
ைகமாறா�, த�ைத ெசா� மணமகேனா�
��மண� எ�பைத�� ��கலமா��தா�
ெசா�னா�.

அவேனா�தா� ��மண����� ேதைவயான
ஆைடய�கல�கைள வா��னா�,
��கல�ேதாேட இ��தா�. அவ��� ம���
ஏேதா ஒ�� கனமாகேவ இ��த�. வழ�கமான
பா��� கா� ஓ�ட��யாம� �ண�னா�.
இர���ைற சக சாைலேயா��க�ட� வச�க�
வா��னா�.

எ�ெபா���ேபா� அவ� இற��� இட� வ�த�.

எ�ெபா���ேபா� ச�ெடன இற���டாம�
இ��ைக�� சா��� ச�� ேநர�
அம�����தா�. ��ெரன� ����, அவ�
க�ன��� பளாெரன அைற�தா�. அவ� மா���
�ைத�த�தா�. அ�� ���த�� ����தவ�
அவ� ச�ைட�ேலேய �க�ைத அ��த�
�ைட���ெகா�டா�. �ப� ேபா� ���கமா�
இ��த� அ�ெபா�� அவ� �க�.

அவ���� கால����� ம��� ெத���. அ�
ஏேதா ஒ��� இ�� எ��.

அத��ற� கால� அவைன இ��தா� அவ�
�� ����ய�. அ��� ஒ�தைல�ப�சமாக
இவைன ம��� பா��க ைவ��. ஒ�ேவைள
அவ�� பா�����க����, ஏென�� அவ�
ச�லைட ேபா�� ேத��ெத��� வா���ெகா��த
ச�ைடைய� தா� அ��� அ�����தா�.
அவ� க�க��� அ� ப������ எ���

�ைன���ெகா�ேட அ�த வளாக��� இ���
ெவ��ப�டா�.

அவ� ேபா� �ைச அவ� கணவ���
இ�ைலெய�றா��, ��ய �சய�தாேன,
அ�ஜ�� ெச��ெகா�வா�. ��ெர�� ெவ��
க�ணா�ைய� தா��� தா��ய�.

எ��சாைல�� அ�த� ைப��ய� அவைன�
பா����ெகா�ேட இ��தா�. ஏேதா
�ைன�தவ� காைர ஓரமா� ���� ைப��ய�ைத
ேநா�� நட�தா�. வழ�க�ேபா� பய�� ஓட
எ�த��த ைப��ய�கார� அவ� க�கைள�
பா��� ெம�ல ��றா�. ைசைகயா�
சா���டாயா எ�� ேக�டவைன� பா��த
ைப��ய��� ெவ��த உத�க� அ��ைசயா�
ெவ��� ���தன. ெத��ைன�� இ��த ’பா�’
கைட�� ��யா� ெபா�டல� வா��யவ�
அ�த� ைப��ய��ட� ெகா��� உ�ண�

ெசா�னா�.

எ�ெபா���ேபா� த� ெமாைப� கா�டா��
������� ெச�� KANNAMMA எ�� ப��த
எ�கைள �ரலா� தட��ெகா��தா�.
ஒ� ைப��ய�கார� ����� ��பைத, அ���
��� பா����ெகா�����றாேன எ��
சாைலைய� கட��� எ�ேலா�� �ேநாதமா��
பா����ெகா�ேட கட�தா�க�. கால��.
***

8

ெபா�.வா�ேதவ� க�ைதக�

01
இைல நர��க�� �ர���ட�த
�ைள��ைழ�� ேத��ய
க� �� த���ய
மல���� ம�� �ைற�த
மர� ���ய ெகா��ைட� �ட�த
ேவர� ம� ெந����ய
எ�லா ���

அத� க��த ஈர�பத��
மைழ ���த ம�நா��
கா��ேல� ����றன
பா��க� ெகா�� �ைள��
இர�கம��� ��ற��
மைறேயெலன� ெசா��
ெவ�நா ெகா�� உ���� ��ய�
அ��� த��
வற�� த�ண� ேநா��� கா������
�� ���ட இைலக����
த��� ப���ய ���� ��
��றைல ெந�ய ெமௗன� ெப���ெச��தப�.
*

02
ஒ���ற ெவ��ச��� �����
இ��ெலா��ற� �ழ�
��தைலயா� வ���ைச�� �ழ�றா�
உன�ெக� கவைல
உன�ெக� கவைலெயன
ஓ��� �தற ஒ�யைல ப��ற�
வா�த�� ப� ெகா�டைல��
அ�ப� ��மாசன���
�ைல�� �������ட���
இ��ட நா�
�ய�யாதெதா���ைல
உ��� ேரைகெய���
�� ேவ�களா� வ� பரவ
���க� �ழ
�� பாைத���ளாக
��ள����தட��

ெம�ல� ச��ற� �ய�
ெவ�ம��� �ைத�����.
*
03
���ர��� பட�� �த� கா��� வ�கர���
அைலெயன எ���� பரெவ� பா����
ெம���ம�ட� உ� ����
ேவ�ப���� வாசைனெயன
வ�க���� ச�தம�ற கால�கேளா�
உ����� நடமா��
ஞாபக�க��� ப��� வ�ண�க�
ெநா���ய க�ணா� ��ய����
����ெகா�றா� என
கண�க��� ெகா��� �ட���ற� �க�
�ர�க�� ��������
�ைர�� ெசா��� ெகா�����ற�
ேவ�ழ�த எ���க�

பற�தைல�� �ைன�கைள
ஒ�ெவா�றா�� ���தத�
�ற�கைள� ����� ெகா�����றா�.
***
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�ேனாத நகர� - �ர�க�ண�

�ேனாத நகர�
�ர�க�ண�
ஓ�� எ� ஆ� எ�� த�� ��மா ��ேயாக
வ�டார�க�� அைழ�க�ப�� பைழய ம�ைர,
ராமநாத�ர� மாவ�ட�க� இ�� ம�ைர,
����க�, ேத�, ராமநாத�ர�, �வக�ைக,
���நக� என ஆ� மாவ�ட�களாக
���க�ப����டன. ���நக� மாவ�ட�ைத�
த�ர ம�ற ஐ�� மாவ�ட�கார�க�� ���நக�
எ��� ஊ���� �ைழ�தாேல ச��
அ��யமாக�தா� உண�வா�க�. அ�வள� ஏ�,

���நக� மாவ�ட��ேலேய ���நகைர� த�ர
ம�ற ஊ��கார�க�� �ட அ������
�ைழ�தாேல ச�� அ��யமாக�தா�
உண�வா�க�.
���யமாக ம�ைர, ����க� ப��க�� த�க�
இளைம�கால�ைத க��தவ�க� ���நக���
�த��தலாக வ�தா� பல ���யாச�கைள
உண�வா�க�. 1991-ஆ� ஆ�� நா�
க����� �தலாமா�� ப���� ெகா��
இ��தேபா�, எ� த�ைத ப��டமா�த�
காரணமாக ���நக��� �����ேதா�. இர��
நா�க� க��� இர� உண� பா�ச� வா�க
ச�� ெதாைல�� இ��த கைட��� ேபாேன�.
வா��� ேபா�, கைட க�லா�� இ��தவ�,
��சா ��வ������களா? எ�� ேக�டா�.
என�� ��� வா��ேபா�ட�. ஏதாவ� ��ன
ஊ�� ஒ� கைட�கார� அ�ப�� ேக�டா�
பரவா��ைல. ஆனா� ஒ� மாவ�ட� தைலநக��,
த��நா��� ப���, எ�ெண� �ைலைய
��ண���� ேக��ர�க�� ஒ�றான
���நக�� எ�ப� க�����தா� என

ஆ�ச�ய�!
����� வ�� ெபா�டல�ைத� ���த��
�����ளவ�க��� ��� வா�� ேபா�ட�.
எ�னடா �ேரா�டா வா���� வர� ெசா�னா
வ��� வா���� வ����க எ�றா�க�. நா�
���க, ��ன� தா� ெத��த� இ�ேக
�ேரா�டா எ�றாேல எ�ைண��
�����பா��ய �ேரா�டாதா� எ���, சாதா
�ேரா�டா �ைட�ப� அ�� எ���.
அ��த நா� காைல� கா���� ‘ம�ன�’
�ைர�பட���� ேபாேன�. அத�� �த�நா�
ம�ைர�� பய�கர ��ட� இ��தைத ப���
வ��ேபா� பா�����ேத�. ஆனா� இ�ேக
ஓ��வ�தா� ெத�ப�டா�க�. இ�தைன���
பட� ெவ�யான �த� வார�. ஆனா� பட�
பா���� ேபா� பாட� கா��க�
வ��ேபாெத�லா� �ைரைய� ��� வ�ண
�ள��கைள ஒ�ர��டா�க�. பட� ����
ெவ�ேய வ�� பா��தா� ச�, ஞா�� 5
கா��க� எ�� ேபா�ட�� ��� ேபா�ட�

ஒ�����தா�க�. எ�க� ���� உ�ளவ�க�,
ச���ழைம பட���� ேபா���� வ��
எ�வேளா ��ட� என அ���� ெகா�டா�க�.
��ன� தா� ெத�யவ�த�, அ�ேக எ�த�பட�
எ�றா��, ச� ஞா�� 5 கா��க��, ம�ற
நா�க�� 4 கா��க�� எ��. எ�ேலா�ேம
ச�, ஞா��க�� தா� பட���� வ�வா�க�,
அ�த ஊ�� ஒேர ெபா��ேபா�� அ�தா�.
���ப� ���பமாக �ேய�ட��� வ�வா�க�.
��க��ழைம காைல� கா�� ஃ�� ஆனா�
அ�த� பட� ஆ��� �ளா�ப�டராக ��ேயாக
வ�டார�தா� க�த�ப��.
ஒ� மாத� க���, ப�க�� ����கார�� ெப�
��மண���� அைழ�தா�க�. காைல
ம�டப����� ேபாேனா�. ேதைவய�ற
சட��க� இ��, ச�தாய� ெப�யவ� ஒ�வ�
தா� எ���� ெகா��க மணமக� தா�
க��னா�. அ��த ஐ�தாவ� ��ட��� ம�டப�
பா� கா�யான�. காைல உண� ���த��
ம�டப��� மணம�க� உ�பட ப��� ேப�தா�

இ��ேதா�. ெப� �����, மா���ைள
����� எ�� த��த�யாக ம�டப�,
சா�பா� என� ெத�யவ�த�. அ�ப�� ����
ெச�ற ���� சா������� உடேன �ள��
��வா�க�, ம�ய சா�பா���� எ�� த�யாக
���� ேபா� அைழ�தா�தா� வ�வா�க�
எ�� ேக���ப�டேபா�, அ����யாக
இ��த�.
��மண �ழா�கைள எ�லா� ெகா�டா�டமாக
அ�ப��த ம�ைர மாவ�ட���கார��� இ�
�ர��க ��யாத�தா�. ஓரள�
பழ�கமானவ�களாக இ��தா� �ட �த� நாேள
ம�டப����� ெச��, �டமாட ஒ�தாைசயாக
இ���, ப�� ப�மா�, ேசைர இ���� ேபா��
வ�ட ேச� மாநா� ���, பாட�கைள� ேக���
ெகா�ேட வ�� வள���, ம�டப�ைத ஒ� ேசர
கா� ெச�� �ள��� கலா�சார� எ�ேக?
மணம�க� ��டா� த��த�யாக சா����
கலா�சார� எ�ேக? ந�லேவைள மணம�களாவ�
ஒேர ம�டப��� சா����றா�கேள எ��
ஆ�த� ப��� ெகா�ள�தா� ���த�.

அத�க��த மாத��� ப��� ெபா�க� எ���
���நக�� �ர��� ெப�ற ���ழா வ�த�.
நா�க� �����த ெத��� இ��த இர��
��மணமாகாத ெப�க� ச�வ அல�கார��ட�
க��� �ைறய நைக�ட� ���ப�தா� �ழ
�ள��னா�க�. ந�ம ப�க�� இ�ப��தாேன
ெபா���க, ���ழா�னாேல ஃ��
ேகா���ேகாட �ள��வா�க, ஆனா இ�க
இ�ேளா நைகைய ேபா����� ேபாறா�கேள
என ேலசாக ச�ேதக� வ�த�. ப�க��
����கார�ட� �சா��த ேபா�, இ�க
ெபா�� பா��க ����� வர மா�டா�க�பா,
இ�ன ேத��� ேகா���� இ�லா��
���ழா�� ����� வா�க, நா�க
பா���ேறா�� ேப� வ����வா�க. அ�க வ��
ெபா�ண பா����� ��ன� ���
ெசா��வா�க�பா எ�றா�. ெப����
எ�வள� நைக ேபாட உ�ேத������றா�கேளா,
அ�த அள� நைகைய ெப� அ���
���ழா���� ெச�வா�, �யாபார��� ஈ�ப��
மா���ைள�� 100 ப�� எ�றா�, அர� அ�ல�
த�யா� ேவைல�� இ��பவ��� 50 ப�����

�ைறவாக�தா� ேபா�வா�க� எ�றா�. அ��த
நா� ���ழா���� ெச�ற ேபா�,
ஜ��காள�ைத ����, ��ற�தா� ந�ேவ ெப�
அம�����பைத� பா���� ேபா�,
எ�ைனய�யாம� ெம��ய ����வ�
xஏ�ப�ட�.
ஓ� ஊ�� இ��� இ�ேனா� ஊ���� ெச���
ேபா�, ���� ெப�க��� எ��� �ேந�த�
அ�க� ப�க��� �ைட�����. ப��, க���
ைபய�க���� அ�ப�ேய. 30 வய���
ேம�ப�ட ���ப�தைலவ�க��� ப��ட���
�ேந�த� �ைட�தா�தா�. ம�றப�
ெவ��ட�க�� ஆ�மா��த ந�� �ைட�ப�
க�ன�. க��� மாணவனான என�ேக எ�க�
ெத����, ���வ�டார���� ந��
�ைட�க��ைல. ெப��பா�� ைபய�க�
��வாகேவ இய��னா�க�. அ�த� ����
இட����ப� �க� க�னமாக இ��த�. �க��
க�ச�ேவ��வாக இ��பா�க�.
என�ேக இ�ப�ெய��, எ� த�ைத�� �ைல

ப�ேமாச�. ���நக� ச�சா�க��
ெசா�ேகாைவ�� அ�கப�ச� ஐ�ப�
வா��ைதக� தா� இ����. அ��� சர��,
ெகா��த�, �� க�ச�, கெல�ஷ�, ��ைட,
ெச� ��ட�� ேபா�ற �ல வா��ைதகேள
அ�க�ப�யாக உ�ச��க�ப��. சா��ைல�
ெதாைல�கா��க�� ஆ��க� வராத கால�
ேவ�. ேவ� வ���லாம� எ��ட� அவ� ஒ�
ந�பைன� ேபா� உைரயாட ஆர���தா�.
���நக� ெச�றதா� என�� �ைட�த ேபான�
அ�.
த��நா�ைட� ெபா��தவைர ெச�ைன, ேகாைவ,
�����, �வகா� ஆ�ய இட�க� �ைழ�க�
ெச��� இட�க�� �த�ட� வ��பைவ. ம�ற
மாவ�ட� தைலநகர�க��� ஓரள��� ம�க�
இட� ெபய�வா�க�. ஆனா� ����கண�கான
ேகா�க��� வ��தக� நட��� ���நக���
யா�� �ைழ�� ேத� வ�வ��ைல. ம��ய, மா�ல
அர� ப�யாள�க�, வ�� ஊ�ய�க�
ேபா�ேறா�க� இட மா�த��� உ�ப��
வ�வா�க�. அதனா�தா� ��தாக ��வ��

ஆ�கைள உ����கார�களா� அ�ேபா� எ���
க�����க ���த�.
���நகைர� ெபா��த வைர�� ெப��பா��
க�ஷ� �யாபார�தா�. பல எ�ெண�
ெதா��சாைலக��, �ல ��பாைலக�� உ��.
க�ஷ� கைட�� ப���� ப�த� இட��, ஒ�
ேட���, ஃேபா�� ேபா��. ெப��பா��
உ���கார�கேள �மா�தா ம���
�ேடா��கான ேலா� ேமனாக இ��பா�க�.
ெதா��சாைலக��� ெப��பா�� உ���
ஆ�க�தா� இ��பா�க�. அ�தமா��
ேவைலக��� ெவ���� இ��� வ��,
��பா��� ���தன� இ���� ப� ச�பள�
இ��கா�. அ�வள� ெப�ய ஊ�� ந�ல ேட��
ேபா�� சா����ப� ஒேர ஒ� ைசவ
ேஹா�ட�தா� இ��� இ���ற� எ�ப��
இ��ேத அ�த ஊ��� ஒ� நா��
உ��ேயாக���வமாக வ�� ெவ���
பய�க�� எ���ைகைய அ���
ெகா�ளலா�.

���நக� ம�க� பண�ைத� ெசல� ெச�வ��
�க� ��கனமாக இ��பா�க�. நைக வா��னா�
�ட ந�ல உ��டாக, ெப�ய நைகயாக, அ�க
ேசதார� வராத �ைசனாக வா��வா�க�. ைல�
ெவ�� கெல�ஷ� அவ�க�ட� இ��கா�.
����� �ட ஆட�பர� ெபா��க� இ��கா�.
ஃப���ச�க� �ட ந�ல �ேச� ேவ�� உ�ள
மர ஃப���ச�களாக�தா� வா��வா�க�.
ம�ைர, ����க� ப��க�� சாதாரணமாக�
�ைட��� கா�ெம��� அ��ட�க�, ��க�
வைகக� �ட ���நக�� அ�தாக�தா�
�ைட���. பண� ஒ� �����ட சாரா�டேம
��� வ�வதா� ம�றவ�க� ��ெரன உ�ேள
வ�� ெப�ய அள�� ச�பா��க ��யாத �ைல
இ��த�.
��றா��க� க��� எ� த�ைத�� ����
ப��ட மா�த�. ம�ற ஊ�க�� எ�லா� ��
மா��� ேபா�, �டேவ வ���� வ��வைர
ந�ப�கைள� ெகா����த என��
ைகையைச�� வ�ய��ப� �ட யா���லாத
�ைல.

அ��� ப�தா��க� க���, �ல மாத�க�
���நக�� த��� �ழ�. ெப�ய அள��
மா�ற�ைத உணர��ய��ைல. �����
உ�வா����த ெபா��ய� க���களா�
க��� ஆ��ய�க� ��தாக ��வர ஆர����
இ��தா�க�. தாவ� அ��த ெப�க�
�ைற�� ��தா�, ைந�� அ�க� ெத�ப�ட�.
ஆனா� ஒ� ந�ல ��க��கான ேஷா �ேமா,
�ைடலான ச�ேனா ெத�பட��ைல.
�ல வார�க��� ���� ���நக�� ஒ�நா�
த��� வா��� ஏ�ப�ட�. ச�, ஞா�� 5
கா��க���� ப�லாக ஞா�� ம��� 5
கா��க�, ஒ��ர�� ��ய ேப�க�க�,
���நக�� �ரதான அைசவ உண� கைடயான
ப�மா ேஹா�ட��� ��ய �ரா�� என �ல
மா�ற�க� தா�. உ��ேயாக���வமாக
ந�பா����த ���நக�கார�ட� இ�ப��
��ன மா�� ெவ� ஆ�க� வ�ற��ைலயா?
என� ேக�ேட�.
��க ேவற, �யாபார��ல இ���றவ�க த�ர

ம�த ஆ�க�ல �ைறய ேப� ஐ� இ�ட�����
ேபா��டா�க எ�றா�. அ�ப��� இ��� ஊ�
மா�ட� ஆகைலேய�பா எ�ேற�. ���நக�ல
�ற�� வள��தவ� ���நக�காரனா�தா�
எ�க�ேம இ��பா�. எ�த ெம�டா����ல
இ�க இ��� �ள�� ேபானாேனா அேத
ெம�டா���லதா� இ�க ெபா�க���
வ�வா� எ�றா�.
இ�ேபா�� �ட ���� த�ைத - மக� ��க
உற� இ�லாதவ�க�, அ�ண� – த����
இைடேய ��க உற� இ�லாதவ�க� ���நக�
ெச�� ��ேயறலா�. ஆ� மாத��� அவ�க�
ந�ப�களா���� வா��� �க அ�க�.
***
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காரண� - எ�. ெசா�க�

‘ெக�ைகய�ம� ேகா�� தா�� வல�ப�க�
���ப��’ எ�றா� �மேரச�.
‘எ�ன�? ெக�ைகய�மனா? அ�த�
ேப�லெய�லா��ட ஒ� சா� இ���தா?’
�ழ�ப��ட� ேக�ேட�.
‘அ�ப�ெய�லா� ேபசாேத க��, ெரா�ப ச��
வா��த ெத�வ�’ எ�றப� க�ன��� ேபா���
ெகா�டா�, ‘அ�த� ேகா�����ள ேபானாேல
உட�ெப�லா� ������, நா��க�����ட
ைகெய���� ���ட� ேதா��.’
‘என�� அ��ெக�லா� ேநர��ைல, ஒ��கா

வ�ைய� ெசா��’ எ�ேற� ச��ேபா�,
‘க�ைகய�ம� ேகா�� தா�� ெலஃ��
���ப�மா?’
‘ெலஃ�� இ�ைல, ைர�’ எ�� கா�த���
���தா� �மேரச�, ‘அ����� �� ��ட�
�ர��ல, இ�ெனா� அ�ம� ேகா�� வ��,
அ�ேக ெலஃ�� ���ப��.’
‘ம�ப��� ேகா�லா? ேபா��, என�� ��தமா�
�ழ���.’
‘ேடா�� ெவா��, நா� ெத�வா ேம�
வைர����ேக� பா�.’
‘ேட�, அைத� பா��த��ற�தா�டா இ���
தைல ����’ எ�ேற�, ‘எ�ைன ���� ம��,
நா� எ�கயாவ� லா��ல �� ேபா��
த���கேற�.’
‘ம�ப��� அேத கைதைய ஆர���காேத க��,
ெம�ரா�ல லா�� வாடைக எ�ன ஆ��
ெத��மா?’

நா�க� ம�ப��� வைரபட�����
����ேனா�. எ�ேக பா��தா�� ேகா��க�,
ெலஃ��, ைர� ����த�க� எ�� �ழ�பமய�.
’இ�ேக ஒ� ��ய மர� வ��’ எ�றப�
��னதாக ஒ� ெபா�ைம வைர�தா� �மேரச�,
‘அ����� இட�ப�க� ����னா ஒ� ��கைட,
அ���� ப�க��ல …’
‘அ�ம� ேகா��, ச�யா?’
‘�ஹு�, ெப�மா� ேகா��.’
‘��த�’ எ�ேற� நா�, ‘அேநகமா உ�க ஏ�யால
ம�ஷ�கைள�ட சா��கதா� அ�கமா
இ��பா�க�� �ைன�கேற�.’
�மேரச� �க��� அ�ப�ட பாவைன, ‘ஏ�டா
��டல���ேற? ஊ����க� ேகா�� இ��தா
எ�ன த��? � உ� ேவைலைய ������,
ெட�� ஒ� ேகா���� ேபா��� வா, ேகா�
���ய�.’

நா� ���ைப அட�க� �ரம�ப�ேட�,
‘���ய� �ட�க���, �த�ல உ�க �����
எ�ப�� ேபாற�? அதாேன இ�ப ெப��
�ர�ைனயா இ���!’
‘ெப�மா� ேகா�� ப�க��ல ஒ� கா� �ல�
இ����, ஊ�� ��ைபெய�லா� அ�கதா�
ெகா��வா�க’ எ�றா� �மேரச�, அ�த
�ல������ �� ��ட� த��, எ�க ��,
வாச� ேக�ல ெர�� ��க� ��கறமா�� பட�
வைர������.’
��க�க� உ�ைம�� �ைனகைள�ேபா�தா�
ெத�ப�டன. த���� ெவ����, ைக��
இர�� ெப��க�ட� அ�த� கத����
�����ேத� நா�.
இ�த ��தானா? அ�ல�, வ� மா���ேடனா?
இ��� என��� �ழ�ப� �ர��ைல. எ�
அ�ம� ேகா��, எ� ெப�மா� ேகா��, எ�
ைர�, எ� ெலஃ�� எ�� தைல ���ய�.
�மேரச� வைர�� த�த ேம���ப� இ�தா�

அவ�ைடய ��. ��க� பட� வைர�����ற�,
�������ற�, இ�தா�.
இ�ேபா� �மேரச�� அ�பா, அ�மா ஊ��
இ�ைல. அவ� த�ைக �ரசவ���காக�
ெகா�க�தா பயண� ேபா����றா�க�. நா�
அ�வலக ேவைலயாக� ெச�ைன �ள���ேற�
எ�ற�� ‘�� ��மாதா� ���� �ட��, அ�ேக
த���ேகா ம��’ எ�றா�.
‘சா�ைய� ப�க�� ��ல ெகா�����ேகா�
க��’ கா���� �மேரச�� �ர� ேக�ட�.
‘நா� மா���ட ஃேபா� ப�� ெசா��டேற�,
உ�ைன� பா��த�� சா� ெகா����வா�க.’
அ� எ�ப�� ெகா��பா�க�? நா�தா�
க��ேவ� எ�� அவ�க��� எ�ன ேஜா�யமா
ெத���? �மேரச�� ந�ப� எ��
ெசா���ெகா�� சா�ைய வா�����,
��ைட� ெகா�ைளய����ெகா��
ஓ���டா� எ�ன ெச�வா�க�?
அ�த மா� அ�ப�ெய�லா� ேயா��பதாக�

ெத�ய��ைல. எ�ைன� பா��த�� பல வ�ட�
பழ�ய�ேபா� ��னைக�� ‘வா�பா,
ெசௗ��யமா?’ எ�றா�.
‘ெசௗ�ய�தா� மா�’ எ�ேற� ச�ேற த�மா�.
‘எ� ேப� க��ேவ�.’
‘ெத��� ெத���’ எ�ற மா� நா�கா�ைய
இ���� ேபா�டா�. ’ேவகாத ெவ���ல
வ����ேக, ெகா�ச� கா�தாட உ�காேர�,
ேமா� ெகா��வேர�.’
‘அெத�லா� ேவணா� மா�, சா� ெகா��க.’
‘உ�கா��பா, சா� எ�க ேபாற�’ எ�றப�
உ�ேள ேபா���டா� மா�.
நா� ப�தாபகரமாக ���ேத�. ேவ�
வ���ைல, உ�கா���தா� ஆகேவ���.
��ன��� ��. �வ�� மா��ைவ�த மட��
நா�கா�க�, அவ����� �ேழ வ�ைசயாக
அ���� �� ப��த ’� ���’�க�, �ைல��

உைற��� ��ய �� ெப��, ��ப�
�நா�க�� �ட�� �ைல�� ��ச�
�����ப�வைர எ�லா� பா��தா���ட�.
ேமா� த�ள�ட� வ�த மா�ைய� பா��ைக��
��த�ஷ� ெதாைல�கா�� நாடக�க� ஞாபக�
வ�த�. �ஜமாகேவ இ��� இ�ப��ப�ட ம�க�
அ�ப�ேயதா� வா��றா�களா?
ேலசாக உ���க��தா�� ெவ�� ேநர����
அ�த ேமா� ேதைவ�ப�ட�. கடகடெவ�� கா�
ெச����� ‘ெரா�ப� ேத��� மா�’ எ�ேற�.
‘� �மேரசேனாட அ�ைத ைபயனா?’
ேபா��. அ��த �ர�ைன ஆர�ப�. யாேரா ஒ�
ந�ப� வ��றா� எ�� ெசா�னா� மா�
ஏதாவ� �ைன���ெகா�வா�க� எ�பத�காக
எ�ைன� த��ைடய உற��காரனாக அ��க�
ெச�����றா� �மேரச�. இ�ேபா� இ�த
அ�ைத ைபய� �வகார�ைத�
சமா��தாகேவ���.

‘எ�னா���பா?’
‘ஒ����ைல மா�, ஏேதா ேயாசைன’ எ��
சமா��ேத�. ‘சா� ெகா��க��களா?’
மா� அ�ேபா�� அசர��ைல. ‘� �மேரச���
அ�ைத ைபய�தாேன?’
‘ஆமா� மா�’ எ�ேற�. ‘ஒ����ட அ�ைத
ைபய�’ எ�� பா�கா�பாக ஒ� ேகா�
ேபா��ைவ�ேத�.
‘உ�க ெசா�த ஊ� எ�?’
‘ம�ைர.’
‘இ�தைன வ�ஷ��ல �மேரச� ��ல யா��
ம�ைர�ப�க� ேபானமா��ேய ெத�யைலேய!
உ�க ெர�� ������ எ�னா �ர�ைனயா?’
என��� ��ெக�ற�. பா��த ஐ�தாவ� ��ட�
�� ��ய�ேபா� எ�க���� ச�ைட
������ இ�த மா�ைய எ�ன ெச�வ�?

அ�� இர� �மேரசைன� ெதாைலேப���
அைழ�ேத�. ‘எ�னடா இ�த மா� இ�ப�
தடா��� ���ேமல ��டா �சறா�க?’
�மேரச� ���த�ேபா� ���தா�. ‘ெகா�ச�
வளவளா�� ேப�வா�க, ம�தப� எைத��
மன�ல ெவ���கமா�டா�க, மா� த�க�’
எ�றா�. ‘எ�ன ெஹ�� ேவ��னா��
அவ�கைள� ேக�கலா�.’
ேக�கேவ��ய அவ�யேம ேநர��ைல. ம�நா�
காைல எ�டைர ம���� பா� ேஷ����
இ��தவைன� பய���� அைழ�� ம�
ஒ��த�. அவசரமாக ேவைலைய
�����ெகா�� வாச� கதைவ� �ற�தா�
ைக�� பா��ர��ட� மா�.
‘எ�ன மா�?’ எ�ேற� ���ட�.
‘�ஃப���� ச�பா�� ப��ேன�. ���
ெர�� சா����ேய�� ெகா��வ�ேத�.’
ெர�� இ�ைல. ஏ� ச�பா��. �டேவ

ெவ�ைளெவேள� ேத�கா� ச��,
உ�ைள��ழ�� மசாலா.
�ன�� இ�ேபா� ��யாக ���� சா�பா�
�ைட�தா� ந�றாகதா� இ����. ஆனா�
அத�காக, ���� அ��க��லாத ஒ�வ�ட�
இ�ப� உத� ெப�வ� ந�றாகவா இ���ற�?
மா� ஏேனா எ�ைன அ��யனாக �ைன�கேவ
இ�ைல. �மேரச�� உற�ன�, என���
அ�ப�தா� எ�ப�ேபா� நட��ெகா�டா�.
நா� எ�ேக ேபாகேவ��� எ��
�சா����ெகா�� ர�� வ� ����� த�தா�,
எ�த ேநர��� எ�த ர��� ��ட� இ����,
எ�ேக ��ெக� எ��கேவ���, �த� வ���
��ெக����� இர�டா� வ������ எ�வள�
�பா� ���யாச�, ஆ�ேடா�� ேபானா� எ�ன
ெசலவா�� எ�� எ�லா� தகவ�க�� தானாக
வ�� ெகா��ன.
‘ரா���� சா�பா���� வ����ேயா��ேயா?’
‘ஐேயா, என�காக �ரம�படா��க மா�’ எ�ேற�

அவசரமாக. ‘நா� ஆஃ��லேய சா����
வ���ேவ�.’
‘ஒ� �ரம�� இ�ைல�பா’ எ�றா� அவ�,
‘ெவ�ய க�ட இட��ல சா���� உட�ைப�
ெக����காேத.’
‘இ�ைல மா�, ஆஃ�� ேக���தா�’ எ��
ெசா�� அவைர� சமாதான�ப���வத���
ேபா�� ேபா�� எ�றா���ட�. ��டா�
ம�ய� சா�பா�ைட�� ெபா�டல� க���
ைக�� ெகா�����வா�ேபால.
’ஜா��ரைத�பா’ ெத��� இற�� நட���வைர
கா�� அவ� �ர� ேக���ெகா����த�.
அ�� மாைல, ேவ��ெம�ேற ப��ட���
ேவைலைய� தாமத�ப��� எ�டைர ம�வைர
உ�கா�����ேத�. அத��ற� ேஹா�ட��
சா������� ஆ�ேடா ����� ����வத���
ப�� ம� தா����ட�.
ெச�ஃேபா� �ைர ெவ��ச��� கத�� சா��

�வார�ைத� ேத��ெகா����தேபா� எ��
���� கத� �ற�த�, ‘சா��யா�பா?’
எ��பாராத அ������ எ� ைக����த சா�
தவ�� �ேழ ������ட�. ‘ஆ… ஆ�� மா�’
எ�ேற� த�மா�.
‘பாவ�, ேவைல ெரா�ப ஜா��ேபால’ எ�றா�
அவ�. ‘எ�லா� கதைவ�� ஜா��ரைதயா�
����ேகா�பா. இ�ேக ���� பய� ஜா��.’
பக� ேநர ெவ�� த�����த ேநர� அ�.
ஆனா�� என�� ந�றாக �ய�����த�.
இ�தைன கவன�ைத, அ�கைறைய�
தா���ெகா�ள��ய��ைல.
ெப�நகர அபா��ெம�� �ழ�� �ற��ற எவ��
அ�த� தள� தா�� வள�வ� சா��யேம
இ�ைல. எ�� ���� யா� இ���றா�க�
எ�ப��ட ெத�யாதப� கதைவ �� ைவ��
வள��க�ப�ட தைல�ைற எ��ைடய�.
இதனா�, யாேர�� ந��� அ�கைற

கா��னாேல அ� ேந�ைமயான உண�வாக
இ��க���� எ�� ந�ப��வ��ைல. அ��
அவ�க��� எ�ன ஆதாய� இ��க���� எ��
ேயா���ற �������தா� �த�� எ��ற�.
இர���வ�� ��க� வர��ைல. மா���
அ�த அ�கைற�� எ�ன காரண�? ஏேதேதா
சா��ய�கைள ேயா���� பா����
�����ெகா����ேத�. உதாரண� - மா����
��மண வய�� ெப� இ���ற�, எ�ைன
மா���ைளயா���ெகா�ள� பா���றா�. இ�
ேபா� இ��� �ைறய.
இவ��� ஏேத�� ஒ��தா� அவ�ைடய
அ�கைற�� உ�ைமயான காரணமாக
இ��கேவ��� எ�� ��சயமாக� ேதா��ய�.
ஆனா� கைட�வைர அ� எ� எ��
��ய��ைல.
அ��ம����ைல, அ��த ஒ� வார�� இேத
கைததா�. மா� எ��� அ�கைறைய�
ெகா��வ�� நா� அத��� காரண� ேயா����

��படாம� ெந�வ�� �ழ��வ��
ெதாட���ெகா����த�.
ஒ�ேவைள, ேகா��க� அ�க��ள ப��க��
வா��ற எ�ேலா�� இ�ப�� காரண��லாம�
அ��தவ�க��� அ�� ெச����ப�
மா���வா�கேளா? என��� பயமா���த�.
அ�த வார இ����, மா��� ந�� ெசா��
சா�ைய� ����� ெகா������ ெப�க��
����ேன�. ர��� ஏ� உ�கா��த�ற�தா�
ேதா��ய�, அவ��� ஒ� �ேலா இ��ேபா,
காரேமா வா��� ெகா������ வ����கலா�.
அ� எத��? நா� த��ய� �மேரச� ����.
இ���, கார� வா��� ெகா��பெத�றா�
அவ��ேகா அவ�ைடய அ�பா,
அ�மா��ேகாதாேன வா���தரேவ���?
இ�ப� ேயா��ைக�� ஒ�ப�க�
��ற�ண���யாக�� இ�ெனா�ப�க�
��ம�யாக�� இ��த�. ந�லேவைள, ேகா��
���த ���� எ�ேலா���� ந�ப��யாத

��ர��ட� அ�கைற கா���ற மா��� அ�ேக
வா���� நா� மா��ட��ைல. அேத பைழய
�யநலவா�யாகேவ இ���ேற�!
�மேரச� ைப�ைக� ����ெகா�� ர��
�ைலய���ேக வ����தா�. நா�
�ளா�ஃபார��� இற��ய�� ‘எ�ப�டா எ�க
ஊ�?’ எ�றா�.
‘ஓேக’ எ�ேற�. அத��ேம� அவ�ட�
ேபச�ேதா�ற��ைல.
�ல வார�க��, அ��த��த ேவைலக��
பரபர��� மா� �க��ட மற��ேபா���ட�.
ஆனா� அ�த� �ழ�ப�ம��� �ர��ைல.
அவ�ைடய அ�த அ�கைற என�கான �ேசஷமா?
அ�ல�, எ�ேலா���மானதா? ஏ�? அவர�
அ�கைற�� நா� க�����ெகா�ட
காரண�க�� எ� �ஜ�? அ�ல�, அைவ
தா���� இ�ெனா� காரண� இ���றதா?
அைத ��சயமாக� ெத���ெகா���வைரயாவ�
அ�த� ெச�ைன� பயண� ������கலா�.

அத��� ஒ� வா��� வ�த�. ��� மாத�
க��� ’ஒ� ��� க�டம� க��த��கறா�,
ெம�ரா��� ஒ� நைட ேந�ல ேபா��
பா����� வ��ேட�’ எ�றா�க� ஆஃ���.
இ�த�ைற�� ‘எ�க ��ல த���ேகா க��’
எ�றா� �மேரச�. ‘எ�க அ�பா, அ�மா
இ��� ெகா�க�தாேல��� ���� வரைல. ��
கா�யாதா� இ���.’
‘இ�ைல�பா, ேவணா�’ நா� எ�ேகா பா��தப�
ெசா�ேன�. ‘ஆஃ�� ப�க��லேய ஒ�
ேஹா�ட�ல �� ேபாட� ெசா���ேட�.’
�மேரச� �க� ச�ெட�� ������ட�.
‘ஏ�டா? எ�னா��? எ�க ��ல எ�னா
�ரா�ளமா? ேபானவார��ட மா� உ�ைன�ப��
ஃேபா�ல �சா��சா�க க��, ம�ப� உ�ைன�
பா��தா ெரா�ப ச�ேதாஷ�ப�வா�க.’
அ�தா� காரண� எ�� அவ�ட� எ�ப��
ெசா�வ�?

***
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ந���� ���க� கைதக���� ப�ச���கா�.
�ைர�பட�க�, ��கைதக� என ���க� த��
�ைறய� பா�����ேபா�. �ஜாதா��
�ர�க��� கைதக�� �ட ஒ� ���க� கைத
உ��. இ��யா �த��த�� உலக�ேகா�ைப
ெவ�ற�ட�, இ��ய�க� அைனவ�� த�கைள�
தா�கேள ���க� �ைளயா�வ�� அப��தமான
�றைம ெகா�டவ�க� எ�பைத ந�ப�
ெதாட��னா�க�. நா�� ந��ேன�. ேபாக��,
���க� ம�ற �ைளயா���கைள �ட ஆ�வ�
எ�தானதா���த�. ஆ�ட��� இைட��
இ�தைன ஓ�ெவ���� ெகா��� ச�க�ய�
ேவெற�த �ைளயா���� இ��கா�. நா�

ெசா�ல�ேபா�� ���க� ச�வேதச ேபா��கைள
ச���� கா� ெச����� அள��கான
���ைறக� ெகா�டைவ. ட�ெவா�� ���
�� ேபா� அ�தைன �லப��ைல. எ�க�
���க��� ஒ�ெவா� ���ைற �ற���
��னா�� ஒ� வரலா� இ���ற�.
எ� இட� ைக�� ெப��ர� நக� ����
ெத��த�, எ� த���� ந� ெந�� �ள��
ஆ� ைதய� ேபா�ட� ேம�� ���ல ர�த�
உைற�� ��� ச�பவ�களா� கா�� பா�����
ெட��� பா��� மா�ேனா�.
த�ெயா�வனா� ப�� வா��மள��� எ�க�
யா���� வச� ேபாதா�. அவரவ� ச�ைட�
ைப����பைத� ப����தா� ப��
வா��ேவா�. ��னா�� - அ��� �கர�
���க ஆர���த ��ன�தா� - அ�பா ச�ைட�
ைப�� ைகைவ��� அவ�ய� வ�த�. ெட���
பா� �ைல க����, எ�தைன எ�தாக
வ�தா�� ��ம��� ைகக���� அட�காத
ேக���, உைட�� ேபானா� ����க��
ப���� நா� ம��ேம வா�� வ��ப�யான

���ைல�� �ல�யதா�, ர�ப� பா����
தா�ேனா�. KRI எ�ற ேல��� ெவ�ைள �ற
ப�த�. ப�� �ச ���ய��க, பா��� ���க
என எ�லா வைக��� ச�க�ய� த�த�. ஒேர
�ைற ஒ� ேம�� ��வத���ளாகேவ
ெத������. ஊ��னா� �� �ைள���
எ�க�� ��ஞான �ைள�� தக������
உைடவ� அ�ல���ய �� ேசாக�. �� Stumper
எ�ற ெபய�� வ�த பல �ற��லான ப��க�
எ�கைள� கவ��தன. அ��க� உைடய��
இ�ைல, ச�க�ய����� �ைற��ைல.
ேடா�னெம��, ப�க��� ெத� / ஊ�க�டனான
ேம�� த����, எ�க���� இ� அ�க�
���� �ைளயா�வ��தா� எ�க� க�ரவ�
அட�����த�. அ� ����� �ைறக�தா�
����ட� த��தைவ. ஆர�ப���, இ�
ேக�ட�க� �ய��� அவ�கைள ஓரமாக ��க�
ெச����� இ���வராக �ர� ெச��,
த�க��� ேவ�ேவ� ெபய� ����ெகா��
ேக�ட�க�ட� யா� ேவ��ெமன ேக�ேபா�.
உதாரண����, ர��, கம� எ�ற ெபய�

����ெகா�� ர�� ேவ��மா கம�
ேவ��மா என� ேக�ேபா�. ேக�ட� எவ�
��யேரா அவைர எ���� ெகா�ளலா�. �ல
சமய� இ�� ����ெக�லா� �ட நட���.
எ�ன ெபய� ேக�டா��, “� அவ��ட ேபா��,
நா� இவ��ட ேபா��ேற�” எ�ப� மா��.
இ�ேக ெபய� எ�ப� ��மா ேப���. இ�ப�
ஆ� ���ப� ச���� த�டேவ, ர�� அ�,
கம� அ�, தல அ�, தளப� அ� என�
���ேதா�. ெகா�ைம எ�னெவ�� கம�
அ����, தளப� அ���� எ�ேபா�� ஆ�க�
ேபாதமா�டா�க�. ெப��த�ைமயா� ம�ற
அ������ அவ�க��� ஆ�க� த��
உத�வா�க�.
ெவ�� - ���க��� எ�கைள�
பாடா��ப���ய ஒேர வ��. 20 ஓவ�க�
எ�ப� ப�ைன�தா�, ப��ர�டா�, ��� 8
ஓவ�க�� ��ற�. �ர�சைன அ�ேதா�
�ர��ைல. ெட�� எ�ட�க��� ேப�����
வா��� ம��க�ப��ற� எ�ற ெப�� �ர�சைன
ெவ��த�. ஆேலாசைன� ��ைவ� ���

உடன� ��ெவ�னெவன ேயா��த�� ெட��
ேம��க�தா� ஒேர வ�யா� ேதா��ய�.
எ�க��� ெவ��தா� ெப�ய
�ர�சைனயா���த�. ைமதான��� ெவ�ேய
க��ட�க� �ழ ஓ� அரச மர��� அ��� ���
உ�வா��ேனா�. அ�ேபா� எ�க��� எ�லாேம
���க�தா�. ஊ� ம���� ��தாக அைம�த
ெம��� �ள�� ெவ��ச��� �ட எ�களா�
���க� ம��ேம ஆட ���த�. �பாவ�,
ெபா�க�, ஊ�� ���ழா என எ�வா���
எ�க� ெகா�டா�ட� ேப� பாேலா�
ைமதான���தா� இ����. ஆ�த�ைஜ�� ேப�,
�ட��க��� ெபா��ைவ�த �க��க�� உ��.
ெட�� ேம��க�, எ�க���� இ��த ரா��
�ரா��கைள உ�����டன. ஒ��த� �டாம�
க�ைட ேபா�� சாவ��தன�. ேபாதா��ைற��
ஒேரெயா� �ட�ைப�தா� ந��
ைவ����ேதா�. ேநர�யாக அ�லாம� ஒ� ���
���தாேல அ�� என ��வான�. இ� ஓரள�
பல� த�த�. ச�யாக �ெகாய� ஃஆ� �ைச��

�வரா� �� இ��ததா�, ஆளா��� அ�ேக
���ய��க, �வேர� இற�� தா� ���த�. �ல�
த���� அைனவ�ேம எ�லா� �ைச���
���ய��தன�. க��ட��� ேமேல
���ய��தா� அ��ெடன ��வான�. ��ஸ�
எ�ப� க��ட� �வ�� ேந�ைடயாக ேமா�னா�
ம��ேம என� ����ய�. ���ைறக�
இ��கமாகமாக �ேனா� அ��த அ��ர�ைத
எ��தா�.
ேபா�ட ப�� ஒ�ைற��ட ம�ைட��
வா�காம�, உட��ேலேய வா��, �ழ��
��றவ�கைள�� ேசா�வைடய� ெச�தா�.
ேவெற�ன ெச�ய, ெதாட��� ��� �ைற
உட�� வா��னா� அ�� எ�ற ���ைற
இய��ேனா�. அ��� இ��ைற உட�� வா��
��றாவ� ப��ைன அ��காம� �ல�ேயா��
ெப��ைள �ர சாகச�க�� அர�ேக�ன.
அ��க� டா� ப��க� ேபா�� அதனா� ந�ல
ேப��ேம�க� �ட ஒ� ����� த�
��க�ைட� ப� ெகா��த இ��ைலைய� ேபா�க
டா� பா� �ச� �டா� என ��வான�.

ெந��கால� ெவ�கேட� ெச�த� அராஜக���
உ�ச�, ெல� ைச�� மர�ழ� இ���றெத���
க��ட மைற��ைலெய�பதா�, எ�தைன
ஃ��ட� இ��தா�� ஃஆ� ைச�� ம��ேம
�������ேபா�. ேபா�ட ப��க�
அைன�ைத�� ெல� ைச�ேலெய அ���
ஃ��ட�கைள ெத��க ��டா�. �றெக�ன
��� �ைற ெல� ைச�� அ��தா�, ெல�
ைச�� ஒ� �����ட எ�ைலைய� தா��
ப�� ேநர�யாக ���தா� அ�� எ�ற
���ைற தயாரான�.
இ�தைன��தைன ���ைறக��� ��னா�
நட�த ச�ைடக�� ��ச�, �ழ�ப�க��
அழகழகான நாரத� கலக�க�. தவ�தலாக ஒ�
ப�� அ�க� ����டா� அத�ெகா�
ப�சாய��. ப�� �ச இ���� ேகா��ைன கா�
க�ைட�ர� தா��னா� அத�ெகா� ச�ைட.
ஒேர ப�க��� 50 ம��� ��க�ைத வ�ைம�த
ஐ�ப� ைபசா நாணய��� எ� ெட��, ெஹ�
எ�ப�� இ��த �ழ�ப� இ��ய அரைசேய
ேக�� ேக�கவ�ல�. அ��த ப�� மர������

ஒ� ��� ���� அ�� ேக�டதா� ேகாப��ற
ஆன��, ேப��ைன இர�டாக உைட�த�
மா��யான ேபா��கா��க�� உ��.
மர������ ேநராக அ�� தைர�� ���சா��
���தா� அ����ைல எ�றான�.
ச�வேதச ேம��க� எ��ெகா�ட ‘ப�ைத
எ��றா�’ �ர�சைன எ�கைள�� தா��ய�.
இ�தைன��� நா�க� ப�� ��ய�ல,
எ���தா� �ைளயா�ேனா�. எ�வ���,
எ��றா� ப�சாய���க� எ��த� �வார�ய
����. ��ரா, ேகர� �ைறக� ேபா�
‘அ�ய�ேயா ெகா�றா�’ �ைற��
அ�மா��யான எ� ப��கைள ேநாபா� என
அ���ேதா�. ெல� ைச� எ�ைல தா��ய
ப��கைள ம��ைழ�� �ெக�� ேபா���
கா�பா��� க�க�� ��ைதக����
ப�ச��ைல. ஒேர நா�� 7 ெட��க� �ட
ஆ�����ேறா�. 14 இ����. கைள�ெப�ற
வா��ைத�� அ��தம�யாத காலம�.
�வரா� த���� இ��� இர�� ெப�க�

ப�� ெசா�லாம�, இ�த� க��ைரைய �ைற�
ெச�ய ��யா�. கால� ேபான கைட���
ைச��� க���ெகா�ள வ�த பா�யல��. அவ�
ைச��� க��� ெகா��ேறெனன ைமதான� ��ற
நா�க� ப�ெத���ேறா� என அவைள�
���ேனா�. ஒ� க�ட��� ெபா��க��யாம�,
‘நா�� உ�கேளாட ���க� �ைளயாட வரவா?’
என�ேக�� அவேள ேகாதா�� ���தா�.
அவ��� ேப��� க���ெகா��த� நா�தா�.
�ைர�பட�க�� கதாநாய���, நாயக� வய��
வா��க க���ெகா��பாேன அ�ேபா�.
ைச��ைள �ேட�� ேபா�� �������,
��ப�டாைவ இ���� க���ெகா�� அவ�
எ�க�ட� ஆ�ய ���க�தா� இ�வைர�லான
எ�க� வா��� ம����யான ச�ேற ச�கடமான
���க�. ஒ� ந�பக�� ெத��ச�ைடக��
ெப���க� ெப�ற அவள�மா, பா�யல��
ம���க�ைறைய ெகா�தாக�
��������ேபானேதா� ���த� அ�.
இ�ெனா� ெப� நா�க� �ைளயா��
ைமதான��� ப�� வா��ேம�� மைன�.

ெரா�பேவ கைளயான �க� ெகா�ட அ�கா.
ேசா�வான ேநர��� அவ� ����தா� த���
ேக�� ���ேபா�. ெசா��� த��
ெகா����தவ�, எ�க�� எ���ைக க��
�ன�� ஒ� �ட� �ைறய த���� அத�ெகா�
ெசா��� ைவ��� த����டா�. த� ஐ��
ம��� ��� வய� �ழ�ைத�ட� அ�வ�ேபா�
ைமதான� �ஜய� ெச�� ��ைளகைள ஓ�யா�
�ைளயாட� ப��பா�. ஊ���� ��ெத�பதா�,
ஊ� ப�� �ைறய �சா��பா�. எ�கைள�
ப���� ேக��� ெத���ெகா�வ�� �ைறய
ஆ�வ� கா��வா�. அ�ப� ேபா�றேபா��� அவ�
ேக�ட ேக��தா� ெரா�பேவ �ேஷசமான�.
‘இ�� இ�கேய �����கேள, உ�க
எ�லா����� ேவைல� எ��� இ�ைலயா�பா?
இ��� எ�தன நாைள���தா� ��ல ��மா
சா����ேட இ����க?’ – இ�த� ேக��க�
ெப�தா� எ�த மா�ற�ைத�� எ�க���
த���ட��ைல. அ�ேபாைத�� ����
ம�����டா��, அத��ற� அவைர
ேந���ேந� எ��ெகா�வ�� இ��த ச�கட��,
பத�ற�� எைதேயா உண���ய�.

�� ஒ�ெவா�வராக ஒ�ெவா� �ைச��
பற����ேடா�. இ�ேபா� அைனவ����
ேவைல உ��. த�யாளாக ப�ெத�ன, ேப���
வா����� அள�லான ெபா�ளாதார�
இ���ற�. �� �ைளயாட� தா� யா���ைல.
ச�ப��� மகைள அைழ���ெகா�� அவ��
�� ைச��ைள�� ����ெகா�� அேத
ைமதான� ெச����ேத�. அரச மர�த���
இ�ெனா� ��ப� �ைளயா�� ெகா����த�.
“ேஹ� ேப�ல படேவ இ�ல”
“நா� ��சான ��னா�தா�டா அவ� �ட��ல
அ��சா�”
“அ�யா �� ��க� இ���� ��னா�ேய
ெசா���களா”
எ�ற ச�த�க� ேக��� ெகா����த�. நா�
மக��� ைச��� க���ெகா��க ஆர���ேத�.
***
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ைர� - ��த��

எ�ெச� சா� காைல �ேரய� ��ட��� அ�த
அ���ைப� ெசா�ன����� கம��சா���
இ���� ெகா�ள��ைல. ”அ��த வார�
மானாம�ைர ர�ல��� ப������� ஒ� நா�
���லா ேபாக� ேபாேறா�. ���ப��ள
மாணவ�க� அவ�க�� வ��பா��ய�ட�
ெபயைர�ப�� ெச��ெகா�ள��” எ�ற��,
ம������ மாணவ� ��ட� “ஏஏஏஏ” என
ஆ��ப��த�. உ�சாக ����� ��� அ��த
���ல ��வ��க� ��� வா���� ெம��ய
�ர�ப��� இல�கா�ன.
ெம�றா�����, ஊ��� வ��ேபாெத�லா�

ர�ைல�ப�� கைத கைதயா�� ெசா��� �லா�
மா��� �வார�ய�ேப���, ர�ைல�
காணாமேலேய க�பைன�� ஒ� ர��
ெச����தா� கம�. “�����ளமா இ����,
��னா� இ�வ இ���ல��� ெபாஹ
ெபாைஹயா வ��, ெவ�ள�ச�ட ேபா��
ைந�� ெமாத�ெப��ல ஏ� உ�கா�தா காைலல
க����ச�ைடேயாடதா� எற��ேவா�, ��
��� க���, ந��� ெடௗ�ப�ஸுல
ேபாறத�ட ெகா�ள�ேப� ேபாவா�க…”
கம�� ர�� ெகா�ச� ��ைதயான�. அ���
ட�� ப��� �ற�தா� அத���. ர���
தைல�� ஒ�ெய��ப ப�க�� ஊ� ����
உ�ள� ேபால ச�� ெபா��த�ப������.
ர�� ��வ��� அவ�� உற�ன�க��,
ேதா�களான ம�ய�, க�சா (க�ஜா), அ��மா�
ஆ�ேயாேர இ��ப�. ர��� ேம�
�ைக����� உ��. ர��� ச�கர� மா��
வ���� ெப�ய ச�கர� ேபா� இ����
(ர���� ெப�சா இ��� ேராைத����� என
�லா� ஒ��ைற ெசா�ன�����). ஒ�ெவா�

கைதயா�� ேக�ப����� ர��� ேதா�ற��
அ�வ�ேபா� மா��ெகா�ேட வ��.
த�ேபா� கம��� உ�ள �க�ெப�ய சவா�,
அவ�� அ�தா�ட� எ�ப� அ�ம� வா��வ�
எ�ப�.
கம�� அ�தா (த�ைத) ேகாப�கார�.
ஆ��ர�கார��� ��� ம�� எ�� பழெமா���
ரா�னா� ��லா�ேலேய த��க��லா ஒேர
எ����கா�டா� �ள�� வ�பவ�. எ��
�ர��ைன எ�றாேலா, ேகாப� வ�தாேலா
�த�� யாைரேய�� அ���
ெநா�������தா� “இ�ப இ�க எ�ன
�ர��ைன?” எ�ற ேயாசைனேய அவ��� வ��.
ெவ��� �� எ�றா� ���� அ�ப�ட ��.
ெவ���ர��ைன�� ஊ��ெப�யவ� யாேர��
இவைர� க��� ெகா�டா� அ�த�ேகாப�
ெமா�த�ைத��, ���� உ�ள ெச��, பாைன,
�வைள����� அ�மா, அ�ண� வைர அ���
ெந��� இற�� ைவ�பா�.

���� ஒ� ெபா�� �ட அ� உ�வானேபா�
இ��த வ�வ��� இ��கா�. உேலாக
வ���களா� இ��தா� ந���ய �ைல���, மர
வ���க� உைட�த, �ள�த �ைல���, அ�மா
ம��� எ�தைனேயா த���க� இ���� இ���
���த �ைல��� காண�ப�� ஓ� அ��வ ��
அ�.
�ைன� ெத���, கமைர ஒ� �ைற எத�ேகா
����� �க���� அ�தா �ளா� எ��க,
அ�த�மா (அ�தா�� அ�மா) உ�ேள ����,
“அ��த����� ேபாற ெபா�ட���ைளய
ெநா��� ெமாடமா�� ெவ�சா யா�டா
பா��ற�?” எ�� த���ரா��டா� இ�� கம�
உ�ேரா������பாளா எ�ப� ச�ேதகேம.
இ�ேப�ப�ட அ�தா�ட� எ�ப� ���� அ�ம�
வா�க? அைத�ட �����பணமா�
ெர����வா� எ����� வா�க?
ஒ��ைற ேநா�� ��தக� வா�க அ�ண� கா�
ேக�டத�� அவ� ைப�க�ைட�����
அ��த��, �� �ைன� வ��ேபாெத�லா�

அவைன அ��� ெநா���ய�� அவ���
�ைன� வ�த�.
“இ�த வ�ச�ேதாட இ�த�(��)ைளய
ப���ெகாட��ல��� ���த��. ேபா��
ப�������ச�. மத�ஸால ேச�� ஓத ெவ��
காலா(கா)ல��ல ெகாமர கரேச�க��” எ��
ெசா���ெகா����பா� அ��க�.
அ�� மாைல ����� வ�� �ஷய�ைத
அ�மா�ட� ெசா�� அ�தா�ட� எ�ப�யாவ�
அ�ம� வா���தர�ெசா�னா�.
“ஏ��? ஒ�க�தா எ�னய அ��� நாளா����
�னா அவ��� ��சா எ���������யா?
ேபா�ய����. மக� ேநரமா��, அ�த�சாவல
�ைட���ள ���� அட” எ�� அ��த
ேவைல�� நக��� ��டா�.
அ�� கன��, ���க ேசவ�களா� �ர��ய
ர��, அ�தா இ� ைககளா�� த�ைன��
அ�மாைவ�� அ����ெகா�ேட ெச��� ர��,
அவ�� ப�����ைளக��, அ�த�மா��

இைத�பா��� ����� ர�� என� ப�ேவ�
ர��க� வ�தன.
ம�நா� வ����, �����ெச�ல, பல� த�க�
ெபய�கைள� ெகா��த�� இவ��� இ���
வ��தமாக இ��த�. அ��மா�, “நா
ஒ�க�மா�ட வ�� ேக�கவா�(��)ள?” எ�றா�.
“ேபா�. எ�க�த�மா பா�����னா ஒ�ன
ஆ�����. ��. அ�லா நா�னா நட���
இ�சா�லா” எ�றா�.
ஒ� வார� ஓ�ய�.
இர�ண� உ�� ெகா������ேபா�,
“கமேர…?” என அைழ�தா� ��க�த�.
“இ�தா வ���ேட��தா”
“எ�னேமா ���� ேபா�யாேம?”
“இ�ல�தா. ப��ெகாட��ல ேபாறதா
ெசா�னா�க. நா ேப�லா� ���கல” எ�றா�
பய�தப�.

“ஒ�க ��சர ச�த�கைடல பா�ேத�.
அவ�க��ட கா� ������ேக�. ப�தரமா
ேபா��� வா. அவ�கேளாடேய இ�. த�யா
எ�க�� ேபா�ராத” எ�றா�.
அ�ேபா� கம�� அ�மா அ�ேக ெந��த
ெச��� த��� ெகா�� வ�� ைவ�த�
����� த�ெசய�. �����.
கம��� உ�சாக� ெகா�ள��ைல. ஆனா��
பய� ஒ� ப�க� இ��த�. கமரா� இைத ந�ப
��ய��ைல. ���� அ�ம� ெகா��தா� எ�ன
ெச��றா� எ�� பா��� அைத�காரணமா�
ைவ�� அ��க�ேபா�றாேரா எ�ற பய�
ஒ��ற�. ��ெர�� மன� மா� ���� ேபாக
ேவ�டா� என�����வாேரா எ�ற ச�ேதக�
ஒ� �ற�. ெசா�னவைர ச�ேதாஷ� எ��
�ைன��, “அ�ஹ����லா” என மன����
ப�� �ைற ெசா��, அ�தா அ��� எ��
ெச����வத��� ெம�வாக அ�����
நக��தா�.

ம�நா� ப���� ஏக ����
வ����ேதா�க�ட� இ�த �ஷய�ைத ெசா�ல,
“ஒ�க�தா��� ���� ��� (ந���� ’��’
ேபா�ற இ�லா�ய வ��) அ���������ள.
அதா� இ��� ���� மா��டா�க” என�ேக�
ேப�ன�.
�� �ன�. ��� ேப��� ெகா�ளள��ள
மாணவ� ��ட�ைத ஒேர ப��� ஏ��,
�ழ�ைதக�� ெகா�க���� ���ரேலா�, ���
��க���� ஆ�கா�ேக ெத�ப�ட ெகா�ச
ந�ச ேரா�ைட� ேத��ேத���ழா�யப� ’அர�
ந��ைலப�� ப�����, க������லா’ என
ஊதா ம��� எ�த�ப�ட ெவ�ைள ேபனைர�
க���ெகா�� ப� ஊ��த�.
�� ���க�� ஆ��ய�க��, ந���
மாண�ய��, கைட��� மாணவ�க�மாக
அம�����தன�. ஒ�ெவா� �����,
ெகா�ள��யா ��ேக�� ��கைள
அைட�ப�ேபா� மாணவ�க� அைட��
�ட�தன�. �ல வானர�க� க����� க��

தா�யப� இ��தன. அ�ேபா� ேர�ேயா��
ஒ�பர�பா�ய �ல �ரபல ��மா�பாட�கைள
மாண�ய� பா��ெகா����தன�.
ஒ� வ�யாக, இர�� ம�
ேநர��ரயாண������� மானாம�ைர
ர�ல���� ேப��� வ�� ேச��த�. ��ைளக�
யாைர�� இற�க��டாெத�� க�டைள���,
எ�ெச� சா�� ம�ெறா� சா�� �ேடச����
ெச�ல, கண�� ��ச�� த�ழ�யா�� �ேழ
இற���ேப��ெகா����தன�. ச�� ேநர���
����ய எ�ச� சா�, ம�றவ�க�ட� ஏேதா
ெசா�ல, ��� சா� ேப������ வ��.
“ஒ�ெவா��தரா எற��, வ����ப� வ�ைசல
����க” எ�றா�.
கம� அ�ேக ெத��த ஒ�ெவா�ைற�� க�க�
அகல பா���� ெகா����தா�. ��� �ட�
�வ��ய ர�ல� ஆலமர��, ெதாட��� ��ய
கா���, அ�� �ல�ய ேபரைம���, கைர��
ெகா��� ����ெகா��� பற�த
பைறைவகைள�� அச�ைட ெச�தவ���

ர�ல��� ஒ�ைற� க�டட� ேப�வைகைய�
த�த�. மானாம�ைர ஜ�ச� என க���
எ���க� ப��த ம�ச� �ற� பலைக ��கல�
த�த�. ெகய�யெகய�ய என�ேப�யப�
இற��ய �ல ��வ�க�� ����
அ�ைய�ேபா�� வ�ைசைய ஒ��� ப���னா�
��� வா��யா�.
�� எ�ெச� சா� ��ேன ெச�ல, வ�ைச
ர��ேவ �ேடச� க��ட�ைத ேநா�� நக��த�.
உ�ேள ெவ�ைள ேப����ச�ைட ேப����த
ஒ�வ� இவ�கைள ���த �க�ேதா� வரேவ��,
அ�த� க��ட��� உ�ேள ���� ெச�றா�.
அ�வான��� இ� �ைனகைள��
ெதா��ைண��� ��ட க���� தட�ைத�கா��,
“இதா� த�டவாள�, இ�லதா� ர�� ேபா��”
எ�றா�. ��ைளக� ஆவேலா� எ���பா���,
“ஏ, இ�யா�, த�டவாளமா��” என
த�க���� ேப��ெகா�டன. “அ�தா ெத���
பா� ஒசரமா. அதா� ��ன�. அத�ேபா�ட��
ர�� அ������ வ�� இ���� ேபா��”
எ�றா�. கம� ர�� வ�� �ைசையேய

ஆவேலா� பா����ெகா����தா�.
��ட������ ஒ� ைத�ய� ��வ�, “ைர�
எ�ப வ��?” எ�றா�.
“இ�ன�� ராேம�வர��ல ர��ல ேகாளா�.
ர�� ேல�. இ�ய வர��� ரைவயா���”
எ�றா�.
எ�ெச� சா� அ�� வ��, “��ைளயளா, ஒ�க
க���சா�பா�ட எ����� வ�� சா����க.
சா���� ஊ��� ெகள�பேறா�” எ�றா�.
மாணவ�க� ஆ�கா�ேக வ�டமா� அம���
த�க� ேசா���க�ைட� ���க
ஆர������தன�.
ேகாளா� வ�ற ைரல�ப�� �லா� மா� ஏ�
ெசா�னேத��ல என �ைன�க��வ��னா�
கம�.
அ������ அவ� கன�� ர��க�
வ�வ��ைல.

***
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��� ��ேக �லா�: அ��த�
கைதெசா�� - ேலகா
இராம��ரம�ய�

��� ��ேக�லா�: அ��த� கைதெசா��
ேலகா இராம��ரம�ய�
“ம�த����டான இய�பான பல�ன�கைள
ெகா�ேட எ� கதாபா��ர�கைள
உ�வா���ேற�. எ� உ�வா�க� ச�யான�
தானா என பா��க நா� எ�ைனேய
ப�ேசா���� ெகா��ேற�.” – �லா�
உலக ��மா அர��� ெப�கைள

���ைல�ப��� ெவ�வ���ள
�ைர�பட�க�� எ���ைக ��வ�ற�.
இ�தா��� ெபட��ேகா ெப��,
ைம�கேல�சேலா அ�ேதா�ேயா�, �ெப���
அ�மேதாவ�, ��ட�� ெப��ம�, �ரா���
��� ெப�ய� என� �க� ெப�ற
இய��ந�க�� ���ப�����ய கள�
ெப�க�� அக�லக� சா��தேத. இ��த� ஆ�
மன� சலன�கைள ேவ� வைர ஊ���� ெச��
�ைர�பட� பைட�தவ�க� இ�� �க� �லேர.
அவ�க�� ���� இய��ன� ��� ��ேக
�லா� (Nuri Bilge Ceylan) ����ட�த��தவ�.

ெப�கைள� ேபால ஆ�க� எ���
உண���வச�பட ��யவ�க� இ�ைல. ச�ெடன�
��ய�ைத உணர� ெச��ட��, ேகாப�ைத
ெவ��கா��ட�� தய��பவ�க�. ஆ�க��
மனெவ��� அ�தைன�� உ��, அைத

ெவ��ெகாணர அவ�க� �ரய�தன�ப�வ��ைல.
�லா�� கைதக� ெப��பா�� இ�தைகய ஆ�
உண��கைள� சா��� க�டைம�க�ப�டைவ.
ஏைழ - பண�கார�, ப��தவ� - ப��காதவ�,
கைலஞ� - ெதா�லா� என ப�ேவ� தர�ப�ட
ம�த�க���ைடேயயான ேவ��ைமகைள ேப��
ெச��� பட�க� இவ�ைடயைவ. ஆ� - ெப�
உற�� ெபா��� �க�� �ேராக�கைள��
��வா� அல�ட� தவற��ைல அவ�.
உலகளா�ய �ைர�பட
���கைள ெதாட���யாக ெப�� வ��
�லா�� பைட��க� ஒ�ேறாெடா��
ஏேதாெவா� �த��� ெதாட��ைடயைவ. த���
அைல�� �����க�, ��கமான உறவ�ற
த�ப�க�, ேவைல��லா ெதா�லா�க�, ஆ�
மனைத அ�ய �ய�� ேதா��� ெப�க� என
�லா� உ�வா�� நடமாட��� கதாபா��ர�க�
எதா��த��� காண� �ைட�பவ�க�.
2002ஆ� ஆ�� ெவ�வ�த �லா�� Distant
ேந�எ�� �ைச�� பய���� இர��

ஆ�கைள� ப��ய�. ெம�ம� நகர���
வ��பவ�, பண�கார�, ந��தர வய�ன�,
ப��தவ�, �ைக�பட� கைலஞ�,
ேத��த ரசைன�கார�, நாக�க� க�றவ�. ���
�ராம�� இைளஞ�, ப��ப�வ�றவ�, ஏைழ,
ேவைல ேத�பவ�. இ���வ�� ஒேர ����
த�க ேந��� நா�க�� ���ேப Distant.
பாவ�ப�ட ���ைப ெம�ம� நட��� �த�
ேமாசமான�. அவ� க�ற��த ஞான� அ�த ஏைழ
இைளஞ�ட� கா��� வ�ம��� அ��தம���
ேபா�ற�. ��தக வா����, உலக ஞான�� ந�ைம
ேம�� ேம�� ப��வப���� ெகா�ளேவ.
த�ைன ெப�� ரசைன�காரனாக கா���
ெகா��� ெம��� உ�ைம�� ப�த� என
யா���� த��� �ட�ப�டவ�.
ெப�வா����� �����ளவ�க�ட� கா���
�ைற�தப�ச அ�� ேபா�� எ�பைத உர���
ெசா��� கைத இ�.
�ேராக� எ��ற ஒ�ைற� ெசா�ைல� ����
க�டைம�க�ப�ட �லா�� �ைர�பட� Climates
(2006). ம����ய�ற காதல�க� இ�வ��

���லா பயண� ஒ��� �வ����ற� கைத.
இ�வ���� இைடேய �ல�� ெமௗன�
அவ�க�� கட�த கால��� ��ச�. ேவெறா�
ெப��டனான உற�� காரணமாக அவ�
�தான �ராத ேகாப� அவைள
�டாம� �ர���ற�. அ�த கட�கைர நக��
இ�வ�� ��வெதன� ேப� �ைடெப���றன�.
ெதாட�� வச�த கால��� அ�தைன���
காரணமான அ�ெப�ைண அவ�
���� ெதாட�� ெகா��றா�. ��ற உண���
ஏ�ம�� ெதாட�� நா�க�� �ல�� ெவ�ைம
அவைன ���� காத�ைய ேத�� ெச�ல�
ெச��ற�. ப��கால��� அவ�க� ����
ச����� ெகா���றன�. தா� எ�த� தவ��
ெச�ய��ைல எ�� ெபா� ெசா�� அவைள�
சமாதான� ெச��றா�. ஆனா� உண��� ��ட
ெப���ரெல��� அ���� அவ�� உ�ைம�
��ய� ��ேன அவ� ேதா��� ேபா�றா�.
�ேராக�ைத ைமய� ���யாக ைவ�� �லா�
வ������� இ�கா�ய� ஆ� - ெப� உற��
ெபா��� �க�� பகைட ஆ�ட�க� தா�
எ�தைன வைக எ�பைத உண���வ�. Climates

�ைர�பட��� �ல� தா� ஓ� அ��தமான
ந�க�� �ட எ�பைத ����� உ�ளா�
�லா�. �லா�� மைன��� இய��ந�மான
எ�� �லா� இ�பட��� நாய�
ேவடேம���ளா�. �ேராக��� வைல�� ����
ெகா�ட காதல�க�� �ைலைய இ�த ஆத�ச
த�ப�க� �ைர�� ெவ�
இய�பாக ெவ��ெகாண����ளன�.
ஒ�வ�� �யநல� ேதைவ�கா� �ைத��� ஒ�
���ப��� கைத �லா�� Three Monkeys (2008).
ெத��த ந�யாக ெச�� ெகா������
வா��ைக ஓ�ர�� ����மாக தட��ர�டா�
எ�னா��. பணமான� ஒ� ���ப�ைத ஆ���
பைட�பைத ���தவைர எதா��த ெமா���
அ������றா� �லா�. பண��� ேதைவ
அ�ல� அத� �தான ஆைச ஒ�வைன ெச�யாத
ெகாைல� ப�ைய ஏ��� ெகா�ள� ெச��ற�,
ந��தர ���ப�தைல�ைய கணவ����
�ேராக� ெச�ய� ����ற�. �லா�� �ற
பட�க�� இ��� ����� மா�ப�ட
கைத�கள� இ��. ச�ெப�� ���லைர ேபால�

�வ��� கைத ெம�ல ேவக� �ைற��
ெபா�ளாதார ��க�� த���� ஒ� ���ப�ைத�
���� �ழ��ற�. அ�� இ��� ெவ�வர
அவ�க� ேத��ெத���� �ப�த ���க� என
����ற�. �ேராக��� கைத இ��� உ��.
அத� ெதாட���யா� ��� ��றஉண���,
த�மா�ற�க�� �ட.
2011� ஆ�� ெவ�வ�த Once up on a time in
Anatolia �லா�� மா�ட� �� என
அ�ய�ப��ற�. அேனக பாரா��கேளா� ��ர
�வாத�கைள ��ென��த �ைர�பட�. ெகா��
�ைத�த �ண�ைத அைடயாள� கா�ட
��றவா�ேயா� பய���� ம���வ�, வ���,
ேபா�� அ�கா� �வ�� ஓ�ர� பயணேம கைத.
அவ�க���� �க�� ��ட உைரயாட�க�
த��வ�, ��மண வா��ைக, அ�வ�,
உலக ெந��ைறக� என பலவ�ைற�� ேப��
ெகா���றன�. அவ�க�� ேப��� வ�ேய
ஒ�ெவா� கதாபா��ர��� �ணா��ய�� நம��
�ல�ப���ற�. வ�ம��, ��ர�ம, இர�க��
ெகா�� அைலபா�� ஆ� மன சலன�கைள

�க ��பமா� இ��ைர�பட� �வ����ற�.
இர�� �ள�� ெவ��ச��� அழ�ய ெப�
�க�ைத க�ட�� ெவ��� அ���� ெகாைல�
��றவா�, அவ� உ��� கட�ைள�
க�டவைன� ேபால நட�த உ�ைமைய
ேபா��ட� �ள���� கா�� ஒ�� ேபா��
�லா�� ேமதைமைய �ள�க. கல��ய ந�ைய�
ேபால அ�தைன அ���கைள��
தா��� ெச��ற� வா��ைக எ�பைத
இ��ைர�பட� நம�� உண����ற�.
ெச�ற ஆ�� ெவ�வ�� பலதர�ப�ட
�ம�சன�கைள ச���த �லா�� Winter Sleep
அவ� ர�க�க�� எ���பா��ைப ����
ெச���ள படேம. �க� ெப�ற எ��தாள� �ைர�கைலஞ� - ஊ�� ம�����க நப� ெப�� பண�கார� என� பல �க�க� ெகா�ட
��யவ� ஐ�� த�ைன� ����� தாேன
உ�வா��� ெகா��� ��ப�, அைத�
க���கா�க ���த �க�ேதா� �வாத�க��
ஈ�ப�� ேதா��� ெபா��க�, இ��
���த அவர� த�ைம ெபா��க� என

இ��ைர�பட� வா��� ேதா����ற ஒ�வ��
இ�� நா�க�� �ல ப�க�கைள� �ர���
ெச���ற�. அவர� த�ைக, மைன�
�வ�� அைனவ���� ஐ�ைன ெவ��க ஒ�
காரண� இ���ற�. ப��த ப����, எ���
எ���� அ��த� ெப�வ� ந�ைம
�����ளவ�க�� ந�ம��ைப ெப�றா� தா�
எ�பைத அவ� ���� ெகா�ள ஓ� ஆ��
ேதைவ�ப��ற�. ம�த�க��� ஏ�ப, ச�த��ப
���ைலக��� ஏ�ப �க��ைய மா���
ெகா��� ஐ��� நாடக� ேசா����
�����ற�.
�ல��ர���வ� கால�ைத ேபால இ���
பண�கார�க�� ���� ��������
அ��த�� ம�க�� �ரலா� ஒ� ���ப���
கைத�� இ����. ���கால��, மைழ�கால��,
ப��கால�� ைம��� மனமா�ற�கேளா�
ேச��� பய����றன. ஒ� �த��� ஐ��
கதாபா��ர� Distant �ைர�பட��� வ��
ெம���ைத ஞாபக�ப���வ�. உலக ஞான�ைத
��ய ஒ�� �ற�� அ�ைப� ெப�வ�

எ�பைத �ைன���� கதாபா��ர�க�.
�லா� �க� �ற�த �ைக�பட கைலஞ�. அவர�
இைணயதள��� ெகா��� �ட���
�ைக�பட�க� ெசா��� அவ� �றைன. �க�
�ற�த �ைக�பட�கார� இய��நரானா�
உ�டா�� மாயாஜால� எ�னெவ�பத��
�லா�� �ைர�பட�கேள சா��. ����
ேதச�� நகர�க��, �ராம�க��, ந�க��,
மைல ெவ�க�� இவ� ேகமரா�� ம��ர�தா�
�ர�மா�ட அழ� ெப�� ����றன. அ���
���பாக அனேடா�யா ப�� �தான �லா��
காத�. Distant, Winter Sleep உ���ட இவ��
பல பட�க� அ�ப���� படமாக�ப���ளன.
கன�க��� உ�� ெகா��தைத ேபா�ற ேகமரா
ேகாண�க� ���� ேதச��� �தான காதைல
���வ�.
ப�வ மா�ற�கைள த� கைதேயா��,
கதாபா��ர�க��
மன�ைலேயா�� இைண�ப�� �லா���
�க��ைல. உதாரணமாக Distant �ைர�பட�

ப��கால��� �வ�� வச�த கால���
���ற�. ப�����
கைரவைத�ேபால ெம�ம�ைத� ���
இ��தவ�க� அவைன ��� �ல��
ேபா��றன�. ேபாலேவ Climates �ைர�பட���
ேவ��கால��� �ண�� ெகா�� �ல��
காதல�க� ���� ப�கால��� ச�����
ெகா���றன�. இ��ைற உண���க� அ��
உ�� ஓட� தயாரான மன�ைல��
இ���றா�க�. Winter Sleep �ைர�பட���
ப��கால��, ���கால�� இ� கதாபா��ர�க�
எனலா�.
�லா�� பைட��க� எதா��த�ைத ��ய
ஆ�ச�ய�க�. த�ைம, �ேராக�க�, ஏமா�ற�
என மனெவ��� �க�� ��ன�
த�மா�ற�ைத� �ட� க��தமாக� கா���ப���
ஆ�ச�யப���� ெப��கைலஞ�. �லா��
கைத�லக� ெப��பா�� உற�க���ைடேயயான
மன� ேபாரா�ட�கைள ���தைவ, இ�����
அைத �ைக உண�����லாம� எதா��த���
வ� �வ���றா�. ெம�மைத ேபால, �ச�ைப

ேபால, ஐ�ைன� ேபால �லா� அ��க� ெச���
ஒ�ெவா� கதாபா��ர��� வ�ேய�� நம���
ெப��� ெகா�ள எ�ண�ற �ஷய�க�
இ����றன. த� பைட��க�� வ�
பா�ைவயாளைன ���த ��தைன�� உ�ப���,
�ல ெத��கைள ��ைவ��� வைக�� �லா�
- ந� கால��� கைலஞ� எ�ப��
ச�ேதகேம��ைல.
***
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அ��� பறைவ - ச��தா
பா��யராஜா

அ��ேயா�யமா� வா�ற��� உதாரணமா
எ�கைள�தா� ெசா�வா�க.
அ��ேயா�ய� அ�ப��னா ச�ைட ேபாடாம�
ேபா� �க�ேதாட வா�ற��� �ைன���களா?
நா�� �ரண�� ேபாடாத ச�ைடயா!
��ைளகள எ�க ப�����ற� எ�ற�ல இ���
ேதா�ட��ல எ�த மர� இ��க��
இ��க��டா���ற வைர��� ச�ைட
������ேகா�. எ�ன அவேளாட ச�ைட
எ�லா� ������ ேபால அம�தலா�����.

நா� தா� நா� ேபால ஊைழ��� க��ேவ�.
�� ேசைல த�ர எைத�� அவ� உ��த
��ட��ல. ேவற ஆைட உ��த அவ���
���பமா� �ட என���ெத�யா�. ஆனா
என�� எ�ன, எ�ேக, எ�ப�
ேவ���றெத�லா� அவ��� அ���ப�.
அ���� ேபச மா�டா�, நட�க மா�டா�.
அவ���� ேச��� எ� ச�த� தா� ���ல
ேக���. ப����ட��ல எ�ப� � ப�����ற
எ�� எ�தைனேயா தடைவ ப�காச�
ப�����ேக�.
ஆனா ��ைளய��� எ�த ��சைர அ�க�
����� எ�� ேக�டா �ரண� ��ச� தா�
எ�� இவ ப�க� ைககா��வா�க. நா�� தா�
��சரா���ேக�. எ�� ��� ப��யமா�
��மா��� ெசா�ற ��ைளக�, �ரண���
ேசைல�தைல�ைப ���தப� ப����டெம���
அைல�றைத நாேன எ�தைன தடைவ க�ணால
பா�����ேக�.

��கன� ப�� ெசா���ெகா��தா, ேசைவ ப��
ெசா���ெகா��தா, ம�றவ�கேளாட கைத��ற�
எ�ப�, பழ�ற� எ�ப�, யா��� உத� ெச�ய
ேவ��, யாைர ������ள ேச��க ேவ��
எ�� ெசா��� ெகா��தா. ��ன���ைளகள
எ�ப� ���ற� எ�ட� �த� அவ�க���
எ�ப� பா���ற� எ��ற� வைர��� ெச��
கா��னா�.
ஊ����ள நா� �� க��, ��ைளயள�
ப�����, ஆளா�� மா�ட� தைல
�����டா��� ெசா�னா�க�னா, அத�
காரண� நானா? இ�ல, �ரண� இ�லா�� எ�
வா��க �ரணமா����மா?
அவேளாட அழ��காக இ�ல, �ண���காக தா�
அவள க�யாண� க��னனா�. அ�த�
கால��லேய ஊர எ����� காத� க�யாண�
ப����ற அள� ைத�ய��, �ட�� இ��த
அவ���, ேகாப�பட� ெத�யா��டா யாராவ�
ந��வா�களா?

காத� எ�� ெசா�� க�ட க�ட இட��ல
அ��க� ப�ண��ல. எ�கட ��ைளய��ேக
ெத�யாம� ஒ�ெவா� நா�� எ�கேளாட
அ�தர�க வா��ைக அ�ப� அழகா ேபா��.
���. வய� ேபானா காத� ேபா��ெம�� எ�த
�சர� ெசா�னவ�? அ�ப� வய����
�ற�தா� காத� எ�டா எ�ன�� என��
ெத�யவ����.
��ன ��த�களால எ�ப� ஒ��தைன ����க
ைவ�க ���� எ�றத ெச�� கா��னா�
�ரண�.
சா�மைண�க�ைர�ல சா�����ற�ேபா
தைலேகா�� ேபா�� அ�த ஒ� ��ஷ� ேபா��,
தா�ப��ய��� �க� ெசா�ல.
நக� ெவ��ேறென�� கால�ல இ���
கா��ர�க��� ெசா��ெக���, ைககளால
��த� ைவ��ற �க� இ��� மன����ள
�ழலா��.

ேபாக���லா �������ன�ேபா எ�ைன
�ட அ�க வ�ைய அ�ப��சவ� அவ�.
ஒ�ைற ����ைட என�காக ஒ��� ைவ��
த��ல ேபா�ற��, அ�ல ஒ� பா�ய நா�
அவ��ெக�� எ��� ைவ��ற��.
ேதா�ட��ல ப��ச ேராசா��வ யா����
ெத�யாம� சா��பட���� ேமல
ைவ�����ேபாக, ������ வ�� சாவதானமா
எ��� அவ த� தைல�ல ைவ��
எ�ைன�பா��� க������ ேபாற��.
ெவ�ய ேபா��� வர ேநர� ���னா
வாச���� ப�க��ல க�ைரய ேபா����
ேப���� தைலபா��ற சா��ல எ�ைன�
பா����ெகா�� இ���ற��.
எ� சா�மைண�க�ைர�ல யாைர�� இ��க
�டாம� காவ� ப��ற��, யா����
ெத�யாம� சா��� அ�ற��� என�� ேதா�
����ற����.

இெத�லா� இ�த�கால���ைளய����
ெத��மா!
ஆ��, ெந�� வ���ெத�� ெசா��, ‘ஆ‘
எ�� ஒ� ��ன ச�த�ேதாட ஆ�
அட���ேபான �க� தா� காைல�ல��,
ரா����ல�� எ�ட க�����ள ����.
எம��ட அவ��� ேநாகாம� தா� அவள�
������ ேபா��டா� ேபால.
ஆனா எ����மா எ�ன ����� � �த�ல
ேபான?
��ைளய� க�����ள ைவ�� பா��றா�க
தா�, ேபர���ைளய� தா�தா தா�தா��
எ�ைன�� அவ�கட �ைளயா�����ள
இ���றா�க தா�. ம�ம�க�� ப���ல.
ெபா�க� �பாவ��� ம�யாைத ெச��ற�ல
இ��� ம��� வா���தாற� வைர���
பா���பா�� ெச��றா�க.
ஆனா எ�ன ெச�� எ�ன?

அவேளாட �ப�ச� இ�லாம�, வாச� ெத�யாம�,
��னதா� ேப�� ச�த� ேக�காம� ப�ைமேபா�
நட��ற பாத��வ� பா��காம� இ���ற
ஒ�ெவா� நா�� என�� நரகமா�����.
� ந�� வ�ச மாமர�ைத��, ெத�ன மர�ைத��
தட��தட�, உ�ேனாட த�வல
����பா���ேற�.
மக� சைம�ச ���ழ��ல உ�ேனாட ��
ெத��தா எ�� ேத��பா��ேற�
ம��� ைவ�ச ெவ�ைள ேவ��ல உ�ட
ைகேரைக இ��கா எ�� ெதா���பா��ேற�.
கன�ல �ட � க���த��றதா� க�� க��
இ��ைட� க������க எ�த���ற�.
இ�தைன ஆ�ைம உன����ெக�� ெத�யாம�
ேபா�ேச.
உ�ைன இ��� ெகா�ச� ச�ேதாசமா�
ைவ����கலாேமா�� �ைன�� �ைன�� நா�
ஏ�� அ�ற� உன�� ேக��தா?

��� ����. சா� ெக��ல வராதா எ��
தா� �ன�� க���� ����ேபாற�.
பயமா���� �ரண�. � இ���� வைர���
�ரணமா� இ��த உ�ட ��ஷ� இ�ைட��
ெவ�� ம�ஷ�.
ஆ�ர� ேப���தா�� � இ�லாத நா� அனாைத
தா�.
உ�ட சா��� �ட நா� அழ�ல எ��
எ�லா�� ெசா�றா�க. நா� ெச�தா
அழ��டாெத�� ச��ய� வா����
ெச���ேபா��டா�. க��� வ��கல�ற�
தா� எ�லா���� ெத��� ர�த�க���
நர�ெப�லா� ��� �ழ�ேடா�ற� உன��
ம���தாேன ெத���.
எ�தைன இழ��க� வ�தா�� தா�����ேத� �
இ��ததால, உ�ட இழ�ைப தா��ற �வ ச��
ேத��� ேபா��.
இ���ய�கைள��ட அட���ெகா��

எ��ரமா� வா����� இ��ேக� �ரண�.
என�� வா���ட�ற ேவதைனைய��ட
தர��டாெத�� வா�� வா���� பற�� ேபான
உ�ைன �ட நா� ��ைம�ப�டவ� தா�.
இழ�த� எ�ப�� ேவதைன தா�. எ�ன
�தைவக�� ேவதைன த�தார�க����
இ���ெத�� உலக���� ெத��ற��ல.
சாைவ எ��பா���� கா�����ற இ�த ��ய
�ரட���� மன���� உ�ேமல இ���
த����ெகா������ காத�� இ��� �ரண�.
ெதா���ெகா�����ற உ� ேசைல�ல
ேவ�ைவ வாச� அ���தா எ�� மண��
பா���ேற�.
வா�ப ������ ெசா�வா�க.
வயசானவ�க���� காம� காதலா� வ�ெம��
யா���� ெத��மா?
� இ�லாத இர�க�, � ெதாடாத அ�க�க�, �
த�வாத ேதா�க� எ�லா� � ேவ�� ேவ��

எ�� �னெவ���� �ண��.
ஒ�ெவா� ரா����� உ�ைன பா�ல ேத�
ைககளா� �ழா�ேற�.
உ�ட �ைல தா� என�� ேபா�ைவ. அ�த வாச�
ேபாக��டாெத�� ேதா��காம� ஒ���
ைவ��ேற�.
***
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“எ��� ஒ� �க�வா��ைக என��!”
ேந�காண� : ெஜயேமாக�
த��� �ழ�� ெஜயேமாக��� அ��க�
அவ�ய��ைல. சமகால��� ம��ம�லா�
ஒ��ெமா�த ந�ன� த�� இல��ய�ைத எ����
ெகா�டா�� த���க�யலாத ப�க��ைப
ஆ�� இ��பவ�. எ��தாள� ம��ம�ல
��தைனயாள�� �ட. த�� ���த� ெதாட�க
ேயாசைன எ��த�� �த� இத��

ெஜயேமாக�� ��வான ேந�காண� இட� ெபற
ேவ��� எ�ப�� ேச��ேத ��வான�.
இ� ஒ� ��காண� (electronic interview).
��ன�ச�� நா� ேக��கைள அ��ப, அவ�
ப��ல���, அதன��பைட�� ��� ேக��க�
�ைள��, அவ���கான �ள�க�க� என
உ�வான ஒ��. ப�ல��ைக�� �கபாவ�க�
எ�ன, எ�ேக ேயா���றா� எ�பன ேபா�ற
�ஷய�க� இ�� ப�வாகா� எ�ப� �ைற
தா� எ��� ெசா�ல ����யைத� ��படாம�
அ�ப�ேய ெகா�� ேச��க ேப�ைச �ட
எ��ேத ���யமான வ�. த�ர, ���த���
��காண� தாேன ெபா��த�!

1. �த�� இய� ����� வா����க�. ��க�

எ�த வ�� 30 ஆ��க� ����யாக�ேபா�ற�.
இ�� சமகால� த�� எ��தாள�க�� உ�சப�ச
�தான�. எ�ப� உண����க�? இ�த ��ட
பயண� ���� எ�ன �ைன����க�? எ����
சா��� ��டதாக� ேதா���றதா?
எ�தவ�� 30 ஆ��க� எ�� ெசா�வைத�ட
அ�ய�ப�� ��பதா���கால� எ��
ெசா�லலா� என� ேதா���ற�. நா� எ�த
ஆர���த� எ����க� ெத��த நா�� இ��ேத
தா�. எ� அ�மா எ��ட� கைத
எ���கா���ப�� ெசா�வ���. �ர�ரமான�
எ�டா� வ���� ப��ைக��. ஒ�ேபா��
எ��தாள� அ�� �ற அைடயாள�கைள நா�
ஆைச�பட எ� அ�மா ����ய��ைல. நா�
அவர� கன�� உ�வா�க�.
சமகால� த�� எ��தாள�க�� �த�ட� என
நா� �ைன�க��ைல. எ��� எ�ப� அ�ப�
கறாராக வ��க�பட�த�க� அ�ல. ெவ�ேவ�
எ��தாள�களா� ெவ�ேவ� இட�க�
�ர�ப�ப���றன. அ� ஒ� க�பள� ேபால

பல��ேபரா� நா���ைச��� ���
�����ெச�ல�ப��ற�. நா� எ� இட�ைத
�ைற��ேற�
எ���� சா�����டதாக� ேதா��ய��
எ�தேவ ��யா�. இைத ஒ���காக�
ெசா�ல��ைல. உ�ைம�ேலேய ஐ�ப����
ேம� வயதா��ேபா� உ�க���� இ� ெத���.
எ�த எ�த எ��வத�கான இட�
ெத���ெகா�ேட இ����. அ�ப��
ெத�யாமலா��ேபா� ��� ���ேறா�.
அ�ேபா�தா� �����பா���ேறா�.
அ�வைர எ��� எ�ப� ெமா�வ�யாக
ெம�லெம�ல உ�வா���ெகா��� ஒ� கன��
வா�����ப�தா�. வாசக�க�ட� ேச���
�க�� ஒ� ����கன� அ�. எ��� உ�வா�
வ��ேபா� நா� ந�ைம இழ�� அத���
�ைழ��ேபா� வா��ைக பலமட�� ஒ���
���� ெகா�டதாக ஆ�ற�. அ�த இ�பேம
எ��வத�கான உ�ேவக�ைத அ���ற�. ம�றப�
அ�� சாதைன என ஏ���ைல.

ஆனா� இள� வய�� இ��பவ�க�ட� அைத�
ெசா��� ��யைவ�க ��யா�. அவ�க�
சாதைனகைளேய ��ைவ�பா�க�. அவ�கேள
எ�� எ�� அைத� க�����கேவ��ய�தா�

2. உ�க� இளைம வா��ைக, இல��ய���
நா�ட� வ�த� ����� ெசா���க�. உ�க�
ந�ப�, ெப�ேறா�� த�ெகாைல உ�க�
வா��ைகைய எ�ப� பா��த�? எ�த அ�
காரணமா?
நா� எ�ேபா�ேம எ��தாளனாகேவ
உண������ேற� எ�� ெசா�ேன�. அ� எ�
அ�மாவா� என�� அ��க�ப�ட இல��.
எ��தாள� ஆகேவ��ெம�றா�
வா��கேவ��� என அ�மா ெசா�னா�க�.
����ர� ெதா�� வா���� வய�ேலேய
��கைள அ��க� ெச�தா�க�.
�க இள�வய�ேலேய நா� வா��க
ஆர������ேட�. எ�ேபா�ேம �க��ற�த
வாசகனாகேவ எ�ைன உண������ேற�.

இள�வய�� எ�லாவ�ைற�� வா����
த�ளேவ��ெம�ற ெவ� இ��த�. இ�� அ�
இ�ைல. அ�ேபா� �ைன�கைள
வா����ெகா�ேட இ��ேத�. அ�கன�
அ�படாம� ேதைவ�ப�ட�. இ�� நாேன
�ைன�கைள உ�வா��� ெகா��ேற�. ஆகேவ
வரலா�, த��வ� தா� நா� இ�� அ�கமாக
வா��பைவ.
வா��ேப எ�ைன எ��தாளனாக உ�வா��ய�.
ெமா���� வ�� ���ேத�. எ�த�
ெதாட��ேன�. ந�ேவ அைல�ச�� இ��த
�லவ�ட�க� த�ர எ�ேபா�ேம
எ���ெகா��தா� இ������ேற�. எ���
எ�ைன எ�ேபா�� ேப�����ற�. ப���
�ட�க��ட��ைல. இளவய�� அ��தமான
பா�ய� கைதகைள எ������ேற� என
�ைன�ைக�� ��னைக வ��ற�. எ��� ஒ�
�க�வா��ைக என��.
ந�ப� ராதா���ண�
த�ெகாைலெச��ெகா�ட�� ச� அ�மா��

த�ெகாைல�� ச� அ��பைட �னா�கைள
ேநா��� ெச���ன. மரண� ப��, வா��ைக��
சார� ப��. அைவ �கழாம������தா� எ�
எ����� எ�ய ச�க�ய� �னா�க��
வா��ைக� ���ர�க�� ம��� இ�����கலா�.
அ��னா�க� வ�யாக நா� ஆ��க� ேநா���
ெச�ேற�. த��வ�ைத� க�ேற�.
ஆ�ப�ம�கைள �யா��ேத�. இ���ள
அக�ைலைய அைட�ேத�
இ�� எ��வத�� எ� காரண�?
��ைசெய���� �ற�யாக ��வ�ணாமைல��
இ��த நா�க�� எ��ட� ஒ� ��ய �ற�
இ��தா�. ேபசமா�டா�. ஒ�ேவைள ��ைச
எ��� உ�பா�. த�யாகேவ இ��பா�. ஒ�நா�
அவ� எ��ட� ந�ல ஆ��ல���
ேபச�ெதாட��னா�. நா� ஒ� ேபா��
�றைவேயா ேயாக மா��க�ைதேயா ேத��ெத��க
��யா� எ�றா�. ’� க�பைன உ�ளவ�.
க�பைன ேயாக மா��க���� உ�ய� அ�ல. அ�
ெப���ெப�� ேயாக அ�பவ�ைதேய
க�பைன�� அைடய� ெதாட�����.

ெச����’ எ�றா�.
‘நா� எ�ன ெச�யேவ���?’ எ�ேற�.
‘க�பைனதா� உ� வ�. ேத�வ��
க�டைடவ�� அத� வ�யாகேவ �கழ����’
எ�றா�. அ�தா� நா� இ��
எ���ெகா����க காரண�. என�� இ�
ஒ�வைக ேயாக�. ஞானேயாக� என இ���
க��தமாக� ெசா�ேவ�.

3. உ�க� �� ��ய ைசத�ய ய� ப���
���க�. எ�த வைக�� அவ� உ�க�
ஆ�ைம�� உ�வா�க���, ��தைன �ைறக��
ப�� வ��தா�? (���� �ட�� ��
���ைர��� உ�க�� ெவ�ேவ�
க��ைரக��� காண� �ைட��ற� எ���
���கமாக �வ���க�)
எ�ேபா�ேம ஆ��ய�கைள� ேத�
அைல��ெகா����தவ� நா�. இளைம�ேலேய
ந�ல ஆ��ய�க�� என�� அைம�தா�க�.
‘��சாகர�’என ஓ.�.�ஜய� ஓ� நாவ�

எ������றா�. �� எ�பவ� ஒ� கட�.
அைலகைள�தா� த�ம�த�களாக�
பா����ெகா�����ேறா�. என�� இளைம��
த�� க���த�த த�ழா��ய�க�, நா�
பயண�க�� க�டைட�த �ற�க�
அைனவ�ேம ஆ��ய�கேள.
நா� மைலயாள� க�ஞ� ஆ��� ர�வ�மாைவ
எ� �த�ைமயான ஆ��யராக� ெசா�ேவ�.
ந�ன இல��ய���� எ�ைன அவ�தா�
வ�நட��னா�. �.ேக.பால���ண�,
எ�.ேகா��த� ேபா�றவ�க�� என��
���யமானவ�க�. ��தர ராமசா�, ஞா�
இ�வைர�� அ�கால��� ச���ேத�. இ�வ�ேம
என�� இ�வைக�� ஆ��யராக அைம�தவ�க�.
ந�ன இல��ய��� ெந�கைள ��தர
ராமசா��ட����� ேகா�பா�கைள
ஞா��ட����� க���ெகா�ேட�.
ேபரா��ய� ேஜ�தாச� ெச��ய� ��கைள
அ��வத�� க���தவ�. அவர� மாணவரான
ேவதசகாய�மா�, அ.கா.ெப�மா� ஆ�ேயா��
எ� ஆ��ய�கேள.

ஆ��ய� எ�ப����� ஒ� ப� ேமலானவ� ��.
ஆ��ய� ஒ� �ைற�� நம�� க��ய��பவ�.
�� ந�ைம ��ைம ேநா�� வ�நட��பவ�.
ஆ��ய�க� க��ைய அ���றா�க�. ��
ந��� உ�ள க��� அக�ைத ��ைம
ெச��றா�. ஆ��ய�க� பாட�கைள�
ெசா���த��றா�க�. �� ப��பைத�
ெசா���த��றா�. ��யா என��
அ�ப��ப�டவ�
நா� ெதாட��� பல �ற�கைள ஞா�கைள�
ெச�� ச�����ெகா�ேட இ��தவ�,
ெப��பா�� ஏமா�ற�. �ல� என���யவ�க�
அ�ல எ�� உண��ேத�. என���ய ��
இல��ய�� த��வ�� இைச�� அ��தவராக,
அ�வா��தவராக, ���பவராகேவ இ��க����
என ��யாைவ� ச���த ��னேர உண��ேத�
��யாைவ �த��தலாக� க�ட ஐ�தாவ�
��ட��ேலேய அவைர அைடயாள�
க��ெகா�ேட�. ஊ�� நாராயண���ல���
அ�காைல�� மல�கைள பா��தப� நைடெச�ல�

�ள���ெகா����த ��ய ம�த� அ�ேபா�
�ற�த �ழ�ைத ேபால ��த���யவராக இ��தா�.
அ�த� கண�ைத இ�ேபா� க���னா��
பா��க ���ற�.
ஆனா�� நா� அவைர� ேசாதைன ெச�ேத�.
அவர� க��ைய, ேந�ைமைய, சம�ைலைய,
�ேவக�ைத, ஆ�மஞான�ைத. அ� அவ����
ெத���, ேவ��ைகயாக அவ� அத��� த�ைன
ஒ���ெகா��தா�. ஒ�க�ட��� எ�ன
ெச��ெகா�����ேற� எ�ற �ய��
ஏ�ப�ட�. நா� அவ��� எ�ைன
ஒ���ெகா��ேத�
எ� ஆ��ய�க� என��� க���தா�க�, எ�ைன
வள��தா�க�. �� எ�ைன உைட�தா�.
அவம���� ��ைம�� ெகா�� க���
�������ேற�. இ� இவ�ட� இ�ைல என
பா��� �ள��� ெச�����ேற�. என��
ேப�ைச கவ��க� ெத�ய��ைல என அவ�தா�
கா���த�தா�. �ைன�� ���த� ெத�ய��ைல
எ�பைத� கா���த�தா�. ��ட����

ெசய�பட�� எ��த கா�ய�ைத ���க��
அவ�தா� க��த�தா�. அைத�ட ���யமாக
�ராக, ெதாட���யாக, த��க��வமாக� ����க�
ப�����தா�. அ��ட� �ைன�ல�� அ�த
த��க� �� ஏ� ேமேல தா��ெச�ல��
வ�கா��னா�.
��யா எைத�ேம ெசா���தர��ைல எ���
ேதா���ற�. அவ�ட� நா� இ��ேத�. அவ�
ேப��ெகா��� எ���ெகா��� கா�க��
உல��ெகா��� இ��தா�. அவ�ட����
அவர� சார� என�� வ��ெகா����த�. நா�
�க�க ஒ��க�றவ�. க�ட�றவ�. �����த�.
இ��� அ�ப��தா�. அ� எ� ந�ப�க���
ெத���. ஆனா� எ� கைல�� அ�ப� அ�ல.
அ�ேக நா� ேபரர�கைள ஆ��
ச�ரவ���க��� �கரானவ�. அ� ��யா
க���த�.

4. உ�க� ��ய�����ய ��தர ராமசா� ப���
ெசா���க�. உ�க�ைடேய ஆன உற�,
உ�க� எ��ைத அவ� எ�ப� பா��தா� எ�ப�

ப�� (�ரா �ைன�� ந��� என� த�
���� ெவ�ேவ� க��ைரக��� ெசா��
இ�����க� எ�றா�� இ�ேக ���கமாக)
�ரா ப�� ெசா���ெகா�ேட இ���ேற�.
அவ� நா� ெந����பழக ேந��த ��த
தைல�ைற� த�� எ��தாள�. த��� ���த�
சா��த எ���� அைடயாளமாக அ�� அவ�
இ��தா�. க.நா.��� ��தைனமர�� சமகால
���யாக �ள��னா�. எ�ப�க�� நா�
அவைர� ச���தேபா� அவ� வா��த அ�த
உலக� �க வ�கரமாக இ��த�. �க���ய
வாசக� வ�ட�. அ�ேக எ�த��ர�பலைன��
எ��பாராம� த� கைல�காகேவ வா�� �ல�.
அவ�க�� ேகாபதாப�க�, வ��க�. அவ�க��
ஒ�வனாக ஆக ஆைச�ப�ேட�.
���த� எ�ப� அ��த பரவச�ைத இ��
ஆ�ச�ய��ட� �ைன���ெகா��ேற�.
ெவ�ேய இ��த உலக� �க ேமேலா�டமான�
எ���, நா�க� அ� ��ர�க� எ���
க�பைன ெச��ெகா�ேடா�. �ைறவாக

எ��வ� ம��� அ�ல எ�தாம���பேத�ட
பைட���ெசய�பா� என ந��ேனா�.
ேதா���ேபாவ� ேபால, �ற�க��க�ப�வ�
ேபால வ�கரமான இ�ெனா�� இ�ைல என
எ��ேனா�. ேஜேஜ - �ல����க� இ�த
மன�ைலக�� �க�ச�யான ஆவண�. அ�
ேதா��ைய� ெகா�டா��ற�.
ேதா��யைடவ�� ��தமானதாக ஏேதா
உ�ள�, அ�ேவ வரலா��� வாழ���ய� என
அ� ��ைவ��ற�
��தர ராமசா� அ�த ���த�மன�ைல��
அ�ேபா�தல�. எவ��காக�� இ�லாம�
தன�காக ம��ேம எ��வ�� உ�ள
ேப��ப�ைத அவ� க���த�தா�. த���
��ப��� ����� ��ப��� உ�ள
ெப��த�ைத கா���த�தா�. �க���ய
வ�ட����� ெச�ய�ப�டா�� அ�வா��த
ெசய�பா�க� அவ��� ��ர� வ�யாகேவ
ெப�� �ைள�கைள உ�வா��� எ��
க���தா�. அவ� உ�வா��ய உ�ேவக�
அபாரமான�. இள� வாசகனாக, எ��தாளனாக

அவ�ட� ேப��ெகா�� நாக�ேகா��
நகர�ெத��க�� நட�த கால�கைள
�ைன����ேற�. ஒ�ெவா� ெசா�ைல��
�ைன����� எ��க���ற�.
ஆனா� ெம�லெம�ல என�� அவர� உலக�
ச����ட� ெதாட��ய�. நா� எ�ைன
ஒ���� ெகா�ள ���ப��ைல. எ�ைன
ெவ����பர�ப ����ேன�. �ைன�தைத
எ�லா� எ�த, எ�� எ�� எ�ைன�
க�����க எ� அக� ���ய�. ெசா�கைள
எ�� எ�� ேயா��� எ��� அவர�
எ����ைற என��� ச�யாக�பட��ைல.
வரலா�ைற இல��ய���� அ��யமாக� க��
அைன�ைத�� த�ம�த அ�பவ�ைத ம��ேம
ெகா��அள��� ேநா�� ���யெதன
�ைன�ேத�.
எ��தாள� �க�வரலா�ைற உ�வா�கேவ���
எ��� ப�பா�ைடேய ����
எ���டேவ��� எ��� சமகால���தைனைய
��� உைட�கேவ��� எ��� ஆைச�ப�ேட�.

எ��� �ல வ�க���ேம� க�ட��
த���ைசயாக� ெப�கேவ��� எ���
க��தமான ெமா� அ�ேபா�தா� �க�� எ���
க��ேன�. அவர� எ���ேகா��த ெமா�
�க�� பர�� �ட�பதாக� ேதா��ய�. அைத�
பா���� �ைறவான ெசா�களா� எ�னா�
ெசா���ட ����, அத�கான உ�ேவக�
�க�ெம�றா� எ�� க��ெகா�ேட�. நா�
எ� ��ைத�� க�ட�ற ேவக�ைத�� எ��தா�க
����ேன�.
���த���ழ�� கால� ������ட� என
உண��ேத�. தகவ�ெதாட��� �ர���� கால�
வ����ட�. ��ய க����க� ��ய எ���
�ைறக�. ���த� மன�ைலக� அைற���
உ�ேள தா����ெகா�ளேவ உத��. எ�த
�ஷய��லாதவ�க� அ�த� பாவைன�ட�
சாராய� ���� கலக�கார�களாக வா���
ெகா�ளலா�. அ� ெப�ய �ய ஏமா��,
என���யத�ல எ�� ேதா��ய�.
அ��ட� என�� அவர� ஐேரா��ய� சா��

அ�����ய�. இ��ய மர�� �தான
உதா�ன�� அ�யாைம�� ஏமா�ற� அ��த�.
த��வ� அ�ற அவர� யதா��தவாத�
ெபா�ள����பதாக� ப�ட�. அைத அவ�டேம
�வா��ேத�. ெம�லெம�ல �ல��ெச�ல�
ெதாட��ேன�.
�ராண�ைத�� ெதா�ம�ைத�� நா�டா�
மர�கைள�� ெகா�� எ�த�ப�ட எ� கைதக�
ஒ�ெவா��� அவ��� �ைக�ப��தன.
����ர� அவ�ட���� நா� அைட�த
�லக�� ��டவ�டமான ���யாக அைம�த�.
அைத அவரா� உ�வா�க ��ய��ைல.
அேதசமய� அ� அைட�த ெப�� வரேவ��
அவைர� பத�ற�� எ��ச�� அைடய�ெச�த�.
அவரா� த� த�ன���ைகைய�
த�கைவ���ெகா�ள ��ய��ைல. ஒ�க�ட���
அவ� தன��� ெசௗக�யமான ந����ழைல
உ�வா���ெகா�ள� ெதாட��னா�. �லக�
��ைம அைட�த�.
இ�� ேயா��தா� நா� ச�� ெபா����லாம�

நட��ெகா����பதாக� ேதா���ற�. நா�
ஒ�க�ட��� எ� வ�ைய� க��ெகா�ேட�.
��யாைவ ெந���ேன�. அத���
ேந��ேப��� அவ� �தான �ம�சன�கைள
�ைற���ெகா����கலா�. ஆனா� அவேரதா�
�ம�சன�கைள ஊ����தா�. அைத நா�
உ�ைம என ந��ேன�. உ��ர ம�த�க�
ெநா�ைமயானவ�க� என� ��ன� ெத��த�.
அவ� இற�� ப�தா��க������. எ�
ந�வய��. ஒ��� ெச�ய��யா�.
இ�ேபா� ேயா��தா� ��னைக வ��ற�. அவ�
அெம��கா ேம� ெப�� ப�� ெகா�டவ�.
அெம��கா ப�� அவ� ெசா�னெத�லாேம
�ழ�ைத�தனமானைவ. அ�ேக ேதைவயான ���
கா� �ைட���, எ�தைன ��� �� ேதைவ
எ�� ெசா�� வா�கலா� எ�றா�. சைமய�
எ�ப� இ��கேவ��� எ�� ெசா��� ேக���
சா��டலா� எ�றா�. அ�ேக கால� தவ�த��
�ைழக�� அேனகமாக இ�ைல எ�றா�.
ஒ��ைற ெசா�னா�. ‘நா� அ�க மா�க�ேல

ஜா�யா நா� பா���� ப�������ேப�.
��ைளக� �ைளயா�������. யா��
ஒ��� ெசா�ல மா�டா. ேவ��ைக பா�க
மா�டா. இ�ெனா��த� �த��ர���� அ�த
மா�� எட���� அ�க. எ�� ேவணா
இ��கலா�. இ�க எ�க பா�தா�� உ���பா��
உ�� ெகா��வா”.
அவ� மைற�� பல வ�ட� க��� நா�
அெம��கா ெச�ேற�. அவ� இ��த
க�ஃேபா��யா ஃ��மா�� நக�� ஒ�வ�
ெசா�னா�. அவ� ��தர ராமசா�ைய எ�ப�
அ��க� ெச��ெகா�டா� எ��. ��தர
ராமசா� மா�க�� ப�����பா�. “இ�ேக அ��
யா�� ெச�ய மா�டா�க. ெரா�ப ேவ��ைகயா
இ����. ெவ�ைள�கார�க ����ரமா
பா���� ேபாவா�க. எ���ட எ�ேனாட
ெவ�ைள�கார �தலா�தா� அவைர�
����கா�� அவ� உ�க ஊரா�� ேக�டா�.
அ�ப��தா� அவைர கவ��ேச�. ஏதாவ�
ெம�ட� �ரா�ள� இ����� �ைன�ேச�.
அ�பதா� அவ� ைர�ட�� ெசா�னா�க”

�����ெகா�ேட�. பாவ� ��தர ராமசா�
எ�� ேதா��ய� அ�ேபா�தா�.

5. உ�க� தா�ெமா� மைலயாள�. ேகரள��ழ�
எ�ேபா�ேம எ��தாள�கைள� ெகா�டா�வ��
ேப� ேபான�. அ�ப� இ���� அைத ம�த���
த��� எ�த�ெதாட��ய��, ெதாட�வ�� ஏ�?
��க� த�ழனாக உண����களா அ�ல� த���
எ�தேந�����ட மைலயா�யாக ம��மா?
உ�க� மன� எ�ெமா��� �����ற�?
(இ�ேக���� காரண� உ�க� �� மைலயா�
எ�ற ���ைர ���, அவ�கேளா� ஒ����
த�ழ�கைள ம�ட� த��வதாக எ��
�ம�சன�க�னா�)
எ� தா�ெமா� மைலயாள�. ஆனா� எ�
���ப��ேலேய த�ழ�ஞ�க� உ��.
ஏென�றா� �ம�மாவ�ட� ���தா��� அர��
�� இ��த�. அ�� இ��றா���கால�
���வைர அரசாைணக� எ�லாேம த���தா�
இ��தன. பைழய ேசரநா� அ�. த��
ஆ��ெமா�யாக, ெச��ய� ெமா�யாக

இ��த�. மைலயாள� ேப��ெமா�யாக. நா�
ப���� க�ற� த��. ப�ைன�� வய����
உைர��லாம� எ�த�ெச��ைள�� வா����
அள���� த�� க�றவ�. ந�ன�
த��ல��யவா�க�� எ� தைல�ைற��
�ைறயாக� பழ�த�� க�றவ�க� �லேர.
எ� ��தைன ெமா� த�ேழ. இ�தா� ��க�.
மைலயாள���� ஆ��ல����
எ������ேற�. எ�லாேம அ��ைசயாக
த��� இ��� ெமா�யா�க� ெச�� எ��பைவ.
ஆகேவ எ�னா� மைலயாள��ேலா
�றெமா�க�ேலா எ��வத� இ�ப�ைத அைடய
��வ��ைல. எ��ட� மைலயாள��� க��ைர
ேக���ெகா�ேட இ��பா�க�. எ�தேவ���
என �ைன�தாேல ேசா�வாக இ����. த���
ேபனா எ��தாேல ேபா��. எ� மன�
ேநர�யாகேவ ெமா�யா� எ��தா����.
ந�ல எ��தாள� �க�, அ��கார� எத�காக��
எ��வ��ைல. நா� எ�த வ�தேபா�
மைலயாள��� எ��தாள���� �ைட�த �க��

அ��கார�� �க�ெப��. த��� அத�கான
வா��ேப இ��க��ைல. ஆனா� அ�ப�
வா��ேப இ�ைல எ�ப�தா� என��� �ள���
அ��த�. எ�ைன ஒ� தைலமைற��
ேபாரா�யாக, த�ெகாைல� பைடயாக�
க�பைனெச�� உ�ேவக� அைட�ேத�. ���த�
மன�ைல அ�.
த�ழ�, மைலயா� எ�பெத�லா� ந�ைம����
உ�ள அர�ய�வா�களா� உ�வா�க�ப��
அைடயாள�க�. அவ�க�� அ�கார���காக
அ�த அைடயாள�கைள அவ�க� உ�வா��
அதன��பைட�� ம�கைள� �ர���றா�க�.
அ�தைகய அைடயாள�கைள ஓ� எ��தாள�
தன�காக� ���ெகா�வா� எ�றா�
அவைன�ேபால உதவா�கைர ேவ��ைல.
���ப����ப அ�த� ��ப� எ� ��� வாச��
��� ‘� த�ழனா மைலயா�யா ெசா�’ என�
���ெகா�����றா�க�. ‘ேபா� ேவைலைய�
பா�டா ��டா�. எ� எ���� ��ற���
கா�ைவ�கேவ த��ய�றவ� �.
உ�ைன�ேபா�றவ�கைள ���தா� எ���

எ�ேபா�� இல��ய� எ�த�ப��ற�’ எ�பேத
எ� ப��.
�ல �ஷய�க�� எ�ைன
மைலயாள�ப�பா��� ெதாட���யாக
உண�வ���. �ல �ஷய�க�� த��
ப�பா��� க��யாக.
மைலயாள�ப�பா�ைடேய த���ப�பா���
ஒ� �� ப��யாகேவ எ���ெகா��ேற�.
அ�ப��தா� ெதாட��� எ������ேற�.
க��ைரக��. ெகா�றைவ��.
த��, மைலயாள� எ�ற இ�த����ைன
அ�கப�ச� ���� வ�ட வரலா��ள�.
இல��ய���� இெத�லா� ஒ� காலேம அ�ல.
இைதெய�லா� அ� ெபா��ப��த�� ��யா�.
அ� ைகயா�� ப�பா��� ����க�,
ஆ�ப�ம�க� ப�லா�ர� வ�ட� ெதா�ைம
ெகா�டைவ. இ��வாக, இ��யனாக,
�ைழநா�டவனாக எ�லா� நா� எ�ைன
உணர����. ஆனா� இ�த அைடயாள�க�
எ�லாேம நா� என�� ����ெகா�பைவ.

நாேன அைடயாள� கா�பைவ.
அ�வைடயாள�க� வ�யாக எ�ைன�
�������� இ�த வா��ைக�ட�� இத�
ேந�ைறய வரலா��ட�� ெதாட��ெகா��ேற�.
�ற� எ�ைன அ�ப� வ��தா�
ஏ���ெகா�ளமா�ேட�.
இ�வைடயாள�க��� ேமலாக ஏேதா ஒ��
உ�ள�. அைடயாள�க��� அ�பா�
����ெகா�� ��ப�. அ�தா� இல��ய�ைத
உ�ைம�� உ�வா���ற�. த�ழனாக,
மைலயா�யாக, இ��வாக, இ��யனாக எ�லா�
ஆர���கலா�. ���ப� அ�வைடயாள���
அ�ல.
அ� �க��தா�தா� அ� இல��ய�.

6. இ�ைறய ேத��� ����ர� தா�
உ�க�� ஆக��ற�த பைட��. அ� த�
உயர���ேக�ப வாசக�கைள� ெச�றைட�ததாக
�ைன����களா? ெபா���� ெச�வ� ேபா�
அ� �����க ேவ���. ஆர�ப� �த� இ��

வைர அ�நாவ� எ��ெகா�ள�ப�� �த� ப���
���க�.
����ர� எ� �ற�த பைட�� எ�ப� உ�க�
�ம�சன� க��தாக இ��கலா�. �� ெதாட��
�ழ�� �ர�, ெகா�றைவ இர��� ேவ�ேவ�
வைக�� அத�� �கரானைவ என �ைன��ேற�.
ெபா���� ெச�வ� ேபால ����ர�
�����க ��யா�. எ�ேபா�� ��க��
��கா�. ெபா���� ெச�வ� த���
க��ய�� �க��ைறவாக இ��த காலக�ட���
ஆர�ப�ப��� க�� ம��ேம இ��த
ெப�கைள�� உ�ேத��� எ�த�ப�ட�. ஆகேவ
�க�க எ�ய நைட��, ேநர�யான அ��த�
ம��ேம ெகா��, �ழ�ைத�கைத ேபால
எ�த�ப�ட�. இ�� அ� ஒ� �ழ�ைத� கைத.
ஐ�தா� வ��� மாணவ�களா� ெப���
வா��க�ப�வ�.
ெபா���� ெச�வ� ��ற அள��� ஏ�
�வகா��� சபத� ��க��ைல எ�� ேக���

ெகா�டா� அ��த ப�� �ைட���.
ெபா����ெச�வ� த�ழக��� ஒ�
ெபா�கால�ைத� க�பைன ெச��ற�. எ�ய
ராஜாரா� சாகஸ�கைதயாக அைத
��ைவ��ற�. த���ெபா�கால� க�பைனக�
உ�வான காலக�ட�ைத� ேச��த� அ�.
����ர� ேநர�யாக வா��ைகைய�
ெசா�ல��ைல. அ� ெம�ைமைய�
ேத�பவ�க�� கைதைய ம��ேம ெசா��ற�.
ஆகேவ அ�த� தள��� ஒ� ேதட�
ெகா�டவ�கேள அத� வாசக�க�. ேநர�யாகேவ
த��வ�ைத� ைகயா��ற�. ஆகேவ த��வ�ைத�
க��� மன�ைல ெகா�டவ�க����ய� அ�.
ஆ�ப�ம�கைள�� ெதா�ம�கைள��
உ�வக�கைள�� ைகயா��ற�. ����
���� ெச��� கைதேயா�ட� ெகா�ட� அ�.
ஆகேவ க�பைன�ல� நாவைல ���ெத����
ந�ல இல��ய வாசகேன அைத வா��க����
அ�வைக�� பா��தா� ����ர� ெப�ற
ெவ��, அைட������ வா���, �ய����வேத.

அைத நா� ெகா�ச� �ட எ��பா��க��ைல.
அ�த ெவ����� காரண� அத� ெச���
��ர�� த��� ெபா�வாசக���
அ�ச���வதாக இ��தா�� அ� ேப�� �ஷய�
த�� மன��� ெந��கமான� எ�பேத.
ஒ�ெவா� ஊ��� தைல��ேம� ேகா�ர� எ���
���ற�. ெத�வ�க� ெந���ய���
�������றன. அவ��� பா�ைவ தைலேம�
க������ற�. த�� மன� ஒ�ெவா� கண��
மர�� ெந��க�ைய உண��ற�. அைத
����ர��� அ� அைடயாள�
க��ெகா��ற�.
����ர� ெவ�வ�த நா� �தேல ந�ல
வாசக�களா� உ�ேவக��ட� எ��ெகா�ள�ப�ட
ஆ�க�. ஆர�ப��� ேமேலா�டமாக �ல தகவ�
�ைழகைள� ����கா�� �ல எ��மைற
�ம�சன�க� வ�தன. அவ��� உ�ைமயான
எ�த��ைழ�� ����கா�ட�பட��ைல. சக
எ��தாள�க�� ��லைற� கா���க� �ல
வ�தன. அ��ட� இல��ய� எ�றா� எ�ன
எ�ேற ��யாத அர�ய� �ம�சன�க� இ��தன.

ெப��பா�� ����ர� எ�ற ெபயைர ம��ேம
ைவ��� ெச�ய�ப�ட �ம�சன�க�.
ஆனா� வாசக�க� அவ�ைற� கட�� அ��
த�க� ேதடைல� க�டைட��ெகா�ேட
இ��தன�. �க��ற�த வா���க� வ�தன.
ெதாட��� ����ர� ப�� க�த�க�
வ��ேகா�ேட இ����றன. இ�தைன
வ�ட�க�� அ� எ�ேபா�ேம வாசக� கவன���
இ���ெகா�����ற�. .
அ��த��த தைல�ைற வாசக�க� வர வர
�க��ற�த வா���க� �க���றன. ச�ப���
��������� ெச�றேபா� த��
�ம�சகரான பா�ரா� பல ஆ��களாக
����ர�ைத இட�சா�க� வா��காம� ெச�த
�ம�சன� வ�யாகேவ
அ���ெகா����ததாக�� அைத
வா��தேபா�தா� அத� உ�ைமயான சார�
ெத��ததாக�� ெசா�னா�. “அ� ���ேவ
இ�ல சா�. இ��� �ட அ� அவ�க����
ெத�யைல” எ�றா�.

இ�ேபா��ட அ�நாவைல ��� �ராண�
எ�� த�பாக� ெசா��� ேப�� �ம�சக�க�
இ���றா�க� எ�றா� இ�ேப��க��ெக�லா�
எ�னதா� அ��த� இ��க����?
த�� வாசக��� இ���ள �க�ெப�ய சவா�
����ர�ைத�� ெகா�றைவைய��
எ��ெகா�வ�தா�. பைட��க� அ��த��த
தைல�ைறக�� எ�தாக� கட��ெச�ல�ப��.
அைவ�ர��� அ�ப��
கட��ெச�ல�படாதைவயாகேவ இ��� உ�ளன
எ�பைத அவ�ைற�ப�� எ�த�ப�ட
����கண�கான �ம�சன�கைள வா����
எவ�� உணர����.

7. பரவலா� �ராக��க�ப�ட ��ெதாட��
�ழ�� �ர� நா� �க ர��த ஒ� நாவ�.
���பா� அத� craft ���தமான�. அைத ஒ�
ேதா����ற நாவ� என ��க� க�����களா?
�� ெதாட�� �ழ�� �ர� ெதா��� வ�வ�
ெகா�ட�. ேந�ேகாட�ற கைதேயா�ட�.

அ��ட� அ� ேப�� ��க� அைனவ����
உ�ய� அ�ல. அர�ய�� அற� ப��,
க���ய�� வ��ைற ப�� த��ப�ட
�ைற�� ேக��க� உைடயவ�க��� உ�ய
நாவ� அ�. அ� உ�ைம�� இட�சா�கைள
ேநா��� ேப��ற�. அவ�க� அைத�ப��
ெவ�ேய ேபச��யா�.
�� ெதாட�� �ழ�� �ர� ெவ�வ�தேபா�
இட�சா�க� அ� ��ைவ���
அற�ேக��களா� ��ம� இழ�தன�. ஆகேவ
அைத� �ற�க��பத��ல� ெவ�ல �ய�றன�.
�ராக���க� எ�லாேம வா��காம�
ெச�ய�ப�டைவ எ�பைத அ�நாவைல வா��த
ஒ�வ� எ��� காண����. அ� அைன���
தர�� �னா�கைள�� ��ைவ��ற�. ஆகேவ
அைத எ�ய அர�ய� சமவா��ய�க� அ�ல�
ேகாஷ�க� ெகா�� �ம���க ��யா�.
இ���ள மா���ய�க�ட� அைத �ம�����
க���ய� க��க� என ஏ�� இ�ைல.
உ�ைம�� இ�நாவ� �டா��ய�ைத
�ராக��ைக�� மா���ய இல��யவாத�ைத

ஏ��ற� எ�ேற �ட அவ�களா�
����ெகா�ள��ய��ைல
�� ெதாட�� �ழ�� �ரைல இட�சா�க�
எ��ெகா�ட �த� ஆ�ச�ய���வ�. அவ�க�
அத� ஆ��யைன அவ�� ெச�ய�
ெதாட��ன�. எ� �� இ������ மத, சா�ய,
��ேபா�� ���ைரகெள�லா� இ�நாவ�
காரணமாக இட�சா�களா� ேபாட�ப�டேத.
அத� வ�யாக நாவைல பரவலாக� ெச�றைடய
��யாமலா�க அவ�களா� ���த�.
ஆனா� அ� �த�ப����� ம��ேம. ெச�ற
வ�ட�க�� இர�� வ�ட����ெகா��ைற
அ� ம�ப��பாக வ��ெகா�ேட இ��பைத�
காணலா�. அைத வ�வ�யாக ஊ�� வா��த
வாசக�கைள� கா��ேற�. இல�ைக�
ேபாரா�ட��� ������ ேபா�, ட��� ஆ�
வரதராஜ�� த�ெகாைல�� ேபாெத�லா�
��ெதாட�� �ழ�� �ரைல�ேத�வ��
வா��தவ�க� பல�. அ� ஒ� ெபா��ேபா��
நாவ� அ�ல. அத� இட� அ��பைடயான

ேக��க�ட� ேத�வ�பவ�க��� உ�ய�.
��������� ெச�றைத� ெசா�ேன�
அ�லவா? அேத நா�� ஒ�
ெதா��ச�கவா�ைய� ச���ேத�. ேவைலைய
���ப ஓ�� ெகா������ வழ�க�ஞராக
ெதா��ெச�ய�ேபாவதாக� ெசா�னா�. ஏ�
எ�ேற�. “�� ெதாட�� �ழ�� �ர�
கைததா� ேதாழ�. அ�� அசலாக அேத மா��”
எ�றா�.

8. ஆ��த� �. �ளா��, ஐஸ� அ�ேமா�
பா��லான ��ஞான� கைதகைளேய
ெப��பா�� த�� க�����ற�. �ரதான
உதாரண� �ஜாதா. ���� ��கைத� ெதா����
�ல� ��க� ந� கலாசார��� ேவ���ய ஓ�
இ��ய மரபா��த ��ஞான� �ைனைவ
��ைவ���க�. அ� ���யமான ப�க���.
அைத� ப��� ெசா���க�. ��ஞான நாவ�
எ��� ��ட����றதா?
அெம��க ஐேரா��ய அ��ய��ைனகைதக��

அ��பைடக� ���. ஒ��, அவ�க�������
ந�ன அ��ய� க��. இர��, அவ�க�
ஆ�மனைத ஆ��ெகா������ �ேர�க
ெதா�ம�ய� ���, அவ�க�� ��வன மத��
அத�� எ�ரான நா��கவாத�� உ�வா���
த��வ�ேக��க�.
இ���� அ��பைடகைள�� கல��தா�
அவ�க�� அ��ைனக� உ�வா��றன. அ�ேக
ந�ன அ��ய�� ெதா����ப�� ெப�யதாக
வள����ளன. அவ�ைற ஒ�� �ைனகைத
எ�த�� வா��க�� ஏராளமானவ�க�
வ����டன�. அ�த வச� இ�ேக நம��
இ�ைல. நா� அ��யைல �ைறயாக� க�றவ�க�
அ�ல. அ��யைல தகவ� க��யாகேவ நா�
க��ேறா�. அ��ய� ெகா�ைககைள
����ெகா�வத��� ெதாட��� ����பத���
இ�ேக நம��� ப���ேய இ�ைல.
ேமைலநா�� அ��ைனக�� �ேர�க�
ெதா�ம�க�� க�டைம�� ஒ�����பைத�
காணலா�. ஆ�த� � �ளா���� கைதைய

ஒ��ய �ைர�ப���� தைல�ேப �ேப� ஒ��
எ�����ற�. ��ஸ� அ�ல� ெஹ�����
சாகஸ�க�. �த�தமான பய�கர ��க�க�.
ேப��வ� ெகா�ட ெத�வ�க�. அவ���
அ��பைடயான ப�ம அைம�ைபேய அ��ைனக�
ம� ஆ�க� ெச���றன.
அ��ட� அ���ள அ��ைனக�� சாரா�சமாக
உ�ளைவ ெச���� மத�க� உ�வா��ய த��வ
�ைலபா�க�� அவ��� �தான ேக��க��
ப�ேவ� வள��� �ைலக�. உதாரணமாக
இய��ர�க� ப��ய ஐச� அ�ேமா�� கைதக�
அைன���ேம ஆ�மா எ�ப� எ�ன, அ��
ம���தானா எ�ற �னா உ�ள�. �த��ர�,
அ�� ேபா�ற ���ய�க� ��ைமயாகேவ
அ��� இ��� வர���மா, வர��யாெத�றா�
அவ��� ஊ���க� எ� எ�ற ேக��
உ�ள�.
நா� ����� ேவறான ஒ� �ழ�� வா��ேறா�.
நா� �ைழமத�களான இ��மத�, ெபௗ�த�,
சமண� வ�யாக அைட�� �னா�க� ேவ�. ந�

��க�க�� ����� த��தைவ. ந��ைடய
�ராண மர�� ேவ�ப�ட�. ஆகேவ ந�
அ��ைனக� ேவ�ப�டைவயாகேவ
இ��க����.
ஆனா� இ�ேக எ�த�ப�� அ��ைனக�
ேமைலநா�� அ��ைனக�� த�வ�க� அ�ல�
ம��ைள�களாகேவ உ�ளன. ஆகேவதா� ஒ�
��ெவ��கைத�� இ��ய�ெபய�க��
உைரயாட�க�� வ�த�ேம நம�� அ�
அ��யமாக� ெத�ய� ெதாட���ற�.
ேம�� நா� இ�ேக அ��ைனகளாக�
ெசா���ெகா������ பல பைட��க�
அ��யைல அ�ல, ெதா����ப�ைதேய
க�வாக� ெகா�டைவ. வழ�கமான ஒ� கைத��
ந�ன� ெதா����ப� சா��த �ல ��ைதகைள�
கல��ெகா�� �ய�ேபா �ர��ேபா பரபர�ேபா
உ�வா�க�ப�ெம�றா� அ�ேவ அ��ைன� என
நா� ந���ேறா�. உதாரணமாக �ஜாதா எ��ய
ஆ�க�க�.

அ��ைன� எ�ப� அ��ய� ெகா�ைககைளேய
�த�ைமயாக �ைன��� ஆதாரமாக�
ெகா��ற�. அ��ய�� இ��� ப�ம�கைள
எ����ெகா��ற�. அவ��� வ�யாக அ�
வா��ைக�� அ��பைடயான த��வ
�னா�கைள�தா� ப�����ற�. அ� இ�ேக
�க�வ��ைல.
நா� அ��ைன எ��யத��� காரண� ஒ�ேற.
ந�ன அ��ய�� என�� அ�க அ��க�
இலைல. ஆனா� ����ர���காக ஆ��
ெச�தைமயா� ரசவாத�, ேயாகமர�, ஆ��ேவத�
ேபா�றவ�ைற� ப�� அ�ேவ�. ஆகேவ நா�
அ��தவ��� இ��� அ��ைனகைள
உ�வா��ேன�. அவ��� வா��ைக சா��த
அ��பைட �னா�கைளேய எ����ெகா�ேட�.
அ��ைன நாவ� ஒ�� எ�தேவ��ெமன ஆைச
உ�ள�. ஒ� ��வைர�� ைக�� இ���ற�.
எ��கால��� ேயாகமர� ப��ய�. �ைள���
உட���மான ெதாட�� ப��. �ைள
உட�வ�யாக உலைக உ�வா��வ� ப��.

அ��பைட�� அத� �னா ேவதா�த ஞானமர�
ேக�ப�தா�. இ��லெகன இ���ள இைவ
எ�ப� என��� உ�வா� வ���றன?

9. அற� ��கைத� ெதா��� உ�க�� ��ைதய
��கைத� ெதா���க����� ேவ�ப�ட�.
���யமா� அத� ேநர�யான கைத ெசா�ல�
�ைற. கைதக�� இல��ய �தான�ைத இ�த
மா�ற� பா��க��ைல எ�ற ேபா�� உ�க�
எ���� அ���ைற�� ஒ� ���ய மா�ற�.
ெவ�ஜன / ஆர�ப �ைல வாசக�கைள��
ெச�றைடய ேவ��� எ�பத�காக
�ர�ைஞ���வமாக dilute ெச���களா, அ�ல�
அ�த� கைதக� அ�த எ�ைமைய� ேகா�ன என�
க�����களா?
அற� கைதக� �ர�ைஞ���வமாக எ�த�ப�டைவ
அ�ல. அவ�ைற எ��வத�கான ஒ� ேதைவ
என����த�. நாேன எ��� ெகா�����க
ேவ��ய ஒ��. நாேன ெசா������ேற�.
மா�ட வா��ைக�� ���ய�க�� இடெம�ன
எ�ற ஐய� என����த�. இடேம இலைலேயா

எ�ற ேசா�� இ��த�. ஓ� உைட��கண���
ஒ� கைதைய எ��ேன�. அற�. அ� ஒ�
ெதாட�க�. கைதக� ெதாட���
வ��ெகா����தன.
அ�கைதக���� ெபா�வாக ஒ� ச�டக�
இ��த�. உ�ைமயான ம�த�க�� கைதக�.
அ�ம�த�கைள� பா���� இ�ெனா�வ��
ேகாண�. ெபா�வாக ��கைதக� ஒ��ல
கண�கைள ம��� ����கா�� ������.
����ண����. ஆனா� இ�கைதக��� அைவ
ேபாதா�. அைவ அ�த இல��ய ம�தைர
��ைமயாக� கா���டேவ�����த�.
அத�கான வ�வ� அவ��� அைம�த�. ஒ�
����� �க��� ��வத��� ப�லாக பல
தள�க�லாக ெதாட��� ெச�� ����
கைதக� அைவ.
இ�கைதக�� க�சமானைவ
உண�����வமானைவ. ஆகேவ அைவ
வாசக�களா� எ��� வா��க�ப���றன.
ஆனா� அைவ எ�யைவ அ�ல. ���த வ����

அைவ இ�ைல. அவ�ைற வாசக�க�
பலவைகக�� வா��� எ��ய க�த�க�ேலேய
அைத� காணலா�. ம��க���, தாயா�பாத�
ேபா�ற கைதகைள�ப�� இ��� �ட ��ய
�னா�க� எ��ப�ப���றன. இ�ன���ட
அ�கைதக� ��ைமயாக வா��க�பட��ைல.
அவ��� பல �ஷய�க� ெதாடாமேலேய கட��
ெச�லப���றன.
ெபா�வாக இ�ேக ��கைதக��� என ஒ�
வ�வ�, ஒ� ��வைர� உ�வா� இ���ற�.
ந�ன��வ� ��கைதக�� வ�வ� அ� எனலா�.
எைத�� ெவ��கா���ெகா�ளாத உண���ய�ற
நைட�� ���கமாக� ெசா�ல�ப�� ஒ� கைத.
�ல�க��க� ம���. அ�� �டகமாக ஒ�
�ஷய� ஒ��க�ப�� ஒ� ேகா�
கா�ட�ப������. வாசக� அைத ஊ����
க�����கேவ���. இ� ஆ��ய����
எ��தாள���மான ஓ� �ைளயா��.
������ �ைளயா�வ�ேபால.
ஒ���ைவ�தைத வாசக� க��������டா�

ம���� அைட�றா�. அைத இல��ய அ�பவ�
என �ைன���ெகா��றா�. ெகா�சகால�
வா����ெகா����பவ� எ��� அைத�
க��������வா�. அவ� க�����ப�
ஒ��� ெப�ய �ஷயமாக இ��கா�. பல
கைதக�� எ�ய ச�க�ய� உ�ைமக�.
அ�வ�ேபா� �ல பா�ய� �ற�க�.
அ�வள�தா�.
இ� என�� ச�����ய�. நா�
அ��பைட�ேக��கைள ேநா�� வாசகைன�
ெச��த �ைழ�ேத�. ஆகேவதா� அற� கைதக�
ெவ��பைடயாக அைம�தன. அவ��� �டகமாக
ஏ�� ஒ��க�பட��ைல. அவ���
அ�ப�டமாகேவ இ��த� வா��ைக ப��ய ஒ�
ேக��. அ�த� ேக��ைய� ச���தவ�க���
அைவ எ�ைமயான கைதக� அ�ல. ����
���� ெச��� கைதக�. கைத�� உட����
ஒ���ைவ�க�ப�ட ஒ� ��ய �ஷய�ைத�
ேத�வைதேய வா��� என �ைன�பவ�க���
கைத எ�ைமயான�. அ� ெசா�வ� ��னா�
வ�� ���ற� அ�லவா?

உதாரணமாக �� நா�கா�க�. “என��
ேவ��� �� நா�கா�க�” எ�ப�
அ�ப�டமான ேநர�யான ���. �டக� ேத��
வாசக��� அ�ேக கைத �������ற�.
ஆனா� அ�த ���ைச வா��ைகயாக�
கா�பவ��� அ� ெப�ய ெதாட�க�. கா�ப��
�� நா�கா�கைள ெவ���ப�� ெசா��றா�.
அ�மா நா�கா� ேவ�டா� எ��றா�. அவ�
��ைவ ேத��ெத���றா�. ஆனா� அ� ச�யான
���தானா? அ�மா ஏேத�� உ��ண���
அைத� ெசா�னாளா? அ��னா�கைள ேக�க
ஆர���தா� �த� வ��த� கைத ����
��ய�ெதாட���.
அத� �� எ��ய �� அ�ல� �ைழ ேபா�ற
கைதக�� இ�த அள� ெவ��பைட�த�ைம
இ�ைல. அைவ �டகமாக எைத�� ஒ��க
�யல��ைல. ஆனா� அைவ ��ைவ���
அ��பைடயான ��க� எ�ப� வா��ைக��
அ�றாட�தள� சா��த� அ�ல. ஆ��கமான�.
அத���ய வாசக�க��கான�.

10. ந�ல வாசக�� �ைன������ நைக��ைவ
நாவ�க� �ைற�. ச�ெடன ேயா��தா�
�ஜாதா�� ஆத�னா� காத� ெச��� ம���
தா� �ைன��� வ��ற�. உ�கள� நா�காவ�
ெகாைல ஒ� நைக��ைவ நாவ� எ�ற ேபா��
வழைமயான அச�� நாடக பா� நைக��ைவ
எ�பதாக இ�லாம� ��பமான பைட�� (உதா:
பல �ரபல ��ப��� கதாப��ர�கைள� பக�
ெச����த� ேபா�றைவ). நா� க�டவைர
அைத யா�� ������� �லா��த��ைல.
உ�க� நைக��ைவ� க��ைரக��
அ�வைக�லான ��பமான பைட��கேள.
எ����டான அ�கத� த���� த��த
நைக��ைவ எ��� எ�ப� இல��ய அ�த�ைத�
�ைற��மா?
நைக��ைவ� கைதக�, அ�கத�க��ைரக� என�
ெபா�வாக த��� தர� ம��� அள�
�க��ைற� எ�பேத எ� எ�ண�. நா� த���
உய�தர நைக��ைவ என�க��வ� ப.��கார�,
அேசாக���ர�, நா���நாட�
பைட��கைள�தா�. �ஜாதா�� �லகைதக��

ம��ேம [உதாரணமாக ��ைர] �ற�த நைக��ைவ
சா��யமா�����ற�.
நைக��ைவ என� ெபா�வாக� ெசா��ேறா�.
அைத� பல வைகயாக �����ெகா�வேத
ெத�வான ��தைல ேநா��� ெகா��ெச���.
அ�கத� [satire], ������த� [joke], ெசா�நைக
[wit], என� பல வைகைமக� உ�ளன.
ஒ�ெவா��� இய��� ேவ�ேவ�.
அ�கத���� ம��ேம இல��ய��� இட���.
ம�றைவ க������ எ����ைறக� ம��ேம.
அ�கத� எ�ப� நைக��ைவ�த�ைம
ெகா����தா�� உ�ளட�க��� ��ரமான�.
அ� ஒ� ��ரமான �ம�சன�ைத ��ைவ��ற�.
ச�க�ம�சன�, த��வ �ம�சன�. அ� ஓ�
அழ�ய� ெவ��பா�
அ�தைகய அ�கத� இ�ேக �ைறவாக
இ��பத�கான காரண�, எைத அ� பக�
ெச��றேதா அைத ஏ�கனேவ அ��த வாசக�க�
அத���ேதைவ எ�பேத. உதாரண�
நா���நாட�� பா�� எ�ற ��கைத. த���

க����ைற ஆ��க� ெச�ய�ப�� ல�சண�ைத
ெகா�சேம�� ெத�யாத ஒ�வ��� அ��
���பத�� ஒ����ைல. ெத��தவ� �ைன��
�ைன��� �����ெகா����பா�.
என������த அ�கத எ��தாள�
மைலயாள��� �.ேக.எ�. கதக�, ச����த
நாடக�, ச����த கா�யமர�
மைலயாள�ப�பா� ெத�யாத ஒ�வ��� அ��
பா��பக� ��யா�. �ைறய�ெத��தா� பக� ப�
���தரமாக��ட�ேபா�� எ�ப� ேவ��ஷய�.
க�பராமாயண� ெத��த ஒ�வ� நா���நாட�
எ��ய பக�க�� �ப�த� ெத��� ப�����
�� ���பா�.
த��� சராச� வாசக��� ��மா ப��
ம���தா� ெத���. ஆகேவ அைத ைவ���
ெச�ய�ப�� பக� ம���தா� ����. அ�கத�
எ�பேத பர��ப�ட ரசைன�� வா����
தகவல��� ெகா�ட வாசக����ய�.
அ�கதநாவ� ஒ�� எ�தேவ��� எ�ற ��ட�

உ�ள�. நாக�ேகா�� அ�ேக உ�ள
த��யமகாேதவ� ஆலய�ைத�ப��. அ�ேக
�வ��க� வைள������. பா�வ� த��யதனா�
�ைல ப�� வைள�த�. சா�ேய
வைள����பதனா� ஊ�� ெப��பா��
����ெகா� ைப��ய�கார� இ��பா� எ�ப�
ந���ைக. ஒ� ெத��� ஐ�ப� ைப��ய�
இ��தா� எ�ப� இ���� ெத�? அ�தா� க�.
எ�தேவ���.

11. ��க� எ��ய �ழ�ைதக� நாவ� ப�
ம�த�. �ழ�ைத இல��ய�க�� ���ய��வ�
எ�ன? ப� ம�த� அ� எ�த�ப�டத�
ேநா�க�ைத அைட�ததா?
த��� �ழ�ைதக� ��க� எ��வ�� உ�ள
��கேல த���ெப�ேறா� �ழ�ைதக��� த��
��கைள வா���ெகா��ப��ைல எ�ப�தா�.
ப��� ெக���ேபா���மா�. ஆ��ல
��கைள�தா� வா���ெகா��பா�க�.
�ழ�ைதக���� ெசா�தமாக வா�க�� வச�
இ�ைல.

ப�ம�த� எ� ந�ப� மேனா� �னம���
ப�யா��ய கால��� ேக�� வா���ேபா�ட�.
அ�� �ழ�ைதக� �க ���� வா��தன�. அைத
வா��� எ�ைன அ��த பல� இ��� எ�
வாசக�களாக உ�ளன�. ஆனா� �லாக வ�த��
வா��த �ழ�ைதக� �க�க��ைற�. எ�
வாசக�க�தா� அைத�� வா���ப���றா�க�.
�ழ�ைதக��கான எ��� எ�ய நைட��
��ரமானதாகேவ இ��கேவ��� என
�ைன��ேற�. �ழ�ைதக��� ஒ� த��க ���
உ��. அைத அ�ெவ��� �ைற�ற�
ெச�யேவ���. நாைல�� ெசா�க��� �காத
ெசா�ெறாட�களா� எ�த�ப����கேவ���.
அேத சமய� அவ�கைள ெப�ய கா��ய�பவ�
ேநா��� ெகா�� ெச�லேவ���. ப�ம�த�
அ�ப��ப�ட ��தா�.
த��� வா���� �ழ�ைதக����ய ந�ல
��க� �க��ைற�. ெப��பா�� ெபா��தம�ற
ெமா�ெபய���க�. �ழ�ைத�கைதக� என�
ெப�யவ�க� �ைன���ெகா��� பைழைமயான

மாய�கைதக�. �லநா�க��� �� வார இத�
��வ� இைண�ைப இலவசமாக வா���ெச��
வா��க அ�ண�� த�ைக�மாக இ�
�ழ�ைதக� அ�� ேநர��� ஒ� பா�ப� ஷா����
வ�� தய�� ���ெகா����பைத� க�ேட�.
பாவமாக இ��த�. எ�தைன ப�. அவ�க���
எ�ன ெகா����ெகா�����ேறா�?

12. ெஜ.ைசத�யா ��தைன மர� நான��த வைர
��ேனா�ேய இ�லாத �த� �ய��. அ��
ெசா�ல�ப�டவ��� எ�வள� �ர� க�பைன
எ�வள� �ஜ�? ைசத�யா வள��த ��
இ�ேபா� அைத� ப��தாரா? அவர�
அ���ராய� எ�ன?
அ� ஒ� �ைன�. ைசத�யா எ�ற �ழ�ைத
ெசா�ன� ��கா�வா�. ெசா�����க�
��வ� கா�வா�. ைசத�யா இ��
த�தேய���ைய�� காஃ�காைவ��
ஒ�����ேப�� இல��ய வாச�. க�� வா�கா�
ெவ�� ெமா�நைடயாள� எ�� �ராக����
அ����. அவ� எ�டா� வ���ேலேய

ைசத�யா�� ��தைன மரைப வா�����டா�.
அ�த� ��� ைசத�யாைவ அவ��� �க��
�����.
அவ�ைடய ேமைஜ ேம� ஒ� வய��ள த�
பட�ைத ைவ����தா�. க�ப�றா நாராயண�
அைத�பா��� �����ெகா�� எ��ட�
ெசா�னா� “அவ��� �ற�க�ேபா�� மக�…
இ�ேபாேத ெகா�ச ஆர������டா�”

13. இல��ய ��ேனா�க� வ�ைச ��க�
��ைதய ஆ�ைமக��� ��க� ெச�த கறா�
ம������ வ�யான ம�யாைத (அவ�ைற
வா��த �� நா� அேத ேபா� �ஜாதா ப��ய
ஒ� �� ��வா� எ�த ேவ��� என
ெந�நா� ஆைச). அ�த �� வ�ைசைய�
ெதாட�� உ�ேதச��டா? ஆ� எ�� இ�
அ��� யாைர� ப��ய ��கைள எ�த�
ேபா���க�?
அ�த ��வ�ைச�� சா.க�தசா�, இ��ரா
பா��தசார�, ஆதவ�, வ�ண�லவ�,

வ�ணதாச� �ம� நா���நாட� வைர எ�த
எ�ண���த�. அ�ேபாேத எ�����தா�
எ�����கலா�. தவ���ட�. நா��� �ம�
ப�� �ேல எ����ேட�. �றைர�ப��
எ�தேவ���

14. ஏ�கனேவ எ�த�ெப�ற இ�சாகாச�கைள,
கா��ய�கைள ����வா�க� ெச�வத���
��னான உ��த� எ�ன? இத� இல��ய
அவ�ய� எ�ன? சமகால��� இைத ேவற�த
ெமா���� யாராவ� ெச��றா�களா?
(உதாரணமா� இ�ய�ைட ����வா�க�
ெச�வ�)
���� எ��வ� எ�ப� ந�ன��வ����
��ைதய எ����ைறக�� ���யமான�.
[��ந�ன��வ� எ�ற ெசா�ைல�
த����ேற�, அ� இ�ேக பா�ய� எ���
எ�ற அ��த�ைத ம��ேம ெகா�����ற�].
ந�ன��வ எ��� எ��தாள� எ�ற
த�ம�த�� அ�தர�க உலைகேய ெப���
ெவ��ப���ய�. அவேன �ைன�� ைமயமாக

இ��தா�. எ���� வ�யாக அ�த
எ��தாள�� த�யா�ைமைய நா� ெச��
ேசர����, அதாவ� அவ� உ�வா��� கா���
ஆ�ைமைய.
ந�ன��வ� கட�த��ன� வ�த ��ய
எ����ைற எ�ப� பலவைக��� ந�ன��வ
எ����ைற�� எ�ைலகைள�
தா���ெச�ற�. இல��ய� எ�ப�
இ�ெனா�வைக சமான வரலாறாக மா�ய�.
ெமா�த�ப�பா�ைட�� வரலா�ைற�� ����
ெசா�ல�ெதாட��ய�. ஒ��ெமா�த வரலா���
��� ஒ� ��ைமயான �ம�சன�ைத
��ைவ�க� ெதாட��ய�.
�ேர�க� ெதா�ம�கைள��, ெச����
ெதா�ம�கைள�� பலவைகக�� ���ப�
ெசா��� �ய��க� ேமைல இல��ய���
ெதாட�க� �தேல வ�வாக உ�ளன.
சாதாரணமாக� ேத�னாேல ஆ�ர�கண�கான
��கைள ��க� காண����. என���
த��ப�ட �ைற�� ���தமான ��க��

�கா� கஸ�ஸ��� லா�� ெட�ேடஷ� ஆ�
����, எ�� ேஜாலா�� பரபா� ஆ�யைவ
���யமானைவ. ச�பமாக இ��ய�
ெதா�ம�கைள ைவ�� எ�த�ப�ட ராப��ேடா
கலாேஸா�� கா ஒ� �மாரான ��.
இ�த ம� ஆ�க�க� ��ைமயைட�த ��
அ��த அைலயாக எ�பைவ தா� இ�� அ�ேக
வ��ெகா������ ெதா�ம�க��
ம�ஆ�க�க�� ம�ஆ�க� எ�� ெசா�ல�ப��
��க�. ெதா�ம�கைள எ����ெகா��
அவ��� உ�வா�க� வைர� ெச�ல���யைவ.
ெதா�ம�கைள�� அவ����தான ப�பா��
எ���ைனகைள�� ஒ�றாக� ேச����
நாவ�க�. அதாவ� ெதா�ம�கைள�
‘ைகயாள���ய’ நாவ�க�. ேஜ�� ஜா���
��ஸ� ேபால. ராப��ேடா ெபாலாேனா��
2666 ேபால. அ�ல� ேலாசா��
�ேடா�ெட�ல� ேபால. அைவ ெதா�ம�கைள
ஒ�வைக�� அ�மான� கைலஞ� ப��கைள�
����ேபா��� ���ப�ேபால
�ைளயா���றன.

இ��ய��ழ�� நா� ந� ெதா�ம�க��கான
ந�ன வா��ைபேய ஆர���க��ைல. அைவ
�க��� �வா��க�ப�ட ��ன�தா�
அ��தக�டேம இ�� சா��ய�. ெகா�றைவ,
ெவ��ர� ேபா�றைவ அ�த ந�ன
ம�வா����கான �ய��க�. இ��யா��
ஒ��ெமா�த� ப�பா��� ���ல���,
இ�ைறய ப�பா����ழ�� ���ல���
அவ�ைற� ெகா�� வ�� ைவ��� ேப���றன.
����ர�� அ�தைகய �ய��தா�.
இ�த� �ர�மா�டமான ம�ஆ�க� �க��த��
��ய வ�வ� ெகா�� வ�� ����
ெதா�ம�கைள� ெகா��தா� இ�ேக ஒ�வ�
2666 ேபா�ற ெதா�ம�����களா� ஆன
�ைல எ�த����. அைத ேபால நா��
எ��வைத� ெசா�ல��ைல. அத�� �கரான
இ�ேக ம��ேம உ�வா�� ஓ� எ���
�ைறைய� ெசா�ேன�. என�ேக அ�ப� எ���
ஆைச உ��.
ெகா�றைவ உ�பட இ�தவைக ��க�

��ைமயான கவன��ட� வா��க�பட��ைல.
ஏென�றா� இ�ேக எ��பவ�க��� த�
ெசா�தவா��ைகைய�� ெகா�ச� பக�கனைவ��
ெகா�ச� சமகால அர�யைல�� கல�� ‘��ய’
எ����கைள உ�வா��வ�� ம��ேம
ஆ�வ����ற�. �ைன�க�� பல அ���கைள
ெதா�� எ���� வா���கேள இ���ைல.
��ேபா�கா ��ேபா�கா எ�ற வைகயான
ேமா�டாவான ஓ� அர�ய� வா���, எ�ய
அர�ய�ச�கைள ம��� க�டைடவ�.
இெத�லா�தா� இ�ேக �க��ற�. அ�தைகய
வா���தா� இவ�ைற ‘மரைப� ���ப எ��வ�
ம��ேம, இெத�லா� �ேஜ� அர�ய� ேதாழ�’
என� கட��ெச���.
ச�, உ�க��காக ஒ�ைற� ெசா��ேற�.
ெகா�றைவ நாவ�� ஆ�ப�க����
���ேடா�ைஸ� ப�� ேபச�ப�����ற�
எ�ப� ெத��மா? க�ண��� ம�ேமகைல��
ேபச�ப�� ஒ�நாவ�� அ�த� ��த��� எ�ப�
உ�ேள வ��ற�? அ� உ�வா��� தைல�ழா�க�
எ�ன? ெமா�த மரைபேய அ� இ�ெனா�றாக

ஆ�����ற� அ�லவா? அத�கான இட�ைத
உ�வா�கேவ இ�த ம��ைன�க�. அ�நாவ��
த�ழக��� ெப��பா�� அைன��
ெதா�ம�க�� ம� ஆ�க� ெச�ய�ப���ளன.
எ�லா ெதா�ம�க���� இர�� ெவ�ேவ�
வ�வ�க� அ�க�ேக வ���றன.
அ�நாவ� வ�� ஒ�ப� வ�ட�களா��றன.
இ��வைர எவேர�� அைத�ப��
ேப�����றா�களா? ஏென�றா� அைத ந���
ேமா�டா வாசக�க�, ��ன எ��தாள�க�
����ெகா�ள ��யா�. அத�கான ���ண��
ெகா�ட வாசக�க�, அ��த தைல�ைற
எ��தாள�க� வ�வா�க�. அ�வைர அ�நாவ�
கா������.
ெவ��ரைச�ப���� அைதேய ெசா�ேவ�.
அத� ஒ� ப�க�ைத ெபா�வாசக�
வா����ெச�வா�. இ�ெனா�ப�க� அ� ஒ�
��ைமயான தைல�ழா�க�ைத ெச��ெகா�ேட
ெச��ற�. �ல� ேபா�ற ஒ�நாவ�� தள� ந�
மரைப அ��� அைத� தைல�ழாக க����

வா���� ஒ�வ��ேக ��ைமயாக� �ைட���.
அ� உ�வா��� பா�ய� உ�����கைள�
கட�பத�ேக ஒ� த� வா����ைற ேதைவ.
எ� வைர�� இ� ஒ� ெப�ய ெதாட�க� என
�ைன��ேற�. ஒ� �ர�மா�டமான �ைத�
ெதா��.

15. ெவ��ர� அ��த ப�தா��க���
உ�கள� ெப��பாலான ேநர�ைத எ����
ெகா�ள� ேபா�ற�. ெவ��ர�, ��மா,
க��ைரக� ம��� இ�ன �ற இைணய�
ெசய�பா�க� த���� ��க� �ைன��
ஈ�பட�யலாம� ேபாகலா�. ப����ைகயாள�
ஞா� �ட இைத� ப��� ��������தா�.
ெவ��ர� �ய��தமான �ய�� எ�ற அவர�
பா�ைவைய� தா�� அ�� உ�ைம
இ��பதாகேவ ப��ற�. உ�க� இல��ய
வா��� ���யமான அைமய���ய அ��த ப��
ஆ��கைள ெவ��ர��ெகனேவ எ��
ைவ�தைத ��க� எ�ப� �யாய�ப������க�?
உ�க� ��ட�ப� ெவ��ர� எ�� ���தா�

����ர� உ���ட உ�க� �ற ஆ�க�க�
������ த�ள�ப�� அ�ேவ உ�க� �ரதான
இல��ய �கமா��. அைத �������களா?
இ�த �வாத�க� எ�லாேம ெவ��ர� எ�ன
வைகயான எ��� என அ�யாம� வா��காம�
அ� மகாபாரத�ைத ���� எ��வ� எ�ற
ஒ�ைற வ��� அ��பைட�� ெசா�ல�ப�பைவ
ம��ேம. அவ�க��� நா� எ�ன ப��
ெசா�வ�?
இத� இ�வைர�லான ப�க�க�� வ���ள
சமகால அர�ய�, சமகால உண���ைலக� �க�
பர��ப�டைவ. ஓ� உதாரண�, பா�சா���
பலகணவ� �ைறப��ய ப��க�. அத�
ப�பா���ல�. அவ�ைடய பா�ய�சா��த
ஆ�மன ஓ�ட�க�. அவ��ட� ெதாட���ள
ெதா�ம�க� என அ� ெச���ட� சமகால அக
ஆழேம. பா�சா� ஒ� ந�ன�ெப�. அவைள
ஆரா�வ� ஒ� சமகால ேநா��. ஆனா� அைத
ேமேலா�டமாக இ����� �ல�� ெதா�ம���
ெகா�� ைவ�தா� ம��ேம ��ைமயாக ஆராய

����.
இத� அளைவ�ப�� எ�லா� ேப��றா�க�.
இ�த எ����ைற எ�ப� இ�ைறய, நாைளய
சா��ய� என அவ�க� அ�வ��ைல. பா��க�
ஒ��ெமா�த �ல�ப�கார�� ��� அ��தா� ஒ�
��நாவ� அள��ேக வ��. ஏ�க�� எ�த�ப�ட
ெப��பாலான ��க� �க�க���யைவ. அ��
ஊடக� வ�த�� ��க� ப��மட��
ெப�யதா�ன. ெபா���� ெச�வ�
அ�கால��� �க�ெப�ய �ைக�ைப அ��த
நாவ�
இ�� ��ன� ஊடக� கால�. ெவ��ர�
அ���� ெவ�யா�ற�. ஆனா� அ� அ��
ஊடக�����ய� அ�ல. அ� �ல
ஆ��க������ அ��ேலேய வரா� ேபாகலா�.
ஆனா� ��ன� வ���, இைணய���
இ����. இைணய��� அ� ஒ� ேட�டாேப�.
ஒ� ெப�ய கைத�ெதா��. ஒ� ெதா�ம���ய�.
ஒ� ெதா�ம�ைளயா���கள�. அ�� ��க�
எ�ப� ேவ��ெம�றா�� எ�����

ேவ��ெம�றா�� �ைழயலா�. எ�த�ப��ைய
ேவ��ெம�றா�� வா��கலா�.
இ� கா�த� அக�ற�� ���க�ேபா�� எ���.
இ�ேபாேத 70 சத�த வாசக�க� ெச�ேப���
வா���றா�க�. ெச�ேப� வா���
இ�லா��டா� ெவ��ர� இ�ைல எ�பேத
உ�ைம.
ேயா����பா�ங�� இ�ைற�� ஒ� சாதாரண
ம�த� வா��ப� ெச�ற கால�ைத �ட 10
மட�� அ�க�. ஃேப��� வா���தா�. ஆனா��
அ� வா���தாேன. ெச�றகால��� ஒ�வார���
��த�, �கட� உ���ட அ�தைன
இத�கைள�� நா�த�கைள�� ேச��தா� வ��
அள��� இவ� ஒேர நா�� வா���றா�.
வா���� ஊடக��� வச�தா� காரண�. எ���
எ�ேபா�� வா��கலா�. இ�ப� வா���
ெப������� இ�த� காலக�ட�����ய�
இ�ெவ���.
ெவ��ர� அ� ஒ� ச��ரதாயமான நாவ�

அ�ல. அைத ������ ேம� ��ய நாவ�களாக
ஆ�கலா�. ஆ�ர�கண�கான ��கைதகளாக
ஆ�கலா�. அைத ��க� �ற�
எ���ெகா������ நாவ�க�ட�
ஒ��ட��டா�. அ�� இ�ேம� ேம�� ேம��
பட�க� ேச��கலா�. அ�ேமஷ� ேச��கலா�.
�ைர�ேலேய ஆ�ேயா ேச��க����ேறா�.
���க���க அ� ஒ� ‘ைஹ�ப� ெட���’
எ���. இ�ேபாேத இ�� ஆ�ர�����
ேம�ப�ட உ��ைண��க� உ�வா� ��டன.
�லவ�ட�க� க��� அத� ���� ெந��காக
ேம�� ேம�� இைண��க� அ��க����.
அைதம��� ெதா��� வாசக� அவ��கான ஒ�
நாவைல� ���காக� ெதா����ெகா�வா�.
��ரைன ம��� ெதா��� ஒ�
நாவலா���ெகா�ளலா�. அ�தேவைல��
நட��ற�. ஒ�வ� எ��� நாவ� அ�ல இ�.
இ�� இ�ேபாேத பல ��ண�க�
ப�யா���றா�க�. எ��கால��� இ���
ெப���.

��க� இ��வைர அ�யாத ஒ� ெப�ய
இல��யவைக இ�. நாவ� எ�ற வா��ைத
இத�� �க� ��ய�. இைத ேவ��ெம�றா�
ஒ� ைஹ�ப���� �ைன� எ�� ெசா���க�.

16. கட�த ப�தா��களாகேவ அேசாகவன�
எ�ற �ர�மா�ட நாவைல� ��ட�������க�.
அ� எைத� ப��ய�? அ�ப� எ�த �ைல��
இ���ற�? ெவ��ர� காரணமாக அ�
தாமதமா�றதா? அ� எ�ேபா� ெவ�யா��?
ஒ� ���மாத� அம��தா� �����ட����
�ைல��தா� அேசாகவன� உ�ள�. 2016�
அேசாகவன�� ெவ�யா�� என �ைன��ேற�.
ெவ��ர� அத� தாமத����� காரண� அ�ல.
��வான ஆரா��� ேதைவ�ப�ட�. ேகரள
வரலா�. நாய�க� கால வரலா�.

17. ஆர�ப கால��� (80க�� இ��?) ேவ�
ெபய�� பல ஜனர�சக� கைதகைள எ��யதாக�
�����������க�. அேத �ைச��
ெதாட�����தா� �ஜாதா ம��ேம உ�க����

ேபா��யாளராக இ�����பா� என� ெசா��
இ����க�. அ� ப��� ெசா���க�.
அவ�ைற� ெதா��� ெவ���� எ�ண�
உ�டா?
இ�ைல. பல கைதக� �ைட�க��ைல. அத�காக
ேநர� ெசல��வ� ��ேவைல எ��
ேதா���ற�

18. ெமா��� உ�ச ெவ��பா� க�ைத. எ�த
ஒ� ெமா���� க�ஞேன எ��தாள��� ேம�
உய��தவனா�� ெகா�டாட�ப��றா�. (இர�
நாவ�� வ�� க�ைதக� த����) ��க� ஏ�
க�ைத ஏ�� எ��வ��ைல?
ெமா��� உ�செவ��பா� க�ைத அ�ல,
கா�ய�தா�. இ�ைறய க�ைத ஒ�
��ைமய�பவ�ைத அ��ப��ைல. அ� ஒ�
���� வா��ைகைய ேநா�� அைம�ற�.
ஆகேவ அ� �ைறபா� ெகா�ட�. ந�ன�
க�ைத�� இ�த� ���த�ைம அத� பல�.
அத� பல�ன�� அ�ேவ. வரலா�ைற,

ப�பா�ைட, மா�ட அக�ைத ேநா�� எ���
எ��தாள��� அ� ஆ��த ேபாதாைம�ண�ைவ
அ����.
இ�பதா� ��றா��� ���யமான நாவ�க�
ெப��பா�� க���வ�தா� ஆனைவேய.
பா�ட�நா� ெசா�னா� இ�பதா� ��றா���
க�ஞ� எ�தேவ��ய� நாவைலேய எ��.
க�ஞரான அவ� டா�ட� �வாேகா எ��
அத�டாகேவ அ�ய�ப��றா�. நா� க�ைதக�
எ��னா� அ� ஒ� நாவ�� ப��யாகேவ
இ����. எ� வைர�� ெகா�றைவ, �ல�
இர��� த��� எ�த க�ஞ�� ெமா�த�
க�ைத� ெதா��கைள�ட�� க�ைதகைள�
ெகா�டைவ.

19. இ�வைர�லான உ�க� எ����க��
மா�ட��� நாவ�, ��கைத, �� என
எவ�ைற� க�����க�? அ�� ஒ�ெவா�ைற
ப���� ெகா�ச� ேப��க�.
����ர�, �� ெதாட�� �ழ�� �ர�,

ெகா�றைவ என நா� ஒ��� இ���
ஒ����� தா��ேற�. ஒ�ெவா���
இ�ெனா�ைற �ைற�பைவ. எ� வைர��
��ைமயா���ேபா� ெவ��ர�தா� எ�
ெப��பைட�பாக இ����. அைத� கட��ெச�ல
எ�����த�ேம �ய�ேவ�.

20. ஓ� எ�ய ெவ�ஜன வாசக� உ�கைள
எ����� வா��க� ெதாட�கலா�? எ�ைன�
ேக�பவ�க��� ஆர�ப��ேலேய ����ர�,
��ெதாட�� �ழ�� �ர�, ஏழா� உலக� என�
ெதாட��னா� ஒ�ேவைள �ரள���� எ�ற
அைட�பைட�� வா��க இண�கமா� இ��பைவ
எ�ற அ��பைட�� �பா�� ெச�வ� ����,
அற�, உேலாக�. ��க� வ�ைச�ப����கேள�.
அற� கைதக�. அைவ அவ� க�� அ��த ஒ�
மா�டேம�ைமைய ���ப� ெசா���றன.
வா��ேல ஒ��ைற, ச�க ���ர�க� ேபா�ற
��க�� �ற�த ெதாட�க�க� எ�பைத�
க�����ேற�

21. இைட�� ெசா� ��� எ�ற ���தைழ�
ெதாட�� �ல கால� நட����க�. அ�த
அ�பவ�ைத� ெசா���க�. இல��ய உல���
ெசா� ��� இத� ெச�த ப�க���க� ப��?
ஏ� அ��த� ெதாட��� ெவ�யாக��ைல?
���த�க�� �ைலயாைம ெத��த� தா�.
ஆனா� அ� த���� ேவ� காரண�க�
உ�டா?
ெசா���ைத எ� ந�ப�
எ�.ேகாபால���ண�ட� இைண�� ெதாட��
�லகால� நட��ேன�. ��ன� அவ� �ல�னா�.
கைட��� ந�ப� சத�க���லா ஹச���
ஆ��ய��வ��� நட��ேன�. அ�
ப��ெச�ய�படாத இத�. ேபா�� ���தழாள�
���ன� எவேரா அவ� இ�லா�ய ��ரவா�
என� �கா� ெச����டா�க�. அவைர� ���
ைவ�� ெகா�சநா� �சா��த��
�����டா���. ப��ெச�ய �ய�ேறா�. நா�
அர��ய�, எ� �லாச�ைத ெகா��க��யா�.
அவ���� ெசா�த �� இ�ைல. அ�வா� ���
��� ெச�� அ�ப�ேய �����ட�

ெசா���� பலவைக�� பலதர��� ெவ�வ�த
���த�. ���த�க�� அ�கமான ப�க�க�
ெகா�டதாக இ��த�. எ�ைச�ேளா��யா
அள�� 120 ப�க அள� �ட வ���ள�.
இல��ய��ட� வரலா�, ப�பா� சா��த
ஆழமான ��வான க��ைரகைள� ேபா�ட�தா�
ெசா���� இத�� சாதைன எ�� ெசா�லலா�.
���யமான ேந�காண�கைள எ��ேதா�. அைவ
இல��ய உைரயாட�க� எ�ற ��� உ�ளன.
ஒ�ெவா� இத��� ��தக�ப�� எ�ற ஒ��
உ��. அ�� ஒேர தைல��� �� பலவைகயான
�ஷய�கைள� ெதா��� அ��ேதா�. ��மாத
இதழான ெசா���ைத வா��� ���க
���மாதமா�� எ�பா�க� அ��. அ��ய�
�ைனகைதக�, ���யமான ெமா�யா�க�
கைதக� ெவ�வ�தன.
ெசா����தா� த��� எ��தாள�கைள
அ�ைட�� ெப�ய வ�ண�படமாக ேபா��
வ�த இத�. அ�ப� ெவ��ட��டா� எ�ற
எ����க� வ�தன. ��தர ராமசா�ேய ������
ெசா�னா�. ஆனா� ��ன� அ�ேவ ஒ�

வழ�கமாக ஆ�ய�. ெவ�க� சா�நாதைன
அ�ைட�� ேபா�� ெவ�வ�த இத� தா�
ெசா����� ���யமான இத�. த�ட��� 700
ப�க� அள��ள �ஷய�க� அ�� இ��தன.
அ.�����க� உ�பட ஆ� கைதக�.
ேதவேதவ�� க�ைதக�. �க��வான எ��
க��ைரக�.
இ�ேபா� ����தா� �ைறவ���� இத� எ�ேற
ேதா���ற�. ஆனா� க�� உைழ��. ஒ�ைற
ஆ� ேவைல. ெவ��ர� எ��வெத�லா� அ�த
உைழ��ட� ஒ���டா� �ைற�தா�.

22. ெசா� ��� இத�� ம��ய ���ரைன
ெநா�� நா� என ���� நா�சா� மட
�வகார� எ�ற க��ைர ெவ�யானதாக�
ேக���ப�ட���. உ�ைம�� அைத எ��ய�
யா�? இத�� ஆ��யராக ��க� அைத�
த������க ேவ��� தாேன? உ�ைம��
நட�த� எ�ன?
நா� இ�ப�ைத�தா���காலமாக ���த�

இல��ய� �ழ�� இ���ேற�. ஒ������ட
வைகயான ஆ�கைள கவ����ெகா�ேட
இ���ேற�. எைத�ேம வா��க மா�டா�க�. ஓ�
இ�ப� ப�க� அ�ச��த எ��ைத வா��க�
ேசா�ப�ப�வா�க�. ஆனா� இல��ய� சா��த
எ�லா வ��கைள�� ெத��� ைவ����பா���.
இ�ேலேய இ��பா�க�. கால�ேபா��� ஒ�
��� இல��யவா� எ�ற அ�த�� வ�����.
அத�� ேவ��ெம�றா� ஓ� இ�ப� க�ைதக�
எ�� ���� ��தகமாக ேபா���ெகா�வா�க�.
இ�ேபா� இவ�கெள�லா� ஃேப�����
இ���றா�க� எ�� அ��ேற�.
இவ�களா� ேப��ேப� வாழைவ�க�ப�� வ��
இ�. ெசா���� எ�ேபா�ேம ம��ய���ரைன�
ேபா��ய ���த�. அ�� ம��ய���ர��
க�ைதகைள ேக�� வா�� பல ப�க�க����
பட�க�ட� ேபா�ேடா�. அவ� ெசா�����
�ைறய எ��னா�. நா� கால��வ� இத�ட�
���பாக க�ண�ட� �ர�ப�� ெவ�ேய
வ�த கால�. அ�ேபா�� ம�ஷய���ர�
ெசா����� எ��னா�.

என�� ம��ய���ர�ட� எ�ேபா�ேம
ந��ற�தா�. அவ� எ�ைன�ப�� �க�
க�ைமயாக எ��ய���. ஆனா� ஒ�ேபா��
நா� க�ைமயாக எ��ய��ைல. க�ைமயான
மனவ��த� உ�வானேபா��ட அவைர�ப��
இ�ேம� ேபசமா�ேட� எ�ப�தா� எ�
எ���ைன. ஏென�றா� அவ� எ� க�ஞ�. அ�த
இட���தா� இ�தைன ஆ��களாக இ���றா�.
அவ� த� ��ய ஊ�� ஒ� ��றைற��
த�ைம�� வா��த இளைம�கால� �த�
ெதாட��ய உற� அ�. அவ� ����� நா�
ெச�����ேற�. அவர� க�ைதக�� எ�ைன
���� ���� க��ெகா�����ேற�. அ�
அவ���� ெத���.
சத�க���லா ஹச� அவ�க� ஆ��யராக இ��த
நா�க�� ெசா����� ெவ�வ�த பக��கைத
நா�சா� மட�� �வகார�க�. அ� ஒ�
ெபா�வான பக�. அைத எ�.ேவதசகாய�மா�
எ��னா�. இ�� ��க� வா��தா� அ��
எ�ேக ��தர ராமசா� ெசா�ல�ப�����றா�
அ�ல� ����ண��த�ப�����றா� எ�ேற

ெத�யா�. சத�க���லா ஹஸ� அைத வா�பா�
அரைச பக� ெச�த கைத எ�ேற
����ெகா�டா�.
அ�கைத �ர�ரமானேபா� நா� ஊ�� இ�ைல,
�ஜரா� அ�ேக இ��த டாம�� ேசாம��தர�
எ�ற ந�ப�� ����னராக� ெச�றவ�
அஜ�தா ெச��� வ��� அ�த� ந�� உண�
காரணமாக பலநா� ஆ�ப����� இ��க
ேந��டதனா� தாமதமாக� ���� வ�ேத�.
நா� வ��ேபாேத கால��வ� அைத
என�ெக�ரான ெப�ய ஒ� �ர�சாரமாக
ஆ�����த�. எ��தாள�க�ட� ைகெய���
�ர�� க�டன�ைத� �ர���த�. அ�கைதைய
தா� எ��ேன� என ேவதசகாய�மா�
அ��ேலேய ��டவ�டமாக� ெசா�����ட
அைத நா� எ��ேன� எ�� அவ�க�
�ர�சார� ெச�தா�க�.
அ�கைத�� நா� வள���றா� ஒ� ேபரா��ய�.
அ�� ஒ� நா� ெநா��. அ�

ம��ய���ரைன� ����ற� எனறா�க�. அைத
எ�ப� அவ�க� ம��ய���ரைன ��
ெச�தா�க� என ��ன� கால��வ�� இ���
ெவ�ேய த�ள�ப�ட�� அவேர எ��ட�
ெசா������றா�.
நா� எ�ேபா�ேம ெசா�லேவ��யைத
ெவ��பைடயாக� ெசா�� �ைள�கைள
எ��ெகா�பவ�, மைற�கமாக� ேப�வ� எ�
வழ�க� அ�ல. ஒ���ெகா�வ�� இ�ைல.
ஆகேவ கால��வ�� அ�த த��ர�தா�
��ட�ப�� ��தர ராமசா� �தான எ�
��ற�சா��கைள ேநர�யாகேவ எ�� அ����
ெவ���ேட�. இ�தா� �க��த�.
பல ஆ���கால� கால��வ� ெதாட��� எ�
ேம� அவ���க��ைரக� �ர���த�.
�ைன�கைள தரமாக எ���ெகா������ வைர
எ�த ஊடக�� எ��தாளைன ஒ���
ெச���ட��யா� எ�ப� எ� ந���ைக.
அைத�� ேசா����பா��ேபாேம எ��
�ைன�ேத�. அ�க��ைரக� என�� ந�ல

வாசக�கைள� ெப���த�தன எ�ப�தா�
நட�த�.

23. ��தர ராமசா�, ��க� ேபா�ற இல��ய
எ��தாள�க� என�� அ��கமான� 1990க��
இ���� ��த� ெவ���ட �பாவ� இல��ய
இைண�� மல�க�� வ�யாக� தா�. அ�
இ�லா� ேபா���தா� நா� ஒ�ேவைள
�ஜாதாேவாேட �����க����.
இல��ய�தரமாக எ��னா�� ெஜயகா�த�
ஆன�த �கட� வ� ெவ�ஜன�ைத�
ெச�றைட�தா�. எ�.ரா. இ�ெனா� உதாரண�.
ச�க� ���ர�க� ெதாட������ ��க� ஏ�
�ரபல இத�க�� எ�த��ைல? (� இ����
எ��� க��ைரக� த����). அற� ெதா����
உ�ள கைதக� ெவ�ஜன இத�க�� ெவ�யா�
இ��தா� இ�ன�� ப�மட�� அ�க� ேபைர
ெச�றைட����க���� என� ேதா���ற�.
ெவஜன இத�� ச�டக��� ��� இய��வ�
பைட�பா��� �த��ர�ைத� பா���� என
�ைன����களா?

ெவ�ஜன இத�க� அவ���கான வைர�ைற
ெகா�டைவ. ப�க வைரயைற ம��� அ�ல
உ�ளட�க வைரயைற���ட. அவ��ட� சமரச�
ெச��ெகா�� எ�தேவ���. அ�ேக
���யமான பைட��கைள எ�த��யா�. எ���
பைட��க��� ஒ� பதாைகைய அ�ேக ந��
ைவ�கலா�, அ�வள�தா�.
ச�க� ���ர�க� என�� ஒ� வாசக�பர�ைப
உ�வா�� அ��த�. ஆனா� ஆன�த�கட�ட�
என�� ஆர�ப� �தேல ஒ���ேபாக��ைல.
மைற�த பால��ரம�ய�ட� ���ய க�த�
ேபா��வர�ேத இ��த�. அவர� ‘எஜமான�
ேதாரைண’ைய எ�னா� ஏ���ெகா�ள
��ய��ைல. அவ� பண�காரராக �ற�தவ�.
�தலா�. ஏேதா ஒ�வைக�� அைனவ�ட��
க�டைள���� பழ�யவ�. நா� எ���
க�டைளகைள வா���ெகா�பவனாக
இ��த��ைல. இ�ப�ைத�தா���கால
அர��ய� வா��ைக���ட. அ� ஆணவமாக�
�ட இ��கலா�. அ�ப�� பழ���ேட�.

எ� �த��ர�ேபா�கா� நா� ெப�ய
ஊடக�க�ட� ெந��க��ைல. ���த�க���
ஓ�ச�� ேபா�ற இத�க���தா� எ�
பைட��க� ெவ�வ�தன. எ� ந�ப�க�
எவேர�� ெப�ய ஊடக��� இ��� அவ�க�
ேக���ேபா� ம��ேம நா� அவ���
எ������ேற�. ஓ�ச�� இத��
ப.�த�பரநாத� எ� பலகைதகைள� ேக��
�ர���தவ�.
ஓரள��� ேம� நா� வாசக�க�ட�
ெச�ல��டா� என �ைன��ேற�.
ெதாைல�கா�� �க���க� ேபா�றவ�ைற நா�
த���க இ�ேவ காரண�. நா� எ��வ�
��யவாசக�க���� ெத�யேவ���. அத�� �ல
ெச��க�, ேப��க� ேபா�றைவேய ேபா��.
அத� �� அவ� எ�ைன� ேத� வர ேவ���.
நா� ஒ� ம�மமாக, சவாலாக அவ����
ெத�யேவ���. எ�ைன �����ற�� அவ�
உ�ேள வரேவ���. எ� ந�ல வாசக�க� பல�
எ��ட� ேமா�யவ�க�. அ�� ஓ� அ�வா��த
அழ� உ�ள�.

அ�த வாசக��காக நா� சைம���ப�மா��
எ�ய உணைவேய அவ� உ��ெகா����க�
�டா�. அ� எ� ெப�ய எ����க� �தான
அவ�ைடய வ�கர�ைத இ�லாமலா�����.
ெஜயகா�த� ேம� இ�லாத வ�கர� எ� ��
இ��� இள� வாசக��� உ�ள�. காரண�
அவ� �� எ� எ��� ஒ� சவாலாக
���ெகா�����ற�.

24. உ�கைள� ப�� ெதாட���யா�
ைவ�க�ப�� �த�ைம� ��ற�சா�� ��க�
இ����வ ��தா�த���� ஆதாரவானவ�
எ�ப�. நா� உ�கைள� கட�த 15 ஆ��களாக
வா���ேற�. ெப��பா�� என�� அ�ப��
ேதா��ய��ைல. இ�� ஞான மர�� ஆ�
த�சன�க� ேபா�ற �ஷய�கைள எ��யவ�
எ�பத�காக ஒ�வ� உ�கைள அ�ப� ���தா�
அைத �ட ��டா�தன� ேவ��ைல. Self
restrospective ெச�� ெசா���க�. ��க� ஓ�
இ����வவா�யா? இ�ைல எ�� இ�த�
�ைழயான ேல�� உ�க��� ச�கட�
ஊ���றதா?

நா� எ�தவ�த காலக�ட��� ஒ� க��ைர��
உப�டத ேம�ேகா� ஒ�ைற அ�����ேத�.
எ� ஆசா� ஞா� அைத ெவ����� �க�
���த�� ெவ���டா�. நா� அவ�ட�
அைத�ப�� ேக�ேட�. அ� மத� ��தைன,
ந�ன இல��ய��� அத�� இட��ைல எ�றா�.
அேத இத�� நா�� ெவ�ேவ� ேமைலநா��
அ�ஞ�கைள�ப��ய ேம�ேகா�க� இ��தன.
அவ�க� ேநர�யாகேவ மத�
��தைனயாள�க�தா�. அைத�ப�� ேக�டேபா�
அ� ேவ� �ஷய� எ�றா� ஞா�.
அ�த மன�ைல என�� �ய�ப��த�. அைத�
கட�ேதயாகேவ��� என ��ெவ��ேத�. நம��
இ�ேக �வா�ர� வ�ட� ெதா�ைம��ள ஒ�
மர� உ�ள�. கைலக�, த��வ�, இல��ய�,
ெதா�ம�க� என. அைவ எ�லா� மதமாக�தா�
ெதா��க�ப���ளன. அவ�ைற� ���
����� நா� எ�னதா� �யமாக
எ���ட���� என �ைன�ேத�.
நா� எ� எ��ைத ���க ���க

இ��ய�த�ைம ெகா�டதாக அைமயேவ���
என எ���ேற�. இ���ள மர�����
எ�வ�. இைத �ம���ப�, கட��ெச�வ�.
இ�� இ��� ������ெகா��
அைர�ைறயாக� ெத��த ேமைலநா��
எ����கைள நக�ெச�� எ��� �ைறைய
அப�த� எ�� ம��ேம எ�னா�
ெசா�ல���ற�.
இ�ேவ ����ர� ேபா�ற நாவ�� ��ன�.
����ர� நாவ� ெவ�வ�தேபா� எ�த
இல��ய�ைத�� ����ெகா�ள��யாத
அ.மா��� ேபா�ற ேமா�டா �ம�சக�க� அத�
தைல�ைப ம��� ைவ�� அ� ஓ�
இ����வ��ர� எ�� ேப�னா�க�. ந����
ப��காமேலேய ேப�� ��ப� அ�க�. ஒ�
வாகான க��� �ைட�தா� அைத� த�
க��தாக� ெசா����வா�க�. அ�ப�ேய அ�
ஒ� க��தாக ஆ�ய�.
�� ெதாட�� �ழ�� �ர� அ��த வ�டேம
வ�த�. அ� இட�சா�கைள க�ைமயாக

�ம�சன� ெச�வ�. மா���ய�ைத அத�
ஆ��கசார��� அ��பைட�� த��வ���
அ��பைட�� ஏ���ெகா�வ�.
அ��ம�சன�ைத எ��ெகா�ள��யாதவ�க�
‘அ�தா� இ����வா… பா��க ேதாழ�,
���வ�ப�� எ�����கா�’ எ�� �ர�சார�
ெச�ய� ெதாட��னா�க�.
ச�ப��� ��������� ெச����ேத�.
அ�ேப�க� ப�பா��� பாசைறைய� ேச��த
பா�ரா� ெசா�னா�. ‘இ�பதா� ����ர�
வா��ேச�. எத வ�� அைத இ����வ�
�ர��� ெசா�னா�க�ேன ெத�ய�ைல”. நா�
“���வ வ��” எ�ேற�. “அ� ���ேவ
இ��ேய. த����கேளாட ��ப� தாேன?”.
நா� ��னைக ெச�ேத�.
இ�தா� இ�ேக �க��ற�. இ�த
ெமா�ைண�தன��ட� ேமா�வ��ைல. ந�ல
வாசக� வ�வா� என கா�����ேற�.
நா� ����கண�கான �ைற

ெசா������ேற�. எ� இைணயதள��ேலேய
�ைற�த� �� தடைவ இ� எ�த�ப���ள�.
இ��ஞானமர�� ப�பா�� ேவ�, இ����வ
அர�ய� ேவ�. இ�த ேவ�பா�ைட
�ள���ெகா�ளாம� இ��ய யதா��த�ைத�
����ெகா�ள ��யா�. இட�சா�க� இ��
ஒ�வைக �����வாக க����தனமான
���க��ட� உ�ளன�. இ�த ேவ�பாைட
அ�யாம���ப� அவ�கைள�
ேதா�க����ெகா�ேட இ���ற�.
இ����வ அர�ய� அ��பைட��
ஐேரா��ய�த�ைம ெகா�ட�. ஐேரா�பா��
ப�ைன�தா� ��றா�� �த�
ந�ன�ேத�ய�க� உ�வா� வ�தன.
க�ேதா��க� ���சைப�� ��றா��க����
எ�ராகேவ அவ�ைற உ�வா�க ேவ�����த�.
ஆகேவ வ�டார� ப�பா�����க��
அ��பைட�� ம�கைள� ெதா��� வ�வான
அைடயாள�கைள உ�வா�� ேத�ய�கைள
எ���ன�. அ�த வ�வான ேத�ய�க�
உ��யான ைமய� ெகா�ட அ�காரமாக ஆக

���� எ��� க�டா�க�.
ஆகேவ இன�, ெமா�, மத� ஆ�யவ���
அ��பைட�லான ேத�ய உ�வக�க� �ற�தன.
நா�ச�� பா�ச�� அத� உ�சக�ட
எ���ைள�க�. ஆனா� ஐேரா�பா�� எ�லா
ேத�ய�க�� அ�ப��ப�ட ப�பா��
அ��பைட ெகா�ட ேத�ய�கேள. இன� ெமா�
ஆ�யைவ அ��தளமாக அைம�தன. ��ன�
ெம�ல ெம�ல அவ�க� ந�ன ஜனநாயக����
வ�தன�. ந�ன ஜனநாயக� ஒ�ைற
அைடயாள�ைத, ைமய�ைத ��ைவ�ப� அ�ல.
அ� ெதா����த�ைம ெகா�ட�. அைனவைர��
உ�ளட�க �ைனவ�.
ஐேரா�பா�� இ���தா� நம��� ந�ன�
ேத�ய� எ�ற க����க� வ�தன. மா��
க�பா�� ேபா�ற ெபய�க� இ�ேக
�க�ெப�றன. பார�ேய �ட மா�� ��வதாக
க�ைத எ������றா�. அேதபா��� �வா�
த� பைடக���� ��வ� எ�ற க�ைதைய
எ��னா�.

ஐேரா�பா�� இர�� வைக ேத�ய�க��
இ�ேக வ�தன. ஏ�கனேவ இ�ேக இ��மத
ம�மல��� ெதாட�������த�. அ�த
எ����� இ��� ஒ� ந�ன ஜனநாயக ேத�ய�
ேநா�� கா��ர� ெச�ற�. கா�� அைத
வ�நட��னா�. அத�� மா�றாக இ��
ம�மல����� இ��� ப�பா��
அைடயாள�கைள எ���� ெகா�� மத�சா��த
ஒ� ப�பா���ேத�ய�ைத ேநா���
ெச�றவ�கேள இ����வ�க� என�ப��றா�க�.
இ�த இர�� அர�ய��தா� இ��ய அள��
இ�� உ�ளன.
இ�த இ����வ அர�ய���� இ���ள
ேகா��கண�கான ம�க�� பார�ப�ய�����
ேநர�� ெதாட�� ஏ�� இ�ைல. இ�ம�க��
ப�லா�ரமா���கால ந���ைகக�, ஆசார�க�,
����க�, ெதா�ம�க� ஆ�யைவ இ��மதமாக
இ�� �ர���ளன. அவ�����ேத அவ�க�
த�க� கைல�ல��ய�கைள உ�வா���ெகா�ள
����. த�க� அற�கைள அைம�க ����.
அவ�ைற ந��ேய அவ�க� கன�காண ����.

இ����வ அர�யைல எ����ேறா� எ�ற ேப��
இ���ள இட�சா�க� இ��மர�ட�
ேமா��ெகா�����றா�க�. இ����வ
அர�ய�� இ��மர�� ஒ�� என வா���ேபா�
�றா�� கால வரலா��ள இ����வ
அர�யைல �வா�ரமா���கால வரலா��ள
இ��மத��ட� �ைண��றா�க�. இ�த
ேவ�பா�ைட நா� ����கா���ெகா�ேட
இ���ேற�. இ�த �ட�க�ட���ப� ஆணவமா
அ�யாைமயா எ�ேற என�����ய��ைல.
இ��யா எ�ற இ�த �ல�பர��
ப�லா�ரமா���காலமாக ம�க��ர�
இட�ெபய��� கல�� உ�வான�. இ���ள
ெப��பாலான �ல�பர��க�� பலவைக இன,
ெமா�, மத ம�க� வா��றா�க�. ஆகேவ இ��யா
என இ���ள இ�த அர�யலைம�� ம��ேம
இ�ேக உ�ைமயான வள���ைய அ��க
����. இ�த அைம�� �த�ெம�றா� வ�டார
அள�� ெப��பா�ைமவாதேம ேமெல��.
மா�டவரலா��� மாெப�� அக��ெப��ேக
எ���. �க���ய ேபாேடா, நாகா

���ைனவாத� ���க� �ட சக பழ���கைள�
ெகா�����பைத நா� க��டாகேவ
கா��ேறா�.
இ�த� ேத�யமான� இ��ய� ேத�யநாயக�களா�
உ�வா�க�ப�ட�. கா���� அ�ேப�க��
ேந��� அத� தைலவ�க�. இ� ந�ன
ஜனநாயக இ��ய� ேத�ய�. ெதா����த�ைம
ெகா�ட�. அைனவைர�� உ�ளட��ய�.
இைத� �ைத�க எ��பவ�க� அைனவ�ேம
சா�யேமா ெமா�வாதேமா இனவாதேமா ேப��
������க�. ஃபா���க� எ�பைத�
காணலா�.
இ��யேத�ய� எ�பேத இ��ேத�ய� எ�� ஒ�
�ர�சார�ைத இ���ள மதெவ�ய�க�,
அவ�கைள இய��� அ��யச��க�
��ென����றன. அவ�ைற ந���
��ேபா��ன� இ��யா�� ந�ன ஜனநாயக
ேத�ய�ைதேய �ைத�க எ���றா�க�.
நா� இ�� ஞானமர�� ப���ளவ�.

இ��யா�� ந�ன ஜனநாயக ேத�ய���
ந���ைக ெகா�டவ�. இ����வ அர�ய�
இ��யா�� ஞானமர�� அைன�ைத��
உ�ளட��� ப�ைப, �வாத�கைள அ�ம����
இய�ைப, �ைள�������� ெச�ைமைய
அ��� அைத ஒ�ைற�பைடயாக ஆ�க�ய��ற�
என �ைன��ேற�. ஆகேவ அைத எ�ேபா��
எ���ேத வ��ேற�. இைத ��க� ெச�ற
ப�தா���கால��� மதமா�ற� தைட�ச�ட�,
எ�.எஃ� ஹுெச�� �த� இ��
மாெதா�பாக� ச��ைச வைர நா� எ��ய
க��ைரக�� காணலா�.
நா� இ��யா ந�ன ஜனநாயக ேதசமாக ஒ�றாக
இ��கேவ��ெமன �����ேற�. அத� ேம�
தா��த� ெதா���� ���ைனவாத
அைம��க�� ��ைம ��க ஃபா�ச�ேபா��கைள
ெதாட��� அ�பல�ப���பவ�. ஆனா� நா�
இைத இ����வ�க� ஓ� இ�� ேத�யமாக
எ��வைத ஏ�கமா�ேட�. இ�
இ�லா�ய�க���� ���தவ�க���� உ�ய
ந�ன நா� எ�ேற எ���ேற�. எ� ேத�ய

உ�வக� ேந�வா� ��ைவ�க�ப�டேத.
எ�ப��� ஓ� ஐ�ப� க��ைரக�� இைத
எ������ேற�.
இ�ேக இ��மத�, இ��யா �� ெதாட���
தா��தைல ��ைவ��வ�� ��
அ�����பைட ஒ�� உ��. இவ�க�
ெப��பா�� இ�� �த��ரமாக�
ெசய�ப��வ�� மதமா�ற, மதெவ�
அைம��க�ட� �� ெப�� ெசய�ப�பவ�க�.
ப�ேவ� ஏகா�ப��ய ��யைம��க��
ைகயா�க�. இவ�கைள நா� அ�பல�ப���
�ம�����ேபா� த�கைள கா���ெகா�ள
எ�ைன இ����வ�ைத� ேப�வதாக� ெசா��
���ைர ����றா�க�.
ஒ� ப���ப�க� ெதாட��� வா����
அ����ற� இ�லாத ெப����ப�
இ�த����பைட�ன�� ஒ�ைற வ�க� வ�யாக
எ�ைன அ��� ����������
ெசா���ெகா�����ற�.

நா� நாராயண��ைவ, ��யைசத�ய
ய�ைய�தா� ஆ��க தள��� ��ைவ��
வ��ேற�. எ�த வைக��� அவ�க�
இ����வ�ைத அ�ல� இ��� பழைமவாத�ைத
ஏ�றவ�க� அ�ல. ெசா�ல�ேபானா�
இட�சா�க��ேக ெந��கமானவ�க�.
கா��ைய�� ேந�ைவ�� அ�ேப�கைர�ேம ��
ைவ�� வ��ேற�. ேவெற�த அர�யலாளைர��
அ�ல.
���� ���� இைத� ெசா�� வ��ேற�.
இ��ெம�ஞான மர�� ேம� ம����ள ஓ�
இ�� நா�. இ��ய ந�ன ேத�ய� �� ப���ள
ஓ� இ��ய� நா�.

25. எ��� த���� ஓ� எ��தாள�� ச�க�
கடைம என எைத� க�����க�? ேம���
எ��தாள�க� உ���ட கைலஞ�க�
ேபாரா�களாக�� இ����ளன�. ஓ�
எ��தாைன ம����ைக�� அ��� கண���
ெகா�ள�பட ேவ��மா? சா�ப�ற
க����கைள� ப�� ெச�வைத��, உ�ைமயான

வரலா�ைற எ��வைத�� தா�� அவ� ேநர��
கள�ப� ஆ�ற ேவ��ய� அவ�யமா? உ�க�
ப�க��� இ�� எ�வைக என� க�����க�?
கள�ப� ஆ��வ�� ஆ�றாம���ப�� அ�த�த
எ��தாள�� இய�ைப சா��தைவ. இளைம��
நா� ெதா��ச�க� ம��� ��ய�
ெசய�பா�க�� ேநர�யாக
கள�ப�யா��யவ�. நா� எ��யவ���
��ய� �����ர�ர�க� அ�க� உ��
ஆனா� கால�ேபா��� ஒ�� ெத��த�.
கள�ப��� ஓ� ஒ�ைற�பைடயான ேவக�
ேதைவ. அ�தா� ந���ைகைய அ���ற�.
��ய� ேபாரா�கைள எ����ெகா�டா�
��ய� �ர��ைனைய ச�ெச�தா� உலக�
ச�யா���� எ�பா�க�. அ�த ந���ைக
இ�லாம� அவ�க� ெசய�ப�வ� இயலாத�.
ஆனா� அ�த ஒ�ைற�பைட ேவக�
இல��ய���� எ�ரான�. இல��ய� எ�ேபா��
அைன�� ப�க�கைள�� பா��பதாகேவ

இ��கேவ���. ஆகேவ எ�தவைகயான ��ர�
ெசய�பா�� இல��ய�ைத வ��ழ�க�ெச���
எ�ேற �ைன��ேற�.
த��� �க�ெப�ற இதழாள�க� எ���
க��ைரகைள�� எ� க��ைரகைள��
ஒ���டா� இைத� காணலா�. அவ�க�
எ�ேபா�� ஒ�ைற�பைடயான �ர�க�தா�.
அ��ர�க��� ஒ� ம��� உ��தா�. ஆனா�
நா� எ�லா ப�க�கைள�� பா��கேவ
எ�ேபா�� �ய��ேற�.
ேம�� ெமா� எ�ப� ஒ� ����ரமான ஊடக�.
எ�லா� கைல�� அ�ப��தா� எ�றா�� ெமா�
இ��� ��கலான�. அ� அ�றாட�ெசய�பா�
�த� ஆ�மன� கன� வைர பல அ���க�
ெகா�ட�. அ�ேலேய இ��� அ�ேலேய
வா��தாெலா�ய அ�� உ�ைம�� எைத��
சா��க��யா�.

26. எ������ எ��தாள���� இைடேய �ர�
இ��கலாமா? உதா: �தலா���வ�ைத எ����

எ��� ஒ�வ� ஒ� �தலா���வ ��வன���
ேவைல ெச�� ெகா����கலா�. உ�க�
எ������ வா��ைக��� இைடேய ெகா�ைக
அ��பைட�� ஒ��ைம இ���றதா?
எ��தாள���� எ������ இைடேய �ர�
இ��க��டா� எ�பேத எ� எ�ண�. எ�
வா��ைக��� எ� எ������ �ர�பா�
இ��தா� எவ�� அைத� ��டலா�. எ�
வா��ைக�� ரக�ய�க� என ஏ�� இ�ைல.
நா� எைத எ���ேறேனா அ�ேவ நா�.
எ��தாள� வா�வத�காக சமரச�
ெச��ெகா�ள����. ஒ���ேபாக����.
ஆனா� அைத�� எ��தாக ��ைவ�கலா�.
மைற�தா� அவ� ெபா� ெசா��றா�. ஒ�
ெபா� எ�லாவ�ைற�� ெபா�யாக ஆ�����.
�தலா���வ ஊடக���
ேவைலபா����ெகா�� �தலா���வ�ைத
எ���கலா�. ஆ�, நா� இ�ேக
ேவைலபா���ேற� என அவ� ெசா���

ப�ச��� அ� ஒ� தர��தா�.
��� இ�ேக இட�சா� ��ரவாத இய�க�க��
அர� உயர�கா�க� ப�யா��ன�. ம�க�
ெதாட����ைற உயர�கா� ஒ�வ�, ��க���
�க ெந��கமான ஜா�ரா�கார�, ஒ� ந�சைல�
க��ைய� தைலைமவ���, ப���ைக��
நட��னா� எ�றா� ந�ப மா���க�. மா�ைக
மா�� �� க�� க�ப� மா�� கா�� வா��தா�
அவ�. அவைர ந��ய பல இைளஞ�க�
மனேநாயா�க� ஆனா�க�.
இ�தவைகயான இர�ைடேவட�க�
பைட���க�ைதேய ேபா�யாக ஆ�����.
ஒ�ேபா�� எ��� இ����� எழ��யா�. ச�,
உ�கைள மைற���ெகா�� ஒ� ேபா� வ���
��க� எ��னா� எ�ன ஆ��? ெகா�ச�
ெகா�சமாக அ�வ�ைவ ��க� க�� எ���
��வ ஆர�����க�. அ� எ��ைத ேபா�யாக
ஆ���.
எ��தாள�� ேசாதைன�சாைல அவ� மன�

தா�. அவ� வா��ைகதா�. அைத�தா� அவ�
வாசக� �� ைவ��றா�. எ� எ����க� எ�
அக�தா�.

27. கட�� ந���ைக ெதாட�பான �ைல�பாேட
ஒ�வ�� எ�லா� ��தைனக��� ைமய அ��
எ�ப� எ� ��த�. ��க� ஆ��கரா நா��கரா?
நா� வா��த வைர உ�க� எ����க��
ஆ��க� ேதட�, இ�� மத� ேகா�பா�க��
த��வ த�சன� இ���றேத ஒ�ய ��க� கட��
ந���ைக ெகா�டவ� எ�பத�கான தடய�க�
த���பட��ைல. ஓ� எ��தாளராக உ�க�
ஆ��க �ைல�பா� எ�வா� உ�கைள�
பா���ற� அ�ல� வ�நட���ற�?
ஆ��கரா நா��கரா என ஒ��ைற
ெஜயகா�த�ட� ேக�ேட�. “இ� எ�தைன
பைழய ேக��? நா� நா��க� ஆனா� இ��.
நா� இைறந���ைக அ�றவ� ஆனா�
ஆ��கவா�” எ�றா�. அ�ேவ ஏற�தாழ எ�
ப��.

நா��க�, ஆ��க� எ�ற வாத� ெச����
மத�க�� ���த� இைறவ� எ�ற
க��ேகா�� இ��� வ�வ�. அதாவ�
பைட��� கா�� அ���� இைறவ� ஒ�வ�
உ�ளா� என ந���றவ� ஆ��க�. ம��பவ�
நா��க�.
இ��, ெபௗ�த, சமண மத�க���
இ�த�ேக��ேய ெபா��தா� [எ�ைமயாக
வா��க கா� சக�� கா��டா�� நாவ�ேலேய
இ�த �வாத� வ��]. இ�ேக ெத�வ
உ�வக�க� ���. எ�ய அ�றாட
ெத�வ�க�, அதாவ� ��ெத�வ�க� ஒ� தள�.
பைட���கா�� அ���� ெப��ெத�வ�க�
இர�டாவ� தள�. ��றாவ� தள� ஒ��
உ��. அ� �ரப�ச த��வ� ஒ�ைற
ஏ���ெகா�வ�. ெபௗ�த�க�� த�ம� ேபால.
சமணா�க�� பவச�கர� ேபால. ேவதா��க��
�ர�ம� ேபால. அ� ஒ� க���, ஒ� த��வ
உ�வக� ம���தா�.
இ��ரப�ச� இ�ப� இய�கலா� எ�ற ஓ�

உ�வக� அ�. அ�� ந���ைக ெகா�டவ�
கட�� ந���ைக ெகா�டவ� அ�ல. அவ���
ப�� இ�ைல. சட��க� ேதைவ இ�ைல. ஆகேவ
ஒ�ேகாண��� அவ� நா��க�. ஆனா� இ�ேக
�க�வன அைன��� ெவ�� த�ெசய� என
அவ� �ைன�க��ைல. இவ�ைற ெவ��
அ�றாட ேநா�கா� அ�க��ைல. ஒ� ெமா�த
த��க�ைத ேநா��� ெச�ல �ய��றா�. ஒ�
சாரா�சமான உ�ைமைய அைடய �ைன��றா�.
ஆகேவ அவ� ஆ��கவா�.
நாராயண�� ேவதா�த����� ெபௗ�த�����
ந�ேவ ஒ� த�சன�ைத ��ைவ�தா�. அவர�
��மர�� வ�த ��ய ைசத�ய ய���
மாணவ� நா�. அ�ேவ எ� ஆ��க�. அ�
இைறந���ைக அ�ல. ஆகேவ நா� நா��கேன.
நா��க� எ�றா� ம�றவ�கைள�ேபால ��மா
ஃேப����� ெசா�வ� அ�ல. எ�லா
வைக���. ெசா� ெசய� அைன����.
அேதசமய� நா� ேவதா��, இ��.

28. ��க� ஏ� ம� அ���வ��ைல? உட�

நல� க��யா அ�ல� ஒ��க� ேகடாக�
க�����களா? அைசவ உண�� பழ�க� ப��ய
உ�க� க��ெத�ன? (ஓ� எ��தாள��
ேந�காண�� இ� ஏ� ���ய��வ� ெப��ற�
எ�� ெபா�வா� எ�லா� பைட�பா�க�ேம
����றா�க�, ேபாைத உ�சப�ச
பைட���க�ைத�� க�பைன ஆ�றைல��
வழ��வதாக� ெசா�பவ�க� �ட உ��. இ��
��க� ���ல�காக இ�����க�.
அதனாேலேய ேக��ேற�.)
நா� க����� ேச��த �த�நா� எ� அ�பா
எ�ைன அைழ���ேபா� ��� அ��ைரகைள
மாமர�ைத� பா��தப� ெசா�னா�. ���காேத,
���தா� ெத��� �ட�பா�.
ஒ�ெப����ேம� உற� ேதைவ இ�ைல,
அவ�க� உ�ைன ஆ���பைட�பா�க�. ெதா��
ஏ�� ெச�யாேத, உ�னா� ��யா�.
எ�ைன �க ந�றாக அ��த ஒ�வ� ெசா�ன�.
ேம�� அவ� உடேன ெச��� ேபா���டா�.
ஆகேவ அைத �ற��ய��ைல. அவ� ெசா�ன�

�க�ச� என� ��ன� உண��ேத�. நா�
������தா� ெப����காரனா�
அ�����ேப�. எ� இய�� அ�.
நா� ���ல�� அ�ல. �����
பைட���க����� ச�ப�த� இ�ைல. த��� �க
உ�சக�ட பைட�பா�க� எவ�� ���தவ�க�
அ�ல. ��ைம���த�, ஜான�ராம�,
அேசாக���ர�. ெதா�டாேல ைக அ��ேமா என
அ�சைவ��� உ�சக�ட பைட��மன�ைல��
எ�ேபா�� இ���� எ� ஆத�ச� ஒ�வ� உ��,
���ப��ைல அவ�. இைளயராஜா.
���பவ�க� இ�வைக. ெவ�� ��கார�க�.
���� ��ற�ண���ைய மற�க க�ஞ�,
கைலஞ� எ�ெற�லா� பா�லா ெச�பவ�க�.
எ���ைக�� இவ�கேள 90 சத�த�.
பைட�� மன�ைல�� உ�ச�ைல�� இ���
இற��ய�� அ�த த�ைட வா��ைகைய�
தாள��யாம� ���க� ெதாட��
ெப����கார�க� ஆனவ�க� உ��. அ� ஒ�

தவறான ���� �ைள�. அவ�க�
���பதனா� எ��வ��ைல. எ�தாதேபா� எ�த
��யாதேபா� ����றா�க�. அவ�க� �க��ல�.
எ� ஆசானா�ய மைலயாள எ��தாள�
�.ேக.பால���ண� அ�தைகயவ�. எ��ட�
�ள�ள� ெசா�னா�, ���காேத என.
�ைளைய� ெகா��க��, ��ைய ஊ��
அைண�காேத என. நா� ேக�ேட�.
ெவ������ேபா����றேத மாேஷ எ��.
எ�காவ� ஓ�. பயண� ேபா. எவைரயாவ�
���. எ�காவ� ெச�� அ� வா��. ஆனா�
�ைளைய� ெகா��க��.
அைத�கவ����ெகா���.
ேபாைத எ�ப� ஒ� மனமய�க �ைல. ம�த
�ைல. அ�� எ�த பைட���க�� இ�ைல.
பைட���க� எ�ப� பலமட�� ��ைமயான
அக���� �ைல. ெவ��ர� ேபா�ற ஒ�
நாவ�ெதாட�� ப�லா�ர� ப�க�கைள
��ைமயாக �ைன�� ைவ����� எ��� �ைல
மனமய�க��� வ�வ� அ�ல. அ� �ைள

��ைமயாக� ெசய�ப�� ஓ� உ�ச�ைல. இற��
வ�தா� அ� இ��கா�. ஒ��ேம �ைன��
இ��கா�. நாைல�� நா� எ�தா��டா�
எ�தேவ ��யாேதா என பய� வ�����. எ��
அ��� வ�த �ைல� க�டாேல ��யாக
இ����, எ�ப� எ��ேனா� என.
ஆனா� இ��� ஒ� ேபாைத எ��
ெசா�லலா�தா�. �ைள�� ஒ� �ல
சா��ய�க� ��ைமயாக ���க பல இட�க�
அைண�� ேபா��றன. ஓரள� ேம�யா அ�ல�
அ�ெஸஷ� எ�� ெசா�ல�த�க மன��ற��
�ைல. நா� ைகயாள���ய ஒ� ���� �ைல.
உ�ைம�� ெகா�ச� ெகா�சமாக அ�த� ����
�ைலைய உ�வா���ெகா�ள� தைடயாக� ��
அைம��. அத���ேதைவயான� த�ைம.
த�ைன�தாேன அவதா����ெகா������ ஒ�
�ைல. அதாவ� மன�ேசா�� ேநாயா� அள���
பய�ரமான த�ைம. ��ட� ேச��� �����
��தா�வ�ேபால அத�� எ�ரான� ஏ���ைல.

எ��தாள�� கடைம ெவ�ேய கவ��ப�.
�டேவ த�ைன�� கவ��ப�. �க��ற�த
பா�ைவயாளேன எ��தாளனாக ����.
எ�ேபா�� அவ� �ைள ����
�����க�ேவ���. சாதாரண சமய�க��
உ�ேள ெச�� ேத��வேத பைட��� ேவக���
ெவ�வ��ற�. �ைளைய ம��க��பைவ
இர��. ஒ�� ேபாைத. இ�ெனா��
வழ�கமான ‘ெரா���’ வா��ைக.

29. சகல �ஷய�க���� உ�க�ட� க���
உ�� எ�� �ல� ேக�யா� �����வ���.
ஆனா� �க��ல ���ல��க� த���� ஒ�
�ஷய��� உ�க� அ�� அ�ல� அ�பவ�
க�சமான அள� இ��தா� தா� க���
ெசா����க� எ�பேத எ� ��த�. எ��தாள�
எ�லா �ஷய�க���� எ���ைனயா�ற
ேவ��மா? ஒ� �ஷய���� க��� ெசா�லாத
ேபா� க�ள ெமௗன� என ேஜா��க�ப��ற�;
க���� ெசா�னா� �ைறசா� பா���ய�
இ�லாம� ெசா�ல�ப�� க��� என �ம�சன�
எ��ற�. உ�க� �ைல�பா� எ�ன? ஒ�

�ஷய���� எ���ைனயா�ற ேவ��மா,
ேவ��� எ�� எ�ேபா� எ�பைத எ�ப�
வைரய�����க�?
பல�ைற ெசா������ேற�. சகல
�ஷய�க���� நா� க��� ெசா�வ��ைல.
என� �ைற என நா� �ைன�ப� இல��ய�,
இ��ய� த��வ�, த�ழக வரலா�. இ������
ம��ேம ��ணனாக� க���� ெசா��ேற�.
இவ��ட� ெதாட���ள அர�ய�, ப�பா��
�ஷய�க��� க���� ெசா��ேற�.
இ��ைறக�� எவ���� �ைறயாத வா����,
அவதா���� என�� உ��. �ஷய� ெத��த
எவ�� எ� க����கைள� �ற�க��க��யா�.
ெதா����ப�, அ��ய�, ��மா, இைச,
ெபா��ய� என எ��� க��� ெசா�வ��ைல.
�லசமய� இ��ைறக�� ஓ� எ�ய வாசகனாக
�றர� க��ைரகைள வ�ெமா�����ேப�
அ�வள�தா�. உ�க�ைடய ஓ�
அ��ய�க��ைரைய��ட அ�ப��தா�
வ�ெமா��ேத�.

க���� ெத���பத�� �ல ��கைள
ைவ�����ேற�. ஒ� �ர��ைன ேபா�ய அள�
ேபச�ப�� அட��ய ��னேர க���
ெத���ேப�. அ��ர��ைன�� �ற� ெசா�லாத
ஏேத�� �ஷய�ைத எ��தாளனாக ந�
ெசா�வத����தா� க��� ெத���ேப�.
அ�ேபா� நா� ஏ�� ��ரமாக
எ�தாம���தா�தா� க��� ெத���ேப�.

30. ஒ�ெவா� ���ய ஆ�ைம�� மைற��
ேபா�� ��க� எ��� அ�ச�� ����க�
���யமானைவ (எ�லா வயதான
எ��தாள�க���மான அ�ச�� ����க��
ஏ�கனேவ ெஜயேமாக�� �ராஃ��� தயாரா�
இ���� என இ� ப�� ஒ� க���
நைக��ைவ�� உ��). அ�வளவா� நா�
அ�யாத �ல� ப�� ��க� எ��� அ�ச��
����கைள� ெகா�ேட அவர� இட� எ�ன
எ�ப� ப��ய உடன� ம�������
வ�தைட�����ேற�. ெபா�வா� மைற��
��டா� எ�பத�காக ஒ�வைர� ப��
�த�ேதா�வேத ந� வழ�க�. ��க�

உண���வச�படா� உ�ைமைய எ�����க�.
இ� எ�ப� சா��யமா�ற�? இதனா�
அவ�ெபயைர எ��ெகா�ள ேவ�� இ���றதா?
அ�ச�� ����கைள எ�லா� �லா��
ெதா��� ெவ�����களா?
இ�� இைணய��� எைத�ேம ந�கலா��
த�க��ெகன எ�ய அைடயாள�
ேத�பவ�க��� இைத� ெசா�� ��யைவ�க
��யா�. இைணய��� எ��வெத�ப�
அ��பைட�� த��� ெமா�ைண�தன�ைத
ேந���ேந� ச���ப�.
எ�ப�க�� கைல�ல��ய� தள�க��
ஆ�ைமக� மைற�தா� ஒ� ��ய ெச���ட
நா�த�க�� ெவ�வரா�. பல எ��தாள�க�
மைற�� பலமாத� க��� ���த�க�� வ��
����க� வ�யாகேவ ந�ப�க� அ�ெச��ைய
அ�வா�க�.
நா� எ�த வ�தேபா� இைட�ைல இத�க�
ெவ�வர� ெதா���ன. �னம��� இராம

ச�ப�த� ஆ��யரானா�. அவ�
அ�ச��க��ைரக� எ�த இடம��தா�.
�பம�களா வ�த�. இ��யா �ேட வ�த�.
அவ�க� அ��த இட�ைத�
பய�ப����ெகா�� இல��யவா�கைள�ப��
அ�ச�கைள எ�த ஆ��ைல. ஏென�றா�
���தழாள�க� ஒ� ���� எ�த ஒ�வாரமா��.
இராம ச�ப�த� எ��ட� எ���ப� ெசா�னா�.
அ�ப��தா� எ�த ஆர���ேத�. ெச��ேக�ட
ஒ� ம�ேநர��� எ�� �னம� ��ப�ட�
ெகா��� ெட����ட�� அ��� ெச���ட�
அ�ச�� க��ைர ெவ���ேட�.
எ��தாள�க�� அ�ச��க��ைர���
த��யானவ�கேள என த��� ெச�� ஊடக�க�
அத���னேர உண��தன.
இைணய� ஓ� வா���. பல
அ�ச��க��ைரகைள நா� அ�� �ற�
எ�����க மா�டா�க�. உதாரண� ஐராவத�
�வா�நாத�. ஒ� ப�பா��� ெசய�பா�டாள�
ஓ� அ�ச�� �����ட இ�லாம� மைறவ�

எ�ப� ஒ� ெப�ய அவம���.
ஏென�றா� எ��தாள�� மரண� ஒ�
���யமான �க��. அவ�ைடய ப� ��ைம
அைட�ற�. அவ� அ�வைர எ��யைவ
அைன��� அவ� இற�த�ேம ஒ�றாக� ேச���
ஒ�ைற ‘ெட���’ ஆக மா�����றன.
அவைன�ப�� எ�த�ப�பைவ ெவ��
இர�க�க� அ�ல. அைவ ஓ� எ��தாள��
��ைமைய ச�க� உண�� கண�க�. அ�ச�
க��ைரக� இ�லாம� மைற�� எ��தாள�
அ�ச�க�தா� �ற�க��க�ப�டவ�. இ��
ெச�ய�ப�டவ�.
���யமான பைட�பா�க���, ���த� சா��த
எ��தாள�க���, அ�தா�
�க���ெகா����த�. அ� ேம�� �கழலாகா�
எ�பேத எ� எ�ண�. ஆகேவ தா�
அ�ச��க��ைரகைள எ���ேற�. இ�� எ�
இைணயதள� த��� �க அ�கமான ேப�
வா���� ஓ� ஊடக�. அ�� வ�� அ�ச�
வ�யாகேவ பல� இற���ெச��ையேய

அ��றா�க�.
எ� அ�ச������ அ�வா��யைன�ப��ய ஒ�
ம������� வ�கா��வைத� காணலா�.
அைதெயா�� அ�ல� ெவ�� தா� அத���
அவ� அ�ச��க��ைரக� வ���றன.
ச�ப��� எ�.ெபா����ைர ப��ய ���ைப
உதாரணமாக� ெசா�ேவ�. இ�ைலேய� ‘பாவ�
ந�ல ம�ஷ� ேபா��டா�’ எ�ற வைக
க��ைரகேள இ�ேக வ�����.
அ�ச��க��ைர எ��வ�� என�� �ல ��க�
உ��. என�� ேநர�யாக� ெத��தவ�க�,
அ�ல� நா� த��ப�ட �ைற�� ெப�ம���
ெகா����பவ�க� ப��ேய அ�ச��
க��ைரகைள எ��ேவ�. அவ�கைள�ப�� ஒ�
ேப�� ெதாட�கேவ��� என ����ேவ�. ஒ�
மரண� ப�� ஏ�கனேவ �ைறய அ�ச�க�
வ����டா� எ� கண��� ஒ�ைற�
ேச��க���பமா�ேட�.
உதாரணமாக மைற�த ேக.பாலச�த� என��

ந�றாக அ��கமானவ�. பல�ைற ேந��
ச�������ேற�. ேகாைவ �.எ�.� க�����
அவ�ட� ஒேர அைற�� த�� இரெவ�லா�
ேப�����ேற�. என�� அவ� ந����
கா������றா�. அ�வ�ேபா� ெதாைலேப���
ேப�வா�. ஆனா� எ��� அ�ச��க��ைரகளாக
��ைக�� ேம�� ஒ�ைற நா�� எ�த
���ப��ைல. ேத�வழ��கைள ஏ�
எ�தேவ��� எ��தா�.
��தர ராமசா� க.நா.�. ப�� எ��ய க.நா.�.
ந��� ம���� எ�ற அ�ச��க��ைர என��
அ�கால��� ஒ� ெப�ய �ற��. அ��
க.நா.�.�� �ைன�கைள ��வாக எ�� �டேவ
கறாரான ம����ைட�� �ம�சன�ைத��
��ைவ����தா�. நா� அைத�ப�� அவ�ட�
ேக�ேட�. அ� ம�யாைததானா எ��.
��தர ராமசா� ெசா�னா� ‘ஓ� எ��தாள�
இற�ப� எ�ப� �ற இற��க� ேபால அ�ல.
அ� ஒ� ெதாட�க�. அவைன நா�
ெதா����ெகா�ள�� ம���ட��

ஆர����ேறா�. அவைன�ப��ய ஒ� �வாதமாக
அ�த அ�ச� �கழேவ���. அ�ேபா�தா�
அவ� �ற�ெதழ ����. ெவ�� ச��ரதாயமான
ெசா�களா� அ�த ம��ற�� த��க�ப��. அ�
அவ���� ெச�ய�ப�� அ��’.
எ� ெகா�ைக�� அ�ேவ. கறாரான
உ�ைமயான ம����ைட ��ைவ�ேத எ�
அ�ச�ைய எ���ேற�. என��� அ�ப�
எ�த�ப�டா� ேபா��.

31. உ�க� �ம�சன அள�ேகா��
பைட�பா��� த��ப�ட வா�ைவ��
உள�ய� ��யா�� கண��� ெகா����க�.
உதாரணமா� கமலா தா�� �ற� ேதா�ற�,
ம��ய ���ர�� உட� �ைறபா�. அ� க��
�ம�சன���� உ�ளா�ற�. அைத எ�ப��
பா�����க�? உ�க� எ����கைள ம����
ெச�ய உ�க� த� வா��ைகைய எ����
ெகா�வைத ஏ����களா?
இல��ய�, த��வ� ேபா�றைவ உய�

அ����ைறக�. அ�ேக ந��தரவ��க
மன�ைலக� உ�வா��� ச��ரதாய�க�,
இட�கரட�க�க��� இட��ைல. ஆனா� இ�ேக
இ�த இல��ய ம����க� பரவலாக�
ெச�றைடயாத காரண�தா� ‘அ�பா�’ வாசக�க�
அ�த மன�ைல�ேலேய எ�ேபா��
இ���றா�க�. அவ�க� �ம�சன�கைள எ�லா�
���வ� எ�ேற எ����ெகா�வா�க�.
‘ெச���ேபானவ�கைள �ைற ெசா�ல��டா�’
‘ெபா��ைள�கள ம��க�� சா�, அவ�க�லா�
பாவ�’ எ�ப� ேபா�ற அச�� ச��ரதாய�கைள
ெசா�வா�க�.
எ�ய� ெசா��றா� ஓ� எ��தாள� �த��
அவைன�தா� வாசக� �� ைவ��றா� என.
அவ� அ�தர�க�ைத ைவ��றா�. சடல�
எ��றா�, அைத ந��ட� அ��� ஆராய�
ெசா��றா� ஆ��ய� எ��றா�. த�
வா��ைகைய அவ� நம�� சா��களாக
அ���றா�. ஆகேவதா� உலக� ���க
எ��தாள�க�� ஆ�ைம�� த�வா��ைக��
ஆராய�ப��ற�.

ேமைலநா�க�� எ��தாள�� அ�தைன
அ�தர�க�க�� ��வாக ஆரா��� ��களாக
வ����பைத ��க� காணலா�, அ�தர�க�
��தமான� என ந��பவ�க� அவ�க�. ஆனா�
ெபா�வா��ைக�� வ�த ஒ�வ�, த�ைன
��ைவ��� எ��தாள� அ�ப� ஓ�
அ�தர�க����� ெசா�த� ெகா�டாட��யா�.
எ��தாள� ெசா�வெத�லா� அவ�ைடய
ெசா�த மன�ப��கைள, அகெவ��பா�கைள.
அவ� ஆ���ைமைய� ெசா�வ��ைல. �றவய
உ�ைமைய� ெசா�வ��ைல. அ�தர�க
உ�ைமைய� ெசா��றா�. அவ�ட� அவ�
ெசா��� ஒ� க������ �றவய
ஆதார����றதா என நா� ேக�ப��ைல. அ�
ஆ�மா��தமாக� ெசா�ல�ப��றதா எ��தா�
ேக��ேறா�.
ஆகேவ அ� எ�த அள� உ�ைமயான� எ��
அ�ய ேவ��ெம�றா� அ�த எ��தாளைன நா�
அ��தாகேவ���. இைத அவ� ம��க
��யா�. எ��ைத�பா�, எ��தாளைன�பாராேத

எ�ற வ��� உலக இல��ய��� எ��� இட�
இ�ைல அ�ப� ஓ� எ��தாள� �ட
�ட�ப�ட��ைல. ேஷ���ய�� காத�கைள
நா� இ�ேபா� ஆரா���ெகா�����ேறா�
���யா �ளா� எ�ன �ர� எ����ெகா�டா�
எ�� நம��� ெத���. ெட� ஹு����
காத�கைள� ெத���.
நா� ஒ� க�ைதைய ஆரா�வ� எத�காக? அத�
அைன��� தள�கைள�� அ�வத�காக. அ��
அ�த பைட�பா��� அ�தர�க�� ���யமாக
இ��தா� அைத அ�வ�� எ�த��ைழ��
இ�ைல. உலக� ���க அ�ப��தா�. அ�னா
க��னாைவ ஆராய த��ேதா�� மைன����
அவ���மான உற� ���யமான ���லமாக
இ���ற� அ�லவா? ேயா����பா��க�,
எ�வள� எ�த�ப�����ற�!
கமலாதா� அவேர த��ைடய ேதா�ற� �தான
தா��மன�பா�ைமைய, அ�ேவ த�ைன
எ������ ெகா��வ�த� எ�பைத
எ������றா�. ‘எ� கைத’ எ���

�யச�ைத�� அவேர அவர� பா�ற�கைள
��வாக எ������றா�. அவர� எ����கைள
ஆரா�� �ம�சக� அைத �����டா�
‘அ�ய�ேயா கமலாத�� அ�தர�க�ைத
அல�வதா?” என� ெப���ைமயாள�
ெகா�த���றா�க� எ�றா� எ�ன அ��த�?
இ�ேக ெப��ய�க� ெவ�� ேபைதக�.
அவ�க�� ம����க� சைமய�க�� ந���ைக
சா��தைவ. ��மா வ�� ேமைடக�� பா�லா
கா���றா�க�. அ�வா��த ����� ����
இ�லாம� இ��தா� இவ�கெள�லா� எ�ன
இல��யவா�க�?
ம��ய���ர� க�ைதக�� ெதாட�க� அவர�
உட��ைறபா� ப��ய த��ர�க� க�ைதக�.
அ����� ��ட��� ெவ�ேய வ�தைத அவேர
எ������றா�. அவர� உ�ள�
ப�ேவ�வைக�� �ற�த�ள�ப�டவ�கைள
ேநா��� ெச�ல அவ� உட��ைறபா�டா�
ஒ��க�ப�டவராக இ��த அ�பவ�தா�
காரணமா என ஆரா�வ�� எ�ன �ைழ? அைவ
அ�பைட��கைள ஆராய �ல ��ய வா��கைள�

�ற���றன. அ�வள�தா�.
எ��தாளைன ேமேல இ��� இர�க��ட�
பா��பவ�க�தா� அ�ேயா உட��ைறபா�ைட
ேநா��வதா எ�ெற�லா� ப�தாப�ப��றா�க�.
அவ� சமகால��� ஒ� ‘சா���’. எ�த
ஈ�ர�கம�ற ேசாதைன��� தா�����பா�
எ�ேற நா� ந���ேற�.

32. ஆர�ப��� க����டாக இ����க�. ��
இ����வ ஆதரவளா� எ�� ெசா�� உ�க�
�� வல�சா� ���ைர ���த�. கட�த �ல
ஆ��களாக ஊழெல�����க��யாக த�ைம
��ைவ��� ஆ� ஆ��ைய ஆத����க�
(அவ�க� ஓ� எ�ைல வைர வல�சா�கேள).
இ�� க��கைள ���� ேகா�பா����யாக
உ�க� அர�ய� �ைல�பா� எ�ன?
ேகா�பா� எ�ன எ�� ெசா�ல�
ெத�ய��ைல. நா� அர�ய�� ஒ� ஜனநாயக
�தவாத�ேபா�ைக �����ேற�. �பர�
ெடமா��ரா� எ�� ெசா�லலாமா?

ெபா�வாக எ�லாவைகயான ��ர��ர�கைள��
ச�ேதக�ப��ேற�. அைவ சம�ைல இ�லாத
ம�த�களா� ��ைவ�க�ப�பைவ. ெப��பா��
எ��கைள� க�டைம�� ெவ��ைப� க��பைவ.
அவ�கைள ���� ேநா��னா� ெத���, அவ�க�
ேப�� ��ரமான அர�ய� எ�ப� அ�தர�கமான
ெவ���க�� வ�கா� ம��ேம. இெத�லா�
��னா� ெகா�ச� �ைக��டமாக இ��த�.
இ�ேபா� ஃேப��� வ�த��
ெவ�டெவ��சமாக� ெத��ற�.
��ர�ேபா��க� ெப��பா�� எ��மைற
�ைள�கைளேய உ�வா����றன. ம�க��
��டான அக� �ர�ட ஓ� ஆ�றலாக ஆ�
ெசய�பட வா��ப���� �தானமான
அர�யைலேய நா� ஏ��ேற�. எ�லா�
�ர�க�� எழேவ���. எ�லா� ச�க
�ைசக�� ��� ேமா� சம�ைலைய
அைடயேவ���. வல�சா� எ�� உ��யாக
எ�ைன� ெசா�லமா�ேட�. �ல இட�சா��
ெகா�ைகக�� �����. இ�� நா� �க
����� அர�ய� தைலவ� அ��தான�த�தா�.

சமகால அர�ய�� எ��தாள� ஈ�பட��டா�
என �ைன��ேற�. அ� ெப��பா�� சா���ைல
ெகா�டவ�க�� ெவ���ேப��களா� ஆன�.
அ�� மா���ெகா�டா� ெசா�க�தா�
�ரயமா��. ஆகேவதா� ெமா�த� பாரா�ம�ற
அர�ய��� ஒ� வா��ைத �ட எ�த��ைல.
அர�யைல மன���க�க� ��மா��க� �டா�.
உண�ெவ���க� ��மா��க� �டா�. ஆகேவ
உண����ெகா�த��பான அர�ய� ேப�ைச நா�
ஒ�வைக வா��யாகேவ பா���ேற�. எவ�
ேப�னா��. இதனா� இ����வ வா��
எ��பவ�க�� எ�ைன ����றா�க�.
��ேபா�� �ரா�ட வா�� எ��பவ�க��
����றா�க�. ��ன�சைல� �ற�� எ�லா�
தர��ன�� வைசக�� மா� மா� வா��ைக��
�����ெகா�ேவ�.

33. த�� வாசக� பர�� எ�ப� ஆர�ப� �தேல
ேசாைகயாக�தா� இ���ற�. இ�ேக
எ��தாள� எ�� ம��� ���க ��யா�.
அ��� எ��தாள��� ம�யாைத�� இ�ைல.

சாதாரண�க� ம���� ம�����
ேபர��ய�க�டேம இ� தா� இட�. ப���
ேகா� த�ழ�க�� அ�கப�ச� ப�தா�ர� ேப�
தா� உ�கைள வா�����க����. இ��ழ��
எ� உ�கைள� ெதாட��� இய�க� ெச��ற�?
வரலா� உ�கைள �ைன��ெகா��� எ�ப�
தா� உ��தலா?
எ��ைத ெகா�சேம�� அ��தவ�க����
ெத��� உ�ைம�ேலேய எ��வ�� உ�ள
ெப�� கனேவ எ�தைவ��ற� என.
��செம�லா� ஒ� ெபா��ேட இ�ைல. நா�
எ�தவ�தேபா� 500 வாசக�க� �ைட�பா�க�
எ�ற ந���ைக இ��த��ைல. 200 �ர�க�
அ���� ���த�க��தா� எ��ேன�.
இேதயள� ��ர��ட�. என�� இ������
இ�த எ���ைகேய ெப�ய�.
எ��வ� எ�ைன நா� க�����க. எ�
ஆ�மனைத ெமா�யா� ��� எ��ப. கன�
ஒ��� சமா�தரமாக வா���ெகா����க.
சமான இதய��ள ந�ப�க�ட�

அைத�ப����ெகா�ள. அத�காக ம���தா�.
என�� உ�ைம�ேலேய ஐ�ப� வாசக�க�
ேபா��. அத��ேம� ஆைச�ப�வ� ��தக�
��� ப��பக� ந�ட��லாம� த�பேவ���
எ�பத�காக ம��ேம.

34. இ�ேக வா��� எ�ப� ெலௗ�க எ��பா���
சா��ததாகேவ உ�ள�. அதனா� எ�ன பய�
எ�ப� தா� �த� ேக��. சைமய�,
க��ெபா�, ேஜா�ட�, கல�, ைர�� ��க�
அ�க� ��க இ�த மன�ைல தா� காரண�.
மாறா� இ��ய ஆ��ல இல��ய�
ஒ���டள�� ஓரளேவ�� ேம�ப�ட �ைல��
இ���ற�. இ��� அ�ேபா� �கழ எ�ன
ெச�யலா�?
வா��� எ�ப� ஒ� கலா�சார� ெசய�பா�.
கலா�சார ��யான மா�ற� வ�யாகேவ வா���
ெப���. வ�க ந�வ��ைக வ�யாக அ�ல.
ேகரள���� வ�க���� க�நாடக����
��வான வா��� இ���ற� எ�றா�
நாராயண�� ேபா�றவ�க�� ச�கம�மல���

இய�க�க��, கா��ர� ம��� இட�சா�
இய�க�க��தா� காரண�.
இ�ேக இட�சா� இய�க� �ைள�ேலேய
�����ட�. �ரா�ட இய�க� நாடக�, ��மா,
ேமைட�ேப�� என வள�த�. அ� அ�வா��த
இய�க� அ�ல, பர��ய� [பா�����] இய�க�.
அ� உ�ைமயான கலா�சார மா�ற�ைத
உ��ப�ண ��யா�. ஏ�கனேவ இ����
கலா�சார இய�க�க�� ெகா�ைககைள எ���
எ�ய ேகாஷ�களா�� அர�ய� நட���.
�ரா�ட இய�க� அத�� �����த
த��ய�க��� இ��� �லேகாஷ�கைள�
ைக�ெல��� ேமைடேமைடயாக �ழ��ய�.
அத� சாதைனகைள இ�� த��ைடய�
எ��ற�.
த��� �க��த கைட�� ெப�ய அ��ய�க�
த�� ம�மல��� இய�க�. அத� ���
�க�களான த�� ப���ய�க�, த��ைச
இய�க�, த��த�� இய�க�. அத� அைல
இ��� ����ற�. இ��� �ட த�ழக���

உ�ள �க அ�கமான இல��ய அைம��க� த��
ம�மல����கால��� உ�வானைவதா�. இ���
அைவ ஏேதா வைக�� ெசய�ப���றன.
உதாரணமாக க�ப� கழக�க�, வ��வ�
ம�ற�க�. ந�ன இல��ய���� அ�ப� ஒ�
அ��ய�க� இ�ேக �கழ��ைல. அத�
�ைறபா� இ���ள�.
அ��ட� ந�ன� க�� ந�ன� ��தைனக����
இல��ய����� எ�ரானதாக, ெதா����ப�
ப��� எ�ற அள�� ம��ேம இ���ள�.
ெமா�� க�� ேத������ற�.
ஒ��ெமா�தமாகேவ க����ைற அ�வா��த
த�ைமைய இழ�� ஊழலா� �ர����ள�.
ஆகேவ இ�ேக வா���ய�க� ஆர���கேவ
இ�ைல.
ச�க அள�� ெப�ய வா���ய�க�
ஆர���கேவ��� எ�றா� ந�ன�
ெதா����ப� �லேமா அ�ல� ேவ� அர�ய�
எ���க� �லேமா ஒ� ப�பா�� இய�க�
�கழேவ���. அ�வைர இ�ேக அ� ஒ�

�க���ய வ�ட�����தா� இ����.

35. இைணய தள��� எ�த� ெதாட��ய�
உ�க� எ��ைத எ�த வைக�� மா��
இ���ற�? இைத �������களா? �ர�ர
ச�ம�தமான பத�ற�ைத இைணயதள�
அக����ளத�லவா?
இைணயதள��� வ�வத�� ��னேர நா�
ெதாட��� எ��வ�தவ� ெசா�ல�ேபானா�
ெசா�தமாக ���த� நட��ேன�. அ� ��ற�ேம
இைணய� வ����ட�. இைணய� வ�த
ஆர�பகால��ேலேய நா� ம�த� எ�ற இைணய
இதைழ ஆர������ேட�. த��� �க
ஆர�பகால இைணய இத�க�� ஒ�� அ�.
அத� �ர�க� அ�����டன.
நா� எ�த �ர�ர அைம�ைப�� சா���
எ�ேபா�� ெசய�ப�ட��ைல. ஆனா� �ர�ர�
சா��த பத�ற�� என�� இ��த��ைல. எ�
��க�� ����ர� ம��ேம �ர�ர�����
ச�� ��கைல அ��த�. அ�� அ�வள� ெப�ய

��தக�க� எ��� வ�வ��ைல. எ�
வாசக�க�டேம ��பண� �ர�� அைத
ெவ���ேட�. 1997�. ����ர���
ெவ������� எ�ேபா�� �ர�ர� ஒ� ��கலாக
இ��த��ைல. எ�லா வ�ட�� எ� ��க�
ெவ�வ�� கவன�ைத� ெப�றன.
இைணய� என�ேக உ�ய ஓ� எ�ய ஊடகமாக
ஆ�ய�. இைணய� இ�லாம���தா� என��
இ�தைன ெப�ய வாசக� பர��
உ�வா����கா�. அவ�கைள இைண�� ஓ�
அைம�பாக� ெசய�பட ������கா�. நா�
எ��� அைன�� எ����க�� ஒ�றாக�
ெதா�����க ��யா�.

36. எ�ேலா� மன��� இ���� ஓ� ஆ�ச�ய�
ேக��. எ�ப� இ�வள� எ��� ������க�?
அ��� ெதாட���யாக�� தர� ��றாம��?
��தர ராமசா��� பா��� ேந� எ�ரான�
இ�. அ�கமா� எ��வ� தர�ைத� பா����
எ�ற ெந��கால ந���ைகைய
உைட�������க�.

இ�ேக ஏேத�� எ��பவ�க��
ெப��பாலானவ�க����ெத��� அவ�க�
த�க� வா��ைக�� ெப��பாலான ேநர� �க
எ�ய அ�றாட மன�ைல�� ெலௗ�க
வா��ைக�� கடைமகைள ெச�� ெலௗ�க
ேக��ைகக�� ��� இ���றா�க�. அவ�க���
பைட��மன�ைல �க அ��வமாகேவ வா���ற�.
உல�ய�� இ��� அ�ேக ெச�ல பலவைகயான
��க�க� இ����றன. ‘ெதாட���டா ேபா��
எ���ேவ�’ எ�� ெசா���
ெகா����பவ�கைள வ�ட�கண�காக
பா���ேற�.
எ���� தர� எ�ப� எ��� மன�ைல��
��ர�ைத ம��ேம சா��த�.
பைட��மன�ைலைய� த�கைவ���ெகா�வ�
தா� ���ய�. நா� பைட��மன�ைல��
எ�ேபா�ேம இ��� ெகா����பவ�. அைத
ஒ� ேயாகமாக� ப��பவ�. அைத அ��ய�
��வமாக அ��� ெசய�ப���பவ�. என��
எ��� த�ெசய� அ�ல.

என�� ��தர ராமசா�ைய ந�றாக� ெத���.
அ��பைட�� அவ� ஒ� �கவா�.
ேப��ெகா����பைத ����பவ�. உைரயாட�
��ண�� �ட. எ��வைத ���தவைர
ஒ���ேபா�வா�. ஒ� கைத ேதா�� என
ஒ�வ�ட� ெசா������றா�. ஓ�� ப��கைள
எ�� �����வா�. ஒ�ெவா�நா�� ��வ�
எ��வா�. ேயா��� ேயா��� மா�� மா��
எ��வா�.
அ��ட� அவ� எ��வ�� இ�ைல. அவ�
ெசா�ல ஓ� உத�யாளா� த�ட�� ெச�வா�.
அவ� ெசா� ெசா�லாகேவ ெசா�வா�.
ெசா�ெறாடராக� �ட அ�ல. ஆகேவ
ெசா�ெறாட�� ஒ��� அவ�� இ��கா�.
ஆகேவ எ��ய�� ச�தமாக வா��� ���த�க�
ேபாட ஆர���பா�. அ� எ��� �ைறேய அ�ல.
எ��� அ�ப� �ர�ைஞ��வமாக� ெச�வ�
அ�ல.
ெசா�ல�ேபானா� அவ� கைட��கால��� ேப��
ப��ெச�� �ர���த �ைனேவாைட ��க�

சரளமானைவயாக, ��பமானைவயாக இ��பைத�
காணலா�. ���பாக �.ஆ�.மகாேதவ�
எ��யைவ. அ�ேபா� �ைறய�� எ��னா�.
அைத ஆர�ப��ேலேய ெச����கலா�,
எ���ேபா� எ��வதாக உண��தா� அ�
எ��ேத அ�ல.
அ��ட� அவ� வ�க��� ��ரமாக இ��தா�.
அத�கான பயண�க�� இ��தா�. ஆகேவதா�
�ைறவாக எ��னா�. அ�ைறய ���த��ழ��
அ�வள� எ��னாேல ேபா��.
ச�ப��� ����ர� �ழா�� ஓ� இள�
ந�ப� ேக�டா�. சா� கசடதபற எ����கேள
அ� எ�தைன ப�க�? அ�த�ேக�� ����ற�
ெச�த�. ெமா�த கசடதபற இத�கைள��
ஒ�றாக� ேச��தா� �ட ஒ�மாத�
www.jeyamohan.in தள�ைத�ட ��னதாகேவ
இ����. ெசா����� ஓ� இத� அள���� ச��
ேமேல இ����. அ�� ெப��ப�� சாதாரணமான
����களாக�� இ����.

த��� ���த� இய�க� எ�ப� ஓ�
உ�ைமயான அ��ய�க� அ�ல. அ� கைலமக�,
ம�� ெகா��� ெதாட�� உடேன
������ட�. �.எ�.ெசா�க��க���
ம��ெகா� ���த� அ�ல, அ�கால���� ஒ�
ெப�ய இத�தா�. க.நா.�.�� ெச�ல�பா��
ெதாட��ய�தா� ���த� மர�.
���த� இய�க� எ�ப� ந�ன இல��ய மர�
அ�படாம� பா����ெகா�ட ஒ� த�கா�க
ஏ�பா� ம��ேம. ��தர ராமசா� அ� ேபா��
என அைம����டவ�. ஆகேவதா� �ைறவாக
எ��வ�, அ��வமாக எ��வ�, எ�தாமேலேய
இ��ப� எ�லா� உய�வான
இல��ய�ெசய�பா�க� எ�ற ந���ைகைய
வள����ெகா�டா�. அைத�
ெசா���ெகா�ேட இ��தா�.
உலகெம��� ���யமான பைட�பா�க��
க�சமானவ�க� எ���ெகா�ேட
இ��தவ�க�தா�. எ� ஆத�ச� டா��டா�
ேபா�றவ�க�. கைல�கள��ய�கைளேய

உ�வா��ய �வராம கார�� ேபா�றவ�க�.
பார�, ��ைம���த� ேபா�றவ�க� எ��ய
கால அளைவ ைவ���பா��தா�
எ������தவ�க� அவ�க�.
ஏ�கனேவ ெசா�ன�ேபால அ�� ஊடக�ைத�
கட����ேடா�. ஓைல�� இ��� அ��
வ�தேபா� எ��� ெப��ய� ேபால அ������
��ன� ஊடக� வ�தேபா�� எ��� ேம��
ெப���ற�. அ�� ஊடக�ைத� பா��� ஓைல��
எ��ய க�ராய�க� �ைக����பா�க�.
அைத�ேபால இ�� கா�த எ��தாள�க�
�ைக��றா�க�.
இ�ெனா�ைற�� ெசா��யாகேவ���.
கட�தகால��� ேமைலநா�� எ��தாள�கேள
�ைறய எ��னா�க�. அவ�க��� அத�கான
வா��ைகவா���க� இ��தன. த��
எ��தாள�க� வ�ைம�� அ�ப��,
ேவைலெச�� கைள�� எ��ய ேநர���
எ��யவ�க�. இ�ேபா� இ��� அ�வா���
வ���ள�.

37. ச�க வைலதள�க�� வ� இ��
�ைறய�ேப� த�� எ�த�� வா��க�� ெதாட��
இ���றா�க�. 12� வ������ �� த�� ெவ��
ேப�� ெமா�யாக ம��ேம மா��ேபா� ���
�ழ�� ஓ� எ�ைல வைர இ� ���யமான
மா�றேம. ஆனா� த�� எ��� ம��� வா����
�ழ�� இ� ஏேத�� வரேவ�க�த�க
மா�ற�கைள ஏ�ப��� இ���றதா? ���பா�
உ�க� வாசக� பர��� எ���ைக���
தர���� இதனா� ஏேத�� மா�ற� இ���றதா?
��ைதய �னா�க�� இத�கான ப�ைல�
ெசா������ேற�. ஒ� ��னக��� ஒ�
��னைட�� இ�� உ�ள�. ��ன�
ஊடக�� இைணய�� இைண�� எ���வா��ைப பலமட�� ெப�����டன.
�ைளவாகேவ ��க�� அ�கள��
��க�ப���றன.
ஆனா� ப��க�� த���க�� இ�லாமலா�
வ�வதனா� த�� வா��� ��னைட�
ெகா��ற�. ��யதைல�ைற�� ேத��த

மாணவ�க� த��� வா���� வழ�கேமா
ப���ேயா அ�றவ�களாக உ�ளன�. ஆகேவ
ஒ��ெமா�தமாக த�கா�கமான ஒ� வள���
உ�ள�. இ�� என���ள வாசக�க� த���
எ�த� ��ரமான எ��தாள���� எ�ேபா��
இ��த��ைல. ஆனா� இ�த வாசக� வ�ட�
அ��த தைல�ைற�� ����மா, த�� வா���
இ���மா எ�பெத�லா� �ழ�பமாகேவ
இ���ற�. இ�ப�ேய ேபானா� ���கா�. த��
ெவ�� ேப��ெமா�யாக� �������. ெவ�ேம
த��வா�க எ�� ��ச���� பய�� இ�ைல.
ஆனா� ேவேற�� ஓ� அைல �ள��� எ�� ஒ�
ந���ைக�� இ���ற�.

38. ஆ��ேதா�� இல��யவா�கைள
அைடயாள�க�� ��� வழ��த�, ஊ����
நட��� இல��ய �கா� – இைவ த�ர
����ர� வாசக� வ�ட��� ெசய�பா�க�
எ�ன? ��க� ஆர�ப��� உ�ேத�����தப�
அ� ெசய�ப��றதா? (அைம��கேளா�
அைடயாள�ப���� ெகா�வ� ஏேத��
ஒ�வைக�� க���� �த��ர�ைத� பா����,

அ�ல� �ைற�தப�ச� க���� சா�ைவேய��
ஏ�ப���� என� க��வதா� நா� அ��
இைணய��ைல).
இல��ய� த�ம�த�க� வ�யாக ச�க �க�வாக
வளர ��யா�. ஆகேவ அத�� ஓ� இய�க�
ேதைவ எ�� க.நா.� க��னா�. ‘இல��ய����
ஓ� இய�க�’ எ�ற அவர� �� �க�ெப�ற�.
[சா��ய அ�காத� ��� அத���தா�
�ைட�த�] ��ய அள�ேல�� ெவ�ேவ�
இல��ய இய�க�க� ஆர���கப�டேவ���
எ�றா� அவ�. அத�� பல தள�க�� ஏராளமாக
எ�த�படேவ��� என வா��டா�. அவேர
��ப��� நாவ� வைக�� �ட எ���பா��தா�.
[அவ� இல��ய�ைத இய�கமாக ஆ�க��டா�,
த�ம�த�கேள ெசய�பட ேவ���, ெகா�சமாக
எ�தேவ��� எ�ெற�லா� ெசா�னவ� எ��
�ல� இ�� ந���ெகா�����றா�க�.]
இல��ய இய�க�க� த��� எ�ேபா�ேம
இ����ளன. ��ரமான பைட�பா�க� அைத

நட��னா�க� �.ேக.� நட��ய வ�ட�ெதா��
��ேலாக �தாரா� நட��ய அமர� ம�ற�
ேபா�றைவ த��ய�க���கான இல��ய
இய�க�க� நா.வானமாமாைல�� ஆரா���
ேபா�றைவ நா���ற�ய�, த�ழா��
ஆ�யவ���கான அைம��க�.
க.நா.�., � � ெச�ல�பா, ��தர ராமசா�,
ெஜயகா�த� ேபா�றவ�க� அவரவ� அள��
இல��ய இய�க�கைள �க���யவ�க�. அவ�க�
பல ஆ��கால� ெதாட��� ச����கைள
ஒ���ைண�� இ���றா�க�. ��ட�கைள
நட������றா�க�. ந�ப� ���கைள
வ�நட�� இைத�ெச�தன�. க.நா.�.��
இல��யவ�ட�, எ��.ெவ�க�ரா�
காேவ��கைர�� நட��ய ேத��க�, ��தர
ராமசா��� காக�க�, த�ைச �ரகா� நட��ய
கைதெசா��க� ேபா�றைவ உதாரண�.
இ�� இைணய�� �ற ஊடக�க�� அ����
வா��ைப� பய�ப��� இ��� ��வான
அள�� இல��ய இய�க�கைள

��ென���ேறா�. ����ர� இல��யவ�ட�
அ�ப��ப�ட ஓ� அைம��. சமானமான எ�ண�
ெகா�ட ந�ப�க�� ��� இ�. இ��
��ம�க�� உைரயாட ���ற�. அைத
அ�வ�ேபா� த��ப�ட ச����களாக
ஆ���ெகா��ேறா�.
இ� ஒ� �����ட ெகா�ைக, அழ�ய�
ந���ைக ெகா�டவ�க��கான� அ�ல.
எைதயாவ� ெச�யலாேம எ��
ேதா��பவ�க�� ��ட� எ�� ெசா�லலா�.
த�யாக எைத�� ெச�ய��யா�. சமமான
மன�ைல ெகா�டவ�க�ட� இைண�ேத
ெச�ய����. அத�� ந��தா� அ��பைடயாக
இ��க����. ஆகேவ இ�வைம��.
இ� இல��ய�ச����கைள நட���ற�.
��ட�கைள நட���ற�. ம�றப�
க���ய�ெசய�பா� என ஏ�� இ�ைல. நா�க�
உ�ேத��த�� இ�ேவ. ஆர�ப��� உ�ேத��த�
��தர ராமசா��� காக�க� ேபால ஒ� ��ன
ச���� �ய��. இ�தைன ெப�தா��, இ�வள�

��ரமாக ஆ�� என �ைன�க��ைல. இத�கான
ஒ� ேதைவ இ������ற�.
ேந��� இைத�ேபா�ற ��ய அள�லான பல
இய�க�க�தா� இல��ய�ைத
��ென���வ�தன. இல��ய� ��தைன,
இல��ய �� ேபா�ற பல அைம��க� இ��தன.
இ��� ேகாைவ�� கள� ேபா�ற அைம��கள
உ�ளன.
ஆனா� க.நா.�. கன� க�ட� இ��� ெப�ய
ஓ� எ���. ��ட�த�ட ஊ��� ஓ� இய�க�.
அவைற இைண��� ஓ� ஒ��ெமா�த இய�க�.
இைத�ேபால பலவைகயான இய�க�க� பல
தள�க�� நட�� ேம�� ேம�� அ�கமான
வாசக�க� உ�ேள வரேவ���. இ� ம���
�����ேகா�ேட இ��ப�தா�. �ைதக�
இ��தா� �ைள��வ��.
கலா�சார�ெசய�பா�க�� �ைள�க�
ெம�லெம�ல�தா� ெத�யவ��. ஆகேவ
எ��பா��கலா�.

39. உ�க� ��மா ப�க��� ����கரமாக
இ���றதா? இைட�ைல� பட�க� ம��� என�
����� ெகா�ள� காரண� எ�ன?
�ைர�கைத��� உ�க� ப� உ�ளதா?
ஆேலாசகராக�� இ�����களா? (உதா: கா�ய�
தைலவ� ேபா�ற ச���ர� பட�க��
பய�ப����க����). த�� ��மா��
எ��தாள�க��� ச�யான ம�யாைத��
அ��கார�� �ைட��றதா?
��மா�� ம��� ம�யாைத பண� எ���
�ைற��ைல. ெசா�ல�ேபானா� நா�
ெப�ம���ட� இ��பேத ��மா����தா�.
[அவம���கைள உண�வ� க���க��].
��மா�கார�க��� இல��யவா�க� ேம�,
அ��� ��ரமாக� ெசய�ப��
இல��யவா�க�ேம� ெப�� ம���� ஈ�பா��
உ�ள�. அைத ��கேள பா��கலா�. நா�
�க���� �ழா�க�� ��மா ந�ச��ர�க�
இலவசமாக வ�� ப�ெக���றா�க�. இ�த
இய�க� ���யமான�, நா� ஏதாவ�
ெச�யேவ��� எ�ேற அவ�க�

எ���றா�க�. அ� எ� ேம� உ�ள
ம���னா�தா�.
ஆனா� இ�ன���ட ��மா�� எ��தாள��
இடெம�ன எ�ப� வ��க�பட��ைல. ஆகேவ
எ��தாளைன எ�ப� பய�ப����ெகா�வ�
எ�� ெத�வாக இ�ைல. எ��தாள� எ�பவ�
இ��� ஓ� ஆேலாசகனாக, �வா���
��ெவ��க�ப�ட �ஷய�ைத ெமா�வ���
எ�� அ��பவனாக ம��ேம இ�ேக
இ���றா�. அ�ெவ���வ��� இ���
ெவ�வாக �ல�ேய ��மா உ�வா� வ��ற�.
இ� எவ�ைடய �ைழ�� அ�ல. வ�க ��மா
எ�ப� ப�ேவ� எ���ைனக� �ல�
�ர��வ�� ஒ� கைல. அ�ப��தா� அ�
உ�வா� வ�����ற�. அைத மா��வ� எ�ய
�ஷய�� அ�ல. ��மா���� எ��தாள�
ம��� இய��ந� என ஒ� ெப�ய ந������
ஒ�� �க��� அ� ெவ��கரமாக ஆனா�தா�
ஏதாவ� �க��. எ��வா�ேதவ� நாய� +
ஹ�ஹர� ேபால. ேலா�ததா� + �� மைல��

ேபால. அ� ஒ� த�ெசய�தா�.

40. ��மா வசன�க�� �ஜாதா அள�
ெவ��கரமா� ��கேளா எ�ராேவா இ�ைல
எ�பேத பரவலான க���. ஓரள� அ�
உ�ைம�� �ட. �ஜாதா ெவ�ஜன எ��தாளரா�
இ��த� அவ� ��மா��� அேத பா���
ைகத�ட� வசன�கைள எ�த �லபமாக இ��த�
எனலாமா?
��மா கைத வசன�க�� �க ெவ��கரமானவ�
ஆ��தா� ம��ேம. அ�கால��� அவைர�ேபால
பல� அ��த��த ப�க�� இ��தன�.
பால��க�, �ய�நா��� ��தர�,
�ஜாதா�� ஆர�பகால �ைர எ����க�
எ�லாேம �க�ெப�ய ேதா��க�. ��த�
‘�ஜாதாைவ ������க�’ எ�� ஒ� ெப�ய
க��ைரையேய எ�ப�க�� ெவ����
ெதாட� �வாத� நட�����ற�.
�ஜாதா ��ைமயாக� கைத - �ைர�கைத எ��
ெவ�ற ஒ� பட� ெபய� ெசா���க�. ச�,

அவ� எ�� ஓ� அ��க இய��ந� அ�ல� இள�
இய��ந� எ��த ெவ��கரமான பட���
ெபயைர� ெசா���க�. ச�, அவ� எ��ய ஒ�
ந�வா�தர� பட�ைத ������க�. இ���
ெசா���ப� இ���� ஒ� �ைர�கைதைய�
������க�. �ஜாதா�� ��மா என த���
ஏேத�� உ�டா, ெசா���க�.
�ஜாதா�� ெவ��க� எ�லாேம ஷ�க�,
ம�ர�ன� ஆ�ேயா�ட� அவ�க��
ெவ���பட�க�� அவ� இைண��
இ��ததனா� வ�தைவ. அவ�க�� பட�க�
ஆர�ப� �த� கைட�வைர அவ�க�� பட�க�
ம��ேம. அவ���� ஓ� ஆேலாசகராக,
எ���த�பவராக ம��ேம அவர� ப�க���
இ��த�. ம�ர�ன��� ஆர�பகால� பட�க��
ெவ����� ��கால�பட�க�� ேதா�����
�ஜாதா இ��தா�. அைவ ம�ர�ன��� ெவ��
ேதா��கேள. ம� ர�ன� ��மா�� அைன��
ப��க��� ��ைமயாகேவ க���பா��ள
இய��ந�.

�ஜாதா�� ெவ�ஜன எ���� இ��த
ெவ����� ��மா���� ச�ப�தேம
இ��க��ைல. அவ� எ��யபட�க��
ப��யைல எ����பா��தாேல ெத���.
என�காவ� நா�கட��, அ�கா��ெத� என �ல
பட�க� இ����றன. கால� கட�த��ன��
அைவ ேபச�ப���றன. ���க�
ெப������றன. நா� கட�� ஓரள� எ�
பட� என� ெசா�ல ����. நா� ஒ� ந�ன�
�ைர�கைதைய அைன�� ��ப�க�ட��
��ைமயாகேவ எ�த ���� எ�� கா�ட
ஒ��� ேபா�ற ஒ� படமாவ� உ�ள�.
�ஜாதா��� அ��� எ�ச��ைல. எ��ட�
அவேர ‘எ�ேனாட� �����ேள இ�ல,
ஃேபா��ேள’ எ�� ெசா������றா�.

41. இல��ய��� ��ரமா� �ம�சன�
ெச��மள� ��க� ��மா, இைச இர�ைட��
ெதா�வ��ைலேய. அ�ப�ேய ெசா��� ஓ��
�ம�சன�க�� �க ேமேலா�டமானைவயாகேவ
இ����றன, அைவ�� எ��மைறயா�
இ��ப��ைல. அ�த� �ைற�� ப�க��பதா�

ச�கட� �டா� எ�பதாலா? அ�ல� அத�கான
அவ�யேமா ப���ேயா இ�ைல என�
க�����களா?
��மா, இைச என இர�ைட�� நா�
��ைமயாக அ��தவ� அ�ல. ��மா�� எ�
மக�� மக�� பா������� மா�ட���கைள
நா� பா��த��ைல. இைச�� எ� ந�ப�
�காேவா ஷா�ேயா அ��த எ���
என���ெத�யா�. எ� எ�ைலகைள�
ெசா����� �ல க����கைள� ெசா�ேவ�.
இைச அ�ல� ��மாைவ நா� ம����வ��ைல.
அவ��� ப�பா��, வரலா��� ���ல� ப��
ம��ேம ெசா�ேவ�. எ� ‘ஏ�யாைவ’ ���
ெவ�ேய ேபா� ெசா�� �ட��டா� எ�ற
கவன�தா�.
எ� எ�ைல�� ெவ�ேய ெச��ேறேனா எ��
ேதா��� எ�த� க��ைரைய�� ச�ப�த�ப�ட
�ைற�� ��ண� ஒ�வ��� அ���
வா��கைவ�� அத���னேர �ர����ேற�.

42. எ���� பா� ம��� உ�ளட�க���
��க� த��� யா�ைடய ��� என�
க�����க�? ேபாலேவ இ�ேபா� உ�க� வா��
என யாைர� ெசா�லலா�?
நா� ��தர ராமசா�, அேசாக���ர�, �ஜாதா
ஆ�ேயா�� பா���ட� எ�தவ�தவ�. அழ�ய�
ேகா�பா��� தள��� எ� ��ேனா� எ�றா�
மைலயாள எ��தாள� �.ேக.பால���ண�.
அர�ய�� எ�.ேகா��த�.
ஆனா� �ைர�ேலேய அவ�க�� இ���
ெவ�ேய ெச�ேற�. அ� எ� நைடைய
உ�வா��ய�. இ�ைறய எ� எ��� எவ�ைடய
����ம�ல. அ� த��த ஒ� �ைன�லக�.
இ�ேபா� எ��பவ�க�� எவ�ட� எ� பா���
உ�ள� என அவ�க�தா� ெசா�லேவ���.
நா� ெசா�வ� �ைறய�ல.

43. சமகால� த�� இல��ய� எ�ப� இ���ற�?
இ��ய அள�� அத� இட� எ�ன? த��
எ��தாள� எவேர�� ெநாேப� ப�� த��

ெகா�����றா�களா?
த�� ந�ன இல��ய� �ைறவாக எ�த�ப��
அைத�ட� �ைறவாகேவ வா��க�ப�வ�.
ஆனா� எ�ேபா�ேம அ� உலக அள��
எ�த�ப��வ�த ந�ன இல��ய����
�கரானதாகேவ இ��� வ���ள�.
��ைம���த� அவ� கால��� உலக அள��
எ�த ெமா��� எ��ய ெப��
பைட�பா�க���� �கரானவ�. இ��
எ��பவ�க�� அேசாக���ர�,
�.ராஜநாராயண� ேபா�றவ�க� ேநாப�
ப����� த��யானவ�க�தா�.
சமகால��� ேநாப� ப��ெப��வ��,
ப���ைர�க�ப�� எ�த�பைட�பா���
பைட��ல���� �கரான� எ� பைட��லக�.
ேநாப� ப�� ெப�ற பலைர �ட�� ��ரமான�
��வான�. உதாரணமாக, 1997� எ� ெபய�
�வ�� நாவ�� ����ர� நாவ�� ஒேர சமய�
ெவ�வ�தன. இர��ேம த��� உ�ளன.
ஒ�����பா��க�. ஓரா�பா�� அவர�

நாவ��காக ேநாப� ப�� ெப�றா�.
எ�த ஒ� �த�ைமயான
�ைனெவ��தாளைன��ேபால எ� �ைன�ல��
த��த�ைம ெகா�ட�. ஆகேவ எ�
ஆ�க�க�� ஒ�ைற உ��யாக ெமா�யா�க�
ெச�தா�� அதனா� பய���கா�. ஆ��ல���
வா��பவ�க� ஏ�கனேவ வா���� பைட��க��
ஒ�� அ�ல அ�. இ�த� �ைன�லைக இத�
��ப�க�ட� ெமா�யா�க� ெச�� ெதாட���
அ��க� ெச�� �வா���, ெகா��ெச��
ேச��கேவ���. அ�வைக கவ���க� இ��ய
எ��தாள� எவ���� �ைட�ப��ைல. த���
சா��யேம இ�ைல.
இ��ய அள��� ச� உலக அள��� ச�
த��ல��ய���� ெப�ய ம��� ஏ�� இ��
இ�ைல. �த� காரண� ெமா�யா�க�க�.
இ���ள எ�ய ச�க ஆவண நாவ�க� ம��ேம
ெமா�யா�க� ெச�ய�ப���றன. அவ�ைற
இல��ய வாசக� எவ�� கைல�ெப�ம�
உ�ளைவ என �ைன�க ��யா�. இ���ள

ப�ேவ� த�னா�வ அைம��க�, மதமா�ற
அைம��க�, ��ய���� அைம��க� இ���ள
வா��ைக ப�� உ�வா��� ஓ� எ��மைற
ேநா�ைக ேம�� �ர�சார� ெச�வத�கான
�ைன�சா��த ஆதார�களாகேவ அைவ
ெமா�யா�க� ெச�ய�ப��
��ைவ�க�ப���றன. அ� ஒ� ெப�ய அர�ய�
வைல.
அ��வமாக ந�ல ஆ�க�க� ெமா�யா�க�
ெச�ய�ப���ளன. அைவ ெப��பா��
ேமாசமான ெமா�யா�க�க�. பாட���தக நைட
ெகா�டைவ. த��� இ��� ஆ��ல����
சமகால �ைன�ெமா��� ந�ல ெமா�யா�க�க�
வரேவ���. அைவ ந�ல ப��பக�களா�
ெவ��ட�பட�� ேவ���.
அ��ட� பரவலாக அைவ ெச�றைடய��
ேவ���. இல��ய�ைத� ெகா��ேச��பத��
ேத�ய ஊடக�க��� உலக அள�லான
ஊடக�க��� அவ�ைற�ப�� எ���ெகா�ேட
இ���� இல��ய ஆ�வல� [கனா��ய�க�]

ேதைவ. அ�ப� இ�ேக எவ�� இ�ைல.
க�னட���� ஏ.ேக.ராமா�ஜ� ேபால,
வ�காள���� காய�� ��வா�, �னா��
�க�� ேபால, மைலயாள����
ச��தான�த�ேபால.
அதாவ� ந�ல அ����ற�� கைல�ண���
ெமா�நைட�� ெகா�டவ�க� ஆ��ல��� ந�ல
பைட��கைள ������ எ�தேவ���. அ�
இ�ேக �க�வ��ைல. இ�� ெகா�ச� ஆ��ல�
எ�த�ெத��தா� அவ� த�ைனேய
இல��யேமைத என
�ைன���ெகா�����றா�. ஆ��லம��த
இைளய தைல�ைற�� த��ல��ய�ைத அ���
ரசைன இ�ைல. அ�ப� எ�த�ப����தா�
அேசாக���ரேனா �.ராஜநாராயணேனா ேத�ய
அள�� அ�ய�ப����பா�க�.
ஆகேவ த���� ேநாப� �ைட�க வா���
இ�த�தைல�ைற�� இ�ைல. இ��ய
எ��தாள�க��ேக�ட ேநாப� �ைட�க
வா����ைல. இ��ய ஆ��ல எ����கைளேய

இ���ள ஆ��ல ஊடக�க�, ப�கைலக�
��ைவ���றன. அவ�ைற�ப��ேய
எ������க�ப��ற�. அவ�க�� எவேர��
ேநாப� ெவ�லலா�.
ஆனா� எ�ன �ர��ைன எ�றா� அவ�க�
ப�ேவ� ச��களா� ேநாப� வைர ெகா��
ெச�ல�ப��றா�க�. அ�ேக தர��ைல
எ�பதனா� �ராக��க�ப��றா�க�. ச�ப���
ச�வேதச��க�ெப�ற ஒ� ����� எ��தாள�
என�� எ��ய க�த��� இ��ய ஆ��ல
எ����க�� ேபா��தன� ப��� �ல��
எ�����தா�. ஆனா� இ��ய எ����கைள
ஆ��ல��� வா��தா� அவ��� ெமா���
�������ைம காரணமாக வா��ப�பவ�
�ைட�க��ைல. ெப��பா�� ��ய�� இ�ைல.
இ�தா� இ���ள �ைல.

44. இ�� எ��� இைளய எ��தாள�க��
உ�கைள� கவ��தவ�க� யா�?
ந���ைக���பவ�க�, கவன�����யவ�க�

என எ�ேபா�� �ல ெபய�கைள ெசா�வ� எ�
வழ�க�. அ� ஒ� ெதாட���ைய உ�வா�க
அவ�ய� இ� ஒ� ெப�ய ப���ைக எ�றா�
ெசா�����ேப�. ஆனா� இ�ேக அ��த
தைல�ைற�� பைட�பா�க�� எவ�
உ�ைம�ேலேய ���யமானவ�க� என�
ேக���ெகா�ள �����ேற�.
கறாராக ��க� ெசா���க�. அ��த
தைல�ைற�� இ��� அ�ப�
உ�ேவக��ட���ய, ��ய �ற�பாக
அைமய���ய ஏதாவ� வ�����றதா?
இ� ஏ� எ�� பா���ேற�. என��
ெபா�வாக� �ல �ஷய�க� ேதா����றன.
ஒ��, �� எ��தாள�க� வா���றா�களா
எ�ேற ச�ேதகமாக இ���ற�. பல�
��தக�கைள ஒ�ைறவ��� �������
ெச��றா�க�. அ�த ��தக�கைள
வா������றா�க� எ�ற தைடயேம அவ�க��
ெமா���� நைட��� இ�ைல. க�ைமயான
அர�ய�, ேகா�பா�� ��கைள

������றா�க�. ஆனா� இ�ேக
ேபச�ப�வனவ��� ஒ� க��� ச�� ��கலாக
இ��தா��ட ����ெகா�வ��ைல. அத� �க
எ�ைமயான வ�வ�ைதேய எ����ெகா��
ேமேல �வா��க ஆர����றா�க�.
அேதேபால சமகால எ��� அ�ல�
��ேனா�க�� எ��� ப�� எ��னா� �க
எ�ைமயான அர�ய�க����கைள ேதா��
எ���ைவ��� ேப��றா�கேள ஒ�ய வா��ைக
��ப�க� சா��ேதா கைலயைம� சா��ேதா
ஒ��ேம ெசா�வத���லாம� ெமா�ைதயாக
எ���றா�க�. �ராக��க �ைன��
உ�கா��ேபா��ட �க எ�ய
அர�ய�ச��ைலகைள� ெசா���தா� ஒ�
பைட�ைப அவ�களா� �ராகக��க ���ற�.
ச�ப��� இ�ப� எ�த�ப�ட க��ைரகைள�
ெதா��� வா��தேபா� வ�த ச���
ெகா�சம�ல.
பலசமய� இவ�க�� அர�ய�, இல��ய�
க��ைரகைள வா��தா� ப�தாபமாக இ���ற�.

இவ�க� இ�ேம� ஒ� �ைல�ப���
ெசா�னா� அைத�ப�� ஒ� ������ப�யான
க��ைரைய எ�தா��டா� அவ�க��� ஒ���
ெத�யா� எ�ேற எ����ெகா�ளேவ��� என
�ைன��ேற�. சமகால� �ைன�கைள ப��
ஆ��த க��ைர ஒ�ைற எ�தாதவ� உலக
இல��ய� அ�ல� உலக ��மா ப���
ெசா�வ� அவ�ைடய ெசா�த எ��� அ�ல
எ�ேற ெகா�ள�படேவ���.
ந�ல நாவலா��ய� ந�ல க��ைரயாளனாகேவ
ஆர����றா� எ�� இ.எ�.ஃபா�ட�
ெசா��றா�. ��கலான, பல�ைனெகா�ட
ஒ�ைற க��ைரயாக� ெசா�ல���� எ�றா�
ம��ேம நாவைல எ�த����. ந� அ��த
தைல�ைற�� அ�ப� எ�த�ப�ட ஒேர ஒ�
க��ைரைய� ���� கா���க�. ஒ�
க��ைர�� எ���ைன எ��னா� அ�� �ல
ஒ�ைறவ�கைள ���� அைத ����
வ���க��ைரதா� எ�த���ற� இவ�களா�.
இ�தா� கனமான �ைனைவ உ�வா�க ��யாத
��கைல உ�வா���ற�. இ� �ராக��� அ�ல,

�ம�சன�. ஒ�வைக�� எ��பா�����ட
இ�� வ�� நாவ�கைள வா��த�ேம
����ேபா��ேற�. ஆ�கா�ேக �ல �ஷய�க�
ந�றாக இ��பதாக� ேதா���, அ�வள�தா�.
இ�ேபா� எ��பவ�க�� க�சமானவ�க���
இ�ேகா உலகெமா�க�ேலா எ�த�ப�ட
��ரமான இல��ய� ப��ய வா��ேபா
அ�கைறேயா இ�ைல எ�� ேதா���ற�.
அ��ல��ய மர�� ���யாக அவ�க� த�கைள
உ�வ����ெகா�வ��ைல. பரவலாக
வா��க�ப�� ப�� ஃ���� ���யாக� த�ைம
உ�வ����ெகா�� எ���றா�க�.
ஆகேவ எ�த ஆ��த அவதா���� இ�லாத
ேமேலா�டமான பா�ண�� எ����த�ைமேய
அ�கமாக காண��ைட��ற�. அ�
பரவலாக�ெகா�� ேச������என
�ைன��றா�க�. அைவ�ட அ�பவேமா
அவதா��ேபா அ�ல. ெவ�� பக�கன�க�.
எ�ைன�ேபால ஐ�பைத� கட�த ஒ�வனா�
அ�த� பக�கன�லைக ஒ� ����ட� ம��ேம

பா��க���ற�. இ�த வைக எ����கைள
பா��ைக�� ��ன�ைபய�க� ரக�யமாக
அம��� த��ண��� ெச�வைத� பா��ப� ேபால
உண��ேற�. ச�தா� ��ன�ைபய�க�,
ெச�����ேபாக��� எ�� ����ட� கட��
ெச�ல�தா� ேதா���ற�
நா� ஒ�வைர மன� கவ��தவ� எ��
ெசா�லேவ��ெம�றா� அவ� நா� எ�தாத
எ�த��யா� என எ�ண���ய ஓ� இட�ைத
அைட�தவராக இ��கேவ��� இ�ைலயா?
அ�ப� அ�தாகேவ கா��ேற�. ���ல��
சமகால� க�ஞ�க�� �ல�. இைச
���யமானவ�. அவ� எ��� எ�லாேம
அவ�ைடய த��த�ைம�ட� ஆழ��ட�
இ����றன.

45. சா��ய அகாத� ேபா�ற ���க��
ெதாட��� ��க� ஒ��க�ப�வதாக� ெத��ற�.
��தர ராமசா� ேபா�றவ�க��ேக �ைட�காத
��� தா� எ��� ச�ப ஆ��களாக� த��
ெகா�டவ�க� (நா��� நாட�,

�.ெவ�கேடச�, ேஜா � ���, �ம�)
ெப�வ�� �க��ற�. இைத எ�ப��
பா�����க�? ெவ�ைள யாைன �ட
���யமான ஒ� வரலா�� நாவ� தா�. சா��ய
அகாத� ��� வா��� �ைலைய எ�லா�
தா�� ��டதாக என �ைன����களா?
சா��ய அ�காத�ைய ஆர�ப� �த� �ம����
வ�பவ� நா�. 1992� சா��ய அ�காத���
ெட�� ேமைட ஒ��� இ�� ���க�ப�டத��
எ�ராக க�ைமயாக எ���ைனயா��ென�.
��ன� ேகா� ம�ேசகர���
��த��க�ப�டத�� எ�ராக எ���ைன
ஆ��ேன�. அத��� அத� எ�த�ப��ய���
நா� இ�ைல. அத� ���ெகாைடகைள நா�
ெப���ெகா�ட��ைல. அத� �க���க��
ப��ெகா�ட��ைல. அத� ப���ப���ைரக��
�த� ப��ய�ேலேய நா� இ��ப��ைல. அைத
அ���தா� நா� �ம���ேத�. �ம����ேற�
ஆ�, இ�ைறய �ைல�� சா��ய அ�காத�
என�� �க���ய ���தா�. அைத எ�

வாசக�க� எவ�� அ�வா�க�. ‘உ�க���
சா��ய அ�காத� �ைட�க�� சா�’ என ஒ�வ�
எ�ைன வா���னா� அவ� எ� எ����க��
வாசக� அ�ல, எ� எ����க���� அவ����
ெதாட���ைல எ�ேற ����ெகா�ேவ�. அவ�
ஏ�கனேவ வா��� ஒ��� ���ைட�காதவ�
எ�றா� அவைர ��ைமயாக ஒ�����ேவ�.
அ� எ�ைன அவம��ப�தா�.

46. ஒ� பைட�பா� தன��� ���த ேவ��
ெமா�� பைட����� த�� ஆக� �ற�த
ம�யாைத அைத� த� ெமா���
ெமா�ெபய��த�. ��தர ராமசா���
பைட��க�� ஒ�றாகேவ அவ� ெமா� ெபய��த
தக��� நாவ�கைள� பா���ேற�. ��க��
ஒ�கால��� ெதாட���யா� மைலயாள�
க�ைதகைள ெமா�ெபய��� ெவ�����க�.
இ�ேபா� ெமா�ெபய���� ஆ�வ� இ�ைலயா?
அ�ல� அ�வளவா� ேவ�� ெமா��
பைட��கைள வா��ப��ைலயா?
���யமான �ஷய� நா� �ைன�கைள

வா��ப� �ைற����ட�. ஒ�நா�� ஐ��ம�
ேநர� வா���ேற�. ஆனா� ெப��பா��
இ��ய� த��வ�, இ��யவரலா�, ெதா�ம�க�
ேபா�றைவ ப��. �ைன�க� எ�றா� எ�ைன
உைட�� ஆ�ெகா��� பைட��களாக
இ��கேவ���.
ஆகேவ ெமா�யா�க� ெச�ய ேநர��ைல
.ஆனா� ெமா�யா�க� ெச�யைவ�ப���.
த��� பல ��க� நா� ேத��ெத����
ெகா��� ெச�ைம ெச�� ெவ�யானைவ.
கைட�யாக க�ப�றா நாராயண�� ���ரா.

47. �ல ெப� பைட�பா�க� த�� ��
அ��கார� ெப��றா�க� எ�ற உ�க� க���
ச�ப��� ச��ைச���ளா���. அ�ைப உ�பட
ஒ� ெப� பைட�பா� �ட உ�க� க����
இ���� உ�ைமைய உண��� ஆத��ததா��
ெத�ய��ைல. இைத எ�ப�� பா�����க�?
ேந�ைமயான �யப��லைன எ�ற ஒ�ேற
இ�லாம� ேபா���டதா? அ�ல�
ேதா�க��டா� எ�ற ��பா?

அ�� ேகாப� ெகா�ள ஏ���ைல. இய�பான
எ���ைனதா� அ�. எ�� �ம�சன�
ேகாப�ைதேய �த�� ெகா��வ��. ��வாக�
ேச��� ெகா�வ�� க�னா��னாெவ��
எ���தா��த� ெச�வ�� எ�லா� அ�த
ேகாப��� �ைள�. ஆனா� ேகாப� த��த��
�லராவ� எ��� பா��பா�க�. அ��ட�
அ�தைகய க�� �ம�சன� வா�க�கைள ����க
ைவ��ற�. அவ�க�� எ��பா���கைள�
����ற�. அ� ஒ� ெப�ய மா�ற�ைத�
ெகா��வ��. உ�ைமயான �ம�சன�க�
�ணாவ��ைல.
1990� த�� நாவ�கைள�ப�� நா� ஒ� க��
�ம�சன�ைத ��ைவ�ேத�. அைவ நாவ�களாக
இ�ைல, ெதாட�கைதகேளா ��நாவ�கேளாதா�
என. நாவ��� ஒ� த�சன� அ�ல� எ��
த�சன�� அதன��பைட�லான ஒ��ெமா�த
வ�வ�� ேதைவ என. எ���ம�சன�களாக
வ�தைவ கச��க� ம��ேம. ஆனா�
அத���னேர த��� நாவ�� ��ைமைய
ேநா��ய �ய��க� ெதாட��ன. ஆ���

உலேகா, காவ�ேகா�டேமா, மண�க�ைகேயா
அ�த �வாத� இ�லா��டா� வ����கா�.
த�ன���ைக இ�லாத பைட�பா�
�ம�சன�தா� ��ப��றா�. த�ன���ைக
உ�ளவ� ��ட�ப��றா�. அ�ப� எவேர��
எ��� வ�வா�க�.

48. ��தர ராமசா� ேபா� இ�� வைர எ�த
ேவ��� என �������களா? அ�ல�
ெஜயகா�த� ேபா� ��டய�� ஆ��களா?
இர��� எ�த ப�� எ�றா�� ஏ�? ெப�ய
அள�லான எ��கால எ���� ��ட�க� எ�ன?
எ�� எ�� ‘�����டேவ���’ என
�ைன��ேற�. ������டா� எ�தமா�ேட�.
பயண� ெச�ேவ�. அ�ப� �க��தா� இ�����
ெச�� ����� ��ய ஒ� �ல��� �����
��ய ஒ� வா��ைகைய� ெதாட�கேவ��� என
�ைன��ேற� இ�த ெமா� ம��� ப�பா���
�ழ�� இ��� ��ைமயாகேவ ெவ�ேய
ெச���டேவ���.

49. A private life question. அ��ெமா� ந�ைக
அவ�கைள� காத���� ��மண� ெச�த
கைதைய� ெசா���க�. உ�க� ��ப�
அ�வா��த, கறாரான ஆ�ைம எ�ப� தா�.
இ�ப��ப�டவ� காத� �க�ைத அ���
�கமாகேவ இ�ேக��.
எ� ந�ப�க���� ெத���, அ�வா��த
கறாரான ஆ�ைம அ�ல நா� என. அ� எ�
எ���ைனக� வ�யாக உ�வான�. அதாவ� அ�
�ழ�� �ைள�. நா� எ�ேபா�ேம �க�க
�ைளயா�டான, ெகா�ச� அச���தனமான
ஆ�. ���காத எ�த ந�� உைரயாடைல��
���பாதவ�. ெதா��ச�க அர�ய��
‘ெகா�சமா��� ��யஸா இ��க ேதாழ�’ எ�ற
ெக�சைல�தா� ேக���ெகா�ேட இ��ேத�.
அ��ெமா� ம��� அ�ல அ�த��
ைசத�யா�� �ட ‘ஒ� ைர�டரா ல�சணமா
இ��தா எ�ன?’ எ�� க����� இட���தா�
இ���ேற�.
அ��ெமா� எ� வாச�யாக அ��கமானா�.

1990� ர�ப� ெவ�வ�தேபா�. அவைள ம�ைர
ேவளா� க����� ச���ேத�. ���பான
இல��ய வாச�. ெப�ய க�க�. ஜான�ராம��
ஒ� கதாநாய�ைய�தா� மண�
ெச��ெகா�ளேவ��� என �ைன����த
நா�க� அைவ. அவ� ேப��ெகா�ேட
நட�தேபா� ச�ெட�� இய�பாக� ��� த�
ைக�� இ��த ��தக�தா� தா�வாக ��ற
ெகா�ைற��மர� �ைள ஒ�ைற த��னா�
ெபா��ற���க� உ���� அவ� தைல��
���தன. அ�த�கண� அவ�ேம� காத�
ெகா�ேட�.
இ�ேபா� கா���றா�� ஆக�ேபா�ற�.
அ�த�காத� அேத ேவக��ட� இ���
����ற�. எ� வா��ைக�� ஒேர ெப� தா�.
ஒேர காத�தா�. எ�னா� எ�ேபா�ேம
ெப�கைள ���� ெந��க ���த��ைல.
ெப�கைள த���ேத�. எ� அ�வா��த
ஆணவ�தா� காரண�. ெப�க� என��
ச�����னா�க�. அழ�ய ெப�க� ���த
ேகரள அ�வலக��� அவ�கைள �ற�க��ேத

ெசய�ப�ேட�. எ�த�ெப��ட� ேப�னா��
��ேற ��ட��� ச���. இ�� எ� மக��
அைத�தா� ெசா��றா�. நா� ச��பைடயாத
ெப�, ரசைன�� அ�வா��த ��ைம��
ெகா�ட ெப� அ��ெமா�. அவைள காத���
மண� ெச��ெகா�ட� ஒ� ந���தா�.
ெப�கைள ெவ�� உடலாக ம��ேம எ��
ஆ�வ� ெகா��� �ல� அ�� �ற அ�வா��த
ஆ�க��� ந� ெப�க� �க�க
ச�����பவ�க� எ�பேத எ� எ�ண�.
��க� இல��யவாசக� எ�றா�, ேயா��பவ�
எ�றா�, ெமா�த வா�நா��� �வார�யமான
நாைல�� இ��ய� ெப�கைள��ட
ச���க�ேபாவ��ைல.
ஒ�ப�க� மழைல�� ேபதைம�மாக த�கைள
ஆ��� ெகா��� ெப�க�. இைத ஆ�க�
�����றா�க�. இ�ெனா� ப�க�
அ����றேனா ���ண�ேவா இ�லாம�
ெவ�ேம ஒ�வைக பாவைனைய��
ேதாரைணைய�� ம��� ெகா�ட ெப��ய�

ெப�க�. ெபா�யான ����க�. �ைகயான
ேவக�க�. எ��� ெகா�ேட இ��ப�ேபா�ற
ந���க�. Repulsing எ��தா� ெசா�லேவ���.
த��� ெப� எ��தாள�க�� பலைர ேந��
ெத���. ��தமாக நைக��ைவ உண�ேவ
இ�லாதவ�க�. ���காத ஒ� த�� எ��தாள�
எ�றா� என���ெத��� �ல� ம���தா�.
���காத ஒ�வ�ட� ேப��ெகா����ப� என��
ெப�ய வைத. ெப�க� ெப��பா��
அ�ப��தா� இ���றா�க�. ���ல�� �லேர.
���யமாக �னா ம�ேமகைல. அ�த ஒ�
காரண���காகேவ அவ� என������த
ெப�க�ஞ�.
இைத� ெசா�னா� எ�ைன ேம�ஷாவ���
�� எ�றா� ச�தா�. [ைசத�யா�ட� ஒ�
ேபரா��ய� ச�ப��ய ெப� எ��� ப��ய
�வாத� ப�� ேக�டாரா�. அவ� Yes Madame, he
is a male chauvinist pig, but unfortunately we
intelligent women love these male chauvinist pigs only
எ�� ெசா�னதாக� ெசா�னா�. ேக�க

ஜா�யாக இ��த�.]
என�� அ��ெமா� ேம� காத� ஏ� எ�றா�
அவ� என�கான அ���ேதா�யாக
இ��பதனா�தா�. அவ�ட� ேச��� ���க
���� எ�பதனா�தா�. ��மணமான ஆர�ப
நா�க�� ஒ��ைற எ� ந�பரான ஓ� ஓ�ய�
காத��ட� ����� வ�தா�. ‘�ேந�தேன
�ேந�தேன ெச�ெகா� �ேந�தேன’ பா��
ஓ��ெகா����த�.
அ��ெமா� அவ� காத��ட� ெசா�னா�.
‘இ�தமா�� பா�ெட�லா� அவ� ேக�க��டா�
ெச�ய அ��� �����வா�”. அவ�
இ��ரஷ��� ஓ�ய�. வா�காைவ
ேக���ப��ராத அ�த�ெப�
�����ேகா����தா�. நா�� அவ��
���ேதா�.
நா� ெப�க�� இ��� அ��ெமா�ைய
ேவ�ப��� அ�வ� இ�த அ�ச�தா�தா�. இ�த
அ�வா��த ேதாழைமதா� காத��ேக

அ��தளமாக இ���ற�.
��மணமா� இ�தைன வ�ட�க��
ஒ�வைகயான ேமலா��க� அவ��� எ� ேம�
வ�த�. மைன� தாயாக ஆ�� இட� எ��
அைத� ெசா�லலா�. அ��� காத�தா�.

50. அ��ெமா� ந�ைக உ�க� எ���
வா��ைக�� எ�வா� உ��ைணயா�
இ���றா�? இ�ன�� உ�க� எ����க��
�த� வாச�யாக ����றாரா? உ�க� �ரப�ய�
ம��� ெச�வா�� தா�� உ�ைம�� உ�க�
��தார�ைத� ச�யா� உ�வா�� இ���றாரா?
அவ�� எ��தாள�. ��ைட� கவ����
ெகா�ள அவ� த� எ��தா�வ�ைத�
ைக��டாரா?
அ��ெமா�தா� இ��� எ� எ����க��
�த� வாச�. எ� எ����கைள ம��� அ�ல
சமகால எ����க� அைன�ைத�� வா��பா�.
அேசாக���ர�, �.ேவ�ேகாபா� �� ெப��
ஈ�பா� உ��.

எ� அர�ய� க����கைள அவ� ெப�தாக
எ��வ��ைல. அர�யேல ெவ�� ��லைற
�வகார� என� ெப��பாலான
ெப�கைள�ேபால அவ�� �ைன��றா�. எ�
�ராப�ய�, ெச�வா�� என ஏ�� அவ���
ெத�ய��ைல. க���� ஒ��கா
வள��கேவ��ய ஆ� எ�ற எ�ண�தா�
இ���ற� என �ைன��ேற�. அ��ெமா� எ�
த�வா��ைக�� எ�லாவ�ைற��
பா����ெகா�பவ�. எ� �� �வகார� �த�
ந�ப�க�டனான உற�கைள� �ராக அைம�ப�
வைர.
ச�ப��� ெச�ைன ����ர� �ழா���
ம��ய���ரைன அைழ����ேத�. ெபா�வான
ெம�� ஆக இ��தா�� அைழ�� ம����
அ���ற� என அவ� எ�����தா�. ம�����
ேகா� நா� ஒ� ந�� ��ன�ச�
அ������ேத�. ’எ���� ேந�ல ேபா�
ஒ��ைற ������, அவ� உ� க�ஞ�’
எ�றா�. உற�க� உைடயாம�
ெகா��ெச�வ�� தா� அவ�ைடய �க�ெப�ய

ப�க���.
அ��ெமா� ஓரள� எ���ெகா����தா�.
ஏேதா ஓ� இட��� எ�தேவ��ய��ைல எ��
ேதா�����கலா�. ெதாட��� எ���ப�
அவைள �������ேற�. வ�������
இ���ேற�. ஒ��ைற ேக�டேபா� நா�
ர���� பைட��க�� தர���� எ�னா� எ�த
��யா� எ�றா� “எ��னா உ� அள���
தரமா நா� எ�த��. இ�ேல�னா எ� ஈேகா
ஒ���கா�” எ�றா�. . ச�தா�.

51. எ��தாள� எ�பைத� தா�� த� வா���
உ�கைள எ�ப� ம������க�? ச�ப���
��ம� �ஜாதா அவ�க� த� கணவ�
���ப�ைத� ச�யா� கவ��க��ைல எ�ற
ஆத�க�ைத ஓ� இத�� ப������தா�. ஒ�
கணவனாக, த�ைதயாக உ�க� ெசய�பா�க�
எ�ப�?
அைத நா� ெச���ேபான �ற� எ� மைன���
��ைளக�� ெசா�லேவ���. ெகா�ச�

��லாக�தா� இ���ற�. இ�வள� ெப�ய
அ�கார�ைத நா� எ�ப� எ�தாக�
ெகா������ேறா�.
ஆனா� எ� வைர�� அவ�க�ட� �க இ�ய
ந�பா��த வா��ைகைய�தா� வா������ேற�.
�ஜாதா ெச�ற தைல�ைறைய� ேச��தவ�. அவ�
ஒ� �லகைல ���ப உ���ன�ட�
ைவ����த� அ�கால வழ�க�. என���
அ��ெமா���� ��ைளக���� அ�த �ல�க�
இ�ைல. நா� அவ�க�� வா��ைக��
தைல��வ��ைல. எைத�� க�டாய�ப���வ�
இ�ைல. ப��� உ�பட. எ�ேபா�� அவ�க�ட�
�க ந�ல உைரயாட�� இ���ேற�. எ�க�
���� இ�நா� வைர ச�ைடக� ேமாத�க�
என ஏ�� �க��த��ைல.
எ� மன��� �கெந��கமான அ�வா��த
�ைணவ�களாகேவ �வ�� இ���றா�க�.
ஒ�ெவா�நா�� ெவ��ர� ப�� �வ�ட��
��வாக உைரயா��ேற�. ப��ப�வ���
��ைளக� ைநயா�� �ைற�தவ�க�.

அ��ல�� ெச�� அ�� �ைளயா�வ� ஓ�
அ��த�.
ெகா�சநா� ��னா� ����ர��� மத� சா��த
எ���� எ� எ����� வ�த�. எ�ைன
ம�லா�க� ேபா�� கா� எ� ெந��� ����
�லா�த�ைத� ���வ� ேபால ஒ� ெப�ய
ேபன� நக�� ைவ����தன�. ைசத�யா
ெசா�னா�, “ேச, அ�த கா�ய� பா�தா அ�மா
மா��ேய இ���”.
���ப��� இல�வாக இ��க�
க���ெகா�டாேல ேபா�� ��� உற�க��
இ�தாக ஆ���� எ�ேற �ைன��ேற�.
அேதா� இ�ெனா��� ெசா�லேவ���.
�ஜாதா ���ப�ைத� கவ��க��ைல
எ�பெத�லா� ெப�ய ெபா�. அவைர அ��த
அைனவ���� அ� ெத���. அவ� ஒ�
���ப�தைலவனாக த� கடைமைய ��ைமயாக�
ெச�தவ�. மைன� ��ைளக��கான
வா��ைகைய அைம��� ெகா��தவ�. நாேன

அவர� ���ப� ெபா��ைப
ந�கல������ேற�.
இ��ய� ���ப��ழ�� வ��ைற ப�� நா�
ேயா��பேத இ�ைல. இ�ேக மைன� கணவைன
��ைமயாக தன��� �ழ�ைதக����
பய�ப����ெகா�ளேவ��� எ��
எ���றா�. ெப�ேறா� த�க� ��ைளகைள
த�க��காக வள���றா�க�. அ� த�க�
உ�ைம எ�ேற உ�ைம�� ந���றா�க�.
அவ�க�� அ�வா��த �த��ர� ஆ��கமான
மல�� எைத�� அ�ம��ப��ைல. அவ�க�
அைத ேநா��� ெச�றா� த�க� உ�ைமக�
�ற�ப�வதாகேவ எ���றா�க�.
ந� �ழ�� கணவ� ஒ� ��தக� ப��பைத
ஒ���ெகா�ளாத ெப�க� உ��. எ��ட�
பல வாசக�க� ெசா�வ���. தா� ��தக�
ப��தா� த� மைன� உடேன சா��ட
ம������றா� எ�� எ��ட�
�ல��யவ�க� உ��. ஆகேவ இ�ேக ஒ�வ�
அ�றாட ெலௗ�க�க�� இ��� ெகா�ச� �ல�

கைல�ல��ய�க�� ஈ�ப�டா�, ேசைவகைள�
ெச�தா�, ஏ� தன�ெகன ஒ� ெபா���ேபா�ைக
ைவ����தா��ட ���ப��னரா�
��ற�சா�ட�ப�வா�. ெவ��க�ப�வா�. அ��
இைழ�க�ப�டதாக ���பேம �ல���. நா�
இைத� ேக���ெகா�ேட இ���ேற�.
அ��ட� இ�ெனா��. நம� ெப�க�
ெப��பா�� ெவ��ெச��� �ைன��
இ�லாதவ�க�. அ�ப� �ைன�� இ��தா��ட
வா��ைக�� சா��பெத�ப� எ�லா����
உ�யத�ல. ஆ�க�ேலேய ெப��பாலானவ�க�
சா��ப��ைல. அவ�க� ச�க��ழைல �ைற
ெசா�வா�க�. ெப�க� கணவைன� �ைற
ெசா�வா�க�.
�ஜாதா ெகா�ச� மரபான ம�த�தா�. அைத
நாேன எ������ேற�. அவர� ர�க�க�
எ�ைன அத�காக ���னா�க�. ஆனா� அவர�
அக�லைக அவர� மைன�யா�
����ெகா�ள��யா�. ஆகேவ அைத அவ�
அ�தர�கமாக ைவ����கலா�. அத�காக�தா�

அ�த அ�ைமயா� அவைர� �ைறெசா��றா�.

52. ேந�காண�க� எ�றா� எ� மன�� ���
�த�ைமயா� �ைன��� வ��: 1) �பம�களா
ேந�காண�க� 2) கால��வ� ேந�காண�க� 3)
��க�� ��ரதா��� இைண�� எ��த இல��ய
உைரயாட�க�. ‘த��’ ���த��
ேந�காண�க� ���ய� ப�� வ��க ேவ���
என நா� ��ட�பட� காரணேம அைவ தா�.
��க� எ��த�� உ�க��� �க� ����கரமா�
அைம�த ேந�காண� எ�? ேபாலேவ ��க�
ெகா��த�� �ற�த ேந�காண�கைள� ����ட
���மா?
ெபா�வாக இ�ேக ேந�காண�க� ஒ�வைக
வ��� ேப���க�தா�. ச�ப���
அேசாக���ரைன ேப�� எ��த ஒ� ��ப�
‘கைணயா��ேல ��க� ெபா�டல�
ம��ச���ேமேல எ�ன ெச������க?’ எ��
வரலா���ேக��ைய ேக�ட�. கைணயா�
வ�யாக ஓ� எ����ைறையேய உ�வா��ய
��ேனா� ேமைத�ட� இ�ப� ஒ� ேக��!

நா� exclusive வைக�லான ேப��க� த���
வரேவ��� என ����ேன�. ��வான
உைரயாட�. அ�த ஆ��யைர அ��கமாக
அ��� எ��க�ப�� ேப��க�. பைழய encounter,
esquire, partisan review இத�க�� வ�தைவ
ேபா�ற ேப��க� ேகாம�ட� அைத�ப��
ெசா���ெகா�ேட இ��ேத�. அ�ப��ப�ட
ேப��க� �பம�களா�� அைடயாள�களாக
ஆ�ன. அவ��� என��� ப����த�.
��ன� கால��வ� ெதாட��யேபா�
அ�ப��ப�ட ேப��கைள ேம�� �ளமாக
எ��கலாெமன� ெசா�� அத�காக �ய�ேறா�.
ேக.ச��தான�த�, �.ஆ�.நாகரா� ��ய ைசத�ய
ய� �வ�ைடய ேப��க�� அ�� த��� வ�த
���யமான ேப��க� ���ேம
���யமானனைவ.
��ன� ெசா������ ேப��க� எ��ேதா�.
ஆனா� எ�லா ேப��க�� ந�ல ேப��க�
அ�ல. ேப��க�� ேப�� ெகா��பவ�க�
ெகா�ச� இல�வாக இ��கேவ��� ேப����

அவ�க� ஒ���ெகா��கேவ���
��தர ராமசா�, அேசாக���ர� ேபா�றவ�க�
ேப��க�� பய�கரமாக எ���ைச
ெகா��பவ�க�. த�பாக எைத��
ெசா���ட��டா� எ�பதனாேலேய ஒ�ைற��
ெசா�லாம� த���பா�க�. இல��யவா�
ராஜ�த��ர� ேப�� ெகா��பைத�ேபால அப�த�
ேவ��ைல.
�ஜாதாைவ ஒ� ேப�� எ��ேத�. கவனமான
ஒ�ைறவ� ப��க�. ����� வ�த�� அவ���
‘இ� ஒ��� ெச�ச� கண�� ஃபார� இ�ைல,
இல��ய� ேப��. ������ ��ேட�’ என ஒ�
க�த� ேபா�ேட�. ‘ந�ல �ஷய�. நாேன
ெசா�லேவ��ெம�� �ைன�ேத�’ எ��
எ��னா�.
அவர� ‘க��� �வ�� ெவ���’ நாவ���
நாடா�� ேபரைவ அ��த எ���� அவைர �க��
அ��������த�. இளைம�� �ராமணனாக
அவ� த�ைன உண��த��ைல. இவ�க� அைத

அவ� உண��� ��ற ைவ�தா�க�.
இ�பதா��கால� க�����ட அைத�ப��
ேப�னா� ைகக� ந���� அவ���.

53. எ��தாள� எ�ற எ�ைலைய� தா��
த��� �த�ைம� ��தைனயாள�க�� ஒ�வ�
��க�. உ�கைள ஏ�கலா� ம��கலா�. ஆனா�
ெபா��ப��தாம� கட�� ேபாக ��யா�. ��தர
ராமசா�, ெஜயகா�த� ேபா�ற ஓ��வ� த�ர
ம�ற எ�த த�� எ��தாள�� இ�ப� ��தைன�
தள��� �ர�மா�ட� ெகா�ட��ைல.
���பா� சமகால��� �க��ைற�.
இ��பவ�க�� ஓ� அர�ய� சா��ட� த�ைம�
����� ெகா�பவ�களாகேவ இ���றா�க�.
பைட�பா� ெஜயேமாக� ஏ�
��தைனயாளராக�� இ���றா�?
�ைன��� ெவ�ேய வ�� ��தைனகைள
��ைவ��� எ��தாள�க� உ��. ைவ�காத
எ��தாள�க�� உ��. இ� ெப��பா�� �ழ�
ம��� அ�ெவ��தாள�� ஆ�ைம சா��த�.

என�� இல��யமள��ேக த��வ� ��
ஈ�பா���. �லகால� த��வ�ைதேய
�த�ைமயாக� க���� இ���ேற�. இ� எ�
ஆ�ைம�� ஒ� ப��. �ைன�ல��ய�
த��வ�ைத த���� இய��னா� அ� ஆழமாக
இ��கா� என �ைன��ேற�. த��வ�ைத�
����ெகா�� அ� பற�கேவ���. எ� ஆத�ச
எ��தாள�க� எ�லா�ேம த��வவா�களாக��
இ��தவ�க�தா�.
நா� ஆ��ய�களாக� க��� ��தர ராமசா���
ஆ��� ர�வ�மா�� �.ேகபால���ண��
ஒ�வ�ட���� உ�ேவக� ெப�றவ�க�. ேகரள�
�த��ர� ��தைனயாளரான எ�.ேகா��த�.
ேஜ.ேஜ - �ல����க�� அவைர
எ�.ேக.ேகா��த� எ�ற ேப�� ��தர ராமசா�
��த���றா�. ேஜ.ேஜ �� �லமான
�.ெஜ.தாம�� ந�ப�.
ேகா��த� ��தைனயாள�. ‘பைட�பா���
��தைன’ எ�ற �ஷய�ைத�ப�� ேப�யவ� என
அவைர� ெசா�லலா�. பைட�பா���

��தைன�� அ��பைடகளாக அவ� ெசா�னைவ
ஐ��:
1. அ���தைனக� அ�த�பைட�பா���
அ�தர�கமான அவதா��� �ல��
பைட��ய�க� �ல�� க�டைட�தைவயாக
இ��கேவ��� 2. அைவ த��க��வமாக
இ��கேவ��ெம���ைல. அவ�ைற அவ�
��ைவ��� ெமா��� உ�ைமயான எ���ேய
அவ�ைற ��வ� ேபா�மான� 3. அைவ ெவ��
��தைனயாக இ�லாம� அழ�ய�ேநா��ட��
கல������. 4. அைவ அ�ெவ��தாள��
�ைன�ல�ட� �ைண�� ஒ� ��ைமயான
க���லைக உ�வா�கேவ��� 5. �ற அைன��
��தைனயாள�க�� ெசா�லாத ஒ�ைற� ெசா�ல
அவனா� ����. அவ� ப�க��� அ�ேவ.
�.ேக.பால���ண�, ��தர ராமசா� ஆ�ேயா�
ேகா��த� ெசா�ன �ைறைம�� ��தைனகைள
��ைவ�தவ�க�. அைவ �ற அர�ய�
��தைனயாள�க�, இல��ய� ��தைனயாள�க�,
த��வ� ��தைனயாளா�க�, ச�க�

��தைனயாள�க� ெசா�னவ���
��ப���ேபா�� ஒ�ைற எ�ேபா�ேம
����கா��ன. நா� ேகா��த�ட�
ேநர�யாகேவ ெதாட�� ெகா����ேத�. ��தர
ராமசா�, �.ேக.பால���ண� இ�வைர��
அ��ய�����ேத�.
�ற ��தைனயாள�க�� க�� �றவயமான
த��க�. �றவயமான தகவ�கைள� �ர��
த��க��வமாக ��ைவ�ப� அவ�க�� வ�.
ஆகேவ அவ�க� எ��தாள�கைள �ைறைம
இ�லாம� ேப�பவ�க� என எ�ேபா��
ெசா�வா�க�. ஆனா� எ��தாள� அவ�க�
அ�யாத ஓ� ஆ���க��ைய� ெகா�டவ�,
ஆ�மனைத. அவ� ெசா�வைத அவ�
ெசா�ல��யா� எ�றா� ேகா��த�.
அேதேபால அர�ய�வா�க�. அவ�க��� ஒ�
தர�� உ��. ஒ� �ைலபா� உ��. அைத
���கமாக வா��� ��ைவ�பா�க�. �ற
அைனவைர�� எ��களாக� கா�பா�க�.
எ��தாள� அவ�க�� தர��க� ந�ேவ

ம�கலான ப��க�� உ�ள உ�ைமகைள�
க�� ெசா�ல����. அ�ேவ அவ� ப�க���.
பைட�பா��� ெவ�அர�ய� சா��
ேதைவ��ைல, பைட�பா��� எ�ேற ஓ�
அர�ய� இ��க ���� எ�� ேகா��த�
ெசா�னா�. அ�த அர�ய� அவ�ைடய
மனசா���� அர�ய�. ஆ�மன�� அர�ய�.
அத��� �ழ�� ஒ� ெப�ய இட��� எ�றா�.
எ��தாள�� ��தைன எ�ப� இ�வைக��
த��த�ைம ெகா�ட�. அ� �ைறைமகைள
�ட ���ைறைய ெப�தாக �ைன�ப�,
த��க�ைத �ட உ��ண�ைவ ந��வ�. அ�
அ�த எ��தாள�� �ைன�ல�ட� இைண��
��ைம ெப�வ�. உலகெம��� எ��தாள�க��
��தைனக�� இய�� இ�ேவ.
த��� எ��தாள�க�� ��தைனக� ெப�ய
அள�� ��ைவ�க இட���த��ைல. அர�ய�
அைம��கைள ஒ���ேப�� எ��தாள�கேள
இ�ேக அ�க� ேப�����றா�க�. நா� எ�த�

தர�ைப�� சாரா� ��� ேபச�ய��ேற�.
மர����� ந�ன�ைத அைட�� ஓ� அசலான
பாைதைய அைடய, நம�ேக உ�ய அழ�யைல
உ�வா�க, ந� அற�யைல வ����ெகா�ல
�ய��ேற�. அ�ேவ எ� ��தைன�� இல��.

54. எ�லா ேந�காண�க��� இட�ெப�� ஒ�
��ேஷ ேக��. ��தா� எ��பவ�க���
உ�க� அ��ைர எ�ன? (உ�க� எ����க�
தா� இ�ேக���கான �ற�த ப�லாக அைமய
����. ஆனா�� explicit-ஆக உ�க� க��ைத�
ப�� ெச��� �கமாகேவ இைத� ேக��ேற�.)
ெபா�வாக�ெசா�ல ���ப��ைல.
இ�ேபா��ள ேபா��கைள வா��ததனா�
ெசா��� �ல��க�:
1. வா���க�. வா��தவ�ைற� ப��ய
�ம�சன�கைள ெத�வாக ��வாக
ப��ெச���க�. �ற� எ��ய பைட��கைள�
ப�� ேப��ேபா� ேவெறவ�� ��டாத
��ப�கைள ��க� ��ட���தா� ம��ேம

��க� உ�ைமயான எ��தாள�.
2. இல��ய� எ�ப� வா��ைக ப��ய
அவதா���களா�� ெமா�ைய� ைகயா��
�த�தா�� ம��ேம இல��யமா�ற�.
வா��ைகைய� ெசா���க�. அத� ��ப�கைள.
அத� �தான உ�க� ெசா�த அவதா���கைள.
உ�க� மனைத ஆதாரமா�� வா��ைகைய
�வ���க�. இல��ய� எ�ப� எ�ப�
வள��தா�� கைட��� மா�ட மனைத�
�ற�பாக� ெசா�வேத இல��ய� எ�ற ��ேய
எ�� ���ற�.
3 ெமா�ைய அைள��ெகா�ேட இ��க�.
ெமா��� உ�க��ெகன ஓ� அைடயாள� வ��
வைர ��க� எ��தாளேர அ�ல. எ�ய ெமா�
வாசக�க��� �����. ஏ�கனேவ இ����
ெமா�நைட�� எ��னா� அ�க�ேப�
வா��பா�க�. ஆனா� ��க� எ��தாள�
ஆகமா���க�. ெமா�ேய ஆ�மன�. அ��
���வேத உ�க�ைடய எ���. அைத�
�யா���க�.

4 ��ய அர�யைல� �ைன�ல�� �ைழய
�டா��க�. அர�ய� எ�லா� இல��ய��� ��
�க�க� த�கா�கமானைவ. �ல� ��ேதரா��
The Book of Laughter and Forgetting-ஐ ச�ப���
மக��� ப���ைர�ேத�. டா��டா�
அவ���� ��ய சமகால எ��தாளராக�
ெத���ேபா� ��ேதரா பைழயவராக ெத��தா�.
ஏென�றா� அவ� ேப�ய அர�யேல
காலாவ�யா���ட�. அர�ய� �ைன�க��
இ���� எ�றா� அ� மா�ட அர�யலாக,
த��வ�ைத�� ஆ��க�ைத�� ெதா�� ����
அர�யலாக இ��கேவ���.
5. வ�வ�ேசாதைனக�� �ர�ைஞ��வமாக
ஈ��டா��க�. எ�த� ��ய வ�வ�� ப��வ�ட�
��யதாக இ��கா�. ெசா�லவ��
�ஷய���கான வ�வமாகேவ அ� இ��க���.
ப����ைக அ�பவேம இ�லாத ஒ� ��யவ�
ெதாட��� ஓ� இத�, அ��� இைணய���
இ��பவ�க� ம��� வா��க���ய �த
���ைடய ���த� எ��ற பாரப�ச� பாரா�

எ�தெவா� ேக��ைய�� �ல�கா�, ேநர�,
உைழ��, ��தைனைய� ெசல��� இ�வள�
��வான, ஆழமான ஒ� ேந�காணைல
அ��தைம�� ெஜயேமாக��� �க ந��.
ெஜயேமாக� எ�ற ேபரா�ைம��
ப��க�த�ைமைய மன�சா��க���
க�சமா� இ�ேந�காண� ப�� ெச���ள�
என ந���ேற�.
ெஜயேமாக� ந�ல ஆேரா��ய��ட�, மன��ைற
ம�����ட�, ��றாத �ய�����ட� ��ட
ஆ�� வா���, ����ர�, ��ெதாட��
�ழ�� �ர�, ெகா�றைவ, ெவ��ர� ேபா�
அவர� மன���க�த இ��� பல இல��ய
உ�ச�கைள� ெதாட ேவ��� என ‘த��’ இத�
வா����ற�.
***
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இைணய ��றா�� - �ற�

ம�த �ல வரலா� ���க ��த� ��
க������க� �க��� ெகா�ேட
இ������ற�, அத� வா�லாக� ப��ப�யா�
��ேன�� ெகா����த ம�த ச�க� கட�த
நா�� ��றா��க�� ��ேன�ய ேவக���
எ�த� கால���� ��னக��த� �ைடயா�.
அ�த நா�� ��றா�� கால அ�ர வள�����
காரண� - ��ேனா�க� ெசா��� ெச�றா�க�
/ கட�� ெசா�னா� எ�பத�காக எைத��
ந�பா�, ஒ�ெவா�ைற�� ேக�����ப���,
த�����, ப��� ஆரா��� ��ன� ஏ���
ெகா�ள �ய�றதா� தா�. இ�த நா��
��றா�� வள���ைய�� கட�த 20 ஆ��க�

��� ���� �த�சன���� ெப�வைக��
இைணய�ைத�� ெதாைலெதாட�� சாதன�க��
எ�ைமயா�க�ைத��, இ��ர���
பரவலா�க�ைத�� காரணமாக� ெசா�லலா�.
இைணய� ெவ�ம�க� பய�பா���� ச�க
வைலதள�க� வா�லாக �ற�� �ட�ப�ட�
�தலாகேவ ��தைன� தள��� ப�ேவ�
மா�ற�கைள உ�டா�� வ��ற�. இ��
ப�ேவ� சாதக பாதக�க� இ����றன. எ�த�
தகவ�� ெநா��� �ைட����� எ�பேத
வா��பாக��, ஆப�தாக�� இ���ற�. தகவ�
கள��யமாக�� ெபா��ேபா�� அ�சமாக��
இ����ற� இைணய�. ���� ���க� எ�த
�ள��� ����றன எ�பேத த�ேபாைதய
�ரதான� ேக��.
பல நா�க�� அரைசேய மா��ய இ�த� ச�க
வைலதள பல� �ல� ம�க��
எ�ணேவா�ட�ைத ெநா��� ெநா� ஒ� �ல�
அ�ல� ���ன� மா�� அைம�க ����
எ�ப� கவன� ெகா�ள�த�க�. ஒ�ெவா�

நா�� த� இைணய க�டைம�ைப� பல�ப��த
ெப��� கவன� ெச�����ற�. ெபா�ளாதார
ேம�பா����� பய� த�� எ�� இ�� இைவ
ெச��� இ�த� க�டைம�� நாைள அர�ய�
�ைலய�றத�ைம�கான ஊ�றாக மா�வ�ட�,
ஆ��யாள�க��� �க�ெப�� தைலவ�யா�
உ�வாக� ேபாவ����. கா�� மா���
�தலா���வ� எ�ப� த�ைன அ����
பா�டா� வ��க�ைத அ�ேவ வள��ெத��பதாக�
ெசா�னாேரா, அேத ேபா� எ�த அர��
தன�கான அ�ைவ தாேன உ�டா��� எ�பத��
இ� ேம�� ஒ� சா�றாகலா�. இைணய���
�ல� ம�கைள� �ைச���� அவ�கைள மாற
ைவ��� வ� ெத��தவ�க� ஆ���� அமர
���� எ�� அவ�கைள �ர�� அ��க��
அேத இைணய� க��யா�� எ�பைத�� ம��க
��யா�.
�ைறசா� வ��ன�க�, அர�ய� தைலவ�க�,
கைலஞ�க�, அ�கா�க� என� ெபா�
ம�க�ட���� எ�ேபா�ேம ெதாைல��
இ��தவ�கைள, அவ�க��� �க� ச�ப���

��������ற� இைணய�. உ�சா��
ெகா��� இ��தவ�க�� ��ப�க�
அ�ப�டமாக ெபா�ெவ��� உைடப��
அவரவ� உ�ைம �க�ைத பா���ண��
சாதாரண�, தா� க�டைம�� ைவ����த பல
��கைள� தாேன உைட�� ெவ�வ�வைத��,
���கமாக ெசய�ப�வைத�� த� �த��ரமாக
��வ �ய��றா�.
ெம��ல�� ���க�ப������ க���பா�கைள,
பழ�வ�த நாக�க�கைள, �க� பா��� ேந���
ேநராக ேபச��யா வா��ைதகைள ச�க
வைலதள�க� வா�லாக ெம��க� உல��
உைட�ெத�வேத க�ட�ற �த��ர� எ��
ந�ப�ப��ற�. த� ம�த அள�� இைணய�
அவ�கைள ப�ேவ� ேச�கைள ெத��� ெகா�ள
உத�ய ேபா���, ெப��பா�ைம ம�க�ைடேய
தர�கைள� ேத�� பழ�கேம இ�லாம� �த��
வா��பேத உ�ைம என ந��� மன�ைலைய
வள��ெத���ற�. வ�ைமயான எ���
இ��தா� எ�த� சா�தா�� கட�ளாவ� எ��,
த� ம�த�� ஆ�மன இய��களான தய�க�,

வ��ர�, ��ர�, ெபாறாைம என ெபா�
ெவ��� �����த ��யா���த உண��க�
இ�ேபா� ச�க வைலதள�க� வா�லாக, அ�
வழ��� �க�� வா�லாக� பரவலாக
ெவ��ப��ற�. இய��ேலேய அைம�யாக
இ��பவ�க� கலக�கார�களா� அைடயாள�
ெகா�ள�ப�வ��, ேகாமா�க� ேபாரா�களா��
���� ெகா�ள�ப�வ�� �க�வ� இதனா�
தா�.
எ�ப�� ைகயா�வ� எ�பத�கான ப�����,
������� ம�க� அைட�� ��னேம
பாகா�ரமாக வள��� ���ற� இைணய�.
ேநர�ைத, வா��ைப, ��தைல, த��க�ைத,
ப��த�ைவ, �றைர ம���� நாக�க�ைத�
ேக�����ளா��, வைசபா�வைத��, ��
மன�பா�ைமைய��, �யப�ேசாதைனய�ற
த�ைமைய��, �����கைள ந���ெசய�ப��
ேபா�ைக��, அவசரக��� �ைனயா��வைத��
ஊ�����ற�. ப��ப� �ைற�� வ�� அேத
ேநர�, எ��வ� அ�க��� வ�வ� �ர� நைக.

�ய� எ�� தா� ந��வைத �ைலநா���
ெகா�ள��, தம���ச� என எ��வைத
�����த�� ச�க வைலதள�கைள�
ெபா��தம��� ம�க� எ�ேப��ப�ட
எ�ைல��� ெச�ல� தய��வ��ைல
எ�லாவ�ைற�� ��ற� �ம��வ�,
ேக�����ப���வ�, �ைட கா�� ��ேப
�ல���வ�, ேமேலா�டமா� எைத��
அ��வ�, உண����� வய�ப�� �����
வ�வ�, தம� க����� எ��வாத�
ெச�பவ�க�� வாத���� ப�� அ��க
�யலாம� அவ�க�� த� வா�ைவ ேநா��
�ர� ���வ� என ெம��க� ேபா��களமா�
மா���ட இைணய� தா� அ��த
தைல�ைற�� ஒேர வ�கா��யா�
இ��க�ேபா�ற� எ�பைத ச�க�யலாள�க�
கவன�ேதா� அ�க ேவ���.
இைணய ��றா�� நா� யா�� எ��ேய
இ���ராத கா��கைள ந� �� அ���க�
ேபா�ற�. உ�ைமயான ���க� அ�ேபா�தா�
�ற���, அ�த �க��� உைட�பெத�ெக��

எ����� இரா�.
***
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�ர����� ��தா�� ெசா�பா

க�யாண���� �� க�த� த�ேதா�
க�ைண ெகா�� பா���றா�

ெப�றவ� �ழ�கா� க�� �������பாெளன
�கவா� ெதா�� க���� தட� ேத��றா�

ம�றவ� மா�டா� �ளா� என� ெசால� ேவ��

அ�� �ர�வைத� காண �ைழ�றா�

அ�� ����� ��ன�ட ேசா�ப�பட
ேசாகெம�ேற �க�ப��றா� ந�ப�

ஆ�த��கா� ஏ��� ெம��வ���க�
உ��ேயாட காெல��� ெகா��ள�க�

ப�டா� �லா���� ப��க�தா� ெச��ற�
இ�� ந��க �ர� ெகா�� வ� உ�� ேபா�ற�

யேத�ைச நைக��ைவ��� ச�ெடன ����
வ��ற�.

���தைவ ம���தா� இ��� �������ற�

ம�யம��� கா�க��� �ர���தா� என நா�
���க
����� ��த��� இ�ல, ��தா� என �
���க

எவர�வா� - எ��� ேத��ய ந� ��மாத� ��
உ�சவ� க�ட���� கைல�ெதா��� ேபானைத.
***
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ந�ரா - க�ணாச��

இதய����� ந�றாக இ���றதா�, டா�ட�
ெசா�னதா�� ெசா�னா�. ேம�� வள���
�ராக இ��க டா�ட� ெசா�ப� �ைறய ம���,
மா��ைரகெள�லா� வா�� வ�����றாளா�.
எ�லாவ�ைற�� டா�ட�� ப���ைர�ப�
தவறாம� சா���வா� எ���, அ�ேபா�தா�
நா� ந�லப�யாக அவ���� ���ேவ�
எ���, எைன� காண�ேபா��, எைன� ைகக��
ஏ���ெகா�ள�ேபா�� அ�த நா��காக� தா�
கா�����றா� என��, அ�த நாேள த�
வா��� ெபா��ஷமான நா� என�� த�
����த கர�களா� ஒ� ெம��ய இள���ைட
வ����ேட பர�� வா�ைச�ட� ெசா�னா�

உ�மா.
என��� அ�ப��தா� இ��த�. நா� ���க
எ�ைன�ப��ேய �����, ேப�, உைரயா�,
����, ம���, அவ� �க�ைத இ�ேபாேத
பா���, அவ� ைகக�� தவ���, �ைல��
��� இ��� ெகா�ள ேவ��� ேபா���த�.
ஃப�தா எ�ப�தா� உ�மா�� ெபயரா�
மா��க��� அ�ெபய��� இைணய�றவ� எ��
ெபா�ளா�, ஆ� உ�ைமதா� அ�, யா����
இைணய�றவ�தா� உ�மா.
�� ெகா�ட நா� �த� எ�ேனா� ெச�ல�
ெகா�� உைரயா��ெகா�ேட இ���றா�,
அவ��� எ��ட� ெசா�வத�� இ�ைலெய��
எ��ேம இ�ைல, எ�ேபா�� ஏேத�ெமா�ைற�
ப���தப� எ�ைன உ������க
ைவ�����றா�. எ� ஒ�ெவா� �������
அவ�ட� அ�கைற �ைற�த, ரசவாத� ெகா�ட
��டெதா� உைரயாட� எ���ைனயா��. அ�
ேக�க ெகா�ைள ���ப� என��.

இ�ப��தா� உ�மா என��� ெபய� ைவ�த
கைதைய, ஓரா�ர� �ைறேய��
ெசா�����பா�. இ���� அ� ேக�க�
�க��யேத இ�ைல. வ���� நா� உ�வானைத
அ��த நா� ஒ���, அவ� உற���ேபா� வ�த
கன�� கைத அ�. ெம��வ�பா� வான�
������த ஒ� வன��� ந�ேவ ஓ�� ஒ�
ந��� ம�கைர�� ஒ� ஒ�ைய� க�டாளா�
உ�மா. அ�த ஒ� ைக ��� அவைள அைழ�க,
ந�ைய நட�ேத கட�� அ��� ெச��
பா��தாளா�, அ�த ஒ�ைய அைட�த�� தா�
அவ��� ெத��ததா� அ� ஒ� ந�ச��ர� எ��.
அ�த ந�ச��ர� ைககைள உய��� உ�மா
எ�றைழ�த ெநா� அவ� அ�த ந�ச��ர�ைத
ஏ���ெகா�� ம����யாக ���தாளா�.
இ�ப�யாக� தா� அ�த கன� வ�ததா�
உ�மா���, இ�த� கன��� ��ன� தா�,
அ�லா� தன��� த�த ந�ச��ர� நா� எ��
ெசா�னா�. அத��� �றேக என�� ந�ரா
என� ெபய� ைவ�தாளா�, ந�ரா எ�றா�
ஒ�ர���யவ� எ�� ெபா�ளா�, இ�ேவ

என��� ெபய� �ைட�த கைத, இ�த� கைதைய
வழ�கமான அவ�� ைகக� வ���த��
இள����� ெசா�� ���பைத ேக�க� ேக�க
ெம� ������ என��. அ�ேபாைதய எ�
��ளைல� ெதாட��� அவ����.
நா� �ற��, ெகா�ச� வள��த �� அவ�
ைககைள� ����� ��� வ�� ேபா��,
ஓ������ �ைளயா�� ேபா��, எ��ட�
ெசா�ல ஒ� க�ைத தயா��� ைவ����தா�.
“யா� ெசா�ன�? / ந�ச��ர�க� ���
வ�வ��ைலெய�� / ������� வ��றாேள
ந�ரா!”
��, �லா, ம��� இ��� �ல
ேகா�கைள�ேபால ��ய�� ந�ச��ர�க��,
எைத�� ��� வரா� மகேள, அ� எ�ேபா��
ஒேர இட��� ம���தா�
����ெகா������, அ�த� ேகாடான ேகா�
ந�ச��ர�கைள ெபாறாைம ெகா�ள�ெச�ய �
இ�த உலக�ைதேய ��� வர ேவ���, ���ர�
வ���� ந�ரா எ�பா�. என��

ந�ச��ர�கைள �ட உ�மாைவ� காண�தா�
ஆைசயாக இ����.
இேதேபால என�காக அவ� ைகயா� ெந�த
இ�பதாவ� �ெவ�ட�� கைத�� அ�த� ெபய�
கைதைய ேபாலேவ ெகா�ைள �வார�யமான�,
ெவ�� நா�� ம�ய�ெபா��க�ேலேய அைத�
��� ���� ��டாளா�, அத� �ற� எ�
�ற�ைத� ேபாலேவ ெவ���வ�� �றமாக
இ���மா�. அ�த �ெவ�ட�� இட�ப�க� ஒ�
ேராஜா�� பட�ைத வைர�� இ���றாளா�,
அவ� ெசா�வா�.
ேராஜா எ�ப� ஒ� � ந�ரா. அ� ஒ� ந�ல
வாசைன��, அழகான �ற��, ெம��ய
இத�கைள�� ெகா�ட�. ��ட�த�ட
உ�ைன�ேபாலேவ, இ�ைல��ைல உன���
ச�� �ைறவான அழ�தா� இ���� அத��.
இ�த ேராஜா �ெவ�ட� உன�� �க �����
ந�ரா எ�பா�.
அைத அ��� நா� ���பதா� அ��க� கன�

கா��றாளா�, ேந�� நா� அைதய���
����� ேபா� �ைக�பட� எ���, அ�த�
�ைக�பட��� “ஒ� ந�தவன� ������
வள��ற�” என� க�ைத எ�� ஹா��
மா��ைவ�பாளா�, எ�னெவ�லா� ேபராைச
கா���றா� எ� உ�மா! யா���� இைணேய
இ�லாத எ� ெச�ல உ�மா. �ன� ஒ� ேச�
ெசா�வா�, �ன� �ன� ஆைச ���வா�.
உன��� ெத��மா ந�ரா? � வர�ேபா�� ஊ�
ஓ� ஒ�ப�ற ம�த� �ற�த ஊ�, இ�த� ேதச���
�க ���யமான ஊ�, � வ��பா� உன�� இ��
எ�ேலாைர�� �����, உ�ைன��
எ�ேலா���� �����, � �ைளயாட நா�,
வா�பா த�ர ப�க�� ���� உ�ைன�
ேபாலேவ ���யாக ��� �ழ�ைதக��
இ���றா�க�, அ���, அ��, அன�� எ�ப�
அவ�கள� ெபய�. �க அழகாக இ���� அவ�க�
ஒ�வ��ெகா�வ� அைம�யாக
�ைளயா�வைத�பா��க, உ�ைன�பா��தா�
அவ�க���� �க �����, எ�ேபா�� �
எ�ேபா� வ�வா� எ�� �சா��� ெகா�ேட

இ���றா�க�. �ன�� அவ�கேளா� �
�ைளயாடலா�, ���ர� வ���� மகேள என
அ�தைன ெச�லமாக அைழ�பா�.
எ�ப�ெய�லாேமா க��� க���மாக
ம�����ய, இ�த உல�� யா����
இைண��லாத எ� உ�மா எ�� ேதவைத
இ�ேபா� ெவ��� அ�� ெகா�����றா�,
இேத நா�� ச�� ேநர���� ��ெப�லா�
வழைம மா�ய ஒ� ந����� தடவ��,
அ�கார�க� எ�லா� ேவ��ைக�பா��தப�
இ��க, அவ�க� ைகக�� வா�களா� ப��ய�
எ�லா� ைவ��� ெகா��, ந�ைம, ந�மவ�கைள
���டாக ெவ����� ேத��ெகா��
வ��றா�களா� ந�ரா, என�� �க�� கல�கமாக
இ���ற� எ�றப� �க ேவகமாக ஓ�
இ�தய��� ���ைப� ப���தா�.
�ல ம���யால����� �ற� இேதா இ�ேபா�
கத��ெகா�� இ���றா�, கத���ேட��
அவ� ைக எ� ��தா� அ���யப� இ��த�,
யா�டேமா உர�க� ெக�� அ�தப�

“������க�, தய� ெச�� ������க�
அ�யா. நா�க� சாதரண�க�, ச��யமாக
நா�க� எ�த� கரேசவக�கைள�� எ��க��ைல.
�ைறமாத��� இ���� உ�க� சேகாத�யா�
எ���ெகா�� எ�கைள ��� ���க�,
அ�யா ������க�” என� ெப�ஓல� ���ப�
���ப ேக���ெகா�ேட இ��த�.
எைன���� இ��த தைச, ��, எ���, நர��,
இர�த�, �ட� என அைன���� ெப�வ� பரவ
�ர���கர� ஒ�� எ� கா�கைள ����,
உ��ேநாக ெவ�ேய இ����ேபா�ட�. ��
������� �ட எ�ெரா���� உ�மா�� �ர�,
இ�ேபா� ேக�கேவ இ�ைல, பலமாக ���
�ண�ய�, கைட�யாக எ��� ப��த
உ�மா�� �ர� ெசா��ய வா��ைத ம���
�ைன��� வ�� எ�த கரேசவக�கைள�� நா�
எ��க ��ைலெயன என���ெத��த பாைஷ��
���� அ�� ெசா�� ���ேத�, ����மாக
��சைட���ேபான�, �ற�காமேல இ���
இ�க ���ெகா�டன ��க�.

கைட� ஓைசயாக ெச�க�� ���த� –
“��� �� அ�த� ��ட�ைத, இதய�
�����ட�”.
***
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�டா�� �����:
இய��ன�க�� ஆசா� - ந��
�மா�

ெபா�வாக இ��ய ��மா த���� நா�
அ�கமாக� பா��ப� ஹா��� ��மா எ�பதா�,
ஒ� �ைர�பட� எ�ப� இ��க ேவ��� எ��ற
ந� வைரயைற இத� அ��பைட�� தா�
அைம�ற�. ஆ��ல� பட�கைள த���� ேவ��
ெமா�� பட�கைள� பா��க ஆர���தா� இ�த
ேகா�பா�க� உைடய ஆர�����. உலக ��மா
எ�ப� எ�வள� பர�த� எ�பைத�
����ெகா�ள அ� உத��.

ஆனா� ஆ��ல� பட�கைள அ�வள� எ���
ஒ��ெமா�தமாக ஒ����ட ��யா�. காரண�,
உலக அள�� �ற�த இய��ன�கைள�
ப��ய��டா� அ�� �ல� ஆ��ல�
பட�கைள� ெகா��தவ�க�. அ��
���யமானவ� ம��� �த�ைமயானவ�
�டா�� �����.
�டா�� ������� பைட��க� ெவ�
�லபமாக ந�ைம� கவ��� உ�����
�����யைவ. இத�� பல காரண�க� உ��.
�க ���யமான காரணமாக நா� க��வ�
இவ�ைடய பட�க�� கைத�கள�� உ�ள
எ�ைம. அதாவ� பட��� ேபா��� நா�� நகர
எ�த�த �ஷய ஞானேமா வரலா�� அ�ேவா
ேதைவ��ைல, ெபா�வாகேவ பட�கைள �க
எ�ைமயாக ‘ஒ� ஊ�� ஒ� ப�ைணயா�
இ��தா�’ எ��ற �ராம� கைத பா���
ஆர���� நக���� ெச�வா�. ெம�வாக ந�ைம�
கைத��� அைழ��� ��� �தமா�
அைம������ இவ�� பைட��க�. இ�ப��
ப�ட கைதகைள� தா� நா� இய�பாகேவ

�����ேறா�. எ�வளேவா ெதா����ப
��ேன�ற�கைள ஒ��ய பட�கைள வ�தா��
நா� ����வ� எதா��தமான கைதக�� ந�ைம�
ெதாைல�க� தா�.
இ�ப��ப�ட எ�ைமயான கைத�கள�கைள�
ைகயா�வ� �க� க�னமான�� �ட. பல�
இதைன �ய����� ேதா�����றா�க�. ெவ��
க�ட �க� �ல இய��ன�க�� இ� ேபா�ற
எ�ைமயான நைடைய ெகா�ச� க�னமான
அ�ச�கைள உ�வா�கேவ
பய�ப�������றா�க�. அதாவ� பட���
ஒ�����க� ��ய ச�ெப�� அ�ல� ����
ேபா�றவ�ைற உண���வத�காக கைதைய
ெம�வாக நக���� ெச�ல �ய����பா�க�.
இ� ச�ேற ெசய�ைகயான உண�ைவேய
ெகா����. ������ பட�க�� இ�ப�
இ��கா�. எ�ய நைடைய �க ேந���யாக�
ைகயா�� கைத�� வ�ைமைய அேத நைட��
எ���� ெச�வா�. ���கமாக� ெசா�னா�,
������� பட�கைள� பா��பத�கான மன�ைல
எ�ேபா�ேம நம�� இ����. அ�ேவ அவ��

ெவ��.
ேவெற�த இய��ன�� ����� அள���
ப�ேவ� வைகைமகைள� ெதா����க ���மா
எ�� ெத�ய��ைல. இவ�� ஒ�ெவா�
பட���� அ�வள� ேவ�பா�க�, எ��த
ஒ��ைம�� க���ட ��யா�, �ர���ைப�
த�ர. இவ�� ெப��பாலான பட�க�
நாவ�கைள அ��பைடயாக� ெகா�டைவ. த�
பட�க��கான கைதகைள ஆ��ல�, �ெர��,
இ�தா�, ெஜ�ம� என ப�ேவ�
ெமா�க����� ����� ேத�������
ேத��ெத�����ப� ெத��ற�.
இவ� பட�க�� ம�ெறா� �ற�� அ�ச�
வசன�க�. ம�ற பட�க�� �ல� நம��
இய�பாக� பழ�க�ப�ட �வார�யமான ேக�� ப�� வைகயான வசன�க� ம��ம�ல.
ெமா��� �றைன �க அழகாக�
பய�ப������பா�. ஆ��ல��� அழைக நா�
அ�கமாக உண��த� ����� பட�க��
வசன�க�� தா�. த��� �ட அவ��ைன

அ�வள� அழகாக�� ���கமாக�� ெசா�ல
��யா� எ�� பல�ைற ேதா�����ற�.
இவ�ைற� த�ர இவ�ைடய பட�க�� இைச,
ேகமரா�� ஈ�பா� �ர���கைவ���. ��மா
உல��கான ������� ஈ�பா� அள�ப�ய�.
�ைர�கைத, இய�க�, ஒ��ப��, தயா���,
எ���� என பல �ைறக�� ஈ�ப�����றா�.
ம�த உள�ய� சா��த ப�ேவ� அ�ச�கைள
எ���ைர��� இவ�� பைட��க� வ�ைமயான
உண��கைள� ெகா��க வ�லைவ. எ�னள��,
����� இய��ன�க�� ஆசா�.
*
������ �ற�த பட� எ�ெவ�� ��ெவ��ப�
க�னமான ெசய�. நா� ேக�ட / ப��த
வைர�� ஒ�ெவா�வ�� அவர� ஒ�ெவா�
பட�ைத - ��ட�த�ட எ�த பட�ைத�� ��ச�
ைவ�காம� - ெசா������றா�க�. ஆனா�,
Eyes Wide Shut அ�வள� ெவ�வாக �������
�ற�த படமாக� க�த�பட��ைல எ�ப� ச�ேற
ஆ�சா�யமான�. இத� காரண� ����ெகா�ள�

��ய� தா�.

ஓ� உதாரண�, இய��ன� ம�ர�ன� எ��த
பட�க�� ம�ற பைட��க�� �ற��ைன
ெகா�ச� �லபமாகேவ ����ெகா�ள ���தா��
ெமளன ராக� பட��� �ற�ைப�
����ெகா�வ�� ச�ேற �ரம�க� இ��கலா�.
காரண� அ� உண��க� சா��த�. Eyes Wide
Shut அ� ேபாலேவ, ஆனா� அைத �ட
ப�மட�� வ�ைம வா��த பட�. இ��
ைகயாள�ப������ ம�த உள�ய� எ�தாக�
���� ெகா�வத��. கணவ� மைன� உற��
ஆழ�ைத இ�வள� ���கமாக�ெசா�ன பட�
ேவ��ைல.
1926-� ஆ�� ெவ�வ�த Traumnovelle எ��
ெஜ�ம� நாவைல ைமயமாக� ெகா�� உ�வான
பட�. பட� ெவ�யான ஆ�� 1999. இ�பட���
க� எ�� எைத�� ������� ெசா�ல
��யா�. ஒ� கணவ�-மைன��� வா���
இர�ேட நா�க�� நட��� �ஷய�கைள
ெசா��� கைத தா� இ�. அ�த இர��
நா�க�� நட��� ச�பவ�க�, அதனா�
த�ப�க��� இைட�� நட��� மன�

ேபாரா�ட�க� தா� கைதைய நக����ற�.
���யமாக, கைத�� நாயக��� ஏ�ப��
உள�ய� ப�மா�ற�கேள இ�பட��� மாெப��
வ�ைம. ஓ� ஆ��, த�ைன
ேந�ைமயானவனாக நட�த ����� ஒ�
ம�த�� ��ைமயான உண��கைள இ�வள�
ெத�வாக� கா��ய பைட�� ேவ� இ��க
���மா எ�� ெத�ய��ைல. தா�ப��ய�,
காத� ேபா�றவ�ைற�� அத�ட� �ைண�த
உண��� ெவ��பா�க�, அைத� தா��ய
ேபாரா�ட�க� ஆ�யவ�ைற ேந���யான
�ைற�� ஆரா��ற� இ�பட�. கணவ�
மைன���� இ���� உ�சப�ச ப���, �����
ஆ�யவ�ைற �க அழகாக ��த���ற� இ�பட�.
உ�க� இைண�ட� ேச��� பா��க� ��ய
அ��தமான ஒ� பட�.
ம���வராக இ���� நாயக� தன மைன�,
�ழ�ைத�ட� �க�� ம����யான, வச�யான,
���யமாக ேந�ைமயான வா��ைக வா���
வ��றா�. த� மைன�, �ழ�ைத �� �ராத
அ�� ெகா�டவனாக இ���றா�. ஓ� இர�,

த�ப�க� த� ���ப ந�ப�� �ற�தநா�
�ழா���� ெச��றா�க�. இ�ேவ பட���
�த� கா��. �ழா�� கணவ�� மைன���
த��த�யாக� ���� ெகா�டா��றா�க�. த�
மைன� ேவெறா�வ�ட� இைண�� நடன�
ஆ�வைத நாயக� கவ���றா�. த� கணவ�
ேவ� இ� ெப�க�ட� இ��பைத நாய�
கவ���றா�. அ��த நா� இய�பாகேவ
நக��ற�. இைத� ப�� இ�வ��
ேப��ெகா�ள��ைல. அ��ர� இ�வ��
ேபாைத� ெபா�� ஒ�ைற� �ைக�தப�ேய
அ��ேயா�யமாக� காத�� ஈ�ப��றா�க�.
அ�ெபா�� மைன� இ�த� ேப�ைச
ஆர����றா�. இ�ெபா�� இ�வ����
இைட�� ஒ� ��ட உைரயாட� நட��ற�.
உலக ��மா பா��த classic conversation-க��
இ�த உைரயாட��� �த� வ�ைச�� ��சய�
ஓ� இட� உ�� (எ�ைன� ேக�டா� �த�
இடேம இத��� தா�). தா�க� ெச�ற �ழா��
த� கணவ�ட� இ��த இர�� ெப�கைள�
ப�� �சா���றா� நாய�. ப����� த�

மைன��ட� நடனமா�ய ஆ� யா�? அவ���
எ�ன ேதைவ? எ�� �சா���றா� நாயக�.
அத� �ற� நட��� உைரயாட�� �க�
���கமான வ�வ� இ�ேக:
நாய�: எ��ட� நடனமா�யவ��� எ��ட�
உட�ற� ைவ��� ெகா�ள ஆைச.
நாயக�: அ�� ஒ��� ஆ�ச�ய� இ�ைல.
ஏென��, எ� மைன� ேபரழ�.
நாய�: நா� அழ� எ�பதா� எ��ட� ேபச
ஆ�க��� இ���� ஒேர காரண� எ�ைன�
�ணர ேவ��� எ�ப� ம��ேம. அ�ப��
தாேன?
நாயக�: அ�வள� ��சயமாக அ�ல. ஆனா�
��ட�த�ட அ�ப�ேய. ஆ�க� எ�ப�ெய��
ந� இ�வ���ேம ெத���.
நாய�: எ��, � ஏ� அ�ப� இ�ைல? ேந�ைறய
�ழா�� அ�த அழ�க�ட� � ஏ� உட�ற�
ைவ���ெகா�ள �ைன�க��ைல?

நாயக�: ஏென�றா� நா� உ�ைன�
காத���ேற�. உ�ைன மண�����ேற�.
உ�ைன காய�ப��த ���ப��ைல.
நாய�: எனேவ � அவ�க�ட� உற�
ெகா�ளாத� எ� �� கா��� இர�கேம த�ர,
உ�ைம�� உற� ெகா�ள எ�ண� இ�லாம�
இ�ைல?
நாயக�: நா� உ�ெகா�ட ேபாைத�ெபா��
உ�ைன ஆ��ர���ற�.
நாய�: ேநர�யாக ப�� ெசா�, உ�
ம���வமைன�� உ�ைன ஆேலா��க வ��
ெப� உ��ட� ஆ�வ� கா��னா� உன��
எ�ன ேதா���?
நாயக�: அ�ப� நட�க வா����ைல.
ெப�களா� அ�வள� �லபமாக அ�ப� எ�ண
��யா�.
நாய�: இ� தா� ேகா��கண�கான ஆ��களாக
நட��� ப�ணாம வள���யா? ஆ�க���

ம��� �த��ர�, ஆைசக� உ��. ெப�க�
எ�� அட�� இ��க ேவ��மா?
நாயக�: அ�ப���ைல. ஆனா� ெப�க���
ெபா�வாக இ�ப�யான ஆைசக� இ��கா�.
நாய�: ஆ�க���� ெத��த� அ�வள� தா�.
நாயக�: என�� உ� ேம� ந���ைக இ���ற�.
இத� �ற� நாய� த� கணவைன�பா���
��ட எ�ளேலா� ����றா�. �������
தா� மைற�� ைவ����த ஒ� ரக�ய�ைத� த�
கணவ�ட� ெசா��றா�. இ�� ���யமான
�ஷய�, நாய� ெவ��ப���� அ�த ரக�ய�
ஒ� ச�பவ� �ட அ�ல. ெவ�� க�பைனக�
�ைற�த ஓ� ஆைச. ஒ�வ��ெகா�வ� காத���
ம����யான வா��ைக�� இ����ேபா� த�
மைன��ட� இ��த ஓ� ஆழமான ஆைசைய
உண��த�� த�மா�� ஓ� ஆ�� உள�ய�
ெவ��பாேட இ�பட��� ைமய உண�� எ��
ெசா�லலா�. இத� �ற� வ�� ஒ�ெவா�
கா���� நாயக�� மன� எ��த

த�மா�ற�கைள� ெகா������ எ�பைத �க�
���யமாக எதா��தமாக �ள����றன.

உைரயாட� ���த உடேன வ�� ெதாைல�ேப�
அைழ�� த� ந�ப� ஒ�வ� இற�ததாக�
ெசா��ற�. அவைர� பா��க� �ள���றா�
மனதள�� அ���� ெகா�ட நாயக�.
இற�தவ�� மக��� ஆ�த� ���றா�
நாயக�. அவேளா த� த�ைத�� �ண����
��னேர நாயகைன ��த��� காத��பதாக�
ெசா��றா�. த� காதலைன� ���� நாயக�ட�
வாழ ஆைச�ப�வதாக� ெசா��றா�. ச��
ேநர��� அவ�ைடய காதல� அ�ேக வ�த��
நாயக� அ����� �ள���றா�.
அ�� நட�த ச�பவ�க� அவைன ெவ�வாக
பா����றன. தா� உ�����ராக� காத��த,
தா� ��ைமயாக ந��ய த� மைன���
�ேனாத ரக�ய ஆைச��, அத� �� நட�த
ச�பவ�க�� அவ�� ஒ� ெவ�ைமைய �ர��
���ற�. வா��ைக ���, ெப�க� ��� ஒ�

�த ெவ��� கல�த அ���� ஏ�ப������
மன�ைல��� ெச��றா�. நாயக�
ெகா������ disturbed மன�ைலைய �க
இய�பான கா��க�� �லமாகேவ ெவ��ப���
இ���ற� இ��ைர�பட�.
தா� வ����ட ேவைல ����� நாயக� ��
���பாம� சாைல�� நட�தவாேற இ���றா�.
இ�ேபா�ற ���ைலக�� ஒ�வைன
ஆ��ர���� numbness, அ��� எ�ன ெச�ய
ேவ��� எ�� ����க ���பாத மன�ைல
ேபா�றவ�ைற �க இய�பாக ��யைவ��ற�
இ�பட�. ஓ� அ���� ம�த�� வா��� �தான
ந�பக�த�ைமைய எ�வள� எ�தாக
�ர��ய���� எ�பைத நாயக��
உண��க�� �லமாக� கா������றா�
இய��ன�. ெவ�ைம, ெவ���, த�ைம,
அவமான�, ��� எ�ய�ப�ட உண��, வா���
�� ப���ைம ேபா�றவ�ைற எ�த வசன��
இ�� ேந���யாக ெசா����ப� ஆ�ச�ய�.
இத� �ற� வ�� ச�பவ�க� �ல �ளா�� ட�.

சாைல�� நட�தப�ேய இ���� நாயகைன ஒ�
�ைலமா� ெந����றா�. அைழ��றா�.
இ�மா��யான ெவ�ைம கல�த மன�ைல��
ெபா�வாக ஏதாவ� ஒ� �ஷய��� த�ைன
ஆ��ர���� ெகா�ள �ைன�பேத ம�த மன�.
���பாக ஆ�க�� மன�. இைத அ��தமாக
ெவ��ப����ற� இ�கைத. அ�வைர
ேந�ைமயானவனாக, ேவ� எ�த� ெப�ைண��
ெந��காத நாயக� இ�ெபா�� �ைலமா���
அைழ�ைப ஏ��றா�. அவ� �லமாக த�
ெவ�ைமைய� ெதாைல�க �ைன��றா�. அவ�
இட����� ெச�� அவ�ட� ெந��க
ஆர�����ெபா�� அவ�ைடய அைலேப���
மைன��ட���� அைழ�� வ��ற�.
சாதாரணமாக ‘����� வர ேநர� ஆ�மா?’
எ�� �சா������ �������றா�.
அத��� அவனா� ெதாடர ��ய��ைல. �ைல
மா��ட� பண�ைத ெகா������
நக������றா�. மன��� பா��த ஒ�
�ஷய� ம�தைன எ�வள� எ�தாக உ�����
அவைன மா�ற���ய� எ�பைத ���ைலக��
�லமாக இதைன �ட �ற�பாக யா�� உண��த

��யா�.
இத� �� ம�ப��� நாயக� �� ���ப
மன��லாம� ெவ�ைம உண�ேவா� சாைல��
நட��றா�. அ�ேபா� ஒ� பா�� தன���
ெத��த ந�ப� �யாேனா வா��பதாக அ���
அ�ேக ெச��றா�. கனமான உண��க�ட�
இ���� மன� தன�� comfort-ஆன ஏதாவ�
�ஷய��� த�ைன ஈ�ப����ெகா�ள
�����. அத� ���ேய நாயக�
இ��ட�க���� ெச�வ�.
ெபா�வாக ெப��பாலான �ைர�பட�க�� ஒ�
�ஷய�தா� பா��க�ப�ட ஒ�வ�
ேம�ெகா��� அ�ர� மா�ற�க�, ��லனாவ�
அ�ல� �யா�யாவ�, ேபா�ற exaggerated
பா���கைளேய ப������பா�க�.
ெசா�ல�ேபானா� மன�� ஏ�ப�� பா��ைபேய
exaggerated உண��களாகேவ ெப��பாலான
பட�க� கா����றன. ஆனா� இ�பட���
நாயக� ேம�ெகா��� ஒ�ெவா� ச�பவ��
அ� ெதாட�பாக எ���� ஒ�ெவா� ���� ஒ�

ம�த�� இய�பான reflex. அத� அ��த��
ேதைவ�� அவ� மன� அ�ப����
ேபாரா�ட�களா� �ள�க ���தைவ.
�யாேனா வா���� ந�பைன� ச����றா�
நாயக�. அவ� அ��ர� ஓ�ட���
நட�க�ேபா�� இ�ெனா� �வாரா�யமான
�க���ைய� ப��� ���றா�. அ�ேக ெச�ல
���ப�ப�� நாயக�ட� அத� ஆப�ைத
எ���� ெசா��றா� ந�ப�. நாயக�
ேக�பதாக இ�ைல. அ�ேக ெச�வத���
ேதைவயான உைடக�, �க�� ேபா�றவ�ைற
�ள���றா� ந�ப�. அைன���� வா��
த�ைன� தயா�ப����ெகா�� இர� �க���
நட��� House�� ெச��றா� நாயக�.
இத� �ற� பட� ஒ� �வார�யமான ச�ெப��
பாைத�� பய���ற�. ஆப�� என� ெத����
த�ைன அ��லக����� ேபாக ைவ�� ���ற�
நாயக�� மன�. இத��� �ற� நட��� �ஷய�
ந�ைம ஆ�ச�ய��� ��க����. பட� ���க
நாயக�ட� ந�ைம பய��க ைவ����ட கைத,

இ�த இட����� ெச�ற நாயக�ட� ேச���
ந�ைம அ��ட���� ெகா�� ெச�� ஒ� ��
உலக�ைத� பா��ப� ேபால ஆ�ச�ய�ப����.
உ�ைம�� இ� கதா��ய� உ�வா��ய ��
உலக� தா�. இ�த� கா�� நா� பா��த
�வார�யமான கா��க�� ஒ��. �ராண
கைதக�� நா� ����� ேக����க� ��ய
�வார�யமான ச�பவ�கைள �ைன�
ப��த���ய கா��. நாயக� உ�பட அைனவ��
�க�� அ������றா�க�. அ�ேக
இ��பவ�கைள�� நட��� �ஷய�கைள��
ஆ�ச�யமாக� பா���றா� நாயக�. அ�த
ஆ�ச�ய��� ��� த� உண��கைள��
ேநர�கைள�� அ�ேக ெசல�ட �ைன��றா�.
அ�ேபா� ஒ� ெப� நாயகைன அைடயாள�
க��ெகா��றா�. நாயக� ேம��
அ����யைட�றா�. �க�� அ������
த�ைன எ�ப� ச�யாக இ�த� ெப�ணா�
அைடயாள� க��ெகா�ள ���த�. இ�த�
ெப� யா�? எ��ற �ழ�ப� ஏ�ப��ற�. அவ�
நாயகைன எ�ச���றா�. இ��ட� ெப��
ஆப�� �ைற�த�. எனேவ உடேன அ�����

ெச�����ப� அ��ைர ���றா�. அவ�
ெசா�ன� ேபாலேவ நாயக� ��� ேநர���
ஆப��� மா���ெகா��றா�. எ��த ஆப���
����றா� எ�ப� �த�, அ����� எ�ப�
த�����ெகா��றா�, த�ைன� கா�பா�ற
�ைன�த� யா�, அத�கான காரண�க�
எ�ென�ன எ�� நாயக� க�����ப� வைர
அைன��� �வார�யமானைவ. பட��� இ�த
�வார�ய� பயண� பா��பவ�கைள ����மாக
ஆ��ர��க� ��ய�.
இத� �ற� நாயக� �� ����ய�� அவ�
மைன� ��க������ ����றா�. தா�
க�ட கனைவ நாயக�ட� ெசா��றா�. அ�
நாயகைன ேம�� அ����யா���ற�. மைன�
��ேப ெசா�ன அ����யான ஓ� ஆைச��
���யாக இ���ற� அவ�� இ�த� கன�.
நாயக�� உண��க� ���� பைழய �ைல���
�����ற�. ைக�ட�ப�ட �ைல�� த�ைன
உண��றா�. ம�நா� தா� கட�� ெச���
ச�பவ�க�� அவ�� உண��கைள
வ�ைம�ப�����றன. உல�� அைன��ேம

காம� ேநா�� நக�வதாக உண��றா�.
அ���ேகா, காத��ேகா இட��லாத உல��
தா� ��ெய�ய�ப�டதாக உண��றா�. ����
த�ைன எ�லாவ� இைண���ெகா�ள
��ப��றா�. தா� ெச�� வ�த �ைலமா�,
தா� ச���த ந�ப�� இட�, தா� ெச�ற
மாய உலகமான House அைன����� ம�ப���
ெச��றா�. House ச�ப�தமாக த� ேக��க�
அைன����� �ைட க������றா�. எ�லா�
���� நாயக� அ��ர� �� ����ய��.
ெச�ற இர� தா� House�காக வா��ய �க��
த� மைன� அ��� இ��பைத� கா��றா�.
அ�தப�ேய ெச�ற இர� நட�த அைன��
உ�ைமகைள�� மைன��ட� ெசா��றா�.
இர�� உண�����க �ஷய�க�. ஒ�� நாய��� வ�ைமயான ஆைச�� அைத ஒ��ய
கன��. இர�� - நாயக� அ��ர� ெச��
வ�த பாைதக�. இ�வ���� அ��தவ� ெசா�ன
உ�ைமக� அ�த ேவதைனைய� ெகா���ற�.
மைன��� கனவா� பா��கப�ட கணவ�.
கணவ�� ஓ� இர� �ஜ ச�பவ�களா�

பா��க�ப�ட மைன� எ��ற மன�ைல��
இ�வ�� இ���றா�க�.
����� வசன�க�� �ற�ைப�
��������ேத�. பட��� இ���கா����
இட�ெப�� வசன�:
Wife: The reality of one night, let alone that of a
whole lifetime, can ever be the whole truth.
Husband: And no dream is ever just a dream.
ஒ� கன��, ஓ�ர� நட�த �ஜ�� எ�வள�
வ�ைம வா��தைவ எ�பைதேய அவ�க�
ேப��ெகா��� வசன�க� உண�����றன.
தா� ம��� அ��த த� வா��� அ�தர�கமான
�ஷய�கைள இ�வ�� பர�பர�
ெவ��பைடயாக� ப����ெகா�ட ��
அவ�க�� மன�ைல எ�ப������. அதைன
எ�ப� எ��ெகா��றா�க� எ�பேத பட���
�ைளமா��. ேவதைன ���த த�க�
உண��கைள� ப�� �வா���றா�க�. ��
அவ�க� இைண�றா�களா? ���றா�களா?

எ��ற ��ைவ பட��� கைட� ஒ�ைற
வா��ைத�� ெசா��றா� இய��ன�. அ� –
FUCK.
***
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இ��ெமா� காத�
அ�த ��த���
பலவ�தமாக� ���ைய�
�ற�� பா���ெமா�
���க� இ��த�.

த�தம� �ைல ��ட
ஆ�வாச����� ��

அவேனதா� அைத�
காத� எ�றா�.
*
இ��…
‘ந�லா��கா ம��’ என
ந�ப� தா� எ��ததாக�
கா��ய �ழ�பட��� அ��
எ�ைன� �� எ��ற�
க�கைள� ����!

அத� மாறா� ேப�ைர�ச���
அ�வைற�� ஓர���
க���� ைவ�க�ப�ட

த��� ேக�
ெசா��� ெகா������
ச�த� அ�வள� ���ய�.

ஆமா�, எ�லாவ�����
உ�கைள ��ய
ஒ� ெபா���� இ��

இேதா இ�த� பறைவ
பா�� பா� த� �யர�ைத
அ���� ெகா�����ற�
எ�பைத� ேபால.
*

����த�
��ென�ேபாேதா ஒ��ைற
ப��சயமா�� �� �ைன��
ம���� ேபானவ�கைள
எ���ப�� �க அ���க�� ேதடலா�.

�ய� ெதாைல�� உ�க�
வ��� அைல��
ைப��ய��கார�க��
நாைளைய� ���� ேயா��கலா�.

க�க� ��
ப�க�� இ��ைக� ெப�ைண

க�பைன�� எ��
இரக�ய� ச�லாப� ���கலா�.

அ�ல� அ�ப�ேய ம��� ைவ��
ைகக���� ���ய ஏேதாெவா�
பா���� ெகா��வ�த
ஈர ஜ��கைள உலர ைவ�கலா�.

��ேன�பா�க� எைவ����
த�ைன� தாேன �க���� ெகா��
����� பயண�கைள
ேவெற�ப��தா� ெவ�வ�?
***
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அ�த ���ைட� பா�����க��டா�. எ�லா�
அ�� ஆர���த�. �ைழ����ட�தா� �த��
���டைரேய தைல��க��. ஃேப���ைக��
ேச���. ஏ� இைணய�ைதேய.
�த�ற ஆர������ேத�.
ஒ� ேசாைகயான ஞா�����ழைமயாக�தா�
நா� ஆர���த�. அ� வார���க�� ம���
ஏதாவ� வ�கைனயாக சைம�பா�. அவைள
ேந�� க�டா� ’ஞா�� ம��மா’ என�ேக��,
ஒ� �வாக ������ காரணமாகா��க�.
��ேபளாபா� + உ�ைள�க� என த�ழக

ைசவ�க�� ச��ரதாய ச�ேட சைமய�.
சா���ட�ட� �ைன�த� ேபா� ����க�
ேபா����க ேவ���.
ேபாடா� ���டைர எ���பா��த�� வ�த�
�ைன. ”��வா�ைர க� & ���” - �லாமக�
ேபா�ட ���. சைம�தைத படெம���
ேபா�ட�. க� �ைழயா� ����யா� பா��க
ந�றாக�தா� இ��த�.
இ�ைன�� ��வா�ைரயா? அ�மா�ட�
இ��தவைர ��ெரன ஒ� நா� ச��ரதாய
சைமய� இ�லா� அச��������ட� ஒ�
க���, ஏ�க� ���� சைம�தா� அ��
��வா�ைர. அ� எ�ப� மற�தா�? ெபா�வா�
இ� ேபா�றவ�ைற மற�பா��ைல. எ�ைன
�ட ப���கா�. ஆனா� ேக�க இயலா�.
ேவைல��, �ழ�ைத�மா� எ�ைன�ட ெந��க�
ஜா��.
அட, ��வா�ைர எ�றா� ேகா��� ஆ��ரா
த�சன� இ���ேம?

த�சா�� ��லா�கார�க��� இய�பாகேவ
�வ�ட� ஒ� வா�ைச உ��. �வ� ச��
க�க� சா�. ��கா, கேணசா, ���ணா என
ெகா�ச ��யா�. ஏ�டா�பா ப��தற எ�ற
உ�ைம�ற�க� ெச�ய இயலா�. ஆனா�
உ����� ெந���க ைவ��� சா�.
”நா� ஈ��� ேகா���� ேபாேற��”
“நா� வர��யா�. வ��…”
”����. நா� ேபாேற�”
“�வச��யநாராயணாவா, க�பக �நாயகரா?”
“�வச��யநாராயணா ேகா�� தா�”
வ��ப� ெடாரா�ேடா, �ல�ெபய� த�ழ�
தைலநகர� எ�றப�யா� ேகா��க����
ப�ச��ைல. வ��த ேப�ைட�ேலேய சா���
ஒ�றா�, இன������ ஒ�றா� ேகா��. வட
இ��ய ரா� ம��� ராமநவ���, ச���� எ�றா�
க�பக �நாயக�, எ�லா சா���� ேவகமா�

சலா� ேபா�� ல�� �ரசாத� எ�றா� �ஜரா��
��� சபா என இ�த ஊ� ஓ� அக�ட பாரத
�லா�.
இ�த �வச��யநாராயணா எ�ப� ந����கார�
ேகா��. ச��� ���க� எ�ற ேவ�� ப�க
ஐய� ஒ�வ� �த�� தா� வ�� கா���,
கரண� ேபா�� ஒ� �ட�� க�டட�ைத�
ேகா�லாக மா��, இைளயா���
ஆ�ன������ ச��சா�, ���ய� ����
�சா�� 2 ைபய�கைள வரைவ�� ைம���
ச�தமா� ��ர� ெசா�லைவ��, ‘அ��சனா
�பா�ஸ�� ��� ப� ��க� இ� ஆ��’ என
க�லா அவ� க��ேரா�� இ���மா�
பா����ெகா��� ேகா��. உ�ேள �ைழ�தா�
ந��� ேகா�� ேபாலேவ இ��பதா� என��
���த�.
ஆ�ம� நைட�ற���� �ள��வத��� இ���
�����த�. ம� ஐ�தைர �ட
ஆ����க��ைல. கனடா��
���கால���ெகன ஒ� ��ர �க� உ��.

”�ேனா ெப�யற� ெவ�ல. எ�ப� ேபாவ?”
“ெரா�ப�லா� இ�ல. அ�ப�ேய ேபா��ேவ�.
இ���� �ராஃ�� இ��கா�”
“அ�ப�ேய வ�ற�ப வா�மா��ல வா���” என
��� வ�த�. ��கா�வா� பா�பா��கான ப��
உண��ேதைவக�. பா�பா��ெக�றா�
த���க��ப��ைல நா�.
அவசரமா� �ள��ய�� உடேன கவ��க��ைல.
ச���ேபான �றேக கா�� ெப�ேரா�
இ��ேக�ட� கைட��ேகா����� ெவ�ேய
������ ஒ��வ� ெத��த�. ������
ஒ��வ� �ர�சைன��ைல. ெதாட���யாக
ஒ���தா� தா� ஓ�� ஆ�� க��.
ெப�ேராகனடா ேச��� கா�� எ�ற வ��
ைக�� இ��தததா� அவ�க� ப��ைக
ேத��ெகா�ேட ஓ��ேன�. ��ட��� 3
ெச�� ேச��கலா�. ெமா�தமா� 50 ��ட�
ேபா�டா�, ஒ�றைர டால�. ஒ� ��
ஹா��ட�� வர�கா���� ஆ���. சாைல��

நா� ேபா�� ப�க��� ஒ� ெப�ேராகனடா��
ெத�பட காேணா�. ேவ� �ல க�ெப��கார�க�
ப�� தா� க��� ப�ட�.
ேவ�டா�, ஒ� ��ட��� 3 ெச��. ஒ�
கா��யா�ேச. ேகா���� ேபா���� வ��
வ��� ஒ� ெப�ேராகனடா பா��த ஞாபக�.
அ�வைர தா���. எ� காைர ப�� என��
ெத���. ஒ� ந�பைன ேபா�,
வா��ைக��ைணைய ேபா�, வ����
பழ����ற�. ேதைவக�, அ�த அ�ைகக�,
எ�ச��ைககைள ����ெகா�ள ���ற�. ����
உதா�ன�ப��த�� ���ற�.
ேகா��� �தமான ��ட�. ஆ��ரா த�சன�
���������த�. ஒ� ேத��த
ெபா�மலா�டகார� ஆ����ப� ேபா�, ம�க�
சா� ��������, �ரகார� ���வ��,
நவ��ரக� ���, உ��ய�� கா� ேபா��,
�ரசாத� வா�� நக��� ெகா����தன�.
க���பா�ைவ�� ஒ�நா� ஏேத�� ஒ�
ேகா�ைல� கவ��க ேவ���. மன� ஏ�

இ�ப�� க�ட�� ேயா���ற�? �வைன
கவ��ேபா�.
�வ��க����� ப��ேவ�� க�����தா�க�.
ெகா�ச� ந�றாகேவ ேவ���ெகா�ேட�.
ேபானவ�ட� ப�டபா� அ�ப�. வா��ைக
க�ைமயாக மாறமாற மன� எ�த உத�ைய��
ஏ�க தயாரா����ற�. கட��ட� இைற��த�
அ�� �த�ைமயா� ேபா����ற�. ேகா�ைல
��� �ள��ைக�� �ரசாத���� ைவ�த
க�ைய ெகா�ச� வா�� ேபா���ெகா�ேட�.
”ெசௗ��யேமா�ேனா” - ேகா�� ஆ��� ச���
���க� ெத�ப�டா�.
“ெசௗ��ய� மாமா”
“வ�ற��ைலேய ெரா�ப. ேவைலேயா?”
“ஆமா� மாமா, ச� ெகள�பேற�”
“���”
ச��� ���க� ெதாட���யா�

ச��யநாராயண�ைஜ, ஆ�சேநய��� வடமாைல,
ைவ��ட ஏகாத�, அ�ேஷக� என பல���� 50,
100 டால� என உபயதாரரா�
இ��க�ெசா���ேக�� ச�����தா�. எ�
ேகா�� ெசல�க� 2, ����ேபானா� 5 டாலைர
தா��வ��ைல. �� அ�ேஷக�ைத உ�கா���
இ�ம���� பா��க�� ெபா�ைம��ைல.
இவனா� ேகா����� ெப�யதா��
�ரேயாஜன��ைல என �ைன�ேதா எ�னேவா,
ெரா�ப ெசௗஜ�யமா� ���ப��ைல
இ�ேபாெத�லா�.
வ��ைய� �ள��ேன�. அ��த� வா�மா��.
இ�ைல ெப�ேரா�. ஒ� �ேலா��ட�� டா�க�
ேரா� ச����� ஒ� ெப�ேராகனடா உ��.
கா�� வ��ைற ெரா�ப காய�ேபாட��டா�.
ஏ�கனேவ வ��ைய� ெப�யதா�
பராம��ப��ைல. ச�யா�� க��வ� �ட
இ�ைல. ஆனா� பாவ�, ஒ� பழ�ய ��ைர
ேபா� அைம�யா� இ��த இ����ெக�லா�
வ��.

வ�� தானா� ெம�வாக� ெச�ல
ெதாட�����த�. “ேட�, இ�ேபா ேவணா�.
பால�ைத தா��னா…”
ேக�பதா��ைல. ���வ� ேபால ச��
அைல��, ஆ��ேல�டைர தா��ய
�த��ர�ேதா� ெம�ல ஊ��� ��ேற
�����த�. ��� �ர��� ெப�ேராகனடா
ஒ���த�. பால� ஏ����தா� ப��.
அட�ைச. மன� ேவகமா� ேயா��த�. ஒ����
அ��� எம�ெஜ�� ைல�ைட �த��
ேபா�ேட�.
������� ��னா� ேவகமா� வ�த
கா��கார�க� இ��ப� ேபா� வ��, �தா���,
மன���� ���, �ைற�க எ� �க� ேத�,
அ��த ேல��� நக���ெகா����தா�க�.
யா�� ���த��ைல, எ�ன ஏ� என
ேக�க��ைல. ேரா��� ஈ, கா�கா இ�ைல. ஒ�
சாைலேயார �ள�� �ட இ�ைல.
��ட�. அ�த ச�ய� தா� காரண�. எ�

க���� இ��� 5 �ேலா��டராவ�
ஓடேவ��ய�. வ���� ��ட� ஃேப�
ெப�யதா� ைவ�� அ� ��ச���த ெப�ேராைல
ேவகமா� �������ற�. வ���� அ�தைன
ைல�கைள�� அைண�ேத�. சா�ைய ����
ம�ப� இய�க ��ப�ேட�. ெகா�ச� ஓ�னா�
ேபா��. �ஹூ�, கா� �ள��வதா��ைல.
ெவ�ேய ப� ச�ேற த��த ெவ��களா�
�ராக ெப�� ெகா����த�. ��ைர�
ெபா��ப��தா� வ��ைய ������
ப����� நட�கலா�. ஆனா� காைர
அ�ப�ெய�லா� ������ ேபாக��டா�.
ேபானா�� ந��� ேபா� 2 ��ட� ேகா�
பா���� ���� தரமா�டா�க�.
யாைரேய�� அைழ�ேதயாக ேவ���.
ஒ��கா� வ�டா��ர கா� ேரா�ைச� ச���
எ���� ெதாைல����கலா�. இ�ேபா�
����டா� வ�� ஒ� ��ட� ெப�ேரா� தர 50,
60 டால� தா�����வா�க�. ஒ�றைர டால�
ேச��க ஆைச�ப�� 60 டால� ெசல�.

ந�ப�க� யரைரயாவ� அைழ�கலாமா என
ஃேபாைன ����ேன�. ச�ெடன கேண��
ஞாபக� வ�த�. இ�ப�யாவ� என��
�த��ைறய�ல. ��ெபா� �ைற�� இேத
ேபா� வ�� ��� உத�����றா�.
எ�ன���ேகா ���� ஒ� ேக�� 5 ��ட�
ெப�ேரா� ைவ����பா�. ெகா�ச� கறாரா�,
�� ஜா��ரைதயா� வா�பவ�.
“ம�� ெசா��டா”
”��லதா� இ���யா? ேக� ���� ேபா��
ெவ�ல. ெவ�����யா?”
“அட�பா� ம�ப��மா? ஒ� 2 ��ட� இ����.
எ�க இ��க?”
“�வச��யநாராயணா ��ட�க. டா�க� ேரா�
பால���� ெகா�ச� ���”
“�வா ெட��ளா? அ�கதா�
ெகள������ேகா�”

”ஓ எ�ேபா வ�ற?”
”��ரா �ழ�ைதகைள �ள������கா. அ�கேய
இ� �. ஒ� 15 ������ள வ���ேவ�.”
”ம�� ெகா�ச� ���ர� வாடா”
ச�� உ�� வ�த�. �ர�சைனக��� அ��ேலேய
���க�� ஒ������றன. ஆனா� ���க���
ந�ைம ���தவைர ேசா��க ����� ேபால.
வ��ைய ெமா�தமா� அைண�தப�யா� ெம�ல
உ�ேள ��� ஊ��வ ெதாட�����த�.
���� 15 வ�ட� இ��� பழ��பழ� ��ைர
அல��ய�ப��த ெதாட�����ேத�. ேகா���
எ�தா� கழ��வத��� ேதாதான ேதசலான
�ைவ ேபா���ெகா�� வ�த� �ச�. �த��
கா� �ர�க� �ைற�க� ெதாட��ன. உ�ண�
ேவ�� ����� கா� �ர�கைள
உரா��ேத�. ெபா�வா� இ�ேபா�ற ���கால
கா����த�� ஒ���� ேவ� வ�����. இ��
பரவா��ைல… இ�ைல அைத ேயா��க��டா�.
ேயா��தா� வ�����. ஆமா�, அெத�ப�

ேயா��தா� வ�����ற�?
ேட�, வ�� ெதாைலடா ���ர�.
ெசா�ன 15 ��ட�க� ஆ����த�.
அைலேப��� க�கார�ைத பா����ெகா�ேட
இ��த� மன��, க���. மன� 15வ� ��ட
���� ஒ� ��ைவ எ��பா�����தப�யா�,
அத�� ேம� தா�காம� பரபர�க
ெதாட�����த�. ��� தா�க��யா�
ஏ��ெகா����த�.
உட�ைப������ெகா�ேட�.
ேட�, வ�� ெதாைலடா ���ர�.
ெவ�ேய -18 ��� ெச��ய� கா��ய�
அைலேப�. -18 ��� ெச��ய� எ�றா� 0 ���
ஃேபர��� வ�ேம? F = 9/5C + 32, C =
(F-32)5/9 இ�த இ� ஃபா��லா�க��
மற�பேத��ைல ஏேனா.
ேட�, வ�� ெதாைலடா ���ர�.

இ�ப�ைத�� ��ட�க� ஆ����த�.
ஜா�ெக��� இ��த தைலைய ��� ‘ஹூ�’ைய
இ��� ����ெகா�ேட�. �ள�ைஸ தா��
ைக�ர�க� ���� வ��க� �வ�����தன.
உட� நா� ேம� த��� ப�ட�ட�
������ெகா�வ� ேபா� �ரான
இைடெவ��� ����� அட��ய�.
எ��வ��� வ�� ஒ�ெவா� கா�� ஒ� ெநா�
ெவ��ச���� கேண�� காைர க�க�
ேத�ய�.
ேட�, வ�� ெதாைலடா ���ர�.
����� ேபான�ட� அ� எ�ன ெசா�வா�?
அவ�ட� ெசா�லலாமா? ெசா�லா�
இ��க���மா! ேகா��� எ�தைன ேநர�
இ��ேப�, வா�மா���� எ�ேபா� இ��ேப�
எ�லா� ஒ� கண��� ைவ����பா�. எ���
மைற�க ��வ��ைல வரவர. மன�� �ைன�பைத
�ட ெசா�����றா�.
”அ�பேவ ெசா�ேன�, �ேனால ேபாகாத��”

“அ�பேவ ெசா�ேன�, ஒ��� 70 டால���
ேரா�ைச� ச��� வா����”
“அ�பேவ ெசா�ேன�, ேக� ேபா���ேகா��”
அவ� ���னா� �ட பரவா��ைல, �����
ேபாகேவ���. இ�ேகேய உைற�� சாவத��
அ� பரவா��ைல. ஒ� ைச��கார�
���ப���காக ஒேரகா�� 3 நா� ����
அைல�� ெச�தாேன?
ேட�, வ�� ெதாைலடா ���ர�.
எ��ப�க சாைல�� ஒ� கா� வ�� ��ற�.
கேண� தைல ெத��த�. ெவ�ேவகமா�
இற��ேன�. ெவ��� கா�ேறா� ேச���
இ��� ஏக���� ����த�. சாைலைய கட��
அவ� காைர அைட�ேத�. அவ�� இற��
கா�� �ர��ைக �ற����தா�. ஒ� ேகைன
எ��� ���னா�.
“ம��, 2 ��ட� இ����� �ைன��ேற�. இ�
� பா����ப�ல? இ�ல இ��க�மா?”

உ����� ��ய ெவ��ச��� ��ரா
��னைக�க ��ப�டா�. �ழ�ைதக� கா�
��ற� ெத�யா� ���தன. அவ�கைள
இத��ேம� ப��த��டா�.
“இ�ல பா����ேப�. � ெகள��டா. ெரா�ப
ேத���”
அத����� ேரா�ைட கட��, எ� கா��
ேட��ைக �ற��, ேக�� இ��த ெப�ேராைல
ெகா��, ேட��ைக ��, காைர உ�����த�
கன� ேபாலேவ �க��த�. ’இ�றா, வ�ய வ�ய
உன�� ஊ�தேற�’ என க��� ெகா�ேட
ெப�ேராகனடா��� வ��, அ�த �ர����ெப�ற
3 ெச�� ேச��� அ�ைடைய ேத��தா�
உ�ேள கைட�� ஆைள பா� எ�ற�.
இ�தைன க�ட�ப�ட��� அ�த 3 ெச��ைட
��வதா��ைல. ப����� ந�வா��ரமா�
இ��த ��ெப���கைட�� ேவகமா� ����
நட�ேத�. கா�� ��ட� உைற�க
ஆர����ரா� இ�ன�� உட� ����

ந����ெகா����த�. ைக, கா� �ர�க�
இர��� ���� எ��த�.
“ெப�ேராகனடா கா�� ெவா�� ஆகைல”
ேகா�ைவயா� ேபச��ய��ைல.
“ஆமா �ரா�ள�. உ�ள ேவைல ெச���. ந�ப� 7
தாேன? ேக� ேபா���� உ�ள ேப
ப����க.”
ெத�வான ஆ��ல��� ெசா�னா� கைட��
இ��தவ�. ச�ெயன ெவ�ேயற எ�த��ேத�.
”இ��க. அ�த vent �ழ ����க ஒ� ��ஷ�”
”எ�ன?”
“இ�ல �டா கா�� வ�� அ��� �ேழ”
கைட�� இ��தவைன இ�ேபா�தா� ��தா�
பா��ேத�. வட இ��யனா, பா��தா�யா என
ெசா�ல��யாத ஒ� ெத�கா�ய�. இைளஞனாக
இ��தா�. இ�� ப���றா� ேபா��.

“ைகய ��� அ�த ெவ�� ��ட கா���க.
இ��� ெப�ட�”
“இ�ல ெவ�ல ெகா�சேநர���� ���ல
இ��ேத�. அதா� தா�க��யைல”
��னைக�� “�லா�� ைம ஃ�ெர��” எ�றா�.
ெசா�ன�ேபா� ைக�� ேநர�யா�
உ�ண�கா�� ப�ட�ட� அத�காகேவ
கா����தா�ேபா� �ர�க� த���ைசயாக
���� ��ைட வா���ெகா�ட�.
”��� இ�ேபா பரவா��யா” �����
ேக�டா�.
“ெரா�ப. உ�ேர வ�த� ேபால இ���”
உைரயாட� அ�ப�� ஓ� அட���யான ெமௗன�
�ல�ய�. அத�� ேம� ஒ� ெப�ேரா� கைட�
கார�ட� எ�ன ேபச? �ெர��கா�� ����
��ச�த� �ட ெப�தா� ேக�ட�. ெப�ேரா���
கா� த�� �ள�ப எ�த��ேத�. “இ�ேபா எ�

�ஃ�� ��யற ேநர�” என ெமௗன�ைத
கைல�தா�.
இைத எத�� எ��ட� ெசா��றா� என�
ெத�ய��ைல - “எ�ன?”
“இ�ல எ� �ஃ�� ��யற ேநர�. இ�ேம கைட
இ��கா�. ெவ�ல ேக� �ேடஷ� ம���தா�”
“ந�ல� ����� இதமா� ����� ேபா�
���” ��னதா� ���ேத�.
“உடேன எ�க ேபாற�? ெவ�ல ��ைபைய
��ைட�க��, சாமாைன உ�ள ெவ����,
ெகா�ச� �ேனா ��ய� ெச��, ப�ைச
����…” எ�ேனா� ேப��ெகா�ேட ெவ�ேய
வ�தா�.
“���. ச� பா��ேபா�” என எ� கா���
நட�ேத�.
ெவ��� ��பைன�� அ������த
இ���ஆ�� ேக�கைள ஒ�ெவா�றா�

கைட��� ெகா�� ேபாக�ெதாட��னா�.
������த ப�ைய� கா�� ��� ேபால
பற�க����ெகா����த�. கா�� ேவக����
க�ணா�� கதைவ அவ� அ���� �ற�க
ேவ�����த� ஒ�ெவா� �ைற��.
அவைன ேநா�� நட�ேத�. நா�� �ல ஆ��
ேக�கைள எ��� உ�ேள ைவ�க ஆர���ேத�.
��� இ�ேபா� அ�வளவாக� ெத�ய��ைல.
***
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��ெயா�

(ச�க வைலதள�க�� எ���
ெகா������ �றைமசா�கைள
அைடயாள�கா��� ப��.)
SK ெச���நாத� | ���ட� | @skclusive
தய�கேம �த� ப�
�ரத� பழ�கமாகா�
�றைமக��� ஏ�ப �ர�சைனக�
அ��ைர எ�ப� த�ெப�ைம

உணர�படாமேல இ��ப� தாேன
�த��ர�
ச���� ெகா�த� எ�ப� ந���ைக
�ேராக�
உளற�படாத உ�ைமேய ரக�ய�
���ேதா�ப�� Wi-Fi password
ேச��க�பட ேவ���
கவ��க�படாத ேபா��
ெதாடர�ப�வேத அ�கைற
ெசா��க��� ����
ெகா����பா�க�
கா� ����வேத ச����த�ைம
��ேவா� ����ேபா�
�க��� த�� ������றா�க�
எ��ட� ேப��ெகா��� �வார�ய

த�ண�க� ெமௗன�
எ�ற�ய�ப��ற�
��டா�க� ேந�ைமயானவ�க�
ந�� பாரா��வ���ைல
உற�க��� ேவ��ைக கா���ற�
கன�.
”உ�கள எ�ப� பாரா��ற�ேன

ெத�யல” இ�ப��தா� பாரா�ட
ேவ������.
கைலஞைன அ�த�ப���தைல�ட
அ��க�ப���த� ஏ���ைல
ச���� ெகா�ள�ப�மள���
�றைமைய வள���� ெகா�டா�
ேபா�மான�
***
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மாெதா�பாக� : ச��ைச��
ேபாரா�ட�� - ���ண�ர�

ேபாரா�ட�கா�க� தைடெச�ய� ேகா��
மாெதா�பாக�� அ��த பாக�களான அ��தநா�
ம��� ஆலவாய� ஆ�ய இ� நாவ�க��
���ைர�� ெப�மா���க� ஒ� ��
���ைப எ��� ேச������றா�. ��தக
ெவ����� அதைன வா��க�� ெச�தா�.
“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�ரெமா�. 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�.”

மாெதா�பாக� ெதாட�பாக� கட�த ஒ�மாத

கால����� ேமலாக ெப�மா���க� ச���க
ேந��த ம�ம நப�க�� ெச�ேப� �ர�ட�க��,
ெந���த�க��, மன அ��த�� வ��த�
அ��க���ய ஒ��. ம�த உற�க��
அக���க�கைள ������� பைட��கைள
�ட, ம�த உற�க�� வா��ய�
�ர�சைனக���� காரணமான �ற���க�கைள
������� பைட��க��� சா�ய, மத
அைம��க�� ��ன��� இய���
அைம��க� எ������ர� எ���வ��
ஆ�பா�ட�க� ெச�வ�� ச�க� ���ல���
இ��ைலைய� தா� கா���ற�. த�எகச
ேபா�ற ��ேபா�� அைம��க� த�ழக���
ப�ேவ� ப��க��� ெப�மா���க���
ஆதரவாக� �ரெல��� உடன�யாக ஆதர�
ெத���த� பைட��� �ழ�� �தான
ந���ைகைய அ�க��க� ெச��ற�.
கால இைடெவ��� ஏேத�� ஓ� இல��ய�
பைட�� – இல��ய� �ழ��� ெவ����,
வாசக� �ழ��� ெவ���� பரபர��ட�
ேபச�ப�வ� கவன��ட� ஆராய�பட ேவ��ய

ஒ��. ஒ� கடேலார �ராம��� கைத (ேதா���
�கம� �ரா�), க��� (பாமா), ேகாேவ��
க�ைதக� (இைமய�), ஆ��� உல� (ேஜா �
���) ேபா�ற ந�ன பைட��கைள இத��
உதாரணமாக� �றலா�. அ�த வ�ைச��,
இ����வ அைம��க�� சா�பாக
��ென��க�ப�ட ேபாரா�ட��� காரணமாக
ேம���ய பரபர��� ப��ய�� மாெதா�பாக�
எ�ற நாவ�� ேச������ற�.
நாவ�க� தா� இ�ேபா�ற பரபர�����
ெப��பா�� உ�ளா��றன எ�ப��
கவ��க�த�க�. ஏென�� “நாவலான�
வா��� ��ைமைய� ��யாக�
ெகா�ளேவ���” எ�ப� நாவ��
அ��பைடக�� ஒ��. த�ம�த வா���
��ைமயான�, அவைன / அவைள� சா��த
கலா�சார� ��ன��ட� ெந���ய
ெதாட��ைடய�. இ��ய கலா�சார� பல��
சா�கைள��, பல�� வ�பா�கைள��
ெகா�ட�. எ��� வ��� ச�கர� ேபால
மத�� சா��� அைம������றன.

மத�� சா��� �����ைண�த நாக�க���
ஒ�பானைவ; ேகார�ைத சா��ய�ப���� ஆ�ற�
வா��தைவ; ந��ைன �ர��� ���கைள��,
அத� ந���த�ைமைய� ச�க����� கட���
��ய ப�கைள�� ெகா�டைவ. அதனா� தா�
மத�� சா��� ������ இய�க���ய
ச��களா� கலா�சார��� எ��ப�மாண�கைள�
த� பைட��க�� யதா��தமாக� ப�� ெச���
பைட�பா�க� ேநர�யாகேவ �ர�ட���
உ�ளா�க�ப��றா�க�. ெதாட��த
ெந���த�க���� ஆளா�றா�க�. அவ�கள�
பைட��ைன தைட ெச�ய� ேகா���,
எ��தாளைர� ைக� ெச�ய� ேகா��� சா�ய,
மத அைம��க� ச�க��� �� ��� அ�த�
பைட�பா�க��� எ�ராக� �ர�
ெகா���றா�க�.
கலா�சாரமான� இட���� இட�, கால����
கால�, �ழ���� �ழ� மாற���ய�.
உதாரணமாக, ஐேரா��ய� பழ����ன�க��
ஒ�வைக�ன� ப�மைல�� �டார� அ���
வா�பவ�க�. அவ�க� வழ�க�ப� �����

உற�ன� வ�� அ�ைறய இர� த��னா�,
����ன���� தன� மைன�ைய ப��ைக��
அ��ப ேவ���. இ� அவ�கள�
ெதா�ம�பழ�க�. நம�� ேவ��ெம��
இ�ெச�ைக அ����ைய ஏ�ப��தலா�.
இ�பழ����ன�கைள� ப�� எ���ேபா� இ�த
�ஷய�ைத மைற�க ேவ��ய அவ�ய� இ�ைல.
ஒ�ேவைள த�கால பழ����ன� இ�த�
பழ�க�ைத� �ற�� நாக�க வா�ைவ
ேம�ெகா�ளலா�. வரலா��� ேவ� �����
பா���� ெபா�� நம�� அ��ய�ப�ட
அ����க� �ைறயேவ கா������. அத�காக
வரலா��ைன இ��ட��� ெச�ய ��யாேத!
ேவத கால�����ேத �ேயாக �ைற இ���ற�.
மகாபார��� �ட அ��ைக�� அ�பா�ைக��
�யாச�ட���� ���தான�
ெப�����றா�க�. ����� மா����� �ட
தம� �த�வ�கைள� பா������
ெப�ெற��க��ைல. இைவயா��, இ����வ
அைம��க� ேத�ய �லாக அ���க� �����
பகவ� �ைத இட�ெப���ள இ�காசமான

மகாபாரத��� வர���ய சார��ள தகவ�க�.
ேபாலேவ, மாெதா�பாக� நாவ��� மக�ேபற�ற
த�ப�க�� உள�ய� ��க�கைள ��ைவ�பேத
பைட��� ைமய�க� எ��
எ����ெகா�டா��, �ழ�ைதய�ற ெப�க�
���ெச�ேகா� மைல� ேகா��� நட���
���ழா�� ப���யம�ற ஒ�வ�ட����
சட��� ெபயரா� ��� தான� ெப�வ� தா�
நாவ�� �ைண ைமய�க�. நாவ� இதைன
��பமாக� ப�� ெச��ற�.
அதனா� தா� ஆ�எ�எ� ம��� �ேஜ�
ேபா�ற இ����வ அைம��க�
ெப�மா���க��� ெந���த�
ெகா���றா�க�. ��தக� �ர�கைள� �����
ெகா�����, எ��தாள�� உ�வ��ைன
ெச��பா� அ���� ேபாரா�ட�
ெச�����றா�க�. மாெதா�பாக�
நாவைல�தைட ெச�ய�ேகா���, இ�நாவ��
அ��த பாக�களான ஆலவாய� ம���
அ��தநா� ஆ�ய நாவ�க�� �த�ப��ைப

ெவ��ட� தைட ெச�ய� ேகா��� �ரெல���
ஆ�பா�ட�க�, ேபாரா�ட�க� ெச��றா�க�.
�ல�பர��� ���ைய� ப�� ெச�வ��ேட,
எ�ய ம�த�க�� வா�ைவ��
கலா�சார�ைத�� ப�� ெச�வ�
ெப�மா���க�� த�� �ற��க�� ஒ��.
�ழ���ற� த����, ஏ�ெவ��, க�கண�, �ள
மாதா�, மாெதா�பாக�, ஆள�டா� ப��,
���� ஆ�ய எ�லா நாவ�க��� இ�த�
�ற��ைன நா� காண ����. இ�பைட��க�
யா�� �ராம�கைள��, �� நகர�ைத��
களமாக� ெகா�டைவ. ப�ேவ� காலக�ட�க��
�க�பைவ. �வசா�க��, ��யா�க��,
அ�த�த� கால க�ட���ேக�ப வா��ைன
எ��ெகா��� ���யாபா�க�ேம
பா��ர�களாக உல��றா�க�.
மாெதா�பாக� 2010-� ஆ�� ெவ�யான, ைசவ
கலா�சார வ�பா��ட� ெதாட��ைடய ஆவண�
�ைன�. இ�நாவ�� ஆ��ல ெமா�யா�க�
கட�த ஆ�� ெவ�யா�, �க �ைர��

இர�டா� ப���� க�� வாசக கவன�ைத��
ெப���ள� ����ட�த�க�. இ���ன���
வ�� ைமய� பா��ர�களான கா���
ெபா�னா�� �ழ�ைத��லா� த�ப�க�.
இவ�கள� ஆ�மன� ��க�கைள��, அத�கான
���ைன ேநா���� வா�ெமா� வரலா��ைன
ஆதாரமாக� ெகா��, கால�ைத� �ர�ப����
பைட�பாக ச��ைச���ளான இ�நாவ�
��ைவ�க�ப���ள�.
ஆ��ேலய�க� கால��� நட�பதாக� கைத��
��ன�ப���ள�. கா��� ெபா�னா��
ஒ�வைரெயா�வ� அள� கட�� ேந���றா�க�.
தா� உ�����ராக ����� மைன�ைய�
�ழ�ைத� ெச�வ� ெப�வத�காக ேவ��
இ�ெனா�வ�ட� உட�ற� ெகா�ள
அ���வைத� கா��� மன� ஏ�க ம���ற�.
இ�தைன��� காம ேவ�ைக�� �க��� ச�தன�
���ெகா�� தன� ப��ப�வ�க�� சா�யாக�
ெச�றவ� தா� கா�. �ழ�ைத இ�லாதைத�
காரண� கா��� த��ட���� கா�ைய�
���� ��வா�கேளா எ�� உ�����

����றா� ெபா�னா. ெவ�ப��த ��யாத
எ�ண�களா� அவ�கள� உற�� ம�ம ��ச�
ஏ�ப��ற�. இதைன� பய�ப��� ெபா�னாைவ
14-� நா� ேத�����ழா���
அ������றா�க�.
���ெச�ேகா� மைல�� அ��தனா�யாக
�வெப�மா� அ��பா���றா�. அ��தனா�யாக
�வெப�மா� அ��பா���� ஒேர ெத�வ�
���தல�� இ�தா� எ�ப� ேகா��� த��
�ற��க�� ஒ��. இ�த மைல�ேகா���
நட��� 14 நா� ேத�� ���ழாவான� ப�ேவ�
கலா�சார� ��கைள உ�ளட�� இ��தா��,
14-ஆ� நா�� இர�� சட�� க�யாணமா���
�ழ�ைத��லாத ெப�க��கான �ழா எ�ப�
����ட�த�க�. இ�த ஒ�நா� ம���
���ப�தா� அவைள� த��� ���
���றா�க�. இர�ேநர� ���ழா�� ����
���� அவ�, தன��� ���த ஒ�வைன� ேத��
ெச�� அ�ைறய �ன� ம��� உட�ற��
ஈ�படலா�. ���ழா��� வ�� ஆ�க�
எ�ேலா�� �க��� ச�தன� ���ெகா��

வரேவ���. அ�ப� வ�பவ�கைள சா�யாக�
க��, அவ�ட���� ��� தான� ெப��
�ழ�ைதைய� ெப�ெற������றா�க�. அ�ப��
�ற��� �ழ�ைதகைள “சா� ��ள” எ��
ெசா�� வள��ெத������றா�க�.
த��� பழ����ன�� இன��� வா��
தா�வ�� கலா�சார�ைத ஆதாரமாக�
ெகா�டெதன மா�ட�ய� ஆ�வாள�க�
���றா�க�. ஆ� த���ெப� தன��� ���த
ஆ�கைள ேச���� ெகா�� வா������றா�.
���தவ�க�ட� உற� பாரா������றா�
எ��� ���றா�க�. �வசாய�ைத வா���
ஆதாரமாக� ெகா�ட ச�க வா��, ���ப
க�டைம�����, அத� ���யாக த�ைத வ��
கலா�சார� உ�வாக�� ��������ற� எ���
ஆ�வாள�க� ���றா�க�. இத� ��ன���
இய�ைக சா��த ��ெத�வ வ�பா��, அத�
��ன� ெப��ெத�வ வ�பா�� ேதா�ற�
ெகா�ட� எ��� ப�� ெச�����றா�க�.
இ��� �ட �ல பழ����ன�ட� இ�த �ைற
உ�ளதாக ஆ��க� ����றன. ஆ�வாள�க�

������� இ�த� ெதா�ைம� ��ன���
உத� ெகா��தா� ச��ைச���ளான
மாெதா�பாக� நாவைல நா� கவன��� ெகா��
ேவ���.
நாவ�� �� ப�க�கைள�� ப��காம�,
�����ட �ல ப�க�கைள ம��ேம ப��ப�
தவறான ��த��� இ��� ெச���. அத�கான
ேவைலைய� தா� �ல அைம��க�
ெச��ெகா�� இ����றன. அத�கான
ஆதாய�க�� காரண�க�� அ�த�த
அைம��கைள� ேச��தவ�க��� இ��கலா�.
எ��� பைட�பா�கைள இ� ேபா�ற
ெசய�க� தா� �ட����றன. ெப�மா���க�
�க��� எ�����த �ைன�தகவ� அத�ெகா�
உதாரண�:
“ஒ��ைற வாரணா��� அ�ேபாைதய ைவ�ரா�
ப�ேக�ற �க����� மகா�மா கா��ய�க�
ேப�னா�. ைவ�ரா� வ�ைக�காக�
ெபா�ம�க��� இைட�� ேந�� வைக��
ெச����த ஏ�பா�கைள� க�ைமயாக�

க���� அவ� ேப�னா�. ‘ெபா�ம�க��
ஒ�நா� வா��ைகைய�ட ைவ�ரா�� உ��
ஒ��� ெப�த�ல’ எ��� க����பட அவ�
ேப�� அைம�த�. கா��ய�க�ட� இ��� நா�
இ�த� ெச��ைய எ����ெகா��ேற�.
���ெச�ேகா� ெபா�ம�க�� அ�றாட
வா��ைகைய�ட எ� ��தக� ஒ��� ெப�த�ல
எ�� க���ேற�. நாவ�� ���ெச�ேகா�
எ��� ஊ��ெபயைர�� அத�
அைடயாள�கைள�� பய�ப��� எ��யைத�
த�க� வா���� வ� தவ� என உண��
���ெச�ேகா� ெபா�ம�க�ட� அத�காக ���த
வ��த� ெத����ேற�.
அ��� ெவ�யா�� ப���� ஊ��ெபயைர��
அைடயாள�கைள�� ���� ���ெச�ேகா�
எ�பத�கான எ�த� ����� இ�லாம� ப����க
உ�ேள� எ�பைத�� ெத�����ெகா��ேற�.”
பைட�பா���� பைட����� இ�ேபா�ற
ச�பவ�க� ����க�. கால இைடெவ�க�
����கைள �ர�����ெகா�ேட இ����றன.

இதைன ��ேய பைட�பா�க� பய��க
ேவ�� இ���ற�.
*
அ��த�கைள� ெதாட��� ெப�மா���க�
இ� எ�த� ேபாவ��ைல என
அ�������றா�:
எ��தாள� ெப�மா���க� ெச����டா�.
அவ� கட�ள�ல, ஆகேவ உ���ெதழ�
ேபாவ��ைல. ம��ற��� அவ���
ந���ைக�� இ�ைல. இ� அ�ப ஆ��யனா�ய
ெப.��க� எ�பவ� ம��ேம உ�� வா�வா�.
ெப�மா���க��� ஆதர� ெத�����
க����ைமைய ��ென���� ேபாரா�ய
ப���ைகக�, ஊடக�க�, வாசக�க�, ந�ப�க�,
எ��தாள�க�, அைம��க�, க��க�,
தைலவ�க�, மாணவ�க� �த�ய அைன���
தர��ன���� ந��க�. ‘மாெதா�பாக�’
�ேலா� �ர��ைன �����ட� ேபாவ��ைல.
ெவ�ேவ� அைம���க�, த�நப�க�

அவ�ைடய ஏதாவ� �ைல எ���� �ர��ைன
ஆ�க� ���. ஆகேவ ெப�மா���க� இ��யாக
எ��த ���க� வ�மா�:

1. ெப�மா���க� ெதா��த, ப����த ��க�
த�ர அவ� எ��ய நாவ�க�, ��கைதக�,
க��ைரக�, க�ைதக� ஆ�ய அைன��
��கைள�� அவ� ���ப�
ெப���ெகா��றா�. இ� எ�த ���
��பைன�� இ��கா� எ�பைத உ��பட�
ெத�����ெகா��றா�.
2. ெப�மா���க�� ��கைள ெவ�����ள
கால��வ�, ந��ைண, அைடயாள�, மைலக�,
கய�க�� ஆ�ய ப��பக�தா� அவ� ��கைள
��பைன ெச�ய ேவ�டா� என�
ேக���ெகா��றா�. உ�ய ந�ட ஈ�ைட
அவ�க��� ெப.��க� வழ����வா�.
3. ெப�மா���க� ��க�� ��கைள
இ�வைர வா��ேயா� தாராளமாக அவ�ைற�
����� ெகா����டலா�. யா��ேக��

ந�ட� என� க�� அ��னா� உ�ய
ெதாைகைய அவ��� வழ���ட� தயாராக
உ�ளா�.

4. இ� எ�த இல��ய �க�����
ெப�மா���கைன அைழ�க ேவ�டா� என�
ேக���ெகா��றா�.
5. எ�லா ��கைள�� ���ப� ெப�வதா� சா�,
மத�, க�� உ���ட அைம��க�
ேபாரா�ட��ேலா �ர��ைன�ேலா ஈ�பட
ேவ�டா� என�� ேக���ெகா��றா�.
அவைன ������க�. அைனவ���� ந��.
(�ர�ட�க�வ� பைட�பா��� �த��ர�ைத
ந���� �ய��க� அர�ய�
சாசன���ெக�ரானைவ. இ�� ஈ�ப�ட
அைம��க����, ஆத���� த�நப�க����
‘த��’ இத� க�டன�ைத� ப��ற�. சமகால
த�� எ��தாள�க�� ���யமானவரான
ெப�மா���க� த� ��ைவ மா��� ெகா��
���� எ�தேவ���. அத�� ேவ��ய

மேனாபல��, ஆதர�� அவ���� ��ட���. –
ஆ��ய�)
***
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ஓ� ஆ� - ஒ� ெப� அேசாக�

�ற� க�ைத �ம�சன���
எ�ய�, ெஷ�� வ������ேப�
கலா�சார��� �ரவாக� ப�ள���
தா�தாெய��� �ைற���ளா� எ�பா�
ெப��� மன�
க��ட ேவ��ய ெவ��ட� எ�ேப�
ஆ�க� கா���
���ட ேவ��ய ெவ���தா� எ�பா�
அெம��க� ெபா�ளாதார �����
��ல�� மரண�ைத காரணமா��வா�

மா�கா� �ைல� ச�����
மா���ய����� ெதாட���ளெத�ேப�
ேப���� ெந�ச� பயண���
�ய�ைவ�� ந��� ��ட உைன
� அழெகன நா�ைர�தேபா�
அழெக�ப� ��வ�
ெவ�வ�த பா�ைவவ� எ�பா�
வாகன� ஓ��த பால��ெனா�
சாய�கால நைட��
எைன� ����ெமன � பக��தேபா�
���ப�� ���கா���ப��
மன��ற��� ெந��தக� எ�ேப�
��த�� �லப�க� கட�தெவா�
��க� ெதாைல�த ெதாைல�ைரயாட��
காத� ����பத���
க��� சா�ப���மான
ஒ��ைம ����க�� ���� �ைள�ேபா�
அ�� ��யா� ������ப�
அ���� த�� �ஷய� தா�

வாேய� காத��ேபா�!
***
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கான� - �ன�மா கய�

ம� 5:00
ேலசாக இ��ட� ெதாட�����த�, ெச�ேபா�
டவ� ��� ���� �ைட�த�. சா�ஜு�
இ�ைல. அட�ைச, இ�த ேநர��� தா�
ெப�ேரா� ���� ேபாக�மா என ஆ��வா��
தைல ேம� ஒ� ��� ��� ���, ”இ�ைன��
மழ ெகா�ல� ேபா�� பாேர�” எ�ற �ர�
ேக�� ����னா�.
கா�� ேவைல��� ெச�� ����� ெப�க�
நைட�� ஓ�ட�மா� வான�ைத� பா��தப�
ேப�� ெச��ெகா����தன�. இவ��

அ�ணா�� பா���, உ�ைமேலேய வ�ேமா
எ�� �ைன�ைக�� ஒ� ெசா�� மைழ அவ�
அ�����த ����க�ணா��� ப���
�த�ய�.
எ�ேகா ��ன� ெவ�� ஒ�, இ� இ����
ச�த�, ஆ� நடமா�ட� �ைற�� ேபான�, இைவ
எ�லாேம இன� ��யாத ஒ��த பய�ைத
அவ�� உ�ள�கா�� ஏ��ய�.
ெச�ேபா� ‘அ��� ந��� ந��த ேம��’ என�
����ட�� தா� ெகா�ச� ஆ�வாச� அைட��
யாெர�� பா��தா�, �ைர�� ‘எ�ைம’ என
ஆ��ல��� ஒ���த�.
“ஹேலா”
“ச�யேன எ�வேளா ேநர�� ெவ�� ப�ேற�,
���ர� வ�� ெதாைல, மைழ ேவற வ����
இ���.”
“ஏ �� வ��ல ெப�ேரா� இ�ல�. உ�க
ஊ��� வ�ற வ��ல தா� எ�ேகேயா

��கேற�. டவ� ேவற இ�ல, எ�லா� எ� ேநர�,
இ�த�பயல வ��ய எ��க��டா��
ெசா����ேத�. எ����� ேபா� ெப�ேரால
�ரா� ������கா�.”
“எ�க ���ேயா அ�ேகேய ���, அ�பாவ
எ��தா�ல வர ெசா��ேத�.”
அவ� ெசா�� ���க�� ெச�ஃேபா� ேலா
ேப�ட��� ஷ�ட�� ஆக�� ச�யாக இ��த�.
ப�ெதா�ப� வய��ேக உ�டான சகல �த
வள���கைள மைற�க �ய�� ேதா���
ஆைடகேளா� அ�வ�ேபா� கா�� ���ஷ�
ெச��ெகா����த�, ��தாைர� ��� எ���
கா�க�� இைட�� �����ெகா��,
��ப�டாைவ பரதநா��ய �ைட�� க��
ஆ��வா�� ேம� சா��� ��றா�.
யாராவ� ைப��� வ�தா� அவ�க�ட�
ெப�ேரா� கட� ேக�கலா�. ேயா���� ேபாேத
ெசா�� ைவ�தா�ேபா� ��ல� ச�த�. ������
என ஒ� ேத��� இவ� அ��� வ�� ��ற�.

ச�ெயன மன�� ��ப� தராத இர��
இைளஞ�க�. பா�ைவயா� அவைள
அள��டப�ேய
“யா� ����� ேபா��? இ�க எ���
��க�க?”
ப�ெக�� மன� கன�தா�� “ெப�ேரா� இ�ல!
ஃ�ர�ேடாட அ�பா வ���� இ��கா�க.”
ைத�ய� ���� ெசா�னா�, ��ப�டாைவ ச�
ெச�தப�.
“ச� வாேரா�”
ெகா�சேம ெகா�ச� ெத��த ��ேவைஜ�
பா��தப� �டகமாக� ���� ��ல�ைட
�ள��னா�.
இ�ேக ��� ேநர�ைத� ெகா�வத�� ப�லாக
வ��ைய� த��� ெகா�� ேபானா� எ�ன?
ேயாசைன ச�ெயன�படேவ வ��ைய
த�ளலானா�.

��ெர�� உ��ண�� ெசா����. யாேரா
���ற�ைத ர��பதாக. இ�தைன ����த
கா���� மா����ெட��� ெவ�ப� பரவ,
வற�ட ெதா�ைடைய ஈராமா��யப�ேய
����� பா��தா�.
�ற� ெதாைல�� ஐ�ப� வயைத ஒ��ய
ஒ�வ�, ஆைடக� ைந�� ேபான �ைல��
இவைளேய ெவ��க� பா��� ��
ெதாட���ெகா����தா�. ��ெகன அ����,
��ெபன �ய��தா�.
*
ம� 5:30
“தா�, பாைதல உ� �ர�ட காேணாேம! ெர�ப
�ர� ேபா� பா����ேட�. எ�த வ�யா
வாேர�� ெசா�னாளா? ேபா� ேபா�� ச�யா
ேக�.” பத�ட��டேனதா� ேப�னா�.
“அ�பா! ஃேபா� ���� ஆ� ஆ�����பா”
ெசா�ன�தா� தாமத�, உற��ெகா����த

மகைன எ��� ���,
“ஏேல ஏ� எ�� ைச��ள எ����� ெத�கால
ேபா� தாேயாட �ட�ப��ச ெபா��
���தா�� பா����� வா!” அவசரமாக ஆைண
�ற���தா�.
“எ�பா மைழ ச�னமா ேப�� எ�ப� ேபாறதா�?
நா� ேபாமா�ேட�!”
“ெபா�ட���ள ஒ�ைதல ����. தா� ேவற
அ���� இ��கா? �� மாச� ��ன ேபா��
ேம� மக��� நட�த� யாவ���கா
இ�ைலயா?”
“அ�ப�லா� அ�த ��ைள�� ஒ���
ஆகா��பா”
“ஆக��டா��னா ���ர� �ள�� உ�
��டா�க ெர�� ேபர �ட ேச����க.”
தக�ப�� மக�� ஆ��ெகா� �ைச�� ேதட�
ெச�றன�.

*
ம� 5:45
மாத�டா�� �த� நா� அ�வ���� �லாதார
அவ�ைத, பா��பவ�க� �ெத�லா� எ��சலா�
ெவ��ப��. அேத �ைலைய� த�ேபா�
உண���ெகா����தா�, நைட�� ேவக�ைத�
���ய�� ��� வா��ய�, இ��கமாக
ேஹ��� பாைர ������தா�� ைக
ந���வைத� க���ப��த ��ய��ைல.
கா�க�� �� �� ந��வதா�� �ரைம.
ப���� ெட�ஷ� ஆ� ஒ��ைற மய��
���தைத �ைன���ெகா�டா�. அ�ப� எ���
ஆ�ட��டாெதன ேவ���ெகா�டா�.
ெசா��� ெசா�டா� � ெசா��ய மைழ
இ�ேபா� த� ��ர�ைத� �வ��ய�, ஒ��க
அரச மர� ேத�வத��� ெத�பமா� நைன��
��டா�.
மர�த��� ��கவா? ேவ�டாமா? எ��
�ழ��யப�ேய ���� பா��தா�. ‘ந�ல ேவைள

�ழவ� ேபா��டா�. அவைன� பா���
பய�ேதாேம என த�ைன�தாேன ����ெகா��
வ��ைய �டா�� ேபா��, உடேலா�
ஒ�����த ஆைடகைள� ���� ��டா�.
க��� �ரா��, மைழ ெவ��ச� ேபா�ட�.
��ப�டாைவ வ���� ேம� காய�ேபா��,
��தா�� ���ப��ைய ���� ����
����தா�. ேரா��� எ��ப�க� ப�கெள�லா�
கைரயா� �����ெகா����தா� �ழவ�.
ெதாைலவா� ��ல� ச�த�.
*
ம� 6.30
“ஏ ��ள அ�பாவ எ�க?”
“இ��� வரல�ேண. எ�னா���ேன�ேண?”
����யப�ேய ேக�டா�.
“அ�லா� ஒ����ல. இ�தா வாேர�” எ��
ைச��ைள எ����ெகா�� வட�கா�

�ள��னா�.
“எ�பா ெத�க நா� ைம�ல ஒ� ெவ�ள வ��
�ட���பா. ��ப�டா�� ெச���� அ�கனதா�
�ட���.”
“என�ெக�னேமா பயமா இ���. ந�ம �����
வ�த��� �சாரைணல ெத��சா ஏ��
�ர��ைன வ�மா�பா?” எ�� ேக�டவ��
க�ன��� பளாெரன அைற�தா�.
“‘ந�ம ��ல�� ெபா�� இ���. அ���
உன�� த�க��தா�”
“…”
“வ�� எ�த ப�கமா �ட����?”
“எ�ன��பா?”
“��னா� ைபதா எ���� பா��க
�ட�����ல?”
“வட�க பா���”

“இ�த� ப�க� ஆ�� வரல அ�ப ெத���
ப�க�தா� ேபா���க��. நா� ��ன
ேபாேற� � ந�மா�கள ���யா!”
“தாேயா�, இ�ைன�� எவ�� க������
அவ� ச�க அ��கேற�.”
*
ம� 6.00
�ைள�� அ��ைண பாக�க�� ஒ� கண�
�த���� ��ட�. ஓ�வைத� த�ர ேவ� வ�
இ�ைல, வ�த வ��ேலேய உ�ைர ைக��
���தப� ஓ�னா�.
�ழவ�� ��னா�ேய ஓ� வ�தா�. அவ��
ஓ�ட���� ஈ�ெகா��� இ�த வய�� இ�ப�
ஓடைவ�த� ெவ�யாக�தா� இ��கேவ���.
எ�த ம�தைன��, எ�த வய���, எ�த
இட����, எ�த� ��ைம�� ெச�ய ைவ����
ெவ�.

அ�ேபா� தா� கவ��தா�, ��ல��� ச�த�
ெம�ல ெம�ல மைற�� �����பைத.
ெத���� எ�ைலைய ெதா�� ேபா� மைழ
ஓரள� �����த�. ெப��கைடக�� த�
அ���� ெகா����தவ�க� இவ� வ��
ேகால�ைத பா��� எ�ன ஏெத�� �சா��க
ெதாட��ன�. ேகால� ேபாட வ�த ெப�க�
த��� ெகா��� ஆ�வசா����ன�. �ழவ��
��னாேலேய வ�� ��டா�.
ேம�� ேக�க�� ெசா�ல ெதாட��னா�.
எ�லா�� ெக�ேக ��ேக என ����
“இ�த�ைப��ய�ைத� பா��தா பய�ேத” என�
ெசா�ல, இவ��� ேகாப� ஏ�ய�. இ�வள�
ேநர� ப�ட அவ�ைத ஒ� ைப��ய�தாலா.
அவமான�� ேகாப�� ஒ�ேசர எழ �ழவ��
க�ன��� பளாெரன அைற�தா�.
��ட��� இ��த ஒ�வ� “இ�த� ெப����
இேத ேவைலயா ேபா��. வய� ��ைளக
��னா�ேய ��யற�. இ�ப�ேய ��டா

ச�படா� நா� சா�� சா��னாதா� ஒ��கா
இ����” எ�� ெசா�ல,
இ��� �ல ேஜா�� ைகக� ேச��� �ழவைன
அ��க�ெதாட��ய�.
*
ம� 7.00
“ஏ, தா� இ�தா��கா�ல. ய�பா� இ�பதா�
��ம�ல. எ�னல வ� மா���யா? உ�ைனய
ேத� ெப�ய கேலாபரேம ஆ���.”
“ஒ����ல�பா இ�த ைப��யதாலதா�
இ�வேளா �ர��ைன��” எ��ச� கல�ேத
ெசா�னா�.
ைககா��ய இட��� �ழவ� ���� �ட�தா�,
ேமெல�லா� ர�த �ரா���, உத� ������த�,
ேமலாைட ���� �லா�
ெதா���ெகா����த�., ேமேல பா���
�����ெகா����தா�.

உ�� பா��� கத�னா�.
“ஐேயா ேபா��ேம�”
“எ�ன ஆ��?”
“இவர ஏ�டா அ����க?”
“அ�த ெபா�����டேய ேக��க”
ேக�க எ�த��தவைர ைக����� இ���
��� மாத�க��� �� �த��ைறயாக
ேப�னா�.
”இ�த மகள நா� கா�பா���ேட�”
ெசா����� ���� ���� ���� ����
ஓ��ெகா����தா� அ�த ைப��ய�கார �ழவ�.
***
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த�� எ��� ஆ�, இ��� ஓ�� ெகா�� தா�
இ���ற�. ச�க இல��ய� அ�த ஆ���
அ��� உ�ள ஊ��. �ல ேநர�க��, ஆ���
���ைல எ���, ஊ�� �ர���!
ச�க� த�� - 2500+ க�ைதக�; 700+ க�ஞ�க�.
ம�ன� x க�வ�, தைல� x பர�ைத, ஆ� x
ெப� - அைனவ�� எ����
அைவேய��! �ற�� ஒ��� எ�லா உ�����!
ச�க� த�ழா��� ���க ேவ��ெம�� எ�ன
ேதைவ? ஒ��ேம ேதைவ��ைல, உ�க�

டா��க உ��ைப� கழ��� ���க ேவ���.
அ�வள� தா�! யா�� - ேசா��, Life Jacket
ஒ��� ேவ�டா�. மன���� காத� இ��தா�
ேபா�� – ��ெலன இற��� ����ெவன�
���கலா�! காத� - காம�, அ�� – பைக,
���ப� - அ�வ�, ேபா� – அைம�, ஆ�� வ�க�, இ��� பல�பல.

ச�க இல��ய� - இ� ஒ� வா��! ெதா� த��
வா��!
*
ச�க� த�� வா��க இல�கண� ேதைவயா?
ேதைவ இ�ைல. இல��ய�, இல�கண�, இர���
ெதாட���ளைவ. இல��ய��� இ��� தா�
இல�கண� �ைள��� (Standards). இல�கண�ைத
ஒ��, ம�ற இல��ய�க� நட��� (Life). As life
progresses, new standards evolve. இ� ஒ� ெதாட�
ஓ�ட�!

இல��ய� = இல�� + இய� = இல�ைக
இய��வ�
இல�கண� = இல�� + அண� = இல�ைக
அைடய வ� அைம�ப� (அண� - வ�)
நா� ஓ� இல��ய� எ�த ேவ���. எ� இல��
எ�ன? 1) �க�சா� ப��� உலக� ேபா��� 2)
அர�ய� �ைழ�தா��� அற� ��றா�� 3)
ஊ��ைன உ��� வ�� ஊ���. இ� தா�
இல��! அைத இய��யா� ��ட� (இல�� +
இய�). இ�த இல�ைக எ�ப� அைடவ�?

எ�ன மா�� நாடக�? எ�ன கா��க�?
எ�ெக�லா� இைச, ப� வர ேவ���?
��ற�ைத எ�ப� வ��ன ஓைச�� கா��வ�?
காதைல எ�ப� ெம��ன ஓைச�� கா��வ�?
எைதெய�லா� ேச���� க��னா�, இல�ைக
அைடய அண� (வ�) �ைட���? (இல�� +
அண�).
*

த��� �க� பழைமயான இல��ய�க�
�����, ��நாைர. இைவ �ைட�க��ைல!
ைக��� �ைட��� �க� ெதா�ைமயான ��
ெதா�கா��ய� (�� 700��� ��னா�). ேப��
கா��ய� என இ��தா��, இ� ஓ� இல�கண�
கா��ய�. ெதா�கா��யேம த���� ஒ�
ெச��ய அ��தள�!
ச�க இல��ய� என நா� இ�� கா�ப�
ெப��பா�� கைட�ச�க கால� (�� 300).
ெதா�கா��ய� இைட� ச�க� (�� 700).
அத��� ��ேப இ��த� தைல�ச�க� எ��
�த� ச�க�.
ச�க� எ�பேத வடெசா�ேலா? எ�ெறா� ஐய�
�ட எ��ப�ப�ட���. வடெசா� “ஸ�கம�”
ேவ�; த��� “ச�க�” ேவ�. (�க�த� - க�த�
ேபால� தா� இ���. ��னா� �ராண�தா�,
இ� ெபய�க�� ��கைனேய ���க� �வ��
��டா��, இ� ெபய�க�� ேவ�; ெபா���
ேவ�!)

�ள��� ஒ��� ெப�வ� �ள�க�. அேத
ேபா�, ச�� ஒ��� ஒ��� ெப�� அைவ
ச�க�.
*
ச�க இல��ய��� அ��பைட� �� �ைண: 1)
அக� - of the self (internal) 2) �ற� - of the world
(external). �ைண எ�றா� ஒ��க� எ��
ெபா�� - அக ஒ��க�, �ற ஒ��க�! �ைண��
உ�ப�� �ைற.
அக��ைண: 7 (��ைல, ����, ம�த�, ெந�த�,
பாைல, ைக��ைள, ெப���ைண). �ற��ைண:
10+ (ெவ��, கர�ைத, வ��, கா��, உ�ைஞ,
ெநா��, ��ைப, வாைக, பாடா� etc). �ைண�
ெபய�கைள� கவ���க� - பல�� ��க��
ெபய�க�. த�� இல��ய� ��க� இய�ைகைய
ஒ��ேய!
ப��� தைல அ�ர�, ப��ெர�� ைக சா�
எ�ெற�லா� இய�ைக�� மாறான “�ராண
unbelievables” ஆ��த��� இ�ைல! ��னா�

ேச��ைகேய.
*

ச�க இல��ய��� 2 ெப�� ���க�
ேம�கண��, ���கண��. ���கண�� எ�றா�
��ைம அ�ல (ஆனான�ப�ட ����றேள
���கண�� தா�!). �ைற�த அ���ள பாட�க�
���கண��. அ�கப�ச� 4 வ�க�. அத��� ேம�
உ�ள அ�க� ேம�கண��! ப�ென�
ேம�கண�� - எ���ெதாைக & ப���பா��;
ப�ென� ���கண�� - �ற� �தலான 18
��க�.
இ�ப� வைக�ப��� ைவ�த� ��பா� தா�.
த�� ம�ன�க� / ெப��க�ஞ�க��
ஆ�வ�தா�, இ�ப�� �ர��� �ர��
ைவ�க�ப�டன! ஓ� ஒ��� �ைறைய ஒ��ேய,
இ�ப� வ�ைச�ப��த� ப�டன. பா���
எ�ைண ைவ�ேத ����யா? ��ைலயா? எ��
�ட� ெசா�� �டலா�.

இ� கால வ�ைச அ�ல! ப�ேவ� கால�,
ப�ேவ� க�ஞ�க�� �தற�. ஓ�ய���
வ�ண� �தற� ேபால! இ�த வ�ண� �ர��ேய
ச�க இல��ய�! எ��� ெதாைக கால�தா�
���; ப��� பா�� ச��� ���; ���கண��
இ��� ���, ச�க� ம��ய கால�.
*
எ��� ெதாைக: இ�� எ�தைன ��க�?
எ��� கா� ����� எ�தைன கா�? எ��
ேக�ப� ேபா� தா�! 1. ந��ைண 2.
���ெதாைக 3. ஐ����� 4. ப����ப��
(�க�பழைமயான�) 5. ப�பாட� (கல��க� ந�
ந�ேவ எ���, அழ�ய இைச ��) 6.
க��ெதாைக 7. அகநா�� 8. �றநா��.
எ��� ெதாைக�� �ற�ேப அ� ஒ� ெதா���
(Team Work). ஒ�வராேலேய எ�த�ப��
�ட��ைல! எனேவ ஒ�தைல� சா�� (bias)
இ�ைல! �ல பாட�க� இைட� ச�க�; ம�ற
பல�� கைட� ச�க�. இைச�� உ��!

ப�-பாட� ப��� வ�த� (Melody); க�-ெதாைக
க�-வ�ேலாைச (Rock); ��� / வ�ண�
ேபா�ற இைச� ��கைள�� காணலா�. ஒேர
பா����� பல ெசா�த�கார�க� உ��!
பா�ைட எ��பவ� க�ஞ�; பா���� இைச
அைம�பவ� பாண�; பா�பவ� / ஆ�பவ� �ற�.
*

ப��� பா��: இைவ ����� ச�� ��.
அைன��� த��ப�ட க�ஞ�கேள; �� ��க�
அ�ல!
1. ����கா���பைட (கால�தா� கைட�
எ���, இைற எ�பதா� �த��
ைவ�க�ப�ட�) 2. ெபா�ந�ஆ���பைட 3.
��பா� 4. ெப��பா� 5. மைலப�கடா�. இைவ
ஆ���பைட ��க�; இ�த ம�னைன ேநா��
ேபானா�, இ�த� ப��� ெபறலா�; அ��
ெச��� வ� இ� என� ேப�பைவ; ஆ� - வ�
(எ�’வா�’ வ�தா� - எ�த வ��� வ�தா�?)

6. ����� பா�� 7. ��ைல� பா�� இைவ அக��ைண; இய�ைக� பாட�க�. 8.
ம�ைர� கா�� (ெந��ெச�ய� ��) 9.
ப��ன� பாைல (க�கா� ேசாழ� ேம�) 10.
ெந�ந�வாைட (ெந��ெச�ய� ��) –
இைவ �ற��ைண; ம�ன�க�� ெவ��ைய�
பா�பைவ; ஊ�க�� நாக�க� தகவ�� உ��.
இய�ைக / அக� எ�ேற ெப��பா�� இ��த
கால� எ��� ெதாைக. ஆனா�, கால
மா�ற�தா�, ம�ன�க� / �ற� என ����
��ட� ப��� பா���.
*
��� கண�� ெப��பா�� �� ��க�. �த��
இய�ைகயான ச�க�, ��ன� ேபரர�� ச�க� /
�ராண� கல��க�, ��ன� �� ேபாதைன
�வ��ய�. ஏென�� �ராண� வ�த �� அற�
�ைற�ற�. வா��ய� மா�ற�க�! இ�ேவ
ச�க� ம��ய கால�! இ�த ��க��
த��ப�டவ�க� எ��யேத!

�� ��க�: 1. ����ற� 2. நால�யா� 3.
நா�ம��க�ைக 4. இ�னா நா�ப� 5.
இ�யைவ நா�ப� 6. ��க�க� 7.
ஆசார�ேகாைவ 8. பழெமா� நா�� 9.
��ப�ச�ல� 10. ஏலா� 11. ��ெமா��கா��
அக��ைண: 12. ஐ��ைண ஐ�ப� 13.
�ைணெமா� ஐ�ப� 14. ஐ��ைண எ�ப� 15.
�ைணமாைல ��ைற�ப� 16. ைக��ைல
(இ��ைல எ��� க���� உ��) 17. கா�
நா�ப�
�ற��ைண: 18. களவ� நா�ப�
*

�ல அழ�ய� ச�க இல��ய வ�க�:
1. Laptop wallpaper-� காத� பட�; screensaver
bubbles �க�ைத மைற��ற�; �ல�க ைக
����ற�. ��ைட� ப��� ஆ��
க��த�ன (� �ட எ�க�ைடேய வர��டா
- ���ெதாைக)

2. ந�பாகேவ பழ�� பழ��, காதைல
ெவ��ப��த இ�வ���� தய�க�. ஆனா�
இளைம இ�ப� பாழா�றேத? அத�� எ�ன
ெச�ய? - க��� உணா� கல���� �கா�
3. இய�ைகேய கால� மாறலா�, ஆனா� எ�
காதல� வா�� மாறமா�டா� - கான� கா�
என� ����, / யாேனா ேதேர�, அவ�
ெபா� வழ�கலேர
இ�ப�� பல�பல பாட�, ப�பல உண���க�,
உ�க�� இ�ைறய வா����� ெவ� எ�தாக�
ெபா��� ���! வா��� ச�க இல��ய வ�க�,
பல�பல தா�க�கைள ஏ�ப����.
ஏ�ப��த���! ச�க� ���ர�க� ெவ�மேன
வா����� அ�ல; �வா�����!
*

ம�ற ெநா���� ��க�:
1. ச�க� பாட�க��� கட�� வா��� எ�ப�
��னா� ேச��ைகேய! இல��ய��� மத

அர�ய�; அைவ ச�க� பாட�க� ஆகா!
காத� ந��ைண���, ���ெதாைக�����
எ�ன கட�� வா���?
2. இ�ைறய சமய �ைலைம ேவ�! இ��
இ�றாக இ��க���; ெதா�ம� ெதா�மமாக
இ��க���! இ�ைறய �ைலைய ஈ� க�ட,
ெதா�ம��� ைக ைவ�க� �டா�! சமய� கட��,
த�ைழ� த�ழாகேவ அ�க� - ��. �. க
ேபா�ற மன�, அ�ஞ�க��� வரேவ���!

3. ந��ைண / ���ெதாைக�� ��மா� /
��க� ப��ய �����க� வ��; ஆனா� அைவ
ப��� பாட� அ�ல; அக�பாட�க� - ம�க�
வா��யைல� கா��� ப����. காதல� த�
காதைல ����க, �ல��� ெதா�ம� ��மா�
ேம� �� (ச��ய�) ெச�தா� என வ��!
அ�வளேவ!
4. யாக�, உட�க�ைட ஏற� �றநா����
ெசா�ப இட�க�� வ��; ேஹாம� /

உட�க�ைட ெதா� த���ப�பா� என ���
க�ட��டா�. அைவ கைட�ச�க கால� /
�ராண� கல����� ��, எ��ண��� ப��க
ேவ���! அைவ ெதா�கா��ய�, �த� / இைட�
ச�க ��க�� வாரா�!
5. வடெமா� / ேவத ெந� ேபாலேவ சமண��,
ெபள�த�� �ட� ெத�னக� வ�தன. ஆனா�,
த��� ெதா�ம�ைத ஊடா��
�ைத�காம�, சமண - ெபள�த�, த� ெந�ைய�
�� ெந� எ�ேற ெசா��ன! இய�ைக
வ�பா�� ��கைன 12 ைக ெகா�ட �க�த�
என ஆ��ய� ேபா�, த��� ��மாைல /
��கைன ���த�கர� என ஆ�க��ைல சமண ெபள�த�!
த�� இல��ய����� சமண� ஆ��ய ெதா��
அ�க�. ஆனா� இத� ப��, ச�� அட��ேய
ேபச�ப���ற�. இல��ய��� “ெப��பா�ைம
மத ஆ��க�” தா� காரண�. ��பா�ைம�
ச�க�, மர�� �ற��� “அட��ேய வா��க��”
எ�ற ஆ�மன� ேபா��.

6. ச�க கால� ெப� க�ஞ�க� 30+ ேப�. �க
அ�க� பா�யவ�க� ஒளைவயா�,
ெவ����யா�, கா�ைக� பா��யா�. ச�க கால
ஒளைவ ேவ�; ஆ���� / ��கால 4
ஒளைவயா�க� ேவ�!
7. ம�ன�க� ேசர, ேசாழ, பா��ய� ம��ம�ல�;
வ�ள�க� 7 ேப� உ��; ெதா�ைட, பரதவ�,
��ய�, ேவ��, மழவ� ேபா�றவ�க�� உ��
8. ஐ�ெப��கா��ய�க�: �ல�ப�கார� &
ம�ேமகைல - ���யைவ (�� 300); �வக
�தாம�, வைளயாப�, ��டலேக� - �க �க�
���யைவ (�� 900). ஆ�வா�/ நாய�மா����
���யைவ தா� �வக ��தாம�. ஐ�ெப��
கா��ய�க� ேபா�, ஐ����கா��ய�க��
உ��!

9. �ைணக�: ��ைல, ����, ம�த�, ெந�த�
எ�பேத ச�யான வ�ைச (ெதா�கா��ய�). இ�த
�ல�க� இய��� ���� ��டா� - பாைல!

��ைல - கா�; ���� - மைல; ம�த� - வய�;
ெந�த� – கட�. ஒேர ஊ�� ��ைல��,
������ இ��கலா�.
10. ெபா�� 3 – �த�ெபா��, உ��ெபா��,
க��ெபா��. �த� ெபா�� - �ல� & ெபா��
(�ல� ஏ�கனேவ பா��� ��ேடா�) ெப��
ெபா�� - கா� கால�, ��� கால�, ��ப�,
��ப�, இளேவ��, ��ேவ��. ��ெபா�� மாைல, யாம�, ைவகைற, ��ய�, ��பக�,
��பக�

உ��ெபா��: ��ைல - கா����த�; ���� �ண�த�; ம�த� - ஊட�; ெந�த� - (��ப���)
இர�க�; பாைல – ��த�. க��ெபா�� அ�த�த �ல�����ய ெத�வ�, ம�க�, பறைவ,
�ல��, ஊ�, ��, �, யா�, பைற, ப�
ேபா�றைவ.
11. ச�க இல��ய உைரக�: உைரக�� கால�
��னா�� (�� 10� ��றா����� ��).
அ�ைறய அர�ய� - சமய� தா�க�க�,

உைரக�� ஆ�கா�ேக ெத����; So, அைதேய
���த ��பாக� ெகா�ளாம�, உைரகைள,
அவ��� அழ�ய� / ஒ�� ேநா���� ம��ேம
வா��க ேவ���.
ம�றப�, “to the roots” �ல� பாடைலேய
அ��த� ந�ைம பய���!
ெதா�கா��ய உைர - ந��னா����ய�,
இள��ரண�, ேசனாவைரய�
க�� ெதாைக, ��� ெதாைக, ப��� பா��
உைரக� - ந��னா����ய�
����ற� - �ைறய�ேப�.
மண��டவ�, ப�ேமலழக� etc etc
�ல�ப�கார� - அ��பத உைரயா��ய�,
அ�யா��� ந�லா�

12. ‘உலக�’ எ�பைத �த�� ைவ��� பா�த�
ச�க� த�� மர� (உலக�, ைவய�, �ல� etc)
ஆ� பகவ� �த�ேற உல� – ����ற�
நன�தைல உலக� வைளஇ ேந� ��ைல�பா��
உலக� உவ�ப வலேன�� ��த�� –

����கா���பைட
ைவயக� ப��ப, வலேன�� வைளஇ –
ெந�ந�வாைட
ம� ���த �ல�� - �றநா��
��கைள� ேபா����… உல� அ��தலா�
– �ல�ப�கார�
உலக� ��யா ஓ��ய� ��� �� –
ம�ேமகைல
The cause of the World (உலக�) is dearer to ச�க�
த��, than the cause of Religion! Our own அக� &
�ற� வா��, than ெசா��க� / நரக�.
*

இ�க��ைர, ச�க� த���� ஓ� எ�ய
அ��கேம! ���ய தகவ�க� அ�க�
தராம�, Just a Quick Map of Sangam
Landscape! ஒ� வைரபடேம �ல���
அழ�ய� இ�ப�ைத ஈ�� �டா�; அத���
பயண� ெச�ய ேவ���. ச�க� த���
பயண� ஒ� வா��ைக� பயண�. ேச��

இட�ைத �ட�, பயணேம �ைவ. ஆதலா�,
பயண� ெச��� - இ�ப� ச�க� த���!
***
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2014 மா�� 24 2:30 PM.
“கேண�, ஆ� � ேஹ��?” ச�� உர�க ஒ��த
�ர� ம�கலாக ெத��த ெம��ல��� எ�ைன
���ப ��ட�. ஏமா�ற� எ�ப� அ�வைர
க����த ெமா�க� அைன�ைத�� ஒேர
ெநா��� அ��க வ�ல�. இ�த அ�ைரஸைல�
ெப�தாக ந�����ேத�. இத�� ேம�� கட�
வா�க உல�� எ�த �ைசக�� ��ச��ைல.
�ல� ஏல���� வர இ�ன�� ஒ� வார�தா�
என மன���� ஓைச��லாம� எ��த
ஓல�கைள ம�ப��� கைல�த� “கேண�!”.

“�, ஐ வா� எ��ெப���… உ�க��ேக
ெத���. லா�� ஃேபா� ம��ஸா ����காக
நா� ேட அ�� ைந� ெரா�ப ஹா�� ெவா��.
அ��� இ�த ைஹ� அம���, இ�த ேபான�…
ஐ வா� எ��ெப��� ேமா�.” த�� த�மா�
வா��ைதகைள� ேசக���� ேகா��ேத�.
இ� எ�ன ேப��� பய��ைல எ�ப�
��வா� சா��� ெம�வாக க�ணா�ைய
கழ�� ைவ�த பாவைன�� உ��யான�.
உ�ேள ஓல�க�� ஓைச ெம�ல ெம�ல
அ�கமான�.
“கேண�! நா� ெரா�ப �ைர ப��ேன�.
ெசா�னா ந�ப மா�ேட. ேந�� ெர�� ம�
ேநர� ஆ��� ப��ேன� உன�காக. ப�,
இ�ேபா இ��கற மா��ெக�ல 8% ேபான� இ�
���. ��� �. நா� ��ல ம�தவ�க
ேப�ப�ஸு� பா����தா� ெசா�ேற�.
எ�னாேல ������தா நா� க���பா
ப�����ேப�. � இ�த �ேமாட �����க�
�ேசா��. ப� இ�த வ�ஷ ெர��� க��.

அதா� ��ல ஒ��த���தா� ந�ல ேர���
தர��� ����டா ெசா���டா�க. ��ேல
ராம���தா�தா� ��ய�. அவ� இ�லாம ேபான
��� �ரட�ஷ� ேபாேய இ��கா�. ேசா, �
அ�ட��ேட�� ைர�?”
“���� சா�. ேநராேவ ெசா���கேள�, அவ�
உ�க ஜா���” என� ெதாட�� வ�த
வா��ைதக� ெவ�ேய வராம�, ெதா�ைடேயா�
வற�� ேபா� ெவ�� வற�� ��னைகைய
ப�லாக உ���� ��� ெவ�ேய வ�ேத�.
“எ�ன ம��, ���டா? ேபான� அம���ைட
எ����� ேபாக �� லா� அேர��
ப�ணவா? ேபா�மா� ெசா��“. எ�லா
வ�ட�� �ேர�த� அ����, அவ��� ெத��த
ஒேர ேஜா� இ�தா�. அ��த ேஜா�ைக தாேன
�லா���, ச�தமாக ���� ெகா����த
�ேர�தைர, அவ�ட� ேச��� சா���ைய, ��
அெம��க ஆ�ைச��� இ���� ராம���ைவ�
ேத�� ெகா�� ��� ��� த�டைன
வா��வ�, ச�� ��� ேதா�� மைற�த

த�ெகாைல ேயாசைனைய�ட ந�ல ��வாக�
ேதா��ய�. எ��ட� ��ச���த ஒேர ஒ�
��னைகைய �ேர�த��� உ���� ���
நக��ேத�.
*
2004 ஜனவ� 24 6:00 PM.
ெப�மா� இ�த �ைற இ��� அ�கமா�
க�சன� ேதா��த �ர�� ேக�டா�.
“ஆ��க�, ந�லா ேயா���� தாேன ப�ேற.
�ல�ைத வ�சா ���ப எ��கற� க�ட�.
ெபா�ைண ேவற ெப�� வ����ேக“
“எ�ன சா� ப�ற�, இவ� இ��� ெகா�ச
மா�� அ�க� எ�����தா இ�த ெநலைம
வ����கா�. ந�லா�தா� ப��சா�. ஆனா
எ�ப�ேயா ேகா�ைட ����டா�. நம���
ெப�த கட�. இ��� ந�ல காேல�� ேவற
ெசா�றா�க. அவ�க ெசா�ற மா�� ந�ல
ேவைல �ைட���டா ெர�� �� வ�ஷ��ல

ெநல�ைத ���ரலா� சா�.”
“� ெசா�னா ச��பா. நாைள�� காைலல
ெகள�� ேப�� வ���ேற�. ��தர� ஃபா��
எ�லா� ெர� ப���டா�ல?”
“ப���டா� சா�. இ�த க�ட� எ�லா�
ைபய� ��கற வைரதாேன சா�. அவ��� ஒ�
ந�ல ேவைல �ைட���டா அ��ற� அவ�
பா����வா�.”
தன��தாேன சமாதான� ெசா��������
ேபா��ெகா����த ஆ��க��� ��ைக�
��� ேநர� ெவ��தப� �����த ெப�மா�ட�
இ��� த���ைசயா� ஒ� ��ட ெப����
ெவ��ப�ட�.
*
2014 மா�� 27 3:30 PM
“ஏ�கனேவ த�க�� க�யாண����, ம�த����
எ��த ேலாேன இ��� ���கைலடா.

இ�ெனா� ேலா� எ��தா தர மா�டா�கற�
ேவற �சய�. த�தா�� ����� க�ட
��யா�டா.”
“இ�ேபாைத�� பச�க எவ���ைட�� இ��கா�
ம��. எ�லா���� ஹ��� ேலா�� அ�
இ��. ஆ�ைச�ல இ��கறவ�க��ட ேக��
பா�கலா�. உ� �சா எ�னா��?”
“ஒ� தடைவ �ெஜ�� ஆனா ஆ� மாச�
க���தா� ���ப அ�ைள ப��வா�களா�.
ேக�டா க�ெப� பா��, ம��, ம�ைட�கறா�.
இவ�க ஒ��கா ேப�ப� ெவா��
ப�ணாமதாேன �சா �ெஜ�டா��. ��றா.
ெநைன�சாேல க��பா இ���.”
“சா��� ��ட ேப� �� ப�ண
ெசா���பா�டா. அ�தா� ெம�� அ����சா
ப��வா�க“
“அவ�தாேன! ந�லா �� ப��வா�
வா��ேய.. இ�ைன�� எ�க�மா ஃேபா�
ப��னா எ�ன ப�� ெசா�ற�ேன ெத�யல

ம��. இ��� ெர�� நா�ல ேப��ல ஏல�
�டறா�க �ல�ைத.”
*
2012 ெச�ட�ப� 14 5:30 PM.
“ெச���மா, ந�லா���யா? மா�ைள
ந�லா��காரா? �பாவ��� ஊ���
வ�����க�ல“
“இ��ேகா�மா. அ�பா வ���டாரா?”
“வா��யாேராட ெவ�ேய ேபா� இ��கா�மா.
ெகா�ச ேநர��ல வ���வா�. எ�ன�மா �ர�
ஒ� மா�� இ���?”
“அ�மா. ேக�க என�ேக க�டமாதா� இ���.
ஆனா எ� மா�யா� ெசா�� ெசா���
கா����. க�யாண�த�ேபா இவ��� ைப�
வா�� த�ேற�� ெசா�ன� இ�ன��
ப�ணைல��. அ�ண���ட ம�ப�
ஒ�தடைவ ேக�� பா�க�யா? இ�த� ெபா�பைள

ெதன�� ச�த� ேபா�� மான�ைத வா���.”
“அவ� இ�ைன�� ேபா� ப�ற�ேபா
ெசா�ேற�மா. அவ� ஏேதா �� க�ெப�,
ேவைல� அைல������கா�மா. ேக���
பா�கேற�“
“இ�னால அவ���� ச�கட�தா�. �பாவ���
�� �ைட�சா ஊ��� ேபாலா��
ெசா����கா�மா. ��ெக� ேபா�ட�பற�
ெசா�ேற�. அ�பா வ�த�பற� ஒ�தடைவ ேபா�
ப�ண ெசா��“
*
2014 ஜூ� 17 10:30 PM.
“எ�ன ப�ற�ேன ெத�யைல ��யா. ெநல�
ைகைய ��� ேபான�ல இ��� எ�க�பா
எ�ேனாட ேபசறைதேய �����டா�. அவ�
�ைன�ச மா�� நா� த�க��ைட ேபாடற
வா�� இ�ைல. நா� ெவ�� சாதாரண ம��
வா��� அவ��� இ�ேளா ேல�டாதா�

�������.”
“எ�லா� ச�யா��� கேண�. ஜ�� �
��ரா�.”
“இ�ைல ��யா. அ� ���க ெசா��. அ�த
ஏ�யா�ேய வ�ஷ� �ரா இ��கற த��
இ��கற ெகண� எ�க இட�தா�. என�ேக
ைகைய காைல �ட��னா�� இ���. அவ���
எ�ப� இ����. ஆ� ��தமா ஒ���
ேபா��டா�. எ�லா� எ�னாேலதா� இ�ைல.”
“ஏ�டா �ஸு மா�� ேபசற? எ���� �� �
ஆ�ைர�.”
“கைட�யா ேபான வார� ����� ேபான�ேபா
அவ� எ�ைன பா�த�ேபா அ�ல, அ�த�
பா�ைவல எ�ேளா ெவ��� இ��த� ெத��மா!”
“கேண� ��� அைதேய �ைன�� �ைன��
மன�ல ேபா�� �ழ������காேத. உன��தா�
���ப�� �சா ஆர���கறதா
ெசா�����கா�க இ�ைல.”

“���. ஆமா“
“அ��ற� எ�ன, ���ர� ���டலா�.”
“�.”
“ஏ�, உன�� ஒ� ேஹ�� ��� ெசா�ல��மா?
எ�க ���ல எ� ல���� ஓேக
ெசா���டா�க.”
“ேஹ! ��ப�!”
“இ��� அ�� ���ல தா� அவ�க�பா
��வாதமா இ��கா�. அவ� ஓேக ெசா�னா
ேபா��. ஏ� கேண�, நா� அ����ட
ெசா�� அவ�க ஆ��ல ஓப�� எதாவ�
இ��கா� ேக�க��மா. அ�க ேப�ேக�
ந�லா����.”
“க��ரா�� ��யா! ெரா�ப ேஹ��. அ����ட
எ�லா� ேக�கேவ�டா� ��யா. நா�
சமா����கேற�. க��ரா�� ஒ�� அெக��.”
“ேத���டா! ேஹ அ�� ைல�ல ெவ����ல

வ�றா�. நாம காைலல ேப�ேவா�. அளவா
��டா, ���. எ���� �� � ஆ�ைர�.”
*
2014 ஜூ� 18 5:30 AM.
“ெசா���க சா�! எ�ன இ�த ேநர��ல?”
“ஒ� எ�ெகா��. உ�க ைபய� ேப�
கேண�தாேன? ெம�ரா�ல ேவைல
ெச�யறாரா?”
“ஆமா சா�. எ�… எ�னா��?”
“எ�க��� ெகா��வா�க� ேபா�� �ேடஷ�ல
இ��� இ�ேபாதா� ேபா� வ�த�. உ�கைள
உடேன ����� வர ெசா�����கா�க.”
***
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�ைறேவறாத ஆைசக� ���ளா

ஒ� ����� �ைறேவறாத ஆைச
இ�ெனா� ��� ைக������
ெபா�ைமயா� இ��கலா�
ஒ� ��வ�� �ைறேவறாத ஆைச
நாெள�லா� �ைளயாட
அ�ம��க�ப�வதாக இ��கலா�
ஒ� ப��ம�ெப��� �ைறேவறாத ஆைச
���த ந�க�ட����
��தமா� இ��கலா�

ஒ� ப��ம ஆ�� �ைறேவறாத ஆைச
த� சேகாத�ைய �ட அ�கமாக த� த�ைதயா�
ெகா�டாட�பட ேவ��� எ�பதா� இ��கலா�
ஒ� காத��� �ைறேவறாத ஆைச
த� காதலைன� ��மண�
ெச�வதா� இ��கலா�
ஒ� காதல�� �ைறேவறாத ஆைச
த� காத��ட� �த� காம�
த��பதா� இ��கலா�
ஓ� இள� மைன��� �ைறேவறாத ஆைச
த� காத� ேதா��ைய� கணவ�ட� ெசா��
அவ� ேதா� சா��� அ�வதா� இ��கலா�
ஓ� இள� கணவ�� �ைறேவறாத ஆைச
த� மைன�ைய சமாதான�ப��த ேவ���ராத
ஒ� �� நாளா� இ��கலா�
ஓ� இ�ல�தர��� �ைறேவறாத ஆைச
சாவகாசமா� காைல�� காஃ�ேயா�

எ��ப�பட ேவ��ெம�பதாக இ��கலா�
ஒ� ���ப�தைலவ�� �ைறேவறாத ஆைச
உைழ��� கைள�� �� ����ைக��
ெகா�டாட�பட ேவ��� எ�பதாக இ��கலா�
ஒ� க�ள�காத��� �ைறேவறாத ஆைச
கணவ� ேவ� ஊ��� மா�றலா��
ெச�ல ேவ��� எ�பதாக இ��கலா�
ஒ� க�ள�காதல�� �ைறேவறாத ஆைச
த� மைன��� த� அ�காைம��
ஏ�க ேவ��� எ�பதாக இ��கலா�
ஓ� ஏைழ�தா�� �ைறேவறாத ஆைச
�ழ�ைத ����� ேக�பதைன���
வா��� த�� வச�யா� இ��கலா�
ஒ� ��ந�ைக�� �ைறேவறாத ஆைச
எவரா�� ேவ��ைக� பா��க�படாத

ஒ� வா��ைகயா� இ��கலா�
ஒ� ேவ��� �ைறேவறாத ஆைச
���பம��� ெம�ைமயாக� �ண��
வா��ைகயாளனா� இ��கலா�
இழ� ���� ந�ேவ �ட�����த
�ண��� �ைறேவறாத ஆைசைய
���க �ய�� ேதா�ேற�
இற�தவ�� க�க�� வ���
�ராைசக�� கன� தாளா� தாேன
இற�தவ�� க�க� �ட�ப���றன!
***
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ேக��� ��� ெப�க�� �ரா

கத� த��� ஓைச க�தா�� ஞா���� �ழைம
ம�ய� ��க�ைத� ெக��த�. அ�� ம���தா�
அவ� பக�� ��க ����. எ��சேலா�
அ�மாைவ� ����� �� அ�மாேவ அைற���
வ�தா�.
“க�தா, ��� வ����கா�க. ஒ�ன�
பா�க�மா�. உ�ள அ��ப��மா?”
ச� எ�� ைசைகயாேல வர�ெசா�����
மடமடெவன எ��தா�. அத��� ���
அைற��� வ�� வண�க� ெசா�னா�.

”ம�ய� ��க��ல ெதா�தர� ப���ேடனா.
ெகா�ச� மன� ச���ல. ஒ���ட ேப����
ேபாலாேம�� வ�ேத�. இ�க வ�ேற��
ேஜேக� சா���� �ட� ெத�யா�.”
அைம�யான ��னைகேயா�, “உ�கா��க. எ�ன
சா����க?” எ�றா� க�தா.
“த�� ம��� ேபா��. காைலல இ��� ஒ�
�ஷய� ம�ைட���ளேய ஓ��� இ���. ேக�
சா� ேபா��டா�. ஆனா ந�ம ம��� இ�த
உலக��ல ெதாட��� காலகாலமா இ��க�
ேபாேறா�. அதா� அவேராட ெப�� ேகர�ட�
க�தாைவ� பா�� ேபசலா�� வ�ேத�.”
க�தா�� �க��� ேவதைன வ�தைதேயா
ேபானைதேயா ���வா� க�����க
��ய��ைல. வா��ைக�� ெரா�ப��
அ�ப�டவ�க� �க��� அைம� அ���மா� ��
க��� ேபால.
“நா�� ேக���ப�ேட�. ��க ேபச வ�த�
ெரா�ப ச�ேதாஷமா இ���.”

“ந�� க�தா. ேக� சா� ஒ�க���� க�யாண�
ப�� ைவ�கைல�� வ��தமா?” பட�ெக��
ேக����டா� ���.
எ�ெண�� ���த அ�பள�ெபா�யா��
���தா� க�தா. அ� அ��வராக�களாக
ஒ��த�.
“என�� ம��மா? ஒ�க����தா� க�யாண�
ெச�� ைவ�கல அவ�. ந�லேவள ��ேவ�
ேப� மா�� மா�ல இ��� த��� ெகால
ப�ணைலேய. எ�ன? ெசா�ன� த�பா�
த�பா?”
ச�யாக அ�மா உ�ேள வ�தா�. “க�தா,
ெச���� யாேரா கா�ல வ����கா�க.” எ��
ெசா��� ெகா������ ேபாேத உ�ேள
�ைழ�தா� ெச��. ��ன வய�� ெப�.
வய��� ��ய ெப�ய ���ம� ெபா��. ����
க��ய ப��� ேசைல. ���கமான க�க�.
“ம���க�� ேப��������ற�ேபா ���க
வ���ேட�. நா�தா� ��� ���� ெச��.

ஏேதா க�யாண�� ேப���������கேள
எ�ன அ�?”
”��கதான அ�. வா�க வா�க. ��� �ைளயாட
இ�ெனா� ைக ெகட�ச மா�� ஆ����.”
���தா� �த�� சகஜமானா�. “என���
க�தா���� பட��ல க�யாண� ப��
ைவ�காம ����டாேர ேக� சா�� ேப���
இ��ேதா�. அ�பதா� ��க வ���க.”
“என��� க�யாண� ப�� ெவ���டாேர.
அ�ல�� எ� ேமல ஆச�ப�டவேனாட
அ�பாைவேய என��� கணவனா���டாேர. எ�
எ�ப�ேயா. இ�ப ந�லா இ��ேகா�. அ�த�
ைபய���� நா� க�யாண� ப��
ெவ���ேட�. ��ன����கைள�
கைரேய���டா கடைம ������.”
”எ�ன �ட� ��ன� ெபா�ணா இ����க.
கடைமைய� ப�� பாடேம எ����க ேபால
இ��ேக.” க�தா�� ��ட�.
“கடைம�னாேல க�தாேன. அ��க��ற�

வ�தவ�கதாேன நா�க�ளா�.”
“ெச�� ெசா�ற� உ�ைமதா�. கடைமைய�
ெபா��த வைர��� உ�க���� �ற�தா�
ம�தவ�க. என���தா� கடைமேய இ�ைல. ஒ�
ஃ�� ேப��. நாெனா� ���. காவ�� ���”
“இ�ல ஒ�� கவ����களா? ந�ம ��
ேப����ள ஒ�ெவா��த�� ஒ��ஷய��ல
ஒ��� ேபாேறா�. இ�ெனா��தேராட
ஒ���ேபாகல.” ��� ேபா��� ேப�னா�
ெச��.
பட�ெக�� �ரகாசமானா� ���. “ஆமா. ெச��
ெசா�ற� ச�தா�. நாேன ெசா�ேற�.
க�தா���� ெச����� அ��தவ�க
ெகாழ�ைத�கள த�ேனாட ெகாழ�ைதகைள�
பா���க ேவ������. என�� எ�த�
ெபா���� இ�ல.
ெச����� என��� இ�லற�க�னா எ�ன��
ெத���. க�தா��� அ�த வா��� இ�ல.

க�தா���� என��� க�யாண� ஆகல.
ெச����� க�யாண� ஆ����.”
”��ச�த நா� ெசா�ேற�” எ�� ெதாட��தா�
ெச��.
“க�தா���� ������� அ�மா உ��.
அ�தவைக�� இ��த ஒேர அ�காைவ�� இழ�த
அனாைத நா�.”
“என��� க�தா���� �.��லா பா����கா�க.
������ ��ரா.”
“�������களா? ந�ம �� ேப���� ஒ�
ஒ��ைம இ���. அ� எ�ன ெத��மா?”
ெச���� ����� க�தாைவ ஆ�ச�யமாக�
பா��தா�க�.
“ஒ�� இ�ல. ெர�� ஒ��ைம இ���.
�� ேப�ேம காத�����ேகா�. ஆனா அ�த�
காத� ைக�டல.”

அ�த அைற�� ச�ெட�� அைம� அட��த�.
”ச�. ேக� சாேராட ம�த கதாநாய�க�ள யாரா
இ�����கலா�� ��க ஆைச�ப���க? என��
ைபர� அ�கா மா�� இ��க ஆைச. கணவேன
உலக�� வா�ற�� ஒ� ச�ேதாஷ�தாேன.” ���
ச�ெட�� ���ைலைய மா��னா�.
“என�� வ�ைம�� �ற� �வ�� ேத�யாக��.
ஆ�ர� க�ட�க� வ�தா�� காத��சவைனேய
க�யாண� ப������ ச�ேதாஷமா
இ��காேள.” கன�� ���னா� க�தா.
”என�� அழக� பட��ல வ�ற ��யா ர�ச�
�����. அவ�க�� எ�ன மா�� ஏ�கனேவ
க�யாணமான ஒ��தர� க�யாண�
ப����கா�க. ஆனா ��யா ர�ச�
அவைர�தா� மனசார� காத��சா�க. எ�ன
மா�� காதலைன� ப�ெகா��கல.” ெச����
��தைனக� ���ேதா�ன.
”ச�. ேக� சாைர�பா�� எதா��� ெசா�ல��னா
எ�ன ெசா���க?” க�தா ���ேக��

எ���னா�.
ச�ெட�� ப��� ேசைலயா� ைம��ட
க�கைள� �ைட��� ெகா�டா� ெச��. “எ�
காதலன�தா� த�����ள த������
ெகா���க. ச�. எ� அ�கா எ�ன பாவ� சா�
ப�ணா�க? வா��ைகல எ��ேம அ�ப��காத
ஒ� �யா�. ெந��� ��ட �க�. அவைள��
த�ெகாைல ெச�ய ெவ�� எ�ன ����
�������கேள ேக� சா�. இ� �யாயமா?”
அ�காைவ �ைன�� அ�தா� ெச��.
“உன�� அ�கா�னா என�� அ�ண�. அவ�
��காரனாேவ இ�����கலா�. அவ� ����
ந�லவ� ஆன���� ப�சா அவைன� ெகால
ப�ற�? ���� ������ ஆ�ர� தடைவ
அவ� ��ட ெசா����ேக�. அ�ப�� ����
வ�ர�ேபா எ���ட இ��� அவன�
�������கேள ேக� சா�. ��காரனா
உ�ேராட������தா அவ� ெத�வ� த�த ��
�������� ��ம�யா������பாேன!”
க�தா�� ேக�� இ�.

”�ட� ெபாற�தவ�கள� ���ற��ேக இ�வள�
ேவதைன. நா� ெப�த ெகாழ�ைதய ������
வ����ேக�. ேஜேக� சாைர� ���ச�ப� �ட
என�� அ�வள� வ��கல. ஆனா ெப�த
ெகாழ�ைதய ப�சா� ������ வ�த�ேபா
உ�ேர ேபா����. ெப�த மகைன� ���ற
அள��� என�� ��ேபா���தன� ேதைவயா
ேக� சா�?”
த��� கா�ேயா� உ�ேள வ�தா� அ�மா.
“ெமாத�ல �� ேப�� அ�றத �����க. ந�ம
இ�ப�தா�� தைலல எ��றவ� �ர�மாவா�.
��மா பா��ர�களான ந�ம தைலல எ��ன
�ர�மா ேக� சா�. ச�ேயா �ைறேயா,
வா��ைகல ��ேனா��தா� பா�க��.
பழைசேய ேப��� இ��தா �ணா�
ேபா��ேவா�.
ஓ�� ேபான ��ஷ� வ�வாரா��
கா����ேத�. சா�யாரா வ�தா�. ��காரனான
மக� ����வானா�� பா�ேத�. ெச�ேத

ேபா��டா�. என�� ம��� இழ�� இ�ைலயா.
அெத�லா� அ�தா��. உ�ள ம�மக ைதய�
���ல த��������கா. ேபர���ைள�க
�ைளயா���� சா�பா���� வ����.
மடமட�� சைம�க��. அவ�கவ�க எ��த
���க� ச�தா�. பழச ேயா��காம அ��த��த
ேவைலகைள� பா��க. அ��� ��னா�
கா�ய� ���க.”
க�தா�� ����� ெச���� கா� ட�ளைர
எ���� ெகா�டா�க�. ஒ� ெம��ய
அைம��� ெகா�ச� ெகா�சமாக� கா�ைய�
���தா�க�.
வச�தகால ந�க�ேல ைவரம� �ரைலக�.
�ரைலக� ���ேல ெந��ர���
�ைனவைலக�!
***
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அவ� ஒ� ெதாட�கைத கா���� அ��

இய��ன� �கர� ேக. பால�ச�த�
ம���வமைன�� அ�ம��க� ப�ட�� இ��ேத
வ��தமாக இ��த�. ஏென�றா� அவ�
எ�ேபா�� இய��� ெகா�ேட ���பான
இைளஞ� ேபா� ஓ���� இ��தவ�. எ�ப���
���(�) வ����வா� எ�� ந�����ேத�.
ஆனா� அ� ெபா�யா���� எ��
�ைன�க��ைல. உ�தம ��ல� ெவ�யா��
வைரேய�� இ��பா� எ�� �ைன�ேத�.
Eventually death gave him retirement! ந�ப�,
உற�ன� ம���� ேக��� ��ர ர�கனாக

அ�ய�ப�பவ� நா�. Orkut கால��� பல ேக�
பட�க��� Community Owner-ஆக இ��ேத�.
ஒ�த ரசைன ந�ப�க�� �ைட�தன�. பல�
எ�ைன அைழ�� எ� ���� ��க� �க��த�
ேபா� வ��த� ெத���தன�.
ேக� என�� �த�� அ��கமான� ��ன��ைர
�ல�தா�. அ�ேபா� ப��வய� �ட ெதாட��
இ��க��ைல. இ�ேபா� ேபா� ெமகா
��ய�க� இ�லாத கால��� ‘பால�ச�த��
��ன��ைர‘ எ�� 1995� ச� ����
வார�ேதா�� ��க� இர� 7.30��
ஒ�பர�ப�ப�ட�. அ�மா ேக� ர�ைக எ�பதா�
அவ�ட� ேச��� பா��க ஆர���ேத�. ந��தர
வ��க ம�க� வா�ைவ அசலா�� ப��
ெச����தா�. ந� ���� நட���
ச�பவ�கைள� ேபாலேவ இ��த��
ஈ��க�ப�ேட�. ைகயள� மன�, காத� பகைட,
�ேர�, ஜ�ன� என ஒ�ெவா� ெதாடைர��
வார�ேதா�� ���ப��ட� பா��ேபா�. ர�வ�ச�
�ன� இர� (125 ப��க�) ஒ�பர�பான�.
த��� �த� ெமகா ��ய� அ�ேவ.

அ�ேபா� ச� ��� எ�ெறா� ேசன�
இ��த�. ��னா�� அ�ேவ ேக ��யான�.
ேக��� பட�க� அ�� ெதாட���
ஒ�பர�ப�ப�டன. அ��தா� அவர� பல
பட�கைள� கா�� வா��� �ைட�த�.
எ�டாவ� வ���� அைரயா�� ���� ����
ப�� ெச�ற ேபா� மாணவ�க�ட�
ேதாழைமயாக� பழ�� ஆ��ய� எ�ேலா�ட��
���ைற�� பா��த பட�கைள� ப���
ேக�டா�. எ�ைன� ேக�டேபா� ‘எ�� ��ச�’
எ�� நா� ெசா�ன�� ‘அ� பைழய நாேக�
படமா�ேச?’ எ�றா�. நா� ‘அேத பைழய
பாலச�த� பட� தா� சா�’ எ�� ெசா�ன��
ச�� அச��தா� ேபானா�. ‘பாலச�த� பட�
எ�லா� இ�த வய�ல பா���யா?
ெப�யவ�க��ேக அ� �����கற� க�ட�!’
எ�� ெசா�னேபா� சக மாணவ�க� ��
ஒ��த ெப��த� ஏ�ப�ட�. ேம�� ெகா�ச�
intellectual எ�� எ�ைன� கா��� ெகா�ள��
ச�� த��� ெத�ய ����பவ� எ�பதா��
ெதாட��� ேக��� பட�கைள� பா��ேத�.
ஒ�ெவா� பட�� எ�ைன வ�க��� ����

���� பா��க� ���ய�. ஒ�ெவா� �ைற
பா���� ேபா�� அ����� ��தாக ஒ�
�ஷய�ைத� ெத��� ெகா�ேவ�.
அர�ேக�ற�, அ��வ ராக�க� ேபா�ற
பட�க�� உ�ள ஷா� ேவ��, உற��
��க�க� எ�ைன� ெப��� கவ��தன.
எ�ைன� �ர��� ேபா�ட பட� எ�றா� அ�
அவ� ஒ� ெதாட�கைத. �� வய�� அத�
வசன�க� ��ய��ைல. அ�மா�ட� ேக�டா�
‘ெப�யவனானா ������வ‘ எ�பா�. அவ� ஒ�
ெதாட�கைத பட�ைத அர��� பா������
அத� தா�க��� தா� ைச���� வ�தைத
மற�� ����� நட�ேத ெச�றதாக���னா��
இய��ன� வஸ�� ஒ� ேப����
��������தா�.
அர�ேக�ற� பட� ���� பா��த ேபா� எ�
அ�மா தாேன அைத� ��மண����� �ற�தா�
பா��ததாக�� அத�� �� பா��க
அ�ம��க�பட��ைல எ��� ெசா�னா�.
‘இ�த� படெம�லா� ��ன பச�க பா�க �டா�‘

எ�� அவ� அ�மா ேபா� என���
ெசா�லாதத�� அவ��� ந��. அவர� �றாவ�
பைட�� எ�� �ள�பர��ட� வ�த பா��தாேல
பரவச� பட�ைத அ�மா�ட� பா��� வ���
அவைர� ��� ஒ� க�த� எ�� இ�வைர
அ��பாமேல ைவ�����ேற�.
ேக��� �க� ெப�ய பல� அவர�
பா��ர�பைட��. ���பாக அவர� ெப�
கதாபா��ர�களான க�தா, ல�தா, ைபர�,
க�ண�மா, ���, ந��� ��ட�, சஹானா என
எ�தைன! �ைர�� ேதா�றாத பா��ர�கைள�
�ட மனைத ��� ��காத வ�ண�
உ�வா��யவ� - ‘இ�ம� தா�தா‘,
‘அ�ய�ேப�ைட அ��ைடந�� க�யெப�மா�‘,
��ம�.அ�தனா�. அஃ�ைண கதாபா�ர�க����
உ�� ெகா��தவ�- ‘அ�ச��ைல அ�ச��ைல‘
அ��, ‘அழக�‘ ெதாைலேப� எ�� ைட���
கா��� ெபய� ெகா��தவ�. ேஜேக�,
உதய����, அழக�ப� ேபா�ற ஆ�
கதாபா��ர�கைள �ட �ரசா�, ராமநாத�,
�ரகா� (க�� �ரகா�ரா�) ேபா�ற எ��மைற

கதாபா��ர�கைள அ�க� ர��ேப�.
�த��த�� இய��ந��காக பா��க�ப�ட
பட�க� எ�� அவர� பட�க�
பாரா�ட�ப�டா�� அ�க நாடக�த�ைம
ெகா�டைவ எ�� �ம���க�� ப�டன.
ஆனா� அவ�ைற �ராக��க ��யா�. எ�����
ெஜயகா�த� ேபால �ைர�� பாலச�த�.
தன�ெகன ஒ� பா�ைய உ�வா��� ெகா��
பா��ர�பைட��, கா��யைம��, வசன�, பாட�
என ஒ�ெவா� �ைற��� ���ைர ப��தா�.
பட� பா��ைக�� ஒ�ெவா� வசன�ைத��
மன�பாடமா� ெசா��� ெகா�ேட பா��ேப�
(‘இ� மா�� பாட�த ஒ��கா மன�பாட�
ப����கலா�‘ எ�� அ�பா ெசா�வா�).
பட�ைத� ேபாலேவ இைச�� �ற�பானதாக
இ����. எ�எ��, �. �மா�, இைளயராஜா,
ஏஆ� ர�மா�, மரகதம�, ல��கா��
�யாேரலா�, ேதவா எ�� எ�த
இைசயைம�பாள�ட� ப����தா�� அவர�
Best-ஐ வா����வா�. க�நாடக இைச அ��தவ�.

அ��வ ராக�க�, ��� ைபர�, உ�னா�
���� த�� ேபா�ற பட�க�� க�நாடக
இைச� ��ன��� ச�க க���கைள�
ெசா�னா�. என�� க�நாடக இைச �� நா�ட�
ஏ�ப�டத�� அவ� பட�க�� ���ய காரண�.
‘சஹானா’ ராக� அவ��� �க� ��யமான�.
அவ� பட�க� �ல� என��� ���த ராகமான�.
ெப� �ழ�ைத �ற�தா� சஹானா எ��தா�
ெபய� ைவ�க ேவ��� எ�� க�����
ப���� ேபாேத எ��� ெகா�ேட�.
பாட�கைள� கா���ப���� �த���� �ற��.
ஒ� நா� யாேரா, அ��தா�� அ��ஜத�
பா�ேதளா, ெத�வ� த�த ��, கட�� அைம��
ைவ�த ேமைட, ஜூ�ய�, ��� இ���� ����
இ����, எ�ன ச�த� இ�த ேநர�, இத�� கைத
எ��� ேநர��, ச��த �வர�க� எ��
ஒ�ெவா� பாட�� பா��பத��� �க�.
பாட�கைள� ேபா� பாட�வ�க�� �க�
�ற�பா� கைத�ட� இைழ�த வ�ண� இ����.
பார�ைய�� அவர� வ�கைள�� எ�ப�யாவ�
ெகா�� வ�� ��வா�.

அவர� பட�க� பா��� என��� பட� இய�க�
கன� உ�வான�. அவைர ஒ� �ைறயாவ�
ச���க ேவ��� எ��� அவ�ட� உத�
இய��னராக ப� ��ய ேவ��� எ���
���த ஆைச இ��த�, அ� �ைறேவறாமேல
ேபா� ��ட�. ஆனா� ேதா� ஒ�வ� ேக���
ேமேனஜ� �ல� ெதாட�� ெகா�� ேக�ைய எ�
�ற�த நாள�� எ��ட� ேபச ைவ�தா�. எ�
வா�நா�� மற�க ��யாத நா� அ�. �த��
அவ� ேமேனஜ� எ��ட� ேப� ேக� ேப�வா�
எ�� ெசா�னேபா� நா� எ� ந�ப�க�தா�
யாேரா �ைளயா��றா�க� எ�� �ைன��
��ேட�. �ல ெநா�க�� அவ� �ரைல�
ேக�ட�� என�� எ�ன ெச�வெத�ேற
ெத�ய��ைல. அ�ேபா� இ��த மன�ைல��
அைத� ப�� ெச�ய ேவ��� எ���ட
ேதா�ற��ைல. எ� ஆக��ற�த �ற�தநா�
வா��� அ�!
அவ�ட� பல� ேநர�யாக� ப�������தா��
அவைர �ேராணராக பா��த, பா����ற பல
ஏகைலவ�க�� உ�ளன�. அவ� இட�ைத இ�

ஒ�வ� அைடவ� க�ன�. இற�தா�� இ���
பல இய��ன�கைள inspire ெச�� ெகா�ேட
இ��பா�. ஒ� ர�கனாக அவ��� எ� மன���வ
அ�ச�.
***
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