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ேதவ� ��
ேதவ� �ற�த �றா��க� க��த �ைல�� இவைர� ப�� எ�தேவ���
எ�ற ஆவ� ஏ�ப�ட� உ�ைமதா�, அேத சமய��� ேதவ� எ��ற
த��ப�ட ம�தைர� ப�� எ��வைத �ட அ�த ேதவ� எ��ற மாம�தைர
ெவ��ப���ய அ�த ேதவ எ����கைள� ப�� எ�தேவ��� எ�ற ஆவ�
இ�� ேந�ற�ல எ�தைனேயா நா�க� எ� உ�ள��� அ���
�ைத����த�தா�. அ�த �ைத�த எ���க�தா� அவைர� ப�� எ�த எ�த
ெப���ைதயலாக ெவ��ப� இ�த ப�னா�� அ��யாய�க��� அ�த�
�ைதய�� �ைட�த ெச�வ�ைத எ�லா வாசக���� ேச���� ப�����ேள�.
ேதவ� எ��தாள� ம��மாக அ�ல� ஆன�த �கட� ஆ��யராக ம��மாக
பா��க���மா? எ�தைனேயா எ��தாள�கைள உ�வா��யவ�, ஆன�த
�கடைன ப��ரண வாரா�த�யாக வார�ேதா�� இ�ல�க�� எ��பா��க
ைவ�தவ�, எ���லக ஜா�பவா�, த�� எ��தாள� ச�க� தைலவ�, த�
இ�ப��ர�� ஆ��கால இல��ய வா��� எ�தைனேயா ��ன�க�,
கைதக�, க��ைரக� என� ஒ�ெவா� நா�� ர��க�த�க வைக��
எ���ெகா�ேட சா��தவ�, வா��ைக�� அ�ம�ட வா�ைவ��, உய�க�ட
வா�ைவ�� ப�� ம��ேம ெசா�லாம� ந��� வ�� த�த����
ெகா����த ல�ச�கண�கான ம�கைள� ப��ய எதா��த�ைத�� எ���� ��
எ�தைனேயா மன�கைள ம����தவ�. ேதவ�� பா��ர�கைள� ப���
ெசா�னாேல இ�ைறய �ன� �ட ம�க� �க� ஒ�ர� ேபசைவ��� �ற�
ெகா�ட அ�த மாேமைதைய� ப�� எ�னெவ�� ெசா��� �க�வ�..
ேதவ� ம��� இ�தைன �வா�ஃ�ேக
ஷ ேனா� (அவ� பாைஷ��)
ெவ�நா��� ���பாக அெம��கா அ�ல� ���ட�� �ற����தா� அவ�
எ�ேபாேதா ேநாப� ேபா�ற உலக� �க�ெப�ற ப��கைள�� ���கைள��
அ��� ������பா� எ��தா� அவ� எ�����கைள ஊ���
ப��தவ�க���� ேதா���. இ� ��சய� �ைக அ�ல.. அவ� எ��ய
ஒ�ெவா� ��தக�ைத�� பல காலமாக� ப��� வ��றவ� எ��ற
�ைற���, நா�� ஏேதா �ல ��தக�க� எ��ய எ��தாள� எ��ற
�ைற��� எதா��த�ைத� ெசா�வ�தா� இ�. ஆனா�� பாரத சனாதன�ைத
மன�� கைட� வைர ஊ�� அைத எ����� ெவ��ப���ய ேதவ� தா�
இ�த பாரத��� �ற�தைதேய ��சய� �������பா� எ��� அைத அவ�
எ���க� பைற சா��� �த��ேலேய ெத��� ெகா�ளலா�. ேம�� அவைர�
ப��ய. என� எ�ண�கைளெய�லா� அவர� எ���க�� ஊேட அ���
ெத������ேற�. எ� எ����� அ��தள� எ���� ெகா��த எ��த�லவா
அவ� எ���க�…
அவ� �ற�� �றா��க� க���� ேப�� இ�த� க��ைரக� ேதவ� எ��ற
உய�ய ஆ�மா��� அ�ேயனா� சம����க�ப�� சாதாரண ��பமாைலதா�.4

ஆனா� மண� ��� ��பமாைலயாக இைத� ப���� வாசக�க� க��னா�
அவ�க��� எ� �ர�தா��த வண�க�ைத�� ந��ைய�� ெத�����
ெகா��ேற�.
�த�� இ�க��ைரகைள� ெதா��� ��தகமாக�தா� ேபா�வதாக இ��த�.
ஆனா� உலக��வ���ள வாசக�கைள ெச�றைடயேவ��� எ�ற
உ��த�� கால� ேவகமாக மா� வச�க� ெப��ய ேவைள�� அ�த வச�ைய
ஒ� ந�ல ந�ைம�காக த�ெத��கேவ��ெம�� க���� இ�த� க��ைரக�
���லாக வ�வெம������ற�. க��ைர� ப��� ந�றாக இ��த� எ��
��க� க��னா� அ�த ந��ண��� ��வ�� ேதவ� எ����க��ேக
சம��பண� எ��� இ�ேபாேத ெசா�����ேற�.
இ�த� ��தக�ைத ���லாக� ெகா�� வரேவ��ெம�ற எ� ஆவைல�
���� ெச�த ��ேய�� காம�� �� ��வாச� அவ�க��� எ�
மனமா��த ந��ைய இ�த�ண��� ெத����� ெகா��ேற�.
ேதவ� �க� ஓ��க!!
அ��ட�
�வாக�. (venkdhivakar@gmail.com)

���� ஆ�க� : ��வாச� tshrinivasan@gmail.com
���� ெவ��� : http://FreeTamilEbooks.com
அ�ைட� பட �ல� – http://fc02.deviantart.net/fs44/i/2009/141
/2/b/Red_White_Mischief_Background_by_Darkgale.jpg
அ�ைட�பட வ�வைம�� – ��ய�ட� வச�� vasanth1717@gmail.com
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ேதவ� �� - 1

ேதவ� எ�� மகாேதவ� எ�� அ�ய ெப�ய எ��தாளைர� ப�� ந�
கால��� ெப�யவ�க� அைனவ�ேம ந�றாகேவ அ�����தா��, இ�த�
கால இைளஞ�க���� வ��கால����� ந�மா� இய�ற அள� அவ�
ெப�ைம ெசா�லலாேம எ��தா� இ�க��ைர� ெதாடைர� ெதாட�க
��வ���ேள�.

2013. இ�த வ�ட� ேதவ�� ��றா�� வ�ட�.. ஆ�.. ெச�ற 1913 ஆ�
ஆ��� ெச�ட�ப� மாத� 8ஆ�ேத�தா� த��லக��� இ�தச ெச�ல�
�ழ�ைத ���ைடம���� அவத��த�. தா� �ற�த இ�த�
���ைடம��ைர ���த ேபாெத�லா� த� கைதக�� ெகா��வ��
��வா�. �ற�த ஊ�� �� அ�தைன ப�� ைவ������ ேதவைன� ப��
எ���ேபா� ேதவ� பைட��கைள� ெகா��தா� இ�க��ைர அைமய
ேவ��ெம�ப� எ� ���பமாதலா� அவர� த��ப�ட வா��ைக, அவ�
���ப� ேபா�றைவகைள� ப��ேயா, அவ� எ�ப�ெய�லா� வா��தா�
எ�பைத� ப��ேயா இ�� எ�த�ேபாவ��ைல எ�பைத ��னேமேய
ெசா�� ���ேற�.
ேதவைன� ப�� எ�த என��� காரண� இ���ற�. நா� �ற�த�ட� அவ�
மைற�தா� எ�ற ஒ� காரண�ைத நைக��ைவ�காக� ெசா�னா��, எ�
எ����� ஆ����� அவ� பைட��க�ட����தா� ெப�ேற� எ�பைத
ம��� �க� ெப�ைமேயா� ெசா��� ெகா��ேற�. ஒ� கைத எ�ப�
எ�த�படேவ��ெம�பேதா� வாசக� பா�ைவ�� அ� எ�ப��
படேவ��ெம�ப��� ேதவ� �க� கவனமாக� ைகயா�����றா�. 1930
க�� ஆர�ப������ 1957 வைர (ஏற�தாழ இ�ப�ைத�� வ�ட�க�)
எ���ெகா�ேட இ��த அ�த ைக அ�வ�ேபா� ஏ�ப��� ெகா������
அ�த இைட�கால மா�ற�கைள�� தன��� ேதாதாக எ���� ெகா�ட
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�த��, அைவகைள த� எ���� �ர�ப��த �த�� �க�� பாரா�ட�
த�க� எ�ேற ெசா�லேவ���. இ�த காலக�ட��� ஆர�ப���தா� இ��ய
�த��ர� ேபாரா�ட� �க� ��ர�ப�ட�. இ�த காலக�ட��� ம����தா�
உலக��� �க� ெகா�ய அ����� காரணமான ேமாசமான உலக�ேபா�
�க��த�ப�ட�. இ�த காலக�ட���தா� இ��யா �த��ர�� அைட�� த�
ம�க�� �ர���க�னா� த� �ய ஆ��ைய�� ஆள�ெபற�
ெதாட��ய���ட.. இ�த காலக�ட���தா� அர�ய�� அ�வளவாக மா�
ப�யாத ���ைல இ��தா�� ச�க� �க�� மா�ப��� ��ேனற��யாத
�ைல�� அ�ல��� ஏ�ைம �ைல�� ேநா�க� ம��� �ட��, ேதச���
நாலா ப��க�� ஒ� ேசா�ப��ற �ைல��தா� இ��த� எ�பைத��
மற�க� �டா�தா�. பாரத ெமா�க� �ட ��ேனற��யாத, ெச�ைம அைடய
��யாத �ைல�� இ��த காலக�ட��ட இ�தா�. அ��� ந� மன����ய
ேத��� இ�ய த�� ெமா�ைய� க���கா�� வள��� வ�தவ�க�
ஆ�ன�கைள� ேச��த மடா�ப�க��, ந�ென�ச� ெகா�ட ஒ� �ல
ெச�வ�த�கேள எ�ப�� நா� மற�க� �டா�. த���தா�தா
உ.ேவ.சா�நாைத�ய��, மகாக� பார��� �� ெகா�� எ��� த�ழா�
நா� ெப�ைம ெப��ேறா� எ�� ப�ேவ� காரண�கைள எ���� ெசா�னதா�
ஏைனய ெமா�கைள �ட த�� இ�த அக�ட பாரத ேதச��ேல ெப�ைமேயா�
இ��த� எ�� ேவ��மானா� ஓரள� ெசா��� ெகா�ளலா�.
அ�வள�தா�.. ஏென�� ப��த ெப�ம�க�ைடேய ஆ��ல ேமாக�
தைல���தா�ய கால�. ஆ��ல எ����க�, ஆ��ல நாவ�க�, ஆ��ல�
க�ைதக�, ஆ��ல நாடக�க� (ேஷ���ய�� நாடக�கைள அ��தவ�
ம��ேம அ����சா�) ஆ��ல� �ைர�பட�க� எ�லாேம த�ேழா�� ம�ற
ெமா�கேளா�� ஒ�� ேநா��ைக�� தர��� எ�ேகா உ�சா��ெகா���
இ��ததாக� ப�டதா� ப��தவ�க�, ப��க����� மாணவ�க� எ�ேலா�ேம
த���� ���ய��வ� தர��ைல எ�பைத�� நா� ஒ�� ேநா�கேவ���.
த���� எ�ற�ல எ�த ெமா��� �ைல�� அ�ப��தா� இ��த�.
ச�, இ�த ச���ர� இ�ேபா� எத�� என� ேக�டா�, ேதவ� கைதகைள��
க��ைரகைள�� வ�ைச� �ரமமாக� ப���� ெகா�ேட வ�தா� இ�தைன
ச���ர�கைள�� ஆ�கா�ேக நம�� அவ�� பைட��க� �ல� �ள��
வ����பைத� காணலா�. ஆர�பகால பைட��க�� அர�ய� �க��க�
அ�க� கல����தா�� ேபாக� ேபாக ச�க ந�லைம��ேல நா�ட� ெகா��
அ�த ச�க����� த� எ���க� �ல� ந�லைவ ெச�யேவ��ெம��ற �ய
எ�ண�ைத அவர� ெதாட�கைதகளாக���, க��ைரகளாக��� ெத��ய
�ள�� ��� ெத��� தைரம� ேபால ெத�ள� ெத�வாக� ெத�����.
இ�ப� �க�கால ச���ர �க���கைள� ெதாட��� கைத �லமாகேவா க��ைர
�லமாகேவா எ�ப�யாவ� பா�காக �ைழ��� ெத���ப� எ�ப�
ேதவ��� ைக வ�த கைல. ஆ��ல ேமாக�தா� ஆ��ல� ��தக�க�
��ன�க� எ�� ேப��ெகா����தவ�கைள, ப����
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ெகா����தவ�கைளெய�லா� ெகா�ச� ெகா�சமாக த��� ப�க�
த���ெகா�� வ�த ெப�ைம ேதவ���� ேதவ�� எ������ ��சயமாக
உ��.
ேதவ� ஆன�த �கட��� உத� ஆ��யராக வ�� ேச��த� க��யா�தா�
எ�றா�� ‘மா�ட� ராஜாம�’ தா� க���� ேதவைன அ��க�ப���ய
’உய��த’ ம�த�. இ�த மா�ட� ராஜாம� ��ன� ைபய�, வா� ைபய�,
ேதவ�� க��ைர�� ஒ� பா��ர�.. ஆனா� இ�த வா� ைபய�� �����,
�றைம��தா� க��ைய� க��� ேபா�டேதா� ம��ம�லாம�, அ�ேபா� ஒ�
நா� எேத�ைசயாக�� சாதாரணமாக�� ஆன�த�கட� அ�வலக��� ‘இ�த
க�� எ�பவ� எ�ப� இ��பாேரா எ�� (ேவ�) பா��க வ�த ேதவைன இச�
�சகாக ஒ� ேக�� ேக�க ைவ�த�.. ’அ� ச�, இ�த� க��ைரைய �தா�
எ��னாேயா’ என க�� ேக�க இவ��� ேராஷ� ெபா��� ெகா�� வர, க��
தன�ேக உ�ய பா��� சமாதான�ப��� ேதவைன �கட�ேலேய உத�
ஆ��யராக �ய��க, அ�த 1930 ஆ� வ�ட�க� ஆன�த �கட��ேக வச�த
காலமாக�� ெபா�காலமாக�� ஆர���தன எ�ேற ெசா�லலா�. க����
உய��த �ண�க�� ஒ�� எ�ேக ந�ல� ெத��தா�� மனமாற�
பாரா��வ��, த� சக எ��தாள�கைள�� ைக ��� ��வ��. அ�த உய��த
�ண� ெகா�ட க���� வல� கரமாகேவ ஆ��ேபானவ�தா� ேதவ� (க��
ஆன�த�கட�� இ���� வைர).
ெதா.�.பா�கர� ெதா�ைடமா� ஒ� க��ைர�� ேதவ� உத� ஆ��யரா��
ேச��த வரலா�ைற இ�ப� �வ���றா�.

“ அவ� �த� �த� எ��ய மா�ட� ராஜாம�ைய, ஆ�, அ�த� ����
பய� ராஜாம�ைய அைழ��� ெகா��, தா� ேவைல பா����
�ைரமக�ட� ெச�ற அவன� மாமா, அ�� அ�த ராஜாம� ���பாக�
ேப�ய மழைல ெமா�கைள எ�லா�, த�ேழ அ�யாத �ைர�ட� ெமா�
ெபய���� �த�ைத� ப���� ப��� இ�ப�ைத�� வ�ஷ�க��� ��,
நா� ���தைத எ�லா�, ெசா�னேபா� அவ� ெசா�னா�. “ஆ�, அ�த மா�ட�
ராஜாம� தா�, சா�, என�� ஆன�த �கட�� ேவைல ேத�� ெகா��தா�.
அவ� தா� எ�ைன ஆ��ய� ‘க��’�ட�� �� வாச�ட�� அ��க�
ெச�� ைவ�தா�” எ�றா�. ேம�� ெசா�னா�. “அ�த� க��ைரைய� ப��த
‘க��’�� ஒ� ச�ேதக�. அ� எ� ெசா�த� சர��� தானா எ��. ஆதலா�
அைத� ெதாட��� ஒ� க��ைரைய, அ�ேக அவ� ப�க��� �ட�த ேமைஜ
அ��ேலேய உ�கா��� அ�ெபா�ேத எ���ப�� ெசா�னா�. எ���
ெகா��ேத�. அத� �றேக எ�ைன ஒ� உத� ஆ��யனாக அம���னா� “
எ�றா�. (ந��: �� ப�ப� – ேதவ� �ைன�க�-2 (http://spasupathy.blogspot.ca/2010/08/2_30.html)
ச�, நா� ஏ�கனேவ ெசா����ேட�, ேதவ�� வா��ைக வரலா���� நா�
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ேபாக�ேபாவ��ைல.. ஆனா�� இேதா ந� ேதவ� ஆன�த �கட��
எ���� ப�ைய� ெதாட�க ஆர���தா���. ஒ� ெசா�, ஒ� ��, ஒ� இ�
எ��ற இராம�ராைன� ேபால அ�த ஒேர ஆன�த�கட�� தா� சா�� வைர
இ��� ெகா�� அவ� பைட�த பைட��க�� �லேம அவைர� பா��க
ஆர���கலாமா?
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ேதவ� �� - 2

ெச�ைன ேம�� மா�பல� அேயா�யா ம�டப� அ��� உ�ள ��க�
ெல��� ைல�ர�ைய எ�தைன ேப���� ெத��� எ�ப� ெத�யா�. ஆனா�
என�� ஆ��� �க� �ற�த ேதாழ�கைள (��தக�கைள�தா� ெசா��ேற�)
அ��க�ப���ய இட� அ�தா�. இ��� வால� இ���� இ�காச�
��தக�க� வைர ெவ�யாக� ப��த நா�க� அைவ. ப�� நா�க�����
�ைட�த அ�த� கைட�கார�� ெந���ய �ேநக� ைகெகா��த�. அ�ேகதா�
நா� ேதவ� கைதக� �� காத� ெகா�ேட�. எ� காத��� உர� ேபா��
வள��ப� ேபா� ேதவ�� பரம ர�கரான அ�த� கைட�கார ந�ப�� அ�க
ேநர� எ�ேனா� அவ� ��ன�க� ப���� க��ைரக� ப����
ேப�வ�ேலேய ெசல��வா�. இதனா� ேம�� இர�� ெசௗக�ய�க� என��
ஏ�ப�டன. அ�ேபாெத�லா� ‘ைப��’ ெச�ய�ப�ட ஒ��ன� ேதவ�
ெதாட�கைத� ��தக�க� எ�லாேம எ� பா�ைவ�� �ன� ப���ெகா�ேட
இ����. ������ ‘இலவசமாகேவ’ எ�தைன நாைள�� ேவ��மானா��
எ���� ெச�ல அ�ம��� உ��. (ம�றவ�க��� எ���ரா ெல���
����� ’ேநா’ அ��ட� ஃைப� ேவ� க�டேவ���, அ�ேதா� �.�.�க�
இ�லாத கால� எ�பைத�� ��தக�க� அ�க� ப��க���த கால�
எ�பைத�� கண��� ெகா�க)).
ேதவ� கைதக�� �க� ெப�ய �ேச
ஷ � எ�பேத எ�த �ஷய�ைத�� �க
எ�தாக �ள���ப�யாக�� நைக��ைவயாக�� வாசக� �� எ���
ைவ�ப�தா�. எ�ய நைக��ைவ எ�ப� அவ� எ���� �லாதாரேமா எ��
�ய�க ைவ���. அ�டகாசமாக ஆஹா ஓேஹா எ�� ���� ���
அ��தகணேம மற�க��கைவ��� நைக��ைவக� அவ� எ���� �ைடயா�.
அ�றாட வா��ைக�� ஏ�ப�� சாதாரண �ஷய�கேள நைக��ைவயாக
எ��தாள�ப��ேபா� அத� ���ய��வ� ெத��� வைக�� எ��வா�.
எைத��, எவைர�� ஆ��� ேநா��� பா�ைவ அவ�ைடயதாக
இ�����கேவ��� எ��தா� �ைன��ேற�. அ�த� பா�ைவ�� ப�டைவ
எ�லா� ச�வ சாதாரணமாக எ���� �ர�ப����. சாதாரண ம�த�க�
பா�ைவ��தா� சாதாரண ம�த�க�� கவன�தா� அவ��� ���ய�.
அ��� அ�த� கால�� ம��யதரவ��க�தா�� நா�ைய� ����� பா���
எ��� கைலைய� க�றவ�. அவ� எ��� த�� சாதாரணமாக ேப�� த��
ேபால இ��தா�� ந�ல த�ைழ�தா� பய�ப���வா�. ��னா�க��
அள��� அ�கமாக த��� ெசா�க�� ஆ��ல எ���கைள� கல��
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ெகா��தவ� �ஜாதா அவ�க� எ�ற ெபய� உ�� எ�றா�� அத� �லக��தா
ேதவ� அவ�க�தா�. ஆ��ல� ம��ம�ல வடெமா��� ச�வ சாதாரணமாக
எ���� காண�ப��. ஆனா�� யா���ேம, ஏ�, ஒ� த��த��
ஆ�வல���ேம �ட இ�த �ஷய��� க��� ேவ�பா� வராத அள�� அ�த�
கலைவ இ����. அேத ேபால க�ப� க�ைதக�� உவைமக� ஏராளமாக
இ����. ேதவ� எ����க�� �ட உவைமக� ஏராளமாக உ��. இவ�
ேபால கைத க��ைரக�� உவைமக� இ�ப� அ���ெத��தவ� யாேர��
உ�டா எ�� ேதட ேவ��� �ட.
உவைமக� எத�காக எ�த�ப���ற� எ�றா� ெசா�ல�ப�� க����
��ய�ைத �க அ�க அள�� வ��ப���� எ�பத�காகேவ உவைமக�
உ�வா�ன. ெப��� �க�ைத �ரண �லெவா��� உவைமயா���ேறா�.
அவ� க�கைள ஒ��� ந�ச��ர�க��� ஒ�� ேநா��� ேப��ேறா�. அவ�
நா�ைய ��ைமயான ெவ�ைள�பறைவ�� ஈ� கா���ேறா�. ப��’ ேபா�ற
க�ன�க� எ�� ேபாேத அத� ெம�ைமைய� கா�� ���ேறா�. அவ�
�����ேபா� ெத��� ப�கைள� �ட ��வ��ைல. ��� வ�ைச, ��ைல�
சர�க�, ெவ�� ம� எ��ேறா�. இ�ப� உவைமக�
ெசா�ல�ப��ேபாெத�லா� இ�த� க���க� பல� ெப���றன. பல�
ெப��ேபா� எ��� வாசக�க� �ைள�� ேபா� த������ற�. ஆனா�
ெபா��தமான உவைமக� ேதட எ�லா எ��தாள�க�ேம க�ட�ப�வ�.
ேதவ� அ�ப�� க�ட�ப�டதாக� ெத�ய��ைல. ச�வ சாதாரணமாக அவ�
எ���� ஒ�ெவா� �ைற�� வ�� ��� உவைமகைள ம��� எ�த�
ெதாட��னா� ஒ� ெப�ய ‘ைப��’ ��தகேம �ட ேபா���டலா�.
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இ�ப� உவைமக� �ைற�த கைத எ�� ெசா�ல� ெதாட��னா� ேதவ��
‘�� ஜான�’ ஒ�ேற ேபா��. எ�தைன எ�தைன உவைமக� எ�ற சா�����
ேபா���, �� ஜான� கைதைய� ப��ய ஒ� ���க� ஒ��ைன� ெத����
���ேற�.. ஏென�� இ�த உவைமக� ப�� எ���ேபா� அத� �ைவ
��ம�லவா.
ம�ைர வ��� ப�டா� ராம�ய�� இர�டாவ� மகளான �� ஜான�
ெச�ைன�� க��� ஒ��� ப����ேபா� த��ைடய ��த மாணவனான
கதாநாயக� நடராஜ�� �ேந�த� க����� �லக��� அக�மா�தாக�
�ைட�க அ� காதலாக மல��ற�. காதெல�றா� அ��� அ�த� கால� காத�
எ�லா� �ைர மைற��தா�, யா�ம�யாம�தா� நட�க����. இ�ப�
இ��ைக�� ஆ������ வ�� ���ைற�� ���ெச��� �வா�
த�சன����� ெச�ல ேவ��ெமன, ம�ைர����� இத�காக இவ� அ�கா
ெச�ைன�� வ�� ெமன�ெக�� அைழ���ேபாக, ெச�ைன����� ஜான�
ர��� த� அ�ைகேயா� பயணமாக, ந� கதாநாயக�� த� காத���
க�பா�ைவ�� இ��கேவ��ெமன ���� அவைள� ெதாட��றா�.
அ�ைக�� த�ைக�� ம�ைர இற�� இ�ல� ெச�ற �ற� அ��த நா�
வ���� ���ெச��� ெச�வதாக ஏ�பா�.
இ�த� கைத�� ��ல�க� ெச�பவ�க� உ��. ெச�பவ�க� �வ�. ஒ�வ�
ஜான��� ெசா�த அ�கா ம�கள�, இ�ெனா�வ� ���ெச���� �ைடய�� 12

தா�லதா�� ��ராக� ேப�� பழ�� நாகநாைத�ய�. ��றாவ� நடராஜ��
க����� ப���� சக மாணவனாக� ��ைப ெகா��� ’அ��ட�’ ச���.
இவ� நாகநாைத�ய�� உற� எ�பேதா� வ��ர��� பைட�தவ� �ட.
இவ��� ஜான�ைய எ�ப��� ’ெச���’ ெச�� �ட ேவ��� எ�ற
�ைன�ேபா�தா� நாகநாத�யேர ஜான� ���ப�தாைர, அவ�க�
ெத��தவ�க� எ�ற �ைற��, வ����� ���ெச��� அைழ�� வ��றா�.
இ�த ம�களேமா ஊ� உலக�ைத அட��வேதா�, கணவைன�� அட�� த�
��தாைன ����� ைவ����பவ�தா� எ�றா�� நாகநாத�ய� எ�ப�ேயா
ம�கள�ைத� ���� ெகா�� அவைள� த� வ��� வரவைழ�க�� �ய��
ெச��றா�. ��ல�க� என வ��ேபா� ந�லைவக� ெச�பவ�� ேவ��ேம..
அ�ப��ப�ட ந�லவ�க�� �த�ைமயாக ���ெச��� கட�கைர�� த�
கா�த�கைள� கா��� பற�க��� ம��� பரபரெவன ேத�� ‘தைலதட�’
��தர�� (பாவ� �����ள ம�த�க� எ�லா� ேவ��ைக பா��க, அ�த
ேவ��ைகைய ������ ெகா�� வ�வைத� ேபால ந� கதாநாயக� ம��ேம
உத� ���றா�), க��� அைற ந�ப� ��� ம��� �ேச
ஷ மாக உ��.
�டேவ �� �� உத�க� ஜான��� பய�த �பாவ அ���ேப� ஜக�ச�
�ல��, ���ெச��� அ�ைட ���� கார�களாக� ��ேய�� ��னா�
ந�ைக ஜக��, நா��யம� ப�கா��� ெச�� ெகா��தா�� இவ�களா�
�ைட�த உத�கைள �ட உப��ரவேம நடராஜ��� ����ற�. �டேவ
உப��ரவ�� உத��� ெகா��க ��ெரன அவைன� ேத� வ�த நடராஜ��
த�ைத ெட�� ஹர�� அேத ேபால கதாநாய� ஜான��� தா� த�ைதய��
அ�� ��ன� (���ெச����) ேச��� ெகா��றா�கள ஜான��� அ�பா
�ன� வாயா� ஆ�ர� �ைற அ�வேமத� ெச����வதாக ேப�வாெர�றா�,
அவ� அ�மாேவா �ன���� ஒ� �யா�ைய� ெசா���ெகா��, அ�த
�யா��� ெபயரா� அ�ைற�� எ�ன �ழைம என �ற� க��ெகா���
அள���� பழ�� ெப�ம�. (இேத ேபால ஒ� பா��ர�ைத� ��னா��
‘அனேப வா’ எ�� பட��� சேராஜாேத��� அ�மாவாக வ�� ந�ைக���
ெகா���� கா��ய��தா�க� எ�ப� ேவ� �ஷய�)
இ�ப��ப�ட சமய���தா� நடராஜ� த� காத� ஜான��ட��, இ�ன��
காத� �ஷய� ெத�யாத அவ� அ�கா ம�கள��ட�� எேத�ைசயாக ேச���
ெகா�ட ��னா� ந�ைக ஜக��ட��, ெச�ைன����� இவ�கேளா�
�ைகவ���� பயண� ெச���ேபா�, அ��த நா� காைல ேவைள��
����க� �ேட
ஷ �� �ைட��� �ைவயான �டான இர�� இ���காக
��ட��� த�����க�ட� ேபாரா� ெவ��கரமாக தன�ெகா�
ெபா�டல��, ஜான��ெகா� ெபா�டல�� வா�� ெவ�ேய வ�வத���
வ�� இ�த அ�பா�� காதல���� கா��ராம� �ள�� �ட, நடராஜேனா
வ��ைய� ப�ெகா��தேதா� ம��ம�லாம� வ���� ெச��� த�
அழகான காத�ைய�� அவ� பா�ைவ�� பட ைவ������ த�
ெப��ைய�� ப�ெகா��கேவ��ய ���ைல�� ஆளா�றா�.
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அ�த� ெப���� �ல �ேச
ஷ �க� உ��. ஜான� த� ைக�பட எ��ய காத�
க�த�கைள� ப��ரமாக (காதல� எ�பா� அ�வ�ேபா� அைத�
ப��கேவ��� அ�லவா) ைவ���ளா�. (அ�த� கால க�ட��� காத� க�த�
எ��வ� எ�லா� �க� ெப�ய ���ன� ��றமா��� எ�பைத�� �ைன��
ெகா�க) இ��தா�� ஜான��� பா�ைவ��தா� அ�த�ெப�� இ���ற�
எ�ற ஆ�த�� எ�னதா� ம�ைர�� ஜான� இற��னா�� அ��த நா�
���ெச���� பா��� ரக�யமாக ெப��ைய வா���டலா� எ��� த�ைன
சமாதான� ெச�� ெகா�ட நடராஜ� அ��த ர���காக� கா�����றா�.
ஜான� ெச�ற ர�� ம�ைரைய அைட�த��, எ�ப� இ�த� ெப��ைய த�
ெப��க�ட� ேச��ப� எ�� கவைல�ப�ட ஜான���, அேத வ����
���ெச��� பயண�பட ம�ைர�� ஏற வ�த நாகநாத�ய� வ�ததா� அவ���
�க� ெப�ய ��ம�ைய� த�த�. ‘மாமா.. இ�த� ெப�� எ� �ேந����
ெப��, ஜா��ரைதயாக எ���� ெச���க�, நாைள ���ெச���� வா���
ெகா��ேற�” என ஒ�பைட����� ஒ� ந�ல கா�ய�ைத� ����கரமாக
���ேதா� எ�ற ச�ேதாஷ��ட� அ�த ��ம� �க��� ெத�ய த�
இ�ல����� ெச��றா�.
பாவ� அவ�. ’க��ய நட�ைத�ட� நாகநாத�ய� எ���� ெச�வா�.. அ�த�
ெப�� அ��த நா� வ�� ேச��, நடராஜைன எ�ப�யாவ� பா���� ����
�டலா�’ எ�� ந��ய ஜான��� இ�த நாகநாத�ய� ர��� ெபா�ைத�
க��க வச�யாக இவ�� காத� க�த�க�தா� �ைட�தன எ�பைத�� அைத�
ப������ அ�த மாமா வய�ெற��ச�ட� வா�� எ�ய அைனவைர��
���� ெகா�ேட பயண� ெச��றா� எ��ற அ�ய �ஷய�ைத ��சய�
அ�����க மா�டா� இ�ைலயா? அ��� தன�� எ�ப�யாவ� அ�த
பாழா��ேபான ரா�க� ச���ைவ மண���க ஆவலா� இ���� ஒ�வ�
ைக�� இ�த� க�த�க� �ைட�� ��னா�க�� எ�ென�ன ெதா�தர�க�
வ�ேமா எ�ெற�லா� அவ� அ�த� சமய��� �ைன��� �ட�
பா��க��ைல.
இ� ���ெச���� �ர�ய�ச த�சன� ெகா���� ெகா������
��க�ெப�மா�� ெப�ைமகைள அ�வ�ேபா� ெசா���ெகா�ேட ந�
கைத�� �� ���பாக நக��� ெகா�ேட இ���ற�.
கைத நகர���.. இ� ஓரள��� இ�த� கைத�� தள��, நைட��
�������� என �ைன��ேற�. இ� ேதவ� இ�த� கைத�� ����ய இ�த
உவைம� ெபா��த�கைள� பா��கலா�.
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ேதவ� �� - 3

கதாநாயக� �த��த�� �லக��� கதாநாய�ைய� பா���றா� எ��
ெசா�ேன� இ�ைலயா.. இ�த ைல�ேர�ய� (�லக� எ�ெற�லா� ேதவ�
எ�தமா�டா�) ப�� �த� ப�க��ேலேய �ம���பா� பா��கேள�..
இவைர� ேபால �ைறய ஆசா�கைள நா� வா��ைக�� ச���� வ��ேறா�
எ�ேற நம��� ேதா���.

“கலாசாைல ைல�ர��� ஜ�னைல� �ற�த ைல�ேர�ய� ேகா��தரா��
ப��கைள ���த �க��� அன�கா�� ��ய�. அத� ������ இ���
ச�� ����த�. எ�ேர மைல�பா�� ேபா� வைள�� �ட�த ர�தா��, ஜல�
அைசவ� ேபா�ற ெபா��ேதா�ற�தா� ெத�ப�ட�.” ஒ�றைர ம��த�
இர�ேடகா� ம�வைர ைல�ேர�ய� ����� ேவைள.”
ேம�� அவைர� ப�� நம�� �ைவ �ட� ெசா��றா�. இ�த� ப�ேவைள��
ைல�ர���
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”எைத� ேக�டா�� இ�ைலதா� அ�ேபா�, யா� ேக�டா�� �ைடயா�தா�..
�ர�� வா�ேல ெவ��ப�� ���� உ�ேவக� இ�ேக ெவ��� ேபா��”
இ�ப��தா� கைதைய ஆர����றா� ேதவ�. இ�ேபாேத இ�த ைல�ேர�ய�
ப�� ச�� ெத�������.. இ�ப��ப�ட மேகா�னத ேவைள�� ந�
கதாநாய� வர� அ�ேக �க��ற�.
”ஸா� ���! “ எ�ற� இ�ைம த���ய �ர�. அவ�தா� ேப�னா�.

இ��ட வான��� ப����ட ெகா� ��ன� ேபால ஒ� �����ைப
வ����� ெகா�� “எ�ன?” எ�றா� ரா��. இ�த மகதா�ச�ய�ைத� கா��
பத� ெப�ற ஆ�மா ேவெறா��� இ��த�.”
அ�த மாெப�� ஆ�ச�ய�ைத� க�டவ� ந� கதாநாயகேன.. அேத ேபால
நடராஜ� ம�ைய ேதவ� வ�����ேபா�

�ர�� ேப� பா��தா�� பா����,காைத அ��தா�� அ����’ எ��றப�
ம� உத� ெச��ேற� எ�றா� தாஸா�தாஸனாக இ��பா�. ஆைள�
க���பெத�� ச�க�ப� ெச��ெகா�டா� ம�ைண� ேபா��
������தா� உ�கா�வா�.
அேத ேபால நடராஜ� ஜான�ேயா� ர�� �ரயாண� ெச���ேபா�� ேதவ�
நம�� எ�ப�� ெத����றா� பா��க�.
(ர�� ெப���� நடராஜ�) ”உ�ேள �ைழ�த�� ஆ� ��க� �ட�ைய�
������ தைலைய� ���� பா��ப� ேபால இ�ப�க�� பா��தா�. �ற�
ஜான� இ���� ��ைக ேநா�� நட�தா�. ‘����’ எ�� அ���� ெகா�ட�
ஜான��� ெந�ச�. ம�கள� அவைன ேவ� ��க� ெகா�� க�ண�
ேத�யானவ� பா��யைன ���த� ேபால �ேராதமாக� பா��தா�.”
இ�ப� உவைமயாக� ெசா��� ெகா�� வ�வ�� ஒ� ெசௗக�ய�
வாசக�க���� ��� ���ற�. இ�த� பா��ர� இ�ப��ப�ட� எ�பைத��
வாசக� மன� உடன�யாக ஏ���ெகா�� ���ற�. வாசக�க�� எ�ெக�லா�
அ�த� பா��ர� வ��றேதா அத�ேக�றா�ேபால த�க� மன�ைலைய ைவ���
ெகா�� ப���ற ெசௗக�ய�� ஏ�ப��ற�.
இ��� �ல ‘ேதவ’ உவைமகைள ம��� த��ேற�.
*****

க�ட�ப�� ஆ�மா க�ட�ப�ேட �ரேவ��� எ�ற �ய���ப� ம�கள�
இ�லாதேபா�� �ட ��ரா��யா���க ��யாம� இவ� ���� �ண�னா�.
(ஜக�ச�)
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******
வ�� ேச��த நடராஜ�ைடய ஆன�த�� ������ ��� ராஜ�ய யாக�ைத
���த �����ர���� அ�வேமத யாத�ைத நட��ய ராகவ����
ஏ�ப�����மா எ�ப� ச�ேதகேம
******
ெபா�ைட ெவ��� எ���� ெவ���� நா�� ெசா�� மைழ���க� ேபா�
வ�த அ�த வா��ைதகைள ஏ���ெகா�� ெவ�ேய வ�தா� (நடராஜ�).
******
��டைன� க�டா� �ர �ல��ற��, அ� பய�ப��ற� எ�� ��ட�
எ���ெகா�� ெகா�க���ற�� வழ�கமாக நட�ப�தாேன காேல��
நடராஜ� ஒ� கால���� ச���ைவ ெந���னவ� இ�ைல.
******
ப�வ�ைச கா��� ைகெகா�� ஆ��ப��ப� ேபால ச���ர அைலக� ஓயா�
எ���வ�� ��வ�மாக இ��தன (���ெச���).
******
பக�ேலேய இ�� க������� ���ர��ன��� ��ஹ�
இர�� ��ட ��க��� �ைக ேபால காண�ப�ட�.(ச����� ��)
******
��ய� மாயவர� வ�ளலா� ேகா�� ���� �ன� �ன� உதயமா��ேபா�
�த��தலாக� ப���டைவைய ம�சா� ைவ��� க���ெகா�� �� வாச��
அழகாக மா�ேகால� ேபா�� ஒ� ெப�ம�ைய�தா� பா��ப� வழ�க�.
பா��த�ட� உ�ள� ����� த� க��கைள� ெத�ெவ�லா� வா�
இைற�பா�. அ�த� ெப��� அவைன� பா���� ப�வ�ைசைய�
கா�����, த� ேவைல�� �ைனவா� (இ� ம��� மைன�ைய� ப��
உவைமேயா� ஒ� அ��க�)
*********
ெப�ய ேசா�ேப�; நா����ற��� ெப��சா�’ எ��ற �ைன��ட� ஹர�
அவைர� பா��தா�. அவ� ஹரைன, ‘ஒ����� உதவாத உ�யமர�, ெட����
வள��ததனா� �ைற��ற�’ எ�ற பாவ��� பா��தா�. (ம��� த�ைத
���� நடராஜ�� த�ைத)
17

*******
த� தைல�� ேம� �ழ��� ேப��கைள� ப��� கல��யவா� வ��ேபா�
இ�க���ைடேய ேதா��ய பாைத �� ஒ� �� வ� கா���
��ெவ��கைள� ேபா�றெதா� ச�த��ப�� அவ��� ஏ�ப�ட�.
*******
�வா�ைஞ�� ேப�ேல ஆ���ப��த அ��� �ரப��ர������,
��ட���ரக���காக� �ைண� �ள��ெகா�� ெவ��ப�ட நர��ம
�வா��� அ�ேபா� அவ��� �கராக ��யா� (ஹர�� ேகாப� ப��
நடராஜ� �ைன�ப�).
*******
���� ஷ
க ாய��� �ட�ப�ட �ள�ெக�ைணைய ��ய�கால ேவைள��
��வ�க� ேநா��� அ�வ���ட� ஜக� �ழவைர� பா��தா�.
இ�த ���� ஷ
க ாய அ�பவ� ��ய வய�� என��� �ட ஏ�ப�ட� உ��.
ஊ�ேல தா�தா�� இ�த �காதார ஏ�பா� இ�ேபா� �ைன�தா�� ‘வ��ைற�
கல���”.
’�� ஜான���’ கைத எ�ேலா���� ����� கைத. �க� ெப�ய
���ப�கேளா, ேசாகமயேமா, அ�த� கால பட�க�� வ�வ� ேபால வ��
வ��யாக வசன�கேளா இ�லாத கைத. இ�தைன��� இ� எ��/ப��
நா�க�� நட��� �க���கைள ைவ�� �வ��க� ப������ கைததா�
எ�பதா� �����பாக ேபா��ெகா�ேட இ����. ஆனா� இ�த எ��
நா�க� கைத��� ஒ� �ல பா��ர�க��� ஆ�� �ரா�மாக நட��ற
ச�க�கைள �க� ���கமாக� ெசா�� ��வ� எ�ப� ேதவ��� ைக வ�த
கைல. அ��� ���ெச���ேலேய கைத ��கா�வா� நட�பதா�, அ�ேக
அ�ளா�� ���� எ�ைத ��கைன� ப��ய வ�ணைனகைள ச�த��ப�
�ைட���ேபாெத�லா� அ�� வழ��வ�� ேதவ��� இைண ேதவேனதா�.
ேதவ� இ�த ‘ஃ�ளா�ேப�’ எ�� ெசா�ல�ப�� உ��கைள �க நயமாக
இ�த� கைத�� ைகயா���ளா�. ��மா�� இ�ப� கா���ப� �க�
�லப�. எ���� எ�ப� கா���ப�. ேதவ�� கைதகைள� ப��தா� அத�
லாவக� ெத��� ���.
இ�த �� ஜான��� ஒ� நா�� வ��. ைடக� எ�ற ெபய�ட� ���ெச���
�ழ����ெத��� ‘அ�யாயமாக’ யாைர�� �ைழய�டாம� அ��சா��ய�
ப���. நாைய �க �ேச
ஷ மாக வ�ணைன ெச�வா� ேதவ�. நா��ய ம�
ெத��� ப�கா��� ���� பா�கா���காக அவ� த�ைதயா�
வள��க�ப�� ைடக�� பாவைனக���� அத� ‘உ�..உ�.. பாைஷக���
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ேதவ� �ள�க� ெசா��� அழேக அழேக.. (ைடக� எ�ற ெபயைர
ைவ���ெகா�� �ைன ேபால இ���� �பாவ� அத�ைடயத�ல, �டேவ
அ�� ��� ��ரா��யாக அ�����ட�ப����ததா� �ழ����ெத���
ஒ� ேகா��த� ம�ெறா� ேகா� வைர வா��� ெச����� ஒ� �ைன��
��� இ�த உலக��� நா� இன���� இைழ�க�ப���ள அ��கைள� ப��
������ ெகா����த�)
இ�ப��ப�ட ைடக�� ஒ� ��கரமான �ைளயா�ைட ம��� ேதவ�
எ����களா� ப��� ��� நா� �� ஜான�ைய ��� �ல� க�யா�ைய
ச���ேபாமாக.
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ேதவ� �� - 4

ஆ��ர நா��யம� ப�கா� ��ைதய நா�ர� த� காதல�ட�
ஓ��ேபாவதாக ��ட�ட அத�� உத�வத�� நடராஜ�� உத�ைய
நா�னா��, அ�த உத� �ைட�காம� ேபாக, �ஷய� ெத�யாத ப�கா� ேவ�
வ���லாம� ��ைட ��� ஓ� நடராஜ�� ���� வ�� ஒ����றா�.
நடராஜ�� அவ� ந�ப� ம��� ������ வ�� அ�த� ெப�ைண
சமாதான�ப��� அ��� ைவ�க �ய���றன�. அேத சமய� ��������
ேகாப��ட� அ�பா ஹர� மகைன� ேத��ெகா�� நடராஜ� ����� வர,
பத�ட�ப�� ந�ப�க� ப�கா�ைவ சமாதான�ப��� அவைள �ேரா���
��னா� ஒ��� ெகா�ள ைவ�� அ�பாைவ ெகா�ைல�ப�க� உ�ள
�ண�ற���� ���பத�காக அ����றா� நடராஜ�. இ�த ப�கா�ைவ
அ�பா வ�வத��� எ�ப��� ெவ�ேய�றேவ��ேம எ�ற கவைல��
அவைள ெவ�ேய வர�ெசா��� ேபச �ய��ேபா� ம�ப��� அைற� கத�
�ற��ெகா�ள இ�த�ைற அர�க�பர�க உ�ேள வ�வ� ��ல�க� ெச���
நாகநாத ஐய�தா�. இ� நட�பைத ேதவ� ைக �ல� பா��ேபா�.

வாச��� ெவ�ேய வ�வ� எ�� நா� �ைர�ப�, உ�..உ�.. எ��
உ��வ��, அைத� ெதாட���, � �, ச�, �..’ எ�� யாேரா க��வ��
��ேனா�� ஓ�வ�வ�� ேக�ட�. ச��� எ��பாராத வைக�� நாகநாத�ய�
உள� அ����ெகா�� ப�சக�ச� ஐ�� ப�க�க�� பற�க உ�ேள ஓ�
வ�தா�; அவ� கா�கைள ேநா�� எ���� ����� ெகா�� ‘ைடக�’ ��
ெதாட��த�. இ�த� கா�� ெத�ப�வத�� ��ேப ‘ப�கா�’ ��ன�ெகா�
ேபால, �ேரா���� ��னா� தன� யதா�தான����� ெச�� ப����
ெகா����டா�. அைத� கவ��த நடராஜ�� ம��� தைல�ெகா� ��ட
ெப���� ����ெகா��, ேமேல நட�கேவ��ய� எ�ன ெவ�� கவ��க�
தைல�ப�டன�.
இ�த� ச�த��ப��� நாகநாத�ய� இ�ேக எ�ப� வ�� ேச��தா� எ�ற காரண
கா�ய�கைள� சாவகாசமாக ஆரா���� ெச�வத�� ைவ���ெகா��, அ��த
ஐ�தா� ��ஷ�க�� நட�தேதா� அேகாரமான ��த�ைத நா� வ����தா�
ஆக ேவ���. ைடக�� உ�ைம� ெசா�ப�ைத நாகநாத�ய�� நடராஜ��
அ�வா�க�. ம� அ�யமா�டா�. அ�����த நாகநாத�யேர அத�
வாைல�� ���� அல��ய பாவ��ட� வ�� ��டதாேலேய ’ைடக��’
க��ேகாப���� ஆளா�, இ�ேபா� ஓ� வ�� �ைல�� வ�தா�. எ�த
������ காைல ைவ�க��டா� எ�� �ர��ைஞ ெச����தாேரா அ�ேகேய20

வர��, யா�ட� �காேலாபனேம ைவ���ெகா�வ��ைல எ�� �ரத�
ெகா����தாேரா, அவ�டேம அைட�கல� ���� ெகா�ளேவ��ய
அவ�ய�� அவசர�� ேந��� ��டன அவ���!

‘ைடக�’ த� வாைய� �ற�� �வ�த
நா�ைக�� இ� வ�ைச� ப�கைள�� கா�� உ..�..�.. எ�� வ��ன ‘ற’னா
ேபா��� த� ேகாப�ைத ெவ���ட�. �ற� பா��த�. ம�த��� உ����
ஆப�� ஏ�ப�� கால��� அசா��யமான கா�ய�கைள�� ய�த��பா�
எ�பத�� அ�தா��யாக – இல�ைகைய ேநா�� ஆ�சேநய�ெப�மா� கட�
தா��யைத�� ேலசாக ஞாபக�ப���யவா�, நாகநாத�ய� அ����த ேமைஜ
�� தா�னா�. அ�த அ�ப ேமைஜ கனம�றதாைகயா� இ�வள� கன�த
ம�தைர� தா�கமா�டா� ��னா� வ�த ‘ைடக�’ �� சா��� ைவ�த�.
“யார�பா இவ�க�”? எ�றா� ம�
“இர�� ேப�க�ேம ந� �ேரா�க�தா�!” எ�� நடராஜ� ஒ���,
த�கா���காக ஒ� தைலயைணைய� ����ெகா�டா�.
���� அ� வா���ெகா�ட ைடக� �ேழ ���� ��ட நாகநாத�யைர� ப�
வா��ேய ��வெத�ற ைவரா��ய��ட� அவ� ���ற�ைத ேநா���
பா��த�. த�ணேம நடராஜ� ����ட தைலயைணயா� ஓ� அ���
வா���ெகா�ட�.

நாகநாத�ய� ��� ��� ஓ�னா�. ஒ� ேபா� நடராஜ� ��னா��, ம�ேபா�
ம��� ��னா�� ஒ��னா�. ேசாழைன� ப��ய �ர�மஹ��ேபா� ைடக�
எ�ேக�� �டாம� �ர��ய�. ’உ� உ�’ எ�� த� பாைஷ�� ேப� அவ�
வ��ைற� கல��ய�. ம� ஒ� க�ைட மைணைய எ���� ��பா���
ைடக�� �� ��னா�. அ�ேபாேத யமேலாக��� யமஸத�� யம�
கண�கணான ���ர��த� ேவகமாக ேநா�ைட� �ர��னா�. யம ஜூர�களான
ப��ர�� �பணா�க�� ஆஜராக�தா� இ��தா�க�. எ��� ‘ைடக��’
ஆ�� �ர��ைல எ�� ���ர��த� தைலைய ஆ����டா�. க�ைடமைண
�� தவ� �வ�� ‘ப�ெர��’ இ���, ைடக�� ேகாப�ைத�� பய�கர�ைத��
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�����ட�. ேம�� அ�ேவகமாக அ� �ர�த, நாகநாத�ய� ��தமாக ஓட,
பைழய நாடகேம ��த கால��� நைடெபறலா���. ஆனா� ஒ�
ெப��சா�ைய ஓ� அைற�� ���� ���� ��� �ர��னா� எ�தைன நா�
அத� பல� தா���. நாகநாத�ய��� ெப�� ேசா�� �ற�த�. ��ெனா�
கால��� தம�� இ��பதா� �ைன�த ‘�ள��ர
ஷ �’ இ�ேபாேத வ����டதாக
எ��, கேஜ��ர� ‘ஏ ஆ��லேம!” எ�� க��ய� ேபா�, ‘ேஹ ���ர��த�!
இ�� தா�கா�! எ�ைன � ஏ���ெகா�ள�” எ�� கத����� ெதா�ெப��
�ேழ உ�கா���ெகா�� ெப���� �டலானா�.
�ரா�தபா�களான நடராஜ�� ம��� இ� �ைலக�� ெசயல��
��றா�க�.
‘ைடக�’ ஒ��ைற ����� பா����ெகா�� தய��ய�. தன� ெவ�� எ��
க�ஜைன ெச�த�. ம�கண� நாகநாத�ய� �ர� வைளைய ேநா�� அ�
உ�ஸாக��ட� பா��த�. ���ர��த� ம�ப� ேநா�ைட� �ர��னா�. யம
ஜூர�க�� ம�ப� ெதா�ைடைய� கைன�� ����ெகா�டா�க�. ஆனா�
இ�ேபா�� �� ேபாலேவ தைலைய ஆ����டா� யம�கண�க�.
“ஆ��! நாகநாத�ய� கா�ய� ���த�!” என நா�� ஆ�மா�க� �ைன�தேபா�
�ேரா�� மைற����� சா�ா� ���ர��த�ேய ேபா� ெவ��ப�டா�
‘ப�கா�’.
“ஏ�! ைடக�.. �.. ேபா�றாயா.. எ�ன!” எ�� அத��னா�. ��மா�
கா��க�� ஓ��ன ைக ஓ��னப� ��பைத ம��� நடராஜ��
பா������றா�க�. இ�ேக பா��த நா� பா��தப�ேய �����டைத
த��பமாக� க�டா�க�. ைடக��� ஷா� அ�����த�. கா�ப� �ஜமா,
ேக�ப� உ�ைமயா எ�� அ� �ர��த�. “� ேபா! ேபா���!” எ�றா�
ப�கா�. ச�தநா��� அட��யதாக, ைடக� சேடெல�� ����ய�. வாசைல
ேநா�� நக��த�.
அ�ப� வ�ட�க��� ��� எ�த�ப�ட நைக��ைவ�� ���� கல�த இ�த
ரசமயமா� �க����� வ�ணைன இ�ன�� ேதவ�� வாசக ர�க�க���
����தா�. இ�த �க����� ஒ� ���யமான �ஷய�ைத� ���பாக�
கா������பா� ேதவ�. வா��ைக�� எ�த ச�த��ப���� எ�த
�ைல��� எ�த ஆப���� யாேர�� �ைன� ைவ���ெகா��
ஆ�டவைன ேநா��� ��னா�, அவ� கயவனாக இ��தா�� �ட
ஆ�டவ� ேபத� இ�லாம� வ�� ர���பதாக ‘ப�கா�’ பா��ர��� �ல�
ந� அைனவ���� உண����றா� பா��கேள�. நாகாநாத�ய� இத�
��ன�� ��ைமயாக� ெச�� த�ைன� கா�பா��ய ப�கா�ைவேய அவ�
த�ைத�ட� கா��� ெகா��பேதா� சைப��� ேகவலமாக ����பா� எ�ப�
ேவ� �ஷய�. ேகவலமான எ�ண� ெகா�ட மா�ட� ����வ��ைல
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எ�பத��� கட��� க�ைண��� எ�ன ச�ப�த�.. ராவண��
��ஷண�� கட�ைள� ெபா��தவைர ஒ��தாேன..
ேதவ��� ெத�வ ப�� அ�க�. ��க� அவ��� ஆ�மா��த ெத�வ�
எ�றா� அ��ைக அவ� எ�ெற��� ெகா�டா�� ெத�வ�. அ�த அ��ைக
த�ைனேய வண��ெகா�� த�ைனேய அ�� வ�பவ�கைள�
ைக��வ��ைல எ�பைத ெவ� அழகாக த� ‘க�யா�’ கைத��
கா���பா�. கைட��� ேவ� வ���லாம� க�யா�ைய ைக� ெச��தா�
�ரேவ��� எ�� வ�� ேபா��கார�கைள அ�ப� ெச�ய�டாம� �����
ேபாக ைவ�ப�� அ��ைக�� அ�ளாகேவ கா��வா� ேதவ�..
மன� ச�யாக ந�ல நைக��ைவ கைத ப��கேவ��� எ�� ���ப� உ�ள
இைளஞ�க��� நா� �பா�� ெச�வ� �த�� ‘க�யா�’ கைதைய�தா�.
க�யா��� கைத�� வ�� பா��ர�க� யா�� நம��� ெத��தவ�களாக
இ��பதாக ப����தா� அத�� ேதவைன�தா� ெவ�வாக�
பாரா�டேவ���. க�யா��� பா��ர�க� அைனவ�� காலாகால�����
எ�காவ� வா��� ெகா����பவ�க�தா�. இ�ேபா�� பல ���ப�க��
க�யா�ைய� ேபா�ேறா�க��, ��தர� நர��ம� ேபா�ேறா�க��
இ��பைத நாேன கவ������ேற�. ம�த மன�கைள �க� �றைமயான
�ைற�� ப�����த ேதவனா� ம��ேம இ�தைகய பா��ர�கைள
அைம�க���ேமா எ�னேவா.. இ���� க�யா�ைய�� ச�� ேக�ேபாேம..
ெசா�ன� ச�தானா’ என?
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ேதவ� �� - 5

த�சமய� கனடா�� வ���� �ரபல ப�வ�, எ��தாள� ேபரா��ய� ��
ப�ப� எ�லாவ���� என�� ��ய�. நா� ப��த அேத ராம���ணா
(வட��) ப���� என�� ��ன� 17 வ�ட ��ய�. ேதவ� எ����க��
���ள ர�க� த�ைம��� என�� �க�ெப�ய ��ய�. ேதவ� ப��ய பல
�வர�க� ெதா��தவ�. அவ� த� வைல�ப��� ேதவ� ���த பல
ெச��க�, �ல க��ைரக�, �ல �� கைதக� என அ�ப�ேய
ப��������றா�. அவ� ப��க����� ���� எ���� ெகா�ள��
என��� தாராளமாக அ�ம� ெகா��த தயா��. அவ��� எ� ந��ைய
த�கணேம ெச����ேற�.
��ன�கைள� ெபா��த ம��� ேதவ�� �த� நாவலான ‘ைம��’ 1939
ஆ� ஆ��� ஆன�த�கட�� வராம�, அத� �ைண� ப��பான ‘நாரத�’
இத�� ெதாடராக வ�த�. அ�ேபா� நாரத��� ஆ��ய� ��ல�. க��
ஆன�த �கட�� இ��� ெவ�ேய�ய�� ெகா�சநா�க� ��ல��
நாேடா��� �கட�� ஆ��ய� ெபா���� வ�ததாக��, ஆனா�
�ைர�ேலேய ேதவ�ைடய ெபா���� �கட� வ�� ��டதாக�� �ல
�வர�க� �ல� ெத�யவ��ற�. 1942 இ� மால� எ�� வார� ஒ� ப�க
நாவ� கைதைய ஆன�த ��ட�� ஆர���தா�. அ�ேபா� ��த
காலமாைகயா� ெச���தா�க��� ப�ச� எ�ற �ைல�� இ�த
��கன�ைத�� கைட����கேவ��ய �ைல��, ேதவ� இ�த ��யஸான
�ஷய����, த� ஹா�ய� ெதா�ைய மறவாம� 14 வார�க�� எ��ய�
இ�த ‘மால�’ எ�� வார� ஒ� ப�க நாவலா��. இைத ��ைமயாக� ப��க
ெப�யவ� ப�ப� அவ�க�� வைல���� ஒ��ன� கைதயாக�
ெகா�����பதா� அ�ப�ேய அ�கைதைய இ�த இைண��� http://spasupathy.blogspot.in/2012/06/blog-post.html ப��கலா�. ேதவ� த�
கைதக��� எ�ேபா�ேம அ�த�த� கைதக�� ���ய கதாபா��ர���
ெபயைரேய தைல�பாக� ெகா������றா�. இதனா� கைதைய�
ப����ேபாேத தைல��� உ�ள கதாபா��ர���� வாசக மன� ஒ�
���ய��வ�ைத� ெகா����. த� �த� நாவலான ’ைம��’ ����� இேத
உ��ைய� தா� ��ப�� வ�தா�. அவ� நாவ�க�� ஒ�ெவா��� ஒ�ெவா�
வைக�� �ைவயாக இ��பதா� இ� �க� �ற�த�.. அ�ல� இ� �மா� ரக�
எ�ெற�லா� ெசா���ட��யா�. ���யமாக கதாபா��ர�கைள�
ேத��ெத���� �த��, அவ�க�� நடவ��ைககைள�� கைதக��
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ப��ைக�� இ�த� கதாபா��ர�ைத �ட �ற�த கதாபா��ர� இ�ெனா��
இ�ைல எ��� ெசா�லேந��.

ேதவ�� ’க�யா�’ கைத 1944 இ�
எ�த�ப�டதா��. இ�த� கைத��� ��ன�தா� ‘�� ஜான�ைய’ எ��னா�.
க�யா��� கைத� ���க�ைத எ��னா� ச�வ சாதாரணமான கைத எ�� யா�
ேவ��மானா�� ெசா�� �டலா�. தா� த�ைதைய இழ�த க�யா�
அழகான இள�ெப�. ��பேகாண� ெசா�த ஊ�. ெச�ைன��
க����ப����காக வ�����றா�. க�யா��� ேதா� உமா, உமா��
அ�ண� ��, ���� ேதாழ� ��தர�. இ�த ��தர�தா� கைத��,
க�யா��� நாயக�.
க�யா��� பா�டனா� �ர���டவசமாக த� ���� ேவைலெச���
சைமய�கார����ப��� வைல�� ���, அ�த சைமய�கார� ெப�ம���
��த மகைளேய க�யாண� ெச��ெகா�� �ல நா�க�ேலேய இற���
ேபா�றா�. ஆனா� இ�த �ஷய� க�யா���� ெத�யாம� மைற��
ைவ�க�ப��ற�. பா�ட� ெச�த ப�ைன�தா� நா�� ஒ� ேபா�� கா��
அவ� ெபய��� ஒ� �� �வர�ேதா� �ைட�க உடேன அ���������
ெகா�� ��பேகாண� ஓ��றா�. அத�� �� ெச�ைன எ�����
அக�மா�தாக ர��� கைட� ��ெக� ��தர����� �ைட�க, அைத�
தவற��ட க�யா��� �யாக� ெச�ய, அ�ேகேய க�க�� க�க��
கல�� ஒ� அவசர� காத� அவ�க� அ�யாம� �ற�� ���ற�.
��பேகாண� வ�தாேலா அ�ேக ���� ஒேர ரகைள. தா�தா�� �க� ெப�ய
ெசா�தான ர�ன ைவ��ய�கைள ெக��யாக த� ைக��� ைவ���ெகா��
சைமய�கார ���ப� க�யா�ைய ஏமா���ற�. இத�� ஒ� ���க�ட��
ேசாகமயமான க�யா��� எ�வைகயா��� இ�த நைகக� �ைட�ேத
�ரெவ��ெம�ற ஆேவச��� ��தர� உத�வ�� த� ��லா� ந�ப�
(ெவ�� ��லா� இ�ைல ஜக�ஜால ��லா�) நர��மேனா� ேஜா� ேச���
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���வ��, ேபா�� ேக�� மா���ெகா�� �ரம�ப�வ��தா� கைத.
ஒ� நைக��ைவ� கைததா�. எ�லா ச�பாஷைணக�� இ�த நைக��ைவைய
அ��பைடயாக� ெகா��தா� ேதவ� எ������றா�. கைத�� வ��
ஒ�ெவா� கதாபா��ர�����, அ� அள�� �க ��யதாக இ��தா��
அத�ெக�� ஒ� த� ம��ைப�� ெகா�����பா� ேதவ�.
��தர�தா� �����க�ப�� ��கா� �ன�� மதரா� மைலய�பராக���,
��தர��� அ�ைத�ட���� ைவர�க� மைற�க�ப�ட க�ப�ைய தானமாக�
ெப�ற மாயவர�� சா���களாக��� ஒ� ��ய அளேவ கைத��
ேபச�ப�டா�� ேதவ�� எ����களா� �க�� �கழ�ப�பவ�க�தா�.
அேத ேபால ெதனாெவ�� நர��ம� இ�த அ�பா� ��தர�ைத� ைக��
ேபா���ெகா�� அவ� ச�ேதக�கைள அவ� பாைஷ�� (� �ள� ரா�ட�
ெபாேடாேடா எ�ற �� வா��ைத�ட� ) �����ெகா�� வ��ேபா��
ப��பவ�க� �க�� ர��க�தா� ெச�வா�க�. எ�த கதாபா��ர�� ேசாைட
ேபா���ைல எ�ப� ேபால�தா� ‘க�யா�’�� அ�தைன கதாபா��ர�க��
பைட�க�ப����ப� �க�� ஆ�ச�யமான �ஷய�. இேதா கைத�� ��
ப��யாக இட� ���� ந�ைம நல� �சா���� ��பேகாண� டா�ட� �.�.
���ணன ப�� ேதவ� எ��வைத� ப��ேபா�.
‘��பேகாண��� மட�ெத��� இ��த� டா�ட� �.�. ���ண�ைடய
��� ஆ�ப�����. �ேழ ���தன�, மா��� ‘��ெப�ஸ�’ எ�� ைவ���
ெகா����தா� டா�ட�. வாச��றமாக இ��த மா��ப� �க �க ெச���தாக
இ���மாைகயா�, அ�� ஏ� பழ�க�ப�ட ேப� அ�வள� ேப���� அ��
இ��ப� ��ப��ர�� ப�க� எ�ப� ‘ெந����’ பாட�.
மா��� டா�ட�� அைற�� உ�ேள, டா�ட� உ�கா�வத�காக ஒ� ேமைஜ��
நா�கா��� ேபா������. ேமைஜ �ைறய ��தக�களாகேவ
அ��������. டா�ட�� நா�கா�ைய� த�ர இ�ேனா� இ���
நா�கா��� ஒ� ஒ�ைற ெப��� ேபா������. இ��� நா�கா��� உ�கார
உ�ைம ெப�றவ� ஒ��, டா�ட�� அ�ய�த ந�பராக இ��ப� அ�ல�
யாராவ� ெப�ய உ�ேயாக�தராக இ��பா�.
ஒ�ைற ெப�� �ைறய �யா��த�க� ��, ஹா�� பல இட�க��� ���,
மா��ப���� �ட ���ரமா��த� ��மாசன��� ப��� ஒ�றாக�
ப�ைமக� ��றன ேபா� �ல� ��க� ெதாட��ய �ற�தா� டா�ட�
�.�.���ணன அ�ேவகமாக ‘��ெப�ஸ����’ �ரேவ��பா�. டா�ட�
வ�த�ட� யாைர�� கவ��காமேல ‘ட� ட�’ ெக�� த� அைற��� ெச��
��வா�. கா����பவ� க�கெள�லா� அத��� அைறகதைவ
ேநா�������. இ��� நா�கா��� ‘��தா’ கா��ேசப� ெச�ய
வ������ ‘ேலா�டா ஆசா�ைய� பா��� ஒ� ��னைக ெச�வா�.
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‘��கா�பாைளய� ெத��ேல ஒ� ேக�. �� நாளாக 105,106 ���.
எ��ட� ெசா�ல�ைல. ��ய� கா��தாைல வ�� எ�ைன� ���டறா�,
ேக��க ஸா�! நா� ைக ெவ�ச உடேன ஆ� ‘�ேளா�’ ஆ�� – நம�� ெக�ட
ேப�! இ��தா�� மன� ேக���றதா? ேபா� ஒ� இ�ெச�� ப�����
ஒ� வ��ேற�. இ�ப��தா� பா��ேகா.. ந�ம ஆல��� ‘ேகா��’!
உ�க���� ெத��ேம ஸா�! ��மாெவ�லா� ‘ஆ��’ ப�����காேன;
அவ��� ��யஸா���� ேபானமாச�…ேவற ஒ��த� ���ெம��..
ேர��ேக ெகா��வ���டா. நா� அ�த� ப�க� அக�மா�தா� ேபாேன�.
அவ� தாயா� ப�கா�க� ப�� ப��� ெந��ேல அ����கறா! ெம�ல�
‘ேகா��’ மா��ேல ைக ெவ�ேச�.. ெரா�ப ைல�டா ‘����’
-அ�மாமா�கேள! இ�ேக இவ��� அ�����ற ம��� ��க அ�ேக
அ����கேவ�டா�.. ��ெத ெபா������ேகா! இ�ேன�. ஒ� ‘��ஸைர�’
இ�மாைவ� ெகா��� உ�ேள ெகா��ேபாக� ெசா�ேன�. ம�நாைள��
ம�நா� ‘ேகா��’ வ�� சா���க� ஓ�ட�ேல ைர�-இ�� �ைட��மா?��
ேக���றா�’ எ�பா�.
எ��� உ�கா������� ‘ேலா�டா’ ஆசா� பரவசமா���வா�. இ�ப�
இ��� கைதகைள உத� ��� ��� டா�ட� ஆர���பா�.
ஒ� ��கா� ம��� வா��ெகா�� ெவ�ேய ேபான�ட� இதர�க���
அவ�ைடய கைதைய ஹா�யரஸ��ட� ெசா�வா� டா�ட�. ம�றவ�க�
த�கைள� ப���� இ�ப� ஒ� ேப�� நட���’ எ�ற �ைனேவ இ�லாம�
ேக�� ஆன���பா�க�!
எ�ேலா�ட�� எ�ன உட�� எ�� ெசா����� �பாவ� அவ����ைல.
‘ஒ����ைல! பய�படாேத! � ெத��� ெகா�� எ�ன லாப�? நா�தாேன
ெத���ெகா�� ம��� ெகா��கேவ��� உன��!
சா���..பா��கலா�..ேபா’ எ�பா�. அ�த ஆசா� ேபான உடேன, ‘ஆ��, இவ�
இ�த �சா ���க� சா��ட இ��கமா�டாேன.. கால��� �.�..- நா� எ�ன
ெச�யற�.. ஏ�? யா�தா� எ�ன ெச�ய����?” எ�பா�. அவ� ேப���
�ஜகல�� இ��தா� எ�ன.. இ�லா��டா� எ�ன? சதா தமாஷாக இ����!
கைத�� ேதவ� �����ேய இ�த டா�டைர� ப�� கதாநாயக�
��பேகாண� வ�த��, அவ� ந�ப� அர�ைட அ�யாசா� �லமாக நம��
ஒ� வா��ைத�� அ��க� ெச��றா� – எ�ப� எ�� ப���கேள�:
‘�.�.���ண� ைவ��ய� எ�றா� உன�� ெத�யாேதா? ஆ� �ேளா�!
த��.. ேப
ஷ �� ஃப�..ஆஸா� ஃ���! ���ண� வ����� ேபானாேல
��னாேல அ��ர�; அைத� ெதாட��� �வசா�ப சா���க� ம��ர� எ�லா�
க�ெர�� ேக���’
�.ஐ.� ச��� எ�� ஒ� கதாபா��ர�. இவ� மகாெப�ய ைககார�. ���ன�
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��றவா�க�� ெபய�கைள ம��ம�ல, அவ�க� �� ஜாதக�ைதேய
�ைன�� ைவ�� அவ�கைள மட��� ���ப�� வ�லவ�. (��னா�க��
ேதவ�� கைட� கைத �.ஐ.�. ச���’ தா�. ெப�ய அள�� ச���
ச�ப�த�ப�ட�) இ�ப��ப�டவ� இ�த க�யா� ச�ப�த�ப�ட நைக �����
ேகைஸ சாம���யமாக நட��வைத��, இ��ெப�ட� ேகாபால�
ேம�பா�ைவ�� இ�த வழ�� நக�வைத�� ேதவ� எ����க��
ப��கேவ���. இ��ெப�ட� ேகாபால� ஏ�கனேவ ேதவ� எ�� வ�த
��ப��� சா�� �ல� வாசக�க��� �ரபலமானவ�. ��பேகாண���
மா�றலா� வ�த ேவைள�� இ�த ேக� அவ�ட� வ��ற�. ச���’��
ஆேலாசைன�� ேப�� மாயவர� சா���க�ட���� ஒ� க�ப��
ேபா�ைவ�� இ���� ைவர�கைள� �����ெகா�� வ�� ெக���கார
நர��ம�, அவ� ��ேன இ�ெனா� கா�� ஏமா�றமாக வ�� ��தர��
அவ� ந�ப� அ�யாசா���, �வைர�� ��பேகாண� ����ய��
ேபா�� வைள��� ����ற�. �த�� நர��மைன �சா��த ேபா��
அவ�ட���� ஏ�� �ஷய� ேதற��ைல எ�� ெத��த��, ேபா�� எ��
வா��ைதைய� ேக�ேட அ�ச�ப�� ந� கதாநாயக� ��தர�ைத �சா��க
அைழ�க, அவ� அவ�க� ��ேன வ�� அ�த ‘�ர��த ெப�ற’ நா�கா���
அம��றா�. அ�த நா�கா��� அம��த எ�த அ������, ேகாபால�
ெகா��� �� ேபா�� ேக��� ேக��க�� த� ��ற�ைத எ���
ஒ���ெகா�வதா�, அ�த நா�கா� ‘�ர���’ ெப����டதாக ேதவ�
எ��வா�.
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ேதவ� �� - 6

��பேகாண� ேபா�� �ேட
ஷ �� �.ஐ.�. ச����� ஸ���� இ��ெப�ட�
ேகாபால�� நா�கா��� ஒ� எமனாக இர�� எம�க� உ�கா�����பதாக
��தர����� ப�வதாக��, ஒ� எம�ட���� த��னா� இ�ெனா�
எம�ட� மா��ேய ஆகேவ��� எ��� ேதவ� எ�த, அ�த எ����க�
�லமாக ஒ� �வார�யமான உைரயாட� ெதா��ைப நா� இ�ேக பா��கலா�.
��தர� கா�க� �ைலய�� த��க த��� த�மா��ெச��தா� அ�த �ர���
ெப�ற நா�கா��� அம��றா�. ச��� ஆர����றா�.
.
“உ�.. ��தர� ஸா�! இத�� ப�� ெசா���க�!”
“ஆஹா.. இேதா ெசா�����ேற�.. எத��?”
”இ�ேம� நா� ேக�க�ேபா�ற ேக����!”
“ஓ! அத�ெக�ன? ஓ! ேக��ேகா, ேக��ேகா.. ைர�!”
“நர��ம�� மாயவர���� வ�தா�! ��க�� மாயவர� ேபா��கேள.. அ�
எ�ப�?
“ஓ! அ�வா.. நர��ம�.. எ�ைன அ�ேக வ��ப� ெசா�னா�.”
“ச�, எத�காக ெசா�னா�?”
உ�, அைத அவைனேய ��க� ேக���டலாேம?”
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“ேக�பத�� ப�� ெசா���.. எ�ன காரண�ைத� ெசா�� உ�ைம அவ� வர�
ெசா�னா�?”
“காரண� ஒ����ேல.. நா� தா� எ�ைன வர�ெசா���ப� அவைன�
ெசா�ல� ெசா�ேன�!”
“உ�ைம அவ� வர� ெசா�னா� எ��ேர.. ��ேத ���?”
“ஆமா�! அவைன ��� எ�ைன� ெசா�ல� ெசா�ேன�.. அவ� ெசா�னா�..
���..”
“அட, அவைர ஏ� ஐயா �� அ�ப�� ெசா�ல� ெசா���?”
“அைத� ெசா�ேறளா? ெத����ேட�! ெத����ேட�..அ�வா ேக�கேற�?
ஓேஹா!”
“ஓ�! நா� ேக�டத��� பதறாம� ப�� ெசா���!”
”எ�ன ேக�� அ�?”
“�� ஏ� ஐயா அவ� �ட மாயவர� ேபா��?”
“நா� ேபாகேவ இ�ைலேய.. அவ� தாேன ����டா�?”.
“உ�! அத�� ��தாேன அவைர� ���ட� ெசா�னதாக� ெசா���?”
“அ��� ச�! நா� ெசா�ேன�, “அேட நர��மா! நா�� வேர�டா
மாயவர����, எ�ைன� ெகா�ச� � ����டா” அ�ப��ேன�. அவ�
உடேன எ�ைன� ������டா�.. நா� உடேன �ற�����ேட�.. � �
�..”
“இெத�னயா உளற�.. நா�க� எ�ன ப���ய�கார�களா?”
“ேநா ேநா! யா� ெசா�ன�? நா� அ�ப� எ�ேக ெசா�ேன�? ேக���
பா��ேகா!” ��தர� ����ெவ�� நா��ற�� ���தா�.
ஸ���� ேமைஜ �� ைகைய� த��னா�; “��தர�, பல �ஷய�கைள ��
மைற��றதாக உ�ம ேப�� எ�க��� ஒ� ச�ேதக� இ��� வ��ற�..
ஆைகயா�..”
“என�� அைத� ேக�க ெரா�ப வ��தமா�����ற� சா�!”
“உ�ம வ��த� இ��க���! உம�� இ� �ஷயமாக ெத��தைத எ�க�ட�
ஒ��காம� ெசா�ல�ேபா��ரா.. இ�ைலயா?”
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“க�டாயமா ெசா�ேற�.. ��ஷ��ேல ெசா�ேற�.. ஒேர வா��ைத�ேல �ட�
ெசா��டேற�.. உ�க���ட ெசா�லாம யா���ேட� ெசா�ல�ேபாேற�?
���”
ச��� ெந���ெபா��கைள அ��� ����ெகா�ேட, “ஏ� ஸா� ��தர�!
உ�ைம நா�க� அைழ��� ெகா�� வ�த ேபா� உ�க�ட� பரபர�ேப
ெத�பட��ைலேய! இ�ப� நட�க�ேபா�ற� எ�� �� எ��பா���ேரா?”
“உ�.. ஆமா, ஆமா, ஓ ெய�!”
“எ�ப� எ��பா����?”
“ஒ�நா� இ�லா��டா� ஒ� நா� ��க� ���டேவ��யவ�தாேன?”
“எத�காகேவா?”
“என��� ெத�யா�.. ஆனா� நா� ம��� எ��பா��ேத�”
“அ�தா� ஏ� எ��ேற�?”
நர��ம� �ைற��� பா��தா�.. ��டா� ��தர�
மா���ெகா����டாேன.. கைட��� ச��� எ�ப�ேயா மட����டாேன..
��தர�� இய��ர� ேபா� ப�� ெசா�� வ�தவ� ஒ��ைற �����டா�.
உ�ள�ைகைய எ��� ேமைஜேம� ைவ�தா�. “��ட� ச���! இைத�
கவ���� பா��க�! எ�ன ெத��ற�? ஒ� ெம��ய ேகா�, இேதா இ�ேக
ஆ�� ேரைகைய வ�� ெவ���ற�, இ�ைலயா?” எ�றா�.
”ச�?”
”இ�த இட� இ�ப�� நா� �த� இ�ப�தா� வய� வைர�
����ற�..’��ேயா’ ஹ�தேரைக சா���ர��ேல ேபா���டா�. இ�ப�
இ��தா� ேகா��� வழ��க�� ச�ப�த� உ�� எ��! அ�தா� நா�
எ��பா��ேத�..”
ச��� ேசா��ட� ெப���� ��� நா�கா��� சா��� ��டா�. அட ப�!
“ேக��க� ேமேல! இ��� எ�ன? எ�றா� ��தர�.
“மாயவர���� ஏ� சா� ��� வ�யா� ேபா��க�?
“ஓ! நா�க� ேபான� ��� வ�ேயா? ஓ�ேஹா?”
“உம��� ெத�யாதா���?
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“ெத�யா�! ��க� இ�ேபா ெசா�ன� ந�லதா� ேபா��.”
“ஏ�?”
”ேந�வ��ேல ேபா���தா, ேபா��ேபாேத ������ேபேள”
”அ� ச�, ��னா� நர��ம� வ�தாேர.. எ�ேக அவைர �த�� பா����க�?”
“நா� பா��கேவ இ�ைல!”
“ஏ� பா��க��ைல?”
”நா�க�தா� பா��த�� ேவகமா�� ேபாேனாேம?”
“அ�ப� வ��ப� ெசா����� அ�ப� ேவகமா� ேபாவாேன�?”
“நா� சா���கைள ��னாேல ேபா�� பா��க�தா�!”
“சா���கைள ��னா� எ�ன பா�ைவ? ெசா�லலாமா?”
“��மா�தா�. என�� ஸ��யாவ�தன��ேல ஒ� ச�ேதக�! ேபாற�தா�
ேபாறேம, நர��ம� வர��� ���ேய அைத� ேக��டலா�� ேபாேன�!”
“அைத� ேக��ரா?”
”ேக�க�ேல, அ����ேள நர��மேன வ���டா�. அவைனேய ேக���
ெத����கலா��� ����ேட�..”
“ஓேஹா! ஸ��யாவ�தன��ல ச�ேதக� ேக���ற��� மாயவர� ேபாேன�.
இ�ைலயா?”
“இ�ெனா� ��ன� கா�ய�. ெரா�ப அ�ப� கா�ய�.. அைத���ட
பா����கலா��”
“க�ப� சமாசாரமா அ�?”
“ஓ! அ�தா�, உ�க��ேக ெத�����ேக! ேப�.. ேப�!”
“அ�ேல எ�ன இ��த�?”
”க�ப�தா� இ��த�.. ஆ��ேர�யா ஆ��� க�ப�!”
“ேவற ஒ��� இ�ேல? அ�ப��தா� �ைன�ேச�.. ெகா��த ேபா�!”
“அ�ப�� ெசா���க�!.. அ�� ேவேற �ஷய� இ��த� எ�ப� எ�ேபா�
ெத��த�?”
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பா��க�.. இ�வைர ஒ� அச� ேபாலேவ இ��� அ����� ேபால ேப��
�ழ��யவ� ேபா�ற ேபா���� ேப�� �வார�ய���� தா� எ�ன
ேப��ேறா� எ�� ெத�யாமேலேய ச�வ சாதாரணமாக வா� ��� உள�
தா�க� மாயவர� ெச�ற� ைவர� ர��ன� ைவ�த க�ப��காக எ�� ெசா��
மா���ெகா�� ���பைத��, ஒ�வா� ��� ���, �ர�க� தாள��வ�
ேபால ந�ந��� �ற� ஒ�வ�யா� சமா��� அ� எ� �ைட�ததா�
க�ப��� ���த ர��ன ஓ�ைடக� எ�� ெசா�� ம��� ��வா�.
‘����� ���தவ� மா�� ப�� ெசா���ேர’.. எ�ற எ��சலான ��ட��
வா��னா�� அவ� அச��� தனேம அ�� எ�ப�ேயா அவைன�
கா�பா��யைத�� ேதவ� �க அ�ைமயான உைரயாட�க� �ல� நைக��ைவ
உண���ேயா� இ�ேக அ��� ெத�����பா�.
ேதவ� கால��ேலேய ேதவ�� கைதக� நாடகமா�க�ப�டன. நாடக
வசன�கைள ேதவேன எ��னா�. அ�த நாடக�க�� க�யா��� ஒ��.இ�த

அழகான க�யா�ைய எ��வத��� ��ன�
‘ேகாம��� காதல�’ எ�ெறா� நைக��ைவ� ெதாட� �கட�� எ��னா�.
ேகாம��� காதல� 1945 இ� ெச�ைன ச�ட� க��� மாணவ�களா�
நாடகமாக ேமைடேய�ற�ப�ட�. ��ன� 1955 இ� ப. �லக�ட� இய�க���
�ைர�படமாக�� ஆ�க�ப�ட�. இ�� ேகாம�யாக சா������ காதலனாக
நைக��ைவ ந�க� �.ஆ�. ராம�ச��ர�� ந��தன�. �. ஆ�. ராம�ச��ர� அ�த
நா�க�� ெப�ய நைக��ைவ ந�கராக இ�����கேவ���. அவ�தா� இ�த�
பட��� தயா��பாள� �ட. இளைமயான சா������ ச�� வயதான
ேதா�ற��� காண�ப�� ஜ��தா� மகனாக ந��ததா�தா� எ�னேவா, � ஆ�
ஆ�� பட� அ�வளவாக எ�பட��ைல. �ழ���ப��பக� ச�ப��� இ�த�
கைதைய ம�ப��� (பட��� உ�ள�) ெச�த ேபா�, ’இத�� ஈடாக இ�ெனா�
காத� கைதைய��ைவ�ப� க�ன�. எ�த�ப�ட கால� ெதாட�� இ�� வைர
�ர���யாக ேகாேலா���ெகா�����ற� இ�நாவ�.நாயக�� நாய���
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அ�ல. காத�� நைக��ைவ��தா� இ�நாவ�� ெம�யான ேஜா�’ எ��
���ைர ெகா��� �ள�பர� ெச�த�.
ேகாம��� காதல� ��மா��� ஏ�ற கைததா�. இ� ஜ��க�ைடேய ேகா��
வைர ெச���ள பைக. இ�� ஒ� ஜ��தா� மக� ேகாம�, அவ� ெச�ைன��
த���ெகா�� ப��� வ��றா�. எேத�ைசயாக அவ� ஊ�� வ�த ேபா�
அவைள� க�ட�� காத� ெகா��றா� பைகயா��� மகனான ராஜா. ஆனா�
அவ���� �த�� பைக��டா� மக� எ�ப� ெத�யாம� ேபா�ற�. ஊ��
சேகாதர�ட� ச�ைட ேபா��� ெகா�� ெச�ைன வ�த கதாநாயக�
ப�டண��� ��ட�க�ட� இ���� ெப��ைய�� இழ��, கைட���
கதாநாய� த��� ப���� ����கார��ேம வாக� ஓ��னராக� ேச��றா�
(இத�� ேம� கைத ேவ��ேமா.. இைத� ேபால ��மா� கைதக� ��ன�
�ைறய வ����டன அ�லவா..).. ஆனா� ேதவ� சாதாரணமாக ஒ� கைதைய
இ�ட� ேபால எ��வ��ைல. இ�த� கைத�� ம� எ�ெறா� ��ல�க�
பா��ர�. (�ைர�பட��� இ�த� பா��ர����� ெபா��தமாக ந��த� ந�க�
த�கேவ�). அவ� கதாநாயக� ெப��ைய� ����ேபா�, அ���ள
ைட�ைய� ப������ அவைன� ப��ய சகல �ஷய�கைள��
அ���ெகா��, தாேன உ�ைமயான ஜ�� வா�� எ�� இ�வைர
பா��த�யாத கதாநாய�ைய� கவர வ�வ� ஒ� �ேச
ஷ �தா�. ஆனா�
கைத�� உ�ள �வார�ய� �ைர�பட��� �ைட�க��ைல. ஆனா� இ�த�
கைத�� உ�ள காதைல�� நைக��ைவைய�ேம அ�ப�ேய அ��பைடயாக�
ெகா�� தயா��க�ப�ட சபா� �னா, காத��க ேநர��ைல ேபா�ற �ைர�
பட�க� �க� ெப�ய ெவ��ைய ஈ��� த�தன எ�பைத�� நா� �ைன��
ெகா�ளேவ���.
ேகாம��� காதல� கைத எ���ேபா� உலக� ேபா� நட��
ெகா����தப�யா�. ஜ�பா�கார� ��� ேபா�வ��, அ��க�
அபாய�ச�� அல�வைத�� �ைவயாக �வ��பா� ேதவ�. நைக��ைவ
ேதவன� ேகா�ைடதா�. இ��தா�� அவர� அ��த நாவ�களான ��ட�
ேவதா�த�, ல�� கடா�ச�, �மா� �த�ஸன� ேபா�றைவ நவரச�கைள��
�ரதானமாக ெகா�டதாக�தா� எ��னா�. ��ட� ேவதா�த� ஒ�
அ�ைமயான பா��ர�. கதாநாயகனான ேவதா�த�� ச�, நாய�யான
ெச�ல�� ச�, வா��ைக�� க�ட�கைள அ�ப��கெவ�ேற �ற�தன�
ேபா�� எ�� வாசக�க���� ேதா���. அேத சமய��� ச�தாய���
அ�தைன �ைறகைள�� �ைறகைள�� ஒ��ேக ெகா�� வ�� ��வா�
ேதவ�. இ�த� கைதைய� ப�� ஒ� �ல க���க� உ��.
(ெதாட��� வ��)

34

ேதவ� �� - 7

”ஏ ைப��ய�கார ம�தேன1 � �றைர� ப�� எ�வள� தவறாக
�ைன��றா�? � ஒ�வ�தா� கவைல��ளவ� ேபால��,ெபா��� உ�ளவ�
ேபால�� எ��, �ற� ����ைதயாக இ��பதாக ��� ெச��றா�.! எ�ன
ஏமா�ற� அ�.! �லசமய� நா�ஒ�வேன ேமதா� எ�� இ�மா���
ெகா��றா�! எ�ன ��டா�தன�. ஒ� சமய� ந� சக�ேய ச�� எ�� ெம���
ெகா��றா�! எ�ன அச��� தன�’ ”
��ட� ேவதா�த� நட��ெகா�ேட�����ேபா� இ�ப��தா� ம�த�கைள�
ப�� ேவதா�தமாக� ேப�வதாக ேதவ� எ�� ைவ�பா�. ’��ட� ேவதா�த�’
��தக�ைத� ப��தவ�கைள� ேக�டா� இ�ப� ஒ� அ�ைமயான
கதாபா��ர�ைத� ேதவ� ஒ�வரா�தா� பைட����க���� எ�பா�க�.
ஆஹா ஓேஹா எ�ெற�லா� இ�லாம� எ�ைமயான வா��ைக� த��வ�ைத
��ட� ேவதா�த� எ��ற பா��ர��� �லமாக ேதவ� த����பேத இத��
காரண�. வா��ைக�� �க�� ��க�� ஒேர நாணய��� இ�ப�க�க�
எ�பைத �த����� கைட� வைர ேவதா�த� �ல� நா� பா��கலா�.
�க��யாக க��� ப��� வைர வா��தவ� ேவதா�த�. இவைன� ப��ய
ஆர�பகால� க�ட�கைள ேதவ�� எ���க� �லமாக �ேழ
ெகா��க�ப�����ற�.
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������ ேத�கா�சா� எனபவ� ஏைழகளான ெப�ேறா��� ��றாவ�
��ைளயாக� �ற�தா���ட,அவர� வல� உ�ள�ைக�� ம��ய பாக���
ெச���தாக ஒ� ��ட ேகா� ஓ�ய�. ேரைக சா��ர� ��தக�க�� இ�
தன�ரா��ைய� ���பதா�� எ�� ேபா������.அைதெயா���தாேனா
எ�னேவா, அேத ஊ�� �ரா�தாராக இ��த ச�கரபா� அ�ய�கா����
���ர ச�தான� ஏறபட��ைல. ேத�கா�சா��� கைள ���த �க�� அவைர
வ�க��த�.. இர�டா� ேபைர�கல�� ெகா�ளாமேல அ�த���ைளைய
��கார� ெசய�ெகா�� ��டா�.
நம� கதாநாயகனா�ய ேவதா�த��� சா�ா� தக�பனா�தா� இ�த�
ேத�கா�சா�யா�. ������ �ராம��� மா����� உடகா���ெகா�� த�
ஏக �த�வனா�ய ேவதா�த�ைத மாயவர� ைஹ����� அ��� ைவ�தா�.
ேத�கா�சா� ப��தவ� இ�ைல.தாமாக� ச�பா��தவ�� இ�ைல.’’ ��வ ஜ�ம
��த�’’ எ�� ெசாலவா�கேள, அ�த �யாய���ப� அவ�ட� தன� வ��
ேச��த�. அைத� த� ��ைள�� தாராளமாக� ெசலவ��தா�.
ைபய� ப����ட� ேபா�றா� எ�றா� , அ� சாமா�யமான �ஷயமாக
க�த�பட��ைல. மாயவர��� ேத�கா�சா��� ��ைளைய� ெத�யாதேப�
�ைடயா�. அவ� ேஹா�ட�� ஹ�வா ��றா�, அவ��ட இ�ப�
சகா�களாவ� ஹ�வா ��பா�க�. ��ைளயா�டா��� ெவ��ைலபா�� ஒ�
�பாய��� �ைற�� வா�க� ெத�யா�.வா��னா�, அைத ஒேரெநா���
மாயமாக ெம�� ��ப நணப�க� கா����தா�க�. மாயவர��� ��தாக
நாடக�, ச��க�, க�கா�� எ�� எ� வ�தா�� ேவதா�த� �த�வ�ைச��
இ��� ெகா�� ஒ� டஜ� ப�வார�க�ட� பா��பா�.
ேவதா�த��� தக�பனா� ேத�கா�சா�,��ைள ச�ப�த�ப�ட வைர��
க�ைமயான ேப�வ�ேய இ�ைல.அவ� ேக�டைத வா��� ெகா��தா�.
ஒ��ல ஆ�த�க� ேத�கா�சா��ட� , ேவதா�த� இ�ப� இ���றாேன,
கவ�ேய�’’ எ�� ெசா������றா�க�. ‘இ��க��ேம..ந�ம ைபய�தாேன,
அவ� பா� ெசய� ����� வ�� த�க�� ெவ���மாக ேவ��ய�
ச�பா���� ெகா��றா�!’’ எ�� ப�� ெசா�� அ���வா�. அவ� எ�����
வா� ���றா�, அவ� வ��ப� எ�ன எ�ப� ஒ� ெப�ய ம�ம� .ேவதா�த�
அைத�ப��� ேக�ட�� இ�ைல. மன�ைத வ���� ெகா�ட�� இ�ைல.
ெட��� ம�ைடக�� நா� ைவ����தா�. உய��த ��க��
தயா��க�ப�ட உ���க� ��� ெப��க� இ��தன. �ெராபஸ� ஒ�
��தக��� ெபயைர� ெசா�ல ேவ��ய�தா�.ம�நா�, எ�ன �ைலயானா��
லட�ய� ெச�யாம� வா����வா�..
இ�ப��ப�ட பண�கார ேவதா�த���� �� �பமாக வா��ைக தட� �ர�ட�.
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அ�பா இ�ட���� வைக வ� இ�லாம� ெச�வ�ைத� ெசல� ெச�த��
அ�லாம� கட�� �ைறய வா�க ஆர���� ெச�வ�தனாகேவ மைறவ� எ��
க�கண� க���ெகா�� ெச���ேபான��தா� ேவதா�த����� த� உ�ைம
�ைல ��ய ஆர���த�. பண� இ���� வைர, இ��ைப� ��� பற���
ஈ�க� ேபால இ��த உ�றா� உற�ன� க���� ப���� கைட� கால
க�ட��� அவைன ��� ���யேதா� ம��ம�லாம� �� இ��த
ெச�வ�ைத�� �ைறயா�ன�. அவ�� அ�த� க�டகால��� கா�பா��ய�
அவ� அ�ைத�� அ�ைத ெப�ணான ெச�ல�� தா�. அவ�க�
ஏைழதாென�றா�� ேவதா�த��� ெச�ல� காத�யாக வள��தவ� ெச�ல�.
இ� அவ� ப��ைச�� ெப�� ஆ�, ெச�ைன மாநகர� வ�� அவ��ப��
எ���லக��� ேபாரா� ேதா����� �ற� ெம�ல ெம�ல எ�ப�
வா��ைக�� அ���ட�ைத எ��� பா���றா� எ�ப�தா� கைத.
ேதவ� இ�த� கைத�� ெசா�த அ�பவ�கைள ஆ�கா�ேக ��னாேரா
எ�னேவா, ப����ைக�லைக��, எ��தாள�க� �ைலைய�� ���யமாக
ெவ��ப���வா� த� கைத��. ேவதா�த���� உத� ���� �வா���
��க��, அேத ேபால அவ��� எ��யாக அவைன வத� ெச��� ைவர�
ேபா�ற பா��ர�க�� இ�ன�� இ�த� கால க�ட���� எ�காவ�
இ���ெகா�ேட இ����றன� எ��தா� �ைன�க� ேதா���. க�ள��,
���, கபட�� �ைற�த வா��ைக�� எ�லா� �ைறக��ேம அத�
�ர�பாவ� இ����றைத ப��பவ�க� ���� ெகா�ளலா�.
��த எ��தாள� இ��ரா பா��தசார� எ��ைக��, ேதவ�� கதாபா��ர�க�
உ�வா�ய�ட� அ�பவ�க�� ஊேட ப��ப�யாக ெம�� ெப��
ேந���யான �ைற�� ந� உ�ள��� ப��றா�க�, அ�ப��ப�ட வைக��
ேவதா�த��� பா��ர�பைட�� எ�ப� ேதவ�� ‘மா�ட���’ எ�பா�. இ�
உ�ைமதாேன. ெச�வ� மைற�தா�� ந��ண� மைறய� �டா�. ஏ�ைம
���தா�� ேசா�ப� �டா�, எ�பேதா� �ய��க� �த�� ஏமா�ற�ைத�
த�தா�� ெவ���� ப��க�ைட ந�மா� அைடய���� எ�ற ந���ைக
எ�ேபா�� ேவ��� எ�பேத ேவதா�த� நம��� த�� பாட�.
ேதவ� இ�த� கைத�� இ�ெனா�ைற�� வாசக���� ெத���பா�.
ேவதா�த���� யா� யாெர�லா� �ேராக� ெச�தா�கேளா, யா� யாெர�லா�
���ைழ�தா�கேளா அவ�க� எ�ேலா�ேம வா��ைக�� ெவ�ேவ�
க�ட��� ஏதாவ� ஒ��த��� க�ட�ப�� யா��� ���ைழ�தாேரா அ�த
ேவதா�த��டேம உத� ேக�� வ�வ�. இ� ��சயமாக ஒ� எ��தாள��
ச�க� ப�யாக�தா� எ���� ெகா�ளேவ���. ���ைழ�தவனாக���,
ேமாச� ெச�தவனாக��� வ���ேயா, த�டைன�ப�ேடா ஆகேவ���
எ�பைத ச�க���� ெத�யைவ�ப�� வா��ைக�� அ� ஒ� பாடமாக
அைமயேவ��� எ�பைத வாசக� மன�� ப��ப�� ��ய ச�க�
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ேசைவதாேன.
ேவதா�த�ைத ேபால�தா� �மா� �த�சன� பா��ர�� ந� மன�� பலமாக
��க���ய�தா�. �த�சன�கைள��, த�ைன அ���� க�டாய�
ெசல�ன�கைள�� தா�க��யாம� ஒ� ஏைழ �மா�தா, அ��� த�யா�
க�ெப��� ப����� ஒ� ச�சா�, ந�லவ�, ஒ�ெவா� க�ட��� �ைச
மா�வ��, ஆனா�� த��த சமய��� உ�ைம உண��� ����வேதா�
ம��ம�லாம� தா� ெச�த ��ற�கைள�� தய�க��லாம� த�
�தலா��ட�� கைட��� த� மைன��ட�� ஒ��� ெகா��
வ���வ�� ஒ� யதா��தமான �ைற�� ேதவ� நம��� கா������பா�.
�த�ஸன�� அவ� மைன� ேகாமள�� த�க� தா� த�ைதய�கைள
ப�டண���� வரவைழ�� அவ�க� ம���வ���� ஏ�பா� ெச�ைக��
அவ�க� ப�� ��ப�, வ� எ�லாேம நைக��ைவ ேபா�ைவ��
ெகா��க�ப����ததா� ����� ெகா�ேட வாசக�� அவ�க� வ�ைய
உண�� வா��ைப அ��பா� ேதவ�.
அேத சமய��� ேதவ� வா��த கால க�ட��� இ��த ச�தாய��� ���
�ழைல�� இ�ேக ெத������பா�. �த��ர இ��யா�� ஆர�ப
காலக�ட�க� �க �க ஏ�ைமயானைவ. ����� அர� அ�ப��தா� ந�ைம
���� ெச�ற� எ�ப�தா� உ�ைம. ச�க� ந��� �ட�தெத�றா� அ�த
ச�க��� இ���� ம�க�� �யநல�க�, பைக, ேமாச� ெச�த�, ஒ�வைன
ஒ�வ� கா���ெகா��� வா�த� ேபா�ற �ச �ண�க� ச�க���
ஏராளமாகேவ ேவ���� �ட�தா��, ந�லவ� என நா�வ� இ��பதா�
ம��ேம இ�த ச�க� வா���ற� எ�ற எ�ைமயான த��வ�கைள��
ேதவ� கைத �ல� அ�யலா�.
ெச�ைன�� வ���� ம��ய தர வ��க��னைர� ப�� மகாக� பார�யா�
‘ஆ�� ஒ� ப��’ எ�� ��கைத�� “�மா� நா����� ���
வ�ஷ���ெகா� �ைற ஆ��� ப�� �பா�� ���� ஒ� �ழ�ைத��
�ரேமாஷ�’ எ�� நைக��ைவ ெபா�க ம�க� ெப��க�ைத�� ெபா�ஜன�
க�ட�ைத�� �வ��பா�. பார�யா� கால��ய க�ட �ைல நா� �த��ர�
ெப�ற ���� ெவ� கால� ���த� எ�ேற ெசா�லேவ���. அ�ைமக�
ேபால க�ட�ப�� அைரயணா ���காக ேவைலெச�� �ைழ�பவ�க� அ�த�
கால க�ட��� உ��.
�மா� �த�ஸன�� ச�, ல�� கடா�ச� கைதயானா�� ச�, ச��
��பமயமாக சாதாரணமாக� ேதா��னா�� உ�ைம�� எ�ய
நைக��ைவ�� அ��பைட�ேலேய ��ப�ைத� கா������பா� ேதவ�.
இ� ேதவ� ெட��� எ��தா� ெசா�லேவ���. ெபா�வாக ��ப�ைத
அ�ப��ப��, அைத� ப�� எ�த ேபச �ைறய வாசக�க���� ���கா�.
ஆனா� ெசா��� பா� நைக��ைவ��தா� இ��பதா� கடகடெவன
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ப����ட�தா� ேதா���. �த�� ���பாக இ��தா�� அ�த� பா��ர�
எ�தைன ��ப�ப��ற� எ�ப� ����. ஆனா� ஏ�கனேவ ெசா�ன�
ேபாலேவ அ�த�த கால க�ட��� �ர�ப��� அ�த� கைத� ச�பவ�க��
ஏராளமாக� �ைட���.
மைற�த எ��தாள� �ஜாதா���� �க�� ���ததாக ‘�மா� �த�ஸன�ைத’
����கா���றா�. ”ெபா�வாக, நைக��ைவ� கைதக�� ஆ��கால� �க��
ெசா�ப�. உலக அள�� எ���� ெகா�டா� �ட, இ�� வைர ���� ����
நைக��ைவ� கைதக�� ெபய�கைள ஒ� உ�ள�ைக�� எ���டலா�.
ேதவ�� �மா� �த�சன� அ�த� ப��ய�� �க� �லபமாக வ��” (ந�� –
�ஜாதா�� க�ற�� ெப�ற��, பாக� 1).
நகர வா��ைக இ�ன�� பல� ெபறாத கால க�ட��� �ராம��� உ�ள
���ப�க��, நகர வா��ைக�காக இட� ெபய��த ���ப�க��
(���யமாக ஏைழக�) எ�ப�ெய�லா� அ�த� கால க�ட���
வா�����கேவ��� எ�ற �த�சன� இ�த� கால வாசக�க���� �ைட���.
இ�ப� ச�க�கைள� ப��ய �லவர�கைள நைக��ைவேயா� த� பா���
��கால ச�க����� த�த ேதவ� ஒ� ��ைம �ைற�த ��ன�ைத
த��லக����� ப�சாக� த�தா�. அ�தா� ஜ��� ஜக�னாத�.

பட�: �ழ�� ப��பக��� ெவ���.
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ேதவ� �� - 8

��ப��� வல� �ற��� நகர ெஷ�ஃ� அம�����தா�. அவ� அ�����த
அல�காரமான அ� எ�ேலா� கவன�ைத�� கவ�����த�. ��ப���
இட��ற��� ேபாட�ப����த இர�� ெப��க�� ஒ�வ� �� ஒ�வராக
ஒ�ப� ேப� உ�கா�����தா�க�. இ�த ஒ�ப� ேப�� �ெப
ஷ � ஜூர�க�.
ெபா�ம�க�ட���� �� வழ��வத�ெக�� ேத��ெத��க�ப�டவ�க�.
ெவ�ேவ� வா��ைக� �ைற�� ஈ�ப�டவ�களாைகயா� ஒ�ெவா�வ��
ஒ�ெவா� �தமாக இ��தன�.

இவ�க���� தைலவராக ேத��ெத��க�ப�� ��ப��� �க அ�காைம��
அம�����தவ� ��ட� ஸஹ�ரநாம�.. அவ� �ரபலேமா�டா� க�ெப���
ேமேனஜ�. இத�� ��� இவ� ஜூரராக இ��� ேகா��
அ�பவ��ளவராைகயா� இவைர ’ஃேபா�ெம�’ ஆக ேத��ெத��தா�க�.
அேநகமாக ���ற� வ��ைக ������த� ேபால தைல. �க� �க��
ப�����ததா� க��� இ���� இட� ேதடேவ�����த�. ’எ�னடா
இ�ப�� ����� ேபா����டா�கேள, ��� நாேளா நா�� நாேளா
ெத�ய��ைலேய, ஆ��� உ�கா��தப� அ��காம� ந��காம� ேபாவைத
��� இ� எத��? என ஆயாச�ப�பவ� ேபால காண�ப�டா�.
அ��தப� உ�கா��தவ� ஒ�ைறநா� ர�கநாத �த�யா� ஆவா�. உ���
ேப�� ஒ��� அ�ெகௗ�ட�� ேவைல.. ஜ�ைஜ� பா��ப��, ெஷ�ஃைப�
பா��ப�� ம�ப� ஜ�ைஜ� பா��ப�மாக� ெபா�ைத� ேபா��னா�. �����
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மா���ைள ஒ�வார கால ��� வ������ேபா� அவ�ட� ேபச��யாம�
இ�ப� ெச����டா�கேள எ�ற தாப� ஒ�ப�க�; மா���ைள எ��� தன��
இ�ப� ஒ� ெப�ய ெபா��� ெகா������றா�க� எ�� ெகௗரவமாக
ெசா���ெகா�ளலா� எ�ற சபல� ஒ��ற�, இ�� எ� �ேச
ஷ � எ��
காண��யாத த�த��� அ��க� ஏ�ப�ட�.
��றாவ� ஆசா� ெகா�� ேபால நா��ட� அ��க� கைன���ெகா��
உ�கா�����தா�. �ரபச� �வசா�பைன நகர� க����� க�த �ரபச�
எ�பதாக பல� அ�வா�க�. இ�த ேக� எ�� �ரமாத�? எ�� �ள� ஒ�
இ��� எ�� ைமன� ஒ� இ�ேகா�� எ��ற மா�� ஊ�ெய����ட
ேவ��ய�தாேன..எ��ற பாவ��� அவ� கா��� ெகா����ததாக� ப�ட�.
அவ��� அ��தா�ேபா� �மா� ஆற� உயர �ஜா� அ��த ஓ� ஆசா�
உ�கா�����தா�. அவ� ேகா�� �ராைவ�ேம க�ேணா�ட� ����
ெகா����தா�. �� ெப��� உ�கா�����த இள� வ���கைள பா��ப��,
வா�� இட�ப�க�தா� ��னைக ெச�� அவ�கைள� தா�
ெத���ெகா�டதாக ம��ேம பாவைன ெச�தா�. இ��ர�� க�ெப�
ெச�வர�க��� �ைண��� அவ�க�� அேநக� அக�ப���ெகா�ட ேப�.,
�����ளவ� இ� த�ப��யா� என கவைல ெகா�டா� ஆ�ச�ய��ைல
ேப��ேல அ�வள� வாசாகலகமாக இ��பவ� ஒ� ���ைய �� ைவ�தா�
எ�றா� மட��வ�� தவ�ய� எ�ப� இவ� அகரா��� இ�ைல. இ�ேபா�
இவ� இ�த ��ய ���ைலைய ர��தா�, ����னா�, இத� �ல� த�
ெதா�ைல அ����� ெச�� ெகா�ள இட� ெச�� ெகா�டா� எ�� ���
ெச�வ�� தவறாகா�.
�� ெப���� �த�� அம��தவ� ஒ� ஆ��ட�. ெபய� ேஜாச� ஞான���,
�ரபலமானவ�,’ ஜூர� எ�� அைழ����டா�க�, எ����� ேபச வா��ைல,
உ�கா��� ����ேபாேவா�’ எ�ற ஒ� �ர���ட� உ�கா��� ��டா�.
அ��தா�ேபால ஆறாவ� ேப�வ� ேஹா�ட� �தலா�. அவ��� அ�ேக
இ��தா�� இ�ேக இ��தா�� ல��ய��ைல. ம��ன� பய� ெப��ய���
உ�கா��� ெகா�வா�, கவைல��ைல. அ��� �யாபார� ப�� ம���
ஓ��� ம�ப� ஐ�� ம���தா� ஆர����ற�. இ�ேக தமாஷாக ெபா�ைத�
ேபா�கலா�. அவ��� ஒேர ஒ� �ைற கால��� ஒ� ���, தைலயைண
ேபா����க�படாதா எ�ப�தா�.
ஏழாவதாக உ�கா�����பவ� ராமநாத சா���. �.ஏ ப��� ஊ��
�ல�ல�கைள� பா��பேதா� இ�ேக ஆ��ேம� ��ந� ைவ�����றா�.
மதாசார�க�� ஊ� காைல மாைல�� �ைஜ �ன�கார�கைள ஒ� கா�யமாக�
ெச�பவ� ெந���� ச�தன�� ���ம�� இவ� ப���� ��ன�க�.
ேகா�ைல� பா��தா� ைக ��பாம� ேபா�றவ�கைள ���� ெகா�� ேபா�
ேபாடேவ��� எ�ப� இவ� அ��ராய�.
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எ�டாவதாக உ�கா�����த ��ைதயா ��ைள வா��ைக�� பல �ைறக��
ேவைல பா��தவ�. அவ� ேபசாத ��ய� இ�ைல. க�ஷ� ஏெஜ�டாக
ேவைல பா��பவ�. �� க��� கா��ரா��கைள எ���� ெகா�� ெகா�ைள
ெகா�ைளயாக� ���தவ�. அர�ய� �ஷய�கைள� ெத��தேதா�
�ரபல�கேளா� பழ�யவ�.
கைட�யாக ஒ� ெப�� ஓரமாக உ�கா��� ெகா�� எ�லாைர��
������வதாக பா���� ெகா����பவ� ஒ� ப���ைக�� உத�
ஆ��ய� ெபய� ெகௗ�ச�க�. அைத�ட அவ�ைடய �ைன� ெபய� ‘ம�ட�’
எ�ப� அ�க �ரபல�. �ன� ஒ� ��ப��� கைத ப����ெகா����பவ�.
அவ� எ���� ����� எ�ப�ைத�� ெகாைல�� ெகா�ைள��
ம�ம��தா�. அேநக� ��தக�க� ப��� இ�வைர மானசேலாக���
ச�ச��தவ� இ�� க�ெண�ேரேய ஒ� ேக� �சாரைணைய பா��க
ேந��த�� அவ� ெசா��க��ரா��ேய அைட����ட� ேபால ஆன�த�
ெகா����தா�. இ�த அ�பவ�ைத ைவ�� ஒ� இ�ைப�ைத�� வார�
ேபா�� ஒ� அ��வமான கைத எ����ேவேன எ�� மைன��ட� மா�
த�� வ����தா�.
இத�� ��� ���ன� ேகா���� உ��ற�ைத அவ� பா��தேத இ�ைல.
‘எ�தைன அழ�, எ�ன ப�தா, எ�தைன க���’ எ�� �ய�ேத ேபானா�.
�யாய�ப�, ச�ட�ப� நட�பெத�பா�கேள அ� இ�ேகய�லவா இ����றன.
���சா�க� ச�ட ���க�க� ெத��த ��க�க�, மன�� �ேராத�
இ�லாதவ�க� ஒ�� �� ஒ� ஆ� த�டைன அைடயலாமா �டாதா
எ�பைத� க������ ��� ெசா�வ� எ�வள� அ��த�! எ�ேப��ப�ட
த�ம�’ எ�� �ற�த வா� �டாம� இ��தா�.

ஜ��� ஜக�னாத� கைத ஆர�ப�தா� ேமேல ெகா�����ப�. ேதவ�
கைதக����� இ� �த�� ���யாச�ப�வ� ெபய�� தைல��ேல.
ஏென�றா� ஜ��� ஜக�னாத� எ�ற ��ன��� தைல���ட பா��ர� இ�த�
கைத�� நாயக� இ�ைல எ�பைத �த�ேலேய ெசா�� ���ேற�..
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இதனா� ேவ� யா�தா� நாயக� எ�றா� இ� கைதைய� ப��தவ� எ�த ஒ�
பா��ர�ைத�� நாயகனாகேவ ஏ��� ெகா�ளமா�டா�க�. கைத�ப� ேப���
நாயக� வரதராஜ��ைள எ�றா�� அ�த பா��ர� �ட கைத ���க வ��
கதாநாயக�பா��ர� இ�ைலதா�. அேத ேபால வரதராஜ��ைள�� மைன�
ெஜயல��ைய� �ட கதாநாய�யாக அ�வளவாக� காண ��யா� எ��தா�
ப��ற�. எ�ைன� ேக�டா� இ�த� கைத�� நாயக�-நாய� இ�த� கைதைய�
பைட�த ேதவ� ம��ேம எ��தா� ெசா�ேவ�. இ�தைன��� கைத எ�ன?
ெப�ய ெச�வ�தரானவ�� ��� மைன��கார�மான (�த� மைன���
ச�தான� �ைடயா� எ�பதா� இர�டாவ� மைன� வர, அவ� ��� ம�க�
ெச�வ�கைள� ெகா��� ��� இற�� ேபானதா� ��க� தாளாம� ேபாக
��றாவ� மைன� ேதைவ�ப�டதா�) �யாகராய� ��ைள,
ேநா�வா��ப�டா�� �ரைட�� த��ைடய ெப�ய ெப��� கணவனான
வரதராஜ ��ைள�� ���� அவ� ேம�பா�ைவ�� ஹாயாக இ��� வ��
ஓ� இர�� அக�மா�தாக ம��� ேபா�றா�. அ�த இர� ேவைள�� அவைர
�ஷ� ைவ�� மா���ைள வரதராஜ��ைளேய த� மாமனாைர ெசா���காக
ஆைச�ப�� ெகா����டதாக ேபா��, அவ�க���� �ைட�த
சா��ய�க�� ேப�� ைக� ெச�� ���ன� வழ��� ெதாட������றா�க�.
வரதராஜ��ைள தா� அ�த இர�� அ�� இ�லேவ இ�ைல எ��
சா��தா��, ேவ� பல பலமான சா��ய�க� அவைன� ��றவா�யாக
���� ��கைவ�� ����றன. அவ� மைன� ஜயல����, அவ�ைடய
வ��� ஈ�வர� ம��ேம அவ� ப�க� ��க, ேகா���� இ�த வழ�� ஜ���
ஜக�னாத� எ��ற ��ப��� ���� ஒ�ப� ஜூர�க�� ����
�சாரைண�� வ��ற�. �க�� �ராப�யமான ’�ர��’ �ரா���ஷ�
க�ணாகர� இ�த ேகைஸ ேபா�� சா�பாக நட�த, அவைர எ���� எ�ேலா��
ம���� வ��லான ஈ�வர� �ப�� தர�� வ��லாக ஆஜரா�றா�. �ர��
எ�றா� ராஜா�க�� சா�பாக எ�பதாக ெபா�� ெகா�ளேவ���. �����
ச�ட� இ�ைலயா, எ�லாேம ராஜா�� ஆைண�ப�தா�.
இ�த� கைத ஆன�த �கட�� 1953-54 இ� ெதாடராக வ�த�. அ�த� கால
க�ட��� ��ப��� உத� ெச�ய�� ���க� �ர ஆரா��� ச�யான ����
ெசா�ல�� ஒ�ப� ேப� ெகா�ட ஜூர� ��ட� ஒ�� இ��த�. இ��
ஜூர�க�� ெமஜா�� ���� ப� ��ப��� ���� இ����. ��டத�ட
இ�ேபா� இ���� ெப�� அ�ல� ம��-ஜ�� ��ட�ைத� ேபால எ��
ைவ��� ெகா�ளலா�. இ�த ஜூர� ��ட� இ�ன�� ெவ�நா�க��,
அ��� அெம��க நா�க�� வ�வாக உ�ள�. நகர ெஷ�ஃ� இ�ப��ப�ட
���ன� ��ற ேக�க�� ஏற�தாழ ந�நாயகமாக அம�����ப� ஒ�
அல�கார���� ம��ேம த�ர அவ��� �� அ��ப�� எ�த�த உ�ைம��
�ைடயா�. அவ� ஒ� அ�கார� இ�லாத �ப�ைவஸ� எ�� ெகா�ளலாேமா
எ�னேவா. (ெச�ைன மாநக��� ெஷ�� எ�ெறா� பத� இ��த� . அ�ேபா�
மாநகர ேமய��� அ��த ���ய��வ� ெகா�ட பத� இ�. அரசா�க�தா� 43

வழ�க�ப�� �யமன� பத�. அர�ய� சா�ப�ற இ�த� பத���
இ��பவ�க� நக�� பல �க���க���� தைலைம வ��பா�க�. நக���
வ�� ���ய� �ர�க�கைள வரேவ�ப�� ���ய� ப�� வ��பா�க�.
ெப�ய வழ��கைள அவ�க� ���ைல�� நட��வ� ேகா���க�� ஒ�
வழ�க�)
ஜூர�க� எ�பவ�கைள ச�தாய��� ஒ�ெவா� ���� ந�ல அ�த��
ம�யாைத உ�ளவராக இ��பவ�களாக� பா��� அம���வ� வழ�க�.
அ�தைகய ஜூர�கைள� ப��தா� ேதவ� �த� �த�� நைக��ைவயாக
நம�� அ��க�ப����றா�.
இ� ெகாைல� ��ற� என�தா�, எ�ேபா�ேம இைத� ேபா�ற கைதக�� ஒ�
��� அ�ல� ச�ெப�� இ����. சாதாரணமாக ��ப��� ��ன�க�
எ��பவ�க� ஒ� ெகாைல எ�ப� நட�த� எ�பைத ேபா�� �லேமா அ�ல�
ஒ� ��ப��� ��க� �லமாகேவா �க�� �ர ஆரா���, க�ட�ப��,
ஒ�ெவா� இடமாக நா� ேபால அைல�� ����, அ�ப��, உைதப��,
கைட��� இவ�தா� ெகாைல ெச�தா� எ�� ��� ெச�� கைத�� ஒ�
��ைவ��, வாசக��� அ�பா� எ��ற ����ைய�� ெகா���
��வா�க�. கைட��� ��றவா� ��ப�டா� எ�� ெத��ேம த�ர அவ�
ேகா���� �க எ�தாக ெப��� ெவ�ேய வர����, வ�� ��ன� தா�
��ப�ட காரண�கைள எ�லா� த���க� பா�பட����, சா��ய�க�
�ணா��ேபானா� ஜா�யாக பைழயப� வா��ைகைய அைம���
ெகா�ள���� எ�ெற�லா� நம��� கா���கமா�டா�க�.
ஆனா� ஜ��� ஜக�னாத�� இ�ப��ப�ட கைதயாக இ�
ஆர���க�பட��ைல.. ��ப��� கைதக�� இர�டா� பாக� ேபால,
��றவா� ��ப�� அவ� வழ��� எ�ப� ��ற� ெச����கலா� எ�பதாக
�����றா�க� எ�� கா���க�ப�வதா�, இ�த� கைத�� நவரச�க��
கல�ேத இ����றன. ஒ�நா� வரதராஜ��ைள ��ற� ெச����டா�
எ�பைத ச�ேதக�ற க�ணாகர� (�ரா���ஷ� வ���) ����� �ட,
அ�தா� �ஜ� எ�ேற ஜூர�க�� அைசேபாட ஆர���தாெர�றா�
அ��தநா� �ஃெப�� தர�� வ��� ஈ�வர� அரசா�க� தர���
கா���க�ப�ட சா��ய�க�� ஏக�ப�ட ஓ�ைடகைள� கா���க, ‘�ேச’
இ�த வரதராஜ ��ைளயாவ�, ��ற� ெச�வதாவ�..” எ�� ஜூர�கேளா�
ேச��� நா�� ப�தாப�ப�� �ைல�� ெகா��ெச�வா� ேதவ�.
1954 இ� எ�த�ப�ட இ�த� கைத�� ஆ��ல� ப��� 2004 இ� அதாவ�
ஐ�ப� ஆ��க� க��� ல�� ெவ�க�ரமண� அவ�களா� ெமா�மா�ற�
ெச�ய�ப�� ெவ��ட�ப�ட� (2004 ஆ� ஆ��� ��� நா�த�� வ�த
அத�கான பட� இ�ேக இ���ற�). ஆ��ல��� இைத� ேபா�ற கைதக�
ஏராள�தா�. ஒ��� ெகா�ளேவ���தா�. அேத சமய��� ஆ��ல�
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எ�பைத உலக� பர�ய, அ�கமாக� ேபச�ப���ற, ப��க�ப���ற
ெமா�யாகேவ கட�த �� ஆ��க�� ெச����ட �ற� ஆ��ல���
இைத� ேபா�ற கைதக� எ�தைன வ�தா�� ர��பத�� வாசக�க�
இ��க�தா� ெச�வா�க�. ஆனா� த�� எ�� வ��ேபா� இ���� ஆ�
ேகா�� ேப�� �ைற�தப�ச� ஆ�� ஒ� ப�� �ட (ஒ� ேகா�) �ட
வா��ப�� ���ப� கா���ப� �ைடயா� எ�பைத த�� அ�ஞ�க�
ச�ப��ய ெச�ெமா� மாநா��� ஆரா���� க��ைர வா��தா�க�. ப���
��ேன�ய இ�ேபாைதய காலக�ட��ேலேய �ைலைம இ�ப� எ�றா�
ப���� ������த அ�த 1950 க�� இ�ப� ஒ� கைத�கள� ைவ�� எ��
ெவ�� ெப�றா� அ� பைட�பா��� �க� ெப�ய சாதைன எ�ேற
ெசா�லேவ���.
இைத� ப��தவ� பலேப� ேதவ� அ�த நா�க�� ேகா�� �க���கைள
அ��க�� பா�����க ேவ��� எ�ேற எ��ன�. ேமைட�� ேபச��
ெச�தன�. அ�தைன ���யமாக ேகா�� நடவ��ைககைள எ��யேதா�
வாசக�க��� அ�ேக இைட�ைடேய நட��� ஹா�ய��வ �க���கைள த�
பா��� ெகா�����பா� ேதவ�.
இ�ப� ஒ�நா� �க ���ய சா��ைய ஜூர�க� �� ைவ�க�ப�� �ர��
�ரா����ட� க�ணாகர� ெவ� பரபர�பாக வா���� ெகா�����றா�.
ேகா�� ��வ�வேம ஒேர ��ய�. ��ப� �த�ெகா�� பா�ைவயாள� வைர
எ�ேலா�ேம உ���பாக வாத�ைத� கவ����ெகா�� வ��றா�க�.
அ�ேபா� ஜூர�க�� ஒ�வ�, ��ைதயா ��ைள �க ெம�வான �ர��
ப�க��� உ�ள இ�ெனா� ஜூர�ட� ேப��றா�.
“�������”
அ�த இ�ெனா� ஜூர�, ��ைதயா ஏேதா ���யமான பா��ைட�
������டா� ேபா�� எ�ற ஆவ�னாேலா அ�ல� ெபாறாைமயாேலா
அவைர� ���� ேக�பா�.
“எ�ன �������?”
�க�� இய�பாக�� அேத ெம��ய ெதா��� ��ைதயா ப�� ெசா��வா�.
“ேந�� ரா���… ெமா�ைட மா�ல ப��ேதனா?… ஒேர ப�யா?… அதா�
�������..” என ெசா����� ��ைக�� உ���வா�.
ச� ������டதா� அவ���. ���க���. ஆனா� அைத ெசா�வத���
ேநர� கால� உ�ட�லவா? இ�ப� ேகா���� ���யமான க�ட���
வாத�ைத ேகளாம� தன�� மன�� ேதா��யைத உடன�யாக ப�க�� நப�ட�
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ெசா��ேய �ரேவ��ெம�ற ஒ� உண���…
இ�த ஆவ� உண���ைய �ைறய ேப�ட� இ�ேபா�� பா��கலா�. ேதவ���
ம�றவ�கைள �க �க உ���பாக கவ���� �ண� உ�� எ�ப� ஏ�கனேவ
�������ேள�.
ேகா��ைட ைமயமாக ைவ�� எ�த�ப�ட ஜ��� ஜக�னாதைன� ேபா�ற
இ�ெனா� கைததா� ராஜ��� மேனாரத�. ‘��ைட� க���பா�,
க�யாண�ைத� ப���பா�’ எ�� ெசா�வா�க� இ�ைலயா.. இ�த ��
க��� படல�ைத ம��� எ���� ெகா�� அ���ள க�ட�கைள
நைக��ைவ எ�ளள�� �ைறயாம� ேதவ� எ��ய ��தக�தா� ராஜ���
மேனாரத�. கதாநாய�யான மைன� ராஜ� எ�ப�யாவ� ஒ� ெசா�த ��
ேவ�டாேமா என ந�ச���� ெகா�ேட இ��க, அவ� கனைவ
நனவா��வத�காக ெசா�த �� க��னா�தா� எ�ன எ�� இற�����
நாயக�. அ��தள� ேபா�வ����� �� �� க��� வைர ஏ�ப��
�ரம�க�, அ��� ேம��� �த�ெகா�� ஒ�ெவா� ேவைலயா�க�ட��
இ�த �� க��பவ� ப�� க�ட�� இ�த �ெம�� ேபா�ற வ���கைள
வா��வ�� உ�ள �ரம�க�� ���யமாக இ�ைறய அ��� மா�
�����ேபா� ப��கேவ���. ப��க� ப��க �ைவயான ஒ� ��தக�தா�
’ராஜ��� மேனாரத�’.
ஆனா� இைவக� எ�லாவ�ைற�� ���� சா���� �த��� ேதவ��
‘சா��’ ஒ� �க� ெப�ய �கைழ ேதவ��� அ��� த�த�. ேதவ� ��தக�க�
எ�றா� சா��தாேன என இ�ைறய தைல�ைற�ன�� ெவ�வாக
அ�ய���ய அள��� �க� ெப�ற அ�த ��ப��� சா��ைவ நா� ���
�ல��ேவா�.
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ேதவ� �� - 9

த��ேல பல நைக��ைவ கைதக� ஆ�����ேத உ��. மகாக� பார� ந�ல
நைக��ைவ உண�� ��கவ� எ�ப� அவ� க�ைதக�ேல �க� �ற�த
இட�ைத� ெப�ற ��� பா�� ஒ��ைன� ப��தாேல ேபா��. ம�த�
ஒ�வேன நைக��ைவைய ர��க� ெத��தவ�, அைத உண��� ெவ��கா��
���க� ெத��தவ�. கா��ய�க� வா��ைக�� நைக��ைவ�� �க� �ரதான�
உ�ள�. க�ைமயான எ�ண� ெகா�ட எ��கைள� �ட உ�ைமயான
��னைகேயா� எ��ெகா�டா� அவைன இ���காமேல ெவ��
ெகா�ள���� எ�பா�.. அ��சாவா�ய�லவா.. அேத ேபால ப��யா� நா�
மன����பா�� ேதவார��� �ட அ�ப� ெப�மா� ”ெவ��ேன� ெவ��
நா�� �லா�ற� �����ேடேன (உ�ள��ேலேய � இ��க ெவ�ேய
எ�லா� உ�ைன� ேத�வ� க�� என���ேள ெவ�க�ப�� �லா எ���
��ய ���ேத�) எ�� �ட ���ப�� உ�ள �க�ைத� பா�வா�. எ�தைன
��யஸான ஆசா�ைய�� ந�லெதா� நைக��ைவ ெகா�� ���க
ைவ�க���� அ�ப� ���க��ைலெய�றா� அவ� ம�த� �ற�ேய
அ�ல. ����னா� ஆ�� ெப���. மன� ��� ���க ���க உட�����
ெக�ட வா��க� ெவ�ேய வ���றன.
எ�லா எ��தாள�க�ேம ���தவைர நைக��ைவைய த� எ����
கா���கதா� ேவ���. அ�ப�� கா���க�தா� ெச��றா�க�. எ�ய
நைக��ைவ�� ��ேய ஒ� த� ����. அைத அ�ப���� ப��பேத ஒ�
�க�.
க���� கைதக�� �க� ெப�ய �க� ெப�ற ெபா���� ெச�வ�� �ட
அ�த� கதாநாயகனான அ��ெமா�வ�மைன �ட வ��ய� ேதவ��,
ஆ�வா��க�யா�� அ�க� ேபச�ப��றா�க�. காரண� நைக��ைவேயா�
அ�த� பா��ர�கைள வாசக� ெந�ச�கைள �ர��ய�தா�. அ�ப��தா�
�ஜாதா�� �க�ெப�ற ‘கேண�-வச���’ வச�� �ல� பைட�கபப������
நைக��ைவ ம��� இ�லா��டா� இ� பா��ர�க���ேம ஒ� �க� ெப�ய
ரசைன �ைட����கா�தா�. ஆனா� ெச�ற ��றா��� இைணய�ற
நைக��ைவ நாயக� யாெர�றா� அ� ��சயமாக ேதவ�� ‘சா��’தா�.
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சா�� பா��ர� பைட�க�ப�ட கால�ைத� ப�� �த�� ெசா�லேவ���.
இர�டா� உலக�ேபா� ���ரமாக நைடெப�ற 1942 ஆ� ஆ��� ேதவ�
‘��ப��� சா��’ எ��னா�. அ�த� கால க�ட��� ேதச��� உலக மகா ��த
பய��, ����ஷா�� �தான ேகாப��, ��தகாலமாதலா� அ��யாவ�ய�
ெபா��க� ப�ச��, இ�த ��த�ைத� காரண� கா�� அரசா�க���
அ����த�� இத��� ேம� இ��ய �த��ர� ேபாரா�ட��� உ�சக�டமான
‘ெவ�ைளயேன ெவ�ேய�’ எ�ற ேகாஷ��ட� �ேதச� ெபா��கைள��
ப��க��த நா�க� அைவ. ��சயமாக சாதாரண ெபா�ம�க� ��ம���லாம�
வா��த நா�களாக அ�த� கால க�ட�ைத நா� கா�டலா�. இர�டா� உலக
��த��� இ��லா�� பல ேதா��கைள ச���த காலமாதலா��, உலக���
தைலநகரமாக� க�த�ப�ட ல�ட� மாநகரேம அபாய� க�ட���
இ��ததா�� ����ஷா� பாரதம�க� �� எ��த தயாதா�ச��ய��
கா���காத �ரமமான நா�க� எ�ேற ெசா�லேவ���. ��த��� பாரத�
ேநர�யாக அ�வளவாக பா��க� பட��ைலேய த�ர, ��தகால க�ட�க�
எ�ென�ன உ�ேடா அைன���� ேதச� ��வ�� அவ�ைத�
ப���ெகா����த� எ��தா� ெத�யவ��ற�. இ�ப��ப�ட ����ரமான
���ைல��தா� ேதவ�� �ைள�� சா�� ேதா��னா�. ��ப��� சா��
எ�� ெபய�� ஆன�த �கட�� ெதாடராக எ�த�� ஆர���தா�.
��னா�� அ�த கைத ெப�� �க� அைடய� ேபா�ற�. அ�த சா��
த�ழ�க�� ஹா�ய உண����� ��� ��கா� �க� ெப�ய நாயகனா� வல�
வர� ேபா�றா� எ�பைத ேதவ� அ�� உண�����பாேரா எ�னேவா..
இ�� �ேச
ஷ � எ�னெவ�றா� ேதவனா� ேதா����க�ப�ட தைல�ற�த
நைக��ைவ� கைத�� நாயகனான ‘��ப��� சா�����’ ெத�யாத கைல
ஒ�� உ�� எ�றா� அ� ‘��ப�வ�தா�’. ேதவ� ��ப��� சா��ைவ
எ�ப� அ��க� ெச��றா� – ச�� ப���கேள�.
‘நா�பதாவ� வய�� எவெனா�வ� ��டாளாகேவ இ���றாேனா அவ�
ஆ�� ���� ��டாளாகேவ இ��பா�’ எ�� யாேரா -��டா�தனமாக
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அ�ல- ெசா��ைவ�தா�. சா����� நா�ப� வய� ச�யாக ஆ� இ��த�.
அவைன எ�ேலா�� பா��த மா��ர��� ‘��டா�’ எ�றா�க�.
‘�ளா�பழ�’ பா��������களா? ெகா�ச� ெப�ய �ளா�பழ�ைத
�ைன���ெகா���க�; அ�தா� சா���� தைல. க��� ���க� அழகாக
கா�கைள ���ற� வைள���ெகா�� பா���� அ�லவா? அ�த மா��
கா�க�… க�க� ஒ�மா�� அைர���க�ைத� ேத��ெகா������. இ�த
ல�சண�க�ட� ஒ� ��தா��லாத ச�ைட.. ஒ� பைழய ேகா��, ��ச�
�ைட இைவகைள ேச���ெகா���க�.. இேதா சா��
�ர��ய�சமா���டா�..”
ேதவ� இ�ப��தா� ஒ� கதாநாயகைன நம�� அ��க� ெச�� ைவ��றா�..
��னா�� இேத ெதாட�� ேபாக� ேபாக �க� �ரபலமா� த� ஆைட
அல�கார�கைள ச�� மாட�னாக சா�� மா��ெகா�டா�� அவ�
��டா�தன� ம��� அவேனா� அ�ப�ேய ஒ��ெகா����டைத ேதவ�
அழகாக �வ��பா� கைத ����. ஏென�� சா���� ��டா�தன�தா�
அவ� பல�. அவ� ���சா�யாக ெசய�ப�வதாக �ைன��� ெகா�� அவ�
ஈ�ப�� கா�ய�க� அைன��� அவ��� மாெப�� ேதா��ைய – அவ�
ஒ�வ� ம��ேம அ��� �த��� – அைடவைத�� ஆனா� அ���ட
ேதவைத அவைன அைண��� ெகா�� ெவ���� உ��ைய அைடவைத��
�க அழகாக �வ�����பா� ேதவ�.
��ப��� சா�� �� ���ரேம ����ர�. ேதவ�� பல கைத, க��ைர�
ெதாட�க���� ���ர�க� வைர�தவ� ராஜு. ‘��ப��� சா��’��
���ர���� உ����யவ� அவேர. �ற�, �கட��, ேதவ�� மைற����
��, 1958 ஆ� ஆ���‘சா��’ ஒ� ���ர� ெதாடராக வ�தேபா� ‘ேகா��’
பட�க� வைர�தா� (ந��, ேபரா��ய� ப�ப��� வைல��).ேம�� ��
ப�ப� எ��ைக�� இ�ப�� ெசா��றா�.
ேதவ�� ’��ப��� சா��’ த�� நைக��ைவ இல��ய���
த��த�ைம�ட� �ள��� ஒ� ��கைத� ெதாட�. ஆக��, 30, 1942 -இ�
“ஆன�த �கட��” ெதாட��ய அ�த� ெதாடைர� ப��ய �ல �ைவயான
தகவ�கைள� ‘த��’ ��வாச� த��றா�:
“ சா��ைவ ைவ�� �த�� ஒ�பேத கைதகைள ‘ேதவ�’ எ��னா�. ���
வாசக�க�� ���ப����ண�க, ேம�� ஒ�ப� கைதகைள எ��னா�.
ஆனா�, ெபா�ம�க� சா��ைவ அ�கமாக எ��பா��கேவ ���ப��
இ��ைற சா�� கைதகைள� ெதாட��தா�. ெமா�த� 50 சா�� கைதக�
ெவ�வ���ளன. சா�� கைதக� எ�� ��� “ேகாபால� கவ���றா�’ எ�ற
ஒ� �� ��ப��� ெதாடைர�� எ��னா�” (https://groups.google.com
/forum/?fromgroups=#!topic/yappulagam/Dqqb2UWCkag)
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��னா�க�� எ�.எ�. வாச�� ெஜ�� ��வன� எ��த ’ேமா�டா�
��தர� ��ைள’ எ�� �ைர�பட��� சா���� ஆ�க� பய�ப��த�ப�ட�.
சா�� கைதக�� வ�த �க���கைள� பய�ப��தாம� சா���� ெட���
ம���, (அதாவ� சா���� ��டா�தன�, அ�பா��தன�, அ���ட� இ�த
���� கல�த கலைவ) பய�ப��த�ப�ட�. பட��� கதாநாயகனாக ந��த
�வா��� ம�மானாக வ�� நாேக� அ�த� பா��ர��� �க இய�ைகயாக
ந��தா�. அத�� அவ� உட� வா� �ட பய�ப�ட� எ�ேற �ைன��ேற�.
ேதவ� த� கைட��� வைர �கட�� ப�யா��யதா� அவ�ட� அவ�
பா��ர�பைட��க�� ேச��� ெஜ�� ��வன�தா��� ெசா�தமாக�
ப�டேதா எ�னேவா ேதவ� கைதேயா சா��ேவா இ�த� பட���
ச�ப�த�ப�டதாக ைட���� கா���க��ைல. (ேகாம��� காதல�’
பட��� �க அழகாக ‘கைத – ேதவ� – ஆன�த�கட�’ எ�� �ரா��
ெகா��� �.ஆ�. ராம�ச��ர� ைட��� ேபா����தா� எ�பைத�� �ைன��
ெகா�க.) ஆனா� ேமா�டா� ��தர� ��ைள�� ேதவ� ெபய� இ�லா��டா�
எ�ன, அ�த� பட�ைத� பா������ ெவ�வ�த அ�தைன ேப�� நாேக�
வ��� ம�ப��� ேதவ�� ‘சா��’ ைவ� பா��த ����ைய அைட�தா�க�
எ�ேற ேபச�ப�ட�� உ��.
ேதவ� உ��ட� இ���� கால��ேலேய அவேர சா�� நாடக���கான
வசன�ைத�� எ�� இ���றா�. அவ� கால��ேலேய சா�� நாடக��
பல�ைற ேமைடேய�ற�ப�ட�. எ�.எ� நடராஜ� எ��ற ேதவ�� ந�ப�
ஷ � ேபா�டதாேலேய சா�� எ�.எ�. நடராஜ� எ��
சா�� ேவ
அ�ய�ப�டதாக ேபரா��ய� ப�ப� எ������றா�. (இவ�ைடய நாடக
ேபா�ட� ஒ�� 1962 இ� ெவ�யான�, படமாக� கா���க�ப���ள�).
ேதவ� ைக�பட எ��ய நாடகமா�க�ப�ட ஆ�க�ைத� �ட ேபரா��ய�
ப�ப� த� வைல���� ப������ளா�. சா�� ��னா�� �ரத�ஷ��
ெதாடராக வ�த�. கா�தா� ராம���� சா��வாக ந��தா�. ேம�� பல
நாடக����க� சா��ைவ� பய�ப���� ெகா�டன.
��ப��� சா���� ெச�ைன�� ���யமான இடமான மா�பல�
ெவ�வாக� ேபச�ப�ட�. ����மைல, பா��கா�ன�, (ட��) எ����,
ெச��ர� ேபா�ற இட�கைள� ப��ய வ�ணைன அ�வ�ேபா� வ��.
��பேகாண� ச�� �ராப�ய� ெப�ற� எ��� ெசா�லலா�. சா���� ����
ேம�� ெப�க ெப�க ெப�க��, ப�பா�, ல�ட� ேபா�ற நகர�க����
சா��ைவ அ��� அ�த�த நகர�க�� அ�ேபாைதய �ைலைய�� நம��
அ��க� ெச�தா�. 1940 க�� இ�த இட�க� எ�ப� இ��தன எ�ப�� நா�
அ�ய உத���றன.
சா���� கைதக� �ல� �க ேவகமாக ம�க� மன�� ப��த இ�ெனா�
பா��ர� இ��ெப�ட� ேகாபால�. பாவ�! இவைர� ெபா��தம���,
பா�ைவ�� ��டா� ேபால ெத��தா�� சா��ைவ� ேபால ஒ� உய��த,
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�றைம ��க ��ப�பவ� இ�த உலக��ேலேய �ைடயா� எ�ற எ�ண�
உ�� எ�பதா� அ�கார��வ ம��� அ�கார��வ��லாத ரக�ய
வழ��க�ெல�லா� சா��ைவ ��க ைவ�� சா�� ஒ��� ��யாம�
ேவ��ைக� பா��� ஏேதா ெச�� ெதாைல�க அ�ேவ கைட��� ெவ����
ெகா���ட, ஒ�ெவா� �க����� அ��� த�டாம� ெகா�� ெச���
ேதவ�� எ���� �றைமைய எ�வள�தா� ெம��னா�� த��.

ேதவ� எ�ப� சா�� பா��ர�ைத� பைட�தாேரா அத�� ேந� மாறாக
��பேகாண�� ேவ��ைவ ���� ெச��, அவைள சா���� மைன�யா��,
அ�த மைன��� உ�ைமயான ��டா� சா��ைவ ��ய ைவ�� அவ� �ல�
ஏக�ப�ட ��ட�க�� அேத சமய� ���கார� ெகா�ச�க����
�ைற��லாம�, ப�ச��லாம� வாசக�க��� ���� பைட�தா�. ��ன�
சா���ட� அவ���� �ற�த ����� ேச���ெகா�� அவன�யாம� அவ�
வழ���� உத�வைத�� ேதவ� �வ��பா�. அேத சமய� ச�க��� பல
அ�க�க�� கைதைய நக���, ச�க�க�� பரவலாக� ெத���ற அ�த� கால
����கைள ஒ�ெவா� கைத��� வாசக��� த� பா��� ேதவ�
அ��க�ப���வா�. ஒ�ெவா�வ�� உ�ைம �பாவ� அ�ல� இய��ைன
அவ� ெவ��ச� ேபா��� கா���ேபா� நைக��ைவைய அவ� எ�த அள���
ெவ��கரமாக பய�ப��� உ�ளா� எ��ற �வர� ����.
இ�த சா��-ேவ�� கலா�டா இ���� ஒ� கைதைய�தா� பா��ேபாேம
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‘பட�க��� ந��: ேபரா��ய� ப�ப�”, கனடா.
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ேதவ� �� - 10

ேதவ�� ’��ப��� சா��’ கைதக�� என�� �க�� ���தைவக�� ஒ��
. ‘����� ப��� – ப���� ேத�கா�’ . இைத க�யாண��� �� ப�சணமாக
ைவ�ப� வழ�க� உ��. இ�த� ப�சண� எ�றா� சா����� உ��.
’ரா�சா��’ நடராஜ�ய� ���� க�யாண��� ஒ� த�கா���காக�� ����
ஏ�� நட�காம� ஜா��ரைதயாக இ��பத�ெக�ேற சா��
வரவைழ�க�ப��றா� (சா�� உ�ள இட��� ��ட� வரமா�டாேன!)
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ஆனா� அ�ப��� ஒ� இர�ைட வட� க�கார� ச��� தவ���ட�. இ�
சா������ அ���க�ப�� ��டதா� க�யாண ��டா� ச�� ��ம�ேயா�
இ���றா�க�.
ஆனா� சா����� இ�த� ����� ேபான ப�ட�ைத �ட அ�த�
ப�சண��� �ேத ஒ� க�. எ�ப�யாவ� யா���� ெத�யாம� அ�த
����� ப���� ேத�காைய சா�����டேவ��� என நா��� எ��� ஊற
��யா� ����றா�. அத��� சமய� வா��த�. எ�ேலா�� ந��ர�
ேநர��� ச�� க� அய��த சமய��� சாமா� அைற�� ைவ�க�ப���ள
அ�த ப�சண���காக ����� தனமாக உ�ேள �ைழ�� அ�த ப�சண�ைத��
ைக�� ெதா�டேபா�தா� க�யாண ���� ஒ� �ர�� உற��கா�யான
த�மா�பா� அவ� ைகைய ப��� த���றா�. சா����� பய� உ�டா���.
‘�� அைத’ த�மா�பா� அத���றா�.
‘�தா� ��’ இ� சா��.
இ�ப� ச�ைட நட�பத��� பல�� அ�� வ���ட, அவ�க�� ஒ�வ�
அ�த ����� ப��� ேத�கா� ப�சண��� ��ச� இ��பைத�� அத���
அ�த இர�ைட வட� ச��� பளபள�பைத�� பா��� ��� ‘ ஆஹா! சா��
����� ெபா�ைள� க��������டா�.. இேதா இ�த த�மா�பா�தா�
��� எ�பைத�� க��������டா�’ எ��� ���றா�.
அைத த�மா�பா�� அ�தப� ஒ���ெகா�டா�.
‘நா� யா� பா��க� ேபா�றா�க� எ�ற ைத�ய���தா� நைகைய� ��� இ�த
ப�சண��� ைவ�ேத�. இ�த சா�� அைத எ�ப�ேயா ெத���ெகா�� வ��
������டா�.. அவ� ம��ரவா�ேயா..இ���ேயா.. எ�ைன எ�ன
ேவ��மானா�� ெச�� ெகா���க�.. இ�த சா�� �க��� ���காம�
ெகா�� ேபா�க�’ ….

அ���ட� அ��ஷ� அ��ஷட�தா�
எ�ேபா�� சா����� ைகெகா����. த��த சமய��� சா����
��டா�தன�ைதேய பலமான ஆ�தமாக� கா���ப�� இ�த அ���ட�தா�
அ� யா� �ல� ேவ��மானா�� வரலா�. ‘காணாம� ேபான கணவ�’ எ��
கைத�� ஒ� அ�ப சபல�தா� எ�ேகேயா ேபா� ச�யாக மா���ெகா�ள
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ேவ��யவ��� அவ� மைன� ேவ��வா� �ட அ���ட� அ���ற�.
இேதா சா�� ேவ�� ேவ��ைகைய ேதவ� எ��தா� ப���கேள�.
ந� இர�� ேப�� யா��� யா�ட� ��ய� ஜா��? எ�� ேக�டா� சா��
ஒ� நா� மாைல.
எ��மாத க����யான ேவ�� ஒ� க�ப�ைய� தைர�� ����� ெகா��,
ர�வ�மா�� பட��� க�வ ���� �த�� ��ய�த���� க�த� எ���
�ைல�� காண�ப�வ� ேபா�, ப���� ெகா����தா�.
“இெத�ன அச���ேக��, ேபா�ேகா, யாராவ� ஒ� ெபா�மனா�� வ��
இ��தா� உடேன ப���� இ��காம� இ��� ��ேவளா��� ��க�?
��ஷா எ�லா� ஒேர மா��தா�” எ�றா� அவ�
“அ�ப� நா� இ��தா� � ெபாறாைம�ப�� மா��� ேபாகாம� இ���
��வாேயா? �..�..” எ�றா� சா��.
“நா� ஒ��� மா�ேட�! என��� ேகாபேம வரா�. ��ஷ� ச�ேதாஷமா�
இ��க ேவ��ய�தா� உ�தம ப����� த�ம� எ�பா� எ�க�பா”
“அ�ப�யானா� உன�� ��ைள �ற�க� ேபா�றதா, ெப� �ற�க�
ேபா�றதா?

“உ�க��� எ� ேவ���?”
“என��� ெப� தா� ேவ���” எ�� ேவ���� ப�க� ��� நக��தா�
சா��.
“ெவ�கமா��ைல? யாேர�� வ�� ��க�ேபாறா! ேபா�ேகா உ�க ����”
எ�றா� அவ�.
சா�� த� அைற��� ேபானேபா� ப����டைவைய உ��� �க�ைத�
பா��� ேம� ���ெகா�� ஒ� ��� அவ� ேமைஜ�� ��னா� நாணேம
உ�வமாக ��� ெகா����தா�.
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“உ�கா��க�.. ��க� யா�?” எ�றா� சா��
ெம�ல, கா� ேக�ட�� ேக�கா�மாக அவ� ப�� ெசா�னா�. “உ�கைள
எ�ப�� பா��ப� எ�� பயமாக உ�ள�, ச�ேகாஜமாக�� இ��த�. நா�
ெச�க�ப��� ஒ� ப����ட��� வா��யாராக இ��பவ�. ேமேல
ெசா�ல��மா?” எ�றா�. ெசா��றேபாேத இ��ைற நாஸூ�காக ேமலா���
�டைவைய ��� ேபா���� ெகா�டா�.
“ெசா���க�! ேக��ேற�!”
“எ� த�ைக�� நா��தா� எ�க� ெப�ேறா�க���� �ற�தவ�க�. அவ�க�
காலமா� எ�� வ�ஷமா���டன. நா� க�யாணேம ெச��ெகா�ளாம�
ப����ட��� உ��ேயாக� ஏ���ெகா�ேட�. எ� த�ைக, ஷ��க��தர�
எ�பவைர மண�� ெகா�� இர�� வ�ஷ� ���வைர�� ப�பா��
இ��தா�. ��ஷ�மைன� அ��ேயா�ய�ைத�ப��
ெசா�லேவ��ய��ைல. நா�� நாைள�� ��� அவ� ெவ�ேய �ற�ப���
ேபானவ� ���� வர��ைல. ம�நா� காைல என�� ெசா�� அ���னா�
எ� த�ைக. ஓ� வ�ேத�. ேம�� ��� நாளா���ட�. இ��� அவ�
���ப��ைல.”
“அவ��� எ�ன உ��ேயாக�?”
“உ��ேயாக� எ�� ஒ����ைல. ப�பா�� ‘��ன�’ ெச��
ெகா����தா�. ந�ல லாப� �ைட�த�. இ�ேபா இ�ேக வ�� ெசௗக�யமாக
இ���றா�”
“ேபா�றேபா� எ�ேக ேபா�ேற� எ�� ெசா�ல��ைலேயா?”
“இ�ைலேய! வழ�க�தா� ெவ�ேய ேபாவ�� வ�வ��. ஆனா� ஒ�
�னமாவ� ���பாம� இ��த��ைல. எ� த�ைக கவைல�ேலேய
�����டா�” அவ� க��� அ�ேபா� �� �ர��ய�.
சா����� அ�தாப� �ற�� ��ட�. “உ�.. வ��த�படா��ேகா.. வ��
��வா�!”
“��க� கவ��� எ�க���� ெசா�னா� ேதவைல. ��க� பா��க
ஆர���தாேல அவ� அக�ப�� ��வா� எ�� எ�க��� �டமான
ந���ைக”
“ேபா����� தகவ� ெத���க�ப�டேதா?”
“ஐேயா, ேவ�டா�.. ப���ைக�� வ�� �����ேபா���. த�ர அவ�
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வ����டா�, ஏ� அம��கள� ெச�� ����க� எ�� ேகா��பா� எ���
எ� த�ைக பய�ப��றா�. ��க� ெகா�ச� பா�����களா?”
“பா���ேற�”
“அ�ேபா காைல�� எ�க� ����� வ����களா?”
“ஆக���”
அவ� எ�����தா�. ெவ�ேய ஹா��� வ��ேபா� சா���� ��
ெதாட��தா�. “நா� வர��மா? ேகா�� ேரா�, 345ஆ� ந�ப�, எ� ேப�
ச��தலா” எ�� ����ன அ�த ���, சா���� ைகைய� ����, �தமாக
அைத ஒ� அ��� அ��� அவ� க�கைள �ேரைம�ட� ேநா��னா�.
ப�ெர�ற� சா�����. ‘இெத�ன ச�கட�, இ�ப� ஏ� பா���றா� இவ�!’
ஒ� �ணகால� தய��னா� அவ�. �ற� ���ெக�� வாச��
ேபா���டா�.
ஏேதா ேப����ர� ேக��றேத, யாராக இ���� எ�� ெவ� ேநர� ேயாசைன
ெச�தவா� ப�����த ேவ�� ெம�ல எ��� வ�த��, ச��தலா சா����
ைகைய� ���� ��� �லாச�ைத� ெசா�வ�� ச�யாக இ��தன. ப��ெச��
அவ� க�க�� ஒ� ெபா� பற�த�. ம� �ண� ‘ச�, இ��க���!’ எ��
உ�ேள ேபா���டா�.
�மா� அைர ம� ேநர����� �ற� இ��� இர�� ேப� சா��ைவ�
ேத��ெகா�� வ�தா�க�. இர��ேப�� வ�� உ�கா��த��, “ஓ� உத�
ெச�ய ேவ���” எ�றா�க�.
“ெசௗக�ய�படா� என��!” எ�றா� சா��.
“த��த ம�யாைத ெச�ேவா� ஸா�, நா�க�. எ�க� �ேந�த� ஒ�வ� –
ஷ��க��தர� எ�ப� அவ� ெபய�. ��ெர�� நா�� நா�களாக�
காண�பட��ைல. ��ைட���� �ள�� எெல���� ர��� ஏ�னவ�தா�.
அ��ற� ���ப��ைல. அவ� ���ப�தா�க� அவைர� க�����க எ�ன
ஏ�பா� ெச��றா�கேளா, எ�க���� ெத�யா�. அவ� ஜா��ரைதயாக
���பேவ��� எ�ப� ஒ�ேற எ�க� கவைல. எ�ன ெசலவானா��
பரவா��ைல. நா�க� �ய�� எ����ெகா�����ேறா� எ���
ெத�யேவ��ய��ைல.. ��க� ம��� தய� ெச�யேவ���”
“ேபா��� ெசா���க�”
“அ�தா� ேவ�டா� சா�.. உ�க�ட� கா�� ேபா��ைவ�தா� கா�� கா��
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ைவ�தா�ேபா� கா�ய� நட���”
சா���� ��னா� இர�� �� �பா� ேநா��க� நக��தன.
ச�, கைத உ�க���� பா�தா� ெசா�� இ���ேற�. இர��� ஒேர
ேக�தாேன எ�� ஒ���ெகா�� அ�த இ�வைர�� அ��றமாக வா��க�
எ�� ெசா�� அ������றா� சா��. அ�� ரா��� இ��ெப�ட�
ேகாபால� இவ� ����� வ�� அ�ேபா�தா� அச�� ��க ஆர���தவைன
எ����றா�. ஜா�� ட�� அ�பா� ேகா��� நைகக�� ைவர�க�க��
���ேபா���டன எ���, ���க� ���� ேசாதைன ேபா�ட�� ஒ� ��ன
நைக ம��� �ைட�தா�� அவ� தன��� ெத�யா� எ�� சா���றா�,
அ��றா� எ��� ெசா��ய இ��ெப�ட� எ�ப�யாவ� சா�� உடன�யாக
இ�த ேக�� தைல��� நைககைள�� க������ இ�த அபவாத��� ஒ�
ந�ல ���கைள ����கேவ��ெம��� ெசா��றா�. ஆனா� சா��
ம���றா�. எ�ப�யாவ� நாைள�காவ� வ�� பா�ேம�’ எ��றா�.
‘நாைள�� தா� ��’ எ�� ���ட� உ�ேள ஓ����றா�.
அ��தநா� காைல ச��தலா ���� அ�த ஒ�யார ���ைய� க��
மய���ெகா�ேட அச� வ��� ெகா�ேட ஏேதா ப�ேசா��ப� ேபால
�ெட�லா� பா���றா�. த�ைக�ட� இ���� அவ�� அவ�ட�
‘ஈ�’�ெகா�ேட இவைன ஆஹா ஓேஹா எ�� �க��� ெகா�ேட
இ���றா�. ம�ப��� அ�� இர� வ�மா� அவ� சா��ைவ ‘அ�ேபா�’
அைழ��றா�. அ�ப�ேய என� ெசா�� �� �����றா�. ேவ����� ஏேதா
ச�ேதக� உ����� இ��தா�� அவ�� கா����� ெகா�ள��ைல.
இத� ம���� ம���� இவ� ����� �த�நா� வ�� இ��� �பா�
ெகா��த அ�த இ�வ�� அவ�ட� ஏதாவ� ��� �ல��யதா எ��
ேக��றா�க�. ஆனா� எ�ன ெசா�வ� அவ�க�ட�. இ��ெப�ட� இர�
��ய ஜா�� ட�� அ�பா� ேகா�� ெகா�ைள ேக� ஞாபக� வ��ற�. தா�
அ�த� ேக�’ இ� ��யாக நட��வதாக��, இவ�க� �ஷய�ைத��
கவ��பதாக�� ெபா� ெசா�� கழ�� ���றா�. ம��யான� ஒ� ��க�
ேபா��ேபா� ேபா� வ��ற�. ேவ�� எ���றா�. எ�� ேபா�� அ�த
ச��தலா எ�ப�யாவ� இர� வரேவ��ெம�� அைழ�� ���பைத� ேக��
ேவ����� ஏேதா ���ற�. �ற�ைட�ட� ���� ெகா����த கணவ�
ேப�வ� ேபா�ற �ர�� ‘அ�ப�ேய’ எ�� ெசா�� ேபாைன ைவ��
���றா�. மாைல ேஷா�காக �ர� ெச�� ெகா�� ஒ� தைல�பாைக��
ைவ���ெகா��, ேவ���ட� ஒ� நாடக� ேபா�ேற�, ந��க�ேபா�ேற�
எ�� ெபா� ெசா�� ஜா�யாக ச��தலா ����� நைடைய� க���றா�.
கணவ� ����றாேன எ�� பய�ப�ட ேவ�� உடேன ேபா��
இ��ெப�ட� மைன��ட� ‘க��ைள��’ அவைன� ப��� ேபா��
ைவ��றா�. மைன� கணவ�ட� ெசா�ல இ��ெப�ட� ேகாபால��
அவ��� உத�வதாக��, சா�� அ�ப��ப�டவ� இ�ைலெய��� ஆ�த�
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ெசா��றா�. இ� ேதவ� எ��தா� ெதாடரலாமா..
��யா பவ� ேஹா�டைல� தா���ேபா� சா�� தய�� ��றா�.
அத������ இர�� ேப�வ�க� இற�� ெவ�ேய வ�தா�க�. ெப�ய
�ள�ெகா��� அவ�க� �க�ைத� சா�� ��ஷ��� க��ெகா�டா� (200
�பா� ெகா��த பைழய ஆசா�க�தா�). டவா� உைட����த சா��ைவ�
கவ��காமேல அவ�க� ேப��ெகா�� வ�தா�க�.
“�ட��றா� சா��! அவ� எைத�� க�����பா� எ�� ேதா�ற��ைல.
எ�ைன� ேக�டா� ஏதா�� ெதா�தைரதா� வ�ெம�� இ���ற�”
“�� எ�னதா� ெச�யலா�?”
“இ�ேம� உழ��வ�� �ரேயாசன� இ�ைல. இ�ைற�� ரா���
ப��ெர�� ம��� அ�த ஷ��க��தர� ���ேல ���� இர��
ெப���ைளகைள�� க���ேபா��ேற�. �ர�� ப�த� க���ெகா��
ேக�ேடனானா� கத��ெகா�� �ஷய�ைத� க�� �ட மா�டா�களா?”
சா�� அத�� ேம� அ�� ��க��ைல. ேகா�� ேரா���� பற�தா�.
ேபான�ேம �ஷய�ைத ச��தலா�ட� ெசா�னா�. “சாமா�க� �ட��றப��
�ட�க���! ��க� ந�ம ����� வா��க�. ���யமானைத ம���
எ���� ெகா���க�. ஒ��� ேயாசைன ேவ�டா�!” எ�றா�.
த�ைக �ட�ைவ ��� ெகா�ச� ஓவ��� ேபா�வதாக� ெசா�����
உ�ேள ேபானா�.
ச��தலா சா��ைவ ெந���னா�. “உ�க� அ���� எ�ன ைக�மா�
ெச�வெத�� ெத�ய��ைல” எ�றா� உண����ட�.
சா�� அவைள அைண�தா�ேபா� ��றா�. ஒ��ற� ெந�� �� ��ெக��
அ���� ெகா�ட�. ஒ��ற� �வ��க ��யாத ஆன�த�. “ச��தலா!
ஷ � ேபா����ட உ�ைன� ெகா��
அவ�யமானா� உன�� ஆ� ேவ
ேபாேவ�! பய�படாேத!” எ�றா� சா��.
ச��தலா சா��ைவ �ைற�க� பா��தா�. அவ� �க��� வ��த அச�ைட�
பா���, கபகபெவ�� ���� ��டா�. த�ைக ஓவ��ைன� ெகா��
ைவ����� கதைவ� சா����ெகா�� மா���� ேபானா�.
ச��தலா�ட� ெந��கமாக ஹா����த ேஸாபா�� உ�கா���ெகா�டா�
சா��. ேவ���� �ைன� மா� மா� வ�த�. பரமசா�வா�ேச அவ�!
அவ��� �ேராக� ெச�வதா? ஆனா� ச��தலா�� க�கேளா அவ�
�ைளைய மய��ன. ஒ� ைகைய அவ� க���� அைணய���, ப�ட� ��ன
க�ன�ைத இ�ைச�ட� வ��னா�. இெத�ன ���. ெசாரெசார எ��ற�
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க�ன�! ேவ���� க�ன� இ�ப� இராேத!
ெவ��ெக�� அவ� ைகைய உத� எ������ எ��தா� ச��தலா.
“ேபா��� க�ைத! உ� அேயா��ய�தன�ைத� கா���றாயா?” எ��
க���தா�. �ர� ���� மா� இ��த�. சா�� ந�ந���� ேபானான. ‘ஏேதா
ஆப�� ெந�����ட�.. ஓ���! எ�� அ�தரா�மா ����. ஒேர பா��ச��
ஓ� வாச�கதைவ� �ற����டா�.
��சார �ள�� ெவ��ச��� பளபளெவ�� ��ன� ேவக��� ஒ� ���க��
அவைன� தா�� வாச�� ���த�. அ�ேபா�தா� �ைழ�த இ��ெப�ட�
ேகாபால� ���� அைத எ��தா�. “எ�ன ஓ�! க�� �ைளயா��
நட��றேதா இ�ேக! ஹூ�..” எ�றா�.
சா���� நா �ழ���. “அவ� க�ன� ெசார ெசாரெவ�����ற� எ��
ெதா�ேட�.. ேகா������டா�” எ�� உள�னா�.
ேகாபால� ��வ�ைத ெந����ெகா�� பா��தா�. ச��தலா �த�����
ேபா� ��றா�. அ�த� சமய��� த�ைக, ஷ��க��தர��� பட��ட�
வ�தவ� க�லாக� சைம�� ேபா� ��டா�.
“ஏ� சா��! யாைரேயா காேணாெம�� வ��ராேம.. என�கானா� ைவர�ைத�
பா���� த��ேற� எ����. ஹூ�..” எ�� ேக�டா�.
“அேதா! அ�த� பட�ைத �த�� ைக�� வா��� ெகா���க�” எ�றா�
சா��.
“அட� பா� ம�ஷா! எ�றா� ச��தலா. அவ� �ர� இ�ேபா� ��ஷ�
�ரலாக இ��த�.
“ஓேஹா! அ�ப�யா?” எ�� இ��ெப�ட� ச��தலா�� ஜைடைய� ����
இ��தா�. ��ன� ைகேயா� வ����ட�. சா�� ��ைக� தட��ெகா��
அச�� �� ���தா�. ேபா�ேடா����த ஷ��க��தர�தா� அ�.
அவைன� காத��த’ ச��தலா ஆ���ைளயா?’
“ஓ� சா��! இ� ெப���ைள அ�ல எ�பைத ஊ��த�
ப���ெகா�ள�தா� ெம�ல ேமாவா��க�ைடைய� தட��ெகா���ேரா?
அ�� ேகாப� வ����டதா��� இவ���!” எ�� ���தா� ேகாபால�.
ேபா�ேடா�� ஃ�ேரைம ���தேபா�, ெம�ைக உ�ேள சமமாக ஊ�� அ��
எ�லா ைவர� க�கைள�� ப�����த�. சா����� ஓவ���� மய�க
ம��ைத� ெகா�����பா� எ�ேற ைத�யமாக த�ைக பட�ைத� ெகா��
வ�����றா�. ஆனா� நட����த� ேவ�.
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(ேகா��) ������� காரணமா� இ��தவ�க� இர�� ப�த�க�தா�.
ப�க�� �ரகார��� ‘பஜைன’ ப�� ஜன�க� கவன�ைத ஒ��றமாக
இ������ அ�த� சமய��� ஷ��க ��தர�ைத� ெகா�� எ�லா
க�கைள�� ��டைவ�����றா�க�. த�க� �� ச�ேதகேம வராம�
இ��பத�காக ���க� ���� ஒேர ஒ� நைகைய ம��� ������றா�க�.
ஆனா� ஷ��க��தர���� எ�லா� க�கைள�� ேச��தா�ேபால பா��த
ேபா� தாேன அவ�ைற ைவ��� ெகா�ளேவ�ெம�ற ஆைச வ����ட�.
ஷ � ேபா���ெகா��
தா� ஓ� ��டைத� ேபால பாசா�� ெச�� ெப� ேவ
���� வ�� மைன��ட� ஓ��ட ய�தன� ெச�����றா�. சா���ட�
ேக� வ����ெம�� பய��, அவைன �த�� மட��� ேபாடேவ இ�த�
காத� நாடக� நட�� இ���றா�.
“அ�த ப�த�க��� எ�ன ஏ�பா�? எ�றா� ேகாபால�.
“அவ�கைள�� இ�ேக ப��ெர�� ம��� வரவைழ�க இ�த ம�ஷ�
���� ெச�����றா�” எ�றா� ஷ��க��தர� �ேராதமாக.
”ஏ� கா��! சா��! எ�ைன இ�ேபா இ�ேக வரவைழ�க��ட ����தா�
ெச��ேரா ேவ���ட� ெசா��!” எ�றா� ேகாபால�.
அ��ர� சா�� ேவ���ட� தா� ஏகப��� �ரத���
�ராம�ச��ர������ �க� எ�� ம�றா�� ெசா��� ெகா����தா�.
“என��� ெத�யாதா.. ��க� ெசா�லேவ��மா? என�� ச�ேதகேம
�ைடயாேத” எ�றா� ேவ��.
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ஒ�ெவா� சா�� கைத�� ஒ�ெவா� மா��தா�. இ�த சா��ைவ �த� �த�
���ரமாக வைர�தவ� ராஜு எ��� ��னா� வ�த ���ர� கைத��
‘ேகா��’�� எ�� ��ேபேய ��������ேத� இ�ைலயா. ஆனா�
சா����� எ�தைன அ���டேமா.. �ைறய ���ர� கார�க� �க��
இ�ட�ப�� வைரய�ப�டவ� எ�� ெத��ற�. ��னா� (1991 ஆ�
ஆ���) சா�� ைவ ���ள� ��தகமாக� ெகா�� வ�த அ�ைலய��
க�ெப�, ��ப��� சா�� அ�ைட�பட��� �ரபல ஓ�ய� நடன�
அவ�க�� ைகவ�ண��� சா��ைவ� கா��ன�. சா���� ஒ�ெவா�
கைத��� ஓ�ய� ‘கலா’ �ல� க��� ெவ�ைள� பட��� சா��ைவ� கா��
ம����தன�. ேதவ� க�� கால�க�� �க�� பரபர�பாக� ேபச�ப�ட
இ�ெனா� ���யமான ஓ�ய� ���. இ�தைன��� இவ�� ேதவ��
ந�ப�க� எ�பதா� இவ� சா��ைவ ஓ�யமாக வைர�����றாரா எ��
பா��கேவ���. ஆனா� ����ட� ேதவ� இைண�� ஆன�த �கட��
ெதாடராக வழ��ய அ�த ‘ெத�னா��� ெச�வ�க�’ க��ைரகைள எ�தைன
ேபா��னா�� கைல�தாயானவ� ���� அைடயமா�டா�தா�.. இைத�
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ப���� ஒ� ��� வ�ேவா�.

பட�க�: சா�� வ�ண�பட� : நடன�
சா�� க��� ெவ�ைள பட�க� : கலா
ந�� : அைலய�� க�ெப�.
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ேதவ� �� - 11

ஒ� ந�ல �ைர�பட� எ��ேபா�, ந�ல கைதயைம��, அளவான �ைர�கைத,
மன�� ப���ப�யான வசன�, �றைமயான ைடர�ஷ�, ஒ�, ஒ�, இைச,
க��தாழ� ��க பாட�க�, அத��� ேமலாக �றைமயான ந�க ந�ைகய�க�
இைவக� எ�லா� அழ�ற ேச��தா�தா� அ�த� �ைர�பட� ெவ��கரமாக
அைம��. பல நா�க� ம�களா� பா��க�ப��� ர��க�ப��� �க��
உ��ைய அைட��. ஆன�த �கட�� ெவ�வ�த ‘ெத�னா��� ெச�வ�க�’
�ட ஒ� ந�ல �ைர�பட� ேபால�தா�. ஆனா� இ�த� ெதாட�� இர�� ேப�,
ஒ�வ� ேதவ� இ�ெனா�ேப� ���, இ�வ� ம��ேம ேச��� ஒ�
�ைர�பட�ைத� பா���� ஆ�வ�ைத �ட அ�க ஆ�வ�ைத வாசக�க�ைடேய
இ�ெதாட� �ல� ஏ�ப���ன� எ�� ெசா�லலா�.
1948 ஆ� ஆ��� ஓ�ய� ��வாச� எ��� ’���’ைய� ெகா��
த�ழக��� உ�ள ேகா�� கட�ள� ம��� ��ப� ெச�வ�கைள அ�ப�ேய
���ர��� ெகா��வ�� ப����தா� எ�ன எ�ற ஒ� ��ட� ேதவ�
�ைள�� உ���ட, அைத உடன�யாக ெசய�� கா��னா�. த��நா���
ஏற�தாழ �ற� எ�� ���ய எ�லா� ேகா��கைள�ேம ெத�னா���
ெச�வ�க�� காணலா�. ���யமாக த�ைச, தாரா�ர�, ���வன�, �ர�க�,
ேப�� ேபா�ற ேகா��க�� உ�ள ெத�வ�கேளா� அ�� ெகா���
எ��ட� காண��ைட��� �ற��கைள�� ேகா�ேடா�யமாக�
கா���க�ப�ட�. ெத�னா��� ெச�வ�க�� தைலயானதாக �����
வைர�க� ேபா�ற�ப�டன. ேமேல �����ட� ேபால �ைர�கைத வசன
ைடர�ஷைன ேதவ� பா���� ெகா�ள ஏைனய ���ய ேவைலகைள ���
பா���� ெகா�ள, இ�த� ெதாட� ெவ�வர ெவ�வர ஆன�த �கட�
ப����ைக�� தர� எ�ேகா ேம�வான�� உ���� ஏ�ற�ப�ட கால�க� �ட
அைவதா� எ�ேற ெசா�லலா�. அ�த� சமய��� ஆன�த �கட� ��வனமான
ெஜ���� ’ச��ரேலகா’ �ைர�பட� ேவ� �ைர�லக�ைத
கல���ெகா����த� எ�பைத�� வாசக�க�� கவன����� ெகா��
வ��ேற�.
ஒ� �ைர�பட� ந�றாக ஓ�னா� எ�னதா� �றைமயான ைடர�ட�, ந�ல
�ைர�கைத ேபா�றைவ ெப��ப�� ெப�றா��, அைத ம�க���
ெவ��ப����, ம�க� பா��த�ட� ர���� வைக�� ந����ட ந�க�
ம��ேம ேப�� �க�� அ�கமாக� ெப�வா�க�. �டேவ இைச�� பா���
கனேஜாராக இ���� ப�ச��� பாடக�க��, இைசயைம�பாள�� ெப��
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�க� ெப�வா�க�. ‘ெத�னா��� ெச�வ�க�’ ெதாட�� ந��ப�, இைச,
ஒ�யா�க�, பாட� எ�லா� ஓ�ய� ����ைடயதா��. �ைர�கைத வசன�
ைடர�ஷ� எ�ப� ேதவ� அவ�க�ைடயதா��. ஓ�ய� ����� ���
ப�மாண�ைத ெவ��ப���யதா��. ஆனா�� ேதவ� இ�த� க��ைரக��
எ�தெவா� இட���� த� ெபயைர� ேபா��� ெகா�ள��ைல எ�ப� ஒ�
�ற��.
ெத�னா��� ெச�வ�க� ஏற�தாழ 13 வ�ட�க� (���ல
இைடெவ�க�ட�) ஆன�த �கட�� ெதாடராக� ெச�றதாக ேபரா��ய�

ப�ப�
அவ�க� ெத����றா�க�. ஓ�ய� ேகா��
இ�த� ெதாடைர� ப��� ெத���ைக�� ேதவ� இ��தவைர ேதவேன த�
ைக�பட க��ைர எ��யதாக� ெத����றா�. (எ�கைள வ� நட��யவ�
எ��தாள� ேதவ�. ����� ெத��க ஓ�ய�க��� அவ� பரமர�க�.
த��நா��� உ�ள ஆலய�க�� இ���� ���ர�க�� ேந���ைய,
��ப�க�� அழைக அைனவ���� ெகா�� ேச��க ேவ��� எ�ற உய�ய
ேநா�க�ேதா�, 1948-இ� ஆன�த �கட�� ‘ெத�னா��� ெச�வ�க�’
எ��� தைல��� ஒ� ெதாடைர� ெதாட�க� ��ட��டா� ‘ேதவ�’.
த��நா��� ����பயண� ெச��, �ரபல ேகா��க�� உ�ள ��ப�கைள
வைரவத�� ���ைய� தயா�ப���னா�. ����� �க ஆ�வ�ேதா�, அ�த�
ப�ைய ஏ��� ெகா�டா�. உடேன கா���ர� ெச��, கா��� ெப�யவ�ட�
ஆ� ெப��� ெகா�டா�. “ ) (http://s-pasupathy.blogspot.in/2012/11
/1_30.html) “ (���) தா� வைர�த �ைலகைள� ப��ய ����கைள ஒ�
தா�� எ��� ெகா��வ�� , அ�த� பட�கைள� ப�� ேதவ�ட� �ள���
ெசா�வா�. ேதவ�தா� அைத நயமாக எ��வா�” (http://spasupathy.blogspot.in/2013/03/8.html)
அேத ேபால ேதவ� மைற�த ��ன�� ��கால��� இ�த ெதாட�� க��ைர
வர�தா� ெச�த�. இ�த� க��ைரக� ேதவ���� �ற� �.�. ஆ�சா�யா
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ெதாட������றா� எ�ப� ேபரா��ய� ப�ப��� க���. எ��தாளரான
�.�. ஆ�சா�யா�� �க� �ற�த �லனா�� எ��தாள� எ�பைத இ�ேக
���� கா�ட �����ேற�. அவர� ஆ�வா�க� ��தக� இ�ன�� என��
ஒ� ேவத���தக� ேபால.

ேதவ� த� கால��� எ��னா�� ஏ� த� ெபய�
ேபா���ெகா�ள��ைல எ�ப� ெத�ய��ைல. ஏ�கனேவ அவர� ��ன�க�
அவ� ெபய� ேபா�� ெதாடராக �கட�� வ��ெகா����ததா� இ�ப�
இ�ெனா� ெதாட���� ேவ�டாேம எ�� ேபாடாம� இ��கலா�. ேதவ��
���ப�மாண� ெத��� எ���க��ேக ேதவ� த� ெபயைர� ேபா�வ��
உ�� எ�ற காரணமாக�� இ��கலா�. இ�த� ெதாட� ’ேதவ�’ எ��ற
த��ப�ட எ��தாள�� ெசா�த� அ�ல எ�� அவ� �ைன����கலா�. அேத
சமய� ஒ� ப���ைக ஆ��ய� எ�பவ� த� ��தக��� எ�தைனேயா
ெபா���கைள ஏ���ெகா��தா� ஆகேவ���. ேதவ� ப����ைக
ஆ��ய� எ�பதா� அவ����ள ஏகேபாக உ�ைம�� இ�த� க��ைர�
ெதாட��� த� ெபய� ேபா���ெகா�ள��ைல எ�� �ட ெசா�லலாேமா
எ�னேவா. இ��தா�� இ� ேதவ� எ���தா� எ�பத�� ஒ� சா��
த��ேறேன..
���வன� ேகா�� க��ைர�� ’க�ட�ப�� இ�ட ெத�வ�க�’ எ�ற
தைல��� ெபய� ெகா��தவ� �ல ஒ��க�ப�ட �ைலகைள� ப��
வ���ைக�� இ�ப� எ���றா�.
ெச��� காலெம�லா� அ�கார� ெச���ய ெத�வ�ெகெள�லா� ‘இ��
க�லாேனா�, ெச�பாேனா�, எ�லா� உ�க� தய�னா�தா�, உ�க�
நா��க�தா�; அத��� ேமலாக உ�க� ஆ��க ட�பா�சா�
�லாஸ�களா�தா�’ எ�� ெசா�லாம� ெசா���றன.
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ஒ� உைட�த ��ைளயா� ��ப��� ேம�� உைட�க�ப�ட ஒ�ைற�

த�த�ைத� ப�� எ���றா�.
“ஒ� கால��� �ைஜ�� உபேயாகமா���� ��� ைக கா�க�
��னமைட��, இ�ேபா� இ�ம�டப��� ��ப�கா��க���ைடேயதா�
இ�த� ��ைளயா�� கா�� த��றா�.
“ேவத�யாஸ� மகாபாரத� பாட �நாயக� ேம� மைலைய ஏடாக� ெகா��
எ�த� ெதாட��னாேர, அ�ேபா� எ��தா� இ�ைலேய எ�� ஒ� ெகா�ைப
(த�த�) ����� ெகா��, ஒ�ைற� ெகா�பராக இ��தார�லவா? அ�த
���ய த�த�ைத�� உைட����டா� ஒ� ���யவா�’.

இ�ெனா� இட��� இேத ேகா��� நாய�
ம�டப��� ஒ� இ��த �ைலைய� ப�� வ����றா�.
‘நாய� ம�டப�� �ைல� ��� ��, �ர�மா��� இட� ப�க���,
ெவ�சாமர� ைவ��� ெகா��, ெசா�சாக ���� ேச��� ��பெமா��
காண�ப��ற�. இ� உ��� ��தாக இ��தா�� ��ப ேவைல�பா�க���,
ஜைடயழ��� ெவ�சாமர��� ;��த�; ேவைல�பா����,
ர�க��ள�ைத� ெப��� கவ���ற�.
ம�டப��� ���பாக� �ைத�� �ட��ற�. ந�மவ�க�� ��ப� கைல� �ைவ
எ�வள� �ர� ����� ���ப����ற� எ�பத�� ஒ� அ��� ேபாேல” 67

ஆனா�� �க� ெப�ய அள�� த��நா��� பர���ட�த இ�த ேகா��
��ப�கைள ஒ� ச�க� ெதா�டாக� க�� இ�ப� ஒ� அழ�ய �த���
ெதாடராக ெபா�ம�க� பா�ைவ��� ெகா�� வ�த�� ெப��ப�� ேதவ���
உ�ய�. இ�த� ெதாடைர� ப��த�னா� ��ப� ெத�� ம�க�ைடேய
ெப��ய� எ�பைத �ட ந� பைழய ப�பா��� க��ல� எ�ச��ைகயாக
பா�கா�க�பட ேவ��� எ�ற உண�வாவ� ப���� ஒ�ெவா�
வாசக�ட�ேத�� ஏ�ப������ எ�ேற �ைன��ேற�. ச�க� சா��ததாக��
ெத��க� ��கதாக��, ந� கலா�சார��� ெப�ைமைய �க� ெப�ய அள��
ஒ� வாரா�த� �ல� ெகா�� ெச�ற ேதவ� அவ�கைள ந� த��லக�
எ��� மன�� �ைன����கேவ���. ப����ைக�ல�� இ� ெப��
மா�ற�ைத�� உ��ப��ய� எ�ேற ெசா�லலா�. வாசக�க� எ�த ந�ல
க��� ெகா�ட எ����கைள�� எ�த �ைல��� வரேவ�பா�க� எ�ற
ந���ைகைய�� ப���ைகக�ைடேய இ�த ச�தாய� ெதாட� ேதா����த�.
இ�ைலயானா� ப����� வ�ட�க� இ�த� ெதாட�தா� ெதாடர ���மா?
ஆனா� த�சமய��� இ�ைறய வாரா�தர ப���ைகக�� �ைல அ�ப�ேய
தைல�ழாக இ���ற�. இ�� , பரபர�� ெச��கைள�� �ைர�பட��

ந�க ந�ைகக�� ெச��கைள�� அர�ய� ஆதாய�
ெச��க�ேம த�க� தைலயாய� ப�யாக� ெகா�� ெசய�ப��
வாரா�த�க�, ச�தாய� ப�க���, தர���� – ேதவ� பாைஷ��
ெசா�லேவ��ெம�றா� – ����� �ட���ற �ைல�� உ�ளன.. இ�ப�
ஒ� ெபா�ஜன� ெதா�டாக ஒ� உ�னத� ெதாடராக வாரா�த�க�� எ���
வ�வ��ைல எ�ற ஏ�க� எ�ேலா���ேம வ�வ���.
இ��� �ட ெத�னா��� ெச�வ�க� ஒ�ெவா� ெதாட��� ெவ�வ�த
ஓ�ய� ����� ெத��க ஓ�ய�க� ம�க� இதய�கைள� கவ���
ெகா��தா� இ����றன. ஓ�ய� ����� இைவகைள ர��� ஆரா��த
ம�க� ‘ெத��க ஓ�ய�’ எ�ேற ��� ெகா��� ம���தன�. ஓ�ய�க��
உ�னத தர�ைத த��நா��� வா�யர உய���ய ஓ�ய� ��� இ�ைற���
பல ஓ�ய�க�� ��வாக� ெத�ய�ப���றா�. இ�ைற�� ஆன�த �கட�
ப��பக� ‘ெத�னா��� ெச�வ�க�’ ெதாடைர ஒ� ��தகமாக� ெகா�� வ��
– பைட�� ஓ�ய� ��� எ�� ெப��ெபய� ெகா��� ெவ�������ற�.
ந� க��ைர��� ெத��க ����� ஒ� �ல ெத��க ஓ�ய�க� உ�க�
பா�ைவ��� ெகா������ேற�.
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இ�த ஓ�ய�க�� ��தக வ�ண���
உ�ள� ேபரா��ய� ப�ப� அவ�க�� வைல�ப������� அவ�
அ�ம�ேயா� ெகா��க�ப���ள�. ேகா�ேடா�ய�க��� ந�� : ஆன�த
�கட�.
இ� ேதவ�� க��ைரக����, ��கைதக���� வ�ேவா�. ேதவ�
க��ைரக�� ��கைதக�� ம��ேம ஆன�த�கட� ப���ைக�� க��
ஆ��யாக இ��தவைர எ��� ெகா����தா�. 1939 இ� ஆர���த ைம��
ெதாட�கைத ‘நாரத�’ ப���ைக��தா� ெவ�வ�த�. ஆன�த�கட�� அவ�
உத� ஆ��யராக இ��தப�ச��� ஏற�தாழ �த� எ�டா�� கால����
ேதவ�� க��ைரக�� ��கைதக�� வ�� வாசக�கைள
ம�����ப���ய�. க��ைரக�� அ�த� கால� ேபா���, அர�ய��,
���யமாக உலகநா�க�� அர�ய��, இ��ய ����� அர�ய��
ேபச�ப�வைத� பா��தா� நம�� 1934 இ���� அ��� வ�� ஆ��க��
�ைல க��டாக� ெத���. உலக� ேபாைர� ப��ய ��ட�� ந�க�� கல�த
க��ைரக� �ட ேதவ� எ����ளா�. �த�� ��கைதக�� கைத��
வ�ேவா�. �� க��ைரைய�� ஒ� ைக பா��ேபா�.
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ேதவ� �� - 12

”ேதவ� த� எ���, ெசா� எதனா�� �ற� மன���� ��ப� ���தவர��.
அவ� ஹா�ய� எ��� �ற� மனைத ேநாக��டா� எ�� ம�ற ஹா�ய
எ��தாள�க��� அவ� ��மா��” எ�� ேதவ� மைற�த ேவைள�� ��
�.பா.ேசாம��தர� உைரயா��னா�. அவ� ��கைதக�� ெபா��� ஹா�ய
ரச� அ�ப��ப�டதா��. ஒ� ப����ைக �ைண ஆ��ய� எ��ற �ைற��
அவ� எ��ய ��கைதகளாக���, ப����ைக ஆ��ய� எ�ற வைக��
�கட�� எ��ய ��கைதக�� ஒ�ெவா��� ர��க� ��யைவயாகேவ
இ��தன. அவ� எ��ய ��கைதக� ������� க�த�க�, ஜா��� ��தர�,
���பய�, ராஜாம� ேபா�ற தைல��க�� ெதா���களாக ��னா�க��
ெவ��ட�ப�டன. ����கண�கான கைதக� எ��யதாக அ�ைலய��
ப��பக��ன� த�க� ேதவ� ��தகெமா��� எ����ளன�.
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ஜா��� ��தர� எ�� நைக��ைவ
கைத�� ேகாபா�சா� எ�பவ� த� ஆ�த ந�ப� ����� �வ�ைய
ப�டண�ைத� ேச��த 54 வயதான ேஹா�ட�கார� ஜா��� ��தர�
(ஜா����� �ரபலமானதா� அ�த� ெபய�) க�யா�� ெச��ெகா�வதாக�
ெத��த��, த� ஆ�மந�ப��காக ப� ைவ��ய� ேபால ேவட���,
ப�வ�யா� ����� ஜா��� ��தர��� �த� இ���� ப�கைளெய�லா�
கழ�� ���� ப� வா��� ஒ� நைக��ைவ� கைத. கைட��� அ�த
ஆ�தந�பனானவ� த� பைழய காத�ைய மற�� ��யவைள ஏ�கனேவ
ெத��ெத�����ட� எ�ற �ஷய� இ�த ேகாபா�சா���� ெத��த��,
ப���� ப�யாக அ�த ஜா��� ��தர����� ெச�தைத த� ந�ப����
ெச�ய� ேபாவதாக ப�ைல� க���� ெகா��� ேபாவதாக கைதைய ���பா�
ேதவ�.
நவரச�க�� கல�த �� கைதகைள� பைட�����றா� ேதவ�. �சாப�
ப�களா, ேபயைட�த��, ஜவ���ேகா�ைட ம�ம� எ�� ேப��கைதக��
இைவக�� அட���. ம�லா�ரா� கைதக� அ�த� கால க�ட���
வாசக�க�� உ�ள�கைள ெவ�வாக� கவ��தைவ எ�� ெசா�வ�. எ�ைன
�க�� கவ��த ேதவ�� ஒ� ��கைதைய �ேழ த��ேற�. ‘அ�யாம� ���த
ேமாக�’ எ�� ஒ� கைத.. ஒ� ப��� உ�கா��தவ�� மன�ைலைய
அ�ப�ேய நைக��ைவயாக� ெகா�� வ�� ேதவ�� எ���� கைலைய
எ�வள�தா� �க�வ�.. இேதா அவ� எ����..
ெசவ�த ைபய�, ��வாத�கார� தா� எ�ப� அவ� �கர� க�ைடைய�
பா��த�டேனேய ந�றா�� ெத��த�.
அவ� வ��, என�� ��� இ��த இட��� உ�கா��� ெகா�ட உடேனேய
வாேயா� பாட ஆர���� ��டா�. ப�ஸு� �ள����. அ�ப� இைர�ச�
ேபா��� பாட��ைல. ஏேதா த��ைடய ஆ�ம �����காக�
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பா��ெகா�வ� ேபாலேவ ேதா����.. பா��ெகா�ேட �க�ைத அ���
இ��� ���, ��� நட��� கா�ய�கைள� கவ��தா�.
பா�� ஒேர மா��யாக இ��த�. ����� ���� ‘மாய� �ரப�ச��ேல
ஆன�த� ேவ��ைல’ எ�� ெசா���ெகா�� இ��தாேனெயா�ய, ேமேல
அ���� ேபாகேவ இ�ைல.�ல சமய� த��த ஊைம� �ர�; ஒ� சமய�
��ெச�ற �ர�, ஒ� சமய� வா�� ��க�ைட� ெகௗ��� ெகா�ேட…..
இ�ப�யாக அ�த ஒேர அ�ைய� பா�னா�.
ெகா�ச ேநர� ெபா���� பா��ேத�. தா�க��ய��ைல. பா�� எ�றா�
என��� �����தா�. ஆனா� எ�னேமா இ�த� பா�ைட இ�த�தமாக
ேக�க� ���க��ைல. ஆகேவ அவ� ப�க� ���� ேகாபமாக �ைற���
பா��ேத�. அவ� ப����, உன��� அ�ப��தா� எ�� ெசா�ன� ேபால
�ைற����� ம�ப� �டாம� பா�னா�.
இர�� ��ஷ� ெபா��ேத�. �ற� ”ஏன�பா? உன�� ேவ� ஒ� பா���
ஏ�� ெத�யாதா இைத� த�ர?” எ�� ேக�ேட�.
“ெத���” எ�� ெசா�����, ���� “மாய��ரப�ச���” பா�னா�.
“இைத� பா��தா� ஆகேவ��ேமா இ�ேபா�?’
”��மா பாடேற�”
”ச��� ேபசாம� பாடாம�தா� இ��� பாேர�!”
”ச�தா�,” எ�றா�.
ஆனா� ேமேல பா��ெகா�ேட ேபானா�.
“எ�ன ச�த� ஐயா?” எ�� ச�ெள�� ���ேத�.
“நா� ��ெக� வா������ேற�.. எ� இ�ட�ப� இ���ேற�..”
”நா��தா� வா������ேற�.. ஆனா� உ� மா�� இ�ப�� பா��ேறனா?”
“ச�தா� ஸா�!”: எ�றா�. எ� வா��ைதைய ஒ���ெகா��, ஆனா� �டாம�
ேமேல பா�� மா��ர� ஊைம� �ர�� ேக�ட�. “அட� ப�காரா!” எ��
�ைன��� ெகா�ேட�.
என�� அ��தா�ேபா� ஒ� ஆசா��� அவ� மைன���
உ�கா�����தா�க�. அ�த ஆசா� எ� வா��வாத�ைத� கவ���, ’��க�
ெசா�ன� ச�தா�’ எ�றா�. பா�பவ� ���� ஒ� ��னைக ெச�����,
’ச�தா�’ எ�றா�. �ற� “மாய��ரப�ச��ேல” எ�� ஆர���ேத�.
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“உ�ைன� பா�ைட ���த� ப���ேற� பா�!” எ�ேற� ஆ��ர��ட�.
“அ�ப��தா� ெச�ய��” எ�றா� அ�த �����.
“ச�, எ�ேக அ�ப� ெச���க� பா��ேபா�?” எ�றா� பா�பவ�.
“ஆமா�, ���� பா�ைட” எ�றா� ேகா�����த இ�ெனா� ேப�வ�.
“நா� பா����� பா�னா� உன�� எ�ன ஐயா? எ�� ேக�டா� ��றவா�.
“�ற��யா��� உப��ரவ� ெச���ப�யாக� பாட��டா�தா�”
“யாைரயா ெசா�ன� அ�ப�?”
“அ�ப� ச�ட� இ���”
“எ�ேக அ�த ச�ட�?”
“உ�ைன ெம��ைய� ���� ேகா������ த���ெகா�� ேபானா�
ெத��� இ��கற இட�!”
“என�� ல�ய��ைல”.. ம�ப� ‘மாய� �ரப�ச���’ எ�� பா��
ஆர���தா�.
“ஏ�டா, உன�� ெசாரைண �ைடயாதா?” எ�� ேக�ேட�.
“அெத�லா� ெச����� ஸா�!” எ�றா� ப�க�� ஆசா�.
“அ�ப�ேய ம�ைட�� ஒ� த�� த���கேள�!” எ�� �பா�� ெச�தா�
ேகா� ஆசா�.
“ஓேஹா”! எ�றா� பாடக�. ஆனா� ம�ப��� பா���ச�த� ேக�ட�.
“� ���த ��யாதா?” எ�� ச�� அட�கமாக கைட��ைறயாக� ேக�ேட�.
“உன�� நா� எ�ன�யா ெக�த� ெச�ேத�.. நா� பா����..”
“பா�, எ�க��ெக�லா� எ�வள� அெசௗக�யமாக இ���ற�. இத��
��ெச�� எ�� ெபய�. ‘��ெச�� ெச��ற ேப�கைளெய�லா� எ�ன
ெச�வா�க� ெத��மா? ந�னட�ைத ஜா�� வா���ெகா�வா�க�. அ�ப��
ெகா��க��யாத ேப� ெஜ����� ேபாகேவ��ய�தா�!” எ�ேற�.
“ெகா�� ைர�” எ�றா� ப�க�����த ம�த�.
“நா� நா� அ�ேக ேபா�� க� உைட�தா� இ�த� பா�ெட�லா� பற�காேதா”
எ�றா� ேகா�����த ேப�வ�.
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பா��ெகா����தவ� உ�ைம�ேலேய அர����டா�. ச�� ேநர�
�க�ைத� ேகா�டா� மா�� ைவ���ெகா����தவ� ப� ����ட� ஒ��
வ�த�ட� எ��� ப�ைஸ ��� �ேழ இற��னா�.
ெவ�� அைட����ேட� எ�ப�� எ�க��� அசா��ய ச�ேதாஷ�.
���யமாக நாேன ஊ�கமா� �ர�ைத எ���� ெகா�ட ெசய� இ�ைலயா..
ப�� ��ஷ� ஆ���. எ� ேதா� ப�ைடைய� ��னா� இ��த ஆசா�
ெம�வாக� ெதா�டா�. ����� பா��தா� எ�ைனேய அ�வள� ேப��
�ைற��� பா��ப� ெத��த�.
“எ�ன?” எ�ேற�.
“��க�� ெகா�ச� ‘மாய� �ரப�ச��ேல’ பா�வைத �������களா, சா�?”
எ�� ேக�டா� அ�த ஆசா�.
“ஓேஹா! என��� ெத�யேவ ெத�யாேத!” எ�� நா�� அ��த இட���
இற��ேன�.
������� க�த�க� எ�ப� ஒ� தா�மாமா, த� சேகாத� மக� இ�ட�
(12ஆ� வ���) ப������த �ட� அவ� எ�ென�ன �ைறக�
ேத��ெத��கலா� எ�பைத க�த� �லமாக, அவ��� எ�� அ����
அ��ைர� கைதக� அைவ. ேதவ�� அ��ைரகளாக மாணவ�க����
ெகா��க�ப�டதாகேவ �ைன�க� ேதா���. ���பாக ஆ��ய� ப���,
ெபா��ய�, ம���வ��ைறக� ேத��ெத��ப� ப���� அ�த� �ைறக�
அ�ைறய �ைல�� எ�ப� இ��தன எ�பைத�� எ���ேபா�, அவ�
எ��யைவ அைன��� அ�ப� வ�ட�க� ஆ��� த�ேபா��ள �ைல��
ஏராளமாக� ெபா���வைத�� �ைன�� ஆ�ச�ய��� ���ேவா�.
���யமாக ஆ��ய� எ�பவ� ���சா��தனமான �ைற�� ��ஷ�
�லமாக�� அ�க� ச�பா��க���� எ�பைத ெவ� இய�பாக �ள��வ�
எ�த� கால����� ெபா����.
��� ஒ�ேவைள ேம�ப��ைப ��� �யாபார��� இற�கலா� எ���
ேயாசைன ெத���� தா�மாம� க�த� எ���ேபா�, அ�த �யாபார���
க�டந�ட�கைள �வ��ப�ட� அவ�க� �ள�பர� �ைறைய�� ஏக����
ந�க� ெச�� எ��வா� ேதவ�. ஒ� �யாபா� ஒ� ெப�ய கைடைய ஒ�
கைட���ேல �ற����� இ�த� கைடதா� நகர��ேலேய ெப�ய கைட எ��
�ள�பர� ெச�வதாக��, அேத ���� இ�ெனா�வ� இ�ெனா� கைட
ேபா��யாக� �ற�� இ�த நா��ேலேய இ�த� கைடதா� ெப�ய கைட எ��
�ள�பர� ெச�� ���� அைடவதாக��, �லநா�க� க��� அேத ����
இ�ெனா� ெப�ய கைட இவ�க���� ேபா��யாக எ��த�. அவ� எ�ன
�ள�பர� ெச�தா� ெத��மா – இ�த� கைட���ேலேய எ�க� கைடதா�
ெப�ய கைட!! ேதவ� இ�ப� எ����� சாம���யாமான
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�யாபார�ெதா�ைல� ப�� ெம�ேம�� நைக��ைவயாக �ள��� கைத அ�.
கைட��� ��� க�யாண�� ெச��ெகா�டா� ந�ல�தா� எ��
எ���ேபா� மைன��� அ�ைம ெப�ைமகைள க�ம� எ�ப� க�ைத��
எ�����பா� எ�பைத ������ �வ��பா�. மைன� எ�பவைள
எ�ப��ப�ட ேதவைதயாக �ைன�� க�ம��� க�ைதகைள� ேத������
எ���றா�, ப���கேள�..
“கா�ய� பா��பா� கண��� எ��பவ�
கா�க�யா�க�� ெக�� அவ� ைக ப�டா�
ேவ��� க��ப�லேவா ��..
ஆப�� ேவைள�� அ�� ெசா� ம���
அ�� ���� அவேள ச���.
��ப� வ��ேபா� ஆ�த�
த���ரகால��� அ���யா� அ�த� ேத�.
அ�����பா�, ��������பா� உ� அ�ைட���
க��� கா�பா� உம�� க�பவ��த��லாம�
கவைலக� அ�தைன�� தைலேய�பா�..”
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ேதவ� �� - 13

எ�தைனதா� க�� அவ�களா� ேதவ� ப����ைக உல���
அைழ�க�ப����தா��, ேதவைன ச�� உய���ேய பா���றா� ��ெப��
எ��தாள� அேசாக���ர�. ‘அ�த� காலக�ட��ேலேய ‘அ��த தைல�ைற’
எ��தாளராக வாசக�களா� பா��க�ப�� த� எ��தா� அ�தைன ேபைர��
கவ������றா�’ எ�� �க� பா��றா�.. த��� சா�ல� ����ஸாக �க�
ெப�றவ� ேதவ� எ�� எ��தாள� அேசாக���ர� அவைர
வ������தா�� எ�ைன� ெபா��தவைர எ�தெவா� எ��தாள��
த��ைடய த�� �றைமயா�� ��தைனயா�� மா�ப�ேட இ���றா�
எ�ேற ெசா�ேவ�. ஆைக�னா� ’இ�த எ��தாள� அ�த �ற�த எ��தாளைர�
ேபா�றவ�’ எ�ற ஒ��ேநா��த��� அ�பா�ப�� இ��பவ�தா� ந�ல
எ��தாள�. அ�த ந�ல எ��தாள� வ�ைசைய� ேச��தவ�தா� ேதவ�.

ேதவ� எ���� ����த ஒ� ���யமான ெதாட� ‘அ�பள�க�ேச�’.
இைத� ப��தவ�க� இைத எ��ய� ேதவ� எ�� ஆ� எ��தாள�தானா
அ�ல� யாேர�� ெப� எ��தாள� ேதவ� ெபய�� எ�� வ��றாரா எ�ற
ச�ேதக� ��சய� ஏ�ப��. காரண�, இ�த அ�பள� க�ேச��� அலச�ப��
ச�பவ�க��, ெப�க�� மன�ைலைய�� அ�ப�ேய ெவ��பைடயாக�
பட� ����� கா������� ேந���தா�. இ�ேபாெத�லா� அ�பள�
இ�வெத�ப� ���ப�க�� �க�� �ைற�� ேபா��ேறா எ�னேவா..
ஆனா� அ�த� கால� ���� ���ப�க�� அ�ல� ��ம� ���ப�க��
இ�த அ�பள��த� எ�ப� ஏற�தாழ ���� ெப����� ஒ� ப��ைக
ேபால இ����. (எ� ��ன வய�� எ�க� �ராம��� என��� ���த
�க��� இ� – காரண� இ�த அ�மா�க� பாராத சமய��� ��கரமான அ�த�
ப�ைச அ�பள உ��ைடக� ஓ�ர�� அ�ப�ேய ‘அேப�’ ெச�� சா����
த�ண�க� �ேச
ஷ மானைவதா�).
ேதவ�� ’அ�பள� க�ேச���’ இ�த ெப���க�� கலா�டா க�ேச�தா�.
வயதான பா��க����� இள� வய� க��� ெப�க� வைர கல��
ெகா�� உலக அர�ய� �ஷய�கேளா� அ�தைன ��� வ��க�ட�,
���ப�, ேநா�ெநா�, ஆ��க�, ப��ைக, ேல�� �ள� ��ட�கேளா�
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அ�தைன�� ஒ� �ளாவ� �ளா� கைட��� ‘ஒ� ெர��’ �ட�
ெச��ைற�� கல��ைரயாட�களாக நைக��ைவயாக �ள�க�ப�� ஒ�ெவா�
ெதாட� க��ைர�� ����. அ�பள� க�ேச��� ேதவ�� எ���க� அ�த�
கால வாசக�க�ைடேய �க� ெப�ய வரேவ�ைப� ெப�றதாக இ�ன��
ேதவ�� ர�க�க� ெசா��� ெப�ைம� ப���றன�. ெப�க� உ�மன��
ஓ�� எ�ண�க�, அவ�க� ஏ�க�, அ��, பாச�, �ைம�ச�, அ�கைற என
அவ�க� உ�ள��� ���� ெகா�� அ�தைன எ�ண�கைள��
ெவ��ெகாண��த� எ�ப� ஒ� சாதைனதா�. ஆ�கட�� ஆழ�ைத
அள�தா�� அள�கலா�, ஆனா� ெப�க�� உ� மன ஆழ�ைத யாரா��
அள�க��யா� என ��மா வசன�க� உ��. நா�� �ைறய
ேக�����ேறா�, இைதெய�லா� ெபா�யா��யவ� ேதவ�.
அேத ேபால க�த இல��ய� ேதவனா� ெப�ைம� ப��த�ப�ட�. அவ�
கால��� த�� எ���ல��� �ர�க�� �தனமாக� �ைட�த எ��தாள�
‘����’ இராமாயண��� �தா �ரா�� தன�� ஒ� ப��� ேசைல ேவ��
த� அ�மா���� க�த�க� நைக� �ைவயாக எ��வதாக ஆன�த �கட��
ஒ� க�பைன�கைத வ�த�. ������ ேதவ�� ஒேர வைக ர�த� ேபால.
ேதவ� க�த� வா�லாக பல கைத க��ைரக� எ����ளா�.
ஒ� நைக��ைவ க�த� ஒ�� ‘ெச�� சமாசார� எ�ற தைல��� ’பண��லாத’
வ��� காேசாைல� ப��ய�. இ�த காேசாைல ெகா��த அ�த கட�கார� த�
வ���� அத�� ேதைவயான பண��லாைமயா� �த�� ேவ��ெம�ேற
தவ�க� ைவ�� எ��ய ‘ெச�’ ஒ�ைற (� 37 அணா 8 கா� 7 ம����) கட�
ெகா��தவ��� அ����றா�.. இத�கான ச�ப�த�ப�ட அ�த இ�வ�ைடேய
க�த� ேபா��வர�� ேபாரா�ட�தா� இ�த� கைத. ஒ�ெவா� க�த����
ஒ�வைர ஒ�வ� நல� �சா���� ெகா�வ�� ���ப நல�க�
ெத���க�ப�வ�ம�லாம� மற�காம� தவறான �ைற�� எ�த�ப�ட
ெச�ைக ம�ப�யாக ச�யாக எ�� ைகெயா�ப��� அ���க எ��� இவ�
ேக�ப��, அ�த ெகாடா�க�ட� அவ� பா��ேலேய க�த���
உபய��சேலாப�க� ெச�� ெகா�வ�� அேத சமய��� ஏேதா ��ன�தவறா�
அ�த� காேசாைல அ�����டதாக�� எ��� கைட��� அ�த�
ெகாடா�க�ட� இ�த இைட�ப�ட� க�த� ேபா��வர����ைடேய அவ�
ெசௗக�ய���� ேவ��ய கால� எ���� ெகா�� ஒ��கான காேசாைலைய
ஒ��காக அ��� ைவ�பதாக ����. இேதா அ�த� கைட�� க�த�
�மான ��லா� ச�மா�ட���� �மா� ��� ��� ஐய���!
த�க� க�த� �ைட�த�. த�க��� இ�வைர ந���ைக இ�லாம� இ��த�
ஒ��ற���க, எ��ைடய ‘ெச�’ நா� �த�� ெகா��த�ட� பா�����
ேபா���தா�, அ�� க�ட ெதாைக�� � 37-8-7 �ைறய�தா� த�க����
�ைட������. அதனா�தா� இ�வள� காலதாமத� ெச�யேவ�� வ�த�…
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த�க� ச�சார� �ழ�ைதக� ெசௗ��யமா?”
த�க� அ�பா��த
��லா� ச�மா.
சர����� க�த�க�, ேபாடாத தபா� ேபா�றைவ க�த இல��ய�க��
�ர�தரமாக இ��கேவ��யைவ. ேபாடாத தபா� எ�பத� ெபய�� இ��ேத
���� அைவ எ�ப��ப�டதாக இ���ெம�ப�. இைவ அ�த�த
காலக�ட��� நட��� நா�� நட��கைள� கவ��� எ�த�ப�� க�த�
க��ைரக�தாென�றா��, ஒ�ெவா� �க����� ேப�� ேதவ��
அ��ராய�க� �ட நம�� �ள�க ைவ���. அ�ப��ப�ட ஒ� ��ய
க��ைர ஒ�� இ��லா�� பாரா�ம�ற��� ேடா�� க�� தா�தா�
இ��யா�� �த��ர���� ��வகாரண� எ�� த�கைள ெப�ைமேயா�
ேப��ெகா�டைத ேதவ� த� பா��� ��ட� ெச��றா� ஒ� க�த�
�லமாக, இேதா உ�க��காக ேதவ� எ���� (ந�� – ேபரா��ய� ப�ப�
அவ�க�)
ேடா��க�� அ�க��ன� �� ��ச�� ப�ல� அவ�க���
ஒ� இ��ய� எ��� ெகா�ட�:
பா��ெம�� சைப�� ��க� எ�க� தைலவ� ேந��ைய� �க���
ேப�யத�காக ெதா��க�� அ�க��ன� ைம�ேக��� உ�கைள ப�காச�
ப��யதாக ப���ைக�� ப��ேத�.”இ�த ேடா�� க�� பத���
������தா� ����� ச��கா� ேந���ட� ேபச ச�த��பேம ஏ�ப��ரா�.
ஏென�� அ�த� க�� அவைர �ைற��தா� ைவ������” எ��
ைம�ேக��� உ�கைள ஏளன� ெச�தாரா�. அத�� ��க� ைம�ேக���
இ��யாைவ� ப�� �ைன�பத�� �����ேத அத� �யா���காக ��க�
பா�ப�� வ�ததாக��, இ��ய அர�ய� ச�ட� 1935 இேலேய
�ைறேவ�ற�ப�டதாக�� �������க� எ�� அ��� ெகா�ேட�.
இ��யா�ட� உ�ள உ�க� ந�ெல�ண�ைத ம�����க���ெம���,
இ�ப�ெய�லா� வா��வாத� நட�த� எ��� ப��ேத�.
இ�த �வாத������ என��� ���தெத�லா� இ��யா��� �யரா��ய�
அ��த�� ��க� ப�� உ�ைம ெகா�டா����க� எ�ப�. இைத நா�
ம��கேவ இ�ைல. ஆனா� இ��ய �த��ர���கான ப�� உ�ைமைய ��க�
ேகா�னா� அ� உ�கேளா� ம��� ����ட��யா�. உ�க� �தாைதய�க�
பல���� அ�� ப����. உ�ைம�� ����� இ��யாைவ �தா��த
ரா��� �ைள�, வார� ஹா���� ேபா�றவ�க��ேக �த� ப��
ெகா��கேவ���. ஏென�� அவ�க�தா� இ��யா�� �த��ர����
�லகாரண�.
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இ��யாைவ அட�� ஒேர அ��ய ேதச� ெகா��� �� (அவ�க�)
:ைவ�க��ைல எ�றா� இ�த நா��� �த��ர இய�க� நட�ேத இ��கா�.
இ��யா �� �� ரா�ய�களாக அ�த�த சம�தான ம�ன�க�� ைக��
ஒ�ெவா� ப��யாக இ�������. அவ�க�� த�க� ெசா�த ேதச��னைர
இ�த அள� �ர�டேவா அட���ைறைய� ைகயாளேவா
ெச����கமா�டா�களாதலா� ��தைல� �ள����� ெப�ய அள��
நட��ரா�. ேதச�� இ�ேபா�ேபா� ஒ��ப�� ��யரசா� இ��கா�.
ஆைகயா� இ��யா �த��ர� ெபற ��க�� உ�க� தைல�ைற�ன�
ம��ம�ல காரண�த�க�. �த� �த�� இ��யா�� உ�க� ஆ��ைய
�தா��க �ய�றவ�க� ெதா�� ச���� �ைர ��ட�தா� அைனவ�ேம
காரண�த�க�தா�. இ�த� ெதா��க���� ஒ� �� ப�� �ட �ைடயா�
எ�� நாேன ஒ��� ெகா�ள� தயா�. ம�ப��� உ�க� க�� பத��� வ�தா�
ஒ�ேவைள இ��யா ஒ�ப� ேம�� �த��ர� அைடயலா�. அதாவ�
காம�ெவ�� ெதாட������ �ட அ� �லக�ட� ��ய ���ப�த�
ஏ�படலா�.
ஒ� இ��ய�.
ேமேல எ�த�ப�ட க�த�ைத ஊ���ப��தா� ேதவ�� நைக��ைவ
உண��ட� இ�ெனா��� ����. ஏராளமான �� �� நா�களாக� ����

த�கேளா� ஒ�வ��ெகா�வ� ச�ைட���� ெகா����த ந�
இ��ய நா�� ராஜா�கைள, அவ�க� நா�கைளெய�லா� ஒ�� ேச��த
ெப�ைம இ��லா����தா� உ�� எ��றா�. அ� உ�ைமதாேன.
����ஷா� வ���ேன ந� பாரத���தா� எ�தைனெய�தைன நா�க�
இ��தன. 1911 ஆ� ஆ��� இ��லா�� அரச� ஜா�� இ��ய� தைலநக��
’ஏகா�ப��ய ச�கரவ���’ என ������ ெகா�ட ேபா� அவ���� ப��க�
ெகா��க ேபா��� ேபா���ெகா�� வ�ைச க��ய ம�ன�க� பட�ைத ��
ஏ.ேக ெச��யா� �ைர�படமாக எ������றா�. (இ�தா� இ��யா�ேலேய
இ��ய� அ��� த�ழ� எ��த �த� �ைர�படமா��)
ேதவ� இ�த� க�த� க��ைர�� இ��யா எ�� ேதச�ைத ஒ���த ��யரசாக
ஒ�� ேச��த� �����தா� எ�� பாரா��யேதா� ம��ம�லாம� �டேவ
����ஷா�� இ��ய வள� �ர�டைல�� அட���ைற�� ேதவ� க���க�
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தவற��ைல எ�பைத�� கவ��க ேவ���.
’ேபாடாத தபா�’� எ�லா அர�ய� நா�� நட��கைள�� அவ� பா���
அல�வைத� தவறாம� ஆன�த �கட�� �ர���� வ�தா� ேதவ�.
இ�ேபாெத�லாம க�த இல��ய� எ�ற ப��ேய த��� இ�ைல எ�ப� ஒ�
வ��த�����ய ெச��தாேன.
அேத ேபால பயண� க��ைரக� ���யமாக ெவ�நா�� பயண
அ�பவ�கைள �ைவயாக எ���� வ��ப� எ�ப� �வார�யமான கைலதா�.
ஒ� ெவ�நா�ைட� ப�� ெத���ெகா�வ� இய�பாகேவ நம��� ���த
�ஷயமா��. ஆனா� �ல எ���க� நம�� மறவாத �ைன�கைள� த�பைவ.
இ�த �ைறைவ� த�� வைக�� ேதவ�� ஐ�� நா�க�� அ�ப� நா�க�
ெதாட� ஆன�த�கட�� ஐ�ப�க�� வ�த�. ெத�கா�ய நா�க�� இர��
மாத� பயண� ெச�� அ�த அ�பவ�கைள� ெதாடராக �வார�யமாக
எ��னா� அ��. பயண� க��ைரக� த��� �த� �தலாக எ��ய�
த�ழக��� அ�ைறய சாதைனயாளராக �க��த ஏ.ேக. ெச��யா� எ�பா�க�.
அ��� 1930 க�� கைட��� க�� இல�ைக��� பயண� ெச�� ஆன�த
�கட�� ஒ� �� ெதாடராக த� பயண அ�பவ�கைள ெவ���டா�.
ேதவ�� பயண எ���க� இய�ைகயாகேவ நைக��ைவ கல��
எ�த�ப�டதா� ேத� கல�த பலா� �ைள ேபால வாசக�க��� இ��தன எ��
ெசா�ல�� ேவ��ேமா.
இ�தைன எ��ய ேதவ� ஏ� ச���ர நாவ�க� எ�த��ைல எ�� காரண�
ேக�டா� அவ� அ�பா��� மைற�� ேபான� ம���தா� காரண� எ�ேப�.
ெத�னா��� ெச�வ�க�� பல க��ைரகைள எ��யவ�, அ�தைன��
ச���ர ச�ப�த�ப�டைவ, �ராண�கைதக�� அ��பைட�� ெச��க�ப�ட
��ப�க� என ����கண�கான �ஷயதான�க� ெச�தவ�. இ�ப��ப�ட
கைலஞ���, ந�ல கைதயாள��� ஒ� ச���ர ��ன� எ��வ� க�னமா
எ�� ேக�டா� யா�ேம இ�ைல எ��தாேன ெசா�வா�க�. ச���ர
ஆரா�����, பாரத��� ப�பா��� ���த அ�கைற ெகா�டவ�மான
ேதவ� ம��� 44 வய�� மர��காம� இ�����தா� வாசக�க��� இ��த
இ�த� �ைறைய�� �வ�������பா� எ�ேற �ைன��ேற�. ஆனா�� ஒ�
ச���ர ��கைத ஒ�� இமயமைல�� ஒ� �� பைடெயா�� ப��கால���
ெச�� மா���ெகா�டைத� ப��ய கைத எ�� இ���றா�. ஒ�ேவைள
ேதவ� த� வா�நா� �ைறவாகேவ இ��தா�� ’இவ� பைழய ச���ரேம
ெதா�ட��ைல’ எ�� எ��கால� ெசா���ட��டாேத எ�பத�காக அவசர�
அவசரமாக ஒ� கைத எ��னாேரா எ�னேவா.. அ� அவர� ��வய��
வா�நா� ���த ேசாக�கைதைய� ேபாலேவ இ�த ��கைத�� அவ��
இய�ைகயான ஹா�யநைட இ�லாம� ேசாக��� ���த�.
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ேதவ� �த� �தலாக எ��ய� ஆ��ல���தா� எ�� எ���றா�
‘ெம�ரா� �����’ ��ைதயா அவ�க�. அ�ேபாைதய ஆ��ல அ�ஞரான
�.ஆ�. ரா� ஐய�காைர ஆ��யராக� ெகா�ட ‘ைம ெமக�� ஆஃ� இ��யா’
எ�ற இத�� ேதவ�� எ�����க� �ட� �ட ஆர���தன எ���, �� க��
அவ�க� பா�ைவ�� ப�� ஆ��ல���� சமமாக த���� ேதவ� அேத
நைக��ைவ�ட�� எ�த���� எ�ற ���ட� ேதவைன எ�த ைவ�தா�
எ��� �� ��ைதயா ஒ� க��ைர�� �������ளா�. அேதசமய�
இ�ெனா� �ஷய�, ைம ெமக���� ேபா��யாக எ� எ� வாஸ� ‘� ெம��
ெமக��; எ�� இத� �ட அ�த� சமய��� ஆர���தா� எ��� ��ைதயா
�������ளா�. ேதவ� ஒ�ேவைள த��� எ�தா��டா� �ட
ஆ��ல��� ெதாட�����பா�.. ஆ��ல��� எ��வதா� உலக� பர�த �க�
�ட �ைட����கலா�. ஆனா� த���தா�� க�ைண அவைர த��ேலேய
இ��� ைவ�� ��ட� எனலா�.
ேதவ� த��ைடய எ���� ெதா��� இ�ெனா� இைட�சைல �ட
ச������பதாக ��த எ��தாள� அேசாக���ர� ெசா�வதாக அ�த� க��ைர
ெசா��ற�. ேதவ��� 1940 �தலா�� சமய�க�� �கட�� ச�யான
�தான� �ைட�காததா� க�� அவ�க�� ஆேலாசைன�ப� ெச�ைன ஆ�
இ��யா ேர�ேயா�� உ��ேயாக� �ைட�� அ�� ேசர இ��ததாக��,
ஆனா� ச�யான சமய��� ெவ�ைளயேன ெவ�ேய� ேபாரா�ட��, க��
அவ�க�� �ைறவாச��, அத� �� க���� சதா�வ�� ஒ�றாக� ேச���
ெசய�ப�டதா�� அத�� எ�.எ� வாஸ�� எ���� �க� க�ைமயானதாக
இ��ததாக��, அதனா� ஏ�ப�டஆன�த �கட�� ஆ��ய� �தான���கான
வா����, இ�வா� எ��பாரா �க���க� ��தக��� ஒ�ற� ��னா�
ஒ�றாக ஏ�ப�டதா�, ேதவ� ஆ� இ��யா ேர�ேயா�� ேசர��ைல.

81

ேம�� ேதவ��� ஏ�கனேவ இ��த �ைண
ஆ��ய� ேவைல�� காரணமாக ெச��க� எ��வ��, ெச��கைள
அ��பைடயாக� ெகா�� ��ட�ட� ெச��� க��ைரகைள�� �ைறய
எ��வா�. கா��ர� க���� �ழ�ப�க�, ஆ��ேலய�� அ�ர�
��ட�க�, ேபா�� கால��� நட�த �க��க�, ச�தாய��� அ�கால�ேத
இ��த �ர��க� எ��� ேதவ� எ������ த��ய��ைல. ���பாக
��த��� ப��ெகா�ட நா�க� ப��ய க��ைரக� எ�� இ���றா�. வார�
ஒ��ைற ��தகால �க���கைள� க��ைரயாக ஆன�த �கட�� எ��னா�.
உலக� தைலவ�க�� அ�ைறய� ேபா�ைக உ���பாக கவ��� எ��ய
க��ைரக�� உ��. எனேவ ஆ� இ��யா ேர�ேயா’ �� ேச�வத��
ேதவ��� �ைறயேவ த��க� இ������ற�. ஆனா�� இ���
த���தா�தா� ெவ�� ெப�����றா�. ஒ�ேவைள ஆ� இ��யா
ேர�ேயா�� ேச�����தா� ெவ�ேய, ெவ��ப���ைகக��� ேதவ�
எ��� வா���க� இரா� எ�பைத இ�ேக கவ��க ேவ���. ேதவ��
���ய� கைதக� சா������� � ஐ � ச��� வைர, க�யா������
ஜ��� ஜக�னாத�, ெத�னா�� ெச�வ�க� எ�லாேம அ�த ��கால���,
அ��� அவ� �கட� ஆ��ய� �தான��� அம��த�ட� எ�த�ப�டைவ
எ�ப� இ�ேக கவ��க� த�கதா��. ��கால��� ஆ��யராக, ேதவ�
�கட�� எ��ய நைக��ைவ க��ைரக�� கண�� எ���ைக��
அட�காததா��. சாதாரண க��ைர ஒ�� எ��வைத��ட ஒ� நைக��ைவ
பா��� �ள���றா� பா��கேள�..
ஆ��ய� ேக���ெகா�ட ப��னாேல இ�த� க��ைர எ���ேற�.” எ��
ெசா���ெகா�ேட ஆர���க ��ய��ைல. ஏென�றா� ஆ��ய� எ�ைன�
ேக�கேவ இ�ைல.இர�டாவ�, ஆ��ய� ேக���ெகா�ட �யா�ய�ைத
ைவ�� ச�வ ேமாசமான �ஷய�களா� இர�� ப�க�ைத �ர�ப��
இ�ட��ைல.ஆைக�னா� ெகா�ச� ந�ல �ஷயமா� ேயாசைன ெச��
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எ�தலாெம�� ஆர���ேத�. இ�ப� ெவ� ேநர� ேயா����
ெகா������ேபா�, எ�க� �� ���� ெச�ல�மா� வ�� ேச��தா�.
“காைல ��� நா�கா� ேமேல ெவ�����க.. உ�ைள� ��ட��” எ�றா�.
“ெச�ல�மா! ெரா�ப ��ைதயான �ஷயமா� உன��ஏதாவ� ெத��தா�
ெசா�ேல�. ப���ைக�� எ�தலாெம�� பா���ேற�.” எ�ேற�.
நா� ெசா�ன�� ���� ���� ���தா�. நா� ெசா�ன�� எ�ன ஹா�ய�
இ���ற� எ�� ெத�ய��ைல. �லசமய� நா� ஹா�யமாக
ேபசேவ��ெம�� ஆர����� ேப�னா� எவ�� ���ப� �ைடயா�.ஒ�
சமய� நா� ந�ப�க�ட� ேப��ெகா������ேபா� ‘ஒ� ஹா�ய ச�பவ�
ஏ�ப�ட�. நா� ெசா�னா� ��க� ��ெர�� ���� ����க�” எ��
ெசா�ேன�. அ�ப�யா! எ�ேக அைத� ெசா�ேல�..எ�றா�க� அவ�க�.
“ஆஹா! ����� ����� வ�� ��ணா����” எ�� எ�ச��ைக�� ெச��
��� அ�த ஹா�ய அ�பவ�ைத� ெசா�ேன�. அவ�க� ��வைத��
ேக�����, “அ�வள�தானா, இ�� ேவ��ைக எ�ன இ���ற�?”
எ�றா�க�.
இத�� ேந� எ��ைடயான இ�ெனா� �தமான ஆசா�க�� இ���றா�க�.
இவ�க�ட� எைத� ெசா�னா�� அவ�க� ���க ஆர���� ��வா�க�.
இ�த ஆசா�க�ட� �ஜ �கட ���காகயா�� ஒ�ைற� ெசா�ல��டா�,
ெசா�னா� அ�த இட���ேலேய அவ�க� ���� உ�ைர ��� ��டா��
�டலா�!”
இத��� �ற� இ�த ெச�ல�மாேவ ‘ெரா�ப ேநர� ேராசைன ெச��’ ஒ�
ஐ�யா ெகா��� மைழைய� ப�� எ�த� ெசா�ன க��ைர அ�..மைழ�காக
ேவ�� ஒ� �ைடைய வா�க அ� அவ��� ேவ��ய சமய��� ம�க�
ெச��� நைக��ைவ க��ைர.ேதவன� ேமா�டா� அகரா� எ�ெறா� க��ைர,
(த�ேபாைதய கா�க�) அவ� எ�ேபா� எ��னாேரா (அவ� கால���
ேமா�டா� கா�க� எ���ைக�� �க�� ,�ைற�தாேன) ஆனா�� இ���
�ட அ�த அகரா� கால����� த��தா�ேபால�தா� இ���ற�. அ�த
அகரா������ ஒ� �ல வா��ைதக��கான அ��த�க� ேதவ��
நைக��ைவ எ���� ெகா����ேள�.:
இத� ���ைரேய கல கல.
(ஏ�கனேவ ேமா�டா� ைவ����பவ�க��, ேமா�டா� ��தா� வா�க
உ�ேத�����பவ�க��, ேமா�டாேர வா��வ��ைல எ�� �ரத�
ெச����பவ��, ேமா�டா� வா�க� பண��ைலேய எ��
ப�த��பவ�க��, ேமா�டாைர வா����� ஏன�பா வா��ேனா� எ��
’��தா��ரா�தரா’���பவ�க��, ேமா�டாைர� காய�ப���னவ�க��,
ேமா�டாரா� காய�ப��த�ப�டவ�க��, இ��� இதர�� ப���� ெத���83

ெகா�ளலா�. ஏ�கனேவ �ைள ெத�����தா�, இ�ேபா� கல���
ெகா�ளலா�)
�ேர�: ேமா�டாைர ஓ��ேபா�, இ�ப� ஒ� சாமா� இ��பைதேய
மற���டலா�.
ெப�ேரா�: இ� ம��� த��ராக இ��தா� நா�� ��� தைல�� ஒ�
ேமா�டா� ைவ��� ெகா�ளலா�.
ேபா��கார�: ேமா�டா� ஓ��க�� ெத�வ�, ைகைய� கா��,
ப�தா���தா�� ச�, ப�னா�ரமாக�� இ��தா�� ச�, நம�கார�
ெச�யா��டா�� �ரத�சணமாவ� ெச�ேத �ரேவ���.
ம�த�க�: இவ�கைள இர�� வைகயாக ���கலா�. 1) ேமா�டாரா�
ெகா��பவ� 2) ேமா�டாரா� ெகா�ல�ப�பவ�.
��டா�க�: இதர ேமா�டா� ஓ��க�, பாதசா�க�, ைச���கார�க�
���ெச�ட�க�: பாதசா�க�.
ேமா�டா�: இ� இ�லாதவ�க� அவ�ய� வா���பா��கேவ��ய ப�ட�,
இ��பவ�க� அவ�ய� ���� ெதாைல�கேவ��ய ப�ட�
இ�ப�ேய ேமா�டாரா� அ�ப���� அவ�ைதைய நைக��ைவ ச���
�ைறயாம� ெசா��வா� ேதவ�. அவ�� ‘ேமா�� ைமன�’ ’ேமா�டாைர’
வா�� ெச�ைன மாநகர��� பவ� வ�தவ�தா�.
’ேகாப� வ��ற�’ எ�ெறா� க��ைரைய கைதயாக எ�����தா� ேதவ�.
இ�த� ேகாப� எ��ற உண���ைய எ�தைன ஆழமாக ����
பா������றாேரா.. ��க�� அைத� ச�� அ�ப���கேள�..
ம�த��� ம�த� ேகாப� ���யாஸ�ப��ற�. ேகாப��ட� ��ய
ச�த��ப�க�� த�ைம�� அைத அட�க� ெப������ ச��ைய��
ெபா������ற� அ�. ‘�டவ��� ��ட இட��� ேகாப�’ எ�ப�
�ர��தமான வசன�. ��வாச ��வ���� ேகாப� வர ஒ� காரண�� ேதைவ
இ�ைல. “ஸா�! ��க� கைட�யாக ேகா���� ெகா�� எ�� ��ஷ�க���
ேம� ஆ���ட� ேபா� இ���றேத!” எ�� ஞாபக���னா� ேபா��: “��
சாப�! இ� வைர ஏ� ஞாபக�ப��தாம� இ��தா�?” எ�� ேகா����
ெகா�� ��வா�.
என�� ேகாப� வ�� �த�ைத ��னா� �ைன��� பா��� �������ேற�.
எ��ைடய ேகாப ேவைள�� என�� யாைர�க�டா�� ���கா�.
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என��� ���த �பைன� �ட �த�� ெதாடமா�ேட�. ேகாப�
�ர��யாக ேவ���வ� ெகா��, ‘நா� க� காணாம� ெதாைல��
ேபா����ேற�.. இ�த ���� இ�ேம� எைத�� சா���வதா� இ�ைல”
எ�ெற�லா� ேப�, ெம�ள ெம�ள வ��� வ��.. “ச�.. ச�.. ���ர�
இைலைய� ேபா�..நா� ஆ����� ேபா�ேற�!” எ�ேப�.
ராஜ����� ேகாப� வ�வ���. எ�லா ���கைள�� ேபாலேவ அ�
எ�ேபா� எத�காக வ�� எ�� ெசா�வத���ைல. க�� ெமளன�ைத ஏ���
ெகா�ட �ைல��, என�� ேவ��ய சகல உபகரண�கைள�� உ�ய
கால���� ��னா� அவ� எ��� ைவ�ப����ேத அவ��� அ� ேகாப
ேவைள எ�� ஊ����ெகா�ேவ�.
‘இ�வள� ந�றாக ����ைசக� நட�பெத�றா�, ராஜ�, � அ��க�
ேகா���� ெகா�ேள�’ எ�� �ட நா� அவைள� ேக���ெகா�ளலாமா எ��
�ைன�ப���. ஆனா� ேக�ப��ைல.
நா�� எ� சேகாத��� ��வ�களாக இ��த ேபா� எ�க� தக�பனா�ட����
ஒ���ேவா�. ���யமாக அவ� ‘சவர� ெச�� ெகா�ட �ன�க��’ அ�க
ேகாபமாக இ��ப� ேபா� எ�க��� ஒ� �ரைம ேதா���.
ேகாப���ைடய �ண� ஒ�� உ��. யா� �க�� அ�����
��வாச����� ந���ைக��� பா��ரமானவ�கேளா, அவ�க� ��தா� அ�
ல��� பா��. நம�� ேவ��யவ�க�� �� �ைழைய�� நா� ம���க�
தயா��ைல. க��க��ட� ேபா�� ேபா�� ெபா� �ள�கா� உ��ைடைய
அ�சாம� க��ேபா� – அ�ன��ட� ஒேர ஒ� �� க� இ�����டா� அைத
ெபா��கமா�ேடா� அ��வா?
ெப�ய ேநா�கைள� ேபா� இதய��� ேகாப�ைத� த�க�டேவ �டா�.
பா����� ெவ�ெணைய� கைட�ெத��� ��டா� ேபால, அ�வ�ேபா�
அைத ��� ��வேத நல�.
நா� ���கா ேசவக�கைள� பா������ேற�. இைட�� ஒ� ேதா� ைப��
ஒ� க�� சதா ெதா��� ெகா������. க���� ைக��� ம��� எ�
க��� ப�����றேத ஒ�ய அத� இ��� பாக�ைத நா� க�டேத இ�ைல.
85

ஆப���� க�� இ���ற�.. ஆனா� உபேயா��க ேவ��ய அவ�ய�
இ�ைல. ��யவைர அைத எ��காமேலேய சமா���� ெகா�ள� பா��க
ேவ��ய�தா�.
ேகாப�தா� அ�த� க��.

இ�த� க��ைர� கைத�� ஒ��
கவ����களா.. ‘��வ�களாக இ��தேபா� தக�பனா� சவர� ெச�த��ன�
அ�க ேகாப�தா� காண�ப�வாரா�. அ� �ரைம எ�� ெசா�னா��
ஒ��த��� உ�ைமதா�. அ�த� காலக�ட��� ஒ�வார� ப�� நா� என
�க��� �� வளர��� ��� �க�சவர� ம���� ெகா���ேபா�
த�ேபாைதய �ரான �ேள�க� ேபால இ�லாம� ஏேதா �மாராக ��
ெச�ய�ப�� இ���� க��யா� ம��� ��வா�க�. ��சயமாக அ�த எ��ச�
ஒ�நாளாவ� இ���� எ�� ெசா�ல�� ேவ��ேமா..ேதவ�� ����
ேநா��� த�ைம எ�ெக�லா� பா��ற� எ�பத�� இ�ேவ சா��.
யா��காவ� ேகாப� வ�தா� இ�த� க��ைரைய� ப���க�, அ�ப���
அ�த� ேகாப� ேபாக��ைலெய�றா� அவ� எ��ய கைதகைள� ப���க�.
அ��� சா���� கைதகைள� ப��தா� காலா கால����� ேகாப� வரேவ
வரா�..
அேத ேபால ெதாட�கைதக�� ஒ�ெவா� அ��யாய���� ���யாஸமான
�ைற�� ஒ� ���வரைண (ெகாேட
ஷ �) ெகா��� அத� அ��பைட��
அ�த அ��யாய�ைத ஆர���ப� அவ� வழ�க�. இ�த ‘ெகாேட
ஷ �க��’ பல
ெச��க� �ராண�க������, சா��ர�க������, த���
பாட�க������ �ல சமய� ேகா�� �கா��க������ ெகா��ப� உ��.
இைவயா�� �க�� �வார�யமானைவ ம��ம�ல, ஒ�ெவா��� ஒ� ��ய
ெச��ைய நம��� ெத�����.
இ�தைன �ஷய�க� எ��யவ��� நா�ப�� நா�ேக ஆ��க�தா�
இ��லக வாச� எ�ப� ேவதைனயான �ஷய�தா�. அவ� �க�ன�ப��
மைற�த�ட� வ��த�படாத ந�ப�க�, எ��தாள�க� இ�ைல. ேதவ�
மைற�த�ட� அ�த மரண�ைத ஒ���ெகா�ளாத வாசக�க�
ப�லா�ர��கண��� உ��. ஏதாவ� அ�சய� �க��� இவ� ����
வ���டமா�டாரா’ எ�� அவர� �ைனவ�ச�’ ��ட��� பல� ேப�னா�க�.
’அவ� எ��ய �ர��� இல��ய�க� ந� க� �� இ����றன. ஆனா� �
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ேதவ� மைற����டா�. வடபழ� ஆ�டவைன� ப�� மனமார எ��ய
ேபனா ம�ன�, அவ� ��வ��ேலேய இர�டற� கல����டா�’ எ�� ஒ�
ெப� எ��தாள� அ��ெகா�ேட ெசா�னதாக ஒ� க��ைர�� ப��த�
�ைன��� வ��ற�..இ�ப�ெதா�ப� வய�ேலேய ஒ� �ரபல
வார�ப���ைக�� ஆ��யரா� ப�ைன�� வ�ட�க� அ�த ஆ��ய�
ஆ�ைம�ட� பைட�த எ��ேதா�ய�க� அவைர� ேபாலேவ எ���
இளைமயாகேவ இ����றன. இ�ைற��� �ட ஒ� �� ஜான�, க�யா�
ேபா�ற கைதக� �த� ப�க������ ப��க ஆர���தா� ஏேதா இ�ேபா�
எ�� ெவ�வ�தைத� ேபால ஒ� �ரைமைய� ெகா����. அ�தா� ேதவ�.
இ�த வ�ட� (2013) அவ��� ‘சதா��’ வ�ட�. இ� அவர� �த
உட���தா� கண��. ஆனா� ேதவ� எ����� வயேத �ைடயா�. ஒ�
கதா��ய�� பைட��கைள ேதவ� ‘�� ஜான���’ எ���ேபா�
���மா�� ����க��� ஈடாக ஒ����றா�. இதனா� எ��தாள��
�ர�மேதவேன எ�� ேதவ� எ��வா�. �ர�மேதவ�� ����க���
�ர�����வ� உ�ேடா இ�ைலேயா எ�பைத யா� அ�ேயா�, ஆனா�
ேதவ� பைட�த கதாபா��ர�க� அமர��வ� பைட�தைவதா�. அ�த
கதாபா��ர�க� எ�ெற��� ேதவ� ெபயைர த��லகெம�லா� ெசா���
ெகா�ேட இ����தா�. ேதவ�� எ����க� அ�தைன�� ப��தவ�க�
எ�ேனா� இ�த� க���� ����� �� ஒ��� ேபாவா�க� எ�ற ெப�
ந���ைக�� ெப��த�ேதா� இ�த �றாவ� ஆ��� இ�த� க��ைரக�
அைன�ைத�� ேதவ�� ஆ�மா��� சம��பண� ெச���ேற�..
(���த�)
�� ����: இ�த� க��ைரகைள� ப��� அ�வ�ேபா� என��
���த�க��, ந�வா��ைத�� எ�� அ���ய அ�தைன ெப�ய
ம�த�க���� எ� மனமா��த ந��. இ�த� க��ைரக� ந� இைளய
ச�தாய� இ�ப� ஒ� எ����கைள� ப��கேவ��� எ�ற ேநா���
எ�த�ப�டைவ. “எ��தாள� எ��� ெகா�ேட இ��க ேவ���.
ேபனாைவ� ச�� ஒ���� �றமாக ைவ�� ஓ�� ெகா��� ��டா� அ��ற�
அத� அ��� ைகைய� ெகா�� ேபாவ� �ரம�. ேபனா�� கன���’ எ�ற
ேதவன� அ�ய அ��ைரைய மன�� ெகா�� த�கால இைளஞ�க� பல�
த��� எ�த ��வரேவ��� நலல ந�ல எ���கைள� பைட�கேவ���.
த���தா�� ��ைதைய� �����கேவ��� எ�பேத ந� ேவ��ேகா�
�ட. ந��!!
அ��ட�
�வாக�
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1

�வாக�
எ��தாள�. த��� நா�� ச���ர� ��ன�க� எ����ளா�. ஆ��ர� கைட�
ேகா��� த�ழ���� க��க���� நட�த ேபாைர ைமயமாக ைவ�� இவ�
எ��ய ‘வ�சதாரா’ இவர� �த� ��ன�. அ��� எ�த�ப�ட ��மைல�
��ட�, ����ர��த� ேபா�ற ச���ரநாவ�க� �வாக���
த��வாசக�ைடேய ந�ல ெபயைர� ெப��� த�த�.
ச�ப��� ‘எ�.எ�.எ�. எ�ட�’ எ�� த�� நாவைல எ�� ெச�ைன
பழ�ய�பா �ரத�� �ல� ப����க�ப�� ெவ�����ளா�. இ� 1914ஆ�
வ�ட� ெச�ைன �� ெஜ�ம�� க�பலான ‘எ�ட�’ ��� ேபா�டத�
��ன��� எ�த�ப�டதா��. இ�த� ��ன�� வாசக�ைடேய ந�ல
வரேவ�ைப� ெப���ள�.
’ந�ம ஆ�வா� ந�மா�வா�’ எ��ற க��ைர� ��தக��, ’நா� எ�றா�
நான�ல’ எ��ற ��கைத� ெதா���� ��தக��, ’ஆன�த �நாயக�’ எ��
ெமா�ெபய��� ��தக�� எ����ளா�. த� வைல���களான வ�சதாரா,
அ��த�� தள�க�� ������ ேம�ப�ட க��ைரக� எ���
ப��ெச���ளா�. இைவக�� ���பாக ேதவார�, மா��கவாசக� ம���
���ப� ச�ப�த�ப�ட ெதாட�க��ைரக� உல�� ப�ேவ�ப��க���
பரவலாக� ப��க�ப�ட�. ேகாைவ�� ��த�� அர�க�- இ���தா� கைல�
க���யா� இவ��� ‘��ன இல��ய �லைமயாள�’ எ�ற ����,
ெச�ைன�� த�� மர� அற�க�டைளயா� ‘மர�� ெச�வ�’ ����
வழ�க�ப���ளன.
இவ� கட�த 25 ஆ��க���� ேமலாக ஆ��ர மா�ல��� வ���
வ��றா�. �சாக�ப��ன� த�� ச�க��� ெசயலாளராக கட�த 16
வ�ட�களாக ெசய�ப�டவ�. ேகாைவ ெச�ெமா�, �ஙக���, ெச�ைன
நகர�க�� நட�த இல��ய மகாநா�க�� க��ைரக� சம��������றா�.
�வாக�� ��கைதக�, க��ைரக� பல ப���ைகக�� ெவ�வ���ளன.
ெதா���ைற�� �வாக� ஒ� ப���ைகயாள�.
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ெதாட����,
�வாக�
venkdhivakar@gmail.com
Cell No. 919949998752.
www.vamsadhara.blogspot.com
www.aduththaveedu.blogspot.com
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Free Tamil Ebooks - எ�கைள�
ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets
ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம���
த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�
ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�.
இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
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ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத��
க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத��
இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள�
ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க�
ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� ��
அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க
உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ��
உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த�
��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள
எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������.
ஒ� வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த
����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள
ம��ேம நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
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ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons”
உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�.
ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத��
நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க��
�ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள
ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய�
ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண�
வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க�
காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற wordprocessor-� ேபா��
ஓ� எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
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ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative
Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள
நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன
லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன���
இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா���
ebook reader ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய
இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற
க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல
வா��பாக அைம��.
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நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� ��
ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய
க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம���
��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத���
அவ�ைற ����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய
ேவ���ேறா�.
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இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க��
ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ
“Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர�
ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம�
�ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
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காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா
இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப��
����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய �����
ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான
ப��க� த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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