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ெபா�ளட�க�
ப��த��� �ர�பா�க� ப��த�ய�ப��ற� பாக�-1
எ��ைர
எ�ெவ�லா� கா���ரா���தன�
த�� ஏ� இ�ப�? த�ழ�க� ஏ� இ�ப�?
ஒ� ப��த�வாள�� வா���ல�.
ெகா�ைக�காக ேமாச� ேபாகலாமா?
பண���காக எ��பவ��, ெகா�ைக�காக
எ��பவ��
ப��த�வாளைர�� ��டா� என ெசா�ல யா�
காரண�
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�மாைன �ரா�ட ப��த�� ைக��டேத�
சா��ெகா� �� ேப�ய ப��த��� சாதைன
�ைலவா� உய���� காரண� யா�? ப��த��
க������
ேக�� ேக� எ�ேறா� - ேக�� ேக�டா�
பா��றா�க�
�ரா�ட ேப�ேசா� ேபா�� - த�ழ� ஒ��ைம
நா��க�, ப��த�� வள���
ப� வ�தா� ப��த��� பற���
இவ�க� "த�ழ�க� ஒ��ைமைய ப��" ேபசலாேமா
ச��� v/s ப��த��
கம��� க��� �த��ர� இ�ைலயா�. உ�ைமயா?
பா��பனைர ஒ���, பா��ப�ய�ைத வாழ
ைவ�ேதா�
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கட�� ம��பாள�க��, கட�� இ��பாள�க��
அ�ணா ைக��ட �ரா�ட��, �ரா�ட� ைக��ட
அ�ணா��
த�ழ�க� இ��சவாய�களா? �ரா�ட� ப�காச�
சா�ைய ெசா�� ���யதா� உ��ழ�தவ�
"� இ��'...�ரா�ட ப��த���� இைத�ட
அவம�யாைத உ�டா
சா� எ����க�� சா� ஒ��� கைத
�ைத�� ேகா�லா? ப��த�� ேகாபாேவச�
அர�ய� வா��க��� பாடமான அ�ஜு�
ெட���க�
ராவண� - �ரா�டனா? ��களனா?
ப��த��� "கால� கட�த ஞாேனாதய�"
��� வா��யவ�� சா���, ப��த��� ����� 7
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எ��ைர
இ�த ���� ேதைவயா எ��ற ேக�� �ல�டமாவ�
எழ���� – காரண� ப��த�வாள�கைள�� ப��த�ய
�ைனவதா�…உல�ேலேய ப��த�வாள�க��ெக��
இய�க�, அைம�� – அத� ெதாட���யாக ஆ��
அ�கார�ைதேய ைக�ப�ற� எ��ற ெப�ைம���ய
அ�ச�க� த�ழக��� நட����தா�� – அைவ
���ெப�ைம அைடவ�, அத� �� சத�த
ெசய�பா��� தா�. ஆனா� �ரா�ட ப��த�வாள�க��
நடவ��ைகக� ெப�ைம���யதாக இ�ைல எ�ப�
வ��தமான உ�ைம.
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மதவா�க�ட� இ���ற �ட ந���ைகக�, �ர�பா�க�,
��தலா�ட�க� – இைவ அைன��ேம ெகா�ச��
�ைறயாம� அ�ல� இ��� அ�கமாகேவா
ப��த�வா�க�ட�� காண ேந��த�. அைத, “நம�ேக�
வ��” எ�� பல� க��ண���� கட�� ெச����கலா�.
சக ப��த�வாளரான எ�மா� அ�ப� க�� ெகா�ளாம�
ெச�ல இயல��ைல. அேத ேநர�, அவ�க��
�ர�பா�கைள �ம�����ேபா�,
“�யம�யாைத�கார�கைள �ம���கலாமா” எ�ெறா�
ேக���� வ�த�.
��ைபைய யா� ேபா�டா��, ெத� அ��தமாக தாேன
ெச���. ப��த�வா� ேபா�ட ��ைப எ�பத�காக,
அவ�ைற ��� ெப��காம� இ��க ���மா? ஒ� ��
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��ற ெசய�� இ��� ேதச �ேராத நடவ��ைகவைர, அைத
�ம���க அ�ல� க��� காணாம� ேபாக
ப��த�வா�க� கா���ற அ���ைற உ�ளேத…
மதவா�க� ேதா�றா�க�. சா�யவா�க� ேதா�றா�க�. இ�த
க��ைரக�� ���� கா�ட�ப�� �ர�பா�க� யா�� –
�ல மாத ��தைல ப���ைகைய வா��தத� �ைள�க�..
ெமா�த ப���ைகைய�� வா��தா� தா� ெத��� –
அவ�க� �ம�� ெகா������ ெமா�த
�ர�பா�க��..ப��த�வா�க� ேபா�ட ��ைபைய
��� ெப���யத� �ைளேவ – இ�த ����� உ�ள
க��ைரக�.
ேம�� ெப�யா� கால� ெதா�� காண�ப��
�ர�பா�கைள�� ப�� ெச�����ேறா�. அ�ேபா�
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தா� இ�ேபா� காண �ைட��� �ர�பா�க���
காரண��, ஆர�ப�� எ�ேக எ�� ����. ��ன ��ன
வரலா�� �க��ைன�� ப�� ெச�ய ����. இ�த
க��ைரக� இ�ைறய கால��� க�ணா�… ேம��
அவ�ய ேதைவ எனலா�. ஒ� சாரா�� க��ைரகைள
ம��� வா��தா� – நா� வா�� கால��ேலேய ப�ேவ�
உ�ைமகைள அ�யாதவ�களாகேவ வா���
ம��தவ�களாேவா�. ச�வேராக �வார�யாக – அவ�க�
த�க�� ப��த�ைவ, ெப�யா� ��தைனகைள
க���ேபா�, அ�� எ�தள� உ�ைம உ�ள� எ�� அல�
ஆரா��தத� பலேன இ�த க��ைரக�. �ரா�ட நா��க
ப��த�வாள�� �ர�பா�கைள, ேமாசமான
அ���ைறகைள ச�யான �ைற�� ஆ�� ெச��
எ��யதாகேவ �� சத� ந���ேற�. வா���க�.
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உ�ைம இ���றெதன ஒ���ெகா���க�.
ஒ� ��கைத எ��தாளனாக �வ��ய எ� எ��� பயண�
வார இத�க�� ெவ��கரமாகேவ ெதாட��த�. �ல
இல��ய அைம��க�� ���க� எ�� ெதாட��த அ�த
பயண� தைட�� ப�ட�. ��கைத எ��தாள�க�� கன�
ெதாட� எ��வ�. ெதாட�கைதகைள ெவ���வத�கான
�ழைல த�கால ப���ைகக� ெகா����க��ைல
எ�பதா� எ��வைத ����ேன�. வார ப���ைக
ஆ��ய�க�ட� ெதாட� எ�த வா��� ேக�டேபா�,
“இைணய��� எ�த ெசா�னா�க�”.
அத�� �ற� தா� க��ைய பய�ப��தேவ
க��ெகா�ேட�. ப��ல�� எ��பவ�க� த�த �ளா�க�
���கைள வா���, வைல�தள� �வ��ேன�.
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வைல�ல��� (http://oosssai.blogspot.com) வ���
�ைறய எ����ேட�. �ைறய வா���ற வா��ைப��
ெப�ேற�. இ�ைற�� இ�த ���ைல��
ெவ�����ேள�. ப�� இ��யா�ைட �ட தா�டாத
நா�, இ�த ���ைல நாேன உ�வா���ற அள� க��
அ�� ெப�றத��, இைணய��� த��� ெகா���ட��ற
க�� சா� எ���கேள காரண�. வா�க த��.
இ�த ேநர��� – இைணய��� எ��� ேயாசைன
த�தவ�கைள �ைன�� பா���ேற�. ந�� ���ேற�.
என� க��ைரக� க�ைமயான �ம�சன�கைள
ச���தேபா��, உ�ைமகைள எ���ேறா� எ��ற
ெப��த� ெகா��ேற�. உ�ைமைய எ��வ��,
உ�ைமைய ேப�வ�� ச�க���� ஆ��� ப�யாகேவ
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க���ேற�. இ�த ேசைவ ெதாட�� – வா��பாள�க��
ப�க��ேபா�…
ந��.
அ��ட�,
பா��ய� ரேம�.
ooossai@gmail.com
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எ�ெவ�லா� கா���ரா���தன�

எைதெய�லா� கா���ரா���தன� என �றலா�.
மதவாத� ம��� ஆ��க�க�� �டந���ைககைள
கா���ரா���தன� எனலா�. ஆனா� இ�ேக ஒ�வ�
நா��க�ைத�� கா���ரா���தன� எ��றா�. ெத���
ெசா��றாரா அ�ல� ெத�யாம� ெசா��றாரா… இத��
நா��க �ரா�ட ப��த�� எ�ன க��� ெசா�ன� எ��
பா��ேபா�. இ�த ேக��-ப�ைல வா���க�. ப��த��
ஏ� உ�ைம�� வ�த�.
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கா��ைய ேச��த க.�ரா�ட �ர� எ�பவ� ேக�� :
ேதாழ� ெஜயகா�த� அவ�க� சைப ந�ேவ எ�ற
��தக��� ஆ��கமான கா���ரா���தன�க��
நா��கமான கா���ரா���தன�க�� வள��� ெகா��
இ����றன என எ����ளாேர, இைத�ப�� தா�க�
��வ� எ�ன?
அ�யா �.�ரம� ப�� : ேதாழ� ெஜயகா�த� என� இ�ய
ந�ப�; அவ� க��ைதெய�லா� அத�காக நா� ஏ�க
���மா? ந�� ேவ�; ெகா�ைக ேவ�. “நா��க�
கா���ரா���தன�” எ�� ெசா�ன ெஜயகா�த��
����� �.�ரம� அ�யா�� இ�த ப�� ம���
ேபா�மானதா? நா��க� ���� “எவ� ஒ�வ� இ�ப�
க���ைர�தா�� அவ�க�� ப�� இ�ப� தா�
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இ���மா?” ெசா�னவ� யா� எ�� பா��� அத�ேக��ப,
அவ�க�� க��� வ������.
ெஜயகா�த� ஒ� ��ேபா�காள�, ��னா� க�����,
இல��யவா�… இவ�க� உலக ��கைள கைர�� ���த
அள���, அவ�� நா��க������ ஆ��க� வைர,
��ரவாத��� இ��� �தவாத� வைர எ�� கைர��
���தவ�. அவ� ஏ� நா��க�ைத கா���ரா���தன�
எ�� �ற ேவ���. இ�க�சா� ேபா�ற
ப��த�வாள�கைள ப��தவ��� இ�ேக
ப��த�வாள�களாக உ�ேளா� ெசய� ஏ�
கா���ரா���தனமாக ேதா�� இ���ற�.
ேம�க�ட வாசக� ேக���� ஆற அமர ேயா���, “ெஜ.கா
ெசா�வ�� உ�ைம இ��க வா����ளதா” எ�பதாக�� 21

�����, ெஜயகா�த�� ���� தவ� இ��தா�,
அவ��� த� ப�ைல ெத������க ேவ��� அ�லவா?
அ�ப� இ�லா�, ” ந�� ேவ�; ெகா�ைக ேவ�.” எ��
ெசா�வ�, அ�த ேக��ைய கட�� ேபாக �ைன�பதாக
தா� ேதா���ற�. ெஜயகா�த�� க��� ஏ��ைடய�
தானா? ெஜயகா�த� ெசா�ன�� ஒ� ���த� உ�ள�.
கா���ரா���தன� எ��ற வா��ைத�� ப�லாக ேவ�
வா��ைத உபேயா�����கலா�.
கா���ரா��தன� எ�ப� �க க�ைமயான வா��ைத.
இ��� அ�த �ைலைய அவ�க� அைடய��ைல. ச�,
ேவ� எ�ன வா��ைத உபேயா��கலா�. �ல ச�ப��ய
நா��க �ரா�ட நடவ��ைககைள பா������, எ�ன
ெபய�டலா� எ�� பா��ேபா�. ச�ப��� காவ��ைற��
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உயர�கா�களாக இ��த நடரா� ம��� அெல�ஸா�ட�
ஆ�ேயா� – அ.�.�.க.,�� இைண�தன�. அர�
உய�பத��� இ��தவ�க�, ஒ�� ெப�ற�� க����
ேச�வைத �ரா�ட ப��த�� �ம���� எ���.
காரண�, இ�ப� இைணபவ�க� – த�க� பத� கால���
எ�ப� ப�க� சா��ப�� ேந�ைம�ட� ப�யா��
இ��பா�க� எ�ற ேக��ைய எ����. �யாயமான
ேக�� தா�. ஆனா�, கா��ர��, �.�.க.�� ம���
சா��க��க�� யாேர�� அர� அ�கா�க� ேச��தா�
�ம����ற ேவைலைய ெச�ய மா�டா�க�. அ.�.�.க,
எ�றா� மா��ர� ேக�பா�க�. ச�, அ.�.�.க.��
இைண�ற எ�ேலாைர�� ஒேர மா�� �ம���பா�களா
எ�� பா��தா� – அ��� ப��த�� ச����. ெபயைர
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பா��� – எ�ன சா�, எ�ன மத� எ�� க������
�ம�����.
அ�ப� தா� ச�ப��� அ.�.�.க.�� இைண�த
நடராைஜ��, அெல�ஸா�டைர�� சா�, மத� பா��� –
நடரா� அவ�கைள ம��� �ம�����ள�.
அெல�ஸா�டைர க�� ெகா�ள��ைல…. “ஒ� தவைற
த���ேக�க ப��த�� எ�வள� �ர� �����ற�
பா��க�”. ஆனா� ெப�ைமபட���ய வைக��
இ�ைலேய – ��தைன. ேந�ைமயாளராக �ரா�ட
ப��த����தா�, “அர� ஊ�ய�க� எவ�� த�க�
ஒ���� �ற� க���� ேசர��டா�” எ�� ச�ட�ய�ற
ேபாரா��க�. அைத���� இ�த இட���மா
ஆ��ெகா� ��. ”
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இ�தைகய ேந�ைமய�ற, க����தனமான ேபா�ைக தா�
ெஜயகா�த� கா���ரா���தன� எ�� ெசா�� இ��க
ேவ���. ஆனா�, அ� கா���ரா���தன� அ�ல –
அத�� அ��த �ைல�� இ���ற ��தலா�ட �ண�.
அ��த� – ச�ப��� மகாரா��ரா மா�ல��� தாேன
மாவ�ட���, ஒ� ெப�ைண �ப�சார���� உ�ப���,
அ�த ெப�ைண ெகா�ரமான �ைற�� ���ரவைத
ெச������றன�. அவ� மா�ைப ெவ��
எ�������றன�. மகாரா��ரா மா�ல��� நட�த இ�த
ச�பவ�ைத �ஜரா��� நட�த� ேபால இ�ப�
தைல��������றன�.
” �ஜரா� – ேமா� ஆ����, �ப�சார���� உட�படாத
ெப��� மா�பக�க� அ���! ” ேமா� – எ�� தா�.
அத�காக உ�ைம ெச��ைய மைற�ப� அேயா��ய�தன�25

இ�ைலயா? . இ�த அேயா��ய�தன�ைத தா� ெஜயகா�த�
தவ�தலாக கா���ரா���தன� எ�� ����டா�.
ஒ� மக���� எ�ரான பா�ய� வ�ெகா�ைம�� �ட
அர�ய� ெச��� அேயா��யதன�,
கா���ரா���தனம�� ேவெற�ன எ�� �ட
ெசா�லலா�.
..ஒ� ப�ைன�� நா� ெச��க�ேலேய – �ரா�ட
ப��த��ட� இ�தைன �ர�� இ��தா�, இ�வைர
எ�தைன �ர�� இ�����க����. இ�த �ர�ைட தா�
ெஜயகா�த� கா���ரா���தன� எ�� �� இ��க
ேவ���.
நா��க��, �ரா�ட ப��த��� – இ�தைகய ப��ெசா�,
இ��ெசா��� இ��� த���க எ�ன வ�. ேந�ைமயாக 26

இ��த�, ேந�ைமயாக ேப�த�… நா� ேம�க�� ெசா�ன
�க��க��, நா��க��� அ�� நாணயம�ற ெசயேல
ெவ��ப��ற�. அ����� அவ�க� �ளாதவைர –
மதவாத� எ�தள� �ம���க�ப��றேதா, அேத அள�
ப��த�வாத�� �ம�சன���� ஆளாக� தா� ேந���.
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த�� ஏ� இ�ப�? த�ழ�க� ஏ�
இ�ப�?

த�ழ�க�� ஒ��ைம��ைம ���� ேப��ெகா�ேட
இ���ேறா�. அவ� �ற ெமா� ேப�பவ�களா� ெதாட���
�ர�ட�ப�வைத கவைல�ட� பா���ேறா�. பல ப��க�
நா�� எ�� உ�ேளா�.ச�ப��� வா��த �ல தகவ�க� –
ம��ெமா��ைற த�ழ�க�� ஒ��ைம��ைம ����
����க ைவ�த�. “த�� ஏ� இ�ப�? த�ழ�க� ஏ�
இ�ப�?” எ��. வா��தைத த�த �ற� எ� க��ைத

28

ைவ��ேறா�.
“உலக நா�க��, இன�ப�� ���த ம�க� : ��ட� 97%;
அய�லா�� 97%; �ேர�க� 97%; ெட�மா�� 96%; �ரா��
92%; இ�தா� 91%; �ெப�� 90; ���ட� 87; ெஜ�ம�
86; ஆல�� 79%; —இ�����வர� ப��யைல
அ��தவ�, s.sachchithanantham-La France et Les
Francais, p. 376. [இ��ய�க��, மைலயா� 100%;
க�னட� 100%; த�ழ�...???] �� ெபன�� [Ruth
Benedict] எ��� மா�ட இய� அ�ஞ�, Pattern of
Culture [pp. 57, 131, 123, 173] எ��� ��� உல��
உ�ள ப�ேவ� இன�தவ�� ேபா�� �ண�கைள ஆரா���
ெசா������றா�.
அவ��� �லவ�ைற, ‘த�ழ� அ�ைமயான� ஏ�?
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எ�வா�?’ எ��� த� ��� ேம�ேகா� கா��ய
த�ழ�ஞ�, டா�ட� க.ப.அறவாண� அவ�க�, த�ழ�
த�மான� ��� வா��தத�கான காரண�க� பலவ�ைற��
�வ������றா�.ஓ� இன� வள�வத���, உய�வத���,
தள�வத���, தா�வத��� �த�ைம� காரண�,
அ��ன���� அ�வ�ேபா� அைம�� தைலைம ஆ��.
ந� மா�ல��� வா�� த��ன� ��ேனற
ேவ��மானா�, இ�ேக �க� �ற�த த�னல� க�தாத
தைலைம ேதைவ.” எ��ற�
�க உ�ைம. த�ழ�கைள ெபா��தவைர
ெமா��காகஉண��ட� வா��த, வா��ற த��
தைலவ�க� �க �ைற�. அ�ப� ேதா��னா��, அவைன
வளர�டாம� ெச�வ� – ேபா� த��
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(�ரா�ட)தைலைமக�� ேவைல. இ�த ேபா� த��
தைலைம�� சா��ய� – ��ய��ட� இ���றவைர
த�ழ�க�� ஒ��ைம எ�ப� சா��யேம இ�ைல. ந�ல
தைலவ�கைள த�கைவ�� ெகா�ள இயலாம� – �ர�ப�ட
ம�த�கைள, த� தைலவ�களாக த�ழ�க� ெகா�டதா� –
��� �பர��� ெசா�ன� ேபால த�ழ� �ைலைம
இ�வாறான�.
தா�ெமா�ைய, இன�ைத ப��பவைன �ட, ேந�ைமயாக
�ம���க ேவ��� எ��ற ப��த���லாம�, இ���
ஆ� பா��� ப�ல� த��ற ேவைலைய ெச���ேபா� –
ெமா���, இன�� எ�ப� உய�வைட��. பல த��
தைலவ�க� �ர�பா�கைள ஒ�ெவா� ப�வாக ப��ட
இ���ேற�. �த�� ப��த�� பகலவ� ெப�யா��
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இ��� ெதாட��ேவா�. இ�ப� இ��தா� த�ழ�க��
ஒ��ைம எ�ஙன� இ����. ெப�யா� த���,
த�ழ�க�� ெப�ைம ���� 1938� ேப�ய�.
“ச�டசைப உ���ன�க��காக, “ஏ, ச�டசைப� த�ழா! �
ச�வ��டா� அ�ல. தா� நா����� �ேராக� ெச���
த�தைல ய�ல. தா� பாைஷைய� க�டாயமா�க�
�டாெத�� க������� ச�டாளன�ல. � த�ழ�; உ�
த�ைத த�ழ�; உ� தா� த�� மக�; உ�றா� த�ழ�,
உற�ன� த�ழ�. உன� ���ேக�ய நர��க�� ஓ�வ�
�ர�த�ழ� ���. க�டாய இ��யா�, உ� த�� நாலா
வைக��� ந��க�ப��ற�. பாஷா பாட�கைள� த���
க���பதா� த�� ����யா� ��� எ�� க��
மய�காேத

32

தனரா� எ�, �ணரா� எ�, �யாசா��த�, அ��ரக�,
�ணர�க� எ�ெற�லா� உ� த�� பாைஷ�� �
ேக�ட��டா? இைவெய�லா� உ� தாைய, உ� த�ைழ�
ெகா��வத��� பா��பன� ��� அ��க� எ��
�ைன���றாயா? அவ�க� ேப�� வ� ��� உ� தாைய –
உ� த�ைழ – இ���காம�, த�ைழ� க�டாய பாடமா�க
ேவ��ெம�� இ�ேபாேத ��மா��பாயாக.
இ�ைலயானா�, த�ைழ� க�டாயமா�க ேவ��ெம��
�யலாயானா�, � உ� நா����� �ேரா�யாவா�; உ�
நா�� ெமா���� �ேரா�யாவா�; உ� நா��� கைல��
�ேரா�யாவா�.
� மான��ள த�ழனானா�, ம� ���த த�ழனானா� உ�
ெப�ேறா�� த�� ர�த� உ� உட��, நர���, உ�ர���
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ேதா������மானா�, இ�ேபா�ேத – ஏ� இ�ேற –
எ�க� நா��� எ�க� தா�ெமா� க�டாயமா�க�பட
ேவ��ெம�� ஒ� ��மான� அ���வாயாக. த�ைழ
ஒ�ெவா�வ�� க�டாய� ப��தா�தாேன த�� கைல�
ெசா�கைள��� ப�ண ����. உ�க� த�ைழ�
க�டாயமா�க �ய�� ெச�யாம� இ��ப� உ�க�
த���� அ���மா? ��க� த� உண�����லாத
�ல��களா? தா� பாைஷ�� அ�மான��லாத
தைச���ட�களா?
ேதச��� ெபயைரேயா ச�க��� ேபைரேயா, அர�ய�
ெகா�ைக�� ெபயைரேயா ெசா��� �ைற ெச�றவ�
எ�லா நா���� உ��. �, ����� இ�� ேப��
நா���� உ��. தா� ேப�� பாைஷ ���� �ைற ���த
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�ர� த�ழ��� உ��! தா� பாைஷ�காக� �ைற ���தா�,
���றா�, ��வா�; த�ய� ப�டா�, ப��றா�, ப�வா�;
சகல ��ப�கைள�� அ�ப��பா�, அவ� ேப��
த�ைழ தா� பாைஷயாக உைடய � இ�ப��
தா�பாைஷைய க�டாயமா�க� �டா� என �ய��
�ேரா�யாக� ேபா�றாயா? ேபாவாயானா� ஏ,�ேரா� உ�
ச�டசைப வா����� சா�ம� அ��க�ப�டெத��
எ���ெகா�.” உ�ைம க�ேடா� எ�ற �ைன�ெபய��
த�ைதெப�யா� அவ�க� �ராேவசமாக எ��ய க��ைர —
”�� அர�” – 04.09.1938.
நம��� ம����யாக இ���ற�. “இ�ப�ெயா� த�ழ�
தைலவைர ெபற நா� எ�ன பா��ய� ெச�ேதா�” எ��.
ஆனா� த�ழ�க�� ச�ேதாஷ� எ�ேபா�� அ�ப ஆ��
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ெகா�ட� தாேன. அேத ெப�யா�� நா�� எ�ப�
�ர��ற� எ�� பா��க�. ெமா�ைய��, உண�ைவ��
எ�ப� ப���றா� எ�பைத�� பா��க�. “ேப��, நா
இர��ைடயா� ேபா��” எ�� அ�ஞ� அ�ணா
யா��ேகா ெசா�ன� – அவ�� ��நாத� ெப�யா����
ெபா���ய� தா� ��ைத. 1938� இ��ைய எ���தவ�,
1965� இ�ப� ேப��றா�.
“த���ெக�� – த�ழ� சா�பாக – நட�த�ப�ட இ��
எ���� ேபாரா�ட�ைத�� ெப�யா� ‘கா��ர� ஆ��ைய
எ����’ நட��� ேபாராட�மாக வ���� ெகா�ைச
ப���னா�. “இ��ைய� ���ப��ைல எ�� அ�ேற
காமராச� என�� எ��� த�����றாேர! அ�த
உ��ெமா�ைய அர�ன�� �றாதேபா�, ஏ� �ள��� ெசய
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ேவ���? பத�ைய� ���பத�காக� க������க�
(��க) ெச�த பா�ைப (இ�� எ����) எ���
ஆ����றன�”.க�ஞ� க�ணான�த�: “த�ைத ெப�யா�”
��தக�, ப�க� 416-418. எ�� 1965 ஜனவ� 19
அரக�டந���� ேப�னா�.
ேபாரா�ய மாணவ�க� எ�லா� ��� ெக��
ேபாரா�னா�களா? 1938� ெமா��காக �ைற ெச�றைத
ெப�ைமயாக ேப�யவ�, காமராச��காக ெமா��ப�ைற
�யாக� ெச����டாரா எ��ற ேக�� ந� மன��
எ��ற�. ேம�� ெசா��றா�. த��
ஆதரவாள�கைள(�.�.க எ��ற க�����கைள) இ�ப�
சா��றா�. ‘ெப�யா� க����� ப��தவ�க�’ எ���
‘நா�க� ப��த��வா�க�’ எ��� ெசா��� ெகா���
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இ�ைறய ம���க�, ‘த����, த�� ெமா��� ேக�
வ�தா� நா�க� பத�ைய ��� ெவ�ேய���ேவா�’
எ�� ெசா�� றா�க� எ�றா� இ�� எ�ன ப��த��
இ���ற�? எ�ன ெப�யா� வாசைன இ���ற�?
உய�தர ப���கைள ெய�லா� க������ �ட
த��ேலேய ஆ���ேறா� எ�றா�, ம�கைள ��டாளா��
�ேறா� எ��தாேன ெபா��? இ�ப� யான �ைல
ஏ�ப�டா� இ� ��ெகாைல எ��தாேன ஆ��? த��
ெமா��� ெக��, பாட �ஷய�� ெபா��� ெக��,
ஆ��ல�� ெக��ப� ஆவதா� இ� ��� ெகாைல ெச�த
தாக�தாேன ����? இ�தானா இ�த� ��பா�க� ேவைல?
– ��தைல (5.4.67)�� ெப�யா�. 1938� ” உ�
ெப�ேறா�� த�� ர�த� உ� உட��, நர���, உ�ர���
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ேதா������மானா�,” எ�ெற�லா� �டாக ேப�யவ��,
“த�ைழ ஒ�ெவா�வ�� க�டாய� ப��தா�தாேன த��
கைல� ெசா�கைள��� ப�ண ����.” எ�ெற�லா�
ேப�யவ�,
“த�� ப��தா� ��ைச�ட �ைட�கா�. த�� ப��� ��ைச
எ��பைத� த�ர ேவ� உ�� வாழ ஒ�����
பய�பட��ைல எ�பேதா�, அத�காக� ெசல� ெச�த
கால�ைத ேவ� �ைற�� ெசல��டா�, வா��� பய�
ஏ�ப������ எ�பைத ஏற�தாழ 100 ஆ��க���
��ேப த�� க�ற ஓ� அ�பவ� �லவ� பா���ளா�.”
என�� எ���றா�. ெப�யா� ��தைல(27.11.43)��..
ஆனா� எ�த அ�பவ� �லவ� அ�ப� ேகவலமாக
ெசா�னா� எ�� ெசா�ல��ைல.
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” இேத க��ைத ேவ� எவேர�� ெசா�� இ��தா� –
த��ன���ேக �ேரா� ஆ� இ��பா�க�. ெப�யா�
ெசா�னதா�, ெசா�ன க��ைத ��� ைவ��, ந�லதாக
ெசா�ன க���கைள ம��� நடமாட ���றா�க�.
த��ப�றாள�கைள ப�� ேம�� ெசா��றா�. “நம�
நா��� ேவ� வ��� �ைழ�க ��யாதவ�க�, த���
ெபயரா� �ைழ�க� ����றா�க�. அவ�க�
�������தா�, ‘த�ைழ� கா�க ேவ���’; ‘த����
உைழ�ேப�’, ‘த���காக உ�� ��ேவ�’ எ�ப� ேபா�ற
��பா�க�. இ�� ம�ற ம�க� ����� ஏமா��
ேபாக��டா�.” த�ைத ெப�யா� ��தைல (16.3.67)
ெப�யா� ெசா�ன�� உ�ைம இ��க�தா� ெச��ற�.
ெப�யா� த� அ�பவ��� இ��ேத பல க���கைள
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ெசா�வதா�, “1938� �ைழ���லாம� இ��ததா�,
த�ைழ கா�க அவ� �ைன����கலா�”. 50க��� �ற�
�ைழ�� நட�த ேவ� �ஷய�க� �ைட�ததா� த�ைழ
ைக�����கலா�.. இ��யா�� ெமா��ப��, இன�ப��
ெகா�டா� வ�ைச�� , மைலயா� 100%; க�னட� 100%;
த�ழ�…??? ���ற� த�ழ�க� ஏ� கைட� இட���
இ���றா�க� எ��.
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ஒ� ப��த�வாள�� வா���ல�.

பல�� �ரா�ட ப��த�ைவ �ம����றா�க�. அத��
�ல� ��ற� ெகா��றா�க�. ச�, ஏ� ப��த�ைவ
�ம����ேறா�. ப��த�ைவ �ம���க ேவ��ய
அவ�யெம�ன? அைவ ப��த�� எ�� ெசா�� ெகா��,
ப��த�வாக இ�லாத காரண�தா� �ம���க ேவ��ய
�ைல�� த�ள�ப��ற�. இேதா ஒ� உதாரண�. ஒ�
�ரா�ட� ப��த�� ��ட��� ஒ� ப��த�வாள� ேப�ய
ேப�� இ�. இைத ஒ� ப��த�வாள�� வா���ல�
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எ��� ைவ�� ெகா�ளலா�.
“எ�க��� ��தைல ஏ� தா� வ�கா��. ெச�ைன��
க�ண� �ைல இ��க�ப�டேபா� எ��ட� �ல�
ேக�டா�க�. க�ண� �ைல இ��க�ப�ட� ப�� உ�க�
க��ெத�ன எ�� ேக�டன�. “இ��க� நாைள��
��தைல�� அ� ப�� எ�ன க��� ெசா�ல�ப��ற�
எ�பைத� ப��� ���� ெசா���ேற�. இ��த� ச�
எ�� எ�� இ��தா� ச�தா� எ�ப� என� ப�லாக
இ����. ச���ைல எ�ற க���� ெத���க�ப��
இ��தா� ஆமா� ச���ைல எ�� ெசா��ேவ�” எ��
நா� ெத� ��தேபா� அ�த ேதாழ�க� ஆ�ச�ய�ப���
ேபானா�க�.” எ�றா� ேமைட��.
சக ேதாழ�க� – இவ�� ப�ைல ேக�� ஆ�ச�ய�ப��
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ேபானா�களா�. ஏ� ஆ�ச�ய�ப�டா�க�. “இ� தா�
ப��த�வா? இ�வள� தா� ப��த�வா? இவ�க� தா�
ப��த�வாள�களா?” எ�� ஆ�ச�ய��ட� இவ��ெக��
�ய அ�ேவா� எ�த க���� இ��காேதா எ�� கவைல��
ப���ேபா���பா�க�. க�ண� �ைல�� ம��ம�ல,
எ�லா �ஷய�க���� இ� ெபா����. அதனா� தா�
ப��த�� ப�காச���� ஆளா�ற�. “ெவ����ழைம
யா���� பண� ெகா��க மா�டா�க� பா��பன�க�”
காரண�? “ெகா��க��டா�னா ெகா��க��டா�” எ��
ப�� வ��. அ�தைகய ஒ� க����தன�ைத தா�
ப��த�வாள�� வா���ல� இய���ற�.
“ப��த�� எ�றா� எ�ன? �வ� �ரா�க�� ��தனா
ச��ைய��, ����ப�� உண���ைய�� தா� அ��
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எ�� ெசா�ல�ப��ற�. அ������� த�ைம��
��ைமைய ப��த�� எ��� ெசா� லலா�. ஆனா�
அ�ப��த�ைவ ெப��� ம�த�ைடய ������
த�ைம���, ����ப�� ��ைம��ேம
ெசா�ல�ப���ற�.” எ�� ெப�யா� ெசா�ன� – அவ�
வ� ெச�பவ�களாேலேய �ராக��க�ப��ற�. “நா�
ஏ�கனேவ பல ப��க�� ெசா�� இ���ேறா�.
��தைலைய ம��� வா��தா�, பா��பன�க��
ப���ைககைள ம��� வா��தா� “��சய� �ண��
தவைளகளாக தா� இ��ேபா�” எ��.
இர�� உதாரண�களாக பா��பன ப���ைகைய ம���
வா��பவைர��, ப��த�� ஏ�ைட ம���
வா��பவைர��, அவ� த� அ�ைவ�� பா��ேபா�.
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நணப� ஒ�வ� – ச�பகாலமாக ��ள��� வ�� ஈழ�
���த ெச��கைள ��ைமயாக ந��பவ�. எ�ேபா��
ஈழ� ����, ��க� ���� ேசா எ�ன எ���றாேரா
அைத �ரணமாக ந�ப ��யவ�. “ஈழ� த�ழ�க��
அவல���� ��கேள காரண�” எ��ற ��தைன அவ��
ஆழமாக ேவ������த�. அதனா� இ�ப� ெசா�ேன�.
“இ�ப� க����தனமாக ஒ� சாரா�� க��ைத ம���
உ�ைம எ�� ந��வ� – எ�த ஒ� �க���, ச�பவ����
உ�ைமைய ம��� அ��� ெகா�ள ேவ��� எ��ற ந�
ஆ�வ���� ��கான�. இர�� தர��� க���, ப�க�
சா�ப�ேறா� க��� என ஒ� �ஷய��� – உ�ைமைய
அ��� ெகா�ள �ைறய தர��� க���கைள அ�ய
ேவ���. �ற� உ�ைம எ�வாக இ���� எ�பைத
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உணரலா�” எ�ேற�. ஆனா� ந�பேரா “ேசா ெசா�னா�
ச�யாக தா� இ����” எ�� உ��யாக ெசா�னா�.
வா��பாள�க�� இ�தைகய ���க�தன���� சாமா�ய�
எ�ேறா, ப��த�� இத�கைள வா��பவ� எ�ேறா
���ல��கைள ைவ�க இயலா�. அைத தா� ஆர�ப���
ெசா�ேனா�. “��தைல எ�ன ெசா��றேதா, அ�ேவ எ�
க����” எ�றவ�� ����. ��தைலைய வா��தா�
ேபா�மா? உ�ைமைய ப��த��ட� அ�ய இய�மா?
பா��ேபா�. ஈழ� ����, ��க� ���� ேசா ெசா�வைத
ம��� ந��� ஒ�வைர பா��ேதா�. அேத ேபால ��தைல
ஏ��� ேப�ைச ந�� – “��க� தவேற ெச�யாதவ�க�”
எ�� ந��� �ைளசலைவ ெச�ய�ப�ட ஒ� அ�பா�
ப��த�வா�ைய பா��ேபா�.
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ஒ� ப��த�� ந�ப�ட� ேப� ெகா����தேபா�,
“��க� ெச�த ப�ெகாைலக� ���த ேப�� வ�த�”.
அ�ேபா� “��க� ஒ� ���யைன �ட ெகா�ற�
இ�ைல” எ�றா�. “எ�ப� ெசா���க” எ�� ேக�ேட�.
“��தைல�� இ�வைர அ�ப� ஒ� ெச�� வ�தேத
இ�ைல” எ�றா�. ���� தா� வ�த�. அதனா� தா�
இவைர ப�� ெசா��� ேபா�, “�ைளசலைவ ெச�ய�ப�ட
ஒ� அ�பா� ப��த�வா�” எ�� ெசா�ேனா�.
அவ��காக ேத� ���� ��தைல(ச�, 23 மா�� 2013
)�� வ�த இ�த ெச��ைய கா��ேனா�.
“ேக��: ��தைல���க� இல�ைக�� ��களவ�கைள�
தா��ய��டா? – ேசல� இரா�. �.�ரம��� ப��:
ெபா�வாக இ�ைல; ��கள இரா�வ �ர�க�
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��ப�டேபா��ட ம�தேநய��ட� நட��யைத
அவ�கேள ��, ெச���தா�க�� இல�ைக�ேலேய
வ���ள� ; எ�காவ� அ�� ��த�ேபால ஒ��ர��
ச�பவ�க� நைட ெப����கலாேம த�ர, ேவ��ைல.”
ேதாழ� வா��தா�. “இ�� ��க� ப�ெகாைலக�
ெச����பா�க�” எ�� உ��யாக ெசா�ல��ைலேய”
எ�றா�. ெச��ைய ஆதார��ட� கா��னா��, அழகாக
ந��வ�� ��யாக இ���றா�.
ேக�� ேக�ப� தா� ப��த�� எ�பா�க�. இவ�கேளா
த����� ப��� ப��த�ைவ ைவ�����றா�க�.
“ேதாழேர, இ�� ��க� ப�ெகாைலக� ெச����பா�க�”
எ�� உ��யாக ெசா�ல��ைல தா�. அேத ேநர�
உ��யாக ப�ெகாைலக� ெச�ய��ைல எ�� ஏ�
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ெசா�ல��ைல. அ�ப� ெசா�னா� ேகவல�ப������
ப��த��. அ�ெகா���, இ�ெகா��மாக எ��றா�க� –
அ�� த�ழ�க�, ��கள�க�, ����க�” எ�� ச�சமமாக
இ��பா�க�. அ�ெகா���, இ�ெகா��� எ�� ெசா��
இ��க��டா�. அ�� ���, இ�� ��� எ�� ெசா��
இ��க ேவ��� ேதாழேர. ெமௗன��� வ� எ��
கைலஞ� �.க�ணா�� ெசா�வைத ேக��க�
“இள�தைலவ� ரா��கா����, நாவல� அ��த��க��,
ேயாேக�வர��, ���த��, �� சபார��ன��,
ப�மநாபா��, ேயா��வர�� ெகா�ல�ப�ட ேபா�,
அவ�கைள இழ�த மைன� ம�க��, உ�றா�
உற�ன�க��, ந�ப�க�� க��� ெப���ய ேபா� –
அவ�கேளா� ேச��� க��� ���வத�� என�� உ�ைம
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இ�ைலயா?” எ�� ேக�டா�. கைலஞ� க��� ��ட
அைனவ�� ��களா� ெகா�ல�ப�டவ�க� தா�. கைலஞ�
ெசா�னாலாவ� ந����களா” எ�� ேக�ேடா�.
“��யா�. ��தைல ஏ� ெசா�னா� தா� ந��ேவா�.
��தைல ஏ� – ��கைள ப�ெகாைலயாள�க� எ��
ெசா�னா� தா� நா�க�� ெசா�ேவா�.” எ�றா�. அ�
நட��ற கா�ய� இ�ைலேய. ேசா எ�ப� ��கைள
ந�லவ�க� எ�� ெசா�ல ேபாவ��ைலேயா, அேத ேபால
�ரம�யா� ��கைள ப�ெகாைலயாள�க� எ�� ெசா�ல
ேபாவ��ைல. யா���� எ�த �ஷய���� உ�ைமகைள
ப��த�ய ேவ��� எ��� ேதா�ற ேபாவ��ைல. இ�
ஒ� உதாரண� ��சய� த�� ச�க���� தா� ெப�ய
��னைட�. இ�ப��தாேன ஒ�ெவா� த�ழ�க��
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�ர�சைனக�� ஆ��ெகா� �வாக இ��� ெகா��…
த�ைன தாேன அ��� ெகா��ற� த�� ச�க�.
இேதா இ�ெனா� உதாரண�. க�நாடக மா�ல �த�வராக
��தராைமயா பத� ஏ�ற��, “வ���டார�யா
ப��த�வா� ��தராைமயா – க�நாடக �த�வராக. இ�
கா�� �ர�சைனைய ம�த ேநய��ட� அ��வா�” எ��
அ�யா �.�ரம� ஒ� ப�க���� க��ைர ���னா�.
ஆனா� நட�த�? நா� ப��த�வா� அ�ல – க�நாடக
வா�, ெப� மைழ ெப�தா� தா� த�ழக���� த��� ”
எ�� எ��ர�பாைவ ேபா�ற இைட�ர�பாவாக மா�
உ�ளா� ��தராைமயா .
ஆனா� அைத ப��ய ெச��ையேய ��தைல��
காண��ைல. இ�ப� இ���ற� �ரா�ட�க�� ���க�.52

இைத வா��� ஒ�வ� உலக ப��த�ைவ வள��க
ேபா�றானா? உ��� அ�ைவேய வள��க இயலா�. ஒ�
ப��த�வா�, “��தைல – க�நாடக �த�வ�
��தராைமயாைவ க���தா� தா� நா�� க���ேப�”
எ�� ெசா�னா� த�ழ�க�� ��� அ�கைற இ�ைல,
ப��த�� ���த ெத��� இ�ைல எ�� தாேன அ��த�.
��ள� வாசக��� இ�த �ண�� தவைள �ைல ச�.
ப��த�வாள���? “ச�யாக இ��தா�� ச� பா��க
ேவ��ய� தாேன ப��த�� ப�” அைத
ெச�ய��ைலேய ப��த��.
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ெகா�ைக�காக ேமாச� ேபாகலாமா?

கா��காக ெபா� ெச�� ேபா�பவைன �ட ேமாசமானவ�,
ெகா�ட ெகா�ைக�காக ெபா� ெச�� ேபா�பவ� எ��
�ல க��ைரக�� ெத������ேதா�. அ�� எ�தெவா�
மா�ற�� இ�ைல எ�� ��������ற� �ரா�ட
ப��த��. ேந�� காைல�� ஒ� ெச�� வா��ேதா� –
�னச���,
“மகாரா��ரா��, தாேன அ�ேக �வா�� நகர� உ�ள�.
இ�, ஜ��� ெதா���� �க� ெப�ற�. ஏராளமான
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ெதா�லாள�க� இ�� வ��ெச�வதா�, பா�ய�
ெதா��� ஈ�ப�ேவா� எ���ைக அ�க��த�. ெவ�
மா�ல�க�� இ���, �ேரா�க�க�� �ல� ெப�கைள
வரவைழ��, பா�ய� ெதா��� ஈ�ப���, பல�, லாப�
ச�பா��� வ���றன�.
இ���ள �பசார ��� ஒ���, ெவ� மா�ல���
இ���, ��தாக அைழ�� வர�ப�ட, 29 வய� ம��க�த�க
இள�ெப�ைண, பா�ய� ெதா��� ஈ�ப��ப�
க�டாய�ப���ன�. அ�த ெப�, இத�� இண�க��ைல.
ஆேவசமைட�த, �பசார ��� உ�ைமயாளரான ெப�,
த��ட� இ��த ஆ� அ�யா�க�� �ைண�ட�, அ�த
ெப��� மா�பக�கைள �����, ��ரவைத
ெச���ளா�. �பசார ����� உ�ைமயாளரான ��
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எ�ற ெப�, ேபா�சாரா� ைக� ெச�ய�ப�� �ைற��
அைட�க�ப�டா�.
மகாரா��ரா மா�ல��� நட�த, இ�த ெகா��ெசய�
எ�லா �னச�க��� வ����த�. ேந�ைறய மாைல
ப��த�� ெகா�ைக�காக நட�த�ப�� ப���ைகயா�
��தைல�� இ�த ெச�� வ�����ற�. இ�த தைல���,
“�ஜரா� – ேமா� ஆ����, �ப�சார���� உட�படாத
ெப��� மா�பக�க� அ���!” �ஜரா� மா�ல��� இ�த
ச�பவ� நட�த� ேபால தைல����, ெச���� இ�த
ச�பவ� எ�த மா�ல��� நட�த� எ�பைத �ட
ெத���காம� ெச�� ெவ�������றா�க� –
ெகா�ைக�காக ேமாச� ேபான �ரா�ட ப��த�வாள�க�.
��தைல�� வ�த ெச��. “�ஜரா� மா�ல������ 24 56

வய� ெப�, ெப�றவ�களாேலேய ��பைன
ெச�ய�ப���ளா�. இத�� உட�ைதயாக அவ��
சேகாதர�க�� இ����ள ெகா�ைம �ஜரா���
�க����ள�. தாேனைவ அ��த �வ�� ப����
அ�மா� ேத�� எ��ற இட��� உ�ள �ப�சார
����� ��பைன ெச�ய�ப�ட அ�ெப�, �ப�சார�
ெதா���� உட�படாததா� ெதாட��� ��தரவைதக���
உ�ளானா�.
�ப�சார ����� ��வா� 24 வய��ள அ�ெப�ைண
த� அைற�� அைட�� �கெர�டா� ��� �� ����
உ�ளா�. அவ�ட� த�ைன ம���வ மைன�� அைழ��
ெச��மா� அ�ெப� ேவ����, ம���வ ���ைச��
ெகா�� ெச�ல ம����ளா�. ேம�� இர�� நா��
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அ�ெப��� மா�பக�கைள�� அ���� உ�ளா�.
அ�ெப��� கதற� அ�த ெத� வ�ேய ெச�றவ�க���
எ��யதா� காவ� �ைற�ன��� தகவ� ெச���ள�.
காவ��ைற �ன� அ�த இட���� ெச�� அ�ெப�ைண
��� இ��ரா கா�� ம���வமைன�� ���ைச��
ேச����ளன�. ஆனா�, அ�ெப��� �ைலைம
ேமாசமாக இ��பதாக� ��ய ம���வ�க� உடன�யாக,
தாேன ெபா� ம���வமைன��� ெகா�� ெச��மா�
����ளன�. பா��க�ப�ட அ�ெப� அ������ எ���
ேபச ��யாதவராக உ�ளா�.
�வ�� காவ� �ைலய ஆ�வாள� இ�ச�பவ� ����
��� ேபா�, பா��க�ப�ட ெப� ேபச ��யாம�
அ������ இ���றா�. இத�� காரணமான �� ��� 58

எ��ற ெப� ைக� ெச�ய�ப���ளா�” எ�றா�.
இ�வழ��� அ�ெப��� சேகாதர� களான ஆல�,
அ�ச� உ�பட ேம�� இ�வ� தைலமைறவா� உ�ளன�.
இ��ய த�டைன� ச�ட����� 325,326,370 ஆ�ய
���க���� வழ���ப�� ெச��
தைலமைறவானவ�கைள�� காவ��ைற ேத� வ��ற�”
எ��ற� ��தைல ெச��.
மகாரா�ரா�� நட�த ச�பவ�ைத �ஜரா��� நட�த�
ேபால, கா�ட �ய�����றா�க�. இ� த�கைள தா�கேள
ஏமா�� ெகா�� உ�ைம�� சமா� க��� ெசய�
அ�லவா? இ�த ச�பவ� எ�ப� பா��கப�����ற�.
எ�ப� பா��க�ப����க ேவ���. �ஜரா� ��
ெவ��ைப கா� உ�ழ மா��ரேம, இ�த ச�பவ�
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பய�ப��த�ப�����றேத த�ர, ேவ� யாெதா�
அ��வைலைய�� அவ�க��� ஏ�ப��த��ைல.
ச�பவ�, ேதச��� ெப�க��� இ���ற
பா�கா���ைமைய ெவ��ப����ற�. அ� ���த ச�க
அ�கைற ெச���� ெவ��பட��ைல. எ��கைள ���
���க ஒ� வா���. பய�ப��� ெகா��றா�க�. நா�
�ரா�ட ப��த�வாள�கைள �ம���ப�, �ல���
ேகாப�ைத ஏ�ப����ற�. காரண��லாம� யாைர��
�ம���க ேபாவ��ைலேய. ெகா�ைக�� ேமாச�
ேபாகாம�, ேந�ைமயாக இ�த ெச�� �ர���க ப����தா�
– ந� இ�த �ம�சன ப���ேக அவ�ய��ைலேய.
தவ� எ�ேக நட�தா�� ெபா�� எ�பவ� ம�தனா
அ�ல� எ�ேக தவ� நட��ற� எ�� பா���, இட���� 60

த��� ெபா�� எ�பவ� ம�தனா? �ஜரா������
அைழ�� வ��, இ�த ெகா�ர ெசயைல மகாரா�ரா
மா�ல��� �க��� இ���றா�க�. ஒ� ேவைள
மகாரா�ரா மா�ல��� பா.ஜ.க ஆ���������தா�,
இ�த ச�பவ� எ�த மா�ல��� நட�����ற� எ��
ஈேரா� க�ணா� ேபா�� ெகா�டவ�க� ெத���
ெகா����பா�க�.
ஒ� ��ற�ைத, அ��� மக���� எ�ரான ��ற�ெசயைல
– சா�, ெமா�, மத�, இன� கட�� க���க ேவ���. ந�
�ரா�ட ப��த��, அைத ெச�யாம� – ��ற� ெச�தவ�
ச� �.� ராஜாவா, ச� �� �க� ���யான�தாவா எ��
பா��ப�ேலேய த� ப��த�ைவ ெதாைல��
ெகா�����ற�. நா� எ�ேபா�� ெசா�வைத தா�
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இ�ேபா�� ெசா��ேறா�. “ெகா�ைக�காக ேமாச� ேபா��
இ�த ப��த�� இ��பதா� தா� எ�ன ��ேயாஜன�.
இ�லாம� ேபாவதா� தா� எ�ன ந�ட�”
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பண���காக எ��பவ��,
ெகா�ைக�காக எ��பவ��

“ஒ��க�ப�டவ�க�� �ரைல ஒ��க ெச�ய ைவ�ப�
ப���ைகக�தா�” எ��ற தைல����, “பண�
வா���ெகா�� ஆதாய ெச��க� ேபா�வைத த���க
ேவ���.” எ��ற உப தைல���� ப��த�� ஏ�
��தைல�� ஒ� ெச��. இ��ய ப���ைகக� ச�க�
(அ�எ�எ�) 75 ஆ� ஆ��, பவள �ழாைவ �����
��யர�� தைலவ� �ரணா� �க�� ச�ப��� ெதாட��
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ைவ�தா�. அ��, அவ� ேப�யைத, ��தைல ஏ���
வ�தைத ����ய வ��� த��ேறா�.
“பண� வா���ெகா�ேடா, பண� ெகா��ேதா எ�த�த
ெச��ைய�� ெவ���� �ட ���� எ�� �ல�
எ����றன�. இ�த ஆதாய� ெச��க� இ���
பரபர�ைப ஏ�ப���வ�ட�, தவறான தகவ�கைள
உ�ைம ேபால உலவ ����றன ஊடக�க�. இ�த�
ேபா�� தவறான�. இைத உடேன த��க ேவ���.
இத��� ப���ைகக�தா� �ய�� எ��கேவ���.
இத�� அவ�கேள ஒ� �ய ெதா�� ��ப�ைத ெகா�� வர
ேவ���. அ�ேபா� தா� இத�� ��� க�ட ����.
நா�� வள�����, பா�கா���� ���யமாக அ�க�
வ��ப� ப���ைகக�, ஊடக�க� தா�. எ�த ஒ� ���ய 64

�ஷய� ப��ய �வாதமாக இ��தா��, எ�த�த
மனமா�ச�ய� இ��, சாதக பாதக�கைள ெவ��பைடயாக,
மனசா���� �ேராத��லாம� ைகயாள ேவ���.
அ�ப��ப�ட �வாத�களா� தா� ��ய ��� �ைட���;
ம�க��� ����ண�� ஏ�ப��; இ�� ஒ�� மைற�
�டேவ �டா�. ெபா� வா��ைக�� உ�ளவ�கைள
�ைற�ப���� �க ���ய ெபா���� ப���ைகக���
உ�ள�.
அ�ப� இ����ேபா� உ�ைமயான ெச��கைள ம���
ேபாட ேவ���. ம�க�ைடேய பரபர�ைப ஏ�ப��த
ேவ� �� எ�பத�காக தவறான, க�பைன ெச��கைள
ேபாட��டா�. உ�ைமயான, ப��தா��த தகவ�க���
க�பைன, ெபா�யான தகவ�க� ஈடாகா�. ம�க�ட�
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எ�ேபா� உ�ைம ெச��க� தா� எ�ப��. ப���ைக ��
ந���ைக ஏ�ப����. வத��க�, �����க� எ�லா�
ேபாக�ேபாக ம�����. ெபா�ம�க����,
அவ�க���� ப�கைள ெச��� அர�ய�வா�க�,
அ�கா�க� இைடேய க�கா��� ப�ைய
ேம�ெகா�வ�, ���ய கால க�ட�க�� ���ைல��
ஏ�ப இ� தர��ன���� இைடேய ம��ய�த� ெச���
கடைம ஆ�யைவ எ�லா� ப���ைகக�� தைலயாய�
ெபா���க�.
ந��த, ஏைழ ம�க��, ஒ��க� ப�டவ�க�� �ரைல
ஒ��க� ெச�வ�, அவ�க� வா��ைக தர� உயர, க��,
ேவைல வா���க� ேபா�ற ேம�பா�� நடவ��ைககைள
�ராக ெச�ய ைவ�ப�� ப���ைகக� தா�. ஆனா�,
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ப���ைக ெச��க�� இ����, ம�கலான �ைல��
ம��� ஆ��க� ெச��த� �டா�. ெச��க�� ெத��
ேதைவ; உ�ைம ேபச ைவ�க ேவ���. ெபா� �டா�;
க�பைன, க���கைதக��� இட� தர� �டா�.
ப���ைகக�� ச�� மக�தான�.
அைத தவறாக ம���ட��டா�. த� ம�த ஒ��க�கைள
ேம�ப���வ �� இ��� நா�ைட வள���� பாைத��
ெகா�� ெச�வ�வைர ப���ைகக� ப�ைக ��ைமயாக
பய�ப��த ேவ���.” எ�� ஜனா�ப� த� உைர��
�����டா�. ந�றாக தா� ேப� இ���றா�. �ரா�ட
ப��த�� ஏ� ��தைல�� வ�ததா� – இ�த ெச��
த���வ� ெப�வேதா�, இ�க��ைர ந�ைம ேம��
����க ைவ�பேதா�, இ��ய ஜனா�ப� �ரணா� �க��
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ெசா�ல தவற ��ட �ல �ஷய�ைத ெசா�ல ைவ��ற�.
அ� எ�ன ெசா�லாத �ஷய�. பண���காக ஆதாய
ெச��கைள ெவ���� ப���ைகக� ஒ� �ற� எ�றா�,
ெகா�ைக எ�� ���ெகா��, த�க�
��ய�����யவ�க�� பாதகமான உ�ைம ெச��கைள
மைற��, சாதகமான ெபா� ெச��கைள அர�ேக���
இ�ேவைல�� ம��ற� ப���ைக �ைற�ேலேய
நட��றேத. அைத ப��த�� ஏ� ��தைல�� ெச��றேத.
ஜனா�ப� ெசா�ன பல க���க� ப��த��
ப���ைக��� ெபா���வ� ெவ�க�ேகடான �ஷய�
இ�ைலயா?
இ� ���� நா� பல க��ைரக��, ��ேப
ெத�������ேறா�. “எ�த ஒ� ���ய �ஷய� ப��ய 68

�வாதமாக இ��தா��, எ�த�த மனமா�ச�ய� இ��,
சாதக பாதக�கைள ெவ��பைடயாக, மனசா����
�ேராத��லாம� ைகயாள ேவ���.” எ��ற
ஜனா�ப��� எ���கைள த�க� ப���ைக��
ேபா�டா� ம��� ேபா�மா? “க���ெகா� கா����,
சா��ெகா� ����, மத���ெகா� �யாய��” ேப�வைத
���த ேவ�டாமா? இ� பண���காக ஆதாய ெச��
ேபா�வைத �ட அ����ைலயா?
ஒ� ப��ம�ற� ைவ�கலா�. “பண���காக ெபா� ெச��
ேபா�பவ� ஆப�தானவனா அ�ல� ெகா�ைக எ��
ெசா�� ெகா�� ெபா� ெச�� ேபா�பவ�
ஆப�தானவனா” எ��. ஒ� க�� ஊழ� ெச��ற�. அைத
��� �தமான ஊடக�யலாள�க� எ�ப� ெச��
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ேபா�வா�க� எ�� பா��ேபா�. உ�ைமைய எ�த
ேவ��� எ�� �ைன��� ஊடக�யலாள� “��ற�ைத
தா� பா��பாேர த�ர ��றவா�கைள பா��க
ேபாவ��ைல”.
இர�டா� வைக ேப�வ�க� யா� எ�� பா��தா�, இ��ய
ஜனா�ப� ����கா��ய பண� வா�� ெகா�� ஆதாய
ெச�� ெவ���ேவா�, ��றாவ� ரக� யா� எ��
பா��தா� ந�ம ஊ� ப��த�� ம��� ��ேபா�� ஊடக
வைகயறா�க�. ��� ைவ�தவைன, ஊழ� ெச�தவைன,
பா�ய� வ�ெகா�ைம ெச�தவைன – ேந�ைமயாக
க����ற �ரா� இ�லாம�, “த� இன�தவனா, த�ைம
ேபா�� �ரா�ட ��டமா, த� ப�கா�யா” எ�� பா���
அத�ேக��ப சாதக, பாதக ெச��க� ெவ���பவ�க�.
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இ�த ெச�ைககளா� – ச�க���� எ�வள� ெப�ய
���ைன ெச�� ெகா�����றா�க�. இ��ய
ஜனா�ப��� த�ழக �ரா�ட ப��த�வா�க�� அர�ய�
எ�லா� ெத�யாததா� – த� ேப���, “எ��பவ�க� –
ேவ��யவ�, ேவ�டாதவ� எ�� பா��� ஆதாய
ெச��கைள ெவ��ட��டா�” எ�� ����ட��ைல.
பண���காக ெச��ற அைன�� ��தலா�ட�கைள�� –
ெகா�ைக எ��ற ெபய�� ெச�தா�, அ� ��தலா�ட�
எ�� ஆகாதா? பண��� �தான ேமாக� �ைற�த
��னா� – பண�ைத வா�� ெகா�� ஆதாய ெச��க�
ெவ���டவ� �ட ���� இ��பா�. அதனா�
“பண���காக ெபா� ெச��கைள ெவ���பவைன �ட,
�க ெப�ய ஆப�தானவ�க� – ெகா�ைக, இன� எ��
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ெசா�� ெகா�� உ�ைம ெச��கைள மைற�பவ�கேள”
எ�ப� நம� தா�ைமயான, அேத ேநர� உ�ைமயான
க���.
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ப��த�வாளைர�� ��டா� என
ெசா�ல யா� காரண�

கட�ைள ந���றவைன ��டா� என �லபமாக ெசா�ல
����. காரண� – அவ� ெகா���ள ��டா�தனமான
�டந���ைக. நா� ப��த�வாளைன�� ��டா� என
ெசா��ேறா� – ைத�யமாக. அ�ப� ந�ைம ேபச ைவ�க
யா� காரண�. ��சய� ப��த�வாள�க�� ��டா�தனேம
அ�� ேவெற�ன காரணமாக இ��க ����.
ப��த�வாள�ட� ��டா�தனமா? அ� சா��யமா. ஏ� 73

இ��கா�. உ�ைம�� �ைல ேபாகாம�, ெகா�ைக��
�ைல ேபானா� – அ�ேக ��டா�தன� தானாக
வ�����.
அ�த ெகா�ைக�� ஆ��க� எ�ேறா, நா��க� எ�ேறா
���யாச� இ��க ேபாவ��ைல. ப��த�வாளைன��
��டா� என ெசா�ல ைவ�த இர�� �ஷய�ைத இ�ேக
ப��ேறா�. ��� ச�ட� ேபரைவ ேத�த�� ெவ�� ெப��
ஆ�� அைம�த ெக��வா�� ஒ�ெவா�
நடவ��ைக��� ��ற� க�� ���� அல� ஆரா���
க��ைர �(�)��ய� �ரா�ட ப��த�� – ஆனா� அ�த
ஆரா�த��� ேகா�ைட ��ட�.
ெட���� ஆ� ஆ�� க�� பத�ேய�ற�� –
அைம�ச�க� ஒ�ெவா�வ�� சா�ைய�� ������
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ேப�ய�. ஒ�வ�� ஒ��க�ைத ப�� ேபசாம�, அவ�க��
சா�ைய ��ப���, அ� ப�� ேப�ய� �த�
��டா�தனெம�றா�, அ�த இ�ேவைலைய �ட
ஒ��காக ெச�யாம� – த��� தவ�மாக ஒ� ச�டம�ற
உ���னைர ப�� எ��ய� இர�டாவ� ��டா�தன�.
அர��த ெக��வா� அைம�சரைவ�� மக�� ம���
�ழ�ைதக� நல��ைற அைம�சராக, மக���� ெப�ைம
ேச�����தமாக, த� இ�ப�� எ�டாவ� வய�ேலேய
பத�ேய�றா� ரா�� ��லா. அவைர, ப��த�� ஏ�
��தைல இ�ப� அ��க�ப��� இ��த�. “ரா�� ��லா
எ�ற அைம�ச�� ெபய�� உ�ள ��லா எ�ப� மா�வா�,
மேக�வ� எ�றைழ�க�ப�� உய� ஜா� ப�யா�க��
ஜா�� ெபய�” எ��. அ�ப� அ��க�ப��த ேவ��ய
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��டா�தனமான அவ�யெம�ன.
இ�ைற�� �.�.க ேவ�பாள� ப��ய� ெவ�����ள�.
இ�ப� தா� ஒ�ெவா� ேவ�பாள�� சா� ����
ஆரா��ததா ப��த��. ரா�� ��லா எ�ற ெபயைர ம���
பா���, ெச���� ந�பக�த�ைம அ�யா�, அவ� உய�
சா��காரரா� இ��பாேரா எ��ற அ�மான���
ெவ��ப�ட� ம�ெறா� ��டா�தன�. அவைர சா�
ெசா�� �ம���த�� கயைம. தா��த�ப�ட ச�க�ைத
ேச��தவ� ரா�� ��லா. ஆ�ஆ�� க���� இைணயதள�
– த� ச�க ம�க�� அ������காக ரா�� ��லா
உைழ�பதாக ெத����ற�.
அைர�ைற �ஷய அ�தேலா� தவறான ெச��ைய,
சா�ைய ���த�ட� ஒ� இ� ேவைலைய ெச��
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இ���றா�க�. ேமா� த��� தவ�மாக ேப�வைத, ேக�
ேப��றா�க� – இவ�க�ட� ம��� எ�ன வா��ற�. ஒ�
த�� ெப�ம�, த� இ�ப�� எ�டாவ� வய�� – சா�
ெபய� ெசா�லாத க��யா� எ�.எ�.ஏ.,வா� மக�� ம���
�ழ�ைதக� நல��ைற ம���யா� இ���றா�.
ெப�ைம�படத�க �ஷய��ைலயா?
ஆனா� ெப��யவா�களா� இ�த ச�க�� ேப�ய
ெப�யா�வா�க� அ�� ெப�ைம ெகா�ள��ைல.
வா��க� தா� இ��ய அர�ய�� ெவ� ேவகமான
வள���ைய அைடய ���� எ��ற இ��ய ஜனநாயக���
��ைமைய த��ெபா� ஆ�� இ���றா� ரா�� ��லா. ��
தகவ� : ��லா எ�ற ெபய�, ரா���� ெபய�ட�
இைண�தத�� காரண� – ப�தா� வ��� சா��த��
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�க��த �ள�ப�. அைத உணராத அைர�ைற ப��த�� –
ரா�� ��லாைவ மா�வா�, மேக�வ� எ�� அள����ட�.
இ�ப� எ�தைன ேப� – இ�த ப��த�வாள�க�ட� மா��
ெகா�� �� �����றா�கேளா. ெபயைர பா��� த�க�
��டா�தன�ைத கா��யவ�க�, ஆைள பா��� கா��ய
��டா�தன�ைத பா��ேபாமா? ெவ�ைளயா� இ��தா�
பா��பனனா� இ��பா� எ��ற அ�மான��� கா��ய
��டா�தன�. ஒ� ��மா ந�க� – ஆபாச வசன�கைள
ேப��றா�. ச�க ஆ�வல�க� அ�த ந�கைர க���பா�க�.
��சய� – அ�த �ம�சன��� சா� பா��க�படா�, மத�
பா��க�படா�. ச�க� – ஒ� ம�த�� க��யம�ற
ெசயலா� பா��க�ப�� �ட��டா� எ��ற அ�கைற
ம��ேம இ����. ஆனா� �ரா�ட ப��த�� – சா�
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பா���, மத� பா��� த� �யாய தரா��� ேவைல
ெகா��த�. ஆபாசமா� வசன� ேப�ய அ�த ந�க�
பா��பனரா� இ��பாேரா எ�ற �க���, சா�ைய ஒ��த
ச�����க�� ப���ைகயா� ��தைல த�த தைல��.
“பா��பன ந�க���� க�டன�” எ��.
எ�ேற��, எ�ேக�� ச�ப�த�ப�ட ந�க� த� சா�
ெப�ைம ேப� இ��தா� �ட, அ�த தைல�ைப ம����
ஏ�கலா�. ஆனா� அ�ப��� �ைடயாேத. “ஆ�கைள
���க ைவ�க� ெப�கைள இ��ப��� �ைர�பட�க��
வசன� கா��கைள� ����வைத வா��ைகயாக�
ெகா������ பா��பன ந�க� ச�தான� ���
��ெகா�ளேவ��� எ�� ெப�க� அைம�� க�டன�
ெத�����ள�” உ�ைம�� ச�தான� வ��ய ச�க�ைத
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ேச��தவ�.
ேதா�ற�ைத பா��� ஏமா�த ப��த�� ஏமா�க�.
“ச�தான� வ��ய ச�க�ைத ேச��தவ�.” எ��ற உ�ைம
�த�ேலேய ெத�����தா� – ச�தான� ���த ெச��ேய,
அவ�க�� ப���ைக�� வ����கா�. ேம�� “வ��ய
சா�ைய ேச��த ந�க��� க�டன�” எ�� ெச�� ேபா��
���சைல எ�லா� எ��பா��க ��யா�. “ெபயைர பா���
ஏமா�� ஒ� ��டா�தன�. அ��� ேதா�ற�ைத பா���
ஏமா�� ம�ெறா� ��டா�தன�”.
எைத�� ேந�ைமயாக பா���ற �ற� இ�ைலெய�றா�
ப��த�� எத��. கட�� ந���ைகயாளைன ��டா� என
ெசா�ல இ���ற அ�தைன காரண��, ப��த�வாளைன
ெசா�வத��� இ��ப� வ��த�த�க�. ஆ��க�
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��டாளா� இ��ப�� எ�த ஆப��� இ�ைல.
நா��கேனா, ப��த�வாளேனா ��டாளா� இ��ப� தா�
ஆப�ேதா ஆப��.
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�மாைன �ரா�ட ப��த��
ைக��டேத�

நா� த�ழ� இய�க�தைலவ� �மா� “இ�� மத����
எ�ராக க��� ெத���ததாக” �� இ�� அைம��ன�
காவ��ைற தைலைம அ�வலக��� �கா� அ����ளன�.
அ��கா�� �ற�ப��ளளதாவ�., இ��மத கட��களான
�வ�, �நாயக� ஆ�ேயாைர ப�� அவ�றாக �மா�
ேப���ள ��ேயா கா��க� � ��� இைணயதள���
ெவ�யா���ள�. அ�� �மா�, இ���க� க�ைல
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கட�ளாக வ�ப�� ��ன� அ�த க�தா� ந�ைம
பைட�ததாக ����றன�. இ�� கட�� எைத�தா�
பைட�தா�.
அவ��� பைட�க�ப���ற ெகா��க�ைடையயாவ�
பைட�தாரா எ�ப� ேபா�ற வாசக�க� இட� ெப���ளன.
இ� இ���க�� மனைத ��ப���வதாக உ�ள�. எனேவ
இ��ய த�டைன ச�ட���ப� மத உண��கைள
��ப���யதாக �மா� �� வழ���ப�� ெச�� அவைர
ைக� ெச�ய ேவ���’’ எ�� �ற�ப���ள�. இ�
ம��ம�லா� இைணய���, ச�க வைல�தள�க��
�மாைன க���� எ�த�ப��� வ��ற�.
�மா��� ப��த�� க�� ெகா��த �ரா�ட
ப��த�வாள�க� – �மா��� எ�ரான, இ�த தா��தைல 83

பா��� ெகா�� ��மா தா� இ���றா�க�. சக
ப��த�வாள��� மதவா�களா� ஊ� எ�றா� “அவ�
த�� ேத�யவா�, இவ� �ரா�ட ேத�யவா�” எ��
பா��� ெகா����பதா �ரா�ட ப��த���� ெப�ைம.
பா��பன கமலஹாச��ேக “��வ�ப� பட���� ����
அைம��களா� ��க�” எ�ற�ேம, கம� அைழ�காமேல
ப�சாய���� ஆஜரான �ரா�ட ப��த�� இ�ைற�� பா��பனர�லாத �மா��� ஒ� ��க� எ�றா�,
“எ�ன ஏ�” எ�� பா��க��ட ேயா���ற�. எ�ன
காரண�. �ரா�ட ப��த�� “மத வ��ைறைய
த���ேக�க, ைவ���ள மத���ெகா� �யாய�
அள�ேகாைலேய – மத���ெக�ராக ேப� மா���ெகா��
���பவ�கைள கா�பா�ற��, “இவ� ேவ��யவனா,
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ேவ�டாதவனா… இவ��� �ர� ெகா��பதா�
நம�ெக�ன லாப�, ந� இய�க���ெக�ன ந�ட�”
எ�ெற�லா� பா���ற�.
�மாைன�� அ�ப� ஈேரா� க�ணா� ேபா�� பா��த��,
�ரா�ட���� “இ� ேதறாத ேக�” எ�� ���ததா� –
இ�ேபா� �மா� ப�கேம எ�த �ரா�ட ப��த���
தைலைவ�� ப��ப��ைல. ெச�ற �.�.க ஆ����
“இர�� �ைற �மா� ��ட� ச�ட��� ைகதான ேபா��”
– த� ேமைடேய� ப��த�� �ர�சார� ெச�த �மாைன
க�� ெகா�ள��ைல �ரா�ட ப��த��. �மா� தன��
ச�ெய��ப�வைத ஒ� ேபா�� மைற�� ேப�ய��ைல.
எ�த ஒ� க��ைத�� – ெப�யாேர ெசா�� இ��தா��,
க����தனமாக ஏ�ப��ைல. அதனா� தா� �ரா�ட
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ப��த�� �மாைன ைக�����ட� எனலா�. �மா���
மதவாத�� ஒ�� தா�. ப��த�வாத�� ஒ�� தா�.
ப��� �வ�க��� – �மா� இ�� மத�ைத
ேக���ேக�டைத வா����க�. இேதா �ரா�ட
ப��த�வாத�ைத�� ேக�� ேக��றா�. வா���க�.
“�ரா�ட� ெகா�ைக �ரா�ட� ெகா�ைக��றா�கேள. அ�
எ�ன? �ரா�ட� ெகா�ைக? நா�க வ��தா�
�யம�யாைத� ��மண� நட��வ�ேசா�! நா�க வ��தா�
�தைவ� ��மண� நட��வ�ேசா�! �றா�க. ேபா�கடா
ெவ���பய�களா!எ�க ஊ�ல பா��தா அ�ண�
ெச���ேபா��டா�. அ�ண� ெபா�டா��
ைக��ழ�ைதேயாட ����. த�� க�����டா�. �யா
ெச�� வ�ேச? கால� காலமா இ�ப��தா�
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நட��������. �����த ��மண� நட�� வ���ேடா�
�றாஙக.”
�மா� ேப�ய���ள உ�ைமைய �ர��க ��யாத
�ரா�ட ப��த��, அைர�ைறயாக த�ழ�க��
வரலா�ைற எ�த �ைன�� �ரா�ட ப��த�� – “�மா�
சா� ெப�க�� �ைல ேவ�, �ற சா� ெப�க�� �ைல
ேவ�” எ�� ���� பா��� க��� ெசா�ல �ைன�ற�.
இ�ேபா� தாேன �ரா�ட ப��த�� – ெப�க���
சா��ெகா��� இ��த உ�ைமைய எ���ய���ற�.
�மா� ெசா�ன� ேபால, “இ�வள� கால�� எ�லா
ந�லைவக�� எ�மாேளேய நட�த�” எ�� தாேன
�ழ�க��டா�க�. . அத� உ�ைம �ைல ெத�ய
வ��ேபா�, ெத�வத�� காரணமானவ�க� �� எ��ச�
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ப��றா�க�.
ஒ� ��னா� �ரா�ட ப��த�வாள� ெசா�னா�. “�மா�
ேக�ட�� எ�ன தவ�. எ�தைன �தைவ ெப�கைள, இ�த
�ரா�ட இய�க�ைத ேச��தவ�க� மண� ���தா�க�.
இவ�க�� தைலவேர, அ�த ந�ல கா�ய�ைத
ெச�ய��ைலேய”. உ�ைம தா�. எ�ப� இ��மதவா�க�,
“த�க� மத� அவமான�ப�ட�” எ�� ெபா���றா�கேளா
– அேத ேபால �ரா�ட ப��த�வா�க��
ெபா���றா�க�. “�ரா�ட ப��த���ெக�ராக க���
ைவ�தா�”. ஆனா� ஒ� ���யாச�. மதவா�க� க�ைண
கச�� ெகா�� காவ��ைலய���� ேபாவ� ேபால,
இவ�களா� ேபாக ��யா�. காரண� �ரா�ட
ப��த��ட� பாட� க�ற �மா� சாமா�யரா?
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�ல மாத�க��� �� மான�� அ�யா �.�ரம� –
���ண ெஜய�� ெகா�டாட�ப�வ� ����, த�
ப��த�� க��ைத ெசா�ல – இ�� அைம��க�
காவ��ைறைய நா�ய�. அ� ���� ��தைல�� வ�த
ேக�� ப��.
ேத�ப��ன�ைத ேச��த �ைர. ேத��� எ�பவ��
ேக��: ���ணைன� ப�� தா�க� எ��ய அ��ைக��
எ����� �ள����ளேத? இனமான அ�யா �.�ரம� ப��: ம��� ேவைல ெச�ய
ஆர�����ள� எ�பைத அ�ய ம���� ெபா���ற�!
(7.9.2013 ஞா��மல�)
உல�� எ�லாேம மா�த����ய�. நா� ப��த�� எ��
�ைன��ற �ல�� �டந���ைக ரகமாகேவ உ�ள�.
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�மாைன ேபா�றவ�க�, எ�ைம ேபா�றவ�க� அைத
ேக�� ேக��ேறா�. எைத�� �ள ப��தராய
ெசா��ேறா�. எ�த ��தைன�� ��வான ஒ�ற�ல.
அ�யா �.�ரம�ேயா – - நா� ெசா�வைத ேக��,
ப��த�� “ம��� ேவைல ெச�ய ஆர�����ள�
எ�பைத அ�ய ம���� ெபா���ற�” எ�� ம�ழாம�
பா��பன�கைள பா��ப� ேபால, எ��கைள பா��ப� ேபால
ந�மவ�கைள பா��ப� ச�யா?
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சா��ெகா� �� ேப�ய ப��த���
சாதைன

சா� பா��� ஒ�ெவா�வ�� ��ற�ைத�� அல� ஆரா��
�ரா�ட ப��த�� – அ�த ஆரா�த��� பல ேநர�க��
ேகா�ைட ���ற�. ெட���� ஆ� ஆ�� க��
பத�ேய�ற�� – அைம�ச�க� ஒ�ெவா�வ��
சா�ைய�� ������ ேப�ய�. ஆனா� அ�� �ட
ேகா�ைட – ெசா�ன உ�ைம�� ஓ�ைட. அ�த
அைம�சரைவ�� மக�� ம��� �ழ�ைதக� நல��ைற
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அைம�சராக, மக���� ெப�ைம ேச�����தமாக, த�
இ�ப�� எ�டாவ� வய�ேலேய பத�ேய���ள ரா��
��லாைவ, ப��த�� ஏ� ��தைல இ�ப�
அ��க�ப��� இ��த�.
“ரா�� ��லா எ�ற அைம�ச�� ெபய�� உ�ள ��லா
எ�ப� மா�வா�, மேக�வ� எ�றைழ�க�ப�� உய� ஜா�
ப�யா�க�� ஜா�� ெபய�” எ��. ஆனா� ப��த�� ஏ�
��தைல எ��ய� தவ� எ�� (ெபா� எ���)
ெசா�லலா�… அ�த ெச�� தவெற�� “அ���த
ெக��வாைல�� ��� ைவ�க��ைலேய ப��த��”
எ��ற நம� ப���� வ�த �யா� எ�பவ�� ����ட�
ெத���த�. �ற� – உ�ைம �ைல அ�ய
��ப�ேடா�..த�� ச�க�ைத ேச��தவ� ரா�� ��லா.
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சா�க���� ெப��தைலகைள எ�லா� ������ –
அர�ய�� �ைழ�த ஒ� ெப�ைண இ�ப� சா�ய
வ�ட����� ��������றன�.
ஆ�ஆ�� க���� இைணயதள� – த� ச�க ம�க��
அ������காக ரா�� ��லா உைழ�பதாக ெத����ற�.
அைர�ைற �ஷய அ�தேலா� தவறான ெச��ைய,
சா�ைய ���த�ட� ஒ� இ� ேவைலைய ெச��
இ���றா�க�. ஒ� த�� ெப�ம�, த� இ�ப��
எ�டாவ� வய�� – சா� ெபய� ெசா�லாத க��யா�
எ�.எ�.ஏ.,வா� மக�� ம��� �ழ�ைதக� நல��ைற
ம���யா� இ���றா�. ெப�ைம�படத�க
�ஷய��ைலயா?
வா��க� தா� இ��ய அர�ய�� ெவ� ேவகமான
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வள���ைய அைடய ���� எ��ற இ��ய ஜனநாயக���
��ைமைய த��ெபா� ஆ�� இ���றா�. தா��த�ப�ட
ம�க�� �ர���யான ரா�� ��லா�� வள���ைய ச�க
�� ேப�பவ�க� வரேவ����க ேவ�டாமா? ேமல�க
தகவ� : ��லா எ�ற ெபய�, ரா���� ெபய�ட�
இைண�தத�� காரண� – ப�தா� வ��� சா��த��
�க��த �ள�ப�. இைத உணராத அைர�ைற ப��த�� –
மா�வா�, மேக�வ� �ர���யா����ட�. இ�ப�
எ�தைன ேப� – இ�த ப��த�வாள�க�ட� மா�� ெகா��
�� �����றா�கேளா.
�ைற க�����க ��ெவ��த ச�க �� ேப�பவ�க��
ப�தைட�த பா�ைவ, ப�தாகேவ ����� எ�� உ�ள�.
ரா�� ��லா ��னா� ெதாைல�கா�� ��ப�. ஒ�
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ெச���� தவ� வ�வ� இய�ைக. அைத நா�
ெப��ப��த�� ����வ��ைல. கா���ண����ட�
���க�ப�� ெச��க� ���� ேபச தா� ேவ���.
“த�க� ப���ைக ெச���னா� -தா� ெபா�ய�க�
ஆ���ேடாேம” எ�� வ��� ப��த�� ஏ� அத�காக
வ��த� ெத���க ேவ�டாமா?
��� ந�க� ச�தான�ைத ப�� – இ�ப� தா� சா�ய
அவ�� ெச�த�. ந�க� ச�தான� ேதா�ற�ைத பா���,
பா��பனரா� இ��பாேரா எ�� �ரா�ட��� ப��த��
அைர�ைறயா� க��� (?) “பா��பன ந�க���
க�டன�” எ�� �ம���க – �ற� தா� ெத��த� –
வ��ய ச�க�ைத ேச��தவ� ச�தான� எ��. அ�த தவ�
���� எ�த ம���� இ�ைல. ெச�� ேபா�ட�, ேபா�ட�
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தா�. இ� தா� �ரா�ட ப��த�� .
இ�த வரலா�� �ற�� ��க எ��ைத நா�, தவ� க��
���� எ��� ேக���ட��டாதா�. வரலா� ெபா�களா�
�ர���ட��டா� எ�பேத ந� கவைல. ஆனா�
ெசா�ல�ப�� ெச���� உ�ைம�� ப�� ஏ�ப�டா�,
அத�காக ��ன வ��தேமா, ம��ேபா ெத���க
ேவ���. �ரா�ட ப��த�வாள�க� ���� ஒ� தவறான
ெச�� ெவ���டா�, உடன�யாக அத�கான ம��ைப,
உ�ைமைய உடன�யாக ப�� ெச�பவ�க� – �ற� ���த
தவறான ெச�� ெவ���வைத, ���தாரணமாக இ���
த���க ேவ���.
��ெபா� �ைற எ��யைத இ�ேக ��� கா�ட
�����ேறா�. “�த� நா� வ�� ெச�� ம�நா� ெபா� 96

எ�ேறா அ�ல� பல�� ந�பக�த�ைம�� ஊ�
�ைள��க ��ய ெச��யாக மா��ேபா� – �த� நா�
ெச��ைய ெவ���ட ஊடக�, ம�நா� மற�காம�
உ�ைம ெச��ைய க�டாய� ெவ��ட ேவ���. அைத
ெச�ய��ைல எ�� – ேபா� �ள�பர�தார�க�� ேமாச�
�ள�பர�ைத ேபா�ற� – இவ�க�� பா� ெச��.
பண���காக ெபா� ேப��ற �யாபா�க����,
�யநல���காக உ�ைமைய மைற��ற இவ�க����
எ�ன ���யாச� உ�ள�.
ஆனா� ��சய�, எ�த ப���ைகயாள���� “அ�த ெச��
உ�ைமய�ற�” எ�� �த� நா� ெத�யா�. அத�காக நா�
அவ�கைள க���க��ைல. ஆனா� “உ�ைம எ�ன”
எ�� அ��� ஒ� ெச�� வ��றேத – அைத அ����
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�ர���காம� ஒ��� ைவ�ப�� தா� ஊடக�க��
���� ெவ���, ��தலா�ட� இ���ற�. அைத தா�
ப��த�� ஏ� ெச��ற�. ெச�ற வ�ஷ� �ரா�ட� கழக�
தைலவ�� சேகாதர� – ச�கரா�சா�யைர ச���ததாக
பா��பன ஊடக�க� ெச�� ெவ���டன.
உடன�யாக �.க தைலைம, “தைலவ��� த��ேய
�ைடயா�. இ� ெபா�. ேமாச� ெச��” எ�� அ��ைக
ெவ���ட�. அ� ம�நா� ெச��யான�. �த� நா�
ெச��ைய ம��� வா��தவ� “உ�ைமைய உணராமேல
ேபாவா�”. பா��பன ஊடக�கைள ேபா�ேற ப��த��
ஊடக�க�ம இ��தால எ�ப�.அவரவ�க� க�கைள
��� ெகா�டதா� ம��� உலக� இ��� �டா� “.
ஒ� ெச��ைய மைற�பத� �ல� நா� ம�கைள
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ஏமா�ற��ைல. ந�ைமேய நா� ஏமா�� ெகா��ேறா�.
அைத உண��தா� ெச�� ெவ���வ�� ����,
ெவ��� ேதா�றா�. ஆைள��, ெபயைர�� பா���
ப��த�� ேஜா�ய� ெசா�னா� – இ� தா� �ைல.
சா��ெகா� ��ேய தவ�. அைத�� த�� த�பா� ெச�வ�
- அைத �ட ெப�ய தவ�. ..சா� பா��� ��ற��ைறக�
ேப�வைத ����னா� – ப��த��� ெப�ைம �ைலயா�.
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�ைலவா� உய���� காரண� யா�?
ப��த�� க������

இ�வள� கால�� �ைலவா� உய���� காரண� யா�
எ�� ெத�யாம� தா� இ��ேதா� அ�ல� ஆ����
இ���� கா��ர� அ�ல� ஆ���� இ���ற ஏேத��
ஒ� க�� எ�� தவறாக �ைன����ேதா�. ஆனா� ந�
��த� தவ� எ�� மான�� அ�யா �.�ரம�
ெத��ப��த �ய�����றா� – ஒ� ேக��, ப�� �ல�.
அ�த ேக��, ப�ைல வா��த �ற� ந� மன�� �ல
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ச�ேதக�க� எ��தன. அ�த ச�ேதக�கைள�� ப��த��
ெத��ப���னா� �க ந�ல�.
�ைலவா� உய���� எ�ன காரண�, யா� காரண� எ��
க��ண��த ேக��-ப�� இேதா.
ேக��: �ைலவா� உய��தா� ேத�த� ேதா�����
காரண� எ�� கா��ர� தைலவேர ஒ��� ெகா�ட
�ற���ட, ���� சைமய� எ�வா� ேபா�ற
அ��பைட� ேதைவயான ெபா��க� �� �ட �ைல
ஏ�ற�ப��றேத? – ெகா. �யாமளாேத�, ெச�ைன-10
ப��: கா��ர�� எ��க� – அ�ேகேய இ���றா�க�
ேபா��! �ல ம�க� ெதாட�ப�ற ��ண�க� எ�ற பா��பன
��யாேலாசைன யாள�க� அ��ைரக� ேவ�! இ�ப�
அதைன �ளா� ப�ள��� த����றன. �ட இ��ேத ��
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ப���� ���க ப�ட�க� ஆ��க��� அ�க��
இ���ற�. பாட� க��� ெகா�வதாக� ெத�ய��ைல!”
எ��றா� அ�யா �.�ரம�. ப��த�வாள�க� ெசா�னா�
ச�யாக இ���� எ�� அ�ப�ேய ந���டலாமா?
��ைதய அ�பவ�க�, அ�தைகய ந���ைககைள
ஊ�டாததா� – ச�யாக தா� ெசா�னதா ப��த�� எ�� ச�
பா��க ெசா��ற� ந� அ��.
கா��ர� ேபா�ற க��க�� – பா��பன ஊ��வ�
உ�ள�. அதனா� பா��பன ச�யா� �ைலவா� ஏ��
ெகா�ேட ேபா�ற� எ�� ப��த�� ��ப� ெசா�வைத,
அைர�ைறயாக ந��னா�� – பா��ப�ய�ைதேய ெவ��
����, �� ேதா�� �ைத��, ஆ���� வ�ததாக ெசா��
ெகா��� �ரா�ட ப��த�வாள�க�� ஆ����
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�ைலேய�ற� இ��ததா, இ�ைலயா எ�� ப��த��க�
தா� க�� ���� ெசா�ல ேவ���.
“ப��த��, ப��த�ேவா� க���
ெசா�ல��ைலயா��� பரவா��ைல. ��டா�தனமாக
க��� ெசா�வைத த���க ேவ���.” ப��த��
இ�ப�வைத அ�ம��க இயலா�. ெச�ற கைலஞ�
ஆ���� – ச�டசைப�� க����� க�� உ���ன�க�,
“�ைல உய�� ம�கைள ெப�மள� பா��பதாக
ேவதைன�ப�டா�க�”. அத�� கைலஞ�, “அ�ப� எ�றா�
ர�கநாத� ெத��� ��ட� இ�லாமலா உ�ள�” எ��
ேக�டா�. �ைலவா� உய�ைவ �யாய�ப��� ேபச
கைலஞ���, எ�த ��யாேலாசைன பா��பன�க�� எ��
ெகா��தா�களா எ�ன.
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ப��த�� ஏ�களா� ��தைல��, உ�ைம�� – �ல
வ�ஷ�க��ெகா� �ைற �ைலேயற�ைத ச�����. அ�த
�ைலேய�ற���� �ட பா��பன ��யாேலாசைன
யாள�க� ெசா�ன அ��ைர தா� காரண� எ�� ப��த��
அள����டா� ஆ�ச�ய�ப�வத���ைல. த�ழக���
“எ�ப��ப�ட ப��த��, எ�ப��ப�ட ப��த�வாள�க�”
எ�� �ய�காம� இ��க ��ய��ைல. �ைல உய����
– ப��த�� ெசா�ன காரண�ைத அவ�களா� ����க
���மா? ச�ப�த�ப�டவ�கைள ���னா� �ைல உய��
க���ப�மா?
�ைலவா� உய�� எ�றா� அத�கான உ�ைமயான
காரண� எ�ன எ�� அல� ஆரா��� எ�த ெபா�ளாதார
��ண��வ� ேவ���. அைத ப��ய அ�� இ�ைல
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எ�றா� ேபனாைவ �� ைவ�� �ட ேவ���. ஒ�
ஆ���� �ைல உய�� எ�றா� – ப����ற ம�க�
ெதாட�பாள�க� தா� காரண� எ�� ��க – இ�வைர எ�த
அர�ய�வா�க���� �ட ேதா�� இ��கா�. ஆனா� ந�
ப��த�வாள�க� “மா��ேயா������றா�க�”. ஆனா�
எ�ன? வழ�க� ேபால ெப�லா����றா�க�.
ப��த�� ��ைளக�, ப��த�� தைலைம ெசா�னைத
தவறாக ���� ெகா�� – அ��த �ைற சைமய� எ�வா�
�ைலைய கா��ர� உய���னா� – கா��ர� அ�வலக�
��� ஆ��பா�ட� நட��வத�� ப�லாக �ராமண
ச�க�க��ட� �� ஆ��பா�ட� நட�த, �ட�த
ேபா�றா�க�. �ைலவா� உய��, அ�யாய வ� ����
க��� ெசா�வ� – ப��த��க�� அகரா��� ஆ����
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ஆ�� மா��ற �ஷய�. த�க���
ேவ�ட�ப�டவ�க�� (காமராச�) ஆ���� வ� ����
���த எ������ வ�கால�� வா�� அ�யா �.�ரம�
எ��ய தைலய�க������ ஒ� ப��.
“எ�த நா��� எ�த� க�� ஆ� ��� வ�தேபா���,
அரசா�க�ைத நட�த �� ேதைவ. ��ைய� ெப��க
ெப��பா�� நா�� வ�க�தா� உ�ளன. 1. வ� 2.
க�டண வ�மான� (ர��, தபா�, ����ேரஷ� �ல�
வ�வ�) 3. கட� 4. ேநா�� அ�ச��த�. நம���
ெத��தவைர�� இைத�த�ர ேவ� வ�க� �ைடயா�
எ�ேற க���ேறா�. இ�த உ�ைம எ���க��
நா�கா��� உ�ள தைலவ�க���� ெத�யா� எ�� நா�
ெசா�ல மா�ேடா�. ெத���� மைற��, ����� ��னா�
106

தா� ஆ��க��ைய ���த ���� எ�ப� அவ�கள�
���.” எ��றா�.அ�ைற�� எ���க�� வ�ைச��
இ��ேதா� – ெப�யா�� ந�பரான ராசா���, ெப�யாரா�
க����� எ�ற அைழ�க�ப�ட �.�.க.,��.
ேம�க�ட � அ�யா �.�ரம� எ��ய தைலய�க
�யாய�க� – எ��க�� ஆ��க� எ�றா� மா�.
“அ�யாய�” எ�� ேபனா உள��. �ைலவா� ���த
அ�யா�� ப�ைல வா��தேபா� – �ரா�ட ேமைட �க�
க�ஞ� உ�மைலநாராயணக� ெசா�னதாக ப��த�� ஏ�
அ��க� ����கா���, “ெபா�ைய� ெசா�னா��
ெபா��தமாக� ெசா���கடா – அட ேபா�க�தவ�கேள”
எ��ற வாசக� தா� ஞாபக���� வ�த�. க�ஞ�
உ�மைல நாராயண�க�ராய� – யா��ேகா ெசா�ன�,
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த�சமய� �ரா�ட ப��த��க�� � ெபா��� ேபா�ற�.
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ேக�� ேக� எ�ேறா� - ேக��
ேக�டா� பா��றா�க�

“ஏ�… எத��… எ�ப�… ” எ�� ேக�க ெசா�னவ�க�,
“ேக�� ேக�பத� �லேம அ�யாைம எ��� இ�ைள
அக�ற ����” எ��� ெசா�ன ப��த�வாள�க� தா� –
ேக�� ேக�டா� ேகாப�ப��றா�க�. ஆ�ச�ய�ப����
உ�ைம தா�. “ெசா�வ� ஒ��… ெச�வ� ஒ��…” இ�
தாேன �ரா�ட ப��த��. அைதேய ேக�� ேக�ட���
ெவ��ப����றா�க�. ஒ� ேபா�� அவ�க� த�கைள 109

ேகாப�ப��த���ய ேக��கைள ����வ��ைல.
த�கைள த�மச�கட��� ஆ��த���ய ேக��கைள
����வ��ைல. த�க� தர�� ஆ�க� ���த ��ற
ெச��கைள �வா��க�� ����வ��ைல. அ��
எ�தைன உ�ைம அ�ல� ெபா� �ம����தா��, ேத���
ெத�யாத ேக��கைள ��� ஒ���� ம�� மாணவைன
ேபால ப��த���, அ�தைகய ேக��கைள ��� ஒ���
த���ற�. நா� ப��த�� ப���ைகயா� – உ�ைம��
வ�த ஒ� ேக��, ப�ைல (நவ�ப� 16-30 –
2013)ைமயமாக ைவ�ேத இ�த ப�ைவ ெதாட��ேறா�.
உ�ைம இத�� வ�த ேக��-ப��.
ேக�� : ��க� ப�� தவறான ெச��கைள ஊடக���
�ல� ெசா�� ��� �ற� வ��த� ெத���த ��ம� 110

�வகா� (இ.ஆ.ப. ஒ��) அவ�கைள� ப�� எ�ன
�ைன�ப�? – �.இரமண�, த�ைடயா�ேப�ைட. அ�யா
�.�ரம��� ப�� : இ�ப�ெய�லா� ேக�� ேக��
எம� ேநர�ைத தய� ெச�� �ண��கா��க�.
(��க� – ெப� ேபாரா�கைள பா�ய� வ�ெகா�ைம��
உ�ப���னா�கேள எ�பேத �வகா��� தவறான
��ற�சா��) அ� ���த ேக���� – �ரம�யா�� ப��
ச�யான� தானா? எ�லாேம ப��க� தா�. ஆனா� அ��
எ�தைன ச�யானைவ? ேநர��� அ�ைமைய
உண��தவ�க� ெசா��றா�க�. “இ�ப�ெய�லா� ேக��
ேக�� எம� ேநர�ைத தய� ெச�� �ண��கா��க�” எ��.
அ�ப�ெய�� ேக�� ேக�டவ� கால��� அ�ைம
ெத�யாதவரா – ேநர�ைத �ண��க. அ� அ�ப� அ�ல.
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நா� �த�� ெசா�ன� ேபால – �ரா�ட ப��த��
“த�ைம த�மச�கட��� ஆ���� ேக��கைள
����வ��ைலேய”. வாசக� “�பாவ��� ெவ�யான
பட�க�� எ� ��ப�” எ�றா ேக�டா�. ேநர�ைத
�ண���� ேக�� எ�� ஒ��க. ஆனா� இ�ப�
ேக��ைய ஒ���த� �ல�, உ�ைமைய
ெவ��ப��தாம� ேபாவத� �ல� – ��கைள
த�மச�கட��� ஆ����ேறா� எ�பைத�� உணர��ைல.
�வகா� அவ�க��� ப�லாக இ�த ேவைலைய ஆ��க
சா� ெச�� இ��தா� – ப��� ��� வா�� இ��பா�க�.
அத�கான வா����லாம� ேபா���ட� எ��ற வ��த�
�ரா�ட ப��த���� இ����. அதனா� தா� ப��
“பல�ன�ைத �ம�� ெகா���ள�”. அ�� நாணய�
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உ�ேளா�, த� வாசக�� ேக��ைய ம��க ேவ��� எ��
�ைன�ேபா� – எ�தைகய ப�ைல த����பா�க� எ��
பா��ேபா�.
அத�� �� ேக�� ேக�ட இரமண� ���� �ல
வா��ைதக� ேபசேவ���. ��சய� ப���ைக�� த�
ெபய� வர ேவ��� எ��ற அ�ப ஆைச�� இ�த
ேக��ைய ேக����க மா�டா�. அ�தைகய ஆைச
ெகா�ேடா��கான இட� உ�ைம ப���ைக அ�ல.
அத�� பல பா��ப�ய ப���ைகக� உ�ளன. அதனா�
இ�த வாசக� “�வகா� ேப�ய க��� ���� அ�யா எ�ன
�ைன��றா�” எ�� ெத��� ெகா�ள ேக����கலா�.
அ�தைகய வாசகைர -அவம��ப� ேபா�ற� – இ�த ப��.
இேத ேக��ைய ேவ� ப���ைக�� அ��� இ��தா�, 113

��சய� இைத �ட ேந�ைமயான ப�� �ைட����க����
எ�ப� ந� க���. எ�ன மா��யான க���ைன அ�யா
�.�ரம� த����க ேவ���. “ச�க��� எ�தைன
ெப�யவராக இ��தா�� – ஒ� க��ைத
ெவ��ப���வத�� ��, அ� ச�யான க��� தானா
எ�� உ�� ெச�� ேபச ேவ���. இ� ஒ� ேமாசமான,
அேத ேநர� அநாக�கமான ��ற�சா��. ேயா��காம�,
உ�ைம ெத�யாம� ேப���� �ற� �� வா��வ�,
வ��த� ெத���ப� அவ� வ��த பத��� ெப�ைம
ேச��பத�ல” எ��ற ���� இ�����க ேவ���.
ஆனா� அ�ப� எ�லா� ம�யாைதயான க��ைத ைவ�க
���ப��ைல – �யம�யாைத�கார�க�. இ�தைகய
ேக��க� வ�தா�, “ஏன�யா – எ�க உ�ைர வா�க��க”
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எ��ற ���� ப�� வ�வ� �யாயமா? �வகா�
சாதாரணமானவ� அ�ல.த� ப��கால��� ம��� அ�ல
-த�ேபா� வைர ஒ��க�ப�ட ��க�� ��ேன�ற����
�� ��சா� பா�ப��றவ�. �க ெப�ய இல��யவா���
�ட. அவ� “ஆன�தா�” எ��ற நாவ�� �ல� த�
ெபயைர – இல��ய உல�� �க அ��தமாக ப��
ெச�தவ�. அ�தைகயவ�ட� இ��� – உ�ைம
அ�ய�படாம� இ�த ��ற�சா�� வ����க��டா�. அ�
அவ� தவ�. வ��த� ெத�����ளா�. ந�ல�.
ஆனா� ேக��க�டேனேய வா��ைக பயண�ைத ெதாடர�
ெசா�பவ�க� – ேக�� ேக�ேடாைர உதா�ன� ப��
ெகா��� வாைய �ட ெச�த� தவ�. ேக�� ப��த��
இத��கான த���ட� உ�ளதா எ�� பா��கலாேம த�ர –
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த�ைம த�மச�கட���� உ�ளா���றதா எ��
பா��க��டா�.
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�ரா�ட ேப�ேசா� ேபா�� - த�ழ�
ஒ��ைம

ச�ப��� ��� �ஷய�கைள வா��க ேந��த�. �ரா�ட
தைலவ�க�, “த�ழ�க�� ஒ��ைம ���� ேப�ய
அ�கைற ேப��” ம��� அவ�க� ெச�ைகக�. ேப�ய
ேப�����, ெச�த ெசய���� ச�ப�த��லாம�
இ���ற� எ�பைத ���ல ச�பவ�க� ����கா��
த�ழ�க�ட� ஏ� ஒ��ைம��ைல எ�பைத ெவ��ச�
ேபா�� கா��ன… அதனா� த�ழ�க�� ஒ��ைம��ைம
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எ�ேக, எ�ப� �வ��ய� எ�பைத�� உணர ���த�.
�ரா�ட� கழக��� உ�ைம இத�� வ�த ஒ� ேக��
ப�� இ�. ? _
�. �வா�நாத�, ஊ�ற�கைர����� ேக�ட ேக�� :
க�நாடக��� யா� �த�வராக வ�தா�� கா�� ந����
�ர��ைன�� ெகாடா�க�ட�களாக இ���றா�கேள.
அத��, அ�யா �.�ரம� : அவ�கள� மா�ல உ�ைம,
���� _ ஒ��ைம _ இைவக�� ெவ��பா� அ�!
இ�ேக… அ�ய�ய ெசா�ல ெவ�கமா�ேத!” எ��
ப�ல���றா�. “ஏ� அ�யா��� ெவ�கமா��” எ��ற
ேக�� மன�� எ��த�. ஏற��ைறய எ�ப�
ஆ��க��� �� ெப�யா� எ��ய ஒ� க��ைரைய
வா��தா� “ஏ� ெவ�கமா��” எ�ப� ����. எ�ப�
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ஆ��களாக த�ழ�க�� ஒ��ைம�� எ�த
மா�ற���ைல எ�பேத “ெவ�கமா���� கார�மாக”
இ���ேமா?
ெப�யா�� க��ைரைய ���� த��ேறா�. “�தலாவ�
நம��� ஒ��த ஒ��ைமைய உ�டா��� ெகா�ளேவ���. அத�காகேவ பா�படேவ���. உ�ைமயான
ஒ��ைம ஏ�பட ேவ��மானா�, அத�� இைட�றா�
உ�ளவ�ைற எ�லா� ஒ��கேவ���. நம� நா���
ஒ��ைம� �ைற� எ�ப� ஒ� ேதச�தா��� ஒ� ேதச�தா�
எ��ற �ைற�� மா��ர� இ�ைல. ஒ� மத�த���
ம�ெறா� மத�த� எ��ற �ைற�� மா��ர� இ�ைல.
ந�ைம� ெபா��தவைர, அதாவ� இ�� ����ள
ெப��பா�ைம ம�கைள� ெபா��தவைர, ஒ� மத�த�

119

(இ���க�) எ�பவ�க��-��ளாகேவ அேநக �தமான
ெகா�ைம��, ஒ��ைம� �ைற�� இ��� வ��ற�”
எ��றா�.
அவ� ெசா�ன�� உ�ைம இ�லாம� இ�ைல. ஆனா�
இேத க�நாடகா ம��� ேகரளா�� அேத
ஒ��ைம��லாததாக ��� ஒ� மத�த�க� (இ���க�)
எ�ப� எ�த ஒ� �ர�சைன எ�றா�� ஒ��ைமயாக �ர�
ெகா���றா�க� எ�பைத அ��ட� ����ேதாேமயானா�
ப��த�� எ�ேக ேகா�ைட ��ட� எ�ப� ����.
����கண�கான த�ழக �னவ�க� ெகா�ல�ப���
எ��க�படாத நடவ��ைகக�, �ல ேகரள �னவ�க��
மரண���� எ��க�ப�டேத. எ�பதா�� கால த�ழ�
ஒ��ைம �ழ�க� எ�னவான� எ�ப� �னவ� ப�ெகாைல
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ச�பவ�க�� பா��கலா�.
த�ழ�க�� ஒ��ைம��ைம�� சா��� காரணமாக
இ��கலா�, ஆனா� சா� ம��� காரண� எ�ப�
��டா�தன�. க�நாடகா���, ேகரளா��� – ெபய���
��னா� சா�ைய �ற��� பழ�க� இ����ைல…
அ�ேக�� சா��� ப�ச��ைல… அேத ேநர� அ�யா
�.�ரம� ெசா�ன� ேபால, “அவ�கள� மா�ல உ�ைம,
���� _ ஒ��ைம _ இைவக�� ெவ��பா� –
�ர�சைனக��� ஒ���த �ர� ெகா��த�” எ�ப� இ�ேக
ஏ� இ�லாம� ேபான�. ம�க� தா� சா�ய�ைத
க���ெகா�� நா� ெப�யவனா, � ெப�யவனா எ��
ேமா� ெகா�� ��டா�களாக இ���றா�க�.
தைலவ�களாவ�, ப��த�� �ரா�ட தைலவ�களாவ� – சக
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தைலவ�கைள �ேராத� பாரா�டாதவா�, ஒ��ைம�ட�
த�ழ� நல�� த�ழ�க��காக அ�ல� �ரா�ட�க��காக
�ர�சைனக�� இைண�� ம�க� ஒ��ைம�ட� வாழ
���தாரணமாக இ��கலாேம. ஏ� அ� ��யாதா?
அ�ேக தாேன �ர�சைனேய. த�ழ�க��
ஒ��ைம��ைம�� தைலவ�க�� ெசய�பா�கேள ���ய
காரண� எ�பைத ஒ� ச�பவ��� வா�லாக உணர
���த�. ��சய� அைத வா��தேபா� அ����யாக தா�
இ��த�. ெப�யாேர இ�ப� எ�றா�? �ற தைலவ�கைள
��ற� ெசா�� எ�ன �ர�சைன.
அ�த ஒ� ச�பவ�. “ேத��ள�, ��ேம� ேபாரா�ட� ப��
�வா��க 1956� ஆ�� ஜனவ� 27� ேத� ெச�ைன��
அைன��� க��� ��ட� ஒ�� நட�த�. அ�� அ�ணா
122

கல�� ெகா��றா� எ�ற காரண�தா� ெப�யா� அ�த�
��ட��� ப�ேக�க��ைல”யா�. இ� தா� த�ழக���
இ��த, இ���ற தைலவ�க�� உ�ைம �க�. அ�ேவ
இ�ைற��� ெதாட��ற�. என�� ெவ�நாளாக உ���
ெகா����த �ஷய� இ�. த�ழக��� ம��� தா� –
அைன�� க�� ��ட� எ�றா�, அ�மா �த�வ� எ�றா�
எ���க�� அ�யா கல�� ெகா�ள மா�டா�. ப����
யாைரேய�� அ���வா�க�. அேத ேபால அ�யா
�த�வராக இ��தா� அ�மா கல�� ெகா�ள மா�டா�.
ப���� யாைர�� அ��ப�� மா�டா�.
க�யாண �� எ�றா� �ட – யாராவ� ஒ� தைலவ� வ��
ேபான �� தா� அ��த தைலவ� வ�வா�. தைலவ�கேள
இ�ப� பைகைம கா��னா�, ம�க� எ�ப� இ��பா�க�.
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ெட���� – ேசா�யாைவ எ�வள� �ம���தா��
பா.ஜ.,ைவ �ேரா�யாக க�தா� கா��ர�. பா.ஜ., ைவ
மதவா�க� எ�� எ�தைன ேகவலமாக கா��ர�
ேப�னா��, பா.ஜ.,�� அவ�க� எ��க� அ�ல. இ��யா
���க இ� தா� �ைல – த�ழக�ைத த�ர. சா� இ�லாத
மா�ல�க� இ��யா�� இ�ைல எ��ேபா� – த�ழ�க�
ஒ��ைம��ைம�� சா� தா� காரண� எ�ப�,
ஒ��ைம��ைம�� உ�ைமயான காரண� ேதட ���பா�
– ெபா�யாக ஒ��ைமைய ேபா��பதா� எ�ன மா�ற�
�க��.
ச� ஒ��ைம��ைம�� எ�ன காரணமாக இ��க ����.
இைற ந���ைகயாள�க� V/S இைற ந���ைகய�றவ�க�
எ�பதான �ழ� �ற மா�ல����ைல. ஆனா� இ�ேக
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ேவ� மா��யான �ழ�. ப��த�வாள�க� –
ஆ��க�க��� ���தாரணமாக ேந�ைமயாக வா��� –
ேபத�கைள த���க ேவ���. உ�ைம ேபச ேவ���.
உ�ைம ேப�� மன�ைல�� �ரா�ட ப��த��
இ���றதா எ�� பா��க ேவ���. த�ழ�க��
ஒ��ைம��ைம ���� ெப�யா� எ��ய க��ைர��
ம�ெறா� ப��ைய த��ேறா�.
“நம� நா��� ம�கைள� �ற��ேலேய உய�� – தா��
க����, ஒ���ெகா�� ஒ�� ேசர �டாம� த���,
எ�வள� அேயா��யனா� இ��தா��, ஒ� வ��� தா�
வ���� �ற�தத�காக மா��ர� உய��தவ� எ���,
ம�ெற�ேலா�� அவைன� ெதாழ ேவ��யவ�க� எ���,
ஆ�� ைவ�����ற�” எ��றா�. மதவா�க��,
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சா�யவா�க�� ம��ேம – ெப�யா� ெசா�ன� ேபால
இ��தா� அைத ���த �ய���கலா�. ஆனா�
த�ழக��� இ��… ப��த�வா�க�� அ��த�
இ���றா�கேள…
தவ� ெச��றவைன, ஊழ� ெச��றவைன, ���
ைவ��றவைன, பா�ய� வ�ெகா�ைம ெச��றவைன,
நரப� ெச��றவைன எ�� ஒ�ெவா�ற�� �ம�����
ேபா� – அவ� சா�, மத�, க��, ேவ��யவனா,
ேவ�டாதவனா எ�� பா��� – ெப�யா� த�ழ�க��
��னைட��� எ�ெவ�லா� காரண� எ�� ெசா�னாேரா
– அைதேய �ரா�ட ப��த�வா�க�� ெச�தா�…
அவ�க� த�கைள �த�� ���� ெகா�ள இயலாம�
“த�ழ�க� ���த ேவ���, ஒ��ைம�ட� இ��க
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ேவ���” எ�� ேப�வதா� ம���, எ�பதா��
காலமா� காணாத ஒ��ைமைய க���ட ேபா�ேறாமா?
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நா��க�, ப��த�� வள���

நா��க�, ப��த�� வள��� வரேவ�க�த�கதா? ��சய�
வரேவ�க�த�க�. ஆனா� எ� ப��த��, யா�
ப��த�வாள�க� எ��ற க���� நா� மா�ப��ேறா�.
அ�த வள��� ம�த �ல���� வள���யாக உ�ளதா
அ�ல� க���� ெத�யாத ����ைய ெகா���ளதா?
��ேபா���, ப��த��� மத�ைத ப��தா�� த� ம�த
���பாட�ட� மத� ெச��ற ேவைலகைள தாேன
ெச��ற�. உல�� �த� ப��த�வாள� எ��
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ெசா�ல�ப��ற ��தரா� �வ�க��ட� – �ல
��றா��க�ேலேய த� இ��ைப த�க ைவ�� ெகா�ள
அ�� ெதாட�� இ�ைறய ஈழ�, ப�மா வைர வ��ைறைய
நாட��ைலயா?
ச�ப��ய கட�� ந���ைகயாள�க�, நா��க�க� ப��ய
ஆ�� க��ைரைய (��தைல�����) வா��� ���
எ� �ம�சன�ைத ைவ��ேற�. “51 ஆ�ர�� 927 ேப�ட�
க����க� ேக�க�ப�டன. ல�ட�� அ�ைம�� இ�த
க���� க��� ���க� ெவ��ட�ப�டன. இ��
இ��ய�க�� 81 சத��த� ேப��� கட�� ந���ைக
இ��ப� ெத�யவ�த�. இத� �ல� இ��ய�க�ட�
கட�� ந���ைக �ைற�� �� ட� உ��யா� உ�ள�.
2005-ஆ� ஆ�� க����க���ட� ஒ���ைக��
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த�ேபா� 6 சத��த இ��ய�க� கட�� �� ந���ைக
இ�லாதவ�க� ப��ய�� ேச����ளன�.ஒ�� ெமா�த
இ��யா�� கண���டா� 81 சத��த� ேப� கட��
ந���ைக�ட �� 13 சத��த� ேப� மத ஈ�பா�
இ�லாம��, 3 சத��த� ேப� கட�� ந���ைக
இ�லாதவ�களாக�� உ�ளன�. நம� அ�ைட நாடான
�னா, கட�� ந���ைக இ�லாதவ�க� ப��ய��
�த�ட��� உ�ள�. அ�� 48 சத��த� ேப��� கட��
ந���ைக �ைடயா�. �னா�� 14 சத��த ம�கேள கட��
ந���ைக�ட� உ�ளன�.
அ� ேபால ஜ�பா�� 16 சத��த ம�கேள கட��
ந���ைக�ட� இ���றா�க�. இ�த வ�ைச�� ெச�
��யர� 20 சத� �த�, �ரா�� 37 சத��த�, ெத�
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ெகா�யா 52 சத��த� நா�க� அ��த��த �ைல��
உ�ளன. உலக அள�� பா��தா�� கட��
ந���ைக�ட� அ�க ம�க� இ��ப� ெத�ய வ���ள�.
கட�த 2005-ஆ� ஆ�� கண�ெக���ட� ஒ���� ேபா�
பா��தா�� த�ேபா� 6 சத��த� ேப� கட�� ந���ைக
இ��பவ�க� ப��ய�� ேச����ளன�. ஆனா�� நா��க
அைம��க�� ���� நா�க�� ேதா��ட
ஆர�����ளன.” எ��ற� க��ைர.
மத� ேகாேலா��� நா�க��� நா��க�க� உ�வாவ�
வரேவ�க�த�க�. ேம��லக நா�க�� நா��க�
வள�வத���, க���ச நா�க�� நா��க� வள�வத���
உ�ள ���யாச�ைத உணர ேவ���. ஒ� த� ம�த�
நா��கனாக இ��பத���, அ�ேவ ஒ� நா��க இய�கமாக
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இ��ப��� ேவ�பா�க� உ�ளன. எ�ன ேவ�பா�.
நா��க��, ப��த��� ெதாட��� அ�க���� ேம��லக
நா�க�� மத �ர�சார�க��� யாெதா� தைட���ைல.
ஆனா� நா��க� தைழ�ேதா�� �த�ட��� இ��பதாக
ெசா�ல�ப�� க���ச �னா�� மத��ர�சார� தைட
ெச�ய�ப���ள�. வ��� நா��க�ைத
உ�வா���றா�க� என ெசா�லலாமா?
மத�க� தைட ெச�ய�ப���ள நா��� மத ந���ைக
இ�லாம� ேபாவ�� ஆ�ச�யெம�ன. �ன�� அ�ைமய
ெச�� ஒ��. “�னா��, மத� �ரசார��� ஈ�ப�ட, 20
ேப��� ஆ�� த�டைன, ���க�ப���ள�.
���ெம��தா� நா�ைடெயா��ய, �னா��, ���யா�
மாகாண���, உ��� இன�ைத� ேச��த, �ல� ��ேய�ன�.
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அவ�க�, அ�� இ�லா�ய மத� ���� �ரசார�ைத
ெச�� வ�ததாக �கா� எ��த�. இைதய���, அவ�க��,
20 ேபைர, ேபா�சா� ைக� ெச��, அவ�க� ��
���ைனவாத�, நா�ைட ��டாட ச����ட� ���த�
ேபா�ற வழ��க� ப�� ெச�� �ைற�� அைட�தன�.
இவ�க�, மத �ரசார� ெச�வத�காக, பய�ப��த�ப�ட
ெமாைப� ேபா�க�, �.�.�.,�க� என, பல ெபா��க�
ைக�ப�ற�ப�டன. க�� ���� த� வைல����
எ��யவைர �ைற�� த��ய� அர�. அ�தைகய
�ைல�� �ன க���க��� உ�ைமைய ேப�� எ��
ந��வத���ைல. ேம������ட �ர�சார வழ�ைக
�சா��த ��ம�ற� ��ற� சா�ட�ப�ட 20 ேப����,
ஆ�� த�டைன ���� ���� ����ள�.” எ��ற�
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ெச��. இேத மா��யான ெச�� ச��������
வ���ள�. இ�லா� அ�லாத மத�க� அ�� தைட
ெச�ய�ப���ளன. இ�லா�ய ச�����, க���ச
�னா���� எ�ன ���யாச�. அ�ேக இ�லா����
ஆப�� வ���ட���� எ�பதா� �ற மத�க��� தைட.
�ன�� க���ச���� மதவாத ச��க� �ல� ஆப��
வ����� எ�பதா� மத �ர�சார�க��� தைட.
பா�யானா�� ��த� �ைல���, அேயா���� பாப�
ம����� ேந��த �ைலேய – க���ச� மதமாக உ�ள
�னா��, �வா� �வா� க�லைற��� ஏ�ப�ட�. “கட��
இ�ைல எ�� ெசா��ற நா��க�களா� இ�வைர எ�த
வ�பா���தல�� இ��க�ப�ட��ைல எ�பா�க�
ப��த�வாள�க�” ஆனா� அ� ெபா�. �ன
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நா��கவா�களா� இ��க�ப�ட வ�பா��தல�க�
அேனக�. அ�ேக க���ச� மதமாக, மாேவா கட�ளாக…
அ�வள� தா� ���யாச�. �ைள�சலைவ ெச�ய�ப�ட
ேதச��� நா��கனாக இ��ப�� எ�த ெப�ைம���ைல.
இ�ேக உ�ள க�����கைள�� பா���ேறா�.
“ேவத���தக���� ப�லாக �லதன�… கட��
பட�க��� ப�லாக க���ச தைலவ�க�� பட�க�”
�யமாக �த��ர ��தைன�ட� ����காம� த� தைலவ�க�
ெசா�ன� ச�யா, தவறா எ�� ஆராயாம� “ஆமா� சா�”
ேபா�� த�கைள இவ�க�� ப��த�வா�க� எ�ேற
அைழ��றா�க�. ேம��லக நா�க�� நா��க�க��
வள��� அவ�க�� அ��� ����� காரணமாக வ�த�.
அதனா� உல�� நா��க�க� எ�� ெசா�ல���ய
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த��ைய அவ�க� ெப��றா�க�. கட����, மத�க���
�கரான ந�ன கட��க�, மத�களாக க���ச
தைலவ�க��, இய�க�க��… �ச�க��, �ஷ�க��
உ�ேள இ���ற வைர – அவ� எ�ப� நா��கனாவா�.
ச�, ந� ஊ� ப��த���, நா��க�� எ�ப�.
க�����க��� ெசா�ன அ�தைன�� இவ�க����
ெபா����. “நா��க� எ��ற மத��� இ��� ெகா��
ெப�யாைர ெதா��றா�க�” த� மத� ெசா�வ� ச�யா,
தவறா எ�பைத ஆராய ���பாம� மத ந���ைகயாள�
எ�ப� வாழ �����றாேனா, அ� ேபாலேவ த� தைலவ�
ெசா�ன ெத�லா� ச�யாக இ���� எ�� வா��றவ�
எ�ப� ப��த�வாளனாக இ��க ����. நா� அவ�க��
ப�ேவ� �ர�பா�கைள, ப�ேவ� ப��க��
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����கா�� இ���ேறா�. இவ�கைள எ�ப� ப��த�வா�
எ�ப�.
“ெப�யாைர கட�ளாக ெகா�ட மத�� அ�க��ன�க�”
எ�� ெசா�லலா�. இவ�க�� எ���ைக எ�ேற��
அப�தமாக உய��தா� – மதவா�க� எ�னெவ�லா�
ெச�தா�கேளா, அைதேய தா� ெச�வா�க�. “ப��த��
எ�றா� எ�ன? �வ� �ரா�க�� ��தனா ச��ைய��,
����ப�� உண���ைய�� தா� அ�� எ��
ெசா�ல�ப��ற�. அ������� த�ைம�� ��ைமைய
ப��த�� எ��� ெசா� லலா�. ஆனா� அ�ப��த�ைவ
ெப��� ம�த �ைடய ������ த�ைம���,
����ப�� ��ைம��ேம ெசா�ல�ப���ற�.” எ��
ஆர���தவ�க� தா� வள��த �ற� இ�ப���
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ெசா�னா�க�. “நம��� ��தாக� க����
ெசா�ல���யவ�க� இ�ேபா� ேதைவ��ைல” எ��.
இ�ப� ேப�த� எ�ப� ப��த�ைவ வள����. அ�ேக��
மைற�கமாக பா��ப�ய��, ஆ��க ச���� தா�
வள��.
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ப� வ�தா� ப��த��� பற���

ப� எ��ததா��, பத� ஆைச வ�ததா�� – ப��த��
பற�த இர�� கைதைய பா��ேபா�. “ப� வ�தா� ப���
பற���..” எ�பைத ஒளைவயா� இ�ப� பா�னா�. “மான�
�ல� க�� வ�ைம அ��ைடைம தான� தவ� உய���
தாளா�ைம – ேத�� க�வ�த ெசா��ய� ேம� கா��த�
ப��� �வ��ட� பற�� ேபா�”. இ�� ப��த�ைவ��
ேச��கலாேமா? அ��ைடைம எ�� ெசா�னா�� அ�
ப��த���� ஈடா�ேமா? ப��த�ைவ இ�ேக ����ட
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காரண� – ரா� ைம�த� அவ�க� எ��ய, ‘ராஜாரா�’
எ�ற ������ (1967) தர�ப�ட ஒ� ெச��.
�ரா�ட� கழக மாநா�, 1945� ������ நைடெப�ற�.
அ�த மாநா��� தா�, இர�� �க ���ய ��மான�க�
ெகா�� வர�ப�டன. �ரா�ட� கழக� ேதாழ�க�,
க����ச�ைட அ�ய ேவ��� எ�ப��, �ராமண�
ஓ�ட�க�� சா��ட��டா� எ�ப�ேம, அ�த�
��மான�க�. க���� ச�ைட� ��மான�, ஒ� மனதாக
�ைறேவ�ய�. ஆனா�, இ�ெனா� ��மான���� எ����
ெத���� ேப�யவ�க�� ���யமானவ� அ�ணா�ைர.
அவ�, ‘எ�த ர��ேவ �ேடச���� ேபானா��, அ�ேக
�ராமண� நட���, உண� ���க� தா� இ����றன.
ர��� ெந���ர� பயண� ேபா�றவ�க�, இ�த�
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��மான�ைத ெசய�ப���வத�காக, ப��� �ட�க
��யா�. அ�ப�� ெதா�ட�கைள��, கழக
உ���ன�கைள�� வ����த� �டா�…’ எ��
வ�����னா�. �ைள�, அ�த� ��மான�
�ைறேவற��ைல. அ�ணா�ைர அவ�க� �����ட��
�யாய� உ�ள�.
ஒ� சா� வ����காக தாேன எ�லா பா�க��. அைத
வாட��வ� எ�த�த���� �யாய��ைல.”ப� உ��
ேபா�ற�”எ�பா�கேள… எ�பா�ப�டாவ� உ�ைர
கா�பா��யாக ேவ��ேம… “ப� வ�தா� ப��த���
பற�கலா�. தவ��ைல தா�” . அேத ேநர� பத��காக
ப��த�ைவ பற�க�டலாமா? ப�யா� ப��த��
பற�த����த �யாய� – பத��காக ப��த�ைவ, த�
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பா��ப�ய எ���� ெகா�ைகைய பற�க��ட��
இ�ைலேய.
1967� பா��ப�ய ராஜா��ட� ேத�த� ��ட� ைவ ��
ெகா�ட அ�ணா�ைர அவ�கைள தா� பத��காக
ப��த�ைவ பற�க��டவ� எ��ேறா�. அ�ேற,
1945ேலேய – எ��கால��� பா��பன�க�ட� ��ட�
ைவ�க���� எ�பைத தா�, ப��த���காக பா��பன
உணவக�கைள �ற�க ��யா� எ�� ��பா��காக
ெசா�� ��டாேரா. பத��காக ப��த�ைவ �ற�த
கைதைய இ�ேக த��ேறா�. மாைலமல�� கால��வ�க�
ப�������.
1967 ெபா��ேத�த�� கா��ரைச ேதா�க��க ேவ���
எ�ற உ���ட�, எ���க��கைள ஒ�� ேச���,
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��ட�ைய �.�.கழக� தைலவ� அ�ணா அைம�தா�.
��ட� அைம�பத�காக, �.�.கழக��� மா�ல மாநா�
ெச�ைன ��க�பா�க��� 1966 �ச�ப� 29 �ேத� �த� 4
நா�க� நைடெப�ற�. அ�த மாநா��� ராஜா�
ேப�யதாவ�,
“மாநா�� அைம�� இ�வள� �ரமாதமாக இ���� எ��
நா� �ைன�க��ைல. ஏேதா மாய�தா� ெச�த� ேபா�
இ���ற�. ேத�த��� மாய� ெச�� ெவ��
ெபறேவ���. நா� �.�.க.�ட� ��ட� ேச���
இ���ேற�. �� ச���ர�கைள� பா��தா� இ�
ஆ�ச�யமாக இ����. இ�த ��� ச���ர��� ப�வா��.
ேத�த�� ெவ���� �ைட�தா� ந�றாக ப�வா��.
“கா��ர� க�� ப����ெகா�ேட ெவ�� ெப��” எ��
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காமராஜ� ���றா�.
ப��ப� ��சய�. ஆனா� ெவ�� ெப�வ� ச�ேதக�.
கா��ர�கார�க��ேக கா��ர� ெவ�� ெப�வ��
ச�ேதக�. ச�ேதக� இ����ேபா� ெவ��� ைத�யமாக
ேப�வா�க�. அ�ேபா� காமராஜ�� ைத�யமாக ேப��றா�.
கா��ர� ஒ� பழ�. அ� அ�� ��ட�. ��நா�ற� அ��க
ஆர���� ��ட�. இ� அைத ��ைப ெதா���ேல
ேபாடேவ���. அ�ணா�ைர�ட� நா� ���
ேச��ேற� எ�ற�� கா��ரசா� “ேவ��ைக” எ��
�ைன�தா�க�.
இ�ேபா� எ���� அ��� பல�ைத ெத���
ெகா�டா�க�. �ய�� ெச�� ��ைட உைட�க�
பா��தா�க�. நட�க��ைல. கா��ர� ஏ��� ஏ�
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உ�ச���� ெச�� ��ட�. இ� �ேழ �ழேவ��ய�தா�.
இற���ேபா� �தானமாக இற�க ேவ���.
அக�பாவ��� இற��னா� தைல�ழாக
�ழேவ��ய�தா�. ஆ��ைய ஜனநாயக �ைற��
இற�காம� பலா�கார �ைற�� இற�க வ� இ�ைல. ஓ��
�ல�தா� இற�கேவ���. ப���� ெகா�ேட ெவ��
ெப�ேவ� எ�� ��யத� ��ைவ, 1967� ஓ��
எ���ேபா� கா��ரசா� பா��க�ேபா�றா�க�.
ேத�த�� கா��ரைச ஆ�� �ட��� இ��� அக��ேவா�.
அத�� ��க� எ�ேலா�� பா�படேவ���.” எ��
ராஜா� ��னா�. ராஜா��ட� அ�ணா ��ட�
ேச��ததைத -கா��ரசா� “ேவ��ைக” எ�றா�களா�.
பத��காக ப��த�� பற�தைத தா� கா��ரஸா�
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ேவ��ைக எ�� �ைன����க����. ேம��,
மாநா����� தைலைம தா�� அ�ணா ேப�யைத
பா��ேபா�.
“எ�ப�யாவ� ஆ���� ேபா� உ�கா��� ��வ� அ�ல
ந� ேநா�க�. தர��ேல த�ழக� தைல ����� வாழ
ேவ���. அ�த வா���, கால�தா� எ� ைக��
ெகா��க�ப�� இ���ற�. “ஆ��� ெபா��ைப
ஏ���ெகா�” எ�� ம�க� ��னா�, “ஆக���” எ��
ஏ���ெகா�ேவா�. இத��� காரண� பத��� லாப�
�ைவ இ���ற� எ�பத�ல. நா� ஆ���� அம��தா�
த�� மர� கா�பா�ற�ப�� எ�ற எ�ண� தா�.
இன�ைத��, ெமா�ைய�� கா�பா�ற�தா� அர�ய��
ஈ�ப�� இ���ேற�.
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ம�றப� ம���சைப அைம��, க�ணா���� ஒ� ம���
பத���, ெந��ெச�ய��� ஒ� ம��� பத���
ெகா��பத�� அ�ல. அர�ய�� நா� ராஜா�ைய
க���த� ேபா� ேவ� யாைர�� க���த� இ�ைல.
அவ� இ�� ந�ைம வா����றா�. �ைன�தா�
ேவ��ைகயாக ����ரமாக இ���ற�. “�� வ��த�”
எ�� ெசா�வா�கேள அ�ேபா� இ���ற�. ராஜா�
வா���வ� எ�றா� ச��ரதாய���காக அவ�
வா��த��ைல. உ�ள��� இ��� வா����றா�. இ� ஒ�
அர�ய� ���ப� ” எ�� அ�ணா ��னா�.
பத�ைய ���க அ�ணா எ�ன எ�னெவ�லா� கைத
ெசா��றா� பா��க�. “த�� மர�
கா�பா�ற�படேவ���. இன�ைத��, ெமா�ைய��

147

கா�பா�ற�தா�” ராஜா��ட� அ�ணா ��ட�
ைவ�தாரா�. காலெம�லா� எ���த பா��ப�ய��ட�
பத� �க���காக அ�ணா ��ட� ைவ��றா�.
பத��காக ப��த��� பற�� ேபா�ற�. ப� வ��
ப��த�� ேபான����த �யாய� – பத� ஆைசயா�
ப��த�� ேபான�� இ�ைலேய.
இ�த ேத�த�� ராஜா��� �த��ரா க�� “ேபா���டட
இட�க� - 27″ …ெவ�ற இட�க� – 20.. . இவ�க��
��ட��� க�ம�ர� காமராச� ேதா�ற� த� கைத.
ச�த��ப வாத ��ட� அைம�ப�� – இ�ைறய
அர�ய�வா�க��� அ�ைறய அர�ய� தைலவ�க�
ஆசா�க�.
ஆ�ய �ரா�ட ��த� ��ய��ைல எ�� ேத�த���
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ேத�த� க���தா��, �ல ேத�த��� ம��� “�ேர�” ���
��வா�க�. ேத�த� கால�க�� ��ைதய ேத�த�
கைதகைள அ�வ� ந�ல�.
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இவ�க� "த�ழ�க� ஒ��ைமைய ப��"
ேபசலாேமா

த�ழ�க�� �ர�சைன��, �ரா�ட க��க� – த�க�
ேபத� மற�� ஒ��ைமயாக ெசய�ப�டா� ���
�ைட��ேம எ�ெறா� வாசக��� ேதா�ற – அ�த
��தைனைய ேக��யா� எ��� ��தைல�� அ���
இ���றா�. அவர� ேக���� ம��� இனமான �.�ரம�
அ�யா அவ�க�� ப��� – ந� மன�� ேவ� �ல
ேக��கைள எ��ப, அைன�ைத�� இ�த ப�வா��
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இ���ேறா�. வழ�க� ேபால ப���� ச�ப�த��லாமேல,
த�க� பாைதைய வ��� ெகா���ள� ப��த��.
�த�� ேக��,
ப��…
ேக�� : வ�� நாடா�ம�ற� ேத�த�� த��நா��
�ரா�ட� க��க� அைன��� ஒேர அ�யா� ��றா� 40
இட�கைள�� ைக�ப�ற ���ேம? அத���
அைம�சரைவ�� ேசராம� இ��தா� த��நா��� உ���
�ர��ைனக���� ���காண ���ேம. என� கன�
ப���மா? – ��கா� �.நா. இராம�ணா, ெச�ைன ப�� :
உ�க� கன� ஒ�ேபா�� நட�கா�; ஏ�ெகனேவ நா�
�ரா�ட பா��லா ெசா�னேபா�� பல��ைல.
த��நா��� சா� �������ட ஒ�றாக ேச��� ேபாக
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ம���� ெவ�க�ேகடான �ைல உ�ளேத!” எ��றா�
அ�யா �.�ரம�.
த�ழ�க�� ஒ��ைம��ைமைய ���� ச�யாக ெசா��
இ���றா�. ஏைனய ெத����ய �ரா�ட ெமா�
ேப�ேவா� ஒ��ைமயாக இ��க – இ�ேக ம��� எதனா�
இ�த ஒ��ைம��ைம, �ரா�ட க��கைள ஒ�� ேச��க
��யாைம ேபா�றைவகைள அல� ஆரா��தா� தா�
க��ச�ைடகார��ெக�லா� த�ழ�க�� ஒ��ைம ����
ேப�� த��ேய இ�ைல எ�ப� ����. இவ�க��
“த��நா��� சா� �������ட ஒ�றாக ேச��� ேபாக
ம���� ெவ�க�ேகடான �ைல” எ��ற ஏளன� ேப�ைச
ஒ� ப�க� ைவ�����, இவ�க� ஒ��ைம�காக
ெகா���� உ�ைம��ர� ெகா���� அழைக �த��
பா��ேபா�.
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“ேசல� வ�மான வ� அ�வலக��� �� நட�த தா��த�
�ய�� ெதாட��� �ரா�ட� ��தைல� கழக���
தைலவரான ெகாள��� ம� ைக� ெச�ய�ப�����றா�.
அ�யா ெகாள��� ம� �ரா�ட� கழக��� இ��தவ�
தா�. �ரா�ட� கழக������ எவ�� இ�த ைகைத
க���காத �ைல��, “இ�த ைகைத த�ழக அர��
ப�வா��� நடவ��ைக என ���சலாக �ம����றா�
ைவ.ேகா. இ�த ைகைத �த� ஆளாக க���� இ��க
ேவ��ய தா� கழகமான �ரா�ட� கழக� க���காதத��
காரண� மா�றா�தா� மன�ேபா�ேக காரண�.
த�க� இய�க��� இ��� ���� ெச�றவ�கைள எ�ப�
த�க��� சமமாக பா��ப� எ��ற ப��த��� ஒ�
காரண�. த�ழக அர����, ெகாள��� ம����
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வா��கா� ச�ைடயா? க�� ெகா�ளாம� ேபாக.
இல�ைக�� நட�க����� காம�ெவ�� மாநா���
இ��யா கல��ெகா�ள��டா� எ�� ேகா��ைகைய
வ����� , தம� எ���ைப ெத���த �த��� �ல
���பதகாத ச�பவ�. ஆனா�� உ�ைம எ�ன எ�பைத
அ��� �ர� ெகா��க
ேவ�டாமா?
��வ�ப� பட���� பா��பன� கம��� எ����
எ�ற�ேம, ஒ� ப�க���� அ��ைக தயா��க ேநர��
இ��த�, மன�� இ��த�.
இ�ேக சக �ரா�ட� கழக�தவ� ைக� ���� ேபச ேநர��
இ�ைல. மன�� இ�ைல. இ� தா� த�ழ�� �ண�.
�ரா�ட ப��த��� மா�றா�தா� மன�ேபா��
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உண���� ம�ெறா� உதாரண� உ�ள�. ெப�யா� �ரா�ட
கழக�ைத ேச��த பழ� எ�பவ� ெகா�ரமான �ைற��
வல� க����� க��ைய ேச��த எ�.எ�.ஏ.,வா�
ராம�ச��ர� ெகா�ல�ப�����றா�.
சக ெப�யா� கழக ெதா�ட� எ�பத� அ��பைட�� அ�த
ெச��ைய ெவ����, அ�த ப�ெகாைல��
காரணமானவ�கைள க����, பழ� அவ�க��� அ�ச�
ெச��� இ��க ேவ��� – �ரா�ட� கழக��,
��தைல��., ஆனா� ெச�ய��ைல. அவ�க�ட�
இ��� �ல� ேபானவ�� அைம��� ெதா�டரா�.
அதனா� ெவ��ட��ைல ேபா��. சக �ரா�ட கழக
ெதா�ட� ப�ெகாைல ���த ெச��ையேய
ெவ���ேவாமா… ேவ�டாமா… எ�� ேயா��� –
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ெவ��டாம� ��ட இவ�க� தா� த�ழ�க�� ஒ��ைம
���� ����பவ�களா�.
இ���வா அைம�பா� ெகா�ல�ப����தா� ப�ெகாைல
ெச�� ��தைல�� வ������. ஒ� ைக�
நடவ��ைக��, ஒ� ப�ெகாைல�� – சக ெப�யா�
இய�க��ன��ேக �ர� ெகா��க ��யாதவ�க� தா�
“ஏ�ெகனேவ நா� �ரா�ட பா��லா ெசா�னேபா��
பல��ைல” எ��றா�க�. ஒ��ைம மா��ரேம
�ரா�ட�தைலக�� ���ேகா� எ�றா�, “ஏ� அ�யா
உ�க����ேளேய எ�தைன தடைவ அ��� ெகா��
உைட���க�”.
“த��நா�� �ரா�ட� க��க� அைன��� ஒேர அ�யா�
��றா� 40 இட�கைள�� ைக�ப�ற ���ேம? அத���
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அைம�சரைவ�� ேசராம� இ��தா� த��நா��� உ���
�ர��ைனக���� ���காண ���ேம.” எ��
����ைள�தனமாக ேக�� ேக�����றா� அ�த வாசக�.
�ரா�ட�க��க� எ�.�.,யாக �ய���பேத
ம���யாக�தாேன. ��தைல இத� க�த ேமைத
ராமா�ஜ� ���� ஒ� ெச�� ெவ�����ள�.
பா��ப�ய ச�க��� �ற�த ராமா�ஜ�ைத
பா��ப�ய�க� ைக��டா�க�,
ெவ�ைள�கார�கேள அவ�� �றைமைய ெவ� ெகா��
வ�தா�களா�.
“ெவ�ைள�கார�க��� – இ��த ம�தேநய�, ெசா�த
நா�� ஜா��கார� க��ேகா, பண�, �ல�ல வச� பைட�த
வ�க��ேகா இ�ைலேய! ெவ�நா��� ப�கைல�
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கழக�க�� அத� ேபரா��ய� க�� கா��ய ப��,
ெகா��த அ��கார� �� ��� �ய ஜா� அ�மான�,
ேதசா�மான� எ�மா��ர�?அ�ப�ெய�லா� இ���
வா��த அவ����ய இ�� ம�யாைத அவ� சா�� ேபா�
அ�த ஜா� �ன�, ெசா�த உற�களா� �ைட�ததா? அ�தா�
ேவதைன – ெவ�க�!” எ��ற� ��தைல.
சா�யவா�க��� ��தைல ெசா�ன இ�த உதாரண�,
�ரா�ட ப��த�வா�க���� ெபா���யேத.
ைவ.ேகாைவ, �.�.க.,����� ேகவலமாக �ர��யேபா�,
ேபர�வாளைன �ரா�ட� கழக� ைக��டேபா� எ��
�ரா�ட சா�, �ரா�ட சா�ைய ைக��ட உதாரண�
ெதாட��றேத…. நா� – பல �ரா�ட தைலவ�க� �தான
வ��ைறைய பா��பன ப���ைககைள பா��� தா�
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ெத��� ெகா�ள ேவ�� உ�ள� எ�பேத உ�ைம.
ப��த�வாள�க� ஒ� ேபா�� “ஆ��ெகா� ��” எ��ற
த�க� பாைதைய ����ல�வ��ைல. அத�� ச�ப��ய
உதாரண�, “சக �ரா�ட� இய�க�தவ�� ைகைதேய க��
ெகா�ளாத ேபா��”.இவ�க� ஒ��ைம எ�� ேப�
த�கைள��. த�ழ�கைள�� ஏமா�ற �ைன�றா�க�.
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ச��� v/s ப��த��

ச��ைன ப�� எ�ேலா�� எ��யா���. �ரா�ட
ப��த�� ம��� எ�தாம� இ���மா? எ�� இ���ற�,
“பாரதர�னா ப��பா�” எ��ற தைல���. ந� நா���
அர� ெகா���� ��தாக��� அ�ல� அைம�ேபா
அ�ல� �ரா�ட ப��த�வாள�க� ெகா���ற ��தாகேவ
ஆக��� – அைவ எ�லா� எ�� நைகயாட���ய ரக�ைத
ேச��தைவகேள. ெப�யா� ��� ப��பா�ைடேய நா�
இ�ேக ப�������ேறா�.
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அதனா� தர�ப�� எ�த ��தா�� ெப�ைமேயா,
தர�படாத எ�த ��தா�� யா���� ��ைமேயா இ�ைல.
ச���� ெவ��கைள, சாதைனகைள ெசா�� பல�
ப��ய��டா�க�. ச���� ேதா��கைள, ேசாதைனகைள
ெசா�� ப��ய������ற� �ரா�ட ப��த��. “எ�
மா���� இ�லா�, �� மா��யானவ�க� ஆ��ேற –
அவ�க�”. பா��பன ச��ைன ��ைம�ப��த �ைன��
எ�த�ப�ட ப��த��க�� தைலய�க��� –
அவ�கைள�� அ�யாம� ச��ைன ெப�ைம�ப���� �ல
�ஷய�கைள த�� ��டா�க�.
ச���� �க� பா�ய க��ைரக� ெச�யாத தா�க�ைத,
ச��ைன இகழ பா�ய க��ைர – ஒ� தா�க�ைத ஏ�ப���
உ�ள�. அ� எ�னெவ�� பா��ேபா�. ச���� ச���ய
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சாதைனகளாக ப��த�� ஏ� ��தைல த�� ப��ய�.
“ச��� தன� 79 ஆவ� ஒ� நா� ேபா���� தா� �த�
சதேம ேபா�டா�. ச��� அ��தைலவராக இ��� ஆ�ய 5
நா� ேபா��க� 25. அ�� ெவ�� – 4, ேதா�� – 9, ச�
சம� (�ரா) 12. ச��� அ��தைலவராக ஆ�ய ஒ� நா�
ஆ�ட�க� – 73, அ�� ெவ�� – 23, ேதா�� – 43,
ச�சம� -2, ��� இ�லாத� – 5″ எ�� கண ேஜாராக
ப��ய��� இ� தா� ச���� சாதைனயா எ��
ேக��ற�.
ச���� தைலைம�� நட�த உலக�ேகா�ைப ேபா����
இ��யா ெவ�� ெப�ற�� இ�ைல எ��ற ெகா��
தகவைல�� இலவச இைண�பாக த���ள�. இ� ந�
�ம�சன�. “ச��� தன� 79 ஆவ� ஒ� நா� ேபா����
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தா� �த� சதேம ேபா�டா�” ��சய� ���ெக�
ஆ�பவ�க��� ம��ம�ல – வா��ைக��
ேபாரா�ட�ைத �வ��� ஒ�ெவா�� த� �த�
�ய���ேலேய ெப�ய ெவ��ைய ெப����வ��ைல.
�ல��� அ�ப� வா��கலா�. ெப��பாேலா� நா�
கண���, மாச� கண���, வ�ஷ�கண��� ேபாரா�,
ேபாரா� ேதா�� தா� �த� ெவ��ைய ெப��றா�க�.
ச����காக அவ�க� ெசா�னா�க�. நா� ந� சக
ம�த�க��காக ெசா��ேறா�, எ� வா��ைக க�� த�த
பாடமாக ெசா��ேறா�. தாம� அ�வா எ�ச�
����கண�கான சாதன�கைள க�� ���தா�. அேத ேநர�
ஆ�ர�கண�கான ேதா���� ���த
க������கைள�� க�டா�. அ�பவ�ைத �ட ேவ�
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எ�ன�யா �ற�த பாட�. �ரா�ட ப��த�வாள�க��காக
ெசா��ேறா�.
அ�ஞ� அ�ணாேவ த� ப�� இ��யா�� ேத���
இர�� �ைற ேதா��யைட�� �ற� தா�
ேத���யைட�ததாக ெசா�வா�க�. அேத அ�ஞ� அ�ணா –
த� �த� ச�டம�ற ேத�த�� ேபா����� ேதா�� தாேன
ேபானா�. அ�ஞ� அ�ணாைவ ப�� எ���ேபா�
ேதா�றைத சாதைன எ���களா? ேதா�� எ�ப� ��சய�
அவமானம�ல. �த� ேபா���� சதம��த எ�தைனேயா
ஆ�ட�கார�க� �ரகா��காம� ேபா� இ���றா�க�.
�த� 79 ேபா���� ஒ� சத� �ட அ��காம� சாதைன
���தவ� தா�, �ற� �ைளயா�ய 400 ேபா����, 8
ஆ�ட���� ஒ� சத� எ��ற கண��� 49 சத� அ��தா�.
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இதனா� அ�ய�ப�� ��யாெத�� “��யாத� உல��
எ����ைல. �த� ேதா���� ெவ��வ� �யாய��
இ�ைல” எ�பேத. ��ைமைய�� ெப�ைம�பட� ��ய
�ஷய�களாக ����க ைவ�த ப��த��க��� ந��.
அ��� ப��த�� ����கா��வ�. ச���
அ��தைலவராக இ��� ஆ�ய 5 நா� ேபா��க� 25.
அ�� ெவ�� – 4, ேதா�� – 9, ச� சம� (�ரா) 12. ச���
அ��தைலவராக ஆ�ய ஒ� நா� ஆ�ட�க� – 73, அ��
ெவ�� – 23, ேதா�� – 43, ச�சம� -2, ��� இ�லாத� –
5. இ� தா� ச���� சாதைனயா” எ�� ேக��ற�. உ��
ேநா��னா� இ��� �ல சாதைனகைள பா��கலா�.
தைலைம பத��� இ��க���ய த�� எ�ேலா����
வ���டா�. த�� இ��பவ�க� – ேதா�ைய ேபால
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ெஜா���றா�க�.
த�� இ�லாதவ�க� “தன�� அ�த த�� இ�ைல” எ��
உண�� ப�ச��� ச��ைன ேபால, தைலவ� பத�ைய
��� அழகாக ஒ����றா�க�. ச��ைன தைலவ�
பத������ யா�� �ல�க��ைல எ�பைத
�����ேட ஆக ேவ���. அவராக தா� �ல�னா�. ந�
ஊ�� �ல தைலவ�க� இ���றா�க� – �வேலாக பத�
�ைட��ற வைர தைலவ� பத�ைய �ட மா�ேட� எ��
அட� ���பவ�க�.
ஒ� ேவைள ச��� அவ�கைள ேபா� அ�ப�
அட�������தா� எ�னவா� இ����. அ��த �ல
வ�ஷ�க�� அவ�� ���ெக� வா��ைகேய
அ�த�������. ச���� சாதைனக��
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ெப��பாலனைவ – அவ� தைலவ� பத�ைய உத�ய ��
ெச�தைவேய. இதனா� அ�ய�ப�� ��யாெத��
“த�னா� ��யாத ஒ�ைற, ெவ�க� ��� “��யா�”
எ�� ெசா�வ�� ஒ� சாதைன.
“ச���� தைலைம�� நட�த உலக�ேகா�ைப ேபா����
இ��யா ெவ�� ெப�ற�� இ�ைல” எ��
ெசா�ல�ப�வைத எ�ப� பா��ப�. “எ�.�.ஆ�
இ��தவைர கைலஞரா� ெவ�� ெபற ��ய��ைல.
அதனா� கைலஞ� – எ�.�.ஆைர �ட �றைம����யவ�
எ�� ெசா�லலாேமா” ெசா�னா� அ� ��டா�தன�
இ�ைலயா? தா� ச�டசைப�� ேபா����ட 13 �ைற��
ேதா��ையேய ச���காம� ஒ� சாதைனைய
�������றா� கைலஞ�.
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இ��ய அர�ய�� யா�� ெச�யாத, இ� ெச�ய ��யாத
ஒ� சாதைன. அத�காக �.�.க ேதா��ேய ச���க��டா�
எ�� ெசா�ல இய�மா? அர�ய� க����, ஒ�
�ைளயா�� அ��� ெவ�� எ�பெத�லா� ���
�ய��. இ�� “ேபான மாச� ெஜ��கல. அ��� ���ன
மாச� ேதா�ேத” எ�ப� அ�பவ��லாதவ�க��
��ற�சா��. இதனா� அ�ய�ப�� ��யாெத�� “ஒ�
பாைன ேசா���� ஒ� ேசா� பத� பா��ப� – ேசா�����,
ேசா�� பாைன��� ச�யாக இ��கலா�.”
ஆனா� ம�த�க��� ச�யாக வரா�. ெவ��, ேதா��,
�யர�, �ேராக�, இ�ப�, ேபாரா�ட� என பல
ப��க��கைள தா�� வர ேவ���. ச��� பா��பன�
எ�பதா� �கழ�ப��றாரா�. ப��த�� ெசா��ற�.
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உ�ைமயா? சக ஆ�ட�கார� �ேனா� கா�����,
ச���� – த�க� ���ெக� பயண�ைத ஒ�றாக �வ��
�றா�க�. ப�� ேபா���� – கா��� (349) ச���(326)
இைண�� எ��த 664 ர�க� – அவ�கைள ���� பா��க
ெச�த�. ச��� இ�� இ���றா�. கா���?
இ��ய ���ெக� அ��� இட� ெப��� தகாத ெசய�க�
காரணமாக �ரகா��க ��யாம� ேபானா�. “எ�ப� இ��க
ேவ���” எ�பத�� ச��� உதாரண�. �க�, பண� இைவ
வ�தா�� – எ�ப� இ��க��டா� எ�பத�� கா���
உதாரண�. ச��ைன வானளவ �க�வ��� நம��
உட�பா��ைல தா�. அேத ேநர� இக�வ��� நம��
உட�பா��ைல தா�.
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கம��� க��� �த��ர� இ�ைலயா�.
உ�ைமயா?

கம� த�ைம ேபா�ற கைலஞ�க��� க��� �த��ர�
இ�ைல எ�� �சன�ப�����றா�. கம�� க��� �த��ர
ேப�ைச��, க��� �த��ர�ைத – அவ� எ�வள�
ம�வாக, ேகவலமாக பய�ப��� இ���றா� எ�பைத��
பா��ேபா�.
கம� ேப�ய�. “இ�� அர�ய� �த��ர� இ�ைல. ெப�யா�
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கால��� இ��த அர�ய� �த��ர� �ட கமலஹாச���
�ைடயா�. ��க� ைத�யமானவராக இ��தா� �ட
உ�க��� �த��ர� �ைடயா� ! (�ரா�ட� கழக�
தைலவ�) �ரம��� �ட அ�த �த��ர� இ�ைல. நா�
எ�ைலகைள ேம�� ேம�� இ���� ெகா�ேட
வ��ேறா�. இ�ேக �ைன�பைத� ெசா�ல �த��ர�
இ�ைல.
ஒ� எ��தாளராக ெஜயகா�தேனா, ெப�யாேரா அ�ப��த
�த��ர� �ட ஒ� �ைர�பட ந�கனாக என��
�ைட�க��ைல. இ�� ச����த�ைம இ�ைல. அ�ேவ
இ�� ஒ� கலா�சாரமாக இ���ற�. நா� �யம�யாைத
இய�க��� உ�வா�க�. �யம�யாைத உ�ளவனாகேவ
வள��ேத�. ேவ� மா��யாக எ�ைன� கா��� ெகா�ள
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எ��� ����ய�� இ�ைல. எ� ��மா�க�� இைதேய
�ர�ப����. இ�ேக �ைறய �ஷய�க� தவறாகேவ
இ����றன” எ��றா�.
ச�, ேந�� இ��ததாக ெசா�ல�ப�� க��� �த��ர� –
இ�� உ�ைம�ேலேய இ�ைலயா அ�ல� இ�லாத�
ேபா�� ஒ� ேதா�றமா எ�� அவ�ய� ����க ேவ���.
உ�ைமேயா, ெபா�ேயா -ெசா�ல�ப�� �ஷய����
எ�லா நா��� எ���� எ�ப� இ��கேவ ெச��ற�.
அ�த எ���� – இ�� ச�� அ�க������ற�. இைத
����ண��� ெவ��பாடாக�� பா��கலா�. அேத
ேநர� ��தள� ச����த�ைம��ைம எ���
ெசா�லலா�. அ� �ர�சைன�� �ர�சைன மாற���ய�.
ெபா�தா� ெபா�வாக ச����த�ைம �ைற����ட�
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எ�� �ற��டா�. “நா� �யம�யாைத இய�க���
உ�வா�க�. �யம�யாைத உ�ளவனாகேவ வள��ேத�.
ேவ� மா��யாக எ�ைன� கா���ெகா�ள எ���
����ய�� இ�ைல. எ� ��மா�க�� இைதேய
�ர�ப����.” எ�� த�ைன தாேன ெப�ைம ேப��
ெகா��� கமலஹாச� 1986� த� பட��� – க���
�த��ர� எ��ற �த��ர��� ேப�ய ஒ� வசன�ைத, இ��
த� பட��� ���� ேப�னா� மாத� அைம��க� ��மா
இரா�. அ� ச����த�ைம �ைறவதா� வ�� எ���ப�ல.
மக��ட� இ�� ஏ�ப���ள ����ண��,
ஆணா��க��ட� எ����ள ஆ�டான ���ைய �ைட�க
ேவ��� எ��ற உ�ேவக�. 1986� கம� அ�ப� எ�ன
வசன� ேப�னா�. ��ர� �ைர�பட���, �யம�யாைத�கார
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கம�ஹாச� த� கா�யத�� ���ட� – ஆ��� ெப�
சம� அ�ல எ�பத�காக ேப�� வசன�, “நா� �ய��தா
ச�ைடய கழ�� ேபா���� ��ேப�. உ�னா� ���மா?”
எ�� ேக�பா�. இ� நாவ� வ�வ��� இ�த வசன�ைத
தா�� வ�த�. “நா� �வ��ல ஒ���� அ��ேப�.
உ�னா� அ��க ���மா?”.
��சய� இ�ைற�� ேம�க�ட வசன�ைத கம� ேப�னா� –
��ன சலசல�பாவ� வர�தா� ெச���. அ�ைற�� இ�த
வசன�ைத ெப�க� ேக�� ������கலா�. இ�ைற��
���க ��யா�. ����பா�க�. வசன� எ��ய �ஜாதா –
த� மைன�ையேய எ�ப� நட��னா� எ�ப� ச�ப���
எ�வள� ெப�ய �வாதமா� இ��த�. அைத ைவ��
பா����ேபா� – இ�த வசன� �த���ய வ�ர���
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ெவ��பா� எனலா�. க����த��ர� எ��ற ெபய��,
��க� ெவ��ப���� ேம�க�ட வ��ர வசன�ைத ச���
ெகா�ள ���மா?
கம� “எ��தாள� ெஜயகா�த� எ�றதா�” ஒ� ச�பவ�
ஞாபக���� வ��ற�. 1987� இ��ய அைம��பைட
இல�ைக�� பல ���பதகாத ெசய�க�� ஈ�ப�டேபா�
– ெஜயகா�த� கா��ர��� ஆதரவாக, IPKF� தவ�கைள
�யாய�ப��� ேமைடக�� �க ேமாசமாக ேப�னா�.
இ�ைற�� அ� பல��� மற����கலா�. ப��
ெச�ய�படாமேல ேபான �க��. ேம��, அ�ைற�� அ�
ஒ� ெபா��டாக எ��� ெகா�ள�பட��ைல – எவரா��.
இ�ைற�� அ�ப� ேப�னா� �.சா��� ���த அ�
ெஜ.கா���� ���.
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��வ�ப� பட ெவ����� ேபா� ���த அ� கமைல
க��� �த��ர�ைத ப�� ேபச ைவ�����ற� எ��
�ைன��ேறா�. கம� ெசா��றா�, “��க�
ைத�யமானவராக இ��தா� �ட உ�க��� �த��ர�
�ைடயா� ! (�ரா�ட� கழக� தைலவ�) �ரம��� �ட
அ�த �த��ர� இ�ைல.” எ��றா�. எவ� ஒ�வ����
க��� ெசா�ல ைத�ய�ேதா� ேந�ைம ேவ���. ேந�ைம
����ேபா� ைத�ய�� ����ற�.
க��� ெசா�வ�� “உ�ைம -ஆ��கா�
���யாச�ப�டா� எ�ன க��� �த��ர� ேவ��
�ட��ற�”. க��� �த��ர��� கமலஹாச� ேம�க�
இ�லாம� ேபா�ட இர�ைட ேவஷ�ைத பா��ேபா�.
ம�மத� அ�� �ைர�பட����, அவ� எ��ய ஒ�
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பாட��காக – இ�� அைம��ட���� எ���� வ�த�.
தயா��பாள� தர��, “எத�� �ர�சைன” எ��
ச�ப�த�ப�ட பாட�வ�கைள ��� ��� பட�ைத
ெவ���டா�க�.
அ�ேபா� க��� கமலஹாச� ெசா�னா�. “ம�மத� அ��
எ� தயா���� எ��க�ப�� இ��தா� அ�த வ�கைள
��� இ��க மா�ேட�. நா� �யம�யாைத�காரனா���”
எ�ெற�லா� வசன� ேப�னா�. அ��� ��வ�ப� அவ�
தயா���� எ��க�ப�ட�. அத�� எ���� எ�ற�ேம –
அ�த �யம�யாைத�கார� ம�மத� அ�� பட��� ேபா�
ேப�ய ைடலா�ைக எ�லா� மற�� எ�ப� வைள�தா�,
ெந��தா�, �ைல�தா� – நா�ைட ��ேட ஓ���ேவ�
எ�� கைட�யாக கைர�தா�. எ�லாவ�ைற�� தா�
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பா��ேதாேம.
இ�ேக க��� �த��ர� உ�ள�. அைத எத��, எ�ப�
பய�ப����ேறா� எ�பேத ேக��. ெப�கைள ேக�
ேபச��, ��மா�� பண� ச�பா��க�� பய�பட
ேவ��� எ�� �ைன�தா� – இ� அ� ��யா�.
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பா��பனைர ஒ���, பா��ப�ய�ைத
வாழ ைவ�ேதா�

த�ழக��� எ�த �ைல�லாவ�, ஏேதா ஒ� ஆ��க சா�,
த� சா� ெவ��� எவைரேய�� ப� ெகா�����டா�,
அ� ப�� எ�த�ப�டா� – �த�� வ�� ம�ெமா�,
இ�வாறானதாக தா� இ����. “ெப�யா� தா� ����
�ற�� இத�� ��� காண ேவ���” எ��. நா�� �ட
ெவ�கால� அ�வா� தா� �ைன����ேதா�, ந��
இ��ேதா�. “ச�வேராக �வார� �ரா�ட கழக�க��, 179

ெப�யா��” எ��. ஆனா� �ரா�ட கழக வரலா��கைள
வா���� ேபா�, நாமாக ஒ� �ஷய�ைத தவறாக இ�தைன
கால� �ைன�����ேறா� அ�ல� அ�வா�
�ைன���ப� எ� �ைள சலைவ ெச�ய�ப�����ற�
எ��.
இேதா,சக ேபா��கார� ஒ�வைர, ேமல�கா� “சா�ைய
ெசா�� ��� அவமான�ப���யதா� – ேபா��
ேவைலேய ேவ�டா�” எ�ற காவல� ���த ெச��ைய
வா��தேபா�, “ெப�யா� ம��� இ�ப� ஒ� �க�வா”
எ�றா� ேதாழ�. எ�ேபா�� எ� மன�� எ�� ேக��ேய,
இ�ேபா� எ��த�. �யம�யாைத��, சா� ம����,
ப��த��� எ�ேக தவ� ெச�த�.
பா��பன�கைள ெகா�ட�ைத ஒ��ததாக ெப�ைம
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ேப�ேவா� – சா�ைய ஒ��த சம���க� எ�ேபா�,
பா��ப�ய��� எ�சமான �ற ஆ��க சா� ெவ�ைய
�����ட� ஏ� எ���க��ைல. எ���க��ைல
எ�றேதா� – அைத வள������றா�க� எ�ப� தா�
ெகா�ைம. இ�றள�� ��ெட���றேத ஏைனய ஆ��க
சா”�”. நம� இ�த �ம�சன� ச�யா? ச���ைல எ�� �ல�
ம��கலா�. அவ�க��� ���ல ஆதார�க�ட�
க��ைரைய ெதாட��ேறா�.
��அர� இத�� 19.12.1926 தைலய�க�ைத
வா��தேபா�, அ������ வள��க�ப�டேத ஆ��க
சா��� ெவ� எ�பைத உணர ���ற�.
பா��பனர�லாேதா� மாநா��காக எ�த�ப�ட
தைலய�க������ ஒ� ப��. “�ச�ப� 25,26-ஆ� ேத�
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ச�, ஞா�����ழைமக��� ம�ைர மாநக��
பா��பனர�லாத ம�க�� மகாநா� ��ட� ேபா�� �பர�
ெச�ற வார இத�ேலேய ெத�������ேறா�.
இ�மகாநா� பா��பன ர�லாதா�க��� �க�� ���ய
மகாநா டா��. ெப��பா�� நம� ம�க�� ��கால
�ைலைம இத� �லமாகேவ இ�சமய� ��ண யமாக
ேவ������ற�.
�யம����ள ஒ�ெவா� ம�த�� கடைமயான�மான
இ�த ���யமான ��ட����� ேபாவைத ஒ�
ெசலவாகேவா கால� ேபா�காகேவா க�த� �டா� எ���
ேவ��� ெகா���ேறா�. ஆனா� �ல� அதாவ�
பா��பன� �������� ஆைச�ப�டவ�க����
பா��பன�� மன�ேகாண��� பய�ப�டவ�க��
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தன�ெகன ஒ� ெகா�ைக��லாம� வ��த ைகேயா�
ேச���� ெகா�� ஞாேனாபேதச� ெச�� த�கள� ம�த�
த�ைமைய கா�பா��� �ைழ�பவ�க�� �லப��� வர
ைத�ய� ெகா�ளமா�டா�க� எ�பைத�� நா� ந�றா�
உண�ேவா�.
ராஜா�க�, ஜ��தார�க�, �ரா�தா�க�, ��யானவ�க�,
ெதா�லாள�க�, ���கார�க�, �யாபா�க�,
உ��ேயாக�த�க�, ெப� ம�க� ஆ�ய எ�லா
வைகயா�� தவறாம� �ஜய� ெச�� மகாநா���
ெகௗரவ�ைத� கா�பா�ற ேவ��ய� த�� ம�க��
கடைமயா��. ஒ�ெவா� ��லா தா�கா �ராம�
க����ள பா��பனர�லாதா� உண��� ��ள ஒ�ெவா�
�லா�மா�க�� த�களா� ��மானவைர �ர���கைள�
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ேச��� அைழ��� ெகா�� வரேவ��ெம���
ெத�ய�ப���� ெகா���ேறா�.” எ��ற� தைலய�க�.
பா��பனர�லாத மாநா���� யாைரெய�லா� அைழ��றா�
எ�� பா��க�. “ராஜா�க�, ஜ��தார�க�, �ரா�தா�க�”
எ��. ச�க��� ஏ�ற�தா�ைவ ேபா�க ேவ��� எ��
நட�த�ப�� மாநா����, அ� நா� வைர பா��பன�கைள
ஊ�� வள��த, ம�த�ம�ேதா� ைக ேகா��த ராஜா�கைள,
ஜ��தா�கைள, �ரா�தா�கைள அைழ��றா�. இ�றள��
ராசராசேசாழைனேய பா��ப�ய�ைத ேபா��யவ�, த��
ச�க�ைத ����� த��யவ� எ�ெற�லா� ேப��ேபா�
– அ�நா�வைர பா��ப�ய�ைத வள��ெத��த
ஜ��தா�கைள, ராஜா�கைள – பா��பனர�லாேதா�
மாநா���� அைழ��றா�.
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பா��பனர�லாத மாநா����,
பா��ப�ய�ைதமைற�கமாக அ��க����
ஜ��தா�க��, ராசா�க�� வ�வதா� எ�ன
��ேயாஜன� இ��க����. ம�த�ம�ைத த�
சம�தான�க�� ஒ��க �யலாதவ�க�, ஒ��க
��யாதவ�கைள அைழ�� எ�ன சா��க ����.
பா��பன� எ���� மாநா���� அைழ�க�ப�ட
ஜ��தா�கைள எ���� ��னா�� ஜ��தா�க� எ����
மாநா�ைட�� ெப�யா� நட��னா� எ�ப�
����ட�த�க�. ஒ�ைற எ���க – பலைர இைண�க
�ய����ற ேபா�, அ�ப��க�றவ�களாக பா���
ைக�ேகா��க ேவ��� இ�ைலேய� �ர�பா�டாளராக
தா� அ�ய�ப�வா�..
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“��யானவ�க�, ெதா�லாள�க�, ���கார�க�,
�யாபா�க�, உ��ேயாக�த�க�, ெப� ம�க�” எ��
ம�த�ம அ���களா� பா��க�ப�ட ம�கைள
அைழ�ப���ள �யாய� – ராஜா�கைள, ஜ��தா�கைள,
�ரா�தா�கைள அைழ�ப�� இ�ைலேய. அ�
ம��ம�லாம�, “பா��பனர�லாதா� உண��� ��ள
ஒ�ெவா� �லா�மா�க�� த�களா� ��மானவைர
�ர���கைள� ேச��� அைழ��� ெகா�� ”
வரேவ��ெம��றா�. �லா�மான�க� எ�றா� எ�ன?
அ� யாைர ������ற�.
அ�த�த சா� ம�கைள த�ர ேவெற�ன. ம�ைர மாநா�
எ�றா� ெப���ரளாக யா� வ�வா�க�. ேதவ�
�லா�மா�க� எ�� உ��யாக ெசா�லலா�. இ�த
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தைலய�க� எ�� 87 ஆ��க� ஆ��� த�� ம�க��
�தான அட���ைறைய இ��� ைக�டாதவ�க�, 87
வ�ஷ���� �� எ�தைகய ஆ��க ெவ��ட�
இ�����பா�க�. அவ�கைள தா� அைழ�����றா� –
பா��பனர�லாத மாநா����, அவ�க�� ஆ��க சா�
ெவ�ைய க�� ெகா�ளாம�. பா��பன ெவ�ைய ஒ��க,
அ�கார (ஜ��தா�கைள) ெவ�ைய��, ஆ��க (ஆ�ட
பர�பைர) ெவ�ைய�� அைழ�����றா�. சா�ய
க��மான�ைத ��ைமயாக ஒ��க ேவ��� எ��ற ��
��தைன அ���ைலேய.
அ�த தைலய�க��� ெப�யா� ெசா��றா� இ�ப� –
பா��பன ஆதரவாள�கைள பா���, “�ல� அதாவ�
பா��பன� �������� ஆைச�ப�டவ�க����
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பா��பன�� மன�ேகாண��� பய�ப�டவ�க��” இேத
தாேன �ற ஆ��க சா��னைர பா���� ேபா� –
ெப�யா�� மன�ைல இ������ற�. ப��ெபா�
���ராம��க�ேதவ�� மன�ேகாண��� பய��,
ேதவ�ன சா�ெவ�ைய சா�யேத இ�ைலேய. ெச��யா�க�,
�த�யா�க� ேபா�ற �ற ஆ��க சா��னைர
ப�க��ேலேய அ�சரைனயாக ைவ����� – அ�த
ஆ��க சா��க�னாேலேய, அ�� ெத��க�ப��
பா��ப�ய�ைத எ�ப� ஒ�����க ����.
“ஒ� அ��க�ைத ஒ��க இ�ெனா� அ��க�ைத வாழ
ைவ�த தவைற” ெப�யாேர “தவ�” எ�� ஒ�� ெகா��றா�
இ�ப�. ஆனா� அத��� எ�லா� எ�ைல ��
ேபா���டேத. அத� பலைன தா� நா� அ�ப���ேறா�.
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“பா��பா���� பய���, �ற ச�க���� அ�க இட�
ெகா���� வ�ேதா�. அத� பலைன இ��
அ�ப���ேறா�. இ� சா�ைய ���� அ��க�ப��
மல��� �� காைல ைவ�க ேந��த பழெமா�யாக
���த�. இ�வள� எ�த�ப�டத� காரண�
ைமனா���கைள ஆ��க��� ��� ைவ�ப��
அவ�கள� த�� ச�ைகக��� இட� ெகா��ப��
த��நா���� த�� ெப�வா� ம�க� ச�தாய�����
ேக� எ�பைத �ள�கேவயா��” எ�� ����றா� த�
��தைல தைலய�க���.
ஆக, இ�த �ர�பா�ைட, அவ� ப��த��� ேந��த
�ள�ப� எனலாேமா? பல ��றா��க��� �ற�
பா��ப�ய��ட���� �ள �ைட�த வா��ைப ச�யாக
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பய�ப���ேனாேமா? பய�ப��தாம� “பா��பா����
பய���, �ற ச�க���� அ�க இட� ெகா���” என
பாவம���� ேக�ப� ேபால உ�ள� தைலய�க�.
இ�றள��, �ரா�ட ப��த�� “ெப�யா� ெசா�ன பல
�ஷய�கைள ஒ��� ைவ�ேத பா���ற�”. ஒ��� ைவ�க
காரண�. அைவெய�லா� �யம�யாைத�கார�களா�
ம�ப��லைன ெச�ய�பட ேவ��யைவ. மதவா�க�
ேபா� ����� ச�யாக இ���� எ�� அட�
����றா�க�. அ� ��சய� – த�ழ�க��� ெச��ற
��ேக. ஒ�� ம��� உ��. த�ழக� ஆ��க சா� ெவ���
ப�யாவத�� �ரா�ட அைம��க��, இ�றள��
“சா��ெகா� ��” ேப��ற ேப���, ஒ� காரண� எ�பைத
ஒ� ேபா�� ம(�)ற�க ��யா�.
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கட�� ம��பாள�க��, கட��
இ��பாள�க��

“கட�� ம��� ெகா�ைக உைடயவ�க���, த�ழக���
உ�ள, ேகா�� �ல�கைள வாடைக�� ெகா��பத���,
ம�டப�க�� �க��� நட�த அ�ம�
வழ��வத���”தைட ���க�ப���ளதான ஒ�
ெசய�ைய வா��ேதா�. இ� ப��ய ஒ� தகவ�. “கட�த
மாத�, ��வா�� அ�ேக உ�ள �ராம���, �.க.,�ன�
�க����� ேகா�� ம�டப� அ��க�ப�ட� ெப��
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�ர�ைனைய ஏ�ப���ய�. இ� ����, “ேஜா�மைல
இைறப� ����ட�’ சா���, �த�வ��� ம�
அ��க�ப�ட�.
அ�ம��� உ�ள தகவ� ����, அத� ��வா�க�
��யதாவ�, “��வா�� மாவ�ட�, கமலா�ர�
அ����ள க�ெகா��தவ�த� �ராம��� உ�ள
�வாலய���� உ�ப�ட ��மண ம�டப���, �ரா�ட�
கழக ��ட�, ச�ப��� நட�த�. இ�ப���� ம��ம�ல,
த�ழக��� பல இட�க��, ேகா��க���� ெசா�தமான
இட�க��, கட�� ம��� ெகா�ைக உைடயவ�க���,
இட� தர�ப��ற�. ஆ��க���� இ��கான இ�ெசயைல,
அற�ைலய��ைற அ�ம��ப� தவ�. இ�ேபா�ற
ம�டப�கைள, ப�த�க� பய�ெப�� வைக��
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வாடைக�� �ட ேவ���” இ�வா�, அவ�க�
ெத���ததாக ��ன�.
இைத� ெதாட���, த�ழக��� உ�ள அைன��, ேகா��
ெசய� அ�வல�க����, �� உ�தர�
�ற���க�ப���ள� எ�� அற�ைலய��ைற
அ�����ள ��ற��ைக�� �ற�ப���ள�. (இ�
�னமல� ெச��) இ�த ெசய� ச�யா? எ�த இட��
யா���� ெசா�த��ைல எ�பேத �த�சன�. ஆனா�
ஆ��க� இட��� நா��க��, நா��க� இட���
ஆ��க�� ��ட� ேபா�வ� – த�க� ெகா�ைக�ப�
ச�யா? ஆ��க�� இட��� நா��க� ��ட� ேபா�வைத
�ட �ர��� ெகா�ளலா�. ஆனா� நா��க�� இட���
மத� ��ட� ேபா�வைத, ெகா�ைக��யாக ஏ�க இய�மா?
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இ� ���� நம��� ��ேப ஒ�வ� எ�� இ���றா�. நா�
இ� ���� எ��வைத �ட, அவ�க� எ��யைதேய
இ�� த��ேறா�. ந�ைம �ட அவ� �ற�பாக எ��
இ���றா� எ�பேதா�, �ரா�ட ப��த�வாள�க���
���த மத�ைத ேச��தவ� எ�� இ��பதா�, அவ� க���
�ரா�ட ப��த�வாள�கைள ����க ைவ��ேம, ����க
ைவ�க ேவ��ேம…. ஆ�ைல� �ேஜ தள��� வ�த அ�த
க��ைத நாேம ெசா�னா� �ரா�ட ப��த��க���
வ���� எ�பேதா� அ�லாம�, நா� ெசா�வ�� உ�ைம
இ���றதா, இ�ைலயா எ�� ஆரா�� மன�� இரா�.
சக ப��த�வாளரான நா� ெசா�னா� ��யாத�, ���த மத
அ�மா�க� ெசா�னாலாவ� ���றதா எ�� பா��ேபா�.
“மத �க���க� �ல� வ�வா� ஈ��த�” எ��ற

194

தைல��� �ேஜ தள��� எ�த�ப�ட க��ைர.
“ெப�யா�� ெபயரா� �டைல அைம�� அ�� ம�டப��
அைம�� அைத வாடைக�� ��� ெபா����
வ��றா�க� �ரம� வைகயறா�க�. இவ�க� எைத
எ���பதாக� ��� ெகா��றா�கேளா அ�த மத�க��
�க����� வாடைக�� ��� மத� க��ைத� பர�ப �ைண
���றா�கேள! இ�� �யாபார� – அ��� ெந� தவ�ய
�யாபார� தா� உ�ளேத த�ர ப��த�� ஏ�� இ�ைல.
நா� �ட ெப�யா� �ட�� �க���க� நட�� இ�லா���
ெகா�ைககைள� �ர�சார� ெச�����ேறா�. எைத� தவ�
எ�� ��க� �ைன����கேளா அைத ஒ��ப�� தா�
ப��த��� �யம�யாைத�� உ�ள�. கா� வ��ற�
எ�பத�காக நா� எ����� கா�ய�ைதேய நம� இட���
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நட��� ெகா�ள அ�ம��ப� மான� ெக�ட ெசயேல த�ர
�யம�யாைத�� உக�த ெசய� அ�ல. �ப�சார� ெச�ய�
�டா� எ�� �ர�சார� ெச�பவ� என� ���ேல வ��
அைத� ெச�� ெகா� எ�� ��னா� அவ� �யம�யாைத
உ�ளவனா?” எ�� ேக�����றா�க�. எ�ன ச�யாக
ேக���ளாரா?
இைத�ட ப��த��ட� �ற�பாக ேக�க ேவ� எவரா��
இயலா� எ�பதாேலேய �ேஜ தள������ எ���
ப���ேதா�. ச�, இத�� எம� ப�ெல�ன. “ப��த����
பாட� �க��ய மதவா�க�” எ��ற என� ப���காக –
நா� எ��ய �த� இர�� ப��கைள இ�� த��ேற�.
அ�த ப��� ெசா�னைதேய எம� இ�த ப���கான
க���� �ட. இேதா,
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“நம�� எ�ேபா�� ஒ� வ��த� உ��. அ� யாெத��
“த�ழக��� உ�ள �ரா�ட ப��த�வாள�க� –
�டந���ைகயாள�க��� பாட�கைள க�� ெகா��க
ேவ��ய இட��� இ�லாம�, பாட�க� க�� ெகா�ள
ேவ��ய இட���, �ைல�� இ���றா�கேள” எ�ப�
தா�. க�� ெகா�வ� ஒ��� தவ��ைலேய…
ெப�ைமயான, அழகான �ஷய� தாேன. ம�த�க�
வா�நாெள�லா� எைதயாவ� க�� ெகா�ட வ�ண�
தாேன இ���றா�க�. அ��த��ட� ெசா�வா�கேள, “க�ற�
ைகயள�… க�லாத� உலகள�…” எ��.
ஆனா� ஒ� ேபா�� க�வ�ட� காவலா� க�� ெகா�வ�
எ�ப� ெப�ைம���யதான �ஷயமாக ஆகா�
இ�ைலயா? எைத யா�ட� க�� ெகா��ேறா� எ�ப�
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தாேன ���ய�. (இ�� எ�றா� க�வ� எ�� அ��த�
ெசா�னவ�க� இ�ைலயா) அ�த வைக�� மதவா�க�ட�
பாட� க�க ேவ��ய ��பா��ய �ைல ப��த����
வ�தைத எ�னெவ�� ெசா�வ�. ஏ� அ�ப� �க��த�.
“த� கடைமைய �ரா�ட ப��த�� மற�ததா� – இ�
ெசா�����, ப� ெசா����� ஆளா�ற� எ�பைத த�ர
ேவெற�ன ெசா�வ�.
ஆ��க� �ட இ�னா�ட� தா� �யாபார� ெச�ய
ேவ��� எ�� ெகா�ைக ெகா���ளேபா�,
ப��த�வாள� த� ெகா�ைக�� �ேராதமாக, மத� வளர
�யாபார� ெச�யலாமா?
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அ�ணா ைக��ட �ரா�ட��,
�ரா�ட� ைக��ட அ�ணா��

�ரா�ட நா�� ெகா�ைகைய ேபர�ஞ� அ�ணா ஏ�
ைக��டா� எ�பைத பா��ேபா�. இ� அ�ணா ைக��ட
�ரா�ட கைத. த� நா� ேகா�வைத ச�ட �ேராத� ஆ��,
“���ைன தைட ச�ட�ைத ம��ய அர� 1963 � ெகா��
வ�த�. இ�த ச�ட�ைத ைவ��, �.�.கழக���� தைட
���க�படலா� எ�� க�த�ப�ட�. இத� காரணமாக,
�ரா�ட நா� ���ைன ேகா��ைகைய ைக��வதாக,
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�.�.கழக� தைலவ� அ�ணா அ���தா�. 25.10.1963
அ�� இ�த அ���ைப அவ� ெவ���டா�.
அ�� �ற�ப�� இ��ததாவ�:- “���ைன தைட” ச�ட�
ெகா�� வர�ப�� இ��பதா�, �ரா�ட நா� ���ைன
ேகா��ைகைய ைக�ட �.�.கழக� ��� ெச��
இ���ற�. �.�.கழக�, ச�ட வர���� உ�ப�ட க��யாக
இய�க ����வதா�, இ�த ����� வ�� இ���ற�.
எனேவ, கழக��� ச�ட ��ட�க�, இத�� ஏ�றப�
மா�ற�ப��. இ�ப��, க���� ம�ற தைலவ�கைள
கல�� ஆேலா���, இ��� இர�� ��� நா�க��
��� ெச�ேவ�.
�.�.கழக��� ந�ைம�காகேவ, �ரா�ட நா� ���ைன
ேகா��ைகைய ைக�ட ��� ெச�ேதா�. த�ர��,
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ேதச��� நல�� பா��க��டா� எ�ப��� �.�.கழக�
ஆ�வ� ெகா�� இ���ற�.” இ�வா� அ�ணா ��னா�..
அ�ணா�� அ���ைப� ெதாட���, �.�.கழக
தைலவ�க� ��ட� 3.11.1963 அ�� ெச�ைன��
நட�த�. அ�ணா, ெந��ெச�ய�, �.க�ணா��,
அ�பழக�, எ�.�.நடராச�, ம�யழக� நா���
மேனாகர�, ச��யவா����, மாவ�ட ெசயலாள�க�
�லநாராயண�, அ��� த�ம��க�, �வசா�, ம�ைன
நாராயணசா�, �.�.எ�.அ�ணாமைல, ச�டசைப
உ���ன�க� ப.உ.ச��க�, ���ண ���� உ�பட
���ய தைலவ�க� இ�� கல�� ெகா�டன�.
ேகரள மா�ல��� சா��� ��ேஷா�தம��, க�நாடக
மா�ல��� சா��� �ரா�டம��� கல�� ெகா�டன�.
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“�ரா�ட நா�” அைமய� பா�ப�வதாக உ�ள
�.�.கழக��� இர�டாவ� ��ைய ����வ� எ��,
இ�த� ��ட��� ��� ெச�ய�ப�ட�. அத�� ப�லாக
��ய �� ேச��க�ப�ட�. ��ய �� ��வ�மா�:“த�ழக�, ஆ��ர�, ேகரள�, க�நாடக� ஆ�ய 4 ெமா�வ�
மா�ல�க��, இ��ய அர��ைம, ஒ�ைம�த�ைம,
அர�ய� அைம�� ச�ட� ஆ�யவ����� இய�ற அள�
��தலான அ�கார� ெப��, ெந���ய �ரா�ட
��டைம�பாக �லவ பா�ப�வ�.” (இ�வைர அ�ப�
பா�ப�டத�கான தகவ� இ�ைல)
இ�த ��ய �� அம��� வ����டதாக
அ���க�ப�ட�. �.�.கழக��� ச�ட��ட�க�
மா�ற�ப�ட� ���� �.�.கழக� தைலவ� அ�ணா ஒ�
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அ��ைக ெவ���டா�. அ�� �ற�ப�� இ��ததாவ�:“���ைன ெகா�ைகைய ெகா����ததா� எ�க�ட�
ேசர��ய��ைல எ���, எ�க��� ஆதர� ெகா��க
��ய��ைல எ��� �ல� �� வ�தா�க�. இ�ேபா�
எ�கைள��, அவ�கைள�� ���ப� எ��� இ�ைல.
எனேவ, எ�க�ைடய ��ய ெகா�ைகைய��,
மா�தைல�� அைனவ�� வரேவ�பா�க� எ��
ந���ேற�. எ�ேலா�ைடய ஒ��ைழ���, ஆதர��
எ�க��� ேதைவ.” இ�வா� அ�ணா அ�த அ��ைக��
�����தா�. ந�� – கால� �வ�க�, மாைலமல�
இ�ேவ ேபர�ஞ� அ�ணா �ரா�ட நா�ைட
ைக��டத�கான கைதயாக �ரா�ட இய�க�தவ�களா�
ெசா�ல�ப��ற� அ�ல� பர�ப�ப��ற�. ���ற
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���தா�� �ைச�� ம� ஒ�ட��ைல எ��ற கைதயாக
ெகௗரவமாக ெசா��� ெபா� அ�. ஆனா� உ�ைம
எ�ன? �ரா�ட நா�� ெகா�ைகைய ைக��டதாக
ெசா�வத�� பல கைதக� இ��தா�� உ�ைம கைத
ெத�யேவ�டாமா.இ� �ரா�ட� அ�ணாைவ ைக��ட
கைத. ஏ�கனேவ என� ப�ெவா��� �����ட�. ����
இ�ேக. �ரா�ட நா� எ��ற ஒ���ேக வா����லாத
�ழ�� பக� கன� க�� ெத��த கைத இேதா.
ஈ.ேவ.�.ச�ப� �னா எ���னா� இ�ப�..”நா� �ரா�ட
நா� ேக��ேறா�. ஆனா� த�ழக� த���த ம�ற ெத�
மா�ல�க�� இ� ப�� ம�க���� ெத�ய��ைல.
எ�க��காக நா� ேக�க � யா�? எ�� ஆ��ர, க�நாடக,
ேகரள மா�ல�க�� க����றன�. நா� அ�ெக�லா�
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கழக�ைத� பரவ� ெச�� �ரா�ட நா� ெகா�ைகக���
அ�ேக�� ெத�� ஏ�ப��� ஆதர� �ர�ட
ேவ��ெம�ப�� ந� க��� தைலைம�� இ�ன��
ஆ�வ� வா��க� ெபற��ைல.
இத�கான �ய��கைள ��ைதய ெபா�� ெசயலாள�
அ�ணா ேம�ெகா�ளாதத�� அ�ேபாைதய வள���
ெபறாத �ைல ஒ� காரணமாக இ�����கலா�. ஆனா�
இ�� நாடா�ம�ற���� ச�ட ம�ற���� நா� �ரா�ட
நா��� ���ைன ப�� ஓ�� ஒ���� ெகா�����ற
இ�த �ைல���, நம� ல��ய� �ர� ம�ற ���
மா�ல�க�ேல ேக�க��ைலெய�ப� தைலைம��
அல��ய�ைதேய ெவ��ப����ற�.
அ�ணா அவ�க�� இ�� ஆ�வ� ெச��தாதத�� எ� 205

தைடயாக இ���றெத�� அ�ய �����ேற�” .. இத��
�ற� �ரா�ட நா� சா��யமா எ�� க��த�ய வழ�க�ஞ�
�.�. ராம� இ�ல��� ஒ� ஆேலாசைன���ட�ைத ச�ப�
நட��னா�. இ�த� ��ட���� ெந��ெச�ய�,
க�ணா��, எ�.�.எ�, ஆைச�த��, ம�யழக� ஆ�ய பல
���ய� �ர�க�க�� வ����தன�. அ�ணா����
கா���ர���� �ர�கா� ேபா�� ���யமான �ஷய�
ேபசேவ��� எ��� அைழ�தன�.
�ரா�ட நா� சா��ய��ைல எ�பத�� ச�ப� தம�
வாத�கைள எ��� ைவ�தா�. அதைன� ேக���
ெகா����த அ�ணா, “”எ�ன ச�ப��, � ���
பா��ெம����� ேபா�, ர�யாெவ�லா� ���� பா��த
�ற� இத� ெசா�ேற. உ�க அ�பா �ரா�ட நா���
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ெசா�ன�பேவ �ைட�கா��� என��� ெத���…”
எ�றா�. உடேன ச�ப�, “”�ைட�கா��� ெத��ச��ற�
அைத� ெசா�லாத� ேமாச�ய�லவா?” எ�� ேக�டா�.
அத�� அ�ணா, “அைட�தா� �ரா�ட நா� இ�ைலேய�
��கா�’ எ�� ெவ�ேய����ேடா�. இ�ேபா� ேபா�
இ�ைல�� ெசா�னா ெதா�ட� ப�����வா�.
அதனாேல ப��ப�யாக உண���� ��ன� ����டலா�”
எ�றா�. அதாவ� 25 வ�ஷ�களாக ெசா�� ெகா��
இ��த ெபா��� 63� ������� ைவ��றா�.
எ�ேபாேதா ெத�����ட� “�ரா�ட நா�� �வ���
அ�ப ஆ��” எ��. ஆனா�� அைத ைவ�ேத கால�ைத
ஓ�� இ���றா�க�. இ� “�ரா�ட நா� அ�ணாைவ
ைக��ட கைத. இ�ேபா� ெசா���க�.. அ�ணாைவ
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�ரா�ட� ைக��டதா அ�ல� �ரா�ட�ைத அ�ணா
ைக��டாரா..
ப���� உத�-” இ�ய� ச�ப� அவ�க�� ”
ஈ.ெவ.�.ச�ப��� �ரா�ட இய�க�� ” க��ைர.
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த�ழ�க� இ��சவாய�களா? �ரா�ட�
ப�காச�

ேகரள மா�ல��� அர�� ப��� ேசர மைலயாள�
க�டாய� ெத�����கேவ��� எ��ற ச�ட� ஏ�கனேவ
உ�ள�. அைத நைட�ைற�ப��த இ��பதாக ேகரள
�த�வ� உ�ம�சா�� ெத������தா�. அ�த ெச��ைய
ப��த�� ஏ� ��தைல இ�ப� ெவ�����ள�.
“ேகரளமா – ெகா�கா?” எ��ற தைல���.
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“ேகரள மா�ல��� அர�� ப��� ேசர மைலயாள�
க�டாய� ெத�����கேவ��� எ�ற �� உ�ள�.
ேவ�� ெமா��கார�க� அதைன எ�����றன�. எனேவ,
ஏ�கனேவ இ���வ�� ஆைணைய ம�ப��லைன
ெச�யலாமா எ�� அர� ஆேலா��� வ�வதாக ேகரள
மா�ல �தலைம�ச� உ�ம�சா�� ����ளா�.
ெதாட�க��ேலேய இத��� க�� எ����� �ள����ள�.
ேகரள� எ�ன த��நாடா? க���பாக அ�� ெமா���
ைக ைவ�க ��யா� – மைலயா�க� த�ழ�க�ேபால
இ��சவாய�க� அ�லேவ!” எ��ற�.
“ேகரள�ைத ேபால த�ழக����, த�� ெத�����தாேல
ேவைல” எ�� ஆைண�ட வ����தாம� “த�ழ�க�
இ��சவாய�களா… இ�ைலயா…” எ�� ப��ம�ற�
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நட���றா�க�. த�ழ�க� இ��சவாய�க� எ�றா� –
அ�ப� ஆ��ய ெப�ைம �ரா�ட ��வாள�கைள தா�
சா��. ெச�வைத�� ெச�����, “மைலயா�க�
த�ழ�கைள ேபால இ��சவாய�க� அ�லேவ” எ��
அ��� ெசா��றா�க�. �யாய�ப�, மைலயா�க�
�ரா�ட�கைள ேபால இ��சவாய�க� இ�ைலேய எ��
தா� �ரா�ட ப��த�� ெசா�� இ��க ேவ���.
அ��க�ப��த ேவ��� எ�றா� த�ழ�க� எ��ற
வா��ைதகைள உபேயா��பா�க�. அழ� ப��� பா��க
ேவ��� எ�றா� �ரா�ட�ைத பய�ப���வா�க�.
��சய� மைலயா�க�, �ரா�ட�கைள ேபால
இ��சவாய�க� அ�ல தா�.
த�ழ�கைள அவ� த�� உண�ைவ எ�� நைகயா�,
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�ரா�ட� எ�� அைழ��� ேக� ெக�ட ெசய� அ�ேக
இ�ைலேய. அவ� �ரா�ட� எ�� ெசா��யைத
�ற�ைகயா� த��தா�. இ�ேக – த���ேகா,
த�ழ�க��ேகா �ர� ெகா���� த�� ேத�யவா�கைள –
பா��ப�ய�ைத ஆத��ேபா� என ேபச தய�காத �ரா�ட
��வாள�க� தா� “த�ழ�கைள இ��சவாய�”
எ��றா�க�. “த�� ெமா�, த�ழ�க�” எ�� ேப�னாேல –
அவ� ேவைல ெவ�� இ�லாதவ� எ�� ேப��ற ேபா��
ெப�யா� கால�����ேத இ���ற�.
ெப�யா� ெசா��றா�. “நம� நா��� ேவ� வ���
�ைழ�க ��யாதவ�க�, த��� ெபயரா� �ைழ�க�
����றா�க�. அவ�க� �������தா�, ‘த�ைழ� கா�க
ேவ���’; ‘த���� உைழ�ேப�’, ‘த���காக உ��
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��ேவ�’ எ�ப� ேபா�ற ��பா�க�. இ�� ம�ற ம�க�
����� ஏமா�� ேபாக��டா�.” எ��றா� ெப�யா�.
தா�ெமா��ப�� இ�ப� ஏளன�ப��த�ப��ற�.
ேகரளா�� மைலயாள� ���� யாேர�� இ�ப� ேபச
���மா? ேம�� ெசா��றா�.
“த�� ப��தா� ��ைச�ட �ைட�கா�. த�� ப��� ��ைச
எ��பைத� த�ர ேவ� உ�� வாழ ஒ�����
பய�பட��ைல எ�பேதா�, அத�காக� ெசல� ெச�த
கால�ைத ேவ� �ைற�� ெசல��டா�, வா��� பய�
ஏ�ப������ எ�பைத ஏற�தாழ 100 ஆ��க���
��ேப த�� க�ற ஓ� அ�பவ� �லவ� பா���ளா�. ”
எ��றா� த�ைத ெப�யா� ��தைல(27.11.43)��.
ச�கரா�சா� “த�ைழ �ச பாைஷ” எ�� ெசா�னத�� எ�த
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�த��� �ைற�த� ேமேல ெசா�ன�.
ச�ப��� வா��த ஒ� க��ைரைய இ�ேக ப��வ�
ெபா��தமாக இ���� எ�� �ைன��ேற�. ப���
ெச�வ� எ�ற ப�� தைலைம ஆ��ய� எ��ய�. அ�ஞ�
அ�ணா �த�வ� பத�ேய�ற��, “ப���த�
ப�கைல�கழக� வைர அைன�� �ைலக��� அைன���
�ைறக��� ஐ�தா��க�� த��ெமா� ப���
ெமா�யா�க�ப�� எ��� ெகா�ைக� ��ட�ைத
ெவ���டாரா�”. ஆனா� இ��வைர அைத �ைறேவ�ற
��யாத ப�தாப�. இ�த �ரா�ட�க� தா� “த�ழ�கைள
இ��சவாய�க�” எ��றா�க�.
“த�ழக ஆ��ைய 1967-இ� ைக�ப��ய அ�ணா,
�யம�யாைத ��மண �ைறைய ச�ட ச�மதமா��த�,
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ெச�ைன மா�ல� எ����தைத த��நா� என� ெபய�
மா�ற� ெச�த�, த�ழக� ப��க�� இ�� ெமா�ைய
���த� எ�� ��ெப�� சாதைனக�ட�, நா�காவதாக
ஒ� சாதைனைய� பைட�க ����னா�. த��நா���
ப���த� ப�கைல�கழக� வைர அைன�� �ைலக���
அைன��� �ைறக��� ஐ�தா��க�� த��ெமா�
ப��� ெமா�யா�க�ப�� எ��� ெகா�ைக� ��ட�ைத
ெவ���டா�. ஆனா� அ�ணா�� அ������
ஆ�கா�� எ���� �ள��ய��, எ�����
க�ைமைய�ண��த அ�ணா, ஐ�தா��க� எ���
கால�ெக�ைவ மா��, ப��ப�யாக – என அ���தா�.
அ�வா� அ���க�ப�� நா�ப�ைத�� ஆ��க�
ஆ��றன. அ�ணா�� ெபய� ெசா��� கழக�க��
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ஆ��தா� நைடெப��ற�. ஆனா�, அ�ணா அ���த
ப��ப�யாக எ�ப� இ�றள�� ���ப�யாகேவ
இ����ற�. அேதசமய�, க���, ப�கைல�கழக�
எ��� �ைல����த ஆ��ல� ப���ெமா� எ�ப�
ெதாட�க� ப�� வைர �����ட�. ��ெப�� சாதைன
பைட�த அ�ணா ஒ� ேவதைனைய�� பைட�தா�. அவ�
நைட�ைற�ப���ய இ�ெமா�� ெகா�ைக எ���
��டமான�, த��நா��� ப��க�� த�ைழ ���ப�
பாடமாக��, ஆ��ல�ைத� க�டாய� பாடமாக��
ஆ��ய�.
��ட ெந�ய ேபாரா�ட�க���� �ற�, த��� ப���
ெமா� ப��ப�யாக �ைறேவ�ற�ப�� எ�பத�� மாறாக,
த��� பாடெமா� ப��ப�யாக �ைறேவ�ற�ப�த�
ெப�� ேசாக� கைத” எ��ற� அ�த க��ைர. த��நா� 216

எ�� ெபய� ைவ�தாேல, த�ைழ கா�பா���டலா� எ��
�ரா�ட�க� �ைன����டா�க� ேபா��. ஆ�ய�க��
ைக�� ஊடக�க� இ��தவைர, அ�� “அவா� பாைஷ”
இ��த�. �ரா�ட�க� ைக�� ஊடக�க� ெச�ற ��,
அ�ேக “த���” வ�த�. அ�தைகய த�� அ��ைப க��
ெகா�ளாதவ�க� தா�, எ�ைம ேபா�ற சாமா�ய
த�ழ�கைள “இ��சவாய�க�” எ�� ப�காச�
ெச���றன�.
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சா�ைய ெசா�� ���யதா�
உ��ழ�தவ�

இைளயா��� அ�ேக ஜா�ைய� ெசா�� ���யதா�
�வசா� ஒ�வ� ��� மா�� த�ெகாைல ெச��
ெகா�டா�. இைளயா��� அ�ேக அரைண�� �ராம�ைத�
ேச��தவ� ந�ளா�(50) இவ� இ��ராம��� அழக�
எ�பவர� ப����கா��� ஆ�கைள ேம����ளா�.
இதனா� ஆ��ரமைட�த அழக� ந�ளா�ைவ அவர�
ஜா�ைய� ெசா�� ��� தா��யதாக �ற�ப��ற�.
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இ� ச�பவ� ���� தன� மக� ச��ட� ந�ளா�
ெத������� இ� ���� இைளயா��� காவ�
�ைலய��� �கா� ெச�ய�ேபாவதாக ������
ெச���ளா�. ��டேநரமா��� த�ைத �� ���பாததா�
ந�ளா�ைவ� ேத� ச�� ெச���ளா�. அ�ேபா� வ���
உ�ள க�ேவ� மர��� ந�ளா� ����� உ��ழ�த
�ைல�� ெதா��� ெகா����தா�.
அழக� “ஜா�ைய� ெசா�� ���யதா�தா� த�ைத ந�ளா�
���மா�� த�ெகாைல ெச�� ெகா�டதாக இைளயா���
காவ� �ைலய��� ச�� �கா� ெச�தா�. ேபா�ஸா� இ�
���� வழ�� ப��� �சாரைண நட�� வ���றன�.
சா�ைய ஒ��த சம���க� வா�� ம��� ஏ� இ���,
இ�த அவல�. சா� பா��� �ம���ப�, ப��த����ள
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ெப�ய ம�த�க�� ேவைல எ�றா� சா� ெசா��
���வ� ந�ல��� உ�ைர வா��ய ��ன ம�த�க��
ேவைல.
இ�ைற��� ைகய� �ைல�� – �க�� ��ப��த�ப�ட
ச�க��ன�, வா�� வ�� அர�ய�� – க��க���,
அவ�களா� எ�த ��ேயாஜன�� இ�லாத அள��� �க,
�க ��பா�ைம�னராக இ���ற காரண�தா� – ந�ளா�
ேபா�றவ�க�� மரண� க�� ெகா�ள�படாம�,
த�ெகாைல மரண���� காரணமானவ�க�
த���க�படாம� கா�பா�� ���ற� ச�க �� கா�த ��.
எவ� ஒ�வரா�� க�� ெகா�ள�படாம� ேபான
மரண�க� எ�தைன, எ�தைன.
சா�றவ�� சா���, சாக���றவ�� சா��� தாேன – 220

ெகாைலைய சாதாவாகேவா, �ெபஷலாகேவா மா�ற���ய
ச��ைய ெப��ற�. சா� ெவ� ���தவ�களா� ம��� சா�
வா��� ெகா����க��ைல. சா��ெகா� �� ேப��
கயவ�களா�� சா� வா��� ெகா�����ற�.
ப��த�வா�க�� சா� பா��த �க��, த�� ம��� ஏ�
சா� வா��� ெகா�����ற� எ��ற உ�ைமைய
ெசா���.
ப���ைகயாளரான கால� ெச�ற க�ண� ஒ�
க��ைர��…(��ரவ� 2 �னமல�-வாரமல� 2014)
“அ�ணா�ைர�� ஆேலாசைன�� ேப��, ‘��தைல’
அ�வலக���, 1947-� ஈ.ெவ.ரா.,ைவ ச���ேத�. �த�
ேக��ேய, ‘� எ�ன ஜா�?’ எ�� தா� ேக�டா�. என���
ெப�� அ����; ‘�த�யா�…’ எ�ேற�. உடேன அவ�, ‘க�
221

��கற �த�யாரா, ��காத �த�யாரா?’ எ�� ேக�டா�.
ப�க�����த ம�ய�ைம �ட�, ‘உ�க ஆ��க…’
எ�ப� மா��, க�ணைச��� கா��னா�.
��, ஜா� ப�� ேக�டத��, அவேர �ள�க ம����
�தமாக ‘ஏ� ேக�ேட� ெத��மா? ம�றவ�க���,
‘��தைல’ எ�ப� சாதாரண ப���ைகயாக� ெத�யலா�.
ஆனா�, இ�, எ��ைடய எ�ண��� வாகன�.
உண������வமான ஈ�பா� இ��தா� தா�, ேவைல
ெச�ய ����. எ�லா ஜா��கார�க����, அ�த உண��
வரா�. பா��பனர�லாதவ�க�� �ட, த�கைள
உய�வாக��, ேம� ஜா��கார�களாக�� �ைன���
ெகா��றவ�க� இ����றன�. ஆகேவ, ‘��தைல’
ப���ைக�� ப�யா��வத��, ஜா�� ��ன���
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பா��ப���…’ எ�றா�.
ஆக, இ�ன சா��காரைன, ேவைல�� ேச��தா� தா�
ச�யாக வ��” எ��ற எ�ண� ெப�யா��ேக
இ������ற� எ�பைத இ�த ச�பவ� வா�லாக அ�ய
���ற�. ெப�யா�டனான இ�த உைரயாடைல அ�ப�ேய
அ�ணா�ைர�ட� ெசா�னேபா�, ‘அவ� தா� ஈ.ெவ.ரா.,’
எ�றாரா� ெப��த��ட�. ெப�யா� ‘��தைல’
ப���ைக�� ப�யா��வத��, ஜா�� ��ன� பா��த�
ேபால…’ ஒ�ெவா� சா��கார�� பா��தா� – ச�க��
எ�ேக வ��. எ�ேலா�ேம, �ற� தன�� �� இ��பைதேய
�����றா�க� – இ�� ப��த��, சாதா அ�� எ��ற
���யாச��ைல.
சாமா�ய� இேத ேவைலைய ெச�தா�, அ� சா�
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ெவ�யாவ��ைலயா? இைதேய மதவா�க� ெச�தா� மத
��ரவாத� ஆவ��ைலயா… ம���வர�யா�� ம�க�
ெதாைல�கா���� – கா�யான ப��� ஆ�கைள �ர�ப
�ைன�தேபா�, வ��ய�க�� இ��� �க
�ைறவான�கேள ��ண������தைத க��, அத��
ம���வர�யா வ��த�ப�டாரா�. சா�ைய ஒ��பதாக
ெசா�பவ�க�� சா� பா����ேபா�, சா�ய�தைலவ� க�
ைத�யமாக சா� ெப�ைம ேப�வா�கேள.
“பா��பனர�லாதவ�க�� �ட, த�கைள உய�வாக��,
ேம� ஜா��கார�களாக�� �ைன��� ெகா��றவ�க�
இ����றன�.” எ�ற ெப�யா� – ேம� சா��கார�களாக
த�கைள �ைன�� ெகா������ ஏைனய ேம�ப�
சா��கார�க� யாெர�லா� எ�� ப��ய���
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இ�����கலா�. அ�தைகேயா�� ஆ��க ��தைனகைள
ெப�ய அள�� எ���க ��யாைம – சா�ய எ�����
இ��த இர�ைட ேவஷ�ைத கா���. அேத ேநர�
-��னா�� பா��பன�கைள எ���த� ேபாலேவ,
�த�யா�கைள�� எ���க �வ��னா� எ�ப�
����ட�த�க�.
ஆனா� அைத ��ைமயாக ெச�ய��ைல. இ�ப�
ஒ�ெவா� சா��கார�க�ட�� ெம�வாக பாட� க��,
ஒ�ெவா� ஆ��க சா��னைர�� த��த�யாக எ���க
�வ��வத��, ஆர�ப��ேலேய – எ�த சா� ��ட����
ப�ெக��காம�, இ�ைறய �ரா�ட ப��த�வாள�க�� –
ஏைனய ஆ��க சா��ன�� ஆ�ட�ைத, பாரப�ச���
எ���க ������தா� – சா�ய தைலவ�க�� ெஜய��
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�ழா�களா�, ெத� த�ழக� வ��ைற காடா� இ��கா�.
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"� இ��'...�ரா�ட ப��த����
இைத�ட அவம�யாைத உ�டா

��தைல ஏ��� ��தைல�� வாசக� ஒ�வ� –
�.எ�னாெர� �ரா�லா, “� இ��” நா�த�� �த� நா�
இதைழ ப��த��� �ம�������றா�. அ�த �ம�சன
க�த�ைத வா��தேபா�, ந� மன�� �யாயமாக
உதயமானைத இ�ேக த��ேறா�. “� இ�� த��
ப�ல���மா த���?” எ��ற தைல��� க�த�.
���க�ப��.
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“� இ�� த�� நா�த��� என� வா����க�. த��
ப���ைக உல�� ந�ல பல அ�ச�க�ட�
ெவ�வ������ � இ���� எ�த�த
பாரப�ச�க���� க���க� இட�ெபற ேவ���
எ�ப� எ�ைன� ேபா�ேறா� க���. நா� �ன�� ஆ�
ப���ைக கைள� ப��பவ�. பா��பவன�ல! ஆ��ல
நா�த�� பல ெவ�வராத ெச��கைள ெவ�����ள�
����ட�த�க�. அைத ம�ற நா�த�க� ெமா� ெபய���
ெவ�����ளன.
இ�ேபா� ஒ� ெந�டலான ெச�� எ�னெவ�றா� �த�
நா� ெவ�வ�த � இ�� ஆ�வமா� வா�� ப��ேத�. ந�ல
பல க��ைரக�. கவ� �ேடா�, �ைளயா��, இ��� பல..
ஆனா� ேத� ேத� பா����ேற�. ேபர�ஞ� அ�ணா
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�ற�தநா� ெச�� ஒ� இட��� �ட இ�ைல. ஆனா� ஒ�
வைக�� நா� எ��பா��த� தா� தவ� என
�ைன���ேற�. ஆ�. ெச�ைன உய���ம�ற� ��
�.���சா� அ�ய� எ�ற ஆ�ய� ஒ�வ� த�ழராக
ெத��� (இ�ைறய தைலய�க��� வ�த ஆதார�) �
இ���ட� த� தா� நா���� த��நா� எ�� ெபய�
��� ம���த அ�ணாைவ எ�ப� ெத���?
ஆனா� ஒ�� ம��� ��சய�. �ரா�ட இய�க�
�ற�க��தைல ைக��டா� தா� த�க� நா�தைழ ம�க�
�ற�க��க மா�டா�க�.” எ��றா�…
ந�ல�. இ� ந� மன�� ேதா��ய க���க�. “� இ����
எ�த�த பாரப�ச�க���� க���க� இட� ெபற
ேவ��� எ�ப� எ�ைன� ேபா�ேறா� க���.” எ�� 229

�வ���றா�. இைத ��தைல ஏ� எ�றாவ� ��ப��
இ���மா? ஒ� அர�ய� ெகாைல நட��ற� எ�� ைவ��
ெகா�ேவா�. அ�த ெச��ைய பாரப�ச��� ெவ����ற
�ற� ��தைல�� உ�ளதா? “ெகாைலயானவ� யா�…
ெகாைல ெச�தவ� யா�…” எ�� பா���, அத�ேக�ப ெச��
ெவ���� அவல�ைத, ��தைல வாசக�களாக இ���ற
ப��த�வாள�க� தவ� எ�� எ�ேற�� க��
ெசா�ன��டா?
ச�க�ராமைன��, தா.���ணைன�� த�ர இத�� ேவ�
உதாரண�க� ெசா�ல�� ேவ��ேமா? அ��ததாக
அ�ஞ� அ�ணா�� �ற�த நாைள ப�� எ�தாத ெச��.
ஒ�ேவைள அ�ஞ� அ�ணா மைற��ேபா�, ெப�யா��
“க�����களாகேவ” இ�����தா� – � இ�� ெச�த
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ேவைலையேய ��தைல ெச������ எ�� உ��யாக
ந�பலா�. “ஈ.ேவ.�.ச�ப�ைத எ�ேற�� ��தைல
�ைன�� பா������மா? ச�. ஆ�ய ப���ைகக� அ�ஞ�
அ�ணாைவ மற����டன. �ரா�ட ப���ைகக�?
“நா� �ன�� ஆ� ப���ைக கைள� ப��பவ�.
பா��பவன�ல” எ�� ெப�ைம ெபா�க ேப�ய ��தைல
வாசக�, �.க ெசயலாள�, அ�ஞ� அ�ணா�� �ற�தநா�
(15-9-13) அ�� ெவ�வ�த �ன�த��ைய வா��க
மற����டா� ேபா��. அ�ணா�� �ற�த நா���
ம�நா� � இ�� ெச�த கண� ெகா�ளாத ேவைலையேய,
�ன�த�� – அ�ணா�� �ற�த நா� அ�ேற
ெச�����ற�. �ற�தநா� அ�� தாேன ஒ�வ� ���த
ெச��ைய ெவ��ட ����. ம�நா� ேத�னா�?
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��னா� �த�வைர ப�� �ரா�ட ப���ைகயா�
�ன�த���� ஒேர ஒ� ெச��ைய த�ர ேவ� ெச��ைய
காேணா�. அ�ப� எ�ன ஒேர ஒ� ெச�� எ��
ேக����களா? �ர�� தைல�, �த�வ� அ�மா அவ�க�
அ�ஞ� அ�ணா�� �ைல�� மல� ��� �க��� ���த
அைரப�க �ள�பர�ைத த�ர ேவ� அ�ணா ெச��ைய
காேணா�. இ� அ�ணா��� �ரா�ட ப���ைக��
ம�யாைத. இ�த ம�யாைத ��தைல வாசக�� க���
பட��ைல ேபா�� அ�ல� க���ப����தா��
“ஆைள பா���, ஆ�ய ஊடக�க��� ஒ� ��, �ரா�ட
ஊடக�க��� ஒ� �� எ�� ெசா�வ� தாேன
ப��த��� ேவைல”.
அ� தா� அ�ணா �ற�தநா���� �க����ள�.
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��சய� இத�� ெப�ைம�ப�வா� அ�ணா. “ந� ெகா�ைக
ந�றாக ��ப�ற�ப��ற�” எ��. � இ�� ெச�தத�ல
அவம�யாைத. உ�க�� இ�த இர�ைட ேவஷேம,
உ�ைம�� அவம�யாைத. அவ�க� எ�ன அவம�யாைத
ெசயவ�. எ�கைள நா�கேள ெச�� ெகா��ேறா� எ��
ெச�� ெகா���க� ேபா��. அ�ல� ஆ�ய� எ��னா�
தா� ெப�ைம எ�� �ைன����கேளா. ஒ�வ� ந�ைம
ப�� ேபச��ைல எ�பத�காக நா� �ைற�� ேபாக
ேபாவ��ைல. “ேபச��ைல, ெச�� ேபாட��ைல” எ��
ேக�பைத �ட, ெச�� ேபாடாத� ஒ� ெப�ய ேகவலேமா,
அவம�யாைதேயா இ�ைல.
ஒ� ெச�� ெவ���வ�� ப��த�வாள��ேக இ�வள�
�யநல� இ����ேபா� பா��பா��� எ�ப� அ�யா
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இ�லாம� ேபா��. மகா�மா கா���� மரண�ைத ��க�
�ைன� ��வ� ஆ�.எ�.எ�.கார�களா� அவ�
ெகா�ல�ப�டதா�. � இ�� ப���ைக -ரா��கா����
மரண�ைத ேப��ற� எ�றா� ��களா� ெகா�ல�ப�டதா�
ம��ேம. இ�ேக ெகா�ல�ப�டவ�க��� கா���
க��ைர �ட, ெகா�றவ�கைள சா�வத�� �ைட�த
வா��ேப உ�க��� ம����ைய த��ற�.
இ�த ப��த��, பா��ப�ய ஊடக�கார�க� தா� ஒ�வைர
சா��ெகா�� இ�ப� ெசா��றா�க�. “� தா� ெர�ப
ேமாச�” எ��. ேதவநாத��காக �ரா�ட ஊடக�க��,
�னகர� அ�வலக எ��� ெச���காக ஆ�ய ஊடக�க��
– �ண���� க��களாக கா������றன�. இ�� “யா�
ேயா��ய�, யா� அேயா��ய�” � இ�� ���த ��தைல
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க�த� இ�வா� ���ற�. “�ரா�ட இய�க�
�ற�க��தைல ைக��டா� தா� த�க� நா�தைழ ம�க�
�ற�க��க மா�டா�களா�”. ப��த�� ெசா�வ�
உ�ைமயா? ப��த���� நைக��ைவ உண�� ந�றாக
வ��ற� எனலா�. ம�க� ைக�� ஒ� ப���ைக �ைல�க
ந�பக�த�ைம தா� ���யேம த�ர – ஆ�யமா,
�ரா�டமா எ�பத�ல. அத�� பல உதாரண�க� உ�ளன.
�ரா�ட ஆதர� தா� ைக ெகா���� எ�றா�
�ரெசா���, ��தைல�� தா�- ��பைன��
�த�ர�� இட��� இ�������. � இ����
�ஷய���தா� தா� த� பயண�ைத ெதாடர ����.
ஆனா� ஒேர ஒ� �ஷய���காக �ரா�ட
ப��த�வாள�க� ம�ழலா�. “எ�வள� நாைள�� தா�
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�னம�, �னமலைர�� ம��� அ��� �ைவ�� �ர�ைத
கா��வ�. ��சா ஒ� அ�ைம (� இ��) ����டா�டா”
எ�� வ�ேவ� கண�கா� ���கலா�.

236

சா� எ����க�� சா� ஒ��� கைத

இர�� �ன�க��� ��, ெதாைல�கா���� அ�கா,
அ�� ேகர�ட�� ந���� ஒ� ந�ைக�� ேநரைல
�க��� ஒ�பர�பா� ெகா�� இ��த�. அ�த ந�ைகைய
ப��ய தகவ�கைள �க��� ஒ���ைண�பாள� ேக��
ெகா����தேபா�, அ�த ந�ைக, “தா� �ற�த ஊ�, தா�
எ�ன சா�” எ�பைத�� மற�காம� �ள��
ெகா����தா�. அேத ேநரைல �க�����, ��� ேநர���
– ெதாைலேப��� ெதாட�� ெகா�ட ேநய� ஒ�வ�,

237

“நா�� உ�க சா� தா�. ���ள���. இ� ��க ந���ற
பட�கைள ஒ��� �டா�ம பா��ேப�” எ�றா� சா�ய
ப���.
“இ��� இ�ப� சா��ப��ட� இ���றா�கேள” எ��
�ய�தா� �க��� ஒ���ைண�பாள�. சா� ஒ��� �ர�க�
�ர����ள �யம�யாைத ம��� – ைத�யமாக
ஊடக�க��, இ�ப� ேப�வ� ஆ�ச�யமாக இ��த�.
எ�வளேவா ேபாரா�ட�க�, சா�ய எ����க�… இ����
– ெதாட��� சா�, மத� ���� ெப�ைமயாக, ைத�யமாக
ேப�� �ைல�� எ�ன காரண�. ேயா��ைக��,
எ�ேபாேதா ப��த சா� ஒ��பாள�க�� சா�ய ப��
���த ����க� ந� ஞாபக���� வ�� ேபா�ன.
ப��த�� ஏ���, சா�ய ஒ��� ஏ��� வா��தைத
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த��ேற�. “�யம�யாைதகார� ��த ம���வ� தக��
ெச�ைலயா அவ�க�, எ�வள�தா� ப��ெகா�ைமயா�
வா�னா��, �ராமண�க�� உண�� கைட��� ேபாகேவ
மா�டா�. அ� ம��ம��; �ராமண�க��� ம���வ�
ெச�ய�� ம�����வா�. இ�தைகய ெந��ர� எ�லா�
த�ழ�க���� ேவ���.” எ��ற� ��தைல ஏ���
����. ஒ� �யா�ய�தைன �ட சா� பா���
“பா��பானாக இ��தா� ைவ��ய� பா��காேத” எ��
ப��த�ேவ ேபா���றேபா�, அைத�� �ர சாகசமாக,
ெப�ைமயாக த� ப���ைக�� ேபா��றேபா�,
சா�ய���, மதவாத��� ஊ��ேபானவ� – எ�தைன
ப�����தா�� அவ� ����வானா?
தக�� ெச�ைலயா�ட� இ��த�� ஒ� சா�ெவ�. ஆனா�
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அத�� “அவ�க� ப��த��” எ�� ெபய����
ெகா�டா�க�. அ�ஞ� அ�ணா ெசா�ன ���ெபா��.
அ�ணா�� இன�ப�� எ��ற தைல��� ��தைல
ெவ���ட� . “ஒ� அ�லா� ���ணசா�ைய�ட ஒ�
�.எ�. எ��ரா� �ற�த வழ�க�ஞ� எ�� ���ற� எ�
இன�ப��. ஒ� அ�ய��� அ�ய�காைர �ட ஒ�
நாயனா���ைள �ற�த பாடக� எ�� ���ற� என�
இன�ப��. ஒ� ெர�கா�சா�ைய�ட ஒ� ல��மணசா�
�ற�த டா�ட� எ�� ���ற� என� இன�ப��. ஒ�
ச��ய���� அ�யைர�ட ஒ� ஆ�.ேக. ஷ��க� �ற�த
ேப�சாள� எ�� ���ற� எ� இன�ப��. ஒ� பார�யாைர
�ட ஒ� கனக���ர��ன� �ற�த க�ஞ� எ��ற� எ�
இன�ப�� (��தைல 15.10.1958) எ�� ெசா�னா�
அ�ஞ� அ�ணா எ�பைத ஆ�ய� மற�க ேவ�டா�
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எ��ற� ��தைல.
ேம�க�டைவ �ரா�ட ப��த�வாள�க��� �யாயமாக
ேதா��னா�� – இைதேய சாமா�ய� ெச�தா�, அ� சா�
ெவ�யாக தாேன ெத���. இன�ப�� ���னா� – சா�ய
ெவ��� �ைறயாம� வ�ம�ைத க�கேவ ெச���.
“சா��பா��க இவ�கேள ெசா�� ெகா��ததாக ஆகாதா?”.
�த�யா� ச�க�ைத ேச��த அ�ஞ� அ�ணா பா��ப�ய
எ���ைப ெகா�டா�. அேத �த�யா� வ��ைப எ���க,
ெப�யா� பா��ப�ய எ���ைப ேபால – �த�யா� எ����
�வ��னா� எ�ப� எ�தைன ேப��� ெத���. �ரா�ட
ப��த��களா� மைற�க�ப�ட வரலா�.
ரா��மா� எ�பவ� எ��ய க��ைர�����. ‘�ல���
ெச�வ� ம ெபா � �ட�’ ��தக���, ம.ெபா.��� ந�ப�241

��, �.மா�ய�ப� எ�பவ� – �த�யா� எ���� �க�ைவ
ப�� ெச��றா�. அ����� �ல வ�க�… ஒ� �ைற
��பேகாண� பய�ய� ����� ம.ெபா.� ம���
அவ�ட� �.மா�ய�ப�� த�� இ��தா�க�. அ�ேக
ப�க�� அைற�� ராமசா� நாய�க�� த������றா�
எ�ற �பர� ம.ெபா.��� ெத�ய வரேவ இ�வ�� ெச��
ஈ.ெவ.ரா ைவ அவர� அைற�� ச����றா�க�.
அ�த சமய�, �த�யா�க�� �� க�ைமயான ெவ��ைப�
ெகா����த ஈ. ெவ.ரா “தா� எ��ய �த�யா� ஒ���
தைலய�க�” ப�� ம.ெபா.��ட� ேக��றா�. “ஈ ெவ ரா:
‘�த�யா� ஒ��� தைலய�க� ப����களா’ ம.ெபா.�:
‘நா�க� இ�வ�� ப��ேதா�’ ஈ ெவ ரா: ‘த�க�
அ���ராய� எ�ன?’ ம.ெபா.� : ‘இத�� நா� எ�ன
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அ���ராய� ெசா�ல இ���ற�,” எ��றா�.
பா��ப�ய�ைத எ���தேபாேத – ஏைனய ஆ��க
சா�க�� ெவ�ைய�� ஒ� ேசர எ������தா� –
த�ழக���� ���யமாக ேபா�����. ஒ� ஆ��க
சா��� ைகைய ேகா��� ெகா��, இ�ெனா� ஆ��க
சா�ைய எ���பதா ப��த��.
ஒ� ஆ��க சா�ைய எ�����ேபாேத – �ற ஆ��க
சா��ன��� பய� வ����க ேவ���. “நா�� சா�
ெவ� ���� ஆ�னா�, நாைள நம��� இ�த �ைல தா�”
எ�� �ற ஆ��க சா�க� அ�ச�ப����க ேவ���.
அ�ப� ஏ�� �க��ததா? இ�ைலேய. ஏ�? ஆ��க
சா��ன� எ����� ேந�ைம��ைம. அத� �ைள�, �ற
ஆ��க சா�யெவ��� உ�ச�க�ட�. ஒ�ெவா�
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கால�க�ட���� ஒ�ெவா� சா�ைய எ����� ேவைலைய
ெச�த� ப��த��. “ேந�� வைர சா�யெவ� இ�லா�
இ��தவ���, ��ெர�� ஒேர நா�� சா� ெவ�
வ����டதா”. �ைடயா�.
அவ� எ�ேபா�� அ�ப� தா� இ��தா�.
ப��த�வாள�க� அைத அ����, அ�யாதவ�களாக
இ��தா�க�. ��ெர�� சாட எ�ன காரண�. “இ�
அவ�க� தய� ேதைவ இ�ைல எ��ேபா�, த� சா�ய
எ���ைப கா��னா�க�. ஒ� சா� ஒ��பாள� ெசா��றா�,
“பா��பனர�லாத உய�ஜா��கார�களான ��ைளமா�, ைசவ
�த�யா�, நா���ேகா�ைட ெச��யா�க��
ஜா�ெவ�ைய�� தா��த�ப�ட ம�க� �� அவ�க�
ெகா�ட கா���ண���ைய�� �யா�ப���ய ைசவ
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சமய�ைத�� க�தலா��ய� ெப�யா� இய�க�.” எ��.
எ�ன க�தலா��ய�.
இ�ப� �� ெப�ைம ேப�வைத �ட எ�ன சா��த�.
இ��� ெதாட��ற� – அ�த �ைல. ஒ� ேதாழ� ேக�டா�.
“இராசா ச�.அ�ணாமைல� ெச��யா�ட� ந�ெகாைட
எ��பா��தேபா� – நா���ேகா�ைட ெச��யா�க��
சா�ெவ� ெத�ய��ைலயா – �ரா�ட
ப��த�வாள�க���” எ��. �ரா�ட� ெபயைர ெசா��
நட��� இய�க�க� அைன��� “இ�ைற��� –
சா��ெகா� ��” ெசா�பைவயாக தா� உ�ள�. �ற
��ேபா�� அைம��களாவ� “ஆ��க சா�கைள
எ���ப�� – சா��ெகா���ைய கைட����காம�
உ�ள�”. இ�ைற�� சா�ய� ேப�பவ� அ�ச�ப�வத��
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காரண� – �ஜமான �ல ��ேபா�� அைம��களாேலேய.
ஆனா� “சா��ெகா���” ேப�� ெகா�ேட “சா�ைய ஒ��த
சம����க�” எ�� ெப�ைம ம��� ேப� ெகா�வ��
எ�ன ெப�ைம உ�ள�…
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�ைத�� ேகா�லா? ப��த��
ேகாபாேவச�

இல�ைக�� �ைத�� ேகா�� க�ட����� ெச��ைய
ேக�� – �ரா�ட ப��த��க� “�ைத�� ேகா�லா?” எ��
ேகாபாேவச ப�����றா�க�. ந�ல �ஷய� தா�.
ேகாப�� �யாயமானேத. இ���ற ேகா��க�
ேபாதாெத�� இ��� எத�� ேகா��க�. ஆனா�
ப��த��க� – அேத இல�ைக�� ராவண��� ேகா��
க�ட இ��பைத வரேவ��றா�க�. இ� தா� ப��த��. 247

இ�த இர�ைட �ைல தா� �ரா�ட ப��த��.
“ஏ�, �ைத�� ேகா�� க�ட��டா�, ராவண��� ஏ�
ேகா�� க�ட ேவ���” எ�பதைன இ�ப�
�ள���றா�க�. “இல�ைக�� �ைத��� ேகா�லா� �ைத
எ�ப� இ�காச ெதாட��ைடய ஒ� பா��ர�. ஒ� வரலா��
மக�� �ைடயா�. இ�ப� �ராண இ�காச�க�� வ��
கதாபா��ர�க��ெக�லா� ேகா�� க��வ� தா� ஓ�
அர�� ேவைலயா? �ைத�� ஆர���� ஒ�ெவா�
அவதார����� ேகா�� க�ட ஆர���க மா�டா�க�
எ�� உ�� அ��க ���மா?” எ�� ேக��றா�க�. ந�ல
ேக�� தா�.
ஆனா� ராவண� எ�� வ��ேபா� ப��த�� �ைள��
ராவண�� ஒ� இ�காச பா��ர� தாேன, அவ��� ம���
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ேகா�� க�டலாமா எ��ற ேக�� ம��� எழ��ைல.
அ�வ�ேபா� ப��த�� �ைள�� ப�� ஏ�ப�வ� –
அ�ேதா ப�தாபேம. “ஆைள பா��� �� ெசா���
ப��த�� ேந�ைமயாக ேப�னா� தாேன ஆ�ச�ய�பட
ேவ���”. அதனா� இ�த �ர�பா� நம�� ஆ�ச�ய�ைத
ஏ�ப��த��ைல. ராவணைன ப�� இ�ப� எ���றா�க�.
“பா��க� ேபானா� இல�ைக எ�றா� மா�ர� இராவண�
�ல� எ�� தா� ெசா�ல� ேதா���. அ�ப�� பா��க�
ேபானா� �த�� இல�ைக�� ேகா�� எ��ப�பட
ேவ��ய� இராவண��ேக” எ��றா�க�. ராவண�
மா�ரனா�. ஒ� ெப�ைண கட�� ெகா�� ேபா�
க�ப��தவ� மா�ரனா�. �யம�யாைத�� ப��த�ைவ
�ட நைக�ைவ ந�றாக வ��ற�. அ�ப�ெய�� ஓரா�ர�
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எ� த�� சேகாத�கைள ெக��தவ�கைள எ�னெவ��
ெசா���.
ெமா�த த��ன ம�க���� சவாலாக, அ����தலாக
இ���ற ெபௗ�த பய�கரவாத அைம�பான ராவண பலய
அைம���� ஆதர� ெத���ப� ேபால �ரா�ட ப��த��
த� க��ைரைய ெதாட��ற� இ�ப�. “ராவண��� �ைல
ைவ�க நா� ெசா�ல��ைல. இல�ைக�� உ�ள ராவண
பாலயா எ�ற ��தமத அைம�� �ைத�� ேகா�� ���
இராவண� �ைல ைவ�க ேவ��� எ�ற ேகா��ைகைய
�� ைவ���ள�. இ��யா�� �ட இராவணைன
வ�ப�� ம�க� உ�ேட!”
ஆக, ஒ� இ�காச பா��ர���� �ைல ைவ�ப� ����
ஆ�ேசாப� இ�ைல. இ�ெனா� இ�காச பா��ர���� 250

�ைல ைவ�தா� ெபா���றா�க�. வழ�க� ேபால
ப��த�� த� ேவைலைய கா����ட�. ெப�ைண
பலவ�த�ப���யவ��� “மா�ர�” எ�� ப�ட� ேவ�.
ெவ�க�ேக�. ��பா�ைம�ன��� அ����தலாக
இ����, ��கள ெபௗ�த ேத�யவாத அைம�பான ராவண
பலய அைம��� க��ைத இ���ளவ�க� ஆேமா��பேத
அ��க�. அ��� த�ழ�க�? அவ�க��� வ�கால��
ேவ�.
அ��� இ�காச பா��ர�க�� �ட ந���ைகைய எ�ப�
த�க��� ஆதரவாக பா���றா�க� ப��த�வாள�க�
எ�� பா��க�. “இராவண� �ைதைய� ெதா�� எ��தா�
எ�பத�� ஆதார� உ�ள�. ெதா�� எ�����பானா��,
�ைத இராவண��� உட� ப�டவ� எ�ேற ெபா��ப��.
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காரண�, இராவண�, த�ேம� இ�ட�படாத ெப�ைண�
ெதா�வானா��, அவ� தைல ����றா���� எ�பதாக
ஒ� சாப��, உட�� ��ப�� எ������ எ�� ம�ெறா�
சாப�� இ����றன. இ�த சாப�க� ஒ�றா���
இராவணைன� பா��காம� இ���மானா�, அவ�
இ�ட�ப�டா� எ��தா� ெபா��ப��. அத�ப�ேய
இராவண���� தைலெவ��க�� இ�ைல, உட� ��ப��
எ�ய�� இ�ைல. ஆகேவ, �ைத இராவண �ட�
ெச�வத�� உட�ப�டா� எ�ேற ெபா��.” எ��றா�க�.
�ைத எ�ன உய�அ��த �� ெப��யா? ெதா�ட�ட�
இராவண� ப�தாட�பட. ப��த�� “இ�த �ட ந���ைக
கைதைய” ந���ற�. ச�ப��� ஒ� ேக� ெக�டவ�
“ெப�க� க�ப��க�ப�வைத �����றா�க�” எ��
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ெசா�னத���, இவ�க� ெசா�வத��� எ�த
���யாச��ைல. இ�த ேக� ெக�ட �ட ந���ைக
கைதைய ந�� ஒ� அேயா��யைன மா�ரனா���றா�க�.
ஒ� அபைல ெப�ைண “வ�ய ெக�� ேபானவளாக கா�ட
�ய����றா�க�”
ெப�யா� ெதாட�� அவ� த� ெதா�ட�க� வைர “�ைத��
க�ைப ஆ�����ப����றா�க�”. ஏன�யா இ�ப� எ��
ேக�டா� “அ� தா� உ�ைம” எ��றா�க�. ஆனா�
இ�ேக உ�ள ராவண ப�த�க��� இல�ைக���ள
ராவண ப�த�க� இ�த �ஷய��� ச�� ேயா��ய�க�.
ராவண பலய அைம�ைப ேச��தவ�க� எ�ன
ெசா��றா�க� எ�றா� “பல வ�ட�களாக �ைதைய
�ைறவாச� ைவ����தா�� �ைத�� ராவண ம�ன�
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இைட�� �ைள��த��ைல. எனேவ, ராவண� ஒ�
ெகா�ைகைய கைட���பவ� எ�� �ல�ப�வதா�,
�த�� அவ��ேக ஆலய� அைம�க�பட ேவ���.”
எ��றா�க�.
ேம�� �ரா�ட ப��த�� “��கள அர� – �ைத���
ேகா�� க�ட அ�ம��ப� – ��களவ�க��,
ஆ�ய�க�� ஒேர இன�ைத� ேச��தவ�க� எ�ற க����
அ��பைட��தா�; இன� இன�ேதா� ேச��ற� எ�ேற
க�த இட� இ���ற�.” எ��றா�க�. கைட�வைர ��கள
பய�கரவாத�ைத ெபௗ�த பய�கரவாத� எ�� ெசா��ற
ேந�ைமேய வர��ைல ப��த�வாள�க���.
இ�தைகயவ�க�� ஈழ�த�ழ�க� ஆதர�, “ஆத��ேபா�.
ஆனா ஆத��க மா�ேடா�
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” கைத தா�.
இ��யாக ��த கயா ���ெவ��� ���த ��தைல
ேக�� ப�ைல பா��ேபா�. ெச��நா������
இல.ெம�ய�ப� எ�பவ� ேக�ட ேக��, “��த கயா��
��� ெவ��� நட�த� ப���ளேத?” அத�� அ�யா
�.�ரம� அ��த ப��, “வ�ைமயான
க�டன�����ய�. ஆனா� இைத எ���� இல�ைக ��த
���க� க�டன ஊ�வல� ேபாவ� அைத�ட� ெகா�ைம!
அவ�க� ஈழ� த�ழ�கைள� ெகா��வைத� ெச��
ெகா�ேட இ�ப�� ேபச, க���க அ�த அர�ய�
���கார�க���� த�� உ�டா?”
இ�த ேக�� ப�ைல வா��த��, மன�� ேதா��ய� இ�
தா�. “உ�க��� உலெக��� �ல�� ��த மத
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பய�கரவாத�ைத ப�� ேபச�� ����ைல. ��த
மத��� �தான பய�கரவாத�ைத ப�� ேபச��
����ைல”. ��� ெவ��� ���த �ல��சாரைன
���� ��றவா�க� ைக� ெச�ய�ப�ட� ��,
��றவா��� “�ல�, ேகா�ர� பா���” ��� ெவ��ைப
க����க�..
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அர�ய� வா��க��� பாடமான
அ�ஜு� ெட���க�

ஒ� ெச��. “ச���� மக� அ�ஜு� ச�யாக
�ைளயாடாததா� “��ைப உ�ேதச அ��� (14 வய���
உ�ப�ேடா�) இ��� ��க�ப���ளாரா�”. �ல
மாத�க��� ��, ���ெக� ஆ�ட�கார� ச���� மக�
அ�ஜு� ��ைப அ��காக ���ெக� �ைளயாட
�வ��ய��, அர�ய� வா��கைள��, ச��� வா�ைச��
ஒ���� ஒ� ப�� ேபா�ேடா�. அ�����,

257

“ச��� மக� ���ெக� �ைளயா��ேபா� –
அர�ய�வா��� ��ைளக� அர�ய�� இற��வ�
எ�ப� தவறா��” எ�� ஒ�வ� அ�����வமா�
ேக�����றா�. இ�வள� அ�����வமாக யா�
ேக�பா�க� – ந� ப��த�வாள�கைள த����. ப��த��
ஏ��� தா� -�க���தக��� வ�தைத எ���
ேபா�����றா�க�. “அ�பாடா, ச����� வா��
வ�தா��… மக� அ�ஜூ��� ���ெக� அ��� இட�! –
ெச��… இைத எ�லா� யா�� க���க மா�டா�கேள!!!!!
நா�க �சா�ேல அ��ப��, ��டத�ட 40 ஆ��க�
அர�ய�� ேபாரா� ஒ� ெபா����� வ�வைத “வா��
அர�ய�” எ�� ேகவலமாக ேப�வைத எ�ப� ெசா�வ�?”
�டா�ைன மன�� ைவ�� ெகா�� ஒ� �ரா�ட�
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எ��ய� ேபா�� ெத��ற�. ஆனா� “�டா�ைன த�ழக
வ��கால �த�வராக” த�ழக ம�க� எ�ேபாேதா ஏ��
ெகா�� ��டா�க�. ���ப����� தா� அவ�
�த�வராக தைட உ�ள�. ���ப��� உ�ள எ�ேலா��
அர�ய�வா�யாக ேவ��� எ��ற ஆைசைய தா� பல�
�ம����றா�க�. எ�லா க��க��� – த����,
�றைம�� ெகா�ேடாைர நயவ�சகமாக
அ��ற�ப������ வா�� அர�யைல வள���றா�க�.
அதனா� ச��� மகைன��, ஏைனய அர�ய�வா�க��
��ைளகைள ப���� ஒ� பா�ைவ பா��ேபா�. ஒ�
ேவைள எ��கால��� ச��� மக� அ�ஜூ� ந�ச��ர
ஆ�ட�காரராக வ�� ப�ச��� – அைத �ம���க �ைறய
ேப� த�க� ப��த�ைவ உபேயா��க����. அதனா�
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���ெக� வா��கைள��, அர�ய� வா��கைள�� ஒ�
ஒ��ட� ெச�வ� கால��� க�டாயமா�ற�.
“நாடா�ம�ற��� ெமா�த உ���ன�க�� இ�ப�� எ��
��� ஆ� 28.6 சத�த நாடா�ம�ற உ���ன�க�
அர�ய� தைலவ�க�� வா��கேள எ��� – ��ப�
வய����ப�ட நாடா�ம�ற உ���ன�க� அைனவ�ேம
வா��கேள” எ�� ��� �பர�க� ெத�����றன. 125
ேகா� ஜன�ெதாைக ெகா�ட நா��� எ�.�.,யாவத��
வா��கைள த�ர ேவ� எவ���� த�� இ�ைல. அ�ேதா…
ப�தாப�. இட ஒ���� ம��� ச�க���காக ேபாரா�வதாக
ெசா��� க��க�� – அ��தவ�� வா��ைப ப��� த�
வா��க��� ெகா��க தய��வேத இ�ைல. இ� ச�க
��ய�ல. ச�க அ��.” எ�� அ�த க��ைர�� ெசா��
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இ��ேதா�.
இ�ேபா� அத�ெக�ன எ����களா? இ�ேபா� இ�ேக
இ�த ெச��ைய ெபா��� பா��க�. ச���� மக�
அ�ஜு� ச�யாக �ைளயாடாததா� “��ைப உ�ேதச
அ��� (14 வய��� உ�ப�ேடா�) இ���
��க�ப���ளாரா�.” அர�ய�� இ�வைர எ�த வா�சாவ�
– இ�ப� அ��ற�ப��த�ப����பா�களா? ச�டசைப��,
பாரா�ம�ற��� ேக�� ேக�க ெத�யாதவெர�லா� –
ெதாட��� ேத��ெத��க�ப�� ெகா�� தா�
இ���றா�க�. ஊழ� காரணமாக, ெகாைல ��ற�
காரணமாக – எவ�� அர�ய�����
அ��றப�தத�ப�ட��ைல.
ஊழ� ��ற� காரணமாக வா��க� �ைற ேபா� வ�தா��,
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�யா�கைள வரேவ�ப� ேபால ேமள தாள��ட�
வரேவ��. ஊழ� ெச�� �ைற ெச�� வ�தவ���
இ�தைகய வரேவ�� எத�� எ�றா�, அ��த �ைற
எ�.�.,யா� ேம�� ஊழ� ெச�ய ஆ��வ���றா�களா?
இத�� �ரா�ட ப��த�வாள�க�� ஒ�� ஊத� ேவ�. ச�,
அ�ேக ம��� எ�ன வா��றதா�. ஆனா� ���ெக�
வா��க�ட� இ�த ேகவல� இ�ைல. ���ெக�
�தா�ட��� ��� ைகதானவ�க�, அ�ைய ���
�ர�த�ப�டவ�க� எ��கால� இ��� தா�. ஆனா�
அர�ய�� த�� ெச�ய, த�� ெச�ய தா� எ��காலேம
�ரகாச� அைட�ற�.
���ெக� �தா�ட��� ைகதான எ�த ஆ�ட�கார��, “நா�
இ�ன சா��கார�. அதா� எ� �� ��ற� சா���றா�க�”
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எ�� அழ��ைல. ஆனா� அர�ய�� அ�தைகய
வசன�� உ��. ஒ� எ�.�.,யாக உ�ள ச��னாேலேய, த�
வா�ைச அ��� ேச��க ��ய��ைலயா அ�ல� ச�யாக
�ைளயாட��ைல, அதனா� அ��� ேச��க��ைல,
இத�காக யா�ட�� �பா���� ேபாகேவ��மா எ��
க�� ��� ��டாரா? இ��கலா�. �றைம �ைற�தவ�,
�றைமைய வள��� ெகா�ள��� எ�� �����கலா�.
��� ேபா�டா��, அர�ய�� வா��கைள வள���� ந�
அர�ய�வா�க��� இ�த ப�� வராேத.
எ���� கா�க�� ���தாவ�, ப�ட� பத�ைய வா��
��வா�கேள. அ�த வைக�� அர�ய� வா��க���
பாட� �க�� உ�ளாேனா அ�ஜு� த���க�. த��
இ���றவ� த�ைத வ��த பத��� வ�வ�� யாெதா�
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ஆ�ேசாபைன�� இ�ைல. த�� இ�லாதவைன, தைலவ��
வா�� எ��ற ஒேர காரண���காக ����றா�கேள. அைத
ஆ�ேசா���ேறா�, உைழ�காம� உட� வள��த
பா��ப�ய���� சைள�தத�ல- இ�த ந�ன �ல ெதா��
�ைற.ச�க �� ேப�பவ�க� த�க���, த�க�
வா��க��� எ�� இட�ைத ப��ர�ப��� ெகா�� தா�
இட ஒ���� ேப��றா�க�.இ� அர�யலவா�யாக,
ம���வராக சாமா�ய�க� எவ�� �னத� �ட பா�கக
இயலா� ேபா��.
ச��� வா�� ம��� ���ெக� ஆடலாமா எ�� ேக��
வா�� அர�ய��� வ�கால�� வா��யவ�க�,
அர�ய�வா�க�� ��ைளக� ��ற�
ெச�தவ�களானா�க� எ�றா� அர�ய�����

264

அ��ற�ப��த�பட�� �ர� ெகா��பா�களா?
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ராவண� - �ரா�டனா? ��களனா?

“ராவண� – �ரா�டனா? ��களனா?” எ�ெறா� ேக��
எ��ற�. காரண�, இல�ைக�� ராவண� ெபயைர
தா����ள அைம��� த�ழ� �ேராத நடவ��ைக��
காரணமாக. “�ரா�ட ப��� காரணமாக ராவணைன ���
����� த�ழக ப��த���� ேபா��யாக த�ழ�கைள
ெகா�� ���த ெபௗ�த ��கள தர��� இ�ேபா�
ராவணைன ��� ���க �வ�� உ�ள� ” ராவண பலய
எ��ற அைம��� �லமாக. ��கள�ைத ஆ�ய வ�சமாக
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��த���� �ரா�ட ப��த��… ராம, ராவண ேபாைர
ஆ�ய, �ரா�ட ேபாராக பா���� �ரா�ட ப��த�� –
இ�த ராவண பலய அைம��� த�� �ேராத ெபௗ�த
பய�கரவாத�ைத எ�ப� பா��க ேபா�ற�.
ராவண� ராம��� ம��� எ��யாக இ�லாம�
இ�ைற�� த�ழ�கைள வா�ைவ ���லமா��வ��
�த�ைமயாக இ���றாேன. அ�ைற�� ராமனாக,
இ�ைற�� இ��யனாக எ�� ஆ�ர��பாளனாக ராவண
பலய அைம�� பா���ற�. நா� ��டா�களாக நம��
ச�ப�தேம இ�லாத ராவணைன ��� ���க �ய�வ��
எ�ன �யாய��ள�. நா� தர�ேபா�� ெச��ைய வா���
– �ரா�ட ப��த�� “இ� ராவணைன ெகா�டா�வதா…
ேவ�டாமா” எ�� ��� ெச�� ெகா�வ� ந�ல�.
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ராவண� பலய அைம��� ராவண �ைலகைள பா��ேபா�.
�தலாவதாக வ�க� கட�� ெச�ற வ�ட� உ�வா�ய
�ய� ஒ���� ��தைல� ��க�� இய�க தைலவ�
�ரபாகர�� ெபயைர ���மா� ��கள ெபௗ�த
ேத�யவாத அைம�பான ராவண பலய ப���ைர ெச�தைத
யா� அ�வா�. காரண�. �ய� எ�றா� அ��. அ����
காரணமானவ����, அ���� காரணமானவ�� ெபயைர
ைவ�க ெசா�ல ப���ைர ெச��ற� ராவணன பலய
அைம��. அ� த� அ��ைக�ல, “��� ப�தா��களாக
நா�ைட பய�கரவாத அ����த��� உ�ளா��ய
��தைல� ��க���� தைலைம தா��ய, �ரபாகர��
ெபயைர இ�த� �ய���� ���வத�� ராவண பலய
அைம�� எ����� ெத���கா� எ�� ��ய�.
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��னதாக இ�த �ய��� இல�ைக ம�ன� “மகாேசன
ம�ன�� ெபய� ��ட�பட இ��த�� ராவணய பலய
அைம�� த� எ���ைப ெத���த� ����ட�த�க�”. ஆக
அ�ைவ ஏ�ப���� �ய��� ெபய� ைவ�ப�� �ட
எ�வள� வ�ம� உ�ள� ராவண பைடயா�. அ�ேக
ராவண ப�த�க� எ�றா�, இ�ேக ராம ப�த�க�. ெப�ய
���யாச��ைல. வழ�க� ேபால ப��த�� – ெபௗ�த
பய�கரவாத�ைத ��கள பய�கரவாதமாக, ராவண
பைட�� அ��பைட வாத�ைத ஆ�ய வ�ச���
ேவைலயாக கா�� ெகா�ள ��ப�� அ�ல� க��
ெகா�ளாம� ������.
அ��த ராவண �ைலைய பா��ேபா�. இல�ைக�� �ைத
�ைற���க�ப�டதாக க�த�ப�� �வெர�யா��
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ஹ�கைல – ����ெபால �ரேதச��� �ைத�� ம��ய
�ரேதச அர� ேகா�� க�ட உ�ேத����ளத�� ராவண
பலய அைம�� எ���� ெத�����ள�. அத�காக
அவ�க� த�த அ��ைக. “�ைத அ�ம��� ஆலய�
அைம�க�ப�வத�� ��ன� இராவண ம�ன���
�ைலெயா�� ��வ�பட ேவ���. ராவண ம�ன�
வரலா��ட� எம�� ���யமான ஒ�வ�, ராவணனா� தா�
�ைத ப��� எ�ற ெபயைர ெப�றா�. இராவண� �ைத
பலவ�த�ப������தா� அவ� அ�த த��ைய
ெப����க மா�டா�.
பல வ�ட�களாக �ைதைய �ைறவாச� ைவ����தா��
அவ��� ராவண ம�ன� இைட�� �ைள��த��ைல.
எனேவ, ராவண� ஒ� ெகா�ைகைய கைட���பவ� எ��
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�ல�ப�வதா�, �த�� அவ��ேக ஆலய� அைம�க�பட
ேவ���. �ைத �ைனவாக ேகா�� அைம�பத�� நா�
எ����� ெத���க��ைல.” “ஆனா�, ராவண���
�த�� �ைல ைவ�த ��னேர �ைத�� ேகா�� அைம�க
ேவ���. அ� நட�கா��டா�, �ைத�� ேகா��
அைம�பத�� அ�ம��கமா�ேடா�. நா��� ேத�ய
பார�ப�ய�ைத பா�கா�பேத எம� ேநா�க�.” எ��ற�.
இ�ேக ராம��� ேகா��, அ�ேக ராவண��� ேகா�� –
மத�மா�களா� எ��� �ர�சைன தா�. �ைத
ப���யாகேவ இ��தத�� ராவண�� ெப��த�ைமேய
காரண� எ��றா�க� அ���ள ராவண ப�த�க�.
“�ைதைய ராவண� எ�ப� க��ட� இ��க �����பா�”
எ�� ேக��றா�க� இ���ள ராவண ப�த�க� – இ�ேக.
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ராவண� பலய அைம��� எ����ள ராவண �ைலகைள
பா��ேபா�. ”
ெஜேகாவா�� சா��க� எ�ற ���தவ மத����ன�,
தம� சமய ஏ�க�� ��கள ெமா�� �ர�கைள
��ேல�யா ப���� ��ேயா���� ெகா����த ேபா�
ராவண பலய அைம�ைப� ேச��த ெபௗ�த ���களா�
அ����த�ப���ளன�. ���தவ மத� பர��ைரகைள
ேம�ெகா�டவ�கைள வைள��� ���த, ராவண பலய
அைம��ன�, ம��� ெபௗ�த ���க�, அவ�கைள
��ேல�யா காவ� �ைலய��� ஒ�பைட���ளன�.
ராவண பலய�� தைலவ� ச�த��ஸ ேதர� ��ேல�ய
காவ� �ைலய�����, ���தவ மத�
பர��ைரயாள�கைள பல�ைற எ�ச���� கா��கைள
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ெதாைல�கா��க� ஒ�பர��ன�களா�.” இ� எ�ப�
இ���.
ராவண அ�மா�களா� த�ழக��� ராவண பைட
வள��தா� இ�தைகய அ�ர� �க��கைள பா��கலா�
ேபா��. அ��த ராவண பலய அைம��� ராவண
�ைலைய பா��ேபா�. “ெபௗ�த ��களர�லாதவ�கைள
ராவண பலய அைம�� ஒேர மா�� ஏ�ற�தா���� ச�
சமமாக ஓர வ�சைன��� வ���பைத பா��க ���ற� –
எ����கா�டாக ����க��� எ�ரானவ�ைற
பா��ேபா�. “அ���ஆ�� ேபாதைனகைள ���
ப���வ�, ���ப��த�ப�ட தம� �யக����கைள
ெவ���த�, ����க� ப�� ��களவ�க�ைடேய
த�ப���ராய�ைத வள��த� �த�ய 6 ��ற�சா���க��
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ேப�� ெபா�பல ேசனா, ராவண அைம���க��
ெசயலாள� உ�பட நா�வ��� எ�ராக ச�ட ��யான
நடவ��ைக எ��க�பட��ளதாக அஸா� ஸா�
�������ளா�.”
மத�ைத ஒ��க ேவ��� எ��றா�க� இ�ேக உ�ள
ராவண ப�த�க�. மத�ைத எ�ப� வள��ப� எ��
ேயா���றா�க� அ�ேக உ�ள ராவண ப�த�க�. ெபௗ�த�
ப��த�� மத� எ��றா�க� இ�ேக உ�ள ெபௗ�த
��வா�க�. ஆனா� ப��த�� மத�ைத ெகா�� ேபாைர
வள���றா�க�, மத உண�ைவ ��� ��� கா��றா�க�
அ�ேக உ�ள ெபௗ�த ��வா�க�. ராவண ��வா�க��
�ைலக� ச�யா எ�பைத �ரா�ட ப��த��வா�க� தா�
ச� பா��க ேவ���. இ�ேக யா� ெபயைர ெப�ைமயாக
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உ�ச�����கேளா – அ�த ெப�ைம���யவ�க��
ெபயைர ெசா�� ெகா�� தா� அ�ேக வ��ைற
ெவ�யா�ட�. அதனா� ெகா�ச� மா����
ேயா���க�… �����க�…
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ப��த��� "கால� கட�த
ஞாேனாதய�"

�ரா�ட ப��த�வாள�க� எ�ேபாதாவ� உ�ைம
ேப��றா�க�. எ�ேபா�� உ�ைம ேப�னா� ந�றாக
இ����. ச�க�� ெச����. இ�த அள��காவ�
உ�ைம ேப��றா�கேள எ�� ஆ�த� அைடய ேவ��ய�
தா�. ச�. அ�ப�ெய�ன உ�ைம ேப���டா�க�. இேதா
– இ�த ேக�� ப�� அ�த உ�ைமகைள த��ற�.
8.6.2013 ��தைல ஞா�� மல�� வ�த ேக�� ப�� இ�.
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“ேக��: ச�ட��� ���ள பய� ப��ப�யாக� �ைற��
வ�வத��� காரண� எ�ன? – க. ம��கா, ��ய���
�.�ரம� அவ�க� ப��: ந� நா��� ஆ�� இ���ற�;
ஆ��க� இ����றன. ஆனா� ஆ�ைம இ�ைல. வா��
வ�� அர�ய� ெபா� ஒ��க�ைத��, ச�ட�ைத ம����
உண�ைவ�� நாச�ப��� ��டேத!” அ�யா �.�ரம�
ெசா�ன ப�� உ�ைமகைள உ�ளட��ய� தா�. ஆனா�
எ�ேறா ��� கா�� இ��க ேவ��யைத இ�ேபா� ���
கா�� “கால� கட�த ஞாேனாதய�களாக”
இ������றா�கேள.
இ�ேபா� ம��� ெசா�ல ேவ��ய அவ�யெம�ன.
ப�கா�க� ஆ�� அ�கார��� இ�லாத காரணமாக
இ��கலா�. அர�ய�வா�க�� வா�� வ�� அர�ய�
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ம��ம�ல, ப��த�வா�க� �ர�ப�� ெசா�ன
�யாய�க� �ட “ெபா� ஒ��க�ைத��, ச�ட�ைத
ம���� உண�ைவ�� நாச�ப��� ��ட�!” எ���
ெசா�லலா�. இைத நா� பல ப��க�� எ��யா���.
“சா��ெகா� ��” ெசா�ன ப��த�வா�க�, “மத���ெகா�
�யாய�” ெசா�ன நா��கவா�க�. இ�த நா� ெபா�
ஒ��க�ைத��, ச�ட�ைத ம���� உண�ைவ�� ெக��க
இைவ ேபாதாதா?
அர�ய�க��க��� “ேந�ைம ேபச” வா�� வ�� அர�ய�
இைட�சலாக இ��கலா�. ச� ப��த�� ேப�பவ�க�
�யாய� ேபச ேவ��ய� தாேன. எ�ன ேக� வ�த�.
“அவ�க��ெக�ன ���ப�த�”. தவைற தவெற�� ���
கா�ட ��யாதவ�க� எ�ப� �யம�யாைத�காரராக இ��க
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����. அேத இத�� வ�த ம�ெறா� ேக�� ப�� இ�.
ேக��: �ல ���� அைம��க�� ��ரவாத� –
ச�ப�வா�� ��ப�� வள������ ��யா�றேத – இதைன
அவ�க� உணர� �டாதா? – எ�.ஏ. ��தா�, ராஜ��
�.�ரம� அவ�க� ப��: எ�ன ெச�வ�! �ல���� ��ய
��ைல. அ�த ெவ��தன�தன�களா� ஒ�� ெமா�த
ச�க��� �ர�தர பா�கா�� �க�� பா��க�ப��, ெபா�
ம�க� ம���� �ட அவ�கைள� ப�� ஒ� தவறான
க�ேணா�ட� இ���� அவல �ைல ெதாட��ற�! ச�யான
வ� கா��த� ேதைவ�ப��ற�” எ��றா�. ந�ல�.
ஆனா�, வ��ைறைய, மத பய�கரவாத�ைத ஒேர
க�ேணா�ட��� க������தா� – பய�கரவாத�
ஒ���ெகா�� ேபா�� ேபா�� ெகா�� வள�����காேத.
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“அ” மத��� பய�கரவாத�ைத �த� ப�க��� �ர�����,
“ஆ” மத பய�கரவாத�ைத கைட� ப�க���, ஏ� ெப��
ெச��யாக �ட ேபாட மன��லாதவ�க� தா� “வா��
வ�� அர�யலா� நா� நாசமாக ேபா�றேத” எ��
அ���றா�க�. இ�த பாரப�ச��ட� அ��ைய எ����ற
ேபா�� ���க�� கால�����ேத �வ����ட�.
பா��பன�க�� ஆ��க�ைத ம���ப��த �ற ஆ��க
சா��னேரா� ைக�����யத� �ைள� – ெப�யாரா�
��னா�� ‘�த�யா� ஒ��� இய�க�” எ�� �வ���ற
���ைலைய உ�வா���ற�. ெந��ைப அைண�க
த��ைர ஊ���ேறா� எ�� �ைன�� ெகா��
ம�ெணெண� ஊ��யத� �ைளைவ தா� நா�
அ�ப���ேறா�. தவைற எ�த சா��ன� ெச�தா��
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க���ேபா� எ��ற மன�ைல இ�லாதத� �ைள� –
இ�ப� இ�� வ�வெம��த�.
ஒ� ��ப� �� அள��க�கமாக ெசா�� ேச��த வழ��
தா�க� ெச�ய�ப�ட�. அ�த ��ப� எ�ன சா�ெய��
ப��த���, “த�� ெச�தாரா இ�ைலயா” எ�� பா��காம�
��ற� சா�ட�ப�டவ��� சா�ய அ��பைட�� ஆதரவாக
வ�கால�� வா��னா�க� �யம�யாைத�கார�க�. இ�வா
ப��த��. இ�த நா� �ள��மா? இ�ப� வ�கால��
வா��னா� “தவ� ெச�பவ� ைத�யமாக “��
வா�காமேல ஒ� வ��� நம�� வாதாட இ���றா�” எ��ற
���ச�� தவ� ெச�ய வா��பாகா�”.
இ�ப� “சா��ெகா� ����, மத���ெகா� �யாய��”
ேப��ெகா�� – நா� தா� “வா�� வ�� அர�ய� –
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ெபா� ஒ��க�ைத��, ச�ட�ைத ம���� உண�ைவ��
நாச�ப��� ��டேத!” எ�� ேப� ெகா��ேறா�.
���தாரணமாக இ��க ேவ��ய ��ன�
தைலவ�கேள இ�ப� இ��தா� நா� ��ன���
ேபாகாதா? இ�த நா� நாசமாக ேபானத�� அர�ய�வா�க�
ம��ம�ல காரண�, இ�தைகய ப��த�வாள�க�� தா�.
பல ேநர�க�� அர�ய�வா�கைள �ட இவ�க� �ற�த
ந�க�களாக இ��ப� தா� ேவதைன.
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��� வா��யவ�� சா���,
ப��த��� �����

இர�� ப��த�வாள�க� சா��ய அகாட� ��� ����
ேப� ெகா�����றா�க�. அவ�க�� உைரயாட�க��
இ���, “இ�த வ�ஷ� யா��ேகா சா��ய அகாட� ���
ெகா�����கா�களாேம” எ�றா� ந�ப� 1 ப��த�வாள�.
“யா��ேகா இ�ைல… ேஜா � ��� எ�பவ�� ெகா�ைக
நாவ���. யா��ேகா ெகா��தா�க�� அைர�ைறயா
ேபச��டா�” எ�றா� ந�ப� 2 ப��த�வாள�.
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“அைர�ைறயா எ�லா� ேபசேல ந�பேர. சா��ய அகாட�
��� வா��யவ�� ெபயைர பா��ேத�. ���தவ ெபய�
மா�� ெத��ச�. ேவ� மா�� ெபயரா இ��� இ��தா
�ல�, ேகா�ர� பா���, ந�ம ப��த�ைவ உபேயா��� –
ஆ��க சா�, பா��பன ���� �ைட�� இ����� ����
இ��ேபா�ல. காெம� ��மா ந�கைர �ம���க �ட எ�ன
சா�’�� பா��தவ�க, பா�ய� வ�ெகா�ைம ��பவைன
�ட எ�ன சா�’�� பா��� க����ற மான�ெக�ட நாம
– இைத ேல�ல ��ேவாமா? ேஜா � ����� வா�ல
�ைழயாத ெபயரா இ��த�. அதா� நம�� ேதைவ��லாத
ச�க��� ஒ����ேட�.
ம�ற�ப� “சா��ெகா� �� பா���ற” ந�ம ப��த��
ந�ம��டேய தா� இ���. த�பா எ����கா��க” எ�றா�
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ந�ப� 1 ப��த�வாள�. “ந�ல�. அ�ப� தா� இ��க��.
ஆனா ெபயைர பா��� ஏமா��ட��டா�. இ�த இட��ல
ப��த�� �தானமா இ��க��. ெபயைர ைவ�� எைத��
��� ப��ட��டா�.” எ�றா� ந�ப� 2 ப��த�வாள�.
“ச�யா ெசா���க. உமாச�க� ஐ.ஏ.எ� �ஷய��ல
அ�ப� தா� ஏமா�� ேபாேனா�. அவ� மதவாத
ேப�ைச��, அவ� ெபயைர�� பா����� இ��’��
�ைன���� அவ� மத �ரசார�ைத த�� ேக�க “ெர��ல
ஒ�� பா����ற���” ேவகமா ேபாேனா�. ஆனா
அவ� ���தவ மத ேபாதகரா�. அதனா� ேபான ேவக��ல
�����ேடா�ல. எ���” எ�றா� ந�ப� 1 ப��த�வாள�.
“அ�ப� தா� இ��க��. சா� ெத�யல, மத� ெத�யல��
���ட��டா�. எ�ப�யாவ� �ல�, ேகா��ர�
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ெத����� அ��ேக�த மா�� �ம���க��. ெப�யா�
பாசைற�� இ��� வ���� இைத��ட ெச�யல�னா
எ�ப�. ெப��பா�� யா��� சா��ய அகாட�
�ைட�சா�� – அைத �ம���க ெர�� ��ப� �ள���.
ஒ� ��ப� யா��னா, “தன�� �ைட�காத� அவ���
�ைட����சா”�� வ�� எ��ற ��ப�. அவ�க சாதாரண
அ�� பைட�சவ�க.
நாம இர�டாவ� ���. அதாவ� ப��த���ளவ�க.
��தக�ைத ப��� �ம���க ேவ��ய� இ�ல. எ��னவ�
சா�ய பா��க ேவ��ய�. மத�ைத பா��க ேவ��ய�.
�ரா�ட� வா�க’�� ெசா�ற ���பா, த�� ேத�ய�
ேப�ற ���பா’�� பா��க ேவ��ய�. நம�� ���காத
��டமா இ��தா நம� ப��த�ைவ கா�ட தவ�ட��டா�”
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எ�றா� ந�ப� 2 ப��த�வாள�.
“இ�ல இ�வள� �ஷய� இ��கா. த�� த��’��
ேபசேறா�. உலக த�ழ�க� எ�ெற�லா� ேப�ேறா�. சா�ய
மற�� சக உ��� த�ழ�க��� ��� �ைட�சா
ெப�ைம’� பாரா�ட� �டாதா?” எ�� ேக�டா� ந�ப� 1
ப��த�வாள�. “அ�த தவைற ம��� ெச��ட��டா�.
கா���ரா�� பாைஷ�� ெப�யா� ெசா�ன� ெத�யாதா?
ெதா�கா��ய� கால��ல இ��� இ�� வைர���
எவ�� உ��ப�யா எ��ன� இ�ல”�� ெசா�னைத
மற�கலாமா. மற�தா நாம ப��த�வாளரா” எ�றா� ந�ப� 2
ப��த�வாள�.
“இ�ப இ�த ேஜா � ��ைஸ எ�ப� �ம����ற�. அவ�
���தவ��ைலயா. அதனா� ந�ம ப��த�� �ைள
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ேவைல ெச�ய மா�ேட��ேத” எ�றா� ந�ப� 1
ப��த�வாள�. “�ரா�ட ப��த�வாளரா இ�����
ெத�யல, ��யல�� ெசா�லலாமா? அவ� ��� எ�லா�
�� இ��கா�. இ� ஒ�� ேபாதாதா? அவைர �ம���க.
ந�ம ந�ப� இவைர இ�ப� �ம����றா�.
“ைசவ சமய�ைத ேச��த ����வ��� இ��ைற சா���ய
அகடா� ��� அ�ள�ப�����ற�. ஆ��ரா த�சன�
நா�� அ���� வ�த� த�ெசயலானத�ல’�� ெமா�ைட
தைல���, �ழ�கா���� எ�ப� ���� ேபா�றா�
பா��க. மதவாத�� ��ய �ள�ப��.” எ�றா� ந�ப� 2
ப��த�வாள�. “��� ெபற த�� பைட�த ஒ�வ�, �யநல
காரண�களா� நாம அ��க��க ���பாத ஒ�வ� – உலக
த�ழ�களா� அ��க��க�ப��ேபா�, அ� நம��
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ேகவல��ைலயா?” எ�� ேக�டா� ந�ப� 1 ப��த�வாள�.
“அ�ப�ெய�லா� ேக�க��டா�. ��, ேந�ைம ேப�
�ரா�ட ப��த�� ���ர�ைத மா��ட��டா� ” எ�றா�
ந�ப� 2 ப��த�வாள�. உ�ைம தா�. மா�றேவ �டா�.
பா��ப�ய��� ம�த�ம�ைத ஒ��க ���தா�� ஒ��க
���� – ஒ��க ��யாேத, ப��த��க�� ம�த�ம�ைத.
சா�ைய மற�தவ���� சா�ைய �ைன���வா�க�.

1

Free Tamil Ebooks –
எ�கைள� ப��
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����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

290

க��கைள� ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம��
����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள
ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�.
இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ
�க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள�
ப��க உத�� க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த 291

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��.
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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
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அ�ம�கைள� ெப������. ஒ� வைல�ப���
ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம
அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ��
ப���கைள ம��ேம நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம���
�� இ���� ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள���
வைல�ப��கைள� ெகா������ ஆ��ய��� அவர�
ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� ��
ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள�
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ெ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�� �ட295

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
296

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��.
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அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1.ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள�
பைட��கைள “Creative Commons” உ�ம�����
ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2.த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க��
உ�ைமகைள�� தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3.ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான
����தக�கைள நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com
எ�� �கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
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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�
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��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
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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
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ெ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��.

303

எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத��� அவ�ைற ����தக�களாக
மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக
ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள
�கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative
Commons” உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப��
எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட��
ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
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FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948

ந��.

2

உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம
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உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com
/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com
/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த��
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��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12
/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creativecommons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக
ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க�
பைட��கைள ���லாக மா�ற
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��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc
வ�வ�க��. அ�ல� வைல�ப�� / இைணய
தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com ��
��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.

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

309

