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���ைர
��தக வா��� எ�ப� எ� ��வய�ேலேய �வ�� ��ட�. ஆனா� �த� �த�� ப��த
��தக� அ���மாமாேவா, ர�னபாலாேவா அ�ல. “��த�”தா�. �த� �த�� என���
ப��க� �ைட�த��, நா� எ���� ���� ப��க ஆர���த�� ��த� தா�. அ�ேபா�
இர�டா� வ��ேபா ��றா� வ��ேபா ப���� ெகா����த கால�. ஞா�����ழைம ���
�� ��டா� ேபா��, ேநர�யாக �� �ரா�சா� ெத��� இ���� மாமா ������ ெச��
��ேவ�. காரண�, ’��த�’.மாமா, ���பா�க� ம���வ� க����� உய�பத��� இ��தா�.
அவ�க� ���� தவறாம� வா��� இத� “��த�.” ���ைற நா�� காைல உண� (10 ம��
சா�பா� எ�� ெசா�வா�க�) உ�ட�� அ��த ேவைல ஓ�டமாக ஓ� அ�ேக ெச��
��வ�தா�. அவ� ���� ப��ைகயைற�� க������ �ேழ பைழய ��த� இத�கைள
ஒ�றாக� ேச���� க�� ைவ����பா�க�. அைத ஒ�ெவா�றாக எ��� பட�க� பா��ப��,
எ���� ��� வா��ப��, ஆ� ���யாச�க� க�����ப�� அ�ேபா� ெவ�
�வார�யமா� இ��த�.
”�ரா�லா”, ”�ெராபச� ��ரா”, ’�யா� �னா’, ’�ரா� ��ள�’, ’ஆ� ���யாச�க�’ (ேகாயா�
ேகா�ேவா அ�ல� ேகாபேனா பட� வைர�தவ� ெபய� ச�யாக �ைன���ைல. ஆனா� அைவ
�க அ�ைமயாக இ����. இ�ப� அ�த இத�க����� எைதயாவ� வா����
ெகா����ேப�. ந��� வ�� ��மா பட�க��, அைத ஒ�� �ேழ வ������
����கைள�� ப��த ஞாபக� இ���ற�. ம�றப� அ�காலக�ட��� ேம�க�ட ெபய�கைள�
த�ர ேவ� எ��� எ� �ைன�� இ�ைல.
�த��த�� ப��த ��வ� �� “அ���மாமா.” அ�� “���” எ�ற கைதைய எ���� ���
வா��த� ந�� �ைன�� இ���ற�. ெப�ய ெகா�ைடேயா� ��ய ஒ� ெப��� ெப���
�ெக�� ஓ�ய� இ�ன�� �ைன�� இ���ற�. அத� �ற� ”பால��ரா”, ”ர�னபாலா”,
”ேகா�ல�”, ”�.ேக. ����”, வா��மாமா�� ம�ம, மாயாஜால� கைதக�, ”இ����ைக
மாயா�”, ”தைலவா��� �ர��”, ”லய�” கா���, ”���” கா���, ”�ஜ�” கா��� என
வா���� ெதாட��த�. அ��ற� வளர வளர என� வா��பா�வ�க� மா�� ேபா�ன. ம��
�ைல�� பா�ெக� நாவ� வ�த�. �த� இத� ”ஒ� ேத� எ�ைன� ேத��றா�” ராேஜ��ர�மா�
எ��ய�. தைல��� ���ய� ராேஜ��மா�. ெதாட��� “இற�பத�� ேநர��ைல”, ”ந��� 440
ேவா���” (ராேஜ� �மா�) ேபா�ற �ைர� நாவ�கைள�� “ேதைவ ஒ� பாைவ”, ”ஒ�
ெப��� அனாட�”, ”ஒ� கா�, ஒ� ��ரா, ஒ� �ரா” (எ�லாேம ��பா த�க�ைர) ேபா�ற
நாவ�கைள�� வா��க ஆர���ேத�. (அ�ேபா� என�� ப��ம வய�)
அேத சமய� என� அ�பா, தா�தா�� ேசக���� இ��த ��தக�கைள�� – ”���� மல�”,
”ெபா� �ல��”, ”பாவ� அவ� ஒ� பா�பா��”, ”பா����� ேபா”, ”��� வாைழ”, ”���ச�
ேகா�ர�”, ”�ரபா��ய� மைன�”, ”ஒ� ��, ஒ� ம�த�, ஒ� உலக�”, ”ஜய ஜய ச�கர”,
”வ�ண�லா��த� மட�”, ”கனகா��”, “க����� ��ற��� ெகாைல” “மதன�� ரக�ய�”,
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“�க�பர சா�யா� கைதக�”, ”�ைழய� �டாத அைற”, ”மதன ேமா��”, ”உ� க��� ��
வ��தா�..”, ”இதய �ைண”, ”ர�கரா��ன�”, ”ெப�றமன�”, ”க�����”, ”டா�ட� அ��” என
(நா.பா., �.வ. அ�ல�, ெஜயகா�த�, சா�, க��, ேசவ�ெகா�ேயா�, ம�ய�, அ�.ராமநாத�,
ெஜக���ய� என பல எ��தாள�கள� ��கைள ஒ�ெவா�றாக� ��ரமாக வா��க
ஆர���ேத�.
அ�ப� ஆர���த� தா� இ�த வா���� பயண�. ஆனா� வா��தவ�ைற எ���� ����
ைவ��� கால� இ�ேபா�தா� வா������ற�. நா� ��ர இல��ய�, ெவ� ஜன இல��ய�
எ�ெற�லா� வைரயைற ைவ��� ெகா�ளா� கல�� க�� வா��பவ�. இல��ய�
ம��ம�லாம� ஆ��க�, அமா��ய�, வரலா�றா��க�, ேஜா�ட�, கைல எ�� பல தைல��
��கைள� ேத��ெத��� வா��ப� என�� �க�� ���தமான�. அ�ப� ச�ப ஆ��க��
வா��த �ல ��க�� �ம�சன�கைள� தா� இ�ேக ெதா���� ெகா������ேற�. �ல
��வான க��ைர ேபா����கலா�; �ல ���கமாக இ��கலா�. நா� வா��� எ�ன உண���
ெகா�ேடேனா அைத�தா� இ�� ப���� ெகா������ேறேன த�ர, இ�த� க��ைரகைள
��� தர அள�ேகாைல ����� தராசாக� க�த� �டா� எ�ப� எ� ேவ��ேகா�.
ெஜயேமாக�� “ஏழா� உலக�”, “�ற�பா�”, �வ� ச��ரேசக�� ”பயண� கைத,”
ஆ�.ெவ�கேட�� ”இைடேவைள”, �வா� ராமா�� இமய�� ஆசா�க�”, “இேய�
வ����தா�”, ”க�ணதாச� ஒ� கால�ெப�டக�”, ”கா�க�”, �தாக�� ”6174”, ”7.83hz” எ��
இ�ன�� ப��த பல ��கைள� ப�� எ�த ஆவ�தா�. ேநர��, த��த மன�ைல�� வா��க
ேவ���.
இைத வா���� அைனவ���� எ� ந��க�.
அ��ட�
அர���
aravindsham@gmail.com
***
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1

அேசாக���ர�� “இ������� ெவ��ச�”

”எ� வா��ைக�� ��மா ெப��ப�� ெப�ற�. நாேன ஒ� ��மா தயா���� �ட��� பல 9

ஆ��க� ப���ய ேநரா���தா�, இ�ெதா���� உ�ள பல க��ைரக� சா��யமா� இ��
கா�. இவ����ள தகவ�க� அ�க� அ�ய�படாதைவ. இ�த �ேல அ�க� அ�ய�படாதைவ
ப���தா�” எ��றா� அேசாக���ர� இ�த ��� ���ைர��.
அவ� ���ைர�� ெசா�����ப� உ�ைமதா� எ�பைத ப�க�கைள� �ர�ட� �ர�ட
ெத��� ெகா�ள ���ற�. ெமா�த� ஆ�ப��களாக அைம���ள� இ���. அ�த� கால
��மா பட�க�� வரலா�, ந�க�க�� ரா��ய�, ந�க�, ந�ைகக�����த ெச�வா��க�,
ெஜ�� எ�.எ�.வாச�� ெப�ைமக�, அவ� ��வாக� �ற�, பட� எ��த �த�, ேதா��ைய
எ��ெகா�ட �ைற, அவர� �யாபார உ��க� ஆ�யவ�ேறா� ’பராச��’�� “அ�ைம,
ெப�ைமக�”, இல��ய����� ��மா���� உ�ள ெதாட��, ேத�காரா��டனான தன� இ�
ச�����க�, ெஜ���� தா� பா��த ேவைல ம��� அ�பவ�க�, அ�ேக ச���த ம�த�க�,
அவ�கள� �ணா��ய�க�, ர�ச�, ேக.�.����, நாேக�, �த�, வ��தரா ேத� என பலர�
�ண����ர�க� எ�� பலவாறாக ���ற� இ���. ஆ�கா�ேக வழ�கமான அேசாக���ர��
எ�ள�க� ப���� ேபாேத ���ைப வரவைழ���றன.
���பாக வாச�� ”ஔைவயா�” ��மாைவ� பா��த ராஜா��� ைட�� ����,
�����ைய�� ���க ைவ�� ���. எ�ேபா�� தன� பட�கைள� �ைற �� �ம�சன�
ெச�� ெகா����த க��ைய ஔைவயா�� �ேசஷ கா���� வரவைழ�� அவைர �ெபஷ�
�ம�சன� எ�த� ெச�த எ�.எ�.வாச�� �றைம, எ�.எ�. வாசைன எ�ேலா�� ‘பா�’ எ��
அைழ�த ம�யாைத ம��� அ��; அ�த� கால��ேலேய அேசாக���ர�� கைத இ�ல��ேர�
����� ெவ�யான�; ��ெர�� ���� ேபா��� ெகா�� இற�த ஒ� ந�க�, அவேரா�
ஒ����� ேப�ய ��மா வைரபட உத�யாள�; ச��ரபா�ைவ� ப��ய தன� அவதான�, ’நா�’
ேகா� எ�பவைர� ப��ய வா��ைக� ���ர�, சமா�� கதைவ� த��ய வால��ேனா�� ஆ�
என நைக��ைவ, ேசாக�, ம����, ��தைன என பல உண��� தள�க�� இ���� ெகா���
�ட��� தகவ�க� ஏராள�.
“எ�.எ�.வாச� ��ைரைய� ப�தய��� அ���ட��னா� ெஜ��க��ைல. அ� ப��ய
���க�கைள அ��� ெகா�� தன� ப�ட��னாேலேய ெஜ��தா�.”
அேசாக���ர�� �ல ேவட�க�� ந������றா� (எ�ன ஆ�ச�ய�!!) – எ�ப� ேபா�ற
தகவ�க� �வார�ய�ைத� த���றன.
ெவ�� தகவ�க� ம��ம�ல; இ�த� க��ைரக� �ல� அேசாக���ர� �� ைவ���
ேக��க� ஏராள�. அவ�ைற� ����� �ைட காண ேவ��ய��, மா�ற���� �ய���ப��
�ைர��ைற�ன�� ைக�� தா�இ���ற�. ���பாக ’பராச��’ �ைர�பட� ப��ய
அேசாக���ர�� க��� ����க�த��த�. அ�ேபால “இல��ய� க�பைன��� த��
வா���� �த��ர�� �ைர�பட� த�வ��ைல. இ�ேவ இல��ய� ���த பா���
ஏ�ப���வத��� காரணமா� இ��க ேவ���” எ�� அவ� ��� ���, ����� ஏ�க� த�க
ஒ��. அ�த� கால��� ந�ைகக���� ெகா��க�ப�ட ���ய��வ� – அ�ப��
ெகா��க�ப�டா��டா�� அவ�க� த�க� ���ைரகைள� ப��த �த� (வ��தரா,
க�ணா�பா, �.ஆ�.ராஜ�மா�… ��னா� சா���, பா�ம�, ப���…)ப�� ஒ� க��ைர��10

(தைளக��க�பா�…) ெசா��றா� அ.�. அ�த �ைல மா�ய� ஏ�, மா�ய� யாரா�
எ�பெத�லா� அ�த, இ�த� கால �ைர�கைலஞ�க� ����க ேவ��ய�. (ஆனா�, இேத
க��ைர�� அவ�, “ரா�காேவா, ேரவ�ேயா உல�� எ�ப���� �ற�த ந�ைககேளா��
ஒ��ட� ��யவ�க� “ எ�� ��������ப� ெரா�பேவ இ���ற�. க��ைர எ�த�ப�ட
ஆ�� 1992 எ�பதா� அைத அ��� அ�ேபாைதய க��தாக� ெகா�ளலா�)
ச��ரேலகா ப��ய க��ைர�� அேசாக���ர� ������ ஒ� தகவ� ��ல� கதாபா��ர���
இ�ெனா� ப�ணாம�ைத� கா���ற�. அ�க��ைர�� அவ� ெசா��றா�, “ச��ரேலகா பட���
��ல� �ட ஒ� ேதாரைணேயா�தா� கதாநாய�ைய� �ர��� ேபா�றா�. அவ� �������
த��� ேபான கதாநாய�ைய ��ல�� அ�யா� ச��� எ��பாராத ஒ� வைக�� மட��
��வா�. “பா�� ெரா�ப நாளா��”எ�பா�. இ�த வ� இ����� ெகா�டைகைய அ�ர�
ெச�த�. இேத அ�யா�� �றைம��ைமைய ஒ��ைற ��ல� சா�வா�. “இ�ப� ����
நட�தா�”எ�� ����வா�. அ�ேக �தாகரமான ஒ�வ� ச��ைக ைவ���ெகா�� ��ல���
வண�க� ெத���பா�. ���� ெகா�டைக அ���. அ�யா� ந�ந��� ம���ட,
”எ����தா�� ஒ� வார����� அவைள� ���� இ��� வரேவ���”எ�� எ�ச��� ���
“ேபா”எ�பா�. ெசா�� ைவ�த� ேபால ��ல�� நா�� “ெலா�”எ���. ���� ெகா�டைக
அ���. உ�ைம�� மக�தான பட�க�� �ற�� ெப�மள��� அவ��� ��
ந�க�க�ட�����, �� �க���க�ட����� தா� �ைட��ற�” – இ�த வ�க� தா�
எ�வள� உ�ைம. இ�த நைட�ைற உ�ைமைய பல பட�க�� (�த�, பா�மேக��ரா, வச�த
பால� என� பலர� பட�க��) பா���ேறா�. அ�த ��ல�� ப�ணாம வள���ைய, ”இேதா
இ�த ம�ைய அ��சா அவா ஊ�வா; அவா ஊ�னா இவா வ�வா” எ�� ம�க�மா சபத����
��ன� “தக� தக�” உ�பட ச�ப��ய பட�க� வைர��� பா������ேறா�.
அேசாக���ர�, ப�ம ���கைள� ப��� ெசா��� ேபா� (நாேக� க��ைர), “இ�த ப�ம
���கைள� ெப�தாக �ைன�க� �டா�. த�� ெமா� எ���ைல. இதர ெமா�க��� பல
ெபய�க� �ய�ைபேய த��. இ�த ப�ம ���கைள� ேக� ெச�வ� ேபால யாேரா கா���
எ��தாள� எ�� �பா�� ெச�� அவ��� ���� அ���க�ப�ட�. ஆனா� கைட���
அ�ப� ஒ� எ��தாளேர இ�ைல எ�ப� ெத�ய வ�த�“ (இ� எ�ப� இ���?)
உலக ம��� ச�வேதச அள�� பர��ப�� இ���� ��மா ப��ய அேசாக���ர��
பா�ைவைய, க����கைள, அ�பவ�கைள அ��� ெகா�ள இ�த �� ஒ� வா��� எ�றா��
அ�த� கால� பட�கைள� ப��ய �ல �ஷய�க� (���பாக �ற ெமா�� பட�க�) அட��ய
க��ைரக� வாசக�க��� எ�வள� �ர� ஈ��ைப� த�� எ�ற �னா�� எழாம��ைல. 1970�
வ�ட� க��ைர �த�, 2007� வ�ட� க��ைரக� வைர இ���� இ����றன.
��� �ல �வார�ய�க� இ�ேக…

ரா� எ� க�ம� பட���� வசன� எ��ய �ரபல எ��தாள�, ப���ைகயாள� யா�?
��மா��ைற ப�� �த��த�� �� எ��ய இல��யவா� யா�?
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��மா ந�கரா� இ��த�ட� �மான� ஓ��� ைலெச�� ைவ����த ந�க� யா�?
�ரபல இ���பட� தயா��பாள��� கைத ஆேலாசகராக இ��த எ��தாள�/�த� த�ழ� யா�?
�ைர�பட உ�வா�க���காக ல�ட� ெச�ற அ�கால� கதா��ய� யா�?
– இ�ப� �வார�யமான, நா� அ���ராத, ஊ���� அ��� ெகா�ள ��யாத பல ���யமான
தகவ�க� இ�த ��� இ����றன. இல��ய, �ைர��ைற ஆ�வல�க� அவ�ய� ப��க
ேவ��ய ��.
��� ெபய� : இ������� ெவ��ச�
ஆ��ய� : அேசாக���ர�
ப�க�க� : 320
�ைல : �பா� 240/ப��பக� : ந��ைண ப��பக�
��� ெபா�� : ��மா வரலா�
�ைட���ட� :
ந��ைண ப��பக�,
பைழய எ� 123 ஏ, ��ய எ� 243 ஏ,
��வ���ேக� ெந��சாைல,
��வ���ேக�, ெச�ைன – 5.
ெதாைலேப� : 044-43587070
***
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�.ஏ.���ண�� "��நக� ெகா�ைற"

“எ�க� ஞாழ� இற��ண�� ப��ைன�
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���ைற ��� �ைறவைன
உ�ேள� ேதா� ப� இயெர� க�ேண…”
ச�க இல��ய�க�� ஒ�றான ஐ�������, ம�த� �ைண�� ஞாழ� ப��� 142வ�
பாடலாக இட� ெப�����ற� ேம�க�ட பாட�. ’ஞாழ�’ எ�ப� ��நக� ெகா�ைற மர�ைத�
�����. ’ேதா� ேக�. எவ�ைடய நா��� மணலட��த கைர�� இ���� ��நக� ெகா�ைற
மர��� தா��த, ������� �ைளக�� பறைவக� ஆ��ர���� ��ச� இ�� அ�� ெச��
ெகா������றனேவா அவைன இ� நா� �ைன�க மா�ேட�. எ� க�க���� ��தாவ�
��க� �ைட�க���’ எ�ப� பா��� ெபா��.
�.ஏ.���ண� அவ�களா� ‘Tiger claw tree’ எ�ற ெபய�� ஆ��ல��� ெவ�யான ��,
த��� ’��நக� ெகா�ைற’ எ�ற ெபய�� ெவ�யா� �ற�பான கவன�ைத� ெப�ற�.
அேசாக���ரனா�, ‘ஆ��ல��� எ�த� ெப�ற த��நாவ�’ எ�� பாரா�ைட�� ெப�ற
இ��ைல, த��� ெவ�யா���ள ���யமான இல��ய� பைட��க�� ஒ�� என� �றலா�.
1970� ஆர���� ��ேனா���� ��ேனா���மாக நக��ற� நாவ�. ெத�கைல ஐய�கா�
���ப��� நா�� தைல�ைறகைள கைத� களமாக� ெகா�� நாவ� வ�வைம�க�ப���ள�.
ெபா�னா-ராம� த�ப��ன�� ���ப வா��ைக�� ஆர����, அ�ப�ேய ��பா� கலக�,
க�டெபா�� �ளா��ைக� ெகா�ற�, பா�சால� ���� ���த�, க�டெபா��
����ட�ப�ட�, ம��பா��ய�� அ�ர� அ����க�, ஆ� ெகாைல, வா��நாத�
த�ெகாைல எ�ற வரலா��� தகவ�க� எ�லா� கைத��ேட ச�பவ�களாக, வா��ைக
�க���களாக� க��� ����றன. �த��ர� ேபாரா�ட�, அத����� நட�த இ��ய அர�ய�
ச�க மா�ற�க�, அத� ��ன�க� என ���ற� கைத.
நா�� தைல�ைறகைள� ப��ய கைத எ�பதா� நாவ�� ஏக�ப�ட �வரைணக� ெகா���
�ட���றன. ேம�ேபா�காக� ப��காம� ஆ��� ப��பத� �ல� நாவ� கா��� ப�ேவ�
காலக�ட�� ம�க�� வா��ைக �ைற, ச�க� ��ன�க�, ெந��ைறக�, பழ�க வழ�க�க�,
ந���ைகக� என பலவ�ைற அ��� ெகா�ள இய��ற�. �� உ�வா�க���காக ஆ��ய�
ெச������ க�ைமயான உைழ��� க��� ெத��ற�.
நா��ேந� �ய�� மட�ப���� ��ேயாதைர� ��யாக �ள��� ஐய�கா�� மக� ெபா�னா
எ��ற ெபா�ன�மா�. அவ���� �ரபல உ��ய�கார� ���ப�� ேலவாேத� ���ண
ஐய�கா�� ெச�ல மக� ராம� எ��ற ராம� ஐய�கா���� வானாமாமைல ப�ென�டா� ப�ட
�ய�� ஆ��வாத�ேதா� ��மண� நட��ற�. ந�மா�வா�, ப�� என இ� ஆ� மக�க����,
ஆ�டா���� தாயா�றா� ெபா�னா. சா�பா��� ��யனான ராம��� ம�� பழ�க��
���ப�த�கதா����ற�. ஆ�டா���� ��மணமான ைகேயா� அவ� கணவ� �ள���
��� இற�� �ட அவ� �தைவயா�றா�. ராம� ஐய�கா� அவ��� ம�மண� ெச�ய
�ைன�க, �ய� அைத ’�ல ஆ�சார���� �ேராத�’ எ�� ெசா��� த��க, அ�த�
ேசாக��ேலேய ராம�� இற�� ���றா�. ெபா�னா த�யளா�றா�.
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ந�மா�வாைர�� ப��ைய�� அவ� வள��� ஆளா�க, ந�மா�வா��� கா��ர� க����
�தான அ�மான� அ�கமா�ற�. ஆனா� கா��ய�ைத �ட, �ர��ேய உய��த� என
�ைன��றா�. �லக�� ெகா�ைகக� அவைன ஈ���ற�. �லகைர மா�� நா�ைக�� தைலவ�க�
இ��தா� ேபா��. ��ைட �����கேளா� ெவ�ைளகார� க�ப� ஏ� ��வா� எ�ப� அவ�
எ�ணமாக இ���ற�. வ.உ.�த�பர� ��ைள, ��ரம�ய பார�, �லக�ட �ர�ம�சா� வ.ேவ.�
அ�ய�, வா�� என எ�ேலாைர�� ச����றா�. பாரதமாதா ச�க� ��ட�க�� கல��
ெகா��றா�. ெபா�னா�� ���தலா� ல���ைய� ��மண� ெச�� ெகா�ள, அவேளா, ம�
எ�ற ம�ரக�ைய� ெப��� ெகா��� ���� காலமா� ���றா�. த�யனா�றா�
ந�மா�வா�. இ��யா �ர��யா� ��தைல ெப�� எ��ற அவ� ந���ைக�� ெகா�ச�
ெகா�சமாக� தள��ற�.
ஏ�கனேவ தள������� அவைன ெபா�னா ம�மண����� ��ட, ம��� ���, �ர���ட�
��ைட ��� ெவ�ேய��றா�. வடநா����� ெச�� ேஜா� மட��� ேச��� அவ�
சா�யாரா� �ட, அ� ெத�யாம� அவ� வ�வா� எ�ற ந���ைக�� நா�கைள� கட���றா�
ெபா�னா.
ந�மா�வார� மக� ம�ரக�ைய அ�ைத ஆ�டா� வள���றா�. �� வ.ேவ.�.அ�ய��
ேசர�மாேத� ���ல��� ேச��க�ப��றா� ம�. கைத��டாக ���ல��� நட�த ’ப��
வ�சைன’ ச�பவ�க� �ள�க�ப���றன. அ��� பாபாநாச� மைல அ���� ம���
க���ேன அ�ய� இற�� ப��றா�. நாளைட�� கா���� ��தா�த�க� ���காம�
ேபா�ற� ம����. க���ஸ� ஈ���ற�. கமலா�ட� க�யாண�� நட��ற�. ஒ�
ெபா��ைடைம� ேபாரா�ட ஊ�வல��� இற��ப��றா� ம�.
நா�க� நக���றன. ப�� ேஹா��� இய�க��� ஈ�ப�� வயதா� ஓ�ெவ����
ெகா�����றா�. �ரபலவழ�க�ஞ�, ராஜா��� அ�மா��� �ட. ஆ�டாேளா ��த�
த�மா� மனேநா� ����� ேச��க�ப�� இற�� ேபா� ���றா�. ப���� ஒேர மக�
��மைல. அவ�ைடய மக� க�ண� ெந�ைல�� க��� ���ைரயாள�. ��ெந�ேவ���
ேபரா��யைர ேபா�� காவ�� ைவ�த வழ��� கெல�ட��� எ�ராக� ேப� ேவைலைய
இழ��றா�. அவ��� ப�பா��கா� உமா�� �� காத�. உமா அவைன ஐ.ஏ.எ�. ப��க�
ெசா��றா�. க�ண� வழ�க� ேபால ேசா�ேப�யாக இ���றா�.
ம���� �ற�த ந��, ேராசா எ��� மா��� �றனா�யான ேவ�� ஜா�� ெப�ைண மண��
ெகா��றா�. டா�டராக இ���� இ�வ�� ம�க� ேசைவயா����றன�. ந�� க�����
ெகா�ைகக�� ���த ஈ�பா� உைடயவனாக இ���றா�.
இற��ேபா� ��டதாக அைனவரா�� க�த�ப�ட ந�மா�வா� ேஜா�மட������ த��
ப���� எ��ய க�த� �ைட�க, ந�� அவைர� ச���க அ�ேக ெச��றா� – நாவ�� இ�த�
ச���� �க ���ய இட� ெப��ற� – அவ�ட� ��ன� தா� ஊ��� வ�� ேச�வதாக�
���றா� ந�மா�வா�.
��றால� ெச��� ந��, ���க ஊரான �ன����� ெச��றா�. ந�சைல� எ�ற

15

உள���ைற�� ச�ேதக��� ேப�� ேபா�� காவ�� ைவ�க�ப�� ���ரவைத�
ெச�ய�ப��றா� – அ�ேபா� ெவ��ப��த�ப�� ந���� ��தைனக��, உைரயாட�க��
நாவைல ேவெறா� தள�ைத ேநா�� நக�����றன எ�றா� அ� �ைக��ைல – ��ன�
��றம�றவ� எ�� ��தைல ெச�ய�ப�� ந��, ம�மமான �ைற�� ெகாைல
ெச�ய�ப��றா�. ெச�� ேக��� ���ப� அ����யைட�ற�. ஒ� க�� பட��த
��வன�த�ர� ��கா��� ந�� �ைக�� ேபா�றா�, அவ� ல��ய�கைள� ேபாலேவ!
ேஜா� மட������ �ற�ப��, தல யா��ைர ெச�� ெகா�ேட ஊ���� ���� வ��
ந�மா�வா�, த� ���ப��னைர� ச����றா�. ந�� இற�� ேபான ச�பவ�கைள� ேக���ப��
அ���� ேபா�றா�. ப��த ப��ைகயாக இ���� ெபா�னாேவா ��ைள ந�மா�வாைர
அைடயாளேம க�� ெகா�ளாம� இ���றா�.
க�ண�, ேராசாைவ மண� ெச�� ெகா�ள ேவ���றா� அவ� ம��� ���றா�. இ����
ந�மா�வா� ேராசா�ட�� அவ�ைடய ைக��ழ�ைத�ட�� அவ� ���ேலேய த��
���றா�. உமா�� �ைன�ட� க�ண� ஐ.ஏ.எ�.ேத�� ���� ெட�� ெச��றா�.
இ�தா� 300 ப�க�க��� ேம�ப�ட ��நக� ெகா�ைற�� கைத� ���க�.
இ�த நாவ�� �ல� ���ண� ைவ��� வாத�க� �க ���யமானைவ. ச�க�, மத�,
அர�ய�, க��, ��மா, ஆ��க� எ�ப� ப�� இ�த நாவ� �� ைவ��� க���க�
கவன��� ெகா�ள� த�கைவ. அர�ய� ���� ந���� க�ண�� ப����� ெகா���
தகவ�க� �க ��பமானைவ. கா���� அர�ய�, க�����க�� அர�ய� வா��ைக,
�.�க.�� ெவ�� என எ�லாேம ச�� அ�கமாகேவ இ�நாவ�� �ம�சன���ளா��றன.
���பாக க���ச ��தா�கைள, த��வ�கைள இ�நாவ� ச��� க�ைமயாகேவ �ம�சன�
ெச��ற� எனலா�.
நாவ�� க����� ந�� ��வதாக வ�� ��க�ட உைரயாட� �க ���யமான�.

”���த�, மத� நம� நா��� �க� ெப�ய உ�ைம. அ� நாம க�ைண ����டா மைற��
ேபா�டா�. நா� அ�யாய�ைத எ����� ேபாராடற��� மத� உத�யா இ����� �ைன�சா
அேதா� ைக ���க நாம தய�க� �டா�. கா�� இைத�தா� அவ� பா�ல, ெகா�ச�
�ழ�பமான �ைறல ெச�ய �ைன�சா�.”
“மத�ைத அைண����டா மத� ந�ைமேய மா����. �த�ல ந�லா இ����. ஆனா ந�ேமாட
ெசா�த ஆ�மாைவ� கைரேய�தற �ய��ல நாம ம�கைள மற���ேவா�. அவ�க �ர�சைனகைள
மற���ேவா�” எ�ற ���த�� எ���ைன த�ேபாைதய அர�ய�வா�க�� ேபா��தன�ைத,
ஒ�வைர ஒ�வ� ��ற� சா��� ெகா�� தா� த����� ெகா��� மன�பா�ைமைய,
அ�ப�டமான �யநல�ேபா�ைக, த�க� �யலாப���காக ம��ேம மத�ைத� ைகயா�வைத�
கா��வதாக� ெகா�ளலா�.
அ� ேபா�� ��ைட ��� ெவ�ேய�ய ந�மா�வா�, சேகாதர� ப��ராஜ��� எ���
க�த�� �க ���யமான�.
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“�யரா�ய� ���� ேபான ஒ� கனவாக என��� ப��ற�. கட�� அவ�க� ப�க�. எ���க
என�� ���ப��ைல. வர�ேபா�� தைல�ைறக� வைர�� �யா�க�� ப��ய�� எ� ெபய�
வ�� எ�பத�காக நாைய� ேபால� சாக நா� தயாராக இ�ைல” எ�ற வ�க�� அ�கால
இைளஞ�க� �லர� மா�ப�ட மன�ைல ெவ�யா�ற�.
ம��ெமா� ���யமான க�த� ந��, இற�பத�� �� க�ண��� எ��� க�த�.

”த�ைன� தாேன வ���� ெகா��� இ�த வா��ைகயா� எ�ன பய�? ஒ� வ�க��ன
��டா�� �ைனவா�றைல� ெகா������ ம�க��� உைழ�பதா� எ�ன லாப�?
�ைறேவறேவ ��யாத ெகா�ைககைள� க��� கா�ப�� எ�ன �ைட�க� ேபா�ற�?” –
ச�க��� �யநல� ேபா�ைக��, அத� ச��க ��யாத இ�ெனா� �க�ைத�� ஆ��த
வ��த��ட� ����கா�ட�ப�� இ�த வ�க�, ந���ைக�� ேதா���ேபானவ��
உ�ைமயான வாதமாக� க�த�த�க�.
க�����க� ���த ��க�ட வ�க� வாசக அ����ைய ஏ�ப���பைவ.

”அ�ைடைய எ����டா ��தகெம�லா� கா�தா�ல இ���”
”இ�த க����� ேபா�ைவைய எ���� � ���� ேபாட�ேயா அ���� தா� உ��ப�ேவ”,
“க����டா, உ�ள��ேலேய அ�� ��ச� அ��கற பய��க அவ�க தா�”.
”இ��க. தலகா� இ�ைலயா. இ����� அ�ட� ெகா��க��ல… ெத�ப�ட� ெல��….
��தக�கைள த��ைடய ர��ைகயா� ��னா�. ப���� ெகா�� அவைன அைழ�தா�…”
”ெல����� ேசத��ைல. இர�டா� பாக��� �ல அ�ைடதா� ��� கச��ய மா��
இ��த�”
– ேம�க�ட வ�க��ேட இ�நாவ� ��� ��ணர�ய� ���� ெகா�ள எ�தான�.
எ�ேலா���� ந�லவனாக வ�� ந���� மைற� அ����ைய அ��ப� ம��ம�ல; அத��
எ�த எ���பைலக�� எழாம� இ��பேத �ைரேயா�� ேபான ச�க��� இ�ெனா� �க�ைத�
கா��வதாக உ�ள�.
ைகயாலாகாத, ெபா��தாத ெவ��� ��ச� எ���� நபராக வ�� நர��ம�� பா��ர�� இ��
���யமாக� ������� ெசா�ல ேவ��ய ஒ�றா��. ’�ராமண�க��� த�ேதச� ேவ���’
எ�ற அவன� அப�த� ேப��, ���டாக ேவ� ஏேதா ஒ�ைற ஞாபக�ப����ற�.
ெப�யா�, நர��ம� வ���� ச�ன�� ெத��� ேபச வ�தேபா� ��ைவ�க�ப������
கா���ப���த�க� �க ���யமானைவ. அ��� ‘யகாஸெகௗ ச��தகா…’ என� ெதாட�� ��ல
ப� யஜூ�ேவத��� வ�வதாக� ெசா�ல�ப�� �ேலாக�ைத ேப�சாள� �ற� ேக�ட�� அைத
உடன�யாக� ப��க ஆவ� ெகா��� நர��ம�� ேபா�� அவன� �ணா�சய�ைத�
ெத��ற�கா�� ���ற�.
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கைட��� மல� ��த� ெச��� ெப�ைண உற��� அைழ�க, அவளா� �க��� மல�
அ�ப�ப�� அவமான�ப��த�ப�� த�ெகாைல ெச�� ெகா��றா� அவ�. ஆனா� அவ�
இ�� ஊ�வல��� அேத ெப�, ��கா� வைர ஒ�பா� ைவ��� ெகா�ேட ெச�வதாக வ�வ�
ஏ� எ�ப� ��� ஆராய�த�க�.
ேராசா�� பா��ர� பைட��� கவன��� ெகா�ள� த�க� எ�றா�� அ� �ற�� �த� உட�
வள��த இய�பான ஒ�றாகேவ இ��பதா� �ய�பைடய ஏ���ைல.
நாவ�� ஊடாக வ�� ேபா�� ச�வா�க சவர ெஜ�ம� ஐய�கா�, ��ேடா�யா ரா���
மரண���காக� ���த, ெபா�னாைவ எ�ப�யாவ� வைள��� ேபாட �ய���த வ���
ஐய�கா�, ஆ�டாைள� க������த அவ� ைபய�, ந��ர�� �ர� ஒ������ததாக
ந�ப�ப�ட ஆ�டாைள அரவைண�த அ�யரா�� ���� ைபய�, எ�ேபா�� க�றாைழ நா�ற�
அ���� �னெமா�� ��ப� ச�கரராம�, வா� ஓயாம� ஆ��ல� ேப�� ெகா���,
அ�வ�ேபா� ��மைல�ட� வ�� நா�கா �ரண� யா����, சமய�க�� ��வாணமாக�
ெத��க�� ���� ெகா��� இ���� மன�ைல �ற��த வ��� ராமசா� அ�ய�, வய���
��ய ெத��ட� இ���� க�ண�� த�ைக ராதா எ�� ���ண� ந� ��னா�
கா���ப���� ம�த�க� நாவ�� எ�த�த �ைக�ப���த�� இ�லாம� �க இய�பாகேவ
வ�� ேபா�றா�க�.
கா��ய�, க���ஸ�, மத ந���ைக, �� ��வாச�, ச�க ேசைவ, �ரா�ட இய�க�க�,
வரலா�� �ம�சன� எ�� பல தட�கைள இ�நாவ� ெதா��� ெச��ற�. இ� உண�� சா��த
நாவலா, அர�ய� சா��த நாவலா எ�� பா��தா� உண�� சா��த அர�ய� நாவ� எ��
ெசா�லலா�. �ர�� எ�ப� இ�� ஒ� நைக�����ய ெசா�லாக மா� ��டத�� யா� காரண�
எ�பைத இ�த நாவ� ெசா�லாம� ெசா��� ெச��ற�. �ர�சைனக��கான ��� இ�தா� எ��
�றாம� ெச�வேத ஒ��த��� நாவ�� பல� எ��� ெசா�லலா�.
நாவ� ��� ைமய� க��தாக இைத� ெகா�ளலா� – ஒ�வ� ெகா�ைக �ரனாக வா��றா�.
ஆனா� கைட��� அ�த� ெகா�ைக�காகேவ உ�ைர ���றா�, எ�த� பய���லாம�.
ம�ெறா�வேனா, வா��ைகைய யதா��தமான அத� ேபா��� எ�� ெகா��றா�. வைள��
ெகா���� ேபாக� பழ�� ெகா��� அவ�, இ���� எ�த �த� ெகா�ைக� ������லா�,
��� எ��க� �ட� தய��� சராச� ம�தனாக வா��ைகைய தய�க��ட� எ�� ெகா��றா�.
யதா��த��� இ�ப��ப�ட ம�த�கேள எ��� காண� �ைட��றா�க� எ�ப� ம��ம�ல;
அவ�கேள த�க� வா�வ�பவ�தா� த�கைள உ�மா��� ெகா�� ெவ��யைட�றா�க�
எ�பேத உ�ைம. அ� அர�யலாக���, ��மாவாக���, ஆ��கமாக��� எ��� நா�
இ�ப��ப�ட க�ண�கைள அ�க� பா��கலா�.
ஆனா�, க�ண�கேள நாளைட�� க�ச�களாக மா�வ� தா� வா��ைக�� ��ர� அ�ல�
யதா��த�.
ெமா�த� ப�ென�� அ��யாய�க��, ெகா�ச� �ட� ெதா�� இ�லாம� �க �����பாக
�வார�யமாக இ�த நாவைல� பைட�����றா� �.ஏ.���ண�. தைட நைடேய இ�லாம�
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ெச�வ� நாவ�� ெவ����� சா�றா�ற�. உண����யாக ெசா� ���ர� �������றா� என�
��� அ� �ைக��ைல. தா�ரபர� ஆ�, �ேலாசன �த�யா� பால�, நா��ேந�� �ள�,
வ�ணா� ேப�ைட ப�களா, ��றால அ�� என கா���ப���த�க�� �வரைணக�� ெவ�
இய�பாக இ���ற�.
ஆர�ப�, ந�, ��� எ�� நாவ�� ��ைமயான அ�ச�க� ெகா����தா��, ஒ��த���
ந���� மரண�ேதா�, ந�மா�வா� ���ப வ�� ���ப��ட� இைணவேதா� நாவ� ����
ெப�� ���ற� எனலா�. ம�ெறா� �த��� பா��தா� நாவ� ��ய��ைல, க�ண�� ���
பயண�ேதா� த�கா�கமாக �������ற� அ�வளேவ! க�ண�� ��� வா��ைக, ���ய�
�ர�சைன, சா��ய அகாத� �வகார�, ��� அர�ய�, கா��க�� எ���-����க�,
கழக�க�� ���� எ�� சமகால� ெச��கைள க�ண� �லமாக� ப�� ெச�ய ���ண���
�ைறயேவ வா��� இ���ற�. ��நக� ெகா�ைற�� இர�டா� பாக� எ�றா�� ஒ�நா�
வர����.
பறைவக� �ைளக�� அம��� ��ச���� ெகா����கலா�. ��கைள அ��கலா�. �ல
ேநர�க�� அைம�யாக�� இ��கலா�. ஆனா� மர� அதனா� எ�லா� பா��க�ப�வ��ைல.
அ� அைம�யா� அைன����� சா��யா� இ��� நட�பனவ�ைற ேவ��ைக பா����
ெகா�����ற�. ம�த�க�� அ�ப��தா�. வ��றா�க�, ேபா�றா�க�. ஆனா� இ�
எதனா�� பா��க�படாத கால�, எ�லாவ����� சா��யா� இ���ற�, ��நக�
ெகா�ைறைய� ேபாலேவ!
�ைல வா�க :
கால��வ� ப��பக�
669, ேக.�.சாைல
நாக�ேகா�� – 629001
ஆ�ைல�� வா�க : http://www.dialforbooks.in/
***
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3

�வ� ச��ரேசக�� “ெவ�ேய�ற�”

வா��ைக எ�� �ழ�� �லரா� �க எ�தாக ��� அ�கைற ெச�ல ���ற�. �லரா� �ழ��20

��� த���, இைள��, எ�ப�யாவ� ��� �ட மா�ேடாமா என ��������, ேமா� �ள
���ற�. �ல� ��த�� ெத�யாம�, ��க�� ���ப��லாம� த�த��� �ழ����ேளேய
���� ��னா��னமா��றன�. அ�த �த��� பா��தா� வா��ைக எ�ப� ”இ�ப��தா�” எ��
வைரயைற ெச�ய இயலாததாக உ�ள�. அ�ப��ப�ட வா��ைக� �ழ����� ெவ�ேய��
�லர� வா��ைக ப��� ேப��ற� �வ� ச��ரேசக� எ��, உ��ைம ப��பக� ெவ�����ள
“ெவ�ேய�ற�” ��ன�.
”ெவ�ேய�த�� ெவ�ேய�ற�ப�த�ேம ம�த அ�பவ��� சாரமாக இ����றன. ���ப�,
ந���ைகக� ம��� த�ைம� �������� ஏெத�� ஒ������ ம�த�க� ெதாட���
ெவ�ேய�ற�ப���ெகா�ேட இ���றா�க�. அவ�க� சா������� அைம��க�தா� அ�த
ெவ�ேய�ற�ைத �க�����றன. அைவ �ல சமய� த�டைனயாக�� �ல சமய�
��தைலயாக�� உ��ெகா���றன.” எ��� க��� உ�ைமதா� எ�றா�� அ�
��தைலயா அ�ல� த�டைனயா எ�பைத ெவ�ேய�பவரா� அ�வள� எ��� அ���
ெகா�ள ��வ��ைல. காரண�, சமய�க�� அ�த ��தைலகேள த�டைனகளாக�� ஆ��ட�
��� எ�ப�னா� தா�.
ெவ�ேய�ற��� கைத எ�ன?
�ல�, �ல �ர�சைனகளா� ��ைட ��� ெவ�ேய��றா�க�. அவ�க� யா�, அவ�க���
இ���� �ர�சைனக� எ�ன, ஏ� ெவ�ேய��றா�க�, அவ�க� யாைர� ச����றா�க�, அத�
�� அவ�க� வா��ைக எ�ன ஆ�ற� எ�பைத வா��� ப�ேவ� த�சன�கேளா�� த��வ�
��க�கேளா��, ���யாசமான வா��ய� அ�பவ�கேளா�� கல�� ெசா�வ�தா�
ெவ�ேய�ற��� கைத. ஆனா�… ��ட�த�ட 500 ப�க�க� உைடய இ���ன�ைத இ�வா�
ஓ�� வ�க�� �����வ� �ைற��ைல. இ���ன��� கைதைய� ச�ேற ��வாக�
பா��தா�தா� இ� ��� பல ெச��கைள ��ைமயாக� ���� ெகா�ள ����.
ச�தான� – ��ரா மனெமா�த த�ப�ய�. ச�தான� ஒ� எ�.ஐ.�. �கவ�. இ�ைமயான இ�லற
வா��ைக. இ� �ழ�ைதக�. வா��ைக�� ச��� ஏ�ப�� நா�ப� வயைத� கட�தவ� ச�தான�.
இ�லற வா��ைக�� அ��� அவ���� இ���ற�. ஒ� ��மண��� கல�� ெகா�வத�காக
ச�தான� ��வ�ணாமைல ெச��றா�. லா��� த���றா�. அ�� ம�ேறா� அைற�� இ����
ஒ� நப� தம� ���யாசமான ெசய�பா�டா� ச�தான�ைத� கவ��றா�. ெம�ல அவ�ட�
ப��சய� ஏ�ப��ற�. கணப� எ��� ெபய� ெகா�ட அவ� தன� கைதைய� ெசா�ல�
ெதாட���றா�. ேக�க ேக�க ச�தான���� அைத ந�ப�� ��ய��ைல. ந�பாம� இ��க��
��ய��ைல.
கணப� யாைர� ச���க� கா�����றாேரா அவைர தா�� ச���க �����றா�. இ�வ��
ேச��� அ�ணாமைல ஆலய����� ெச���றன�. அ�� அவ�க��� ஏ�ப�� அ�பவ�
��ன��� �த� �����ைன. ஆ�வ�தா� உ�த�ப�ட ச�தான�, கணப��� மைன�ைய�
ச����றா�. அவ� ெசா��� அ�பவ�க��, நப�க�� ேம�� �ர��ைப� �����றன�.
அவ�கைள� ச���க �ைழ�றா�. ேதட� ெதாட��ற�. ஹ�ஹர ��ரம�ய��� ெதாட��
ம�னா�, �வராம�, ராம��க�, பா�பா��, ��றா��க�, ைவரவ�, ேகாவ��தன�, ஜ�ரா�,21

ஆனா�னா எ�� பல தர�ப�ட ம�த�கைள� ச����றா� ச�தான�.
அைம������ ெவ�ேய�ய அவ�க�� வா��ைக கைதகளாக�� ச�பவ�களாக��,
அ�பவ�களாக�� ���ற�. இ�த� ெதாட�� ச����� தா�� ஒ� க��யாக
அ�லாமேலேய அ�த� ச����� �ல�ைத அ�ய �ைழ�றா� ச�தான�. அத� ��ைமைய
அ�ய அவ� கா���� ெச�ல ேந��ற�. அ�� அவ���� �ைட��� அ�பவ�, த�சன� எ�ன,
அ�வைரயான பயண��� ச�தான� அ��� ெகா�ட�, ெத��� ெகா�ட� எ�ன, ����
ெகா�ட� எ� எ�பைத �க ��வாக� ெசா��ற� ”ெவ�ேய�ற�”
இ� கைத� ���க� ம��ேம. இ�நாவ� ���� ���மாக ஊ��, �ன�, இைட�க�, யா��ைர,
ச�கம� என ப�ேவ� பாகமாக ���ற�.
�த�� நா� ச����� வா��ைக�� சவா�கைள� ச���க இயலா� ேதா��, ��த��, அ��
ெவ�ேய�� நப�கைளேய ��னா� ேவெறா� ப�ணாம� ெப��� ச���க ேந�� ேபா� ஒ�
வாசகனாக அைட�� அ�த �ர����, அ�பவ�� வா��ேத அ�ய ேவ��ய ஒ��.
பா��ர�கேளா� நா�� பய���� உண�ைவ, நாவேலா� நா�� வா�� உண�ைவ
ஏ�ப�����ற� �வ�� எ���.
’ெவ�ேய�ற�’ �க ஆழமாக, �வார�யமாக பல மா�ட�க�� வா��ைகைய க���
����ற�. ஒ��த��� பா��தா� இ� த��வ� ேப��ற�. ம��ற��� இ� வா��ைகைய, அத�
வ�ைய, ேவதைனைய, இ�ப�ைத, ஒ� ெநா��� மல�� அத� ஆன�த�ைத, ஏ� வாழ
ேவ���, எ�பத�கான ம�த�� �ைழைவ, ேநா�க�ைத �க அ��தமாக ெவ��ப����ற�.
ப�ேவ� �ர�சைனகளா� �����, ��� வ� அ�யா�, �ைக��, ெவ���, ��தைல
����, மா�ற�ைத� ேத� ��ைட ��� ெவ�ேய�� �லர� வா�ைவ� ப��� ��வதா�
இ����� ”ெவ�ேய�ற�” எ�ற தைல�� ெபா��தமாக இ���ற�தா�. ஆனா� உ�ைம��
“ெவ�ேய�ற�” எ�ற இ�நாவ�� தைல�� ��ைட ��� ெவ�ேய�� ெச��� �லர�
வா�ைவேயா அ�ல� அவ�கள� ெசய�பா�கைளேயா ���க��ைல. �� அ� எைத�
����ற�?
அைத, ��னா� பா��ேபா�.
��கைள வா��ப�� ப�ேவ� �ைறக� இ����றன. �ல ��கைள அ�ப�ேய வா��க
ஆர���� ���� ம��� ைவ�� �டலா�. �ல ��கைள வா��� அைச ேபா�� ���ப
வா���� ெதாடரலா�. �ல ��கைள எ�னதா� �ய�� ெச�தா�� �ல ப�க�க��� ேம�
வா��ப� இயலா�. �ல ��க� ந��டேன பய��பைவ. ���த கவன� ேவ��பைவ.
���ப� ���ப ந� வா��ைப� ேகா�பைவ. ந� அக��� அம���, ��தைன�� �யா��பைவ.
“ெவ�ேய�ற�” அ�ப��ப�ட ��க�� ஒ��.
�வ� ச��ரேசக�� கைத ெசா��� பா� சராச� கைத ெசா��� பா�க����� �����
மா�ப�ட�. வாசகைன� �ைன�ல�� ஆழ����� அ�����ட� ��ய�. கைத, கைத���
கைத, அத��� ஒ� கைத எ�� ெச��� �வ�� கைதக�, வாசக��� ��பமான22

வா����ப�ைத அ��ப�ட�, பைட��� ���ப�த�கள�ற இ�யெதா� ���ல��� அவைன
அைழ��� ெச�வன. ெவ�ேய�ற�� அ�ப��தா�. அ� ம�ைர���, ��ெந�ேவ����,
��றால�����, ���த����, வட இ��யா����, ��வ�ணாமைல���, கா���� என பல
இட�க��� வாசகைன அைழ��� ெச��ற�.
கைத�� வ�� ’ராம��க�’ பா��ர� உ��� ேவ�ைகைய, வா�த�� �ைழைவ� ����
ெகா��� �த� �ற��. ெப� சகவாச�தா� �ராத ேநா� வ�த ராம��க� மரண� ஒ�ேற தன��
��� த�� எ�� ந���றா�. ஒ�நா� ர�� �� பா��� த�ெகாைல ெச�� ெகா�ள
�ைழ�றா�. அவ� பாய ��� ெச�த அேத கண���, அேத த�டவாள��� எ�ேர ஓ�
ஆ������. ேவகமாக ர�� வ�வைத உண��� ��� �ல��ற� அ�. அத� வா��
ேவ�ைக, அத� க�க�� இ���� உ��� த��� ராம��க��� ��ைவ மா���ற�.
���� வாழ ��� ெச��றா�. அ�த மா�தைல �வ�� வ�க� �க அழகாக�
கா���ப�����றன.

“ர�� மைற�� ���ய ெவ�ட ெவ��� எ����ற� �����த ஆ�� இவ��
ஒ�வைரெயா�வ� பா���� ெகா�� �����தா�க�. தா�க� ப���� ெகா�வ� சாைவ அ�ல;
வா�ைவ. இ�த� க�டா�தைர, ேம��ற� ம��� பளபளெவ�� ெவ�ைம �������
த�டவாள�க�, அவ����ைட�� ���� �ட���ற க��க� ஜ��, ���ய பக� ேவைள��
ெவ�ைக, தா��சாைல�� �ள� மா�� அைலய���� �ள��� ஆ�, ெவ��� க�க���
அ�யாயமா�� ��� ஆகாய�, ைகைய ம�ப� இற�� ��ட ைககா�� மர� எ�லா� இ���
இ���ற�….” (இேத கா�� என�� ெஜயேமாக�� ஒ� �ய அ�பவ� கைத�� �� ஒ�ைற�
க��, அத� உ��� ���ைப� க�� த�ெகாைல ������� அவ� மன� மா�வைத
ஞாபக�ப����ற�)
அ�த� கண� ராம��க��� வா��ைக�� ���� �ைனயா�ற�. அத� �� ராம��க����
ஒ�ேபா�� த�ெகாைல எ�ண� வர��ைல. ஆனா�� அவ� ��ைட ���, இ�ைல… இ�ைல
அ�த ஊைர ��ேட ெவ�ேய��றா�, தா� ம��ம�ல; த� �ைண�ட�. அத� ��ன�
ராம��க� வா��ைக எ�ன ஆன� எ�பைத ’ராம��க�’ ெசா��� �த��, ச�தான� அைத�
ேக�� �ர��ப�� ……. அ�ேபாைதய ராம��க� ம��� ச�தான��� எ�ண ஓ�ட�க��
அ�ைம.
கைதகைள பல கைதக�� ெதா��பாக�� �ய அ�பவ�களாக�� ெசா�வ�, த�ைனேய பல
ஆ�ைமகளாக உ�வா��� �����ப� என �� ந�ன��வ��� அைன��� ��க��
ெகா�டைவ �வ�� பைட��க�. இத�� “ெவ�ேய�ற��” �ல���ைல. நா� ��யராக,
���� ���மாக இற�த கால�, கட�த கால�, (கவ��க கட�த கால�: இற�� ேபான
காலம�ல) �க�கால� என மா� மா�� பய���ற�. நா� கா�� இ�த உலக யதா��த� இத�
ஒ� �கேம. இ��� நா� அ�யாத பல யதா��த �க�க� உ�ளன. அைதேய “மா�� ெம�ைம”
எ�� �வ� ������றா�. அ�ப� நா� அ�யாத, ந�மா� பல ��யாத பல ஆ�ைமக�,
ச�பவ�க� இ�பைட��� உ�ளன.
இ���ன��� வ�� ஒ�ெவா�வ�� கைதக�� ஒ�ெவா� �த�. ஐய�, ெச��யா�, த��,23

நாடா� எ�� பலர� வ�டார வழ��க�, பழ�க வழ�க�க�, ேப�� ெமா�க�, வா��ட�க�.
�க� ெத�வான ெமா� நைட. �ற�பான ெசா�லாட�க�. ப��க� ப��க �ர��ைப� த��ற�
இ�நாவ�.
ேபா�ற ேபா��� பா��ர�க�� ஊடாக �வ� எ���� ேக��க��, த��வ�க��,
ெச��க�� ந�ைம ����க� ���வன. உதாரண���� �ல…
“தா� இ��� �ற�க��ைல எ�� ந���றவ����தா� இற�ைப� ப��ய ேயாசைன
இ��கா�” (ப�.21)

”இற�தவ�க� உலக� ஒ�� இ���ற� எ�றா� இ��� �ற�காதவ�க�� அ�ேக
இ��க�தாேன ெச�வா�க�. அவ�க� ஒ�வைரெயா�வ� எ��த� அைடயாள� கா�பா�க�?”
(ப�.38)
“சதா ச�வ கால�� ேச��� ��� இைரேத�� அைவ (ெகா��க�), இற�ைகக�� ெவ�ைமைய
எ�ப� இ�வள� கறாராக� ேப���றன?” (ப�. 72)
”�ற�பத�� ��னாேலேய இ�ெவ�லா� (உய��, தா��) ��மானமா� ���றதா? யா�
��மா��ப�? எ�ன அ��பைட��? எத�காக? �ைற�த ப�ச� ம�த� க�வாக ஒ� ெப�
வ���� உ��பத�� ��னா� நா�� இவ�� ஒேர உலக��� �ரைஜகளாக� தாேன
இ�����ேபா�. இ�ேபா� இ���ற மா�� இ�னா� வ���� �ற�க ேவ���, இ�ன
ஜா��� �ற�க ேவ��� எ�பெத�லா� அ�ேகேய ��மானமா� ���றேதா?” (ப�. 81)
”இ�ப ��ைய ஒ��த� ெகாைட������ேட ேபாறா�� ைவ� ம�ப�க� ெவ�ேய��ேபா��
தைரதா� இ���மா�. ெசா����றாக. ஆனா, ஆகாச���� ம�ப�க�� ஒ�ேண ெகைடயா�.
ெத����ேல… ?” (ப�. 95)
இ�ப� இ��� ப�பல ����க� ���� �னா�க��, �ைடக�� ெகா�����ற�
இ���ன�.
நாவ�� �க ���யமான, ���கமான கதாபா��ர� ஜ�ரா�. க��கைள� ��த� ெச�பவ��
மக�, ஒ� ஞா�யாக மல��றா�. எ�ப� எ�� ப����ேபா� உ�டா�� �ர���, அவ�
���� ெசயைலேய ேக�����யதா���ேபா� ேம�� பல மட�� அ�க���ற�. �க �க�
ெத�வான ஒ� �த��� ெசா�ல�ேபானா� ��ைவேய ���ய, த��ைற� ெப�ற, �க
��ைமயான கதாபா��ர� ஜ�ரா�. ”���� வ��� ெதாட��� ெச�வத�ல �ட�� பயண�
எ�ப�; அ� ���� வ�ைய அ�வ� ம��ேம” எ�ற உ�ைமைய ஜ�ரா� பா��ர��� �ல�
வ�வாக� ெசா��றா�, �வ�. ம�னா� ம��� ச�தான��டனான ஜ�ரா�� உைரயாட� நாவ��
�க ���யமான ப��.
எ��பாராத ப�ேவ� �க��களா� ஆன�தா� வா��ைக எ�ப�. எ��பா����ப� எ�லா�
நட�தா� �வார�ய� ேபா� ��� எ�பதா� அ�ப� அைம�����றதா அ�ல� அைம�றதா
எ�ப� ேக�����. அத�கான �ைடைய ெவ�ேய�ற� த��ற� எ��� ெசா�லலா� அ�ல�
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அ�த அ�பவ�ைத� கா���ப����ற� எ��� ெசா�லலா�. ஆனா�, இ� இ�ப��தா� எ��
����� �ற ��யா�. ஏென�றா� இ� கா���ப���வ� ஒ� �க� ெப�ய ஜன ச�க�ைத. அத�
பயண�ைத, அ�பவ�கைள, வா��ைகைய. பலா�பழ��� ேம� ேதா� ேபா� இ�த� ��ன���
ஒ�ற�ல, இர�ட�ல, ����கண�கான மா�த�க� ���� �ைண�����றா�க�. ஆகேவ,
ப���� ேபா� �க ஆழமான கவன� ேகா��ற� இ�நாவ�.
��ன��� ����க� ���� வ�க� �ல…
”எ�கைள மா�� ஏைழ�க பண�ைத� ப��� சவடாலா� ேப�ற�� ஆ�தாைமயாலதா�டா
ம�னா�. ஈ����� மா�� இ���றவ�, ‘நாென�லா� யாைர�� அ���� ���� வ��க
மா�ேட��’ க�ரமா� ெசா���ற மா��தா�. (ப�. 113)

”ஒ� �� ெச�ைய இ���� க���ேகா. வ� தா�காம ெர�� ெசா��� க��� ஊறாதா. அெத
வ���� ��� ேலாக����� ேபா�டலா�கற� ஐ�க�” (ப. 180)
”���ப��ற� ேல��ப�ட �சய� இ�ேல�க. ஆ�ர ஆ�ர� வ�சமா சன�க வா��� பள�ன
�சய� இ�ேல�களா? த�யா இ��� ஒ��த�� ஒ���ெத�� கள��ற ��யா�.” (பக. 363)
“பாமர� அ�ஞ� எ�ெற�லா� ேபத� �ைடயா� ந�பேர. இெத�லா� அள�ேகா�களா�
உ�டா�ற ���யாச�க�. இ�ெனா� அள�ேகா�� எ�லா�� ம�த��ற�க� தா�. ேவெறா�
அள�ேகா�� ெகா��� ஒ�டக������� ���� ����� மஹா�மா கா����� எ�லா�ேம
உ����ற�க� தா�” (ப�. 450)
“�� – ��ய� எ�� ஆ��ேபாேத, இவ�� ஒ� ப�� ��வா�ற�. அவ�� ஒ� ப��
��யனா� ���றேத” (ப�. 450)
”இ�வைர��� ம�த �ல� அ�ப��� வ������ த�ெசய�க� எ�லாவ�ைற�� ஒ�றாக�
ேகா��� ப�ச��� வரலா� எ�� நா� ெதா��� ைவ������ ச�க� இ�ேபா� இ���ற
மா��ேய இ���மா?” (ப�. 458)
“இற�தவ�க� உலக� ஒ�� இ���ற� எ�றா�, இ��� �ற�காதவ�க�� அேத உலக���
தாேன இ��தாக ேவ���. �ற�பத��� த��ைற வ�வத�காக� கா��� ெகா��
இ��க�தாேன ெச�வா�க�. இர�� தர��� ஒ�வைரெயா�வ� எ��த� அைடயாள�
கா�பா�க�?” (ப�. 460)
”த�ெசய�க�� வரலா��� இெத�லா� �� ���� ��ட�ட�ப�ட ஒ�றாகேவ இ����.
��டக��தா யா� எ�� க�டைடவ�தா� ��கேல…” (ப�. 465)
”இ�கைளெய�லா� ஒ� பா�ைவெய வ�� அ���ற ��யா��க. ச�யா� மா�� இ��பாக –
கா� க�ட மா�டாக. ���ப�த� மா�� இ��பாக – ���ப� இ��கா�. ��� ேவைலெய�லா�
கா��பாக. ��த� ெகைடயா�. இ� ஒ� த� வெக. நாம த���ேல பா�சா, ேகால��ேல பா��
வ����� ஓ��ற�க..” (ப�. 482)
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ேம�க�டைவ ஒ� ��தா�. இ�மா�� ந� அக�ேத ேக�� எ��� நா� �ைட ேதட ேவ��ய
பல ��தைனக� ேபா�ற ேபா��� நாவ�� ெசா�ல�ப����ப� நாவ�� �க� ெப�ய பல�.
�� ���� �� பா�த�, அ��த�க�, அ�சய�க�, ��வாண ச�யா�க�, �வசமா�க�,
த��வ�க� என ப�பல கள�கைள� ெகா�ட இ�நாவ� எ�.��, �ெஹ�.� ஆ��
ெச�பவ�க��� �க� ெப�ய �ற�பாக இ����. ேம�� பல பல கள�க���, ேம��ைல
ஆ��க��� இடம����.
�வ� ச��ரேசக� தா� ஒ� அ��தமான கைத ெசா�� எ�பைத ���� ஒ��ைற
��������றா�.
உ�ைம�� இ�த� ��ன�ைத ��ைமயாக �ம�சன� ெச�வ� எ�ப� ‘ கடைல, பாைன���
அைட�ப� ேபால’. எ�ப� �ய�� ெச�தா�� அ� �ைறயாகேவ ����. ஏென�றா�, இ��
ேபச�ப������ �ஷய�க� அ�ப��ப�டைவ. பல ேகாண�க�� பலர� பா�ைவக��
அலச�பட ேவ��யைவ. ”ெவ�ேய�ற�” ேபா�ற ��ன�ைத �ற ��க��� �ம�சன�
எ��வ� ேபால எ�� �ட ��யா�. இ� க�ைக ேபா�ற �ரவாக�. ெகா�சேம ெசா���
அைட��� ெகா�ளலா�. அ�வள�தா�.
இ� ெவ�ேய�ற����� �ைழேவா�.
�வ� எ��ய ���யமான ஒ� நாவ� ��ள� ��த� ச���ர�. அ��� அ�சய�க�, ஆ��க�,
அ��த�, ம��ற� என கைத��� கைதயாக ��வ�. ��ட�த�ட இ�த �ைல அத�
இர�டாவ� பாக� ேபால எ�� ெசா�லலா�. ஆனா� இ��� அைத�� தா�� ����, பல
ேக��க��� த��வ ேநா��� �ைடகைள� ெசா��ற�. �டேவ ந�ைம�� �னா எ����
����க ைவ��ற�. ���பாக ������ �ட��� நட��� �ல உைரயாட�க�…
ேவத������ ���� �� ெசா��றா� : “ந� ைக�� எ�ன இ���ற�. ஜன�க��� எ�
நட�க ேவ��ெம�����றேதா, அ� ந� �லமாக நட��ற�. அ�வள�தா�”
ம�ேறா�ட��� : ”கனைவ� க��ெகா������ேபாேத க� ���� அ��தவ�ட� ெசா�ல
���மா?”

”உ���ெபா�� ஒ�ெவா�ைற�� பா�ைவ��� ெத�யாத வைல���ன� உைற மா��
������ற�. வ�வான கா�த ச�� ெகா�ட� அ�. ஒ�ெவா� உைற�� ஒ�ெவா� �ணா�ச�.
இர�� உ��ன� ெந����றதா, கா�த ம�டல�க� இர�� ெந�����றன எ��தா�
அ��த�”
– இ�ப� ������ �ட��� உைரயாட�க� ஒ��றெம�றா� ம��ற� ச�தான� தா� ச�����
நப�க�ட� உைரயா�வ�. ஒ��த��� உைரயாட�க�தா� இ�த நாவைல ��ென����
ெச���றன எ�� �ட� ெசா�லலா�. அ�பா�� ெப� த�க�, ஹ�ஹர ��ரம�ய�, ைவரவ�,
ம�னா�, �வராம�, ேகாவ��தன�, ஜ�ரா� என ஒ�ெவா�வ�டான உைரயாட�க��,
��தைனக��, �ளா��. ெதாட��� ேயா��க ைவ��� பல ��தைனக� இ�நாவ�� �ர��
�ட���றன.
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�வ�� பா��ர�பைட��க� ஒ�ெவா��� ஒ� �த�. ���பாக ஜ�ரா�டனான
உைரயாட�க�, ���� ெசயைலேய �ம����� அவர� மன�பா��, “�� – ��ய� எ��
ஆ��ேபாேத, இவ�� ஒ� ப�� ��வா�ற�. அவ�� ஒ� ப�� ��யனா� ���றேத” எ�ற
அவர� க����, �ற�க� ப��ய அவர� ��தைன�� எ�தைனேயா உ�ள��த�கைள�
ெகா�ட�. (என�� ஜ�ரா� பா��ர� ஏேனா ேயா�ரா� �ர��மாைர �ைன�ப����ற�.). க�
ெத�யாம� எைத�� ���ண�வா� அ��� ஹ�ஹர ��ரம�ய��� �ற�, அவைர, அவர�
��ப�வ��� அ��� ேவத����, ேவத�������, ஹ�ஹர�� தா���� நட���
உைரயாட�க� ேபா�ற ப��க� �க�� ெந����யாக உ�ளன.
அ�ச�, யா� இ�த ேவத����?
ச�தான� ச���க� ேத� அைல�� க���� ைமய� ���தா� ேவத����. எ�ெக�ேகா ேத�
இ���� கா��� அவைர� ச����றா� ச�தான�. ஆனா�, அவைர ��னேமேய ச�தான�
ச�������றா� எ�ப�தா� ��ன��� �வார�யமான�.
த�ைன� ேபா� அ�லாம�, ����� த�வா�� மரண�ைத வரவைழ��� ெகா��� கைல��
த� �ட� ெவ��ெபற ேவ��� எ�� இற��� த�வா�� ேவ��ேகா� ைவ��
ஆ��வ���றா� ேவத������ ��. வா��� ஒ� க�ட��� அத�காக கா��� வ��றா�
ேவத����. �வ சமா� ஆ�� �ய���� ஈ�ப��றா�. – த� உ�ைர� தாேன மா���� ெகா�ள
�ய�வ� த�ெகாைலயா? ����, ஆைசைய ேவ��ேகாைள �ைறேவ�ற அவ� அ�வா�
ெச��றாரா? அ�ல� அ� ஒ� ���யா? த� �ற�ைப ��ண���� உ�ைம ெகா�டவ�க���,
இற�ைப ��ண��க�� உ�ைம உ�� எ�பைத ெசா�லாம� ெசா�ல�தானா? அ�ல� வா��த�
ேபா��, நா� ���� ெச��� ப�கைள� ெச�ய ஆ�க� இ���றா�க�. ேபா�� இ�த மா�ட�
�ற� எ�� �ைன�� எ��க�ப�� ��வா? ’ெவ�ேய�ற�’ எ�ப� உ�ைம�� இ�தானா?
உடைல ���, உ�� �ற�ப�தா� ெவ�ேய�றமா? – இ�ப� �ல ��தைனக� எ���றன,
��� இ��� ப��ைய வா����ேபா�.
ஆனா�, ”ெவ�ேய�ற�” எ�ப� இ�வ�ல.
”ெவ�ேய�ற�”, உடைல� �ற�பைதேயா, ��ைட அ�ல� ���ப�ைத� �ற�பைதேயா
���டாக� ெகா�ள��ைல. .”ெவ�ேய�ற�” உ�ைம�� ம�த�க�� ”ெவ�ேய�ற�ைத”�
���க��ைல. அ�, ம�த�� அக������ ெவ�ேய�� ஒ�ைற� ����ற�. ெவ�ேய��
அ� எ�ன, எ�ப� ெவ�ேய��ற�, அதனா� ஒ�ெவா� ம�த�க�� வா��ைக�� எ�ெத�த
�த��� அக மா�த�க� �க���றன, அத� �ைள�க� எ�ன எ�பைத ஒ� மாெப�� கைத�
��ன�க�
வ�யாக�
ெசா��ற�.
எ�ேலாைர��
அரவைண��,
ஒ���ைண�த
ேவத�����ட���� “தா�” ெவ�ேய�யதா, இ�ைலயா? எ�பைத “ெவ�ேய�ற�”
ெசா��ற�, �க�� ���மமாக.
அைம��க����� ெவ�ேய�வேதா, ��வன�க�, �ட�க����� ெவ�ேய�வேதா
ெவ�ேய�றம�ல; த�������� தா� ெவ�ேய�வ�தா� ெவ�ேய�ற� எ�பைத �க��
�டமாக� ெசா��ற� ”ெவ�ேய�ற�”
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���ைர�� �வ� ெசா��றா�, நாவ�� வ�� ெப�யவ� �ஜமாகேவ தாேம ���த அேத
நா��, அேத ேநர���, நாவ�� வ��ற மா��ேய ���� கா��ேலேய சமா� அைட�ததாக.
ேம�� ெசா��றா�, “ இ�த நாவ�� �தலாவ� ப��யான ஊ�� எ�ற அ��யாய���
��வ�ணாமைல�� உ�ள ஒ� ��� இட� ெப��ற�. ஊ�� ����� �ஜமானைவ. அைவ
ம��ம�ல. அ�� கா����தவ�� உட� �ைண�� இ��தவ�� �ட �ஜமான ம�த�க� தா�”
எ��றா�. �ய�பாக�தா� உ�ள�. ேம�� �ய�ைப� த�வ� “இ�த நாவ�� வ��ற மாய
�க��க� – நைட�ைற சா��ய���� அ�பா�ப�டைவயாக� ெத�ப��றைவ – அைன��ேம
�ஜமாக �க��தைவ. வ�வான சா��ய�க�� சா��க�� உ�ளைவ.” எ�� அவ�
ெசா�����ப� தா�.
ெவ�ேய�ற� ஏ� எ�ைன� கவ��த�? என��� இ�ேபா�ற �ல �க��க� �க�����பதா�,
எ� வா��ைக� ேதட��� இ� ேபா�ற �வார�யமான �ல அ�சய ம�த�கைள�
ச������பதா�தா� எ�� ெசா�லலாமா? ஆ�. ெசா�லலா�. ஆனா� அ�ம��ேம காரண�
எ�� ெசா�ல ��யா�. �வ� ச��ரேசக�� �ற பைட��க�� எ�ைன� கவ��தைவேய.
அவ��� ம�ம�ட� ”ெவ�ேய�ற�”. எ�றா� அ� �ைக��ைல.
வா��ைக�� ேதட��, எ��பாராம� ஒ�ெவா�வர� வா���� நட��� �க��க�� ��மான
ேக��க�� ெகா�டவ��� ெவ�ேய�ற��� �� எ��� ��ப�����. இ�பைட�ைப
உ�வா�க �வ� எ�வள� உைழ�தாேரா ெத�யா�. வழ�கமான, அழகான, மய�க� ��ய நைட.
�வ����, இைத ெவ���ட�ழ�� ப��பக����� (�த� ப��� : உ��ைம ெவ��டாக
வ�த�) ந�லெதா� பைட�ைப அ��தைம�காக எ� ந��க�. த��� ெவ�யான �க� �ற�த
பைட��க�� ெவ�ேய�ற����� ��சய� இட���.
இ�த �ைல வா�க
New Horizon Media Pvt. Ltd
177/103, First Floor,
Ambal’s Building, Lloyds Road,
Royapettah. Chennai – 600014
இைணய தள� : https://www.nhm.in/shop/Kizhakku/
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4

இரா.��க�� “��வ�ப�”

தைல�ைப� பா��த�ட� “ெப�மா� தாேன ��வ�ப� எ��ததாக� ப������ேறா�, ��க�
எ�ேபா� எ��தா�, ஒ�ேவைள �ரச�ஹார� ப��ய ப�ேவா” என யா�� ஐ�ற ேவ�டா�. இ�
ெப�மாைள� ப��ய ப�வ�ல. கட�ைள� ���த �யாச�ம�ல. இரா.��க� அவ�க� எ��ய
”��வ�ப�” எ�� �ரமா�ட நாவ� ப��ய க���ைரேய இ�.
தன�ெகன ஒ� த��பா��� ����ட�த�க ��கைதகைள��, க��ைரகைள�� இல��ய
உல����
த����பவ�
இரா.
��க�.
���யாசமான
ெசா�லாட�களா��,
கைத���ன�களா��, ெமா� நைடயா��, நைக��ைவயா�� ”��ன வா��யா�” எ��
அைழ�க�ப�பவ�. (வா��யா� = �ஜாதா எ�ப� நா� ெசா�லாமேலேய எ�ேலா����
ெத�������). ��கன� எ��தா�ைம�� ����ற�ட�� ெவ��ப�ட நாவ� எ��
“அர�� வ�ச�” நாவைல� ெசா�லலா�. ”மா���க யதா��த�” எ�பைத� ைக�� எ����
ெகா�� அநாயாசமாக அ�� ���� �ைளயா����பா�. த��� அ�ப��ப�ட நாவ�கைள
எ��வெத�ப� எ�த�ல. எ��� ேசா�வைட�� ேபாக� ��ய வாசகைன �வார�ய� ��றாம�
பைட�ேபா� �ைண�� ைவ�ப� �க ���ய�. தன� ெமா�யா�ைமயா� அ�� ெவ�� ெப�ற29

பைட�பா�யான இரா. ��க� எ������ �ர�மா��ர� தா� ��வ�ப�.
peய��ேக�றா� ேபா� உ�ைம�� ”��வ�ப�” எ��� ���ற� இ�த நாவ�. (�டேவ இரா.
��க�� தா�) 790 ப�க�க�� எ�த�ப������ இ�த நாவைல, “ �க� ெப�ய கா�வா��
�க��த�ப�ட �க� ெப�ய ஆ�ச�ய�” எ��ற� கவ���யான ��ன�ைட. அ� ��சய�
�ைகய�ல. நா�ைக�� ப�க�க� எ��வத���ேளேய இ�ேக �ர�க��, �ைள�� கைள��
����றன. 780 ப�க�க�� ஒ� நாவ� – அ��� �ழ�பேமா, அ��ேபா எ��ேம ேநராத ஒ�
நாவ� – பைட�ப� எ�ப� சாதாரண �ஷய��ைல. அர�� வ�ச��� இர�டா� பாகமாக
உ�வா������ ��வ�ப�ைத அர�� வ�ச�ைத� ப��காமேலேய ப��தா�� ���� எ�ப�
��க�� �ழ�ப��லா நைட�� ஒ� சா��. நா� கவ��த வைர�� ��ட�த�ட 8
ெமா�நைடக� (அத�� ேம�� இ��கலா�) இ�த நாவ�� இ����றன. இ��யா, ல�ட�,
ெமா��ய� எ�� பயண��� இ�த நாவ�� ெச�ைன, ���க����ற�, ���ேச�, ��வா��,
அர��, ம�கலா�ர� (ம�க��), எ��பேரா, ேகரள� எ�� எ�தைன ஊ�க�… எ�தைன
ெமா�க�, கலாசார� �ழ�க�…!!! ஐ�ப���� ேம�ப�ட கதாபா��ர�க� வ�� ேபா�றா�க�.
ஆனா� ப���� ேபா� ஒ� �ழ�ப�� ேநர��ைல. எ�ப� எ�� ச�� மைல�பாக� தா�
இ���ற�. இ�ேவ இ�ப� எ�றா� இ�த எ�� ெச�யாத வ�வ� ��சய� ஆ�ர� ப�க�க�
ெகா�டதாவ� இ�������. ��ட�த�ட ப�லா�� கால உைழ�� இ�� இ���ற�. ��சய�
அ�ர உைழ��தா�. அ�ர எ���தா�.
ேம�க� �ய�ச� எ�ப� த�கால வாசக�க� பல��� ��தாக� ேதா��னா�� அ� கால�
காலமாக ந��ட� இ��ப�தா�. உைரநைட எ�� எ���� ெகா�டா�, ஆ�ர�ேதா� இர�
கைதக�, ப��-���ரமா��த� கைதக� என பலவ���� இ��ப�தா�. இல��ய வைக��
பா��தா� ”�ல�ப�கார�” ேம�க� �ய�ச���� �ற�தெதா� உதாரண�. பாச�ட சா�த�
�ழ�ைதயாக வ�வ� �த� ேகாவல� ம��� க�ண��� தா�ன� ஆ�க�, க�ண�
ேபா�ேறா� ஆலய� கா�ேகா� �ழா�� ேசர�ட��, இள�ேகாவ�க�ட�� ’ேப�வ��’
ஒ��த��� ”மா���க யதா��த�”தா�. ேதவ��, மாத�, ேகாவல� ம��� க�ண��� தா�
ேபா�ேறா�� ஆ�க� ��� ���க�� �� ஆ��ர��தைல �ல��� நா� கா��ேறா�.
க�ண�ேய இள�ேகாவ�க��� ஆ����� கா�� த�தா� எ��� ஆ� �� வா���னா�
எ��� இள�ேகாவ�கேள ��� இ���� ���������றா�. �ல��� ம��ம�லா�
ம�ேமகைல, ��ெதா�ளா�ர�, க��க��� பர� ேபா�ற த��� ப�ைட இல��ய�க�
பலவ���� “இய�ைக� �ற��த �க��க�” ேபச�ப������றன. அ�த இய�ைக� �ற��த
�க��கேள ந�ன இல��ய��� ”மா���க யதா��த”மாக ��������ற� எ�� ெசா�லலா�.
அ�த வைக�� ஒ� மா���க யதா��த நாவ� ��வ�ப�. ஆனா� இதைன மா���க யதா��த
நாவ� எ�பைத �ட அ� �ைன� (hyper ﬁction) எ��� ெசா�லலா�. ப��க ஆர���த ��
���காம� ைவ�க ��யா� எ�� �ல ��க� ப��� ெசா�ல�ப�வ���. அத�� �க� �ற�த
ஓ� உதாரண� இ�த நாவ�. கால�ைத ���� ���� பய���� கால இய��ர��� தா��
ஏ� �டேவ ந�ைம�� ஏ��� ெகா�� பய���றா� இரா.��க�. எ�ன ஒ� �வார�யமான
பயண� அ�!. ச�ேற�� அ��காத பயண�� �ட. நாவ�� ��ட�� ேக��மான நைட ந�ைம
ஈ���ற�. ஆ�கா�ேக ��னைகைய வரவைழ��ற�.
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ஏ�ர� 12, 1899� ஆர����� இ�த நாவ�, ப�லா��க� கட�� 1939 ��ரவ� ஆ��
���ற�. அ��� எ�த அ�பல��ைழ ���ண� ேகா��� ஆர����றேதா அ�ேகேய.
ஆர����� ����� ைவ�பவ� நேடச�. ஆனா� அவ� இ�த� கைத�� நாயக� அ�ல.
இ�த� கைத�� நாயக� எ�� த�யாக யாைர�� ������� ெசா�ல ��யா�தா�. ஆனா�,
அ�ப��� ெசா�ல ��யா�. ஒ�வ� இ���றா�. அவ� தா� இ�த� கைத�� நாயக�, ��ல�,
நைக��ைவ� கதாபா��ர�, �ண����ர ேவட� எ�லா�. அவ� யா� எ�பைத� ெதாட���
பா��ேபா�.
நாவ�� நாயக� ம��ம�ல; நாய� எ�� ஒ�வைர�� ������� ெசா�ல ேவ���. அவ�
ெத�சா. ேவதேம�ய ஜா� ��டாவ�ய� – �ேநகா�பா�� ����. ெத�சா�� �ைனவைலகளாக
வ�� ப��க� ப��க �க �வார�யமானைவ. நாவ���� ந�ைம அ�ப�ேய இ����
ெகா�பைவ. அ�த� கால �ராமண பாை�ைய ம��ம�ல; அ�த� கால� ெச�ைனைய�� க�
�� ெகா�� வ�����றா� இரா.�. அ��யாய�கைள ப��க� ப��க �வார�ய� இ��யள��
�ைறவ��ைல. �த� �தமான கதாபா��ர�க���� �ைற��ைல. சாமா எ��ற சா�நாத�,
ச�கர�, ெகா�ட��� தா�, ��ப�மா�, ��டாவ�ய�, ஜ��தா� (மகாராஜா), ஜ��தா��
(மகாரா�), ராஜாைவ� ��� ெவ��ேப��� மாமனா� ��� �ைச� �ழவ�, ப�ய�
சேகாதர�க�, க�ட இட��� ெப�� ைவ��� வயச� எ�� �த�தமான கதா�பா��ர�க�
அர�� வ�ச��� வ�� ெச�வா�க�.
��வ�ப���� அவ�க�� �ல� ெதாட��றா�க�. ���பாக ராஜா, ரா�, ேவத��� ஏ�ன ஜா�
��டாவ�ய�, ம�ைதய�, பகவ� ேபா�ேறா�. ஆனா�� அர�� வ�ச�ைத� ப��காம� இைத�
ப��தா�� ���� ெகா�வ�� ஏ�� �ழ�ப���கா� எ�ப� இரா.��கன� எ���� பல�.
அேதசமய� இ�த நாவ�� கள��, நைட��, கன��, ��படாதவ�க���, இ�த வைக
எ������ ��ய வாசக�க��� �க�ெப�ய மைல�ைப ஏ�ப��� ��� எ�ப�� உ�ைம.
நாவ�� கதாநாயக�, ��ல�, நைக��ைவ� பா��ர�, �ண� ���ர ேவட� எ�� ���
ெசா�ன� ேவ� யாைர�� அ�ல; மகா��க�ய� எ�� கதாபா��ர�ைத� தா�. ஆ��ர
தா�ேயா��, ெர��� க��ைகேயா��, இ�ன �றேரா�� அவ� அ���� ����க�, வரதராஜ
ெர��யா� �� அவதார� எ���� ெச��� ெசய�க�, க�ப�� ெமா��ய� ேபா� பாை�
ெத�யாத ஊ�� ேபா�� ஆ�ட�க�, �� ெசா�ைத எ�லா� க�ள� காத��ட� இழ��, மைன�
ேலாலாவா� �ர�� அ��க�ப�� மா�ேவட� ��� அைல�� ��வ�, �ண��� ைக��
உ�ள ெரா��� ����� ஆலா�� பற�ப�, �� ெஜ����� ேபாவ�, ��தைலயாவ�,
ெச�ைன�� வ�வ� என காத�, ேசாக�, �ர�, நைக��ைவ என எ�லா� கல�த கதாபா��ர�
இ�த மகா��க�ய�. �ல சமய� இ�த மகா��க�ய� ��மா கதாநாயக� ேபா� மா�ேவட�
எ�லா� ேபா��� ����றா�. காத�க�ட� ச�லாப� ெச��றா�. சைள�காம�, அ��காம�
�த� �தமா� காம� ����றா�. கைட��� க�ப�� ேக�ட��� ‘���ர� ��’
ேதா���றா�.
”��வ�ப�” நாவ�� கைட��� ந�ைம� ச�ேற ேசாக��� ஆ���னா�� நாவ��
உ�ைமயான �ேரா இ�த மகா��க�ய� தா�. அேடய�பா, அவ� தா� எ�தைன எ�தைன
க�த�க� எ���றா�. மைன���� ேபா�� ேச�ேமா, ேசராேதா எ�ற ச�ேதக� இ��தா��31

க�த� எ��வ�� ஒ��� �ைற�ச��ைல. அவ��� ��னா� அ�வ�ேபா� எ���ப��
�ைட�ச� ெகா���� அ�பல��ைழ மகாேதவ�� ஆ� உ�வ� ேவ� அவ��� ெபா��க
��யாத ��ப�ைத� த��ற�. அதைன�� ச���� ெகா�� ��� ச�ேபாக� ���க அவ�
அைலவைத� பா���� ேபா�… ம�த மன�� ����ர�க� �லனா��றன. கைட���
ைமலா���� தா� ச�பா���� ேச��ைத எ�லா� இழ��, தா� வா��த ���� வாச�ேலேய
அவ� ம���� �ட�பைத� பா����ேபா�, இ�தைன�� இத��� தானா எ�� ேதா���ற�.
அட ம�த வா��� ����ரேம அ� தாேன! ஆனா� அ� ஆர�ப��� ���� ���றதா எ�ன?
(இ��தா�� மகா��க�யைன ��க� சாக�����க� �டா� ��க� சா�!, மன��� ெரா�ப
க�டமா� ேபா��)
நாவ�� �க ேந���யான, ��ைமயான பா��ர� பைட�� இ�த மகா��க�ய�. அவ� எ��ய
க�த�கைள ம��� ெதா��� த� �லா��னாேலேய அ� �க�� �வார�யமானதாக இ����.
�ெஹ��, எ��� ெச�ேவா��� �க� ச�யான �� “��வ�ப�.” இத� பா��ர�பைட��க�
ப��, ேம��க� �ய�ச� ப��, நாவ�� ப��க� த�ைம ப�� என பல தள�க�� ஒ�வ�
ஆ�� ெச�ய இய��.
ம�த மன� – அ��� ஆ�� மன� ���� ��� காம �சாரைணையேய ெச�� ெகா������
எ�ற ஓ� உள�ய� ����ேக�ப நாவ�� ஒ� �ல� த�ர காம� ப��� ேபசாத ஆ�கேள
இ�ைல எனலா�. அ� �லக�ட அ�யேரா, அவ� ஃ�ெர�� நா��ேவா, மைலயாள��
ம�த�கேளா எ�ப�, எைத� ேப�னா�� ���� ��� அ�ேகதா� வ�� �����றன�. ந�ல
ேவைள எ�லா ஆ�க�� இ�ப� இ�ைல எ�ப� ெகா�ச� ��ம�ைய� த��ற�.
நாவ�� �த� �தமான ெமா�நைட���, �வார�யமான உைரயாட�க�, ச�பவ�க���� �ல
உதாரண�க�:
”எ� சேகாதர�� ஏ�ெகனேவ �ர�தா��க�ப�டவ�மான �லக�ட�ய� மதரா� கலாசாைல
ஏ�ப���ய �.ஏ.ப��ைச ெகா��� எ� தக�பனா� ெச��� ஜா�� ேகா�ைட�� �யா�ேயா�
வ��� வ�த நா�ேகஷ� �ளா�� உ��ேயாக��� அம��� த�ேபா� ெநா�க�பா�க��ேலேய
�தன �ரஹ� ஏ�ப���� ெகா�� ெப�டா��, �ழ�ைதக� ச�த� �க�வன� ெச��றா�.” –
1904� மகா��க�ய� ச��கா��� எ��ய க�த���…
***
”ேநர� உ�ைச க��� ஒ� ம���ராவ� ஆ�����மடா. � �ன�பாகமாக வ��த அ�ன�
ெகா�ச�ேபா� க���றயா? ேகா���ைடேபா� �டமான ெபல�ைத� த�� வ��
ேவ�ெம�றா�� ஆ���தர காள� வ�� பர��ேல கா����கா�. தாரா ��ைட�� ெகா��
வர� ெசா�����ேக�” – ஜா� ��டாவ�ய�.
***
“ஜா�ைய�� ேவத�ைத�� எ� வ��� மன�� பா��கற��ைல மாமா. ��ேசா, ��ேலா
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இ��தா�� அ�லா� ேபானா�� என�� ஒ�ேபால�தா�. எ�னேமா ஒ�� எ�ைன
ேவதம�ணாைவ அ�� இ��க� ெசா�� ந�ச���� �ர��� ெகா�����. இ�ேக
��ைண�� ஒ���� ெகா�� ேமேல எ�ன கா�ய� ெச�ய� ெசா�� எ���தா�� ச����
ெச�� ���கேற�” – ��கா ப�ட�.
***
”����கார� ெத�சா�ட� ம�யாைத �லகாம� ஒ� அ�ைடைய ���னா�. இ��லா���
ெதா�டத�ெக�லா� ம�யாைத பா��பைத�ட காேல �ச� அ�க� �கா�லா��� இ�த
�ஷய��� அ�கைற ெச����றா�க� எ�� ெத�சா���� ேதா��ய�. ”அ��நய� ���த
ல�சண� எ�� இ�ைலேயா அ�மா �ேநகா�பா� ெசா�ன�” – எ��ப�� பயண��� ேபா�
ெத�சா�� �ைன��.
***
”ெமேனாபா�. அ�ேல ஏ� ஓ� ஆ�பைள� சமா�சார�? இ��தா ச�தா�. நேடச�, ேகாணக�ைத
�வ�ன��ல நைன���கற� ������ரா? ந�மாேல அெதா��� ��யல�கா��” – ஓ�
மைலயாள�� ஆசா�.
***
�லக�ட�ய�� மைன� க�பக� : ”உ�க ஆ��ல ப�� பா��ர� ேத��க ெப�க� இ��காளா
எ�ன?”
�லக�ட�ய� : ”உ�ேட. நா�தா� ேத�� ேபா� ம��ல உ�கா�� வ��� ேத��க��.”
***
�லக�ட அ�ய� : ”ேமனகா ��� ப�ண� ெசா�ல ஞாபக இ��கா?”
நா�� : ”ேமனகாைவ எ�ப� மற�க ����? உ��� �ர�ட ேதாேளா� அேத ராஜல���.
�டேவ ஒ� ���ைபய�. உட�� ���க ��த� ெகா������ேட ����� வ�வாேன�பா
அ�த நாக�ேகா�� ைபய�. ஷ��கேமா ஆ��கேமா ேப�.”
�லக�ட அ�ய� : ”அ������� ராஜல���ேபா� ேதாெள�லா� இ���மா?”
***
”அ�ய�கா� வ�தா�� வ�தா�. மர� ஏ�றவ�க அ�லா�� ���ப� ���பமா ெத����
வ���டா�க�பா. க�ைள எ��� நாைள�� ���� வ�க ���� ெசா��. ஒ� மர��� க��
மாதா ைகயால ஊ��ற க���த�� மா��. ராஜேகாபால ஆ�சா�க� ஒ� தபா ���சா ��வாரா
அ�யேர?” – நா��
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***
ைபரா�க� ேச��� பா��றா�க�. ேச��� ஓ��றா�க�. பா�� ெகா�ேட ஓ��றா�க�.
பா���� ந�ேவ ெசா�� ைவ�த� ேபா� ேச��� ���� இ��� உல�ைககளா� அவரவ�க�
மா��� ெதாைட��� ஓ�� அைற�� ெகா��றா�க�. – கா��� ஒ� கா��.
***
அவ� க�ைக� �ரவாக��� �ைழ�தா�. ஆைமகேளா எ��� உட�கேளா அவசர�ப����
�ேரா�த�கேளா ைபரா�கேளா இ�லாத ெப�ெவ�யாக ���ற ���பர��. தா� ெதா�� எைத��
எவைர�� கைற கைள��� ��ைமயா�� ���� ஓ�� ந�. மன��� உட��� எ�லா
அ��ைக�� க�ைக�� �ரவாக� க��� கைளய���.
மன��தா� எத��? உட��தா� எத��? எ��� ேவ�டாேம? � ெர����ைலேய? – பகவ�
க�ைக�� இற��� �� அவள� �ைனவைலக�.
***
கா���, க�ைக ந��� �தா�� ெச�ேபா� பகவ� இற��� ேபா� நா�� அ�லவா இற��
���ேறா�!!. ��காப�டைன�� பர�ைவ�� ப���� ேபா� என�� ஏேனா ’ப��த மா�ட�’
கேணச�� ஜ��தா�� �ைன��� வ�தா�க�. அ�ேக�� ேஹாேமா ெச��. இ�ேக��…
நாவ�� ப��த �யாயமா�க� ஒ�ஜா ேபா�� ைவ�� ஆ�க�ட� ேப��றா�க�. ஆ�க�
நடமா�� இட�க��� ���லா� ெச��றா�க�. ந���� ேகா��கைள� ��� ’ந�லவ�க�’
அ��க� ெச�� ைவ�ப� ேபால ல�ட�� ச�� வாச�ேலேய ேபாைத வயச�க� ப���த ��
மைழ ெப����றா�க�.
அர�� வ�ச��� இ�� அ��யாய��� வர� ேபா�� நாவ���� ெகா�� ேபா�� �ல
ச�பவ�கைள� ெசா�� ������பா� இரா. ��க�. ஆனா� ��வ�ப��� அ�ப� இ�ைல.
எ�லா� ��ைமயாக இ����றன. இத� அ��த பாக� (அ��த� ேகசவ�) எ�ப� இ����
எ�ற ஆவைல இ�ேபாேத ��� ��டா� ��க�.
நாவ�� �ைறக� எ�� பா��தா� ெப�தாக எ��� இ�ைல. நாவ�� ��ப���� தாம�
ெம�க��, ��ட� ெம�க�� ஆ� ��டா�. ஆனா� இ� ஒ��� ெப�ய �ைழ எ�� ெசா�ல
��யா�. அ� ேபால �கா�லா�� பய�ய� ப���ைக�� வ�த �ஷய�கைள நா� த��� –
அ��� அ�த� கால� த��� – ப��ப� ஏேனா ெகா�ச� ஒ�டாத� ேபா� ேதா���ற�. ஆனா�
அ��� �வார�ய����� �ைற��ைல.
நாவ�� ���கார ரச� �க �க அ�க�. அ��� இ�த மகா��க�ய� அ���� ���
இ���றேத அ�ப�பா… மஹாராஜா ேதா�றா�. ”க�ப ரச�” எ��ய� ேபா� யா�� “��க ரச�”
எ�தாம� இ��க ேவ���.
அழகான ஓ�ய�. �க ேந���யான, அ��. ெமா�த��� ��வ�ப�, ஒ� �வார�யமான34

அ�பவ�. இ� ெவ�� மா�க� �ய�ச நாவ� ம��� அ�ல; ஒ� வா��ைக. ஜ�� வா���தா�
பா��கேள�!
நாவைல �ழ�� ப��பக� ெவ�����ள�.
�ைல வா�க
New Horizon Media Pvt. Ltd
177/103, First Floor,
Ambal’s Building, Lloyds Road,
Royapettah. Chennai – 600014
இைணய தள� : https://www.nhm.in/shop/Kizhakku/
http://www.dialforbooks.in/ �ல�� ��தக�ைத வா�கலா�.
***
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ெவ.இைறய���� “அ��லக�”

மரண� ����, மரண��� ��னான வா��ைக எ�ப� இ���� எ�ப� ���� யா�36

யாெர�லா� நாவ� எ������றா�க� எ�ப� என��� ெத�ய��ைல. நா� ப��த �ல ��க�
ச�ப��� ‘இைடெவ�’, பால�மார�� ”கா�� �ற���” ம��� ”ெசா��க� ந��ேல” ���ேம
எ�ைன� கவ��தைவ. அ�க� கவ��த� “கா�� �ற���” எ�ைன� ெபா��தவைர
பால�மார�� �ற�த நாவ�க�� அ��� ஒ��.
ச�ப��� ப��� ���த ெவ. இைறய���� அ��லக�� மரண�ைத� ப��� ேப�� ஒ�
நாவ�தா�. ஆனா� ’மரண�’ எ�பைத �ட அத� ��னான வா��ைகைய� ெசா��ற�
�வார�யமா�.
ெவ. இைறய��, ந�ல ேப�சாள�. பாமர���� �க எ��� தா� ெசா�வ� ��ய� ��ய
வைக�� ேபச� ��யவ�. ����, �தானமாக� ேப�வா�. ���பாக மாணவ�க�,
இைளஞ�க��� எ��� ���� வ�ண� ேப�வா�. அவ� ேபச� ேபச அவ� வா���� ஆழ�
�ல�ப��. �ற�த க��ைரயாள�� �ட. அவ� எ��ய நாவ� ஒ�ைற�� ��ன�
வா������ேற�. “சாகாவர�” எ�� �ைன��ேற�. அ��� மரண�, அத� ��னான வா��ைக
ம��� ேதட� ப��ய�. ’ந�ேகத�’ எ�ற பா��ர� அ�� ���யமானதாக வ��. ”அ��லக�”
இவர� ��றாவ� நாவ�.
”ப�க�� ���� தா�தா ெச��� ேபா��டாரா�மா..?” எ�� �வ���ற� நாவ�� �த� வ�.
கைத�� நாயக� “����ரம�” ச����� �த� மரண� அ�. “ெச��� ேபாற��னா எ�ன?”
ேக��க� எ�����றன �����ரம���. ��தைனக� ����றன. அ����� ”அ��லக�”
�வ���ற�. �த�� �தானமாக� ெச��� நாவ�, �� ேவக� எ���ற�. ஆ�ெறா��கான,
அழகான நைட. ஜால�க� ஏ���லாத ேந���யான கைத ெசா��� �ைற. ந�ந�ேவ தன� ப�
அ�பவ�கைள அ�ல� அர� அ�வல�க�� நட��� ச�பவ�களாக தா� ேக���ப�டைத
ஆ�கா�ேக இைறய�� ேச������றா� எ�� �ைன��ேற�. ேந���யான க�டைம���,
�ழ�ப��லா� த�ைம�� நாவ� அைம�����ற�.
வா��� இழ�த ஒ� ெநா�ைய� �ட ���ப� ெபற ��யா�. இ� உ�ைம. அ�ப� ���ப�
ெப�� வா��� ஒ�வ���� �ைட�தா� அவ� எ�ன ெச�வா�? அைத� தா� ”அ��லக�”
எ��� உலக� ஒ�ைற� பைட�� அ�� �ைவபட� ெசா������றா� இைறய��. ”அ��லக�
எ�ப� இ��லகம�ல; அ� �ைன�� ���யாக�� இ��ப���. கன�� கா��யாக��
அைமவ���” எ��றா� ��� ���ைர�� அவ�.
நாவ�� ந�ந�ேவ வ�� த��வ�க� �வார�ய�ைத� ���வ�ட� ����க�� ைவ���றன.
”ந���ைகக� எ�லாேம ஒ� வைக�� �ட ந���ைககேள”
”�வார�ய��லாத ம�த�க�� ெவ��, ம�றவ�க��� ம����ைய ஒ� ேபா�� த�வ��ைல”
“��டா�தன�ைத� ெகா�டா��ற உலக��� ��த� �ற�த�ள�ப�வ� இய��தா�”
”உண��தவ�க� எ�ேலா�� ��த�கேள”
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”ஒ��டாத வைர உ� வா�� ெசா��க�. எ�ேபா�� ஒ���� ெகா�ேட���பவ�க� நரக��ேல
உழ��றா�க�”
வா��ைக எ�ப� ஓ� அ��த�. அைத வா�வா�� வாழ ��யா��டா��, ��மானவைர
ந�லப�யாகவா� வா��� ���க ேவ���. �ற��� ந�ைம ெச��ேறாேமா இ�ைலேயா,
�றைர� �����தாம�, மனைத� ��ப��தாம�, ெக�த� ெச�யாம� வாழ �ைனய ேவ���.
தவ�த� ம�த இய��தா�. அைத� ேபால ����த��தா�. இைதெய�லா� இ�த நாவ�
வ������ற�. இ��ல�� எ�ப� வாழ ேவ��� எ�பைத ‘அ��லக’ ச�பவ�க� �ல�
ெசா��ற� இ�நாவ�.
”இ��� தா�, த��ண�� எ�பத��, இ�லாம� ேபாவ�தா� ���யா அ�ல� எ�லாவ����
த�ைன� கா�� �ைலைய அைடவ�தா� ���யா எ�ற ��தைன, நாவ�� 28�
அ��யாய��� இ��� ப��ைய� ப���� ேபா� என��� ேதா��ய�. அ� ேம�� பல
��தைனகைள எ���� ெகா�����ற�. அ�தவைக�� இைத அ�ைவத த��வ� ேப��
ஆ��க நாவ� எ�� ெசா�லலா�. �ைலயாைம� த��வ� ேப�� த��வ நாவ� எ���
ெசா�லலா�. ஏ�, த�ப�ய�க� எ�ப� வாழ ேவ��� எ�பைத� ெசா��� ���ப நாவ�
எ��� ெசா�லலா�. எ�லாவ����� இ�நாவ� இட� த��ற�, ஏ� நா��க����� �ட.
இ�த �ைல� ப��பவ� அவ� ஆ��கேரா, நா��கேரா, இ�வைர எ�ப� வா�����தா��,
���� அைத ஒ��ைற ப����க ைவ��, த� ச�, தவ�கைள� ப��� ����க ைவ�ப�தா�
இ�த நாவ�� ெவ��.
ெவ��� : உ��ைம ப��பக�.
ெதாட���� :
Uyirmmai Publications
11/29 Subramaniyan street
Abiramapuram
Chennai-600018.
Tamil nadu, India
Tele/fax: 91-44-24993448
e-mail: sales@uyirmmai. Com
http://www.uyirmmai.com
��தக�ைத dialfor books �ல� ஆ� ைல��� வா�கலா�.
***
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அ�தவ�� “எ�ெற��� �ஜாதா”

�ஜாதா�� மைற���� �� அவர� �ைனைவ� “ேபா��” பல ��க�/க��ைரக�
ெவ�வ�தன. ஒ� இத�� அவ� வா��ைக ப��ய ெதாட� ெவ�யான�. �ல எ��தாள�க��
க��ைர� ெதா���க� �லாக வ�தன. �கட� ’�ஜாதா மல�’ எ�ற ஒ��ைன ெவ���ட�.
எ�றா�� அவ��ெல�லா� ஏேனா ஒ� �ைற� வர��ைல. ச�ப��� அ�ப� ஒ� �ைறவான
�ைல� த�����றா� எ��தாள� அ�தவ�. அ�தவ�� “எ�ெற��� �ஜாதா” ஒ� ந�ல
�ைன�� ெதா���.
�ஜாதா�� �ழ�ைத� தனமான இய��க�, அவர� ெம�ைமயான �பாவ�, ��ட�க�� ேபச�
��ச�, நாவ�க� எ��வத�காக �ஷய�கைள� ேத�� ேசக���, பல நப�கைள� ச����, அ�த�
தகவ�கைள உ���ப���� ெகா�� �� எ�த ��ப�ட�, எ���ல���, �ைர�ல���39

அவைர� பல� பய�ப���� ெகா�� ஏமா��யேபா��ட அைத ப�ர�கமாக ெவ��ப��தாத
அவர� ெப��த�ைம, �ஜாதா ஆத��த ஒ� எ��தாளேர �ஜாதாைவ� ப�� தவறாக �ரசார�
ெச�த� என நா� அ��த ம��� அ�யாத ��ய பல தகவ�கைள ��வாக� ெசா��ற� இ�த ��.
”க��� ெவ�ைள �வ�� “ (��னா� ர�த� ஒேர �ற� எ�ற தைல��� ெவ�யான�) எ��ய
ேபா� அவ��� ேந��த ச�கட�க�, �ஜாதா��� ெந��கமாக இ��� ெகா�ேட கலவர�ைத�
��� ��ட �ல�, �ஜாதா��� ��மாைவ இய�க வ�த வா���, சா���� �ஜாதா���மான
மன�கச��, அைத அ�தவ� ���� இ�வைர�� ஒ��ைண�த� எ�� �ைறயேவ
�வார�யமான தகவ�க� இ����றன.
�ஜாதா��� ஒ� �� எ��யத��� �ைட�த ராய�� ஒ� ��வ� �ட� எ�பைத உ�களா� ந�ப
���றதா? ம�ெறா� ����� �ைட�த� ேப�� ��. அ��� �ட �ஜாதா�� உயர�����
ெபா��த��ைல எ�பதா� அவ� அைத அ�ப�ேய ைவ�� ��டாரா�. ஆனா� தன��� பண�
வராத�, ப��பாள�க� ஏமா��ய� ���� எ�த� �கா�� அவ�ட� இ�ைல. அ�தா� �ஜாதா.
”ந�மாள நா�ேப� �ைழ����� ேபாறா�க. ேபாக���” எ�� ெப��த�ைம�ட� அவ�
���� ெகா��த� அவர� மா�ைப� கா���ற�. �ஜாதாைவ பட� இய�க� ெசா�ன ஒ� ம�ம
ம�த� ப��ய தகவ�க� �வார�ய�ைத� �����றன. �ஜாதா��� ����� ெபா�டாக
அைம�த ’பா��’ பட வசன� ப�� அவ� ேபச� தய��ய�, அத�காக மன� வ���ய� ப����
அ�தவ� ��� ������றா�. �ஜாதா�� கைட� கால க�ட �வரைணக� வ��த�ைத�
த���றன.
இ�த ��� �ைறய ��ய ��ய �ஷய�க� உ�ளன. �ஜாதா பலா�பழ� �ம�� வ�த கைத
�வார�யமான�; �டேவ ேசாகமான�. ஆனா�, சர�வ� கடா�� ெப�ற ஒ� எ��தாள��
வ���� அ��� �ல ப��பாள�க� �ைழ�க �ைன�த� [இ��� பல� அ�ப� உ�ளன�]
ெரா�பேவ ெகா�ைமயான�.
“அ�தவ�” எ��ய �� இ�. அவர� �ைன�� ெதா���. ஆனா� ��மானவைர எ�த
இட���� ‘தா�’ வராம� �ஜாதாைவேய எ�லா இட�க��� ���ைல�ப���
எ������றா�. ஒ� �ைன�� ெதா��� எ�ப� இ�ப��தா� இ��க ேவ��� எ�பத��
இ�த �� ஒ� ந�ல உதாரண�. சபா� அ�தவ�.
�ஜாதா ��ய�க� அவ�ய� ப��க ேவ��ய ��தக�.
�� ெவ��� :
�கட� �ர�ர�
வாச� ப��ேகஷ��
751, அ�ணாசாைல
ெச�ைன – 600 002
ெதாட���� : http://vikatan.com/
40

http://www.dialforbooks.in/ �ல� ஆ�ைல��� ��தக�ைத வா�கலா�.
***
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�ர� ச��ய������ ”நல� த�� ெசா�” - ஆ�ேயா ��

��கைத ஆ��ய�� ந�ல ��கைதக�� ர�க�மான �� �ர�. ச��ய���� அவ�க�, தன�
�ர� ��கைத ர�க� ம�ற��� சா�பாக ‘நல� த�� ெசா�’ எ�ற தைல��� ேத��ெத��த தன�
��கைதகைள ���தகடாக ெவ�������றா�.
��கைதக� எ�பன நைடயா�, க��ெபா�ளா�, இல��ய உ��களா�, பா��ர� பைட��களா�,
ெசா��� �த�தா� �������றன. ந� மன��� ��கா இட� �����றன. அ�த வைக�� ��
�ர� அவ�க�, தா� எ�� ப��க� ெப�ற �ற��� ��கைதகளான ’நல� த�� ெசா�’, ’ச�கர�’,
’�தல ����’, ’அ�� ேவைள’ எ��� நா��ைன�� ந� ெச��� ���தா�� ���தகடா��
அ������றா�.
’நல� த�� ெசா�’ கதாநாயக�� �ைனேவா�ட��� ���ற�. ’ச��ய�ஸ�’ என�ப��
’ஆ�மன இய��ய�’ உ���� இ�கைத �ற����ற�. �றவற� ேம�ெகா�ள ேவ��ய
இல��ய��� ���தல யா��ைரகைள ேம�ெகா������ கதாநாயக�� வா��ைக�� காத�
�ைழ�ற�. காஷாய ஆைட த��க ����வ�, க�யாண மாைல �ண �ைன��றா�. அ�த� காத�
�ைறேவ�யதா, இ�ைல அவ� ல��ய� �ைறேவ�யதா எ�பைத தன�ேக உ�ய பா���, �க�
�ற�பாக வ�ணைனகைள� ைகயா�� நல� த�� ெசா�லாக நய� பட உைர�����றா�
ஆ��ய�. பா�ேப க�ண� கதாநாயகனாகேவ மா� க���றா�, ம���றா�, மய���றா�,
பத��றா�, கல���றா�. ந�ைம கைத நட��� ��மா���ேசாைல�ேக அைழ��� ெச��
���றா� எ�றா� அ� �ைக��ைல. உ��தாத ��ன� இைச��, ெத�வான, உ�ச����
��த��ட� ��ய ��ன���ர�க�� ஒ� நாடக� பா���� உண�ைவ� த���றன.
அ��த கைத ச�கர�. காத�� இைச�� கல�த இ�ய ��கைத. கதாநாயக� ஒ� அநாைத.
அவைன அ��கா�� வள���� மாமா����, மா���� எ��� ந��ேயா� இ��க
�����றா�. அவ�க�� ஒேர மக� க�யா�. மா� ��ெர�� மைறய, ச�கர� மனெமா���
ேபா�றா�. க�யா� கவைல�� ���றா�. அவ��� ந�ல மா���ைளயாக� பா����
��மண� ெச�வைத தன� கடைமயாக �ைன��றா�. ச�கர�. ஆனா� க�யா�ேயா
அவைனேய மண� ெச�� ெகா�ள �ைன��றா�. ச�கர� அைத ம���றா�. ��ன�
ச�ம���றா�. ��ெரன அவ� மாமா, அவ��� ஒ� ேவைல ஏ�பா� ெச����பதாக��, ேவ�
இட��� ெச�� த��� ெகா��மா�� ���றா�. அவ� ��வ�� உ�ள �யாய�ைத� ����
ெகா�ட ச�கர�, க�யா��� �தான காதைல� �ற�� இரேவா� இரவாக ��ைட ���
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ெவ�ேயற �ைன��றா�.
அத� �� எ�ன நட��ற�, க�யா���� அவ��� ��மண� நட�ததா இ�ைலயா எ�பைத
”ச�கர�” எ��� தைல��� ெசா�லாம� ெசா��றா� கதா��ய�. சாதாரண கைததா�, ஆனா�
அைத� ெசா������� �த���, கா��க�� ������� இ� �ற�பான கைதயா�ற�.
��ன�� �ர�க� இ���கைத�� ப�கபலமாக இ����றன.
இ�த� ெதா���� உ�ள ���யமான ��கைத �தல ����. ���ப உற�கைள, அ�ண�
த�ைக பாச�ைத, நகர வா��ைக�� உதா�ன�ைத, பண� வ�தா� ம�த�க� மா�� ேபா�
��வைத உண��� ெபா�க� ��� ��கைத இ�. ஆனா� கைத�� ைமய இைழயாக இ��ப�
’சா�’ இைறவ� பைட��� அைனவ�� சமேம! ஆனா� ம�த�க� த�க� தவறான
��த�க�னா��, க��த�க�னா�� த�க���� உய��, தா�� க��� ெகா���றன�.
���கமாக� ெசா�ல�ேபானா� இ�த� கைத ஒ� �த�யா� ெப� எ�ப� ஐய�கா� ெப�ணாக
மா��றா� எ�பைத� ����ற� எனலா�. அ�ல� ஒ� மக� எ�ப� ம�மக� ஆ�றா� எ�பைத
�ள��� கைத எ��� �றலா�.
�த�சன� த� த�ைக ம�ைக�� �� உ�ைரேய ைவ�����றா�. ப�க������ வ����
�த�யா� ெப� மா��கவ���� �� ���த அ�� ைவ�����றா�. மா��கவ����
ெப�ேறா�க� அ��த��� இற�� �ட, அவ� �த�சன� ���� த�சமைட�றா�. ப��ப�யாக
தன� நட�ைதகளா� அவ�க� ���ப��� ஒ���யாக மா��றா�. ம�ைக ��மணமா��
ெச��றா�. நகரவா��ைக�� டா��க� அவ� பாச���� �ைலயா�ற�. �ற�த ���ப��ட�
ஒ��த��, ெதாட��� இ�லாம� ேபா� ���ற�. �த�சன�� தா� ப��த ப��ைகயா� �ட,
அவ��� மக� ேபா� இ��� எ�லா� ேசைவகைள�� ெச��றா� மா��கவ��.
�த�சன���, மா��கவ���� �தான இர�க� காதலாக மா��ற�. அவைளேய மண���க�
ேபாவதாக தாைய� பா��க வ�த த�ைக ம�ைக�ட� ெசா��றா�. அவ� சா� ���யாச�
பாரா��� ேகா���� ெகா�� ெச�� ���றா�.
தா� இற��� ���, மா��கவ��ையேய ��மண� ெச�� ெகா��மா� �த�சன�ட�
ெசா��றா�. ேம�� அவ�, ‘பகவாைன� சரணைட�� உ�ைமயான ப�� ெச�பவ�க�
எ�ேலா�ேம � ைவ�ணவ�க� தா�. மா��கவ���� இ�த ���� ெப� தா�. �
ைவ�ணவ �ல� ெப� தா�’ எ�� ெசா�� இ�வைர�� ஆ��வ���� க�ைண ���றா�.
ஜா� ���யாச� �ற��னா� ஏ�ப�வ��ைல. அவரவ�கள� நட�ைதயா� தா� அ�
��மா��க�ப��ற� எ�பைத� ���� கா���ற� இ�கைத. மா��க வ���� பா��ர� மற�க
��யாத ஒ��. பா��ர�பைட�பா�, கைத மா�த�களா� இ�த� ��கைத �ற����ற�.
அ��� வ�� ’அ��ேவைள’ �ராம�ைத� ���லமாக� ெகா�ட�. ெவ� சாதாரணமான கைத.
�ராம��� �க� பண�கார� ���ப�க� இர��. ஒ��ைமயாக இ��த அ� ���ப�க� ஏேதா
காரண�தா� ����, ேப�� வா��ைதேய இ�லாம� ேபா� ���ற�. கைத�� தைல���,
���� ேபான அ�த� ���ப��� வா�� �� காத�. ேம�� ஏேதா காரண�தா� ���த அ�த
இர�� ���ப�கைள�� ஒ�� ேச��க�� அவ� �����றா�. ஏ� அ�த� ���ப� ���த�,
காதல�க� ஒ�� ேச��தா�களா இ�ைலயா, ���� ���ப�க� ஒ�� ேச��தனவா எ�பைத ஒ�43

நாடக� ேபா�� இ�த� கைத �ள���ற�. இ�த� கைத� ெபா�ைள அ��பைடயாக ைவ��
�ைறய �ைர�பட�க�, நாடக�க� உ�வா�������றன. எ�றா�� ப�டார�, அ�ம�
அ��, ம��ைக வாச� எ�ெற�லா� ேச���� ேகா��� கைத�� ஒ��த மா���க யதா��த�
த�ைமைய� ெகா�� வ����றா� ஆ��ய�.
நா�� கைதக�ேம �க ந�றாக ஒ��ப�� ெச�ய�ப������றன. ந�ல �ர� வள��ட�
��ய ��ன�� கைலஞ�க� ப�க������றா�க�. உ��தாத ��ன� இைச ��கைதேயா�
ந�ைம ஒ�ற ைவ��ற�. ஒ� நாடக� பா���� மன�ைறைவ இ�த� ���தக� அ���ற�
எ�றா� அ� �ைக��ைல. பா�ேப க�ண� ���ன���� பாரா��க�! �ர� ச��ய������
வா���க�! எ�லாவ�ைற�� ஒ���ைண�� அ������� �.ெவ�க�ராம� ��கைத
ஆ�வல�க�� ந�����யவ�.
ப���ைக ஊடக�க�� ��கைதக� ெவ�வ�வேத அ�� ��ட கால���, ��கைதக��கான
வாசக�க� எ���ைகேய ���� ேபா� ��ட கால க�ட���, ���தகடாக அ���
1960-70க�� ெவ�வ�த ��கைதகைள ெவ�� ெகாண�����ப� ைத�யமான �ய��. ஆனா�
த�ேபாைதய இள� தைல�ைற வாசக�க� இ� ேபா�ற ���தக�கைள வா�� ஆத��கக
��வ�வா�களா? ��கைத ர�க�க� தா� ப�� ெசா�ல ேவ���.
ெதாட����:
�ர� ச��ய ���� – 9444452202
�.ெவ�க�ராம� – 9841076838
���தக� �ைட���ட�:
பா�ேப க�ண�
ைக�ேப� – 9841153973
bombaykannan@hotmail.com
***
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ராேஜ�� "ேஜா�ட� - ��யாத ���"

ந�க� ராேஜ�. த��� �ைர�ல�� ���யமான, த���வ��க கைலஞ�. பல ெவ���
பட�க�� ந��� ர�க�க�� மன�� இட� ���தவ�. ப���ேகா�ைட அ�ேக ஒ� சாதாரண
�ராம��� �ற��, ஆ��யராக� ப��� ேச���, ந���� �� ெகா�ட ஆ�வ�தா� கைலஞராக
உய��தவ�. ந�கராக ம��ம�லா� �ற�த ெதா�ல�பராக�� ெவ��� ெகா� நா��யவ�.
���யமாக ஈ.ெவ.ரா ெப�யா�� ெகா�ைகக� �� ப��� ெகா�டவ�. க���ச� ��தைனக��
நா�ட� ெகா�டவ�. உலக, அர�ய� வராலா�கைள �ர� ���� ைவ����பவ�. ப��ைற
வ��ந�. பல ��க�� ஆ��ய�� �ட. அவ� ��� �னம��� எ�� வ�த ”�ர��ைவ”
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ெதாட� �க�� �க�ெப�ற�. பல ல�ச� வாசக�களா� ப��க�ப�� �ரபல�க�� பாரா�ைட�
ெப�ற ெதாட� அ�.
ராேஜ�, �ற�த ஆரா���யாள�� �ட. ேஜா�ட�, வா�ய�, �ரப�ச��� ேதா�ற� எ�� பல
�ைறக�� �க ��வான ஆ��கைள� ெச����பவ�. ���பாக, ேஜா�ட�, நா� ேஜா�ட�, ைக
ேரைக ேஜா�ட� எ�� ேஜா�ட��� பல ���க��� கட�த 35 ஆ��க���� ேமலாக
ஆ��க� ெச�����றா�. பல ேஜா�ட�கைள� ச�����, ேஜா�ட� பா��த �ரபல� �த�
சாதாரண�க� வைர�லானவ�கைள� க�� �வர�க� ேசக���� அ�பவ� ெப�����றா�.
ஜாதக அல�கார� உ�பட பல ேஜா�ட ��க�, ��க�, பாட�க� இவ��� மன�பாட�.
இ�வா� தா� க�ற��த �ஷய�கைள த�ேபா� இவ� ’ேஜா�ட� ��யாத ���’ எ�ற தைல���
�லாக ெவ�������றா�.
தா� க�ட��த, பா��த, ேசக��த உ�ைமக� த�ேனா� மைற�� �ட� �டா� எ�பத�காகேவ
இ�த� �ைல எ�����பதாக� ��� ராேஜ�, ேஜா�ட� எ�பைத உ�ைம எ�� ����க
ேவ��� எ�ற ேநா�க��� தா� எ�த��ைல எ���, அத�� எ�த�த அவ�ய�� தன��
இ�ைல எ���, உ�ைமைய அைனவ�� உண��� ெகா�ள ேவ��� எ�பத�காகேவ இைத
எ�����பதாக�� ���றா�.
”எ� உ�ைம எ�பைத� ேத�வ�� என�� ����ைள�� இ��ேத ஆ�வ� இ���ற�. ….
ேஜா�ட� ெபா�, கட�� இ�ைல எ�� �ட பலம� ேநர� ேபசலா�. அத�� ���ய�
ந��ைடய அ���, அ�பவ��, ஆரா���� �ற�மா��. ஆனா�, ேஜா�ட��� உ�ைமைய�
ேதட ேவ��� எ�பேத என� ேநா�க�” எ�� ெசா��� ராேஜ�, “சகல�தமான ச�ேதக
பா�ைவக�ட�தா� �த�� நா� ேஜா�ட�ைத அ��ேன�. அ�� உ�ைம இ�ைல எ��
ெத�����தா� அ�ேபாேத ேஜா�ட�ைத ��� �ல�� ெச����ேப�. ஆனா� அ��ய
எ�ைன அ� த��� ஈ���� ெகா�ட�. காரண� அ�� உ�ைம இ��த� தா�.
நா� அ��த உ�ைமகைள எ� அ�பவ�கைள என�� �� வ�பவ�க�� ெத���
ெகா�ளேவ��� எ�� இ��� வ��� ஆவண�ப�������ேற�. எ��ைடய
அ�பவ�கைள� ப��பவ�க� ேஜா�ட��ைற�� �� ஆ��க� ெசல� ெச�தைத� ேபா�ற
உண�ைவ� ெபறலா�. ஒ�ெவா� அ�பவ�� ப��பவ�கைள �ய��� ஆ���� என
ந���ேற�.” எ��றா�, ��� ���ைர��.
ேம�� அவ�, “ந� நா��� பல� ெவ�ேய இ�ப�� ப��த�� ேவஷ� ேபா���ெகா��
�ைரமைற�� ேஜா�ட� பா��� ப�கார�, �ைஜ, யாக� எ�ெற�லா� ெச��ெகா��தா�
இ���றா�க�. என�� அ�ப�� ேபா�யான ப��த�� �க��ைய அ�வத�� ���ப��ைல.
எ� ப��த���� ேஜா�ட� உ�ைமெய�� �ள���ற�. எனேவ அத� சா�பாக நா�
ேப��ேற�” எ��றா�.
ஆ�, உ�ைமைய, பாரப�சம��, ����, ெவ��ப�� உ�ைமயாகேவ நா� ேதட ஆர�����
ேபா�, அ�த உ�ைம ந� க���னா� பர�� ���� த�ைன� பா� எ�� கா���. அ�வா�
உண�� உ�ைமைய, ����, ெவ��ப�� ம�க� �� ைவ�பவேன உ�ைமயான
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ஆரா���யாள�. அ�வைக�� ராேஜ� ஒ� �ற�த ஆரா���யாள�.
��� அவ� ������� �ல தகவ�க� ந�ைம �க�� ஆ�ச�ய�பட ைவ�பதா��.
ெவ�க�ராம ஐய� எ�பவ� ஒ� ேஜா�ட�. அவைர ராேஜ� ஒ��ைற ச����றா�. ேஜா�ட
ஆேலாசைன ேக��றா�. ��ன� ஒ� சமய� வ�� த�ைம� ச����மா� ���றா� ஐய�. அத�ப�
ராேஜ� ெச�� பா���� ேபா�, ெவ�க�ராம ஐய�, ராேஜ�ட�, “1990�, அ�ேடாப� 22 அ��
ம�ய� இர�� ம������ ��� ��ப���� உன� ���� � �ப�� நட���” எ��றா�.
ேக�ட�� ராேஜ��� ஒேர அ����.
ஆனா� ஐய� ெசா�ன� ேபாலேவ, அேத நா��, அேத ேநர���, ராேஜ�� ���� ெப�ய
அள�� � �ப�� நட��ற�. உடன�யாக� � அைண�க�ப�� �� பா�கா�க�ப��ற�.
அ���� அைட�த ராேஜ�, இ�ப�� ��வாக அ�ய ���� ஐயைர� ச���� ”நட�த� எ�ப�,
அைத எ�ப� அவரா� ச�யாக� க��க ���த�?” எ�� �சா���றா�. அத�� ஐய�, ”அ�த
ேநர��� ச� வ��ரமா�ற�. அ� உ�க��� பாதக�ைத ஏ�ப���� �ரக�. அ�தா� காரண�”
எ��றா�.
ராேஜ� ம� நா� ��லா ேகாளர�க����� ெச�� ச� �ரக� வ��ரமாவைத� க��
�ய�����றா�. ேஜா�ட� எ�ப� க�த� சா��த� எ�ற உ�ைமைய உண��� ெகா��றா�.
இ�ப�� பல ச�பவ�க� ��� இ����றன.
இ�ைற�� இ���� பல ேஜா�ட�கைள�ட ேஜா�ட��� ��மா� �ைழ�ல�� பர�� ப�ட
அ��� உைடயவ� ராேஜ�.. ேஜா�ட� ஒ� அ��யலா, கைலயா, க�த சா��ரமா,
ெம��ஞான�ைத� ேச��ததா, ��ஞானமா, ����ய� ச�ப�த�ப�டதா இ�ைல ��யாத ���
தானா எ�ற ேக���ெக�லா� ராேஜ�� இ�த ��� �ைட����ற�. அவ�ட� பழ� அவர�
அ��� �ற� க�� �ய�தவ� எ�ற �ைற�� ��சய� இ�த �� பலர� அக� க�கைள�
�ற���; ��ய த�சன� �ைட��� எ�ப� ��சய�. ேஜா�ட� ம��ம�லாம� �ரப�ச ரக�ய�,
கால�, அமா��ய� எ�� பல�ைறக��� அவ� ெச������ ஆ��கைள ம�க� ��
ெகா��வர ேவ���.
�� �ைட���ட� :
க�பக� ��தகாலய�,
4/2, ��தர� ெத�,
�.நக�, ெச�ைன 600 017.
http://www.dialforbooks.in/ �ல� ஆ�ைல��� இ�த� ��தக�ைத வா�கலா�.
***
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9

ஏ.நடராஜ�� "ேமாக��"

இைசைய��, பா��ர�க�� மன உண���ைய�� ைமயமாக ைவ�� ’ேமாக��’ எ���
கா�ய�ைத� பைட�தா� அ�� �.ஜான�ராம�. இ�� அேத உண���கைள��, இைசைய��
ைமயமாக ைவ�� ’ேமாக��’ த�����றா� ஏ.நடராஜ�.
ெச�ைன� ெதாைல�கா���� ேமனா� இய��நரான ஏ. நடராஜ� அவ�க� ந�ல ேப�சாள�,
�ற�த க��ைரயாள�, ந�ல பல ��கைதக�� ஆ��ய� எ�ப� பல���� ெத��த ெச��தா�.
ஆனா�, தா� ஒ� �ற�த நாவலா��ய�� �ட எ�பைத இ�நாவ�� �ல� ��������றா�
அவ�. �னமல�-வாரமல�� ெதாடராக ெவ�வ�� ல�ச�கண�கான வாசக�களா� ப��க�ப���
பாரா�ட�ப�ட ’ேமாக��’ ெதாட�கைத த�ேபா� ��தகமாக ெவ�வ�����ற� (க�தா
ப��ேகஷ�� ெவ���). இ� அவர� �த� நாவ�� �ட.
நாவ�� கைத அெம��கா���, இ��யா��� மா� மா�� பய���ற�. ���ேல�� இைச
�ழா�� ஆர���� ம� வ�ட� அேத இைச �ழா�ேலேய �ைறவைட�ற�. கைத�� நாயக�
கேண� �க�ெப�ற வய�� இைச� கைலஞ�. அவன� �றைமைய� க�� பல இள�ெப�க�
அவ��� ர�ைககளா��றன�. ஆனா� அவ� காத� ெகா�வேதா ��கா ��. ���லா���
க�ஃப�� இ� ேஹா�ட�� �ச�ஷ���டாக இ���� ��கா, டா�ட� யேசாதா�� ஒேர ெச�ல
மக�. அெம��க ம��� �ற����தா��, இ��ய கலாசார��� �� ெப�ம���� ஈ����
ெகா�டவ�. ந�ல இைச ர�ைக. �த� ச����ேலேய கேணைஷ ஈ���றா� அவ�. ெதாட�
ச����க� காதலாக மா���ற�.
ஆனா� ��கா�� அ�மா யேசாதா இ�த� காத���� தைட ேபா��றா�. அவ� வா��� ெப�ற
கச�பான அ�பவ��, கேண�� �� ஏ�ப�� இன� ��யாதேதா� ெவ���� அத���
காரணமா�ற�. ஆனா� கேண�� மன� அைத ேவ� �தமாக� �����ற�. அவன� ஈேகா���
�ட�ப�ட சவாலாகேவ அவ� அைத �ைன��றா�. யேசாதாைவ �� எ�ப�யாவ� ��காைவ
அைடய �ைழ�றா�. க�ேபா��யா�� நட��� இைச� க�ேச���, ேமைட�ேலேய ��காைவ
த� ’வ��கால மைன�’ எ�� அ��க�ப����றா�. ம�நா� ெச���தா�� �ைக�பட��ட�
அ�ப��ய ெச�� ெவ�யா�ற�. அ� க�� ேகா���� ��காைவ தன� கவ���யான
ேப��னா� மய���றா� கேண�. அவைன ����� ந�� அவ� �� ��ரமாக� காத�
வய�ப��றா� ��கா. தா�� எ���ைப�� �� அவைன மண�க� ச�ம���றா�. ���ப��
ெவ�கடாஜலப� ஆலய��� அவ�க� ��மண� நட��ற�.
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இ��யா���� ���� இ�லற வா��ைக�� ஈ�ப���றன� இ�வ��. நாளைட��
��கா���� வய�� வா��க� ெத��� எ�ற உ�ைம கேண��� அ����ைய� த��ற�.
கேண�� �� ��கா�� இைசயா�வ�ைத��, �றைமைய�� க�� பாரா���றா�. அவைள
வய��� �ல ���க�கைள� க��� ெகா��, கேணஷுட� இைண�� த�ப�யாக க�ேச�
ெச��மா� ���றா�. அத�ப� தா� ெச��� �த� க�ேச��ேலேய ர�க�கைள ஈ���றா�
��கா. இ��யா ��வ������ இ�வ���� ெதாட��� க�ேச� வா���க� வ���றன.
நாளைட�� அவ���� �ைட��� �கைழ��, ���ய��வ�ைத�� க�� ெபாறாைம��
எ��ச�� அைட�றா� கேண�. த�ைன �ட அவ� அ�க ���ய��வ� ெப�� ��வாேளா
எ�� எ��ய அவன� ’ஈேகா’வா� அவ� �தான ெபாறாைம�� ேகாப�� �����
��ரமா�ற�. ��கா�� இ�லற வா��� �ய� ���ற�. அவ� ��த� ேப���க����,
��ட�க���� தா� ��ைசயா�� ேகாைழ அ�ல எ�� ப�ல� ெகா���றா� ��கா.
நாளைட�� கேண�� ஈேகாேவ மண������ காரணமா�ற�.
��காைவ �ர�தரமாக� ���� �ட ��� ெச��றா� கேண�. தா�க� இ�வ�� ேச���
க�ேச� ெச�ய இ���� ���லா�� இைச �ழா�� அ�ப��ய தன� ��ைவ அ���க
�ைன��றா�. ��காவா� எைத�� ம���� ேபச ��யாதப� �ழ� அைம�ற�. ���லா���
அைனவ�� எ��� ��� பாரா��மள��� �க அ��தமாக� க�ேச� நட��ற�. க�ேச�
���த�� அ���ைப ெவ��ட எ��� ���றா� கேண�. அ�ேபா� ��ெரன யா��
எ��பாராதப� மய�� ���றா� ��கா.
அவ��� எ�ன ஆ���, அவ�க� ���தா�களா இ�ைலயா, கேண� எ��த ��� எ�ன,
யேசாதா�� மண� மா�யதா இ�ைலயா ேபா�ற �ஷய�கைள தன�ேக��ய �ற�பான ச�பவ�
ேகா�ைவக� �ல��, அழகான வ�ணைனக� �ல�� நக���� ெச��றா� ஏ. நடராஜ�.
�ைவயான நா�ப� அ��யாய�க� ெகா�ட இ�த நாவ�� ���கார ரச� ச�ேற அ�க�
எ��தா� ெசா�ல ேவ���. ��த�, �டைவ, ஆைட, அல�கார�க� என நாய�ைய �த�தமாக
வ����� �த��� சா���யைன�� ��� ���றா� கதா��ய�. அ��� �டைவ, அத�
�ற�, அ���ள ேவைல�பா�, அத� ம���க�, கதாநாய� அைத உ�������� ேந��� எ��
வ����� �த���, அ�த� பா��ர�ைதேய ெகா�� வ�� க� �� �����றா� எ�றா� அ�
�ைக��ைல.
ேகாப�, ேமாக�, இன� ��யாத பரபர��, உ��க� என எ�லா� ெகா�ட கலைவயாக கேண��
பா��ர� பைட�க�ப���ள�. பாரா��வத�காக� �ட த� மைன��� ைகைய ஒ�வ� ெதாட�
�டா� எ�� அ�க ெபாஸ��ென� எ�ண� ெகா�டவனாக��, ச�ெட�� எத���
ேகாப�ப��, உண��� வச�ப�பவனாக�� ஒ� ம��ய தர சராச� எ�ண� ெகா�ட
இைளஞைன� ேபாலேவ பைட�க�ப�����ற� கேண�� பா��ர�. ப��பவ�க���
நாய��� �� இன� ��யாத ஈ��� ஏ�ப��ப� ��கா பா��ர�ைத� உ�வா�����ப�ட�,
அ��க��கான ச�பவ�களா� �க ேந���யாக, �����பாக� கைதைய நக���� ெச��றா�
நடராஜ�. பாச��, க����� �ைற�த தாயாராக யேசாதா�� பா��ர�. தன��� ெசா�லாம�
��மண� ெச�� ெகா�� ��ட மக� ேம� ேகாப� இ��தா��, அவ�� நல� �� இ��வைர
அ�கைற ெகா�டவளாக, அ���ள� ெகா�ட தாயாக �க ேந���யாக� பைட�க�ப�����ற�.49

��கா�� அழ� ���த வ�ணைனக��, கேண�-��கா�� அ�பான உைரயாட�க��
நாவ��� ேம�� �ைவ ����ற�.
த��வாண� நாவ�க�� அவேர ஒ� பா��ரமாக வ�வா�. இ�ேக நடராஜ�� ந�ப�
���லா�� ��தர� அ� ேபா�� வ��றா�. ���லா��� �யாகராஜ ஆராதைன �ழாைவ �க
அ��தமாக நட��வ�� ��தர� இ�ேக ஒ� ���யமான கதாபா��ரமாக வ��றா�. ெசா�ல�
ேபானா� ேமாகனமாக நாவைல ஆர����, �பாளமாக ஒ��த��� ���� ைவ�ப� �ட
அவ�தா�.
ெதாட�கைதயாக ெவ�வ�தவ�ைற �� நாவ� வ��� ப���� ேபா�, அ� அ�வள�
�வார�மா� இ��கா� எ�ற க��ைத உைட�ெத������றா� நடராஜ�. ெமா�த��� எ��தா�
�ேழ ைவ���ட ��யாதப� ெவ� �ைவயாக� பைட�க�ப������ நாவ� – ேமாக��.
�ைல வா�க :
Kavitha Publication
8, Masilamani Road,
PondyBazaar, T Nagar,
Chennai – 600017
Phone:044 2432 2177
இைணய��� வா�க – https://www.nhm.in/shop/1000000000873.html
http://www.noolulagam.com/product/?pid=22437
http://newbooklands.com/new/home.php
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�ர� ச��ய ������ ”க�வைள” - ஆ�ேயா ��

எ��தாள� �ர� ச��ய ���� ’நல� த�� ெசா�’ எ�ற ��கைத� ���தகைட� ெதாட���
த�ேபா� ���� ”க�வைள” எ�ற ெபய�� ஒ� ���தக�ைட ெவ�������றா�. இ�,
��டத�ட ��� ம� ேநர� ஒ��க� ��ய�. கைலமக�, க��, �ேதச���ர� ேபா�ற
இத�க�� ெவ�யான ஆ� ��கைதகைள ���தகடா�� அ������றா�. ”��யவா��” எ�ற
கைத
உ�ைம�ேலேய
�ற�பாக
உ�ள�.
(அ�த�
கைதைய�
ப��க
http://aravindsham.blogspot.com/2009/08/blog-post_22.html ெச�ல��)
இ�கைத வரலா��� சா��க�� அ��பைட�� க�பைனயாக� �ைனய�ப�ட�. ந��மைல
என�ப�� ���யா� மைல� க�ெவ��� ெச��கைள அ��பைடயாக� ெகா�ட�.
மேக��ரவ�ம ப�லவ� வா��� நட�த ஒ� ச�பவ�ைத அ��பைடயாக ைவ�� இ���கைதைய
எ������றா� ச��ய����. மேக��ரவ�ம� ஏ� ைசவ���� மா�னா�, ��த, சமண
சமய�கைள அவ� ெவ��த��� காரண� எ�ன எ�பைதெய�லா� தன� க�பைன கல��
கைதயா������றா�. பா��ர�ைத உண��� ��ன�� �ர� ெகா�����க�றா� பா�ேப
க�ண�. கைத�� ��� த�� ேசாக� ேக�பவ�கைள�� பா���மா� கைதைய
அைம����ப� ஆ��ய�� ெவ��.
அ��� வ�� ��கைத க�வைள. க�ைம வ�ண�ைத அ��பைடயாக� ெகா�� எ�த�ப�ட
இ�கைத 1958-59� கைலமக� நட��ய வ�ண� ��கைத� ேபா�� வ�ைச�� ப�� ெப�ற
ஒ��. இ�கைத�� �ழ�ைதக� உலக� �க� �ற�பாக� �ைனய�ப�����ற�. கணவ� –
மைன� இ�வ���� இைடேய நட��� ஊடைல��, காதைல�� ச�� ��வாகேவ ெசா��ற�
இ�கைத. ���கமாக� ெசா�னா� ெவ�க�பட� ெத�யாத ஒ� ெப���� ெவ�க�பட�
ெத��த�. ஆனா� அ� ��ன� மைற�த�. அ� ஏ� எ�பைத� ெசா��றா� ஆ��ய�. (கைத
�மா�தா�)
1973� கைலமக�� இர�டா� ப�� ெப�ற கைத அ��� வ�� ேகா�ர த�சன�. வாடைக��
�����பவ�க�� �ர�சைன ப��� ேப��ற� இ�. ஆ��ய�� அ�பவ� இ�� ெத��ற�.
ஒ�கால��� ச��ரமாக இ��த ��ைட தன��� ெசா�தமா��� ெகா�� ���தன�கார�கைள�
ெதா�தர� ெச��� ேபராைச�கார ெச��யா���, த�யாக தன�ெக�� ஒ� ��ய அைற க���
ெகா�� வ��க ேவ��� எ�� ஒ� ஆைச. அ�த ஆைச �ைறேவ�யதா, அத� �� எ�ன
ேந��த�, எ�பைத� ெசா��ற� ேகா�ர த�சன�. வ�ணைனக�� ��ட� ெதா���ற�.
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ெத�வான, உ�ச���� ��த��ட� ��ய ��ன���ர�க� ஒ� நாடக� பா���� உண�ைவ�
த���றன.
அ��த கைத ’ந�� எத��?’ ப�ைண�� ேவைல ெச��� ஒ� ஏைழ ப�� பா�ைட இ�த�
��கைத ெவ��ப����ற�. சாதாரண �ராம��� கைததா�. ��ன�� �ர�க� இ���கைத��
ப�கபல�. 1965� �ேதச���ர� �பாவ� மல�� ெவ�யான கைத ”கன�க�”. ஒ� வயதான
த�ப�க�. அவ�க���� �ழ�ைத பா��ய� இ�ைல. அ�த� ��ன��� அவ�கள� வா��ைக
நக��கைள, அவ�கள� மன ேவா�ட�கைள �க இய�பாக� ������ற� இ�த� கைத. ஒ�
இைளஞைன மகைன� ேபால� க��� பாச� கா���றா� ஒ� �தா��. அ�த இைளஞ�ட�
அவ� க�ட கன�க� எ�ன ஆ�ற� எ�பைத இ�கைத ெசா��ற�.
த�க� இற����� �� அ�த இைளஞ� தா� த�க��� இ��� கா�ய� ெச�ய ேவ���
எ�� �ைன��றா�க� இ�வ��. �தா���ேகா அ�த இைளஞ��� ���ர� ��மண� ெச��
பா��க ேவ���, த� ைகயா� சைம��� ேபா�� எ�லா� ெச�ய ேவ��� எ�� ஆைச.
அ��க� அ� ப��� கன� கா��றா�. அைத அவ�ட�� ெசா��றா�. அ�வைர
��மண�ைத� த��� ேபா�� வ�த அவ�� அ�த� கனைவ �ைறேவ�ற �����றா�. த�
தா��� அ�ப��� க�த� எ���றா�. கைட��� யா� க�ட கன� �ைறேவ�ய� எ�பைத�
ெசா��ற� இ�கைத. இ�த� ���தக��� �ற�பான ��கைத இ� எ�� ெசா�லலா�.
இ��� கைதயாக அைம����ப� ’இர�டா� மைன�’. இ� ம�ச� �பாவ� மல�� ெவ�யான
கைத. இ���கைதைய நயமான உைரயாட�க� �லேம நக���� ெச��றா� ச��ய����.
மைன�ைய��, இர�� �ழ�ைதகைள�� த��க ��� ��� ேவெறா� ெப��ட�
ெதாட��� இ���றா� கணவ�. அவ��� அ�கா�யாக இ���� அ�த� ெப��டேம ெச��
�யாய� ேக��றா� மைன�. அத� �ற� எ�ன ஆன�, கணவ� ����னானா, அவ� �ர�சைன
ச�யானதா எ�பைத� ெசா��ற�, ������ ��ைவ� ெகா�ட ெந����யான இ� ��கைத.
��ன�� �ர� ெகா��த ெப�க� பா��ர�ைத உண��� ேப������றன�.
ஆ� கைதக�ேம �க ந�றாக ஒ��ப�� ெச�ய�ப������றன. ந�ல �ர� வள��ட� ��ய
��ன�� கைலஞ�க� ப�க������றா�க�. ��ன� இைச�� ஒ� அள� �க அ�க�.
அத� அளைவ� �ைற�� அைம����தா� இ�ன�� �ற�பாக இ�������.
இ���கைதகைள� ேக�ப� உ�ைம�ேலேய ஒ� ந�ல நாடக� பா����/ ேக���
அ�பவ�ைத� த��ற�. இ�ேபா�ற ேத�ெத��த ��கைதக� ஒ�வ��� ெவ�யா�� ேபா�
அ�, அ�த� ��கைதகைளேய ேவ� ஒ� ப�மாண���� நக���� ெச��ற� எ�� ெசா�னா�
அ� �ைக��ைல.
இ�த� ���தக��� �ைல �. 100. பா�ேப க�ண� அவ�க� தயா��� ெவ�������றா�.
ெதாட���� : bombaykannan@hotmail.com.
�ர� ச��ய ���� – 9444452202
ஒ���ைண�பாள� – �.ெவ�க�ராம� – 9841076838
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A Yogi’s Autobiography

��� தைல�ைப� பா��த�ட� பரமஹ�ச ேயாகான�த�� �யச�த �� எ�� �ைன�� �ட
ேவ�டா�. இ� அ�வ�ல. இ�வைர நா� வா��த ஆ��க ��க�� �த� ப��
இட�க����.. இ�ைல.. இ�ைல.. �த� ஐ�� இட�க���� ைவ�� ம��க� த��த �� இ�
எ�� தாராளமாக� ெசா�ேவ�
ேகரளா�� ஒ� சாதாரண ���ப��� �ற��றா� அ�த� ��வ�. வழ�க�ேபா�தா� அவ�
வா�� நக��� ெகா�����ற�. ஒ�பதா� வய�� ஏ�ப��ற� ஒ� ���யமான ���ப�.
அவ� ���� ெகா�ைல� �ற���� வ�� ���றா� சா� ஒ�வ�. அவ���� ��யாத ெமா�
ேப� ��ைச அ���றா�. ேநர� வ��ேபா� த�ைன� கா�பா� எ�� ெசா��� ெச��றா�.
அ��த� ஒ��த பரவச உண��� �ைள��றா� அ�த� ��வ�. வளர வளர ெதாட��� பல
ேதட�க�… பயண�க�… ஆ��க அ�பவ�க�.. பல சா��க�� ச�����க�… த�சன�க�..
உ�ைமைய� ேத�� ேவக� அவைன இமய�ைத ேநா��� ெச����ற�. த�ன�த�யனாக
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இமய� ேநா��� ெச��றா�. வ��� அவ��� ஏ�ப�ட அ�பவ�க�, அ�சய�க�, அவ�
பா��த கா��க� அவைன �ர��க ைவ��ற�. த�ைன இமய� ேநா�� ஈ���� ச�� எ� என
அ�ய ஆவ� ெகா��றா�. அவ� அைத அ��த �� ஏ�ப�� �ர��� இ���றேத, அைத
நம��� ஏ�ப���வ��தா� இ�த ��� ெவ�� இ���ற�. அத� �ற� அவ� ெப��
ப���க�, அவ���� �ைட��� உபேதச�க� நம� ��தைன��� மா�ற�ைத
ஏ�ப�����றன.
அ��தமான நைட. �லா��ய�� �டேவ பய���� உண��. ப���� நம�� ஒ��த பரவச
உண�� ஏ�ப��ப� �க எ�ைமயாக அழ� த��� ெமா�ெபய������றா�
ெமா�ெபய��பாள� டா�ட� உேம� ச�த�பா�.
இ�த ��� வ�� அ��த� ச�பவ�க� ��சய� வாசக�க��� �ர��ைப ஏ�ப����. ந��வதா,
ேவ�டாமா எ�ற ��தைன� �ழ�ப�ைத�� �ல���� ேதா������ எ�ப� உ�ைமதா�.
(எ�லா� க��த� தா�. நா� க�ற� ைக ம� அள�. க�லாத�� அ�யாத��, நம���
��யாத�� இ��ல�� எ�வளேவா உ�ளன. அைத உண��� ஏ��� �ற�த மன� இ��க
ேவ���. அ�வள�தா�)
இைத� ������ ��� ���ைர�� எ���றா�, இத� ஆ��ய�, “இைத� ப����
ப��த�வாள�க�, இ�� எ�த�ப�� இ���� �ல ச�பவ�கைள ந�பேவ ��யாத
����ர�களாக��, அதனா� இ�த� ��தகைதேய ெவ�� க��கைத என ஒ�����வா�க�
எ�பதா��தா� நா� இைத எ�த� தய��ேன�. ஆனா��, ���க�ட �ஷய�க�தா� இைத
எ��வத�� என�� ைத�ய� ெகா��த�.
�தலாவதாக, நா� அைட�த அ�பவ�கைள எ��வ� என� கடைமயா��, இைத� ப����
கட�� ந���ைக��லாத ��பா�ைம�ன�க�டேம இ�த� ��தக�ைத ஏ�பைத��
ஒ���வைத�� �������ேற�. இைத� ப���� ெப��பா�ைம�ன���, இைத ந�பாத
��பா�ைம�ன��காக, நா� எ�த� தய�க�கா��வ� ச� அ�ல எ�� நா� உண��ேத�.
இர�டாவதாக, �பரமஹ�ச ேயாகான�தா எ��ய ”ஒ� ேயா��� �ய ச�த�” ேதா��ய �ற�,
ேபா� இ�லாத அச� ஆ��க �ய ச���ர�க� �க �க� �ல தா� வ�� இ����றன, அ�த�
��தக�கைள எ��யவ�க���ட, இ�ேபா� உ��ட� இ�ைல, அதனா� அவ�க�ட�
அ�ப�� �வா��க�� ��யா�. அேதேபால, �வா� ேயாகானதா�� ேயா��� �ய ச���ர�
எ�வள� அசலாக இ��தா��, அவ�, இமயமைல�� த��ப�ட �ைற�� தன� ேநர�ைத
அ�கமாக� க��தேத இ�ைல. அதனா�தா�, நா� என� அ�பவ�கைள, ���பாக
இமாலய��� நா� அைட�த அ�பவ�கைள இ�ேக ெசா�லேவ��ெமன �ைன�ேத�.
அதனா�, இைத� ப��பவ�க��� எ�ேனா� ‘ஒ�வ��� ஒ�வராக’ ேப�வத�� நா�� இ�ேக
இ����ேற�.
��றாவதாக, ெப�ைம��க ஆசா�களான “பாபா���” “� ����”, ஆ��க ப�ணாம
��ேன�ற��� அைலகைள, ��னா� அைம�யாக இ��� ெகா��, – �க �லேர அவ�க�
இ��பைத அ��� இ����றா�க� – த�கள� ெச�வா��ைன� ெச���, அைத நட�த��
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ெச���றா�க� எ�பைத உ���ப��த�� இைத எ��ேன�.” எ��றா�.
இ�த �ைல ம��ம�ல ”� ��யா உபாசைன”, ”கேடாப�ஷ�”, ”சாம ேவத�”, ”��� மத�
த��வ�க�” ப����, உப�ஷ��க� ெசா��� �ஷய�க�, அத� உ�ைமக�, தசமகா ��யா,
காய�� ம��ர�, பகவ��ைத ப��ெய�லா� �க ஆழமான க����க� ெகா�ட பல ��கைள
எ������றா� � எ�. அவ� எ������� ”Jewel in the Lotus: Deeper Aspects of
Hinduism” எ�ற �� �க�� ����ட�த��த�.
பாபா�ைய ேந�� த�சன� ெச�தவ�, �� உபேதச� ெப�றவ� � எ� எ�ப� ����ட�த�க�.
��� ���ைர இ���� � எ� இ�ப�� ெசா��றா�, “இைத� ப��பவ�க��� எ�ெத�த�
ப��, அவ�க��� ந�ப ��யாததாக, �ேனாதமாக� ெத���றேதா, அைத எ�லா�
ேதைவ�ப�டா�, ஒ������, இதர ப��கைள� ப���மா��, அதனா�, ’� ��’, ம���
’பாபா���’ ெப�ைம��க ேபாதைனகைள தவற����ட ேவ�டாெம��� உ�கைள வண��
ேவ��� ெகா���ேற�. என� ��ைவ�ப�� ஏதாவ� ெசா�ல ேவ��ெம�றா�, �
�ேவகான�தா அவ�க� தன� ��ைவ�ப�� ெசா�னைத�தா� எ�னா� ெசா�ல���� , ’�
ராமா���ண பரமஹ�ச�� பாத�க�� இ��� ��� ஒ� �� ����� �� ���ட ஆ�ர�
�ேவகான�த�கைள உ�வா�க ����’.”
�� ���க� ஏ�� இ�லாம� இ�த �ைல வா��பவ�க� மன�� ��சய� இ� மக�தான
��தைன மா�ற�ைத ஏ�ப����. ப����தா� பா��கேள�!
��� ெபய� : இமய ���� இதய �ட�
ஆ��ய� : � எ�.
ெவ��� : மஜ�தா ப��பக�
”Apprenticed to a Himalayan Master: A Yogi’s Autobiography” by Sri M
Magenta Press and Publication Pvt Ltd.
Cauvery Towers
College Road-Madikeri, Coorg
Karnataka 571201.
Tel: +91 98458 31683.
www.magentapress.in
ெச�ைன ����பாத��� இ�த� ��தக� �ைட��ற�.
***
அடடா.. � எ�.. � எ� எ�� ���������ேறேன த�ர அவர� உ�ைமயான ெபயைர�
����ட��ைலேய!
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அவர� ��� ெபய� ��தா� அ�கா�. ஆ�. �ற�பா� அவ� ஒ� ����.
***
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டா�ட� ��ரம�ய� ச��ர�� “உ�ைமைய� ேத�”

உ�ைமைய� ேத�பவ�க��� ஒ� ெத�வான பாைதைய� கா��� �� “உ�ைமைய� ேத�.“
உல��� அ��பைடயாக��, உ��க�� இய�க���� ஆதாரமாக�� இ��ப� எ� எ�ப�
ப�� ‘உ�ைம’ எ�ற ெசா�ைல� ெகா�� இ���� �ள�க�ப���ள�. �மா� 50
உ�தைல����� ேமலாக, உலக��� �ல� வ�� ப�ேவ� மத ��தா�த�கைள, ப�ேவ�
அவதார ��ட�கைள, ெகா�ைககைள, ேவதா�த� க���கைள, த��வ�கைள ��வாக��,
�ள�கமாக�� ஆ�� ெச���ற� இ�த ��.
இைறவ� எ�பவ� யா�, அவைன அைட�� மா��க� எ�ன, �ற�� ��ப������
��ப�வ� எ�ப�, யா� ஒ� ச�யான வ�கா��, �ர�ம� எ�ப� எ�ன, இற����� ��
ம�த� எ�னவா��றா�, அ��ச� எ�றா� எ�ன, ெசாரா�ட�, ேமாச�, லா-�, பஹா�,
�யாச�க�� த��வ�க� எ�ன ெசா���றன, ெஜ,���ண���� ��வ� எ�ன, உட�
த��வ�க�, உ��� ��க�, இறவாம� இ��க எ�ன வ�, ��த�க� த��வ�, ேயாக�, ஞான�,
ம��ர�, த��ர�, ேசா�ட�, ஆ�க�, ஏவ�, ���, ��ய�…, த�ன��, �வ����, பர
வா��ைக, ேதவைதக�… ப��ெய�லா� ��வாக ஆ�� ெச�ய�ப���ள�, இ�த ���.
ேம��…

��த� ஏ� �ற�யானா�?
வ�ளலா� ெப�ற ��� தா� எ�ன? எ�ப� அவ� த� உடைல மைற��� ெகா�டா�?
ஆ�மா எ�ப� தா� எ�ன? ம�த உட�� அத� இ���ட� யா�?
ம�த� ஏ� �ற��, இற�� ���� �ற�க ேவ���?
��த�க�� உ�ைமயான ேநா�க� எ�ன?
ஒ�ெவா� ம�தைன�� அவைன அ�யாமேல ஆ�� ைவ��� ச�� எ�?
�யான� எ�ப� எ�ன?
ஏ� உலக�க����, ம�த உட�� ஏ� ச�கர�க���� உ�ள ெதாட�� எ�ன?
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கன�க�, ஆ�க�, ேதவைதக� இவ���ெக�லா� உ�ள ெதாட�� எ�ன?
ம�த� எ�ப�� ெத�வ�ைல�� உய�வ�?…
�ல உட�, ���ம உட�, காரண உட�, அவ��� பயண�…
இ� ேபா�ற பல க����க� ப�� இ���� �க ��வாக ஆ�� ெச�ய�ப��ள�.
இ��லா��ய�, �ைனவ� ேபரா��ய� ���ரம�ய� ச��ர�. அர�ய� த��வ��� ஆ��
ெச�� ெச�ைன� ப�கைல�கழக��� �ைனவ� ப�ட� ெப�றவ�. இவ� த� �லான “த�ழக
ஆ���ய�” த�ழக அர�� ப�� ெப�ற�. அர�ய� – ஆ���ய� அகரா�ைய��
ெதா����ளா�. ம��� ப�ேவ� ��கைள த�� ம��� ஆ��ல��� எ����ளா�. அவ���
����ட�த��ததாக ”உலக அர�ய�”, ”அய� நா�க�� �வா� �ேவகான�த�”, “அச��”
ேபா�ற ��கைள� ����டலா�.
“உ�ைமைய� ேத�” எ�ற தைல��� ெவ�வ�த இ�த ��, த�ேபா� இர�� பாக�களாக�
���க�ப�� ”ெம��ெபா�� த��வ�”, “ஆ�ம ெந�” என இர�� ��களாக� �ைட���ற�.
Mystical, Philisophy, Spiritual �ைற�� ஆ�வ��ளவ�க��� இ�த �� ��சய� ேம��
ஆ�வ�ைத� ���வதாக இ����.
��தக� �ைட���ட�:
Sivaguru Pathippakam
7/40, East Chetty Street
St. Thomas Mount
Chennai- 600 016.
***
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1

�லா��ய� ����

இ��ைல எ������� அர��� எ��தாள�, இதழாள� ம��� ப���ைகயாள�. பல ஆ��க
��கைள��, ேஜா�ட�, அமா��ய�, இல��ய� ேபா�ற ���க�� பல க��ைரகைள��
எ������றா�. ெச�ைன�� வ���றா�.
ெதாட���� : aravindsham@gmail.com
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2

எ�கைள� ப��...

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம
உ�க� பைட��கைள ���லாக இ�� ெ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�� ��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
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4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOﬃce odt/ MS oﬃce doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
——————————————————————————————————–
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த��� காெணா� – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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3

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ�� ெ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�� ��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOﬃce odt/ MS oﬃce doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)
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இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
——————————————————————————————————–
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த��� காெணா� – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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