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ந�லா இ��கேட - ஜனவ� 10, 2012

அ��� உற�கேள!
இ�ய ��தா�� வா���க�!
‘ப��ட�’ ���த� எ�ெறா� ஆ�வ� ��ைவ�க�ப�டேபா� அதைன�
ெசய�ப���வெத�ப� எ�தைன �ரமெமன நா� �ைக��� ேபா���ேத�.
ஆனா� ‘�ய���ைடயா� இக���யைடயா�’ எ�� ஆ�வ� ெகா�ட
ந�ப�க� இதைழ� �வ�கேவ ெச�� ��டா�க�. இ�ைற�� ப��லக�
உ���ட த�����க� வ�� ��ட�� ���த�க� எ�பைவ ���
ேபால அ�தைன பளபள�பாக இய�க வா����ைல எ�பேத என�
க��பாக இ��த�. ஆனா�.. அ�ப���ைல. அவரவ��ெகன ேதைவக�
ரசைனக� இ��பைதெயா�� ஒ�ெவா� இத���� அத�கான ேதைவ
இ��கெவ ெச��றெதன �ல�ப���னா�க� ந�ப�க�. அ�தவைக��
இ�ெனா� �ய��யாக ப��ட��� ெபா��பா��ய�களாக இைணய���
உலாவ�� �லைர �ய��� அவ�க� �ல� ப��டைன அழ�ப��தலா�
எ�ற ேயாசைனைய ��ைவ�தேபா� – இ� ஒ��� ����ைல
எ�றேபா�� – அதைன உடேன ெசய�ப��த �� வ�த ��ல����
������ இ�த� த�ண��� ந��.
எ�ேபா���� ெசய�ப���வ� எ�ற ேக�� எ��தேபா� ஆ��ல,
த�����தா��க� ஒ�றாக வ�� ஜனவ��� இத�கான ச�த��ப� ��
வ�ெம�றா�க�. யா� �த� இத��கான ெபா��ேப�பா�க� எ�ற ேக��
எ��தேபா� இவர� ெபயைர ��ெமா��தா�க� ந�ப�க�
கட�த ��� வ�ட�களாக த�� இைணய��� உலாவ�பவ�. ஆனா�
எ�ேபா�� த�ைன� ��தக�க� ம��� �ைன�க����
�����ெகா�� ெதாட� வா���� ஈ�ப���ெகா����பவ�. கைதக�
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ப��ப�, �ைர�பட�க� பா��ப� ேபா�ற ெபா�� ேபா��கைள
அ���ரமாக� ெச�பவ� எ�றா�� ெதாட���� எ��� ெகா����பவ�.
இைணய��� பல�� ெச�வ� ேபாலேவ ேநர �ரய�, வ�� ேப��க��
ஆ�வ� கா��னா�� அைத�� தா�� ெகா�சமாவ� தன� வா��ைப
��ைமயா�� ெகா�ள ������ப�� இைணய����� ப����பதாக
ந���றவ�. இைவகைள� த�ர ெப�தாக எ��� சா��த��ைல எ��
த�னட�க��ட� இவ� ெசா��� ெகா�டா�� ப��ல�� நட�த ப�ேவ�
��கைத� ேபா��க��� ப��க� ெவ����பைத இ�ேக ����டாம�
இ��க ��ய��ைல.. யா� இவ�?
ேவ� யா� நம�� இைணய� �ல� ந�� அ��கமான ந�ப� �த�
நாராயண� தா�. “ஒ� ப�க�’ எ�ற இைணய தள��� �ல� தன� பல
ப�க�கைள நம�� அ�ய� த�� �தைர இ�மாத ப��ட� இத��
ெபா��பா��யராக உலாவர� ெச�வ��ப��ட� ��ம� ம���ற�.
அவ��� ந� ெந�ச� �ைற�த ந��!
ெபா��பா��யராக ச�ம��த �த� இ� ���� எ�ன ெசா��றா�
ெத��மா? ”இைணய� அ���� சாதக�க�� இ�மா��யான ெபா���க�
த�� சவா�க� �வார�யமான�. அத�காகேவ ‘ப��ட�’ ��ம��ன���
வ�தன�க�” எ�க� வ�தன�க� உ�க���� �த�!
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review" alt="book review" coords="476,0,630,100" shape="rect"
href="http://panbudan.com/story/thuruva-natchathiram" />
கால� யா��காக�� கா����ப��ைல எ�பா�க�. அ� த� ேபா���
ேபா��ெகா�ேட����ற�. அத� வ��� ம����ைய��, உ�சாக�ைத��
இ�ன�கைள��, இழ��கைள�� வா� இைற��� ெகா�� அத�
ேபா��� ெச��� கால��� சா��யாக இேதா ���� �ற�ெப���ற�
��ய ஆ��.
��தா�� எ�ப� இ��ெமா� நாேளதா� எ��� எ�ேபாேத�� ந�ைம
நா� �ன�ப�ேசாதைன ெச�வத�காகவாவ� ஒ� நா� அவ�ய�ப��ற�.
அ�தைகய ஒ� நாளாகேவ ��தா�� பலரா�� க�த�ப��ற�. ஊேர ��
ேத� இ���� இ�ந�னா�� ப��ட� ���த�� தன� வாசக�க���
இதய� க��த ��தா�� ந�வா���கைள இதய��வமாக ெத�����
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ெகா��ற�. எ�லா வள�க�� நல�க�� அைனவ���� உ�டாக��,
���� சமாதான�� மன அைம��� ��ெகா�ள�� ந�லைவக�
ெச��க�� அ�லன அகல�� நா�� �ரா����ேபா�.
கட�த ஆ�� ந��� பல���� ���பானதாக இ������� �ல���
எ��பா��தைவக� ைக�டாம� ேபா������கலா�. �லர� வா��ைக�
தர� �ற�பானதாக�� �ல��� ெவ��பானதாக�� இ�����க� ���.
ஆனா�, கால� எ��ேம ஒேர பாைத�� ஒேர மா��யான வ���
பய��ப��ைல. ேவதைனகள�ற, ந�ைமக� ம��ேம �ைற�� ஓ�
ஆ�டாக இ�த இர�டா�ர�� ப��ெர�டா� ஆ�� அைம�ெம��
ந��ேவா�.
எ�லா�� எ�லா�கால�� ந�லா இ��கேட!!

ஆ�ஃ� �ரா�

2

கைதக�
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ெகாலா� கைத - க�பக�

��ர� த��� பறைவ ேபேயா� ேமாக�தா�

ெகாலா� கைத எ�ப�, ஒ���ெகா�� ச�ப�த��லாத பட�க�����
உ�வா�க�ப�� கைத. இ�த �ய���� இைணய��� �ரபலமான
ஓ�ய�க� �லைர அ�� பட�க� ேக�டேபா� �க�� உ�சாகமாக
ெகா��� உத�னா�க�. ஒ� பட���� இ� படமாக த��
ஊ�கம��தா�க�. இவ�க�� பட�கைள ைவ�� நா� உ�வா��ய
கைததா� இ�.

க�பக�
‘ஒ� � ேப� �ன���ேகா’
எ�ைன� பா��த�� �த�� இ�த� ேக��தா� ேக�டா� க�பக� அ�கா.
‘ேராஜாதாேன �ன����ட’ �ய�பாக இ��த�. அ�த வய�� அ�கா
ேப�னா�� �ய��தா�. ேபசா��டா�� �ய��தா�.
வய�� மா�ட� ெபா��ெர�க� ‘பா�ஜாத�’ எ�� �ைன���
ெகா�டாரா�. அ�கா இர�ெடா� ேக��க�� ச�யாக
க��������டாளா�.
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‘இெத�தா �ற� ��ைதேயா ��ச�… ‘ எ�� வய�� மா�ட�
ெபா��ெர�க� அ�ச��க,
‘இெத�ன ெப�ய �ஷய�… இ�ப ��கேள உ�க���� ���ச ெபா��
ேபைர �ைன�����கேள�’ ��வ�கைள ஏ�� இற�� அவைர� பா���
����� ெகா�ேட ‘நா� கெர�டா ெக� ப�ேற� பா��க’ எ��
இ��தவாேற ���க… வய�� மா�ட� க�னெம�லா� �வ�� ேபா�,
�����பா� ��டா�.
‘பாைத கா�த பாதா�’ ேகா���� எ�� வ�ைச�� ��றா� ��தா�
க�பக� அ�கா ��. ேகா�� எ�றா� ெப�ய க��ட� எ�லா� �ைடயா�.
ஏ�, அ� ேகா�ேல �ைடயா� எ��� ெசா�லலா�. சாைலேயார க� தா�
அைடயாள�. நா�க� அ�ெபா��தா� க�ப� நகர���� ��ெபய���
வ����ேதா�. அத�� ��ன� பாதா�ைய� ப��ெய�லா�
ேக��ப�டேத��ைல. .
ப�க��� ெத�ப��ள ச�ைத�� ���ற� உ�ள ேதன�ைம ந��ைல�
ப����தா� நா�கா� வ���� ேச�����ேத�.
‘எ�னா���� ��சா�லா�… �தா… எ��லதா� நா� இ��ேக�. நா�
பா��� ���� ேபா� ேச��யா ெகா�டா�� �டேற��கா. எ�னடா
���?’ எ�� அ�மா�ட���� அடமாக எ�ைன ெபா��ேப���
ெகா�டா�. அ������ அ�கா�� �ழலா�� ேபாேன�. ���
ேபா�� வ��� ச�ைத ���ப��� �� ேரா�� ���� இ���� பாதா�
அ�மைன அவ�தா� என�� அ��கப���னா�.
நைடபாதேயார� தா� ேரா��� பாதாள ��ேத�க �ற���, ெப�ய க�ைல
ேபா�� �����க, ��ய ��ச� வா� அ�ேக க��ர� ஏ��
ைவ����பா�க�. ப�க��� ���ம� �த������.
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எ�ெண� ஊ��ய எ���ைச ��க� ��� இைற�� �ட�க, ‘ஆ�தா’
எ�� �����பா� ேவ��� ெகா�ேட தா�� ���ம� எ���
ைவ��� ெகா�� என��� ஒ� ெபா�� ைவ�பா�. �ன�� ஏதாவ� ஒ� �
சா��வ� தவறா�. �ைவ �ட அத� வாச� ேம� எ�ேபா�� அ�கா���
ைப��ய�. ‘எ�ன வாசைன பா� ���’ எ�� ைககைள ���� �க�த�ேக
���வா�. என�� எ�லா ��� வாசைனக�� ஓரள���
அ��ப�யா���ட�. ந��யாவ�ைட, பவழம��, சாம��, ம��,
அ���ம��, ப��� �, ெச�ப���, ேராஜா, தாழ��, ெகா�ைற, ��ைல,
ஆவார�, நாக��க�, ம��ெகா���, வாடாம��, கனகா�பர�….
ஒ�ெவா� ���� ஒ�ெவா� வாச�. அ�கா�� வாச�ேதா� கல�� த�
வாசமாக உ�ெவ��� ���. அ�காேவ ஒ� மல��த ��ப� ேபா�தா�
ெத��தா�. ெதா��த ெச�� ம�� ேபா� ஒ� க��ர� கல�த அழ�
12

அவ�.
அ�கா�� அ�பா ‘���டா�யா’ ஆ��க��� அ�கா� ப�கா�க�தா�
ேதன�ைம �ர��� ெபா���� இ��தா�க�. அதனா�, ��� ேவைல
ெப�தாக இ��கா�. ஆ���ழா, �ரா�� �ளா�, பா�� ேபா��, �ராமா
�க�ச� எ�� இ�ட���� ெச�� ெகா����பா�. ��மலா ��ச�
�ரசவ���� ேபா���தேபா� இ��� பாட� �ட எ��தா�. ‘இ�த
ெகா��ைய இ�ப��கா ���� ேபாட�மா���’ எ�� எ�க�டேம ேக��
ேக�� எ��, ��பா� �ெகௗேட பாட� எ�லா� சமா��� ��டா�.
‘இெத�னடா பட� ���? �னா இ�?’

நா� வைர�த �த� பட� என �ைன��ேற�. வா� ���, ைம ���ய,
பளபள��� கா�த� க�கைள� பா����ெகா�ேட தைலயா��ேன�.
அவ� க�கேள கட� ேபால ஆழமாக��, இ���� ����� �ழலாக��
ெத��த�. அ�த� பட�ைத ெவ� நா�க� வ��பைற �வ�� ஒ�����தா�.
’�ைறய வைரய�� ��� ��’.
நா� அ�காேவா� வாலாக மா�ய�� ப�க�ைளவாக ‘எ�தா ேமாேன…
எ�தா க��கா�’ எ�� வய�� மா�ட�� வா�ைச�� அ�க��த�.
பாதா� ேகா�� ப�க��� மேல�யா ெச��யா� ��� ��றாவ�
மா���தா� �����தா� மா�ட�. அ�கா�� ���ல�, க�ப� நகர���
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சா� க��மான�, ஆ��கனா�� ெச�வா�� ப��ெய�லா� அ�கமாக
அல��� ெகா�ளாம� அ�கா�ட� ெகா�ச� அ�கமாகேவ ‘ேஷா��’
கா��� ெகா����தா�. வல�ப�கமாக வ�ெட��� ���ைடயான
�ரா��ட�, கவ���யான ெமாணெமாண �ர�ட� ‘��ச��� மாட�� �ர�
ஏ �ளாஸா��� இ����. வ��ய ��ர�ச��டா��� ��க���’
எ�ெற�லா� ஜாைடயாக ேப�வா�.
ஒ��ைற ச��த சமாஜ��� பா�� ேபா�� நட�த�. பச�கேளா� அ�கா
எ�கா��டாக ேபாக, அ�கா��� நா� எ�கா��டாக ேபாேன�. மா�ட��
�க�ச� ேம�பா�ைவ�காக �ட ெதா��� ெகா�டா�. 7-Aவா, 12-C ��டா
எ�� �ைன��ைல. நா�காவ� வ�ைச�� ஜ�ன� ப�கமாக நா�
உ�கா�����க, ப�க��� அ�கா எ� ைகைய� ேகா���� ெகா�� ம�ழ�
� மண� �ச அம��� இ��தா�. ��� ேப� உ�கா�� ���� மா�ட�
கைட� இ��ைக��.
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‘மேனார��த� � பா�������களா சா�?’
‘அ�ேயா… அ� பா��தா� ெப�சா ஒ��� இ��கா�. ஆனா வாசன
அ����� ேபா�மா���. ��ச�… ஒ�சமய� ��டநா� வர��.
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ேவ�பநா�� காய� காணலா�. அ�க ஆர�� ப�க�தா� ந�ம மைண.
ேதா�ட��ல மேனார��த� மண� எ�ப�� உ�டா���. ��ச�
ெவேகஷ��� வர��. காய�� ேபா� ேர�, ஃ��� எ�லா� பா�கலா�…’
�ரவாகமாக ஏேதேதா ேப�� ெகா�ேட வ�தா�. உண��� ேவக��� த��
த�மா� மைலயாள��� ெபா�� வ��� ெகா����தா�. ந��� எ�ேபா�
ேப�� அ��� ேபான� எ�� �ைன��ைல…
த�லா�ள� வ�தேபா�தா� கவ��ேத�, மா�ட� வல�ைக �ர�க��
க��� ������க அ�� இர�த� ஊ� உைற����த�. சமாஜ���
பா��பவ�க�ட� எ�லா� ‘ப��� தகர� ��� ��ட�’ எ�� ப�தாபமாக�
ெசா��� ெகா����தா�.
‘ைகய� கால வ����� ��மா வ�தா�தாேன’ எ�� எ��சேலா�
�����தா� அ�கா. �க�ச� ����வைர இர�� ேப�� �க�
ெகா��� ேபசாம�தா� ���� ெகா����தா�க�. மாைல ப����
�����ேபா� மா�ட�தா� � வா��� ெகா��� ��ய ேஹ�����
வா��� ெகா��� ெவ�ைள� ெகா� ஏ��னா�. அவ�க���ைட���த
மாய��ைர ஒ�� �ல�ய� ேபா� ஒ� பா�ைவ பா���� ெகா�டா�க�.
‘ந�லா���கா ���? இத நா� வா���க�மா�. � எ�ன ெசா�ேற?’
அழகான ெவ�தாமைர� இத� ந��� �த��� ப���� ேபா� அவ�
ைக�� அ�த ேமா�ர� இ��த�. அெம��க� ைடம��டா�.
‘உன��� ������கா? ெவ�� ரா��க� ேமா�ர�� அ�மா��ட
ெசா���ேட�’ எ�� ����� ெகா�டா�.
மா�ட��� அ�தள� சாம���ய� ேபாற��ைல. அ�ெட�ட� ேஜாச�
அ��க� ெச�த நைக�கைட��தா� அ�த ேமா�ர� வா�����தா�.
அ�வைர ���� அரச��ரசலாக �ைக�த ெந��� ப�� எ�ய
ஆர���த�. படபடெவன ச�பவ�க� நட�த�.
மேல�ய ெச��யா� ��ைட இ��� க�ட�ேபா�றா�க� எ�� ெசா��
மா�ட� கா� ெச�� ேசாைல ேஹா�ட� ப�க� �ெம���� ெகா��
ேபா���டா�. அ�ப�ேய, அர� இைச�க����� ேவைல மா���
ெகா����டா�. ெத�வாைன அ�தா���� ெந��வ� எ��
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ஆ�ப����� ேச��தா�க�. ‘எ�மக க�யாண� பா�காம நா� க�ைண
���ேவேனா’ எ�� அ�தா�� ��பா� ேபாட, அவ� த��
வ��நாயக����� க�பக� அ�கா���� ���பர���ற��� க�யாண�
நட�த�. அ�கா�� அ�மா க�ப� நக�� எ�லா���ேம அ�தா��தா�.
அ�கா ெகா�ச� அ����யைட����தா�� க��ர� �ைறயாம�
இ��தா�. ம�தா� இ��, ரா�ெகா� ைவ��, � ைத�� க�க� அகல
‘எ�ப�டா ���?’ எ�� க��� ெகா�டா�. ��சாக ம��ைக�� சாம����
கல�த வாசைன�ட� இ��தா�.

வ��நாயக� மாமா கரா�ேத ப�� ைவ����தா�. ���ட� ��ப�க�
ஒ� காைள பட� வைர������. அ� ஏேதா ஒ� வைக கரா�ேத
ப���யா�. அைத� ப��றவ�க� ெவ��ைகயாேலேய காைள மா�ைட
அட��வா�களா�. அ�காைவ�ட ஓ�� இ��க� ��ளமாக, கரைள
கரைளயான ைகக�ட�, இ��கமான ச�ைட�� ெத���� ��தா�க�ட�
‘��’ என இ��தா�. ைகக� ம��� இ��� ெகா�ச� �ளமாக இ��தா�
அ�ப�ேய ��ப�� ேபா���பா�.
இர� ��யா� ����� ேக�ேட� ‘மாமா, உ�க��� ���ச �ைவ
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ெசா���கேள�. அ�கா க������தா பா��ேற�’.
‘அவ��� எ�னா… இ�ேம�� எ�லா� க��தா� ������வா�’
யாேரா ெசா�ல வ��நாயக��� அ�மா வா��ைத�ேலேய ெநா����
ெகா�டா�.
‘������டா��… ந�லா வ�சா�க ேபர உ� ெபா�டா����. ஊ�தவா�ல
ேதெனா���சா��ற கதயா…’ எ�� ச���� ெகா�டா�. ச�ெடன
எ�லா�� அைம�யா����, ெகா�ச ேநர��� ���� சளசளெவன ேபச
ஆர���� ��டா�க�. மாமா��� எ�ன � ����� என ஊ��க
��யாதப��� அவ� ���க ம��� ெச�தா�. ஒ�ேவைள அவ��� �ேவ
���காேதா எ�� ஆத�கமா� இ��த�.
மா���, அ�கா ���� ���� ஈர�தைலைய உல��������க, ப�ைச
ப��ேசைல��, இர�ைட வட ச����மாக அவைள அல�க����
ெகா����தா�க�. அ�தா�� ெம�லமாக �����பாக ெசா���
ெகா����க, காமா�� மா� ��� ைவ����த ��ப�ைத �����
ெகா����தா�. அ�கா க�ணா�ைய� பா��தவாேற அ�தா����
ம��ர���� தைலயா��� ெகா����தா�.
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‘���, இத� பா��யா வாசைன ��ைல… காைல வைர��� அ�ப�ேய
இ���� ெத��மா? அ�ேகேய ��� எ�ன�த பா������க… இ����
வாேவ�’எ�றா�. அைறேய வாசைனயா� �ர�����க அ�கா �ட� ேபால
�ரகா���� ெகா����தா�.
ம�தா� ெவ���ேபான �ர�க�ட� அ�கா ம������ வ�தா�.
‘மா�ள ஒ� பாய� �யெர� வா���� வா’ எ�றேபா� அ�கா எ�ைன
�ைற����� ‘அவ� எ���… ��கேள ேபா�க’ எ�� ெசா����டா�.
மாமா எ�ைன� ெகா�ச� உ��தலாக பா������ ேபா���டா�.
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அத�க��ற� ெப�தாக எ��� ேப�யதாக �ைன��ைல. சா��� எ�� ஒ�
ம�டரக �ரா�� �கெர�� அ�.
மாமா அ�த கால��� ெவ� ��ரமாக ஆணழக� ேபா���� �ய�����
ெகா����தா�. �மர� கால��� நட�த �த� க�ட ���க��
ேத����தா�. அ�காேவா� ஒ��ெர�� ேபா��க�� பா������ேற�.
���ேல �ைறய ேநர� எ�ைஸ�� ப��� ெகா�ேட இ��பா� என�
ெசா������றா�.
‘ஏ��கா, மாமா ெரா�ப ��ரா�ேகா. ஜ��க���ெக�லா� ேபாவாரா?
மா� பட�லா� ேபா����காேர’
‘அ� அவ�க மா�ட� ஜ�பா�ல �ைறய மா� ������காரா�. அதனால
இவ�க�லா� அ�ப� பட� வ���பா�களா�. இவ� ைகயால மா�ைட�
���கேவ ேவணா�. இ�த �கெர� நா�த���� அ�வாேவ ஓ���’
‘உ�ேவ… எ�னா �ெம�� இ�? �� நா�த��ட ேகவலமா இ���.
அவரால ம��� எ��� ெபா����க ����?’
‘அவ��� எ�த வாசைன�ேம ெத�யா�டா. அ�ேனா�யாேவா
ெக�ேனா�யாேவா… அ�ப��� ஒ� �யா�. நா�� ��� எ��� �ெம�
ெத�யாம மர�� ேபா���. ெச�� ம��, சா��� எ�லா� ஒ��தா�
அவ���’ அ�கா அைத ெவ� சாதாரணமாக ெசா��� ெகா�ேட வா��
ேபா���த கனகா�பர�ைத சரமாக ெதா���� ெகா����தா�.
�ற� ஆ���ற��, �ள���ைஜ, �ைள�பா� எ�� ஒ�ெவா� �ேசஷமாக
க�ப� நகர���� வ�� ேபா�� ெகா����தா�. இர�� வ�ட�க��
��� �ேபா��� ேட வ�த ேபா� க�ப� நக��ேக ��வ�மாக
������டா�. அ�கா�� �ற�ைக�� இ��த ��� த���கைள�
பா������ அ�தா����, மாமா�� �ல��வைத ����� ெகா�டா�க�.
�கெர� �டா� அெத�லா�. அ�கா�� ெரா��� ���� ஆர���த�.
பாதா��� � ேபா�த�, ப���� நைட, வாரச�ைத, நா��ய�, நாடக� எ��
பைழய அ�காவா� ��டா�.
‘�ைத கா���� ேபாக��� வ�த�ப அவ��� ப�லா அவ� �ழ�தா�
ேபா�சா� ���. ச�ைட�லா� ���� ���� வ�த�� �ைத பழயப���
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ஆ��டாளா�. அ�த மா�� இ�வள� கால�� எ�லா� �ழலாேவ
இ�����கலா� நா�.’
�ல சமய� வ��நாயக� மாமா வ�� ஓ�ெர�� நா�க� இ�������
ேபாவா�. ��கைட �ண�ல����� ��கைட அழக� வைர எ�ைன�
த�யாக� பா��தா� ‘அ��ற� அ�கா எ�ன ெச���? மா���ள வ�தாரா?’
எ�� க�ம�ர�ைதயாக ேக����� �����பாக பா��பா�க�. அவ�
வ��ேபாெத�லா� அ�த நா�த� ���த சா��� �கெர�� �ைக��
வ�����.
அ��� நா�ைக�� வ�ட�க��� ���தா� அ�கா�� உலகமா��
ேபான�. ேஷ���ய� நாடக�க�, டா�� �ேரா�ரா�க�, ேப���
ேபா��க� எ�� �ைறய ெச�தா�. நா� �ேள�ர��ைட �ட
ஆ��ேடா�ய�� அவ� ��னா�தா� அ�க� ���� ெகா����ேத�.
எ��எ� �ரா��ேபா�� �தலா� ��ேவ�கட���� அ�காைவ ெப�
பா���றா�க� எ�� ேக���ப�டேபா�தா� அ�கா�� ��மண�
����மாக ���� ேபா���தைத உண��ேத�. ப� க�ெப�
�தலா��� ��த ெப���� எ�ைன �ட இர�� வய� அ�க�.
அவ��கா அ�காைவ ெப� ேக��றா�க�? அ��த �ல மாத�க��
அ�கா��� இர��, ��� இட�க�� ச�ப�த� பா��� த���
ேபா���ட�. அ�த வர�க�� ��� கெர�பா�ட���� ெசா�த�கார�,
அ�ப�� �� வய��கார தா�தா�� ஒ�வ�.
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� வாசைனக��, ம�தா�� ����க��, க��ர ேதா�ற�ைத�� தா��
அ�காைவ ெந��கமாக நா� உண�����த கால� அ�. அ�கா��
மன�� இ���� அ�த கன� நாயக� யாராக இ���� எ�� ெரா�ப��
ேயா������ேற�. அ�கா இ�த வர�க� ப�� ெப�தாக எ��� அல���
ெகா�ள��ைல.
‘���, ���ேடா ���ல டா�� �ேரா�ரா� இ���. ���ெக��,
�ைர�க���� ஓ�டாத…’.
�ைன�� ச�ப�த� ஒ�� தைக�த� எ�� ேப�� வ�தேபா� நா� ��ைட
���, க�ப� நகைர ���, ஏ�… ம�ைரைய ��ேட ஓ��ேபா� இ��ேத�.
ப�தா� வ��� ேத�� சமய� அ�. ஏக���� ெகா�த���� ெகா����த
மனேதா� ப��க ��யாம� த�மா�� ெகா����த கால� அ�..
ப��ைச�� ஒ�வார� இ���� ேபா� ெவ����ைண�� �ரா��
ேநா�ைட ைவ��� ெகா�� ஏேதேதா ����� ெகா����ேத�. ��தக�
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ப�கேம கவன�ைத ���ப ��ய��ைல. ந� இர�� ஆ��ேபான �ைய
������� க�ணய��த ேபா�தா�….
‘��மா���’ எ�� �ர� ேக�ட�. ������ ����� பா��தா� இ����
��-அ��டாக அ�கா
‘ப�ெண�� ம��� ேமல ஆ����� பா�. உ�ள ேபா� ���டா’
மல�க மல�க பா���� ெகா�� ப�����ேத�.
‘சா� ெப�யாளா����கேளா. ஆைளேய பா��க ��யலேயடா. அ��த
வ�ஷ� ேப��ெட�லா� ேபா����� ���ேடா �����
ேபா���யாடா?’
ேதன�ைம ��� ைஹ ���தா�. ப�தாவேதா� ச�.
‘ேபா�� ���. காைலல ப��சாதா� எஃெப���வா இ����’ ைக ���
எ��� ��டா�.
ம�ழ� ��� மண� அ�ப�ேய அட��� ெகா�ேட வ�த�. ந�மன�க��
ேச��ைக�� ப��வ�க� ப�� ��னா�� �ைறய ப������ேற�. அ�
ஒ� இைசெதா��� ேபால�தா� எ�பா�க�. ேமேல ம��ைக வாச�
பட�����தா��, அ�யாழ��� ஒ� ச�தன வாசைன அ�ப�ேய �����க
ைவ�த�.. ேலவ�ட� வாசைன ஊடாக �ர�����க, அட���யான மண�
நா��� ஒ�ெவா� ��யாக ���� ெகா�ட�. அவ� �ள���
ேபான�ற��, க�ட���� �ட�த ந�மன� ��க�� அவ� �ழ� ���
�ட�த�. அ�த �ழ�தா� அ�வைர��� �ஜமாக இ��த� எ�� ஓ��
க�தேவ��� ேபா� இ��த�.
ப��ைச எ�த� ேபாகேவ ��ய��ைல. ��யைன� பா��க அ��ய ���
ேபா� பய�� ெகா����ேத�. ����� ப�லாக ெகா�யாேதா���
���� ெகா����� ��� ����� �����ெகா����ேத�. ஐய�ப
நாடா� கைட�� ைவ�� ெச�வ��மா�தா� �ைன�� ச�ப�த� ப�� ஏேதா
��ட� ேப�னா�. கைட வாச�� இ��த அ�ப��ைப இ��� த���
ெகா�� இ�வ�� க���ர�� ச�ைட ேபா�ேடா�. ெச�க�லா� அவ�
ம�ைடைய உைட�� ���, ெச�ைன�� லா� ஏ���ேட�.
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ச���ர��� ��ட எ�லா பட�� க���தா ேபா�ற�? அ�லா� த�ளா�
ஏேதா ஒ� கைர ேச��� ���றேத. பாதா� அ�ம� எ�ேகா ���
��னைக�� ெகா��தா� இ���றா�. ப�னா� வ�ட�க�� ‘எ�ைன
நா� ����ேப�’ எ�� ெசா��� ெகா�ேட இ��த�� பயனாக, எ�
�த� ஓ�ய� க�கா�� ெச�ைன�� நட�த�. இேதா ேபான வார�
எ��ைடய நா�காவ� ஓ�ய� க�கா�� ‘ப�ச க��கா’ ெப�க���
ெவ��கரமாக நட�ேத�ய�. �ற�� அைழ�பாளராக ெஹ�� பவ��
வ����தா�. ‘Sita and Radha in Scripture and on Screen’ எ�ற த�
��தக�ைத �� ைவ��� ேப�னா�. ‘இேதா நா�� இர�� கா�க��
எ��� ��� ��ேட�’ எ�� க�வ�ப��� ெகா�ேட�.
பாதா� அ�மைன ஒ��ைற பா��க ேபாக ேவ��� எ�� மன� ஓயாம�
அ���� ெகா����த ேவைள��, ஃேப����� ேதன�ைம �ர����
ெபா��ழா எ�� �ள�பர� காண� �ைட�த�. அ�ப�ேய அைட��
ைவ�த எ�லா �ைன��க�� ெபா��� ெகா�� கைர�ர�� ஓட,
��ஃ�ஷ� ���� ம�ைர வ��, க�ப� நக��� வ����ேட�. ப�னா�
வ�ட�க�� ெபா�� வள���ேயா ���க�கா� வள���ேயா எ��,
க�ப� நக� ஏக���� மா����த�. பாதா� ேகா�ைல தைர�� ேதட
அவ�ய��லாம� அம��தலான க��டமாகேவ �������த�. உ�ேள
அ�ம��� �ைலெய�லா� �ட எ�����தா�க�. ெச�ற வ�ட�
��பா�ேஷக� ஆ���ட� எ�� ெசா�னா�க�.
���� ெப�தா����த�. ேம�� ப�க� இ��த ��ன �ேள�ர����
��ய ஆ��ேடா�ய� க������தா�க�. நா� உ�ேள �ைழ�தேபா�
ேமைட�� நா��ய நாடக� நட�� ெகா����த�.
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‘ஆய�பா��� எ�ம�ற�� மாயவ�ட�… ‘ வால ச�ைத நாடக� எ���
ப��த �ைன�� இ���ற�. ேமைட�� �ைல��, க��மாக அ�த� ெப�
க�ணைன� ேத� அ�ந���� ெகா����தா�. அழகான க�க��
அகலமாக ைமெய��, ெசா�� வாேயா� க�ணைன� ேத� அவ� ���
��� வ��றா�. த�யாக�தா� ஆ��றா�. ஆனா� அவ� �����ற
இட��� எ�லா� க�ண��, இதர ஆ���ய�� ேதா�� ேதா��
மைற��றன�. ���� க�ணைன� ேத�� ���� மாைலைய�
ேபா��றா�. அவேனா ����� ெகா�ேட அ��த �ைல��
ஓ����றா�. ஒ�� இர�டா�, நா�கா� ேமைட ��வ�� ஆ���ய�
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க�ணைன� ேத� ஓ��றா�க�.
‘ந� ��ைனதானா� எ�ேற ஐ! எ�றா� ஆய� மக�’
எ�� மாத� ெசா�ல ந���ைன �ழ�� �ழ�� ஆ��றா�. அேடய�பா.
அவ� ேம���த க�ைண எ��க ��ய��ைலேய. ந���ைன��,
ஆ���ய�� க�ண�� ேம���த �ேரைம�� பரவசமாக ஆ���றன�.
இ�ப��ப�ட ��ற��, ��ட�� �ைட�க அ�த ���� க�ண�தா� எ�ன
தவ� ெச�தாேனா எ�� ���� ேபான� மன�.
நாடக� ���த�� ப�கவா�� ேமைட����� ஒ� ைபய� ‘த� வா�
ஆ���ய� �ரைவ ஃபா� �’ எ�� அ���க, கரேகாஷ�க��, ���க��
பற��ற�. ��� ���ேபா� ந���ைன இர�ட� ��ேன ைவ��, ����
வண�க� ெசா��றா�.
‘எனா��ட� ைப ேக.�னா��’ ெகா�ச� இைடெவ� ‘டா�ட� ஆஃ� அவ�
�ல�� ��ச� க�பக� ேம�’ ���� கரேகாஷ�. ெபாலெபாலெவன
ஆ���ட� மன�. அ�ப�ேய அ�த� ெப�ைண பா����
ெகா�ேட����ேற�. இ��தா� எ�காவ� ஒ� �ைல�� அ�கா��
இ��பா�. ‘���’ எ�� �ைழவாக� ���ட� ேபா�றா� எ��� ேதா�ற
பரபர�பாக ���� ெவ�ேய��ேற�..
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ேரா� ���

�மலா��த மாம�ல�
”உ�க� �ைர உலக�பவ�கைள� ப�� க��ைர ஏேத�� தர ���மா?
���யாசமாக இ���ேம…” எ�� ேக�ட�ட�, ‘ஒ� ��ய கைத எ�த�
ெதாட������ேற�. அைதேய த��ேற�’ எ�� அ��ட�
ெசா����டா�. �ற� அ�ேவ நாவலாக ���� ��ட�. ��தரராமசா�,
�ர�� தைல�ைறைய� ேச��தவ�. இ�ைற��� ���ய இல��ய
ஆ�ைமயாக இ���றா�.
[1985-86� ேத�ய ஒ�ைம�பா���காக பாபா ஆ�ேத�� தைலைம��
ேம�ெகா�ட இ��யாைவஇைண���க�� எ��ற ைச��� பயண
அ�பவ�ைத அ��பைடயா� ைவ��எ���ெகா������ ’ச�கர�’
எ��ற நாவ�� ஒ� அ��யாய�]

�க�� வைளைவ ஒ��ய இட�ப�க� �வ�� ேதா�டா�க� ச�லைடயா�
�ைள����த அைடயாள�க� ஒ�றைர ஆ��க��� ேம� ஆ���
அ�ப�ேய இ��தன. பய� �ைன�� இ���ெகா�ேட இ��கேவ���
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எ�பத�காக�� வ�ச� மற���ட��டா� எ�பத�காக�� இ�தர�பா��
வ��க� மைற���டாதவ�ண� பத�ற��ட� பா�கா�க�ப���
ெகா����ததாக� ேதா��ய�.
அைரம� ேநர���� ஒ��ைற �ைக�பவ�, நா� ���க �கெர�
���காம� இ��கேவ�����ப� எ�வள� �ரம� எ�ப� எ�ேலா����
�லப��� ��ய���ய �ஷய��ைல. கைட� �கெர�ைட� ���த�,
��ய�காைல நா�� ம���. த�கா�க� ’�� க���’க���� ��
மைற�� ந�வத�கான இ���� க�ப�க�, காடா� ��க� இ�ன�ற
த������ சாமா�கைள�� ஏ��ெச��� �ர����� ���றமா� மைற��
���, �ைடய�� க�ன� ேரேக�� ெகா��� க����� படாதவ�ன�
���த �கெர�தா� கைட�. ஒ�ட இ������ �ெகா��� ம�ச� ப��த
��� ந��ர�கைள� ெகா�ட ைக�� வா�� �கெர���காக நமநம���
ெகா����தன.
இர� ஏ��ெகா����தேபா��� வ�ைசவ�ைசயா� அைறகைள�
ெகா�ட ��ட மா� வரா�டா�� ேகா��� இ��த க�����ட�ேபா�
�ைக�க வ���ைல. காரண� த�கைவ�க�ப����த� ���ய�க�� ��த
இடமான ெபா�ேகா��.
ெபா�ேகா�ைல� ��� �� �கெர� ேபா�ற லா�� வ���கைள
உபேயா��க� தைடெச� எ��ற ேகா��ைகயா� �ள�த ��ய ேபாரா�ட�
கண�க�ற உ��கைள� கா�ெகா�������த�. ��வ�ற ெப�� ேபா�
ேபால ெதாட���ெகா����த�.
ேபா� ேவ�டா�. ேபா�� ெஜ��� ேதா�� இ�ைல. இழ�� ம��ேம உ��
எ��ற அைம��கான �ர�க� வ�ைசயா� ைச��� ���தப��
���ெகா�� க�யா�ம��� இ��� கா��ைர ேநா�� ஊ�ரா�
ெச��ெகா����த�� இைடவ�� த�க�� ஒ��தா� ெபா�ேகா��.
சாைல�� ச�கர�க� உ�ள�ெதாட��, ப�க�ப�கமா� �� நா�கைள�
ெதா���ெகா����த�. அ�டவைண�ப� ஜ��ைவ�ெதாட இ��� �ல
நா�கேள இ��தன.
காைல��, ெபா�ேகா���� வ��ேபா� ந�� ெவ�ேல������த�.
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வளாக��� �ைழ� வைள��ேம�, உ�ப�ைக ேபா� ேதா�றம��த
இட��� மண� ��ைடக� அ��க�ப�� ெம��க�
����ெகா����த�. அைத� ���தப� ரா�வ� ப�ைச�� உைடய��த
�ர� உ�கா�����தா�.
ெதாைல����ேத ெம��க� ��டமா�� ெத�ய�ெதாட�������த�.
�த�� கவ��த ைச���க� ஒ�ேறாெடா�� �������ெகா�ள
அைன��� தைல���� பா��தப� �ரதான வா����� �ைழ�தன. ப�ைச
��ைட சலனம�ற �க��ட� �ேழ பா����ெகா����த�. ேதா��
ேபாட�ப�ட ஜைடயா�� ப�கவா��� ேதா�டா�க� சரமா�� ெதா���
ெம��க�கைள, ஆ��ல ேபா��பட�க��தா� அத�� ��பாக�
பா�����ததாக �ைன�.
��மா�க�� எ�ேபா�ேம ெம��க��ட� ேமேல உ�கா�����பவ�
��லனாக�� �����, எத� ��னாலாவ� ஒ��தப� ��ன
ைக���பா��யா� உ��� ெகா�டைக�� உ�கா�����பவைன ����
சா��பவ�, நாயகனாக�ேம இ��பா�. ��ல� ���த�ேம, நாயகேனா�
அைடயாள�ப����ெகா�� ஒ���ேபா����� பா�ைவயாள�
��ட�ேதா� ேச��� ந����� உ�சாக� �����ெகா���.
ெபா�ேகா�� �ைழ�� இ��த இய��ர� ��பா���� அத� �� ப��த
இட�க�� எ�ெர�� அ�க�� இ��தா�� நாயக ��லனா��
���யமா�� ���க��யாதைவயா� இ��பதாக� ேதா��ய�.
ைச���க� வ�ைச�� ���த�ப��, ஒ��க�ப����த மா� அைற��
வ�� ேச�����ேடா� எ�ப�, ேதா�� ெதா��ய ெக���சணலாலான
��த���� ைபைய� ���� �������� �வேராரமா�� �ேழ
ைவ�ைக��தா� ம�ைட�� உைற�த�. பய�தா�, எைத�ேம �ைன��
ப�ய�டாம� அ��ைசயா� இய���ெகா����த� ேபால�ப�ட�.
அைற�� ெவ���, �ளமான பா�க��� வ�� ��றா�. வ�த வ�ைய�
பா��தேபா�, ஒ�றைர வ�ட������ அ�ேக �ைழ�த ரா�வ�, ஒ�
ஆைள ம��� அ�ேகேய ���� ெச����ட�ேபா� ச���ெதாைல��
ெம��க��� �ைற����த ��� ெத��த�.
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வளாக��� உ�ேள ெப�ய �ள�� ���� ந��� ெபா�ேகா���
தகதக���ெகா����தன. ஆனா� பா�ைவ எ�னேவா ம�ப��� அ�த
ெம��க� ம�த� �ேத ���ப�ேபா� ப��த�. அேநகமாக அ�த ஆைள
அ�ணா�� பா��காம� உ�ேள ஒ� ைச����ட �ைழய��ைல எ��
ப�ட�. அவ�க����ளான சளசள�ப�ற அைம�� பா�ைவ�ேலேய பய�
ெம�க�ப����த�.
அைற��� இ��தவ�க� �வ�� �வ����தா�க�. ெவ��� ைச���
���� வ�தத� அய���ம��ேம அத��� காரண� இ�ைல. ஊரட���
ச�ட� அம�� இ��ைக��, அன���� சா������ ��ெக��� ���ட
�ைழ�தேபா� உ�டான பயேம அ����தலா� வ�ெவ�����க
ேவ���. உ��ர�ேபா�� ���ய� ேக��ர����� ெச��ேறா�, ���த
அள� த�ேய ெச�வைத� த���க�. ெவ��� ெச�லேவ ெச�ல��க�.
எ��ப�பவ�க�ட� பா���� ப��வமாக� ேப� நட��ெகா�வ� ந�ல�
எ�� ��ைதய நா� ெகா��க�ப�ட அ��ைரக� ேவ� ��ைய�
ெப��ப��������தன.
உ�ைம�� ெசா�ல�ேபானா�, ப�சா����� �ைழவத�� ��னா�
இ��த �ர��, �ைழ�த�� ஒ�ெவா� ஊ��� �ைட�த உ�சாக
���ேதா�ப�� மற�ேத ேபா���த�. எ�த மா�ல���� இ�லாத
வ�ண�, ப�சா��� ம���, ெச�ற ஊ�க�� எ�லா� �ன�����
�ைற�த� இர��ேவைள வரேவ��� உண�� ��ப�ட�க�மா�
அ�ப�ெயா� உபச���.
ேபா��ேபா�ெமன� ெசா�னைத�� ��, த��� ���த �ேல�ைய�
பா���� ப�க��� அம�����த ���, ஒ�றா ேதா�டாவா� சா�
இ�ைலேய� இ��பா� சா� எ�� ��யானா�� ெசா�ன� �ைன���
வ�த�.
ப�சா����� �ைழய�ேபா�� ���ன�, அ�பாலா�� அ�த இர�
உ�டா��ய �� ெகா�சந�சம��. உண������ அவசரமாக�
�ட�ெசா�� அைழ�� வ�த�. வழ�க���� மாறான அவசர அைழ��
எ�� அ���க�ப�ட�, அ�த அைழ�ேப ந��ைய�� ��ைர�� �ேசஷ
பா�ைவகைள� ப�மா��ெகா�ள ைவ�த�. ���� பா�ைவ�� பய��
�டேவ ந�க�� இ��த�ேபா� ந�����ப�ட�.
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பாபா உ�சாக���� காண�ப�டா�. க�ஜைன��� கவைல�� �ற�
���த �ர��, சா��ேயா(�) எ�� ெச���ெகா�� ேபச� ெதாட��னா�.
அ�பாலா�ேலேய ப��� ப�ைன�� நா�க� த�க வச�
ெச��ெகா���ேறா�. �ைலைம �க�� பத�றமாக இ���ற�. ெகா�ச�
அவகாச� ெகா��க�. �லவர� ச�யா�� க����� வர���. அ��ற�
ப�சா���� �ைழயலா� எ�ப�தா� ெச��.
பாபா அைத அ���த�தா� தாமத�. ஒேர ��ச�� �ழ�ப�மா� ஆேவச�
�ர�க� ���ேமா� எ��தன. ெப�சாய�நைட காரணமா�
�ர���ெப����த ேபரா��ய� காய��க� ச�ைட ப�ட�கைள� கழ�றாத
�ைறயாக �த� ஆளாக நா� ேபாக�தயா� �த� ��� வா�� சாக�தயா�
ேபா�ற �ர வசன�கைள� ேபச� ெதாட����டா�. இ�ேவ ேவெறா�
சமயமா� இ��தா� ெவ��� ���������க��ய ந�� ��ைர
கவைல�ட� பா��தா�. அவ� ெப������வ� ெத��த�.
��ட�ைத அைம�� ப������ பாபா ��னா�. நா� இ�த� பயண�ைத
ேம�ெகா����ப� சாவத�காக அ��. அ��தம�ற வ�ம���
ச�ைட�� மா��ெகா�� உ��க� ப�யாவைத� த��பத�காகேவ
உடைல வ����ெகா�� வ��ெகா�� இ�����க�. ஆகேவ
ெகா�த��� ஆேவசமா�� ேப�வைத�ட�� �ேவகமா� ேயா��பேத
இ�ேபாைதய அவ�ய�. எ� உ���� ம��ம�� உ�க� உ�����
ேச��ேத நா� ெபா���. அேதசமய� எ�ேலா���மா� ேச��த ��ைவ
நாேன எேத�ைசயா� எ��க�� ���ப��ைல. உ�க� க��ைத��
ெத���ெகா�ளேவ இ�த� ��ட� ��ட�ப�����ற�. எனேவ
அைம�யாக�� த��த�யாக�� அவரவ� க��ைத� ���க�.
���ப ஆளா���� ஒேர சமய��� ேபச�ெதாட��, ெப�க��
ேச���ெகா�ள ஒேர கேளபர�. ச��� த�� அம�����த மா���
ேகா�� நட�பைத� க�� தைலைய� ���தவ�ண� நைக���
ெகா����த�. மா���, ராஜ�தா�கார�. ப���ைகயாள�. அ�தாக ஓ��
வா��ைதக� ஆ��ல��� ேபச�ெதாட�� ������ தா� ��வா�. ��ர
இட�சா� அர�ய�சா�� ெகா�டவ� எ�� ேக���ப����தா�.
�தானமான ஆ�, ம�தம�ற ����த ம�த� எ��ற எ�ணேம மன��
அவைர�ப�� உ�வா� இ��த�. ந�� அவைர� பா��த சமய��� அவ�� 31

பா��க�ேபாக உத�ைட� ����னா�. ெலஃ��ென�� க�ன� ேரேக
�வேரார� சா��தப�ேய ேவ��ைக பா����ெகா����தா�. பாபா எ���
அவ� அேநகமா� ேப�பவேர அ�ல.
பலம� ேநர� ஆ���டப�யா� �கெர���காக ைக�� வா�� பரபர�தன.
ப�� நாைள�� ஒ��ைற வ�� ைச��� ���� ஓ�வ���� �னமா�
ம�நா� இ��த� அ�காைல�� அர�க�பற�க எழேவ��ய
அவ�ய��ைல. அ��த நா� த�க� அேநகமா� இ��� ேகா��
ஒ���தா� என� ேக���ப����தா�. நாைள�� ஜா�ய�வாலாபா�
ேபாவ� என மன���� ��மா�����தா�. ��ட�த�ட எ�ேலா��
ப��ைக��� ேபாயா���ட�. வழ�க�ேபால ��� ஏேதா ��தக�ைத�
�����ெகா�� �வ�� சா�����தா�.
ஏ�ர�� �த�வார இர�, எ��� மா��� இ��� �ேழ இற�� வ�த��
ெம�ரா�� மா�க�யா� ��ெல����த�. அேநகமா� ஆ� நடமா�டேம
இ�ைல. வளாக��� �ரதான வ��� அ�த�ப�க� இ��த ல�க��
அ�ேபா�� �ள�� எ���ெகா�� இ��த�. தைல�பாைக��லாத
இர�ெடா�வ� ெரா�� ���ெகா�� இ��தன�. வ�ளலா��
வட�ைர�ேபால இ�ேக�� இ�ெனா� அ��� இ��த� ேபா��.
ம�ய உண��காக ���ட� ல�க�� ேபா� உ�கா��தேபா� ேக�காமேல
ெரா�� வ�� த��க�� ����ெகா�ேட இ��தைத�காண �ய�பா�
இ��த�. ேகா����� ேபாேவா�� வ�ேவா�� சரசரெவன
நடமா��ெகா����த ேவக�ைத� ேபாலேவ ெரா��க�� வ��ெகா�ேட
இ��தன. இர�� ெரா��ைய �தானமாக� ��பத��� வ��
�ைற���������. அ�த ெரா��கைள� ��பதா�தா� அவ�க�
�டகா��ரமாக இ���றா�கேளா எ��� �டகா��ரமா� இ��பவ�கேள
அ�த ெரா��ைய� ��ன ���� எ��� ப�ட�. அைத ���ட�
�����பா�� ெசா�ல�� ��ேன ச�தா� எ�றா� ��மாவா எ��
க�ைட�ரைல உய���� கா���� அ��தா�� மரன அ� ெகா��னா��
��� ����. ஜா��ரைத இ�ெனா� ெரா�� வ�� �����ட�ேபா�ற�
ந�� எ�றப� ���தா�.
எ�ப� இ�வள� ெப�ய ���கா��ேபான� எ�ப�தா� ��யேவ இ�ைல.
ம�ய உண������ ேகா�ைல� ����பா��க� ேபானேபா�, பல இட�க�32

ேதா�டா வ��கைள� தா��யவ�ண� இ��தன. ெபா�ம�க� யா�
ேபா�� யா� ��ரவா�க� யா� எ�� ����� பா��கேவ இயலாதவா�
எ�ேலா�� தைல�பாைகக�ட� வைளய வ��ெகா����தன�. ைச���
பய�க� யா�� எைத�� யா�ட�� �வா��கேவ�டா� எ��
ஏ�ெகனேவ அ�கார��வம�� அ����த�ப���தத� காரண� ���த�.
அகா� த��ைத ெந����ேபாேத ���ர�வாேல எ�ேக உ�கா�����தா�
ரா�வ� எ�ப� �ைழ�த� எ�� ஆ��ல� ப���ைகக�� ப��தைத��
பட�களா�� பா��தைத�� ��� �தா��� ைககைள உய���� ����கா��
�ள���ெகா�ள ��ய��ைல. ��த��யாக அ� மா�ற�ப����தா��
அவ�க�� ேகா�� அ�லவா? ேபா�� �வ�கைள� ���லா�
பய�க�ேபா� பா��பைத எ�ப�� தா���ெகா�ள ����? இ�க� ஏ�
இ�ேக வ������றன எ�� ேவ�டா ெவ��பா� எ�ேலா�� பா��ப�
ேபால� ப�ட�.
ச��க� சாைல��, ேஜாேடா ேஜாேடா பார� ேஜாேடா எ�� ேகாஷ���
ெம�ல நக���ெகா����த ைச���க��� இைட�� ���� சாைலைய�
கட�த க��யமான ேதா�ற��� இ��த நைர���கார� ஃெப�கா� லகா�
எ�� ெசா������ேபான� �ைன��� வ�த�.
அ�த �க���ைய� ������, க���� ப�����த பாபா ஆ�ேத�ட�,
யா��காக இ�த ைச��� பயண�, இ���களான இவ�கேள இ�ப��
ேப��றா�கேள எ�� �ல� ேகாப�ப�டன�. அத�காக�தா� இ�த�பயண�
எ�� பாபா ஆ�ேத அைம��ப���னா�.
ஆனா� அ�பாலா� ��ட��� பாபா�� �ர�� ெத��த கலவர�����
காரண�, த�ேபா� �லவர� ச���ைல, ப���ப�ைன�� நா�க� க���
ப�சா����� வா��க� எ�� �தலைம�ச� ���� �� ப�னாலாேவ
ேக���ெகா�ட�தா� எ�� ���தா� ெத�ய வ�த�. உ���
ப���ைகக�� �த� ப�க�ைத ப�ெகாைல� ெச��க� ம��ேம
ஆ��ர�����தன. ஆேவசமா� எ��த �ர�க�� அேநகமா�
பயண���� இைட�கால�தைட ���க பல�த எ���� ம��ேம
இ��தத��, �ைலைம�� ��ர�ைத� கண��� எ����ெகா�ட
�ர�க� ம�னமாகேவ இ��தன. க�யா�ம��� ெதாட��யேபா�
��மா�����த அ�டவைண�ப� ஏ�ர� 9ஆ� ேத� ஜ��ைவ அைட�ேத 33

��ேவா� அ�� எ�த மா�ற�� இ�ைல எ�பேத இ����வா�
அ���க�ப�ட�.
��ட� ஆரவார��� ைகத�� ��க��த�. பய�க�� ெப��பாேலா�
இ�பைத ஒ��ய வய�ைடயவ�க�. ெப��பா�� மரா��ய�க�.
ச�க�ெதா�டா��� ஆ�வ���� பாபா�� ேம���த ’ப��’���
�ள�� வ�தவ�க�. ச�ைட ப�ட�கைள� �����ெகா�ளாத �ைறயா�
அ�த�கணேம ���வா�க� தயாராக இ��த காய��க�, தா� ஒ�
க���� ேபரா��ய� எ��ற �ைனேவ இ�லா� ���� ����
�����ெகா����தா�.
ச�ெடன� ��� எ�ேக இ���றா� என� பா��க� ேதா��ய�. ைச���
பயண��� ஒேர ���ய� �ர���, ��� எ��ற மகாரா��ர�ைத�
ேச��த ம��� ��.உ��� ெகா�ைடைய ெவ��� �ரா�பா���
ெகா����தா�. ஏ� என�ேக�டேபா�, ஐ நா� ைல� ந�� எ�றா�.
����� ேபாைக�� ��டா��� எ�ன ப�� ெசா��வா� எ�றத��,
பாரத�ைத ஒ��ைண எ�றப� ப�சா����� �ைழ�தவ� ச�தா� என�
ெத��தா� ��ரவா�க� ���� ெகா�� ��வா�க� என பயமாக
இ���தா� ெவ����ேட� எ�� பய����� க�த� ேபா����டதா��
��� ���தா�. அவ� எ�ேக எ�� ��ட�ைத� �ழா�னா� ந��. ஐ
ைல� �ேத� எ��ற�தமா�� த��நா�ைட அ�����த ���� பய�
ஓரமா� �வ�� சா��� தைல���தவ�ண� இ��தா�.
ெவ�ேவ� இட�க�� அம�����த மா��ைர�� ��ைர�� பா��தா�.
இ�வ� �க�க��� இ��க� இளக��ட இ�ைல. பாபா வ���
வரவைழ���ெகா�ட உ�சாக��ட� இ��பதா�� ப�ட�. மரா��ய� ��
எ�� ����� ��யைவ எ�லா� எெம�ெஜ����, இ���ற இட�
ெத�யாம� �ைனயா�� �ட�தேபா�, ��வாக எ������ர� ெகா��த
சா�னா ப���ைக�� ஆ��யரா� இ��தவ� எ�� ��ரா� அ�ய��ைட�த
ெப�யவ� ய�நா� த�ேத�ட�ேபா� �ல� ைக����ன�. அவேரா
அைம�யா� தைலயைச��� ெகா����தா�. எ��ேகா��� ��ல�
எ�றா� எ�னெவ��� ேதா�டா�க� எ�வள��ர� எ��ேகாைல
ம��க���யைவ எ��� அவ���� ெத�யாததா?
அ��த நா� காைல��, ச��க� ேநா��ய ெந��சாைல�� ����ைற�த34

இளெவ��� ச�கர�க� ������ெகா�� இ��தன. ��ெரன இ�ேபா�
��பா�� ெவ��த�. அ�த ச�த��� சாைலேயார மர�க�����
பறைவக� �����ெகா�� ���ெடன ������தா�ன.
ெவ�ெயா��� வாயைட�� ைச���க� ஒ�ைறெயா��
பா����ெகா�டன. வ�ைச�� ச�� ��னா���த ��� ர�� தைலைய�
���� ந��ைய� பா���� ��னைக�தா�. காய��க� ச�ைடைய�
கழ��யா��றா எ�� ச�தமாக� ேக�டா�. ெவ��ெத��த ���பைல��
காய��க�� ேச���ெகா�டா�. அ��த��� ��பா��க� ெவ����
ச�த� எ�ெரா��த�.
ச��ேநர� ெச�ற�� ������கா� ைச���க� ���த�ப�டன.
ெத�ேவார� ��ேயா��க�ப�ட ��சைர� ��றப�, அ�த�ப�கமா� வ�த
க�ன� ேரேக�ட�, வ��வ��� ெவ���� 303 ைரஃ��தாேன எ��
ேக�டா�. ���� �கெர� மதரா��� 303�� ெத��மா? எ�� �����
���தப�� ெதாட�� ஆ��ல��� ஆமா� எ�� ���தா�. ெவ�க��ட�,
க��� ேந��� இ��தேபா� ��பா�� ��� ப����� 303ஐ�
ைகயா����பதாக�� கழ�� �ைட�க�� ெத��� எ�றா�.
ெந��சாைல�� ந�� த�� உ�ேள எ�ேகா ப����கள� இ��த�
ேபா��. அ�ேபா�� �ர�� இ�யா� ஐ�தா� ெவ� ச�த�க� ம�கலா��
ேக�டன.
ஒ��கைம�பாள� அ�� ச�மா க�ன�� அ��� வ��, இ�த� ��பா��
ச�த���ேக �ைல ந����ேபானேத, இ��� ஏேக 47 எ��� ெத��தா�
எ�ன ஆ�ேமா எ��ற ���� ����� ெசானா�. �தலைம�சேர
�லவர� ப�� கவைல ெத���ப�தா� கவைலெகா�ள ைவ��ற� எ�றா�
க�ன�. க��த ெந���� கவைல�� ���க� ெத��த�.
ச��க��தா� ந�� �த��தலாக ஏேக 47ஐ� பா��தா�.
ெதா���பா���� வா���� �ைட�த�.
வழ�க�ேபா� �ைக�க ஒ���யேபா�, ப��� க��ட� ஒ��� ��னா�,
ெப��� ��பா��ைய ச���யா� �ைண��� ேதா�� மா�����தவ�
த�ழ� ேபா�� ேதா�றேவ, ெம�ல� ேப�� ெகா��தா�.
��க த�ழா?
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�க� �ரகாச�ப�ட�.
��க த�� ேபச��க? எ�றா� ப����.
ெம�ரா�.
ஆனா உ�கைள�பா�தா வடநா���கார�ேபால�தா� ெத���.
ைச��� பயண��� வ����ப� ப���� ஒ�வார������� சவர� ெச�ய
ேபார����ேபா� ��ட�� தா� �����டதாக�� �� ெகா�ச�
சகஜபாவ� ேதா��ய�� ேக�டா�.
இதா� ஏேக 47ஆ?
சாதகமா� தைலயைச�தா�.
ச���ல ஏ� ேகா������க?
���தா�.
ெசா�லலா�னா ெசா���க.
இ�த ஊ��கார�க�னா இ�ேளா ேநர� நா�ப ேப����க��ட மா�ேடா�.
��க ந�ெபா த��காரரா ேவற�ேபா����ெகா. ெவ�க�த����
ெசா���ணா, இைத� ப�க��ல சா�� ெவ����, ெவ���� �ட� ேபாக
��யா�. யா� ேவணா எ�ப ேவணா எ��� ����� ��பா��ய� �����
ஓ��வா�ெகா. இ�க ஆ�ேள ெபா�ேள ���யாசெம�லா� ெக�யா�.
ெந�ைச ������� ���கடா பா�கலா�� அன���� சாேக� ஊ�ெல
ேல�� ��னா� வ����. இ������ அ�ேபா அ��� க���ல இ���.
சாவ�ப��� ெகா�ச��ட பயேம ெக�யா�. இ�த மா�� ெத��ய�ைத
இ���தான��ல ேவற எ���ேம� பா�க ��யா�. இ��� இ����தான�
ப�� எ����னா அ��� அ�த�மாதா� கா�ண�. ஒ����லாத ஆைள
அ�த�மாதா� வ�������. க��ல அ�தா�� ேபா�� அ���
ேபா����. �. ஆனா இ�த ச�ைட எ��� ���ேமா யா���� ெத�யா�
எ�� ெப������டா�. ���ப� அவர� க�ெண��� வ�� ��ப�ேபா�
ப�ட�. ெவ�ைள�கார� கால��� ேக�எஃ��� ேபா� �ர�தரமா��
த����ட த������ப�க�� வ��ேதா�ற�.
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இ���� ச�� எ�காவ� ேபா� �கெர� ���கேவ��, ெபா�ேகா��
வளாக�ைத ��� அ�த இர�� ெத���� இற��ய�� எ��� ெத��த�,
யா�ம�ற இ���� ஏேக 47ஐ� ேதா�� மா��யப� உலா���ெகா����த
�ர��, ச���ெதாைல�� அைட�க�ப���ெகா����த,பா�யா��
ெத��த கைட��, பா��ர�கைள� க�� அ����ெகா����த
ெப�ம���தா�.
கைடைய ேநா�� நட�தா�. வ���, ந���� வய��ட இ���மா எ��
ச�ேதக�படைவ��� �ழ�ைத �க� ேபால ஏேக 47கார� ெத�ப�டா�.
��� பா����� ைககைள �ைழ�தப� ேலசாக அவைன� பா��� ����
ைவ�தா�. அ�த வட�க�� �க��� எ�த மா�த�� ெத�பட��ைல.
ெந��க��� கட�� ெச�றேபா� அவ�� உ��� பா����ெகா����ப�
�ட�ப���ெகா����த கைட �ள��� ெவ��ச���� ெத��த�.
கைட���, ��� மைண�� �டகா��ரமான பா��ய�மா�
உ�கா�����தா�.
அ��� ேபான�� அகலமான அ���ய� பா��ர��� ேரா� ���
இ��ப� ெத��த�.
ேரா� ��� ��னா ைபசா?
ஒ��ேம ேபசாம� பா��ர�ைத எ��� ஒ� ஆ�� ஆ�� எவ���வ�
ட�ள�� ஊ��னா�. ஒ� �பா� நாணய�ைத எ��� ���னா�.
பா�ேம எ�� அ��றமாக எ�ப�ேபா� ைசைக�� கா��னா�. ேரா� ���
ந�ல �ட��� இ��த�. உயரமான ட�ள�� ெகா��க�ப�டைத� ���தப�
ப�கவா��� பா��தா�. ச��� ெதாைல�� ��பா��� �ழ�ைத த�ைனேய
பா����ெகா����ப� ெத��த�. தா� பா��ப� ெத��த�� அவ�
�க�ைத� �����ெகா�டா�. நாெயா�� வ�� வாலா������ கட��
ெச�ற�.
������� ட�ளைர�� காைச�� ெகா��க�ேபாக, அைத�
க��ெகா�ளாம�, �ேழ ைவ�த ட�ள�� பா�� ���ப�� ேரா� ���ைக
ஊ��வைத� பா���� பத�யவனா� ேவ�டா� ேவ�டா� எ�றா� ந��.
அட ��மா ��ய�பா எ�ப� ேபா� அத��னா� பா��.
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��ச��ட� ��� வா�க����க� ெதாட��னா�. ேரா� ���
பா��ர�ைத� ைக�� எ��� இ�ெனா� ேலா�டா�� ஊ��, ைகைய�
கா�� ஏேக47ஐ அைழ�தா� பா��. அவ� ேவ� யாைரேயா அைழ�ப�
ேபால கவ��கா� இ��தா�.
அட வா�யா ��ச�படாேத எ�ப�ேபா� பா�� ����டா�.
அவ� ல�ைஜ�ட� ���தப� ேவ�டா� எ�றா�.
�ஷெமா��� கல�க��ைல. இவ���� ெகா��தைத�தா� உன���
ெகா���ேற� கைட ��� ேநர� வா �� எ�றா�.
�ழ�ைத�க �ர� ட�ளைர� ைக�� எ���� ���க�ெதாட��னா�.
ச�ைட எ�� வ��ேபா� எ�ெர�ரா� ��� ச�ைட
ேபா���ெகா�ளலா�. அத��� இத��� எ�ன ச�ம�த� எ�றா� அ�த
ச�தா��.
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�ஷ�

ஆ���

இவ�ைடய எ���� வ��� அ�கத��ைவ இதமான ெதா�த� ேபால.
ந�ந�ேவ ெவ������க���� உ�தரவாத� உ��. ெவ��
நைக��ைவேயா� ����டாம�, ஆ���� கைதக� ஆழமான
பா��ைப�� உ�டா���ற� எ�ப�தா� த��ற��.

‘���’ எ�ற�. அத�க��ற� நட�த� ஞாபக� இ�ைல..
க��த� பா�பா , �ரானா ? இ�த வ� வ���றேத..’��’ எ�� இ��� ஏ�ய
வ�ண�.. ெகா���ேறா ? ெப�ய க��ேதளாக இ���ேமா? ஏ�கனேவ ப�ட
அ�பவ� இ�����தா� இன� க�� ெகா����க ���ேமா
எ�னேவா..அ�பவ� எ�லாவ����� ேதைவ�ப��ற�..
�ைர த��ய வ�ண� நா� எ�ேக ேபா��ெகா�����ேற�?
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என�ேக ஓ��பா��க ெத���தா� இ��த�.
நா� வ�ட�களா��றன ‘இ��’ வா��.
இைத வா�கவா ெகள� ஹ�ர��� கால��� ���ேதா� எ�றா�
இ�வாவ� ���ப��� அ�றாட� ேதைவ�ப�� அபாய�ைத� சமா��க
உத�ேம எ��தா�. ஹ�ர� எைத�தா� ெசா�ல��ைல?
����ட� �ர��ைய� த�� எ���� ப���க� எ�� நா� ெசா�னா�
ஹரா�?
நம�� வா�க��, ச�யாக உபேயா��க�� , ப��ர�ப��த�� த��க�
இ�ைல. ��ப� வ�ட�க��� ��� இளைம�� , ெபா� ெத���றா�
ேபா� அவ�க� ெதாட��� த� �ட�க��� ��� மாத� – ஒ� நாைள��
��� ேக�ஸ�க� �த� – ேப�ய ேக�ஸ��க� எ�ேக?
ப�� ேக�ஸ�க� அ�� ���யேத ெப�ய �ஷய�.அ��தமாக �கா���
ெச�தத�� பைழய �ட�க� ����� ந�� ெசா�லதா� ேவ���.
அவ�க� ப�� ெச�வ�� ம��� ெக���கார�களா� இ������றா�க�.
எ��� எ��� ���ற அைலக�..ஆனா� இைத� பா��ப� ம��� சாதைன
ெச��ற �சயமா எ�ன?
நா�க� கைட� அைலயா? இ�ைல. கடைல ெஜ���ற க�ப�க�.
அைலக�� எ�த ேபெர���கைள�� �ழ��கைள�� சமா���, அத�
தா�� ஓ�கார ஓைசக¨ைள� �ண��� இ�ப �னக�களாக மா�ற
ேமேல�� பய��பவ�க�.
ஹ�ர��� ேப�� எ�கைள அ�ப� உ�சாக� ெகா�ள ைவ�த�. We are the
captain of our Ship…
வா��ைகைய� ப�� ேப�� ஹ�ர�க� அ��வ�.
ஒ� தா� , இர�� ‘மாஷா அ�லா�’ , கால��� �ட��ற
ேராஜா���கைள� பா��த வ�ண� ஞான� பா�ைவ, ப��� வாச� ���ற
ம��� சைபக�� அவ�க��� ந���ைக இ�ைல.
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�ல ச��கா�க� இர�� தா� �ட ைவ�����றா¡�க�!
‘ெதா�� ேபாடாத தைல�� , ��தமாக ேஷ� ெச�ய�ப�ட �ரகாச� ெபா���
�க�� , ைக�ேல எ�ேநர�� �ைக�� ெகா������ �கெர���
எ�ேபா�� �������� இைளஞ� ��ட�� ‘ ெகா�ட ெகள� ஹ�ர�
என�� ����� ேபான�. ‘பற��ற அ��யா பற����ேட வ�� சலா�
ெசா�னா�� ‘ வ அைல��� சலா�; உ�களாேல பற�க ம���தா� ����.
எ�க வா��ைக�� ஒ� ம�ைர�� உ�களாேல ���க ��யா� ‘ எ��
ெசா�ல ‘��’ இ��க��’ எ�� ெசா��� ஹ�ர�ைத எ�ப� ���காம�
ேபா��?
இவ�கைள ஊ���� ���காம� ேபான�� �ய���ைலதா�. யாேரா ஊ�
��டைத� ேக�� ஊ� �ள��ெத��த�. �� மா��க� உ��
ப��பவைன க�லா� அ� ! பய��, மர��� ���த அ��யாைவ
ஒ����க�ட மர�ைத அ��த ��ட��� வா��க�..
இ�ேபா� ஹ�ர�ைத� பா��க வ�� ெப�ய ம�த�க� அ�த கால���
அவ�க��� எ�ராக� க�ைல எ��தவ�க�தா�. நா� ெசா�ைல
எ��தவ�க�� list � வ��ேற�. அ��த தைல�ைற. இ�ைறய
தைல�ைறேயா ப�ைல எ���ற�…
எ�லாவ���� ேதா���ேபா� வா��� ந���ைக� ெபற அவ�கைள நா�ய
ேபா� பழ� எைத�� அவ�க� எ���� ெகா�ள��ைல.
‘வா�க existentialism…!’ எ�� ம��� இேலசான ��னைக…
ேகாப� வராதா? வ�� பய�கரமாக – எ��� உ�கா�����பவ�க�� ஒ�
�க� ��ய , தவறான, உட� அைசைவ� க�டா�. இ� Similarity Science
எ�� அ��ற� அவ�க� �ள��ய ேபா� தா� ெத��த�..
‘உஙக�ைடய ஒ�ெவா� அைச�� உ�க��� ேம�ப�ட , உஙகைள �ட
அழகான , power ஆன ச����ைடய இய�கமாக�தா� அைசய��.
உ�கைள ஒ�பைட��ட�� அ� ��ேட. அ�ப�தா� ‘ ஆ�டவேன, எ�ைன
எத�காக பைட�தாேயா அைத� ெச�ய�� ‘ ��ற �ஆ correctஆ இ����.
அவ���� ெத��� – ��ைள�� எ�னா ேவ���…! – ஹ�ர�.
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இ�ைல , இவ�க� ெவ�� ஓ��பா��� �� ���� ேபா�� சாதாரண சா�
அ�ல.
இவ�கைள �ம����� ெகா����த கால�க�� ����ைட எ�ைன
நா� �ம���ப�� ெசலவ�����தா� எ�ப�ேயா மா�� ேபா���கலா�.
ஃ��� க ஃ�க ய� ஃ��..
எ� நடவ��ைக�� எ�ப�ட மா�ற�, ந�ப�க� �ல�� ேவ��ைக��
ஆளா���.
இர�� மாதமாக க�ைமயாக க�ட�ப���ய ���� �ணற� அவ�க�
ஓ�� ெகா��த த��ைர ���த மா��ர��� எ�ப� கானாம� ேபா¡���?!
கா��த, க��கள�ற ம�ச� ���கைள�� ஒ�� ெகா��தா�க�. அைத
ெந���� ேபா�� �ைகைய �கர ேவ��� – ஒ� நாைள�� இ� �ைற.
‘ெர�� மாசமா ��ப�, டா�ட� ெகா��த ம��ைத சா���������ெல?
அதா�..’ – ந�ப� ேச�த மைர�கா�.
ஹ�ர�ைத� பா��க வ�� அேத டா�டைர அவ�ட� கா��ேன�. டா�ட��
ெப�டா���� மன� ேகாளா� !
‘டா�ட����தா� ைப��ய� !’ எ�றா� அவ�.
‘யாேரா ஒ�வ��� ைப��ய� ���� இ���ற�..’ எ�� எ���ேபா� ‘
ஓ� ேப��…… ‘ எ�� ச�த� ேக�ட�. ஜ�பா� நானா! எ�ேபா�� யாைர��
‘ஜனா�..’ எ�� ����� அவ�, த�ைன இ�த ம�டரகமான ெக�ட
வா��ைத��….!- ேச�த மைர�கா� ெகா��தா�.
‘வய�ேல ெப�யஹ�� �ட பா��க மா�ேட�.’���மாெல ஓ�க’��
ஏ����ேவ�..’!’
‘அட���..’ எ�ப� மா�� ஜ�பா� நானா ைக ஆ�ய�.
‘ஒ�கட வய���…’
‘��…இ��க த��..! ��க ேப�றைத� ேக�������தா� இ��ேத�. ஏ�
த��, நா� அல�கார வாச�ேல��� ���ேற� – ம� ேமைட ��ேட
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இ���ற உ�கைள� பா���. சாதாரண ம�ஷ� ேப�ற ச�த�. அ���
இ�வள� power ! ெகா�����க…உ�மாட ‘ஹயா’�ெல ���ஙக..! அ�ப,
‘ஹ�க�’ற வா��ைத�� எ�வள� power இ���� ? ஹ�ர�, அைத�தாேன
ஒ� ஊ�றாஹா?’
ேச�த மைர�கா� ஒ��� ேபச��ைல. அத�� அ��ற� யா�ட��
ேபச��ைல.
அவ�க���� ப�டா�தா� ெத���. �பா����� ,அ�ேக �ண�ப��த
இயலாம� ஊ� வ�����ற நா�, ஆ�ர�ெத�� �ைறகைள�� அல��
பா��� ����� வ�த �ற�தா� �லபமாக ஓ�� பா��ேத இைத�
�ண�ப��த ���� எ�ப�� �ய���க ேவ��மா ?. �சா�� ேவைல��
���� ���…
ெபா����ள ெப�யவ�க�ட� �ர��ைனகைள ஒ�பைட�� ��வ�தா�
எ�வள� �லபமான கா�ய�. �ைளைய� கச��� ேநர� ��ச�. �ரயமா��
ச�� ��ச�. இைத ��� ���..
ஹ�ர� இைதெய�லா� எ�ப� ெச��ற�க�?
கா�கா� உ�கார பன�பழ� ���ற மா�� ?…எ�தைன ெவ���
கா�கா�க� ! இ�ைல, critical faculty ஐ உ�தா� �சய��� பய�ப���வ�
ஹரா�.
spiritual force எ�றா� எ�ண� எ�� �ட ெத�யாம���த நா� அைத
ெச�ய� �டா�. அவ�க� ெகா��பைத வா��� ெகா�வேத �ைற.
வா���ேபா� ைக தா�����பேத அவ�ய�.
கட� ��க , கா�ய�க� ����க , ெகளரவ� வர , கவைல �ர இ��க�
�ைட�தன. ெதாட��� ஓ�� ெகா�� வ�த�� மா�ற�க�� ெத��தன.
கட� அ�கமானா� ச�யாக ஒத��ைல எ�� அ��த�….!
ந�லைவக� நட�தா� ந� ��வா�. ெக�டதானா� ந�மாலா ?
‘(ம�தேன) உன��� �ைட��� எ�த ந�ைம�� அ�லா��ட���ேத
�ைட��ற�; இ��� உன�� ஏதாவா� ��� ஏ�ப�டா� அ�
உ�னா�தா� வ�த�..’ (5:4:79)
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ெக�ட� நட�க �டாம� எ� த���ற� ?
‘��� ���தைலயாேத உ�ைன
���� �ற��ேல ர�ைப� ேதடாேத
காண உ�னா� ��யாேத – உ�ைன�
கா���� ���ைத� ேத���ேபாேத ‘ – ெம�ஞான� ெத��,
பாட�க��கா ப�ச� ? ஆனா� அைவக� , ப�ட பா���� , �ைட�த
பாட���� அைட�த பழ�����ள �ைள�கள�லவா?
ெத�� �ைட�த�. எ� ���� , ஹ�ர�தா�.
�ைன�� ப� க� ப�� எ�க�தா� பய�பட ேவ���. ���க��ேகா அ�
இத�. பா�கா��.. – எ�ேகா ப��த ஞாபக�..
ெகா��த இ��க� எ�லா� �ட�க�� பா�கா����தா�. ெகா��ப� ,
ஹ�ர��� பா�கா���� எ�� ெசா�ல��டா�. இலவசமாக
அைனவ���� த�வ�� அவ�க��� எ�ன �ைட��ற� ?
�ட�க�ட� எ�த கா�� வா��வ��ைல.
ஓ�� பா���� , தாய�� ேபா��� , அ�வ�ேபா� ெச�ைன�
ேகாளா�கைள� ச� ெச���, ேப� ஓ���� வ��ற கா�� அவ�க�
வாழ��ைல. நா� ��வ�� உ�ள ெப�� அர�ய� தைலவ�க�, ந�க
ந�ைகய�க� , ெதா�ல�ப�க� வ�� ந���றா�கேள..
Don’t Care..
�டரா� , ெதாட��� அவ�க� ஓ�� ��தா ஷ�·�� கல�� ெகா�� வர
ேவ���. ைலைல��� க��, சஃேப பாரா� இர�க�� ��� இ����
��ய ��ய.. அ��ற� மா�� இர�டா� வார���� அ�ேடாப� ��றாவ�
வார���� ‘ப�ைட’ �� உ�கா�வ� இ���ற�. ப�ைட, ஒ� ெக��யான
அ�ைட. ஹ�ர� ஓ�ய�. ஒ�ெவா� சமய�� ஒ�ெவா� வ�ண� ����
�� வ��. இ� பர�க���காக. பண� �ழ���ற இட��� இைத
ைவ����க ேவ���. �ட�க�� உ�வ�ட� எ�ற ��� உ��. ரக�ய
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ஞான �ஷய�க� ேபா��க�ப�� அவ�க���..
�ஷ�க��� இ�� எ�லா �ட�க���� ஒேர நா��தா� �ைட�த�.
அ�ப�ெய�றா� இ� ரக�யமானதா இ�ைலயா எ�� �ட�க� அல��
ெகா����தா�க�.
அ��ெப����� அைர அ��� ����� ஒ�றா எ�� �வாத�..
‘ஹ�ர�ைத �ட ஒ� ந�ல �� நம�� �ைட�கா�. ந�மைள �ட ேப
��பா�க� ஹ�ர����� �ைட�கா�’ எ�ேற� ஆத�க��ட� ,
���ணசா� எ�ற �ட�ட�. க�த� ேபரா��ய�. ெச�ைன�����
வ����தா�. உடேன ஹ�ர��� கா�� ேபா�� ��டா�. �ட�க� எைத��
மைற�க��டாதா�..
நா� இ��ைவ எ���ேபா� ‘ம�ஷ� க���’ எ�� தைல���ேட�.
பா���� ெகா����த இ�ெனா� �ட� அைத�� உைட�தா�.!
ஹ�ர� எைத�� ெசா�ல��ைல. க�க� ���த மா�� இ��த�.
�ரைமேயா ?
�ஷ�க� ம��ர� ெசா���ெகா��க ஊ�� எ�தைனேயா ேப���.
பண�க��� அவ��ப�� வா�பவ�க� அவ�க�. அைத ம���தா�
ெசா���தர இய��. ��ட�� ப��� ேக�டா� ���ற� ப����
ெகா�வா�க�. ��ேகாண� ? அ� தைசயாலான�..!
நா�வ� சா�� �ட �ஷ� க��� ஓ�� பா���றாேன ! அவ� வா�பா
��தா� நானா அவ���� ெகா��� ���� ேபான ஒேர ெசா�� அ�.
��தா� நானாதா� என�� ‘��ன��’ ப��யவ�. அ��த�� ,மா��
வைர ��பாக ��ய �க�� வ�ண� ���� இ���� ��ைய�
பா��தவா� , ‘க��.. க��..���..���..’ எ�� எேதேதா உர�க ச�த���
ேவ��ைல அ��த� (�� ேம�தா� !) ஞாபக� வ��ற�.
கா�� க��வ� எ�� ெபயரா�. அத�� ந�மா�கைள�� அ��யா�கைள��
����� ம��ர�.
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‘��ைச அ��� க��ன ெபாற� எ�னா�க� ‘க��..க��’ ����� ?! ‘
எ�� ெப�யா�பா ேக�டா�க� அ�ேபா�.
‘�ஷய�’ ��� �ைற�� ��� ஒதா ��டா� எ�� அவ�க��� ெத��மா
?
‘உ�..’ எ�றா� ��தா� நானா. ஓ��ேபா� இைட�ச� ெச�யாேத..ப��கா�!
அ�ல� ம��ர��� அ��� ேச���யா ? ெத�ய��ைல.
இேத இ��ைவ�தா� �ஷ�க���� பய� ப���வாரா எ���
ெத�ய��ைல. இவ� மக� சா�� ம������ேபா� ச�த� வர
மா�ேட��ற�..அ�ப��ேபா�� யா�� ச�தேம எ���வ��ைல. sparay
அ�ல காரண�. க�� அ�வள� நா��காக இ���ற�. பண�
வா���ேபா��தா�..
‘எ�னா�க� ஒ���� ?’ எ�� ேக�ேட� எ� மக� சாமாைன அவ�
ப�ேசா�� ெகா������ேபா�.
‘ேக�கா��க நானா.. ���ர� ஆறா�..!’
‘அ�ப ஏ� மா��ைர ெகா������ ?’ எ�� ேக�கலா�. ‘மா�’ ேச���
��� எ�� சாப� ெகா��பா�க�!
மன�ர�� அவ� ெசா�னா�� நா� ெச�தா� ப���மா எ�ப�
ஐய�தா�.
‘உ�தர�’ ெபற ேவ���. வ� வ�யாக�தா� இ�ப��தா� வ��ற�.
உ�தா�ட� உ�தர� வா��� ெச�வ�தா� உய��.
ஆனா� இ�மா�� பல இ���க� உ�ள ��தக�க� இ�ேபா� �ைறய
வ���றன. எ�லா வைகயான கா�ய�க���� அ�� இ���க� அர���
இ����றன – இ�தைன தர� �ன� ஓ� வரேவ��� எ�ற ����ட�.
இ�� அ�ம��� ஆ��� எ����� �ைட��� ? பண� ெகா���
வா��னா�தா� ப���� எ�� எ���� ெகா�வதா ?
இ�த ��தக�க� ஒ��� இ��த இ�� ஒ�ைற �ன� அ��
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�����டவா� ஓ�ேய தா� ��ைள ெப�றாதாக எ� ெப�ய லா�தா ���
உ�மைன ��மானமாக� ெசா�வா� – ம�சாைன ப�க��� ைவ���
ெகா�ேட!
ப�� வ�டமாக இ�லாத ��ைள �� எ�ப� வ�ததா� ?
ம�சா� �க� பா��க� ச��கா�. ஒ��� ெகா�டா� அவ��� அவமான�.
ஒ��� ெகா�ளா��டா� ஆய��க�� ேம� ��ற� ெசா��� பாவ����
உ�ளா�றா�..
���� ைவ�பா� அவ�. இத��� ��� உ�மைன எதாவ� ம�������க
ேவ��� – ��தக�ைத� பா����தா�!
��தக�க� பா��� வ�� ஞான���� கா���� ஆன���� என��
ந���ைக��ைல.
இ�தைன �ைற ஓத ேவ��� எ�� ேபா������. உ�ேவ�����க
ேவ��ேம அத�� ! �ரகண�த�� உ�ேவ�ற ேவ��� – உ�தர�
�ைட�தா�. அ�தா� �ைட�தா��ேற எ�றா� �ரகண� வரேவ�டாமா ?
நாேனா ேச�����த ���. ஹ�ர� ெசா�ன�ட� உடேன
எ���ெகா�ேடேன த�ர �ரகண���காக எ��பா����ைல.
���ைற�� தாயக� வ�வ� �� �லா�கைள� பா��கவ�லவா? காைல
ேநர�க�� �லா வ�வ��ைல. ெரா�ப வ�டஙகளாக அ�ப��தா�
இ���ற�…இ��� வா�ப� ேபா�ற �க�டாத ஆ�வ�…
பயண� �ற�ப��ேபா�தா� ஹ�ர��ட� ேக�ேட�. இ�ப� �ட�கெள�லா�
அர� நா� எ�� அைல�� ��வ�� ஏ�ப�ட வ��த�ேதா�, ேபான�ட�
�ரகண�த�� உ�ேவ�ற� ெசா�னா�க�. �ரகண�க��கா ப�ச� ?
��ேவா� அவ�க� ���ைல�� ேச��� ெச�வைத தவற ��டதா�
என�� உ�ேவ��� எ���ைக 1000 !
த�டைனயா ? அ�க power வர��� எ�ற அ�கைறயாக�தா� இ��க
ேவ���. �ப��� மா��யவ��� அ�க ர�த� ேதைவ� ப�டா� ஆ�
ேபராப��� இ���றா� எ�ற�லவா அ��த�?
ஒ� வ�ட���� ��ேப தன�� , த� ��னா�பா �ஷ�க� இ��
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ெகா��� 1800 �ைற உ�ேவ�ற� ெசா�னா�க� எ�� ஹ�ர��� நானா
மக� கா�� ெச�ன� ஞாபக� வ�த�. அவ��� 18000 தடைவ �ட
ெகா��கலா�.
‘உ�மா�..’ப�’��� ேக��� அ�..! அ�ைன�� அ�ப��தா�. ‘���’
ேநர��ேல ஒ� ப�டண�� வ�� கதைவ த�� த���� த��னா.. அவ
��ைளய ந��வா��� க��� ������..’சா� கா�பா���க…’��
க��றா..! ‘எஜமாேன எஜமாேன..’�� ��ன�பாைவ உடேல..! ேட� பா����
வாடா�� எ�ைனைய அ���னாஹா.. ைச��ைள எ������ேபா�
க�வா�ைல �ரைல வ�� ஓ�ன�தா�…��ைள உடேனேய
எ������டா� – ‘ப�’��� ! எ�றா� அவ�.
இ�ெனா� ெகா�� �ஷ�ைத� தா�க� �ரா���லாம� ைபய�
�����ெகா�� ��டா� ேபா��! கா�� ஒ� ெப�ய சைட ம�டல�.
எ�தைனேயா ேப��� வ� கா���ற ஹ�ர���� இவ��� வ� கா�ட
இயலாதா? �� ��ைள�ேல���� த� கா�ேலேய இ��பவ�� வா�ைவ
மா�ற இயலாதவ�க� ம�றவ�க��� �ைன�தைத அைட�� ச��ைய எ�ப�
ெகா��க ���� ? எ�� ைஷ�தா� எ�ைன அ��தா�..
ேக�ேட ��ேட�.
‘இ�ப எ�த ேக���� ேக�க ேவணா�.. என��� ெத��� – எவ���
எ�னா ச�ேதக� �ைள��� ; எ�ப �ைள�����… ேப��ேபாேத ப�ைல�
ெகா��� ��ேவ�. அ��லாம எ� ேப���� உதாரண� கா��னாேலா
அ�ல� த�ேனாட க��ைத எ��� வ�சாேலா ‘ெச�த ேநர� ேபசாமா
இ�டா’�� எ�ைன� ெசா�னதா அ��த�.. ேபசாமா உ��பட� பா��க.
�த�ெல ேக�க� ப������க..’ எ�பவ�க�ட� ேக��யா ! அ��� சலா�
ெசா�� ப�யமாக வ�� அவ�க�� கா�கைள க�க�� ஒ���ெகா��
��� அ�ப�ேய ���பாமா� நட�� ெச��� �ல �ட�க��� ம����…
�ட�க� எ�ைன அ��காம� ��ட� ஆ�ச�ய�. அ�ல� ��னலா�
இற��� ெபா��� ஆ�ெகா��� ஹ�ர��� க�க� ெச�த மாய�.
‘ இ�ப எ�ேனாட வல� ப�க��ேல �வேராரமா எ�ென�னா ெபா���க
இ����� பா��க..’
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‘…… ……’
‘��மா ெசா���க.. ம�த ேப� ெந��ெல உ�ள ேக��தா� உ�க �லமா
வ�����. ��ய ைவ�க�தா� உ�கைள ேக��ேற�’
‘�ேரா…ேட��..’
‘ேபா��…இ�ப� வ�ஷமா எ�ென�ேட இ���. ெகா�ச� �ட மாறேல –
ேவ� ெபா�ளாக!’
அ�வள�தா�. ெபா� கல��� ேபா��� என��..
நா� ��தமாக மா�� ேபாேன�.
இ� எ�த ைஷ�தா�� �ைளயாட ��யா�.
ஹ�ர� ெசா�வத�� உ�ப�வ�. அ�வள�தா�. எ�த �ஷ�க�ைய��
ஓ�� பா��ேத �ண�ப��த ���� எ�� ெசா�பவ�க� ஏெழ��
வ�ட�க��� ��� ஊ�� �க��� பரபர�பா� ேபச�ப�ட �� �ஹ�ம�
ெமள�ைத த������க இயலாதா எ�� நா� ேக�க� �டா�. எ�த
பய�கரமான பா�பாக இ��தா�� ைகயா� ைத�யமாக ����ற அ�த
இைளஞ� பா�� க���தா� ெமள�தானா�…ெவ���க����ெத�லா�
�ஷ�க� ைவ��ய�க�, ம��ரவா�க� கா��ய ��ைத
ப��க��ைலேய…அ�ெபாெத�லா� ஹ�ர� ஊ�� இ��தா�கேள..
ெமள�தான �ற� எ�ன ஓ�� பா��ப� ?
�ைழ�க ைவ��ற சா��ய� இ�����தா�� பா��� க��� எ�� த�யாக
ஒ� �ைற இ���ற�. ஆ��ல ம���வ �ைறைய� ெசா�ல��ைல.
ஹ�ர� ெசா�ன அ�த ெகா�ைட�� ெபய� ஞாபக� இ�ைல. அைத
ைவ���ெகா�� �ரகண�த�� உ�ேவ��ய ஆ� அைத ெச�ய ����.
இைத ��வாணமாக ெச�ய ேவ��மா�. ஒ� ைம� �ர���� யா��
இ��க��டா�. ஊ�� சா��யமா இ� ? இ�ப� ெச�த ெகா�ைட��
�ேசஷ� அைத ைவ������ யா�� எ�த மா�� �ஷ�க�ைய��
சமா��கலா�. ெகா�ைடைய க�ப�ட இட��� ேத��க ேவ���.
அ�த� ெகா�ைட ஒ�� த��ட� இ��ததாக ஹ�ர�
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ெசா������றா�க�. அ� அ�த� சமய� இ�லாம������கலா�.
அ�ல� அ� ப�� அவ�க���� �ட ெத�யாம� இ�����கலா�.
ஹ�ர��� �ட�தாேன – அவ�க�� உ�தா��� ?
எ�ன க�ட� வ�தா�� ஹ�ர��ட� ேபாவ��ைல எ�� எ�தைனேயா
ேப� இ���றா�க� – ‘ெச�தா�� ‘நஜா�’ ப���� ெதாழ மா�ேட�’ எ��
�ல ேப� ெசா�வ� மா��..அவ�க�� �ர�சைனக��� ஹ�ர�தா
ெபா��� ?
ஆ�ர� �ைற எ�ன, 10000 �ைற ஓ� உ�ேவ�ற ேவ��� எ�� ஹ�ர�
ெசா�னா�� ேக�� நட. உன��� நா� ேப�க��� உத��ற மா�� ஒ�
�ஷய� இலவசமாக �ைட��� ேபா� இெத�ன ைப��ய�கார�தன� ? ஓ�
!
‘யா அ�யா அ�ரா�யா ஆ�� அ�மா உ�
யா ��� அலா��� ஊ�� �ஹ��� ஹ��
வ� ஹ�� ஃகா�க� ஃக��…..’ எ�� ���
ப�� வ�க���� அட��� அ�� கைட� இர�� வ�க�, ஏேத�� ஒ�
ெபா�� வா���ேபா� நம�� ��� ஏ�படாம� த�கா��� ெகா�ள உத��.
ம���க ேவ���. �� இ��ைவ�� எ�த அ�ம� இ�ைல. இ�தைன
வ�ட ஒ�தைல�� �ணா� ���. ஆர�ப உ� 1000. �ன� ��� �ைற.
�ேசஷ கால�க�� 108 தடைவ ஓ�வ� எ�� இ�த 5 வ�ட�களாக
கண���டா� எ���ைக எ�ேகா ேபா� ���.
ேத�தா� அக�பட மா�ேட� எ��ற�! ஊ������ேபா� , ��ைளயா�
ேகா�� ேதா�ட������ எ� மைன� ����� அ��க� வ�� ேத�க�
எ�ேக ேபா�ன ?
இ�த நா� வ�ட��� ஊ�� எ�தைனேயா �ஷ� க�க�
ஏ�ப����கலா�தா�. நா� இர�� �ைறதாேன ஊ� ேபா����ேற�!
அ�ேபா� எ� க���� யா�� த��� பட��ைல. ப������ பா��க
ேவ��ெம�� யா� ேமலாவ� �ஷ ஜ���கைள� ேபா�� க��க
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�����கலாேமா ? ஒ� மாமா மக� ஃப�ைத �ய���ேத� , அவ����
ெத�யாம�. ஜ�� இற�� ��ட�! அைத என�ேக �ட ெச��
பா�����கலா�தா�..
ஆனா� ஒ��ைற ேத� ெகா��வ� ேபா� ந������ேற� எ� மைன�
அ�மா�ட�. ஏ�ர� �த� ேத� ���� ேநர��� எ�னேமா �� ��ைள
�ைளயா�� ேபால �ைளயா�� ஆைச.. அ�ல� அத�� ச�� ேநர����
�� அவ�ட� எ� உட�� தள��� ேதா�ற�� , சமா���� வா��பாக
அைத எ���� ெகா�ேட� ேபா��..இ��கா�. ஹ�ர��ட� ேபா�
வ�வ����� அ�க� ���காம� இ���ேற� எ�� அவ� �க�
ெசா�ன�. ஆ��க நா�ட� யாைர�� அ����களாக ஆ��� அவ�ய�
இ�ைல எ�� கா��வத��� �ட நா� அ�ப� ெச����கலா�.
‘என��� ெத��த உ�ைமக� உ�க���� ெத�����தா� �ைறவாக
�����க�. அ�கமாக அ���க�’ எ�� ர���லா அவ�க�
ெசா������றா�க�. மைன�ைய ச�ேதாஷமாக ைவ����ப��
அவ�ய�ைத�� ெசா������றா�க� �ைறய..ஆ�ஷா நாயக��ட�
அவ�க� �ைளயா�டாக� ேதா�பெத�லா� அத���தா�.
ெப�டா��தா� backing force எ�� ஹ�ர� ெசா������றா�கேள..
‘��ேள எ���… எ�னேமா ‘���’�� ெகா�����…ஆ…அ�லாேவ…
க���ேத…’ -அல�ேன�.
‘��..��மா ப��க ம�சா�! எ��பா இ��� !’ – அ�மா அல��யமா�
ெசா����� ����� ப���� ெகா�டா�.
April Fool…April Fool !
‘இ�ப�ேய ஊராட இ��� ஏதா��� ��ன �யாபார� ப�ணலா���
�ைன��ேற� ��ேள..ேபா�� இ�த சப�..’ எ�� ெசா�னத���தா� இ�த
�க� எ�வள� ��ைல� ெகா��ய� !
அவரவ�க��� அவரவ� பா�கா��.
�பா�� நகர� ப���� ���� ெவ��ச�ைத� த���� ��� இ�ப�
ஆ�ரா ��வைட�� ெவ��ேசா�ய ,இ��டைட�த ப���� வா��ற என�� 51

எ�ன பா�கா��?
வாடைக பண�ைத ��ச�ப��� ப�தா� ெப��� ம�ழலாேம..இ�தா�
பா�கா��.
என� portableஐ ����� அ�����ள ெப�� ெப�� �� க��க�����
பா��க� தைல கா�டா���க ேவ���. ெசள������ வ��ற ��
க��க�..�ைர�, ஹ��, அலஃ� எ�� பல ெபய�க� இத��..
���� �� �� ப�ட�களாக , ‘ப�’ அர�க� ம��� �ரமா� �ராம�
�ற�க��� ெகா�� ேபா� ���ற ப�டா�க� ேக��ற size�� தயா�
ப��� பா��தா� ம��� ப��� ��க� பா�ைப பா��ததாக��
அ��ததாக�� ெசா�வா�க�.
ஒ�வ���� ஒ��� ஆக��ைல இ�வைர.
Gulf News� �ள�பர� ெகா��க இய�ேமா �ஷ�க� ம����� ப�� ?
ம�� ! �ைர�� ைலச�� எ���� ெகா��க தாய��
���றவ�கெல�ளா� இ���ற நா��� ம����பவ�க�� இ��க�தா�
இ��பா�க�.
ஆனா� எ�ேலா�� ஒ�றா� ��வா�களா ?
‘உ�க��ெட ச�� இ����� ெவ�ேல கா��ற� வ������� கா���ற
மா�� ‘ எ���கேள ஹ�ர�.. நா� எ�ேபா� ப������ பா��ப�? ச�ேதக�
வ�� ��டாேல ஞான� ப��கா�தா�. உத�பவ�க����ள த��ைய
அ�வ� எ�ப�யா� ?
‘ஆைச�ப�.. ஆைசதா� �ஆ’ – ஹ�ர� எ�ைன ேக�யா� பா��� ���ப�
ேபால..
அ��த அைர ம� ேநர��� ப�க�� பா��தா� ��� ��ச� ேக�ட�.
இ�ஷா��� ேத� ெகா�� ��ட� !
‘���ேன பா�ேகா ட� மாரா !’ – இ�ஷா�� த�� ந�� அ�� ெகா�ேட ஓ�
வ�தா� எ��ட�. ���=ேத�. ட�=ெகா��த�. �ல ெமா�க�
வ�ைமயானைவ. ேக���ேபாேத அ�த eﬀect வ�� ���.
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‘��� ம�கயா ?’
ந�� எ� நைக��ைவைய ���ற சமயமா இ� ? ‘பா�.. எதா��� ெச�’.. எ��
���தா�.
��தா ஷ�ஃ�� நா� உ�கா������� ேபா� ஒ� நா� எேத�ைசயாக
�ைழ�தவ�, இேலசான ெவ��ச��� நா� ஊ�ப�� மண� கமழ
உ�கா�����த �ைறைய கவ������றா�. அ������ அவ��� எ�
ேம� ம�யாைத. ப�ைச� ேபா�ைவ ேபா��தாத �ைற !
எ��ய உட� நட�� ��டேத!. எ� பரபர�ைப �த�� அட�க ேவ���.
இ�ஷா� ��� �ைழ�ேத�. ெப��பாலான பா��தா� �� ேபால
இர�� A.C�கைள ச�வ சாதாரணமாக ேதா�� ��� நட��ற
ப��வானாக இ��தா� எ�ன ?
�ஷ�ைத �ட பய� அ�க �ஷ� ெகா�ட�.
‘யா அ�யா அ�ரா�யா ஆ�� அ�மா உ�
யா ��� அலா��� ஊ�� ….. ‘
ெகா��ய இட��� எ� வல� ைகைய ைவ�� ெம�வாக ��� ��டப� 41
�ைற ஓ�ேன�. ஹ�ர� ப�க��� ��ப� ேபால க�பைன ெச��
ெகா�ேட� , �த� �ைறயாக இ��பதா�.
அ��த ஐ�� ��ட��� க��� �ைறய ேவ���.
ந�� கைவைல�ட� பா���� ெகா����தா� சேகாதர� வ���
�ன�வைத.
இ�ேபா� இ�ஷா��� ேவ��� �ட ஆர���த�..
இ�ைல, இ� �ஷ ேவ�ைவ..அவ��� க��� ��� ெகா�ேட ேபான�.
ஒ�ம� ேநர���� ேம� ஆ� ��ட�. இ�ேபா� என�� ேவ��� �ட
ஆர���த�.
இ�ஷா��� உ�ைம�� ேத� ெகா���றா இ�ைலயா ? இ�ைல இ��ய� 53

ஓ�� இ�� , பா��தா��� ப��காதா ? ஆனா� நா� பா��தா��ட�
���� வ��� �ணமா�����றேத..
‘ந��..உ�ேகா ர�� ஹா��ட� ேலெக ஜானா.. ஜ��..’ எ�� ெசா�����
ந��� �க�ைத� பா��பைத த���தப� எ� அைற�� வ�ேத�.
எ�ேக தவ� �க��த� ?
உ�ச���� ேகாளா� இ������ேமா ? அ�ல� ஓ�� எ���ைக��
மா�ற� இ��ததா ?
ஹ�ர� ெகா��த இ��கைள எ�� ைவ�����ற ைட�ைய� �ர��ேன�.
எ�லா� ச�தா�. அவ�க� ெகா����ேபா� எ��ய�தா�. �ற� �ட�க�
ேலச� ���ட�� அ���� , ஹ�ர� பா��� ச� ெசா�ன �ற� xerox எ��த
�ர� , ேக�ஸ��� ேக�� �ற� ைட��� எ��ய வ�க� எ�லா�
ஒ��தா�…
ஷ��� �ஃம� (ெகா��க�ப�ட அ�� ப��க�ப�வ�) இற�� ��டேதா ?
ஏ�, ஒ� ெநா� ச�ேதக� ப�� ��ேடேனா ?
நா� வ�ட உ��� ேநர�� �ணா� ��டேத..
ெகள� ஹ�ர���� உடேன ·ேபா� ெச�ேத�. கல��ய ப� ெசா�ேன�.
உடேன ப�� ெசா�ல மா�டா�க� எ�ேபா��. எ�னேவா எ� ேநர�
அவ�க� ந�ல ��� இ��தா�க�.
‘எ�னா ஓ���க அ�ப� ? எ�ேக ெசா���க..’
‘யா அ�யா அ�ரா�யா….’
‘�����க..’- �����டா�க�.
‘ஏ� ஹ�ர� ?’
‘எ� ெபயைர ெக������க ேபால��ேத !.. அதாேன பா��ேத�..’
என��� ��ய��ைல. �ழ��ேன�.
‘ ‘யா அ�யா’ அ�ல. ெவ�� ‘அ�யா’ தா�. ‘அ�யா அ�ரா�யா..’�� 54

தா� ஆர���க��.’
‘���’ எ�ற�. அத�க��ற� நட�த� ஞாபக� இ�ைல…
அ��ெசா� ெபா�� :
இ�� = ம��ர�
ஹயா� = ெப� ��
ஆன� = �ழ��
ம�� = தைட
��பா = மைடய�
ர�, ஹ�க� = இைறவ�
ஹரா� = (மா��க���) அ�ம��க�படாதைவ
��� = ெஜப� , இைற���தைன
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ந���ைக

ப�ச�கார�

இைணய��� ”ர��ேபா� �� ேத�…” எ��� ெகா����பவ�. ’ந��’ என
��கைதக� எ��வ�� சம��த�. ��கைத ெதா���க��
ெவ������கா�. ச�பகாலமாக ��கைத� ேபா��க� எ�லா� நட��
கல��� ெகா�����றா�.

அ�த அைற�� கா�வா� அள��� ஆ�ர�����த ெப�ய ேட���
அ�த��ற� டா�ட� சடேகாப� அம�����தா�. ெவ�� �ல �ற � ஷ��
அ�����தா�. 40+ வய� இ��க����. வல� ைக�� ஒ� வா��.
க���ேலா, ைக�ேலா ஆபரண�க� ஏ�� இ��க��ைல. ��ட���ெகா�
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�ைற ��ைக� ���� �வா���� ெகா����தா�. அ� அவர�
ேமன�சமாக இ��க ேவ���.

அவர� ேட��� இட��ற���த ���யாசமான க�கார�ைதேய ெவ����
பா���� ெகா����தா� அேஷா�. ����ட�ப�ட அ�த அைற��
அைம��� அத� ��-�� ���யமாக� ேக�ட�.

“ேஸா.. ��க ெசா�ல வ�ற� யா�� உ�கைள ந�ப மா���கறா�க.
இ�ைலயா?”

“எ� டா�ட�” எ�ற அேஷா� ������ தன� ஆல� ேசா�ைய
ெச������தா�. 25 வய�. �ரபல ெம�ெபா�� ��வன��� சாஃ��ேவ�
ெடவல�பராக ப����� �றைமயான இைளஞ�. ஒேர அ�கா���
��மணமா���ட�. அ�மா ஹ�� ைவஃ�. அ�பா வ�� அ�கா�.

”எ�ேபாேல��� உ�க��� இ�ப� ேதாண ஆர���ச�?”

“ஒ� ப�� ப�ன�� நாளாேவ இ�ப��தா� டா�ட�”

“ச�.. இ�ப நா� �ல ேக��க� ேக�கேற�. ப�� ெசா���க”

அேஷா� டா�டைர ேந��� ேநரா�� பா��� ‘ேக� ஐ ஹா� ச� வா�ட�?”
என� ேக�டா�. டா�ட� அவ� ேட�� ப�கவா��� இ��த கா� ட�ளைர
�����, அ�����த த��� பா������� �ைர �ர�� அவ�ட�
���னா�.
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வா��� ���த�� ‘ேக��க டா�ட�’ எ�றா�.

“எ�க ேவைல ெச�ய��க?”

ெசா�னா�.

“உ�க �ற�த ேத� எ�ன?”

ெசா�னா�.

“�ற�த �ழைம?”

தாம��காம� உடேன ெசா�னா�.

“உ�க அ�பா அ�மா ��மண நா� ஞாபக���கா”

ெசா�னா�.

“உ�க அ�கா ��மண நா�?”
58

ெசா�னா�.

“ெவ���. ஞாபக ச��ெய�லா� ந�லாேவ இ���. ��க நா�மலா இ����க..
எ�ற டா�ட� ெதாட��தா�: “எ�த �ஷய��ல – யா� – உ�கள
ந�பமா���கறா�க�� ��க ஃ�� ப���க அேஷா�?”

“எ�த �ஷய��ல�� யா�� எ�ைன ந�பமா���கறா�க டா�ட�”
“ஏதாவ� உதாரண� ெசா�ல ���மா?”

அேஷா� ஏேதா ஒ� �ைலைய �ல ��ட�க��� ெவ���� பா����
ெகா����தா�. டா�ட� அைம�யாக அவைனேய பா��தவா� இ��தா�.
இர�� ��� ��ட�க���� �ற� ெதா�ைடைய� கைன��� ெகா��
ெசா�னா�.
“எ� ேமேனஜ� என�� ஒ� டா�� ெகா�����தா� ெர�� வார� ���.
ஆ��வலா அைத ���க ப�� நாளா��. ஒ� வார��ல ����� தர��.
�ைளய�� அவசர�ப��தறா��� ெசா�னா�. ஒ� ேவக��ல நா�
���யரா இ��� அ�ேச நா�ல அைத ����� ���ேத�”
“��.. இ�ல எ�ன.. “டா�ட� எேதா ேக�க �யல அேஷா� ெதாட��தா�.
“நா� அ�ேளா ���ர� ���சத அவ� ந�பைல. ேவெறா� �� ����ட
அைத ���� ெவ�ஃைப ப���� அ�பற�தா� �ைளய����ட ச���
ப��னா�”
“இ�� ஓேக அேஷா�. உ�க ஃ���ல இ� நா�ம�தாேன?”
“இ�ல டா�ட�. அ� எ� �றைமைய ச�ேதக�படறமா��. அ��� அ�த ��
�� என�� அ�ேமா�� எ�� மா��. அவ���ட ����… �ேச.. ஐ
கா�� டாலேர� இ� டா�ட�”
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அவ� �க� மா�ய�. டா�ட� அவைன ேவெற��� ேக�காம� ெகா�ச
ேநர� அைம� கா�தா�. அவ� அைம�யான �ற� ேக�டா�.
“��ட� அேஷா�.. அ�வலக �ழ�ல இ� மா�� நட�கற� சகஜ�. ��ல��
உ�கைள ந�பைல�� ஃ�� ப�றதா ெசா���கேள..”
“ெய� டா�ட�. எ�க அ�கா��� க�யாணமா�, ஒ� �ல ���ப�
�ர��ைனக�ல இ��கா. மாமா ெரா�ப ந�லவ�. என��� ெத���.
அ�காேவாட �ல ��வாத�களால அவ�க����ள ஆேற� மாசமாேவ
ச�ைட வ��. ச�ப காலமா இ�த �ஷய�ைத� ப�� ேபசற�ப எ���ட
கல���கற��ைல. உதா�ன�ப��தறா�க. நா� ��னவ�, எ�ேனாட
க��� ச��படா��� அவ�க ஃ�� ப�றா�க. நா� எ� ெசா�னா��
ந�பற��ைல. அ�� எ�ைன ெரா�ப பா���� டா�ட�”
“ச�.. உ�க ெபா��ேபா�� எ�ன? ஃ�ர���, ேக��..”
“நா� ஆஃ��ல ெட�� ஈ��� ேகர� �ைளயா�ேவ� டா�ட�”

“��..”
“நா�� எ� ெகா�� ேகச�-�� எ�ப�� ேஜா�யா ஆ�ேவா�. ஒ�
வாரமாேவ நா�க ெஜ��கல. ேந�� அவ� ’� ேவ����� ேமாசமா
ஆடறடா.. எ�� ���� ���� ���கற’�� ேபசறா�”
”ஆக.. அவ�� உ�கைள ந�பைல�க��க..”
“ஆமா டா�ட�..”
டா�ட� ��� ேநர� அவைன ேவ� �ல ேக��க� ேக�டா�. அவ��� �ல
மா��ைரக� ப���ைர ெச�தா�.
“உ�க��� ஒ� �ர��ைன�� இ�ைல. அ��தவ�க உ�கைள
ந�பறா�களா இ�ைலயா�� பா��காம உ�க ேவைலகைள ��க
ெச���ேட இ��க.. த�� ஆ�. ஒ� �தமான ��ரஷ�தா�. ெகா�ச�
ேட�ல�� ������ேக�. ஒ� �� எ�� ஃ�ெர��� �ட �� ேபா���
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வா�க. ைம�� ேச�� ஆ���. ஆ� த ெப��”
அேஷா� ������ஷைன வா��� ெகா�� எ��தா�. அைறைய ���
ெவ�ேய வ�தா�. அ�த ����ைக ��� ெவ�ேய வ�� ைப�ைக எ����
ெகா�� ெகா�ச �ர� ெம�வாக ஓ��னா�. இட��ற�� வல��ற��
எைதேயா ேத�� ெகா�ேட வ�தா�. �� அ�க� கட�தவ�, ஒ� ெம�க�
ஷா��� ���ற� ைப�ைக ����னா�.
ெம�க� ஷா��� இ��த இைளஞ� ஒ�வ�ட� ேக�டா�:
“சா�.. இ�த ஏ�யால ந�ல ைச�கா���� யா� இ��கா�க. டா�ட� சடேகாப�
ேவணா�.. ேவற யாராவ�?”
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ப�

ரா. ��தர�
”ெபா��ய� �ைற�� பக� ெபா�ைத��, இைச-வா��ைதக�ட�
இர�டாவ� வா�ைவ க���� சராச� ம�த�” எ�� ெசா���
ெகா�பவ�. ஆனா� இவ� எ��� சரா���ெக�லா� ெவ� ேமேல.
���ய ரசைன��, ேத��த எ���� ெகா�ட ந�ல பைட�பா�.
அ�ைமயான ந�ப�� �ட.

�யா� ���� ேதா�ட� இர�டா� நாளாக ெவ��ேசா�� �ட�த�. அவ�
இ��� �ைளயாட வர��ைல.
ேதா�ட� �ளவா��� ெத� வைர �����த�. ��� வாசேல இ�ைலேயா
என� ச�ேதக� வ�மள� அ�பா��ெம��� �ழ�ைதக� மாைல ��வ��
அவன� ேதா�ட��ேலேய ப�யா�� �ட�பா�க�. வாச� ச�த���லாம�
இ����.
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�த��ைற பா��தேபா�, ` எ�ேனாட ப��� ேப� ெபா�ைம ேவ�மா?` என
�யா� ேக�க, ெசா�ல�ெத�யாம� ‘ஹ.��’ என ேம�� ��� தைல
ஆ��ய �� அவன� ெபா�ைமக����� எ��த ப��� ேப�ைய� �����
ெகா��தா�. அ�����த ஏட� ப��� �ற� ���யா� ம�ைண� ����
ெகா����தா�; ஒ� �ைள வ�யாக ஏ� இ�ெனா�� வ�யாக இற�க
���மா என� பா����ெகா����தா� கா���. அவரவ� உல��
ஆழ��� அவரவ� ஏகா�தமாக அ������தா�க�.
த� ������ ����ெவன ஓ� உ����� ந��தர வய� நபைர
அைழ�� வ�தா� �யா�. ல�ட��� வ�த ���� ��யவ�கைள�
பா���� பய�த �� இ�த அபா��ெம���� வ�த நா�����
அவ�க���� பழ����தா�.
‘இவதா� ேக�டா� அ�பா’ என� ��ைய ைககா�� அவ� �க�ைத�
பா��தா� �யா�.
‘ஒ, ���� ���ச� ேக�டாளா? உன�� இ�லாததா?’ என அவ�
உயர����� ���� க�����யப�, ‘�யா�, ���ஸ�ட� ேஷ� ப��
�ைளயாட�யா?’ என அவள� ேஹ�ேப�ைட ெதாடாம� ெதா���
ெசா�ன��, �யா��� அ��� ����� �����ேபான ெர�டாவ�
ெவ�ைளய� ஆனா� அவ�. ைக�ைறய கல� சா�ேல�ைட�
ெகா�����ட�ைத� ேபால� பரவச�ப�ட �யா� த� ெவ�ைள தைல��
அ�ர ‘ஒேக’ என ேம�� ��� தைலயா��னா�.
�றநக�� ப���� இ��த அவ�கள� அ�பா��ெம�� ல�ட�� ம�த
நடமா�ட���� எ�ைல� ப��ேயா என� ச�ேதக�ப�மள� கா�க�
������தன. இ�வர� ��க�� ஒ����ற�த ெர�ைட� ேபால வச�யாக
அைம����தன. �ைன�த ேநர��� இ�வ�� ேதா�ட�� �ைலக��
�ட��� சாதாரண� ெபா��கைள�� �வார�யமான �ைளயா���
ெபா�ளாக மா���ெகா����பா�க�. கட�� ��னைகைய ��� ெச���
ேநர��� ம� ���� கா�� ராஜாவாக மா��.
������ ேபார���� நா�க�� அவ�கள� அ�பா��ெம��� இ����
ேதா�ட���� �ைளயாட�ேபாவா�க�. பல ேநர�க�� �யா� ெச�வைத
�ழ� ேபால� ெதாட��� ெச�வா� ��� வய� ��யவளான ��. அவன�
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அவளா� ேவ��ைக ம��� பா��க ����. �யா� ேதா�ட�����த
�ரா�ேபா�� ேம� ���� �ைளயா�வ�, அவ�ட� ேச��� ��தக�
பட�கைள ேவ��ைக� பா��ப� என �� ேநர� கால� ெத�யாம� அவ�க�
���� ���ற�����தா�.
�ன�� ெச��� கா�ய� தா� எ�றா��, ேதா�ட�����த ம�ச�
ேராஜா� �ைளைய உைட�� ������ �� ப�க� �� ேநா�� �யா�
ந��ேபா� அவ��� க���ப��த ��யாத ச�ேதாஷ� வ�����. த�
������� �ளா��� ��ைவ�� �� எ��� வ�� ெச��� ஊ��வா�.
��ன� ��ன �ழா�க�கைள மண� ேமல அ��த� ெச�����
அவைன� க���ெகா�வா�. அவ��காகேவ �யா� பல ெபா�ைமகைள
ெவ�ேய எ��க� ெதாட��னா�.
������� வ�வத��� ெகா�ச� தாமதமானா�� அவன� ����
��ப�க� க�ணா�� கத�� �க�ைத அ���ைவ�� ‘�யா�, �யா�’
என யாராவ� வ��வைர� ����டப� ��பா�. ெப��பா�� ���� யா��
இ��க மா�டா�க�. அவைன அைழ�� வர அவன� அ�மா �ேள�
ப����ட����� ேபா���பா�. அவ�க� வ��வைர ��க��
ெபா�ைமகைள� ெதாடாம� �ரா�ேபா�� அ�ேக ெபா�ைம��லாம� ��
கா����பா�. �ைளயா� ���த ��மாைல ேவைளக�� அவன�
������� ெகா�ச�� ச�த� ெவ�வரா�. பல சமய�க�� �யா�
அ�பா�ட� ����� ச�த� ம��� ��ெரன� ேக���. அ�சமய�
காரணம�யாத ��கல� அவைள ஆ�ெகா���.
�ல ேநர�க�� �யா�ட� �ைளயாட அவன� அ�பா வ����வா�.
அவ�க� இ�வ� ம��� ேதா�ட��� �ைளயா�� நா�க��, ‘����
���ச�, வா ஒ� ைர� ேபாகலா�’ என அவர� ைச��� ������
அவைள ெப�� ேபா�� உ�காரைவ�� அபா��ெம�� ��வ�� ���
வ�வா�. �� அ�கமாக ெவ�க�ப�வ� அ�ேபா�தா�. அ��� யாேர��
எ�ேர வ��, ‘ஒ, எ�ஜா� �வ� ைர� டா��� ‘ என� ெசா�னா� ேபா��
����ப� அ�தைன�� ெத�ய ஈ-என� ���� ��ன ைச���� �டேவ
வ�� �யாைன� பா���, ‘�யா�!’ என� ைக���வா�. �யா�� அ�பா
��யாக ��ல��தப� ஏதாவ� பா��ெகா��வர, �கெம�லா� ���ப�
ேபால� �ரண� ச�ேதாஷ��ட� வல� வ�வா�.
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மைழ வராத நா�க�� ேதா�ட��� ம� எ�ைல�� இ���� ேராஜா
ெச�க���ைடேய இ��த மர�பா�� தா�தா ெபா�ைமகேளா� �ைளயாட
�யா� ���பா�. யா� அவ�ைற அ�� ைவ�த� எ�ற அவன� ேக����
ஒ�ெவா� �ைற�� ெவ�ேவ� கைதகைள அவன� அ�பா ��வா�.
�ல�� அரச� ����� ெகா��த ப�� என� ெசா�ன��
வா�சைனேயா� �லைவ மான�கமாக க��� ���பா� �யா�. அவ�
ெச�வ� ��யா��டா�� �� அவேனா� ேச��� �ல��� ��த�கைள
அ��� ெகா��பா�. ேக�ட� அெம��கா த�க ��ைர�� வ��ற��
�யா��காக� ெச�த� அ�த ெபா�ைமக� என� ெசா��� நா�க��
உட�� ��வ�� ெகா�ப���� ��கல��ட� `தா��� ேக�ட�
அெம��கா!` என� க��யப� ேதா�ட� ��வ�� ��� வ�வா� �யா�.
கா������� பரவச� ெதா���ெகா�ட� ேபா� �� த� ���
�ர�களா� அவைன� ��ெதாட�� க�����ெத�யாத ��ைரைய ஓ���
ெச�வா�. அ�ேபா� ��ைர ஓ��வ� எ�ப� என அவள� ைக �ர�கைள�
���தப� கைண��� ெகா�ேட அவ���� ெசா���த�வா�.
கட�த ெர�� நா�களாகேவ �யா� �ைளயாட வர��ைல. ப�க�� ��
அைம�யாக இ��� பழ�க�ப�ட ����, மாைலேவைளக�� அ�����
வ�� ��ச� �� ���ய�. உ�ேள ெச�� பா��கலா� எ�றா� அவ�
���� ��கத� �ைர� �ைல� ேபா�� �� இ��த�. பல �ைற ெச��
பா����, எ�ேபா�� ��� ஜ�ன� வ� சைமயலைற�� ெத��� �ேளைர�
காண��ைல. இர� ���� வைர அ�� ேக�ட ச�த����ைடேய �யா�
�ரைல� க�����க �ய�றா�.
இ�றாவ� வ����வாெனன �ரா�ேபா��� உ�கா�����தா�.
ப������� வ�த�� த� �ரா�ேபா��� �� உ�கா�����தைத�
பா��த �யா�, ��தக ��ைடைய �ேழ ைவ�த ைகேயா� ேவகமாக
ெவ�வ�� `ெக� ஆஃ�. இ�� ைம�`என அவைள� �ேழ த����டா�.
��ெரன இ�தா��தலா� ெவலெவல��� ேபா� அ�ைக வ�தா�� அவ�
�ைளயாட வ�த� ��ைய� ���ப���ய�. அவன�ேக ெச�� , `உ�ட�
�ரா��பா!` என ேராஜா ேதா�ட���த மர�பா�� �ைச�� ஆைசயாக�
ைக���னா�.
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எ�ன நட�த� என� ��வத���, `� ம��� ேபா� �ைளயா��ேகா!` என�
க��யப� அவைள� த����டா� �யா�. �ேழ ���ததா� ஏ�ப�ட
�ரா��� வ�ைய�ட பய� அவ�ட���� அவைள �ர��ய�. �யா�
�க�ைத� பா��� பய�தப� த� ������ ஓ���டா�. த� அைற
ஜ�ன����� ெவ�ைமயான� ேதா�ட�ைத அ��ெகா�ேட பா��தப�
�� ����ேபானா�.
�யா� ������� கட�த ��� நா�களாக ேக�ட ��ச� இ��
காைல����� இ�ைல. ���ன� நட�த ச�பவ�தா� �க�� பய��
ேபா���ததா�, ெவ�ேய வராம� த� ��� ஜ�ன����� ேவ��ைக�
பா��தப� �����தா�.
ஆைசயாக அவ�க� ந�ட ெச�கைள �யா� ���� எ���
ெகா����தா�. எ�ேபா�� �ைளயாட வ�� கா���, ஏட� என யா��
அ���ைல. ஆ��ர��ட� ெச�கைள உைத�� ��� �ள��னா�.
எ�ேபா�� அவ� ���� ��ப�க� இ���� ைச��� அ�ேபா�
அ���ைல. அவன� அ�பா இ��தாலாவ� ெவ�ேய ேபா� �ைளயாடலா�
என �� �ைன�த ேநர���,
‘�யா� உ�ள வ�யா இ��யா?’ , என க�தலா� ஒ� ஆ� �ர� ேக�ட�.
�� அ�த� �ர���� ெசா�தமான உ�வ� ச�தமாக �����தப� ��
��ைட� தா�� ேதா�ட����� ேபாக எ�த��த�. �யா� அ�பா��
உடலைச�� ���தமான� க�ைம� ெத��த�. அவைர� பா��க��
அவ��� பயமா���த�.
`வ�ேற� டா�!`, என� பத�ய��தப� �யா� அவைர ேநா�� ஓ�வ�தா�.
மா������ �� பா��தேபா�, அ�பாைவ� ெதாட��த �யா� ப���
ேப�ைய ������ ������ �ைழ�தா�. �யா� ���� ேதா�ட�
����லாத ெமளன����� ����ய�.
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ச�ெப��

ெவ�� ெவ�க�

எ�ைமயான வ�வ���, ஆ�ெறா��கான நைட��, �ைறவான கைதகைள
எ��பவ�. ���� உ�தரவாதமான ���ப� இ����. இ�ைமயான
�பாவ� உ�ள ந�ப�� �ட

கட�த �லமாத�களாகேவ அவ� த� அ�பா�ட� ஒ� மா�ற�ைத
கவ���றா�. தன�� �வர� ெத��த ��னான இ�தைன ஆ��க���
அவ�ட� இ�வைர பா��காத ஒ� மா�ற�. அவ� ஏேனா ��ெர�� ஒ�
ஆன�த த����, உண��� எ����� இ��ப� ேபா� ேதா��ய�
அவ���. ஆனா�� கவ��காத� ேபாலேவ இ��தா�, அவ��
அவ�ட� ெசா�ல �ய����றா� எ�� ேதா�ற��ைல.
எ�லா ஆ� �ழ�ைதகைள� ேபாலேவ அவ���� அவ� �த� நாயக�
அ�பாேவ. அவ� அ�பா க�னமான ெபா�ளாதார� �ழ���ைடேய
ப���ப��ைப ந�றாக ����, �ைட�த �ற�பான ம��ெப�கைள��,
அவ� த�ைத ேவைல ெச�த �தலா��� உத���� ெச�ைன�� ெப��
ப�கைல�� ப�ட� ���� �ல வ�ட�க�� அெம��கா��� ேவைல�காக
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வ��, அ�ேகேய ேம�ப���, ��மண�, �ழ�ைதக� எ�� ெச���
ஆனவ�, ��� வ�ட�க��� ��னா� அெம��கா�� ெப�ய
ெதாைலெதாட�� ��வன��� ���ய ெபா���� இ��� ஓ�� ெப�றவ�,
இ�வைர எ�வள� ெப�ய இ�ப ம��� ��ப �க��க��� ெப�ய
அள�� உண���வச�படாத அவ���, இ�தைன ஆ��க���� �ற�
இ�வைர பா��காத ஒ� உண��க� ஏ� எ�� எ�வள� ேயா��தா��
அவ��� �ள�க��ைல.

அ��த வார� அவ� இ��யா ெச�ல இ��ப� ���� இ��கலா�
எ�றா��, அ� இ�ேபாெத�லா� இர�டா���� ஒ��ைற நட���
சட�� எ�ற அள��� சரளமா������ததா� அவ��� அைத�� ���க
இயல��ைல.
வார இ����, ெகா�ச� ஓ�� �ைட�த�� அவ�ட� ேபச �ைன�தா�
“அ�பா, அ�ப�ேய ெகா�ச �ர� நட���� வரலாமா? என��� ெகா�ச�
�லா��டா இ����, இ�த வார� ஃ��லா க����டா��க” எ�றா�.
அ��ய ம��ேலேய �ற�� வள��தா�� ஓரள� அவ� இ��� ெசா�த
நா��� மர�கைள கைட���பவனாகேவ இ��தா�. ஆனா�
அெம��க�தனமாக எைத� ெச�தா�� உடேன த� அ�பா�ட� வ��
ெசா����� அள��� ந�ல ந�பனாகேவ இ��தா� அவ�. வார
இ��க�� மாத� ஒ��ைறயாவ� இவ�க� இ�வ� ம��� ஷா��� மா�
அ�ல� பா�� ெச�� ேநர�ைத கட���� வ�வ� எ�ேபா�� ெச�வேத.
அவ�க� இ�வ��� ம��ேமயான த�ண�க� எ�� அவ� ��வனாக
இ��தேபா� ஆர���த பழ�க� எ�பதா� அவ� அ�மாேவா, அவ�
மைன�ேயா ம��ம�லா� அவ� �ழ�ைத �ட அவ�கைள ெதா�தர�
ெச�வ��ைல எ�ப� அவ��ேக ஆ�ச�ய�.
���� இ��� ப�� ��ட நைட�� இ��த ��கா��� அ��� இ��த
அ�த அெம��க கா� �ைலய��� வழ�க�ேபா� க�� கச�� கா��ைய
வா��� ெகா�� ��கா���� ெச�� அம�� வைர அவ�
ேப��ெகா�ேட வ�தா�. அ�த வார அ�வலக �க��க�� இ���,
அ��த அ�ப� ேத�த�, ெபா�ளாதார�, �ைர�பட�க�, ��தா� ேச��த
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ேவைல�� ேச��த எ���ய ெப��� அழ� எ�� எ�லாவ�ைற��
ேப�� ெகா�ேட இ��தா�, அவ� அ�பா ��னைக�ட� ேக���
ெகா�ேட வ�தா�. ஒ�ெவா��ைற�� அவ��ேக ேதா���, பல�ைற
அவ�டேம அவ� ெசா�வ��� “நா� ேப�றைத அ�கமா ேக��ற�
��கதா�பா, அேதமா�� ��க அ�கமா ேக��ற�� நா� ேப�றைத�தா�
இ�ல�பா?” எ�பா�. ப�� ெசா�லாம� வா���� ���பா�, ���பா�.
��கா�� ஆ�க� அ�க� இ�லாத ஒ� ப���� ஒ��ர�� ம�ச�
இைலக� உ���� �ட�த நா�கா��� உ�கா��த��, �ல ��ட�க� ச��
ெதாைல�� எ��� இ��த �ள�ைத�� அ�� இ��த வா��கைள��
அைம�யாக பா���� ெகா����தா�க�. ��ெர�� அவ� ப�க�
���பாம� ��னா� பா��தவாேற ெத�வாக ஆர���தா� “ெல� � �ேர�
த ஐ�.. ெசா���க�பா, எ�ன நட���, ஏ� ���� இ�ப ெகா�ச நாளா
ெரா�ப �ைலெகா�ளாம த�����க.. ��க ஒ�மா�� ச�ேதாசமா
இ���றமா�� ேதா��, அ�மா����, ைஷ����� �ட எேதா
���யாச� ேதா���� ெசா�னா�க, ெசா�ல ேவணா�னா ேக�கைல,
ஆனா ெரா�ப ���யஸா இ����பா” எ�றா�.
��� ேநர� எ�த ப��� வரா� ேபாகேவ அவ� �ற� ���ப, அவ�
ைககைள தைல�� ��னா� க��� ெகா�� வான�ைத� பா����
ெகா����தா�. �க� ���� ச�ேதாச அைலக�, ேக�ட�ட� ெபா�ைம
�ைட�த �ழ�ைத ேபால, காத��ட� �த� ��த� வா��ய இைளஞைன�
ேபால, �ற�த���� இ��� ப����டைவ �ைட�த ெப�ைண�ேபால.
அ�ைறய மாைல�� �த��ைறயாக வா��ற�தா�. “உன�� ச�ெப��
நாவ�, பட� எ�லா� �����ல” எ�றா�.
’நா� ேக�ட� எ�ன இவ� எ�ன ெசா�றா�’ எ�� �ழ��யவாேற “���…
உ�க��� ெத�யாதா�பா, ெரா�ப” எ�றா�.
“உ�னால எ�ேளா ேநர� ச�ெப�� தா�க ����?”
“ெத�யைல�பா, என�ெக�லா� ஒ�நாேள அ�க�, ���ட� ஃேபா��ெர�
�� ச�ெப�� தா�காம ��ைந��� ப����� ம�நா� ���ல ேபா�
��� வ��ேசேன �ைன��ைலயா? அ�ல இ��� ச�ெப�� ���ல�
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எ�லா� �� எ��� ம���தா� ப��க��� ெசா�����கேள,
எ���ட ேபா� இ�த ேக�� ேக�கலாமா?” எ�றா� ����ட�, அ�த
�க��கைள அைச ேபா�டவாேற.
”ச�, உ�னால ஒ� ��ெர�ைட எ�தைன நாைள�� ��ெர�டா ெவ���க
����?”
“���… ேயா���ேற�, க�ட�பா.. யா���டயாவ� ெசா���ேவ�. ெரா�ப
��ெர�டா இ��தா�� ஆ��ல யாராவ� அ�த ��ெர����
ச�ப�தேமபடாத ஆ��க��ட �ெட��� ெசா�லாம அ�ப� இ�ப���
ெசா���ேவ�, எ���ட எ�லா� ��ெர�� தா�கா�”
அ��த �ல ��ட�க� அவ� ேபச கா����தா�. ��� ேநர���� �ற�
அவேர ேக�டா�.
“எ�ேனாட �ேளா� ஃ�ெர��� எ�லா�ல�� என�� ெரா�ப
ெந��கமான ெர�� ேப� யா��� உ�னால ெசா�ல ���மா?” எ�றா�
“உடேன ெசா��ேவ�, ஆ� � அ���� எ� ��யமான மாமனா��தா�..
என��� ெத��� எ� ��ன வய�ல இ��� உ�க ��ேபைர�� ேவற
ேவற ஆ��க�� ���ேச பா��க ��யைல” எ�றா�
“அ� த���� ெசா�னா ஒ�����யா?”
“வா�?”
“�ஜ�தா�டா.. ேசல��ல ப��ைப ������ உ� தா�தா அ�ப ேவைல
ெச�ச கைட �தலா� ���ய��ல ெச�ைன�� ப��க வர வைர���
நா� ேசல�ைத ��� அ�க� ெவ�ய ேபான��ைல. ெச�ைன ��சா
இ��தா�� ஹா�ட�ல த�� ப����� இ��த என�� எ�லாேம
���தா�. ப��� ப����� ெவ� உலக� ெத�யாம எ�ேநர��
இ��தவைன ஒ� இய�பான ம�சனா மா��ன� எ�ேனாட ெர��
ஃ�ெர����டா, பா��தசார�, பாசா�� ����ேவா�, ம�க�ட�,
ம��ேபா�”
“இ�வைர��� இவ�க ெர��ேபைர� ப���� ெசா�னேத இ�ைலேய,
உ�க காேல� ��� ஃேபா�ேடா கா��ன�ப�ட இவ�கைள அைடயாள�
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கா��னேத இ�ைலேய”
இவ��� ப�� ெசா�லாம� அவ� ெதாட��தா� “�ேன�ல �ைட��ற எ�த
ஒ� �� ம�த�கேளாட உற�� சா�� வைர��� மற�க ��யா�டா,
ெப��பாலானவ�க அ�த வய�ல வ�ற காத� அ�ல� காதலைன ம��ேம
மற�க ���ற��ைல�� �ைன���� இ��கா�க, ஆனா உ�ைம�ல
அ�ப �ைட��ற உற�க� அ� ந�ப�களா இ��கலா�, காேல�
�ெராஃபச�களா இ��கலா�, ெட�� சா���ற ெம� ஓனரா இ��கலா�,
ெர�லரா ேபாற ப� க�ட�டரா இ��கலா�, எ�லாேம ந�ம மனேசாட ஒ�
�ைல�ல இ�����ேட இ��பா�க”
“���… த��வமா?” எ�� ���தா�.
அவ�� ���தவாேற “பாசா�� ம��� நா�� ஒேர �ளா�, ஆனா
ஹா�ட�ல ஒேர �� இ�ல, ெர�டாவ� வ�ச� ப���ற�ப ேக��
மா����� ஒேர ���� வ�ேதா�. எ�ப� அைம�ச��� ெத�யைல
ெசா�� ெவ�ச மா�� �� ேப���� ஒேர ரசைன, ஒேர ேயாசைன.. பச�க
எ�லா� எ�கைள ������க�� ��டல��பா�க. ஒ�தடைவ எ�க
�ெராஃபச� ஒ��த� ������களாவ� ஆ�க�, கா�த�, அ��த�� ேவற
ேவற ெதா�� ெச��றா�க, இவ�க ��ேப�� காேல� ���� ேவைல���
�ட ஒேரமா��தா� ேபாவா�க�� �ைன��ேற�� ெசா�ற அள���
இ��ேதா�”
“���”
”�� ேப�� ேவற ேவற ஊ�ல இ��� வ�தவ��க, பாசா உ����கார�,
அ�பா ந�ல பண�கார�, அ�பேவ பா�� கா�ன�ல ேஹா�ேச� ���கைட
ெவ����தா�, ஆனா�� அவ� ���ல இ��தா ப��கமா�டா��
ஹா�ட�ல ����டா�, ம� ம�ைர�கார�. எ�ைன மா��ேய�தா�
�மாரான ���ப���ண�.”
அவ� ேப��ேபா� அவ�ட� இ��த ம���� இ�வைர அவ� அவ�ட�
காணாத�.
“நா� வ�ச� ஒ�ணா இ��ேதா�, ஒேர ��ல த��, ஒேர �ளா�ல
த��ய���, ந�ப ��யல இ�ல, ந��ல ஒ�வ�ச� த��ய���
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எ�லா� இ�����ேக�, ஒேர ெபா�ைண ைச� அ���, எ�ஸா���
���ன ஒ�வார� ��� �ட� ைந�� ைந�டா ப����� எ�ேனாட
ஒ�ெவா� ��ச��ல�� அவ��க இ�����கா��க”
��ெர�� அெம��க ப�கைல�� அவ� த��� ப��த ஹா�ட�
�ைன��� வ�� அவ� �� ெபாறாைமயாக வ�த� அவ���.
“ஒ�ெவா� ����� ஒ�வார� அவ��க ேசல� வ�வா��க, ஒ�வார�
ம�ைர ேபாேவா�, �ைன�ச�ப எ�லா� ெம�ரா�ல பாசா �����
ேபாேவா�, �� ��க�ல�� நா�க ��ேப�ேம ேபாடாத ஆ�ட� இ�ல.”
”���”
“ெரா�ப ஆ�ச�யமான �சய� எ�லா �சய��ல�� நா�க ��ேப�� ஒேர
மா�� ��� ப��ேவா�, பச�க எதாவ� �ர��ைன�னா எ�க��ட
வ�வா��க, ெசா��ெவ�ச மா�� நா�க �� ேப� ����ற ெசா��ச��
ஒேர மா�� இ����. அைத ெவ�� �ைறய காெம� ப����
இ��பா��க எ�க ெச� பச�க” ������� �ல ��ட� அைம�யானா�.
”லா�� இய�ல காேல� ���க இ��� ��மாச� இ�����
ஆன�ப�தா� ஒ�மா�� உைற�க ஆர���ச�” அவ� �ர� ���க மா�
இ��த�. ”எ�னதா� நா� வ�ச� ஒ�����ளா ஒ�ணா இ��தா��
ெவ�ய ேபா� ேவைல ேத�, ெச��� ஆக���ற� ெப�ய �சயமா
ேதா�ன�. பாசா��� �ர��ைன இ�ைல, அவேன ேவைல�� ேபாக
�ைன�சா�� ��யா�, ����� ஒேர ைபய�, அவ� அ�பா��� அ��ற�
��னைஸ அவ� ம��ேம பா�தாக��, நா�� ம��� ேவைல ேத�
அைல�சாக��. அ��� ந��ல எ�ப� �� ேப�� பா���காம,
ேப��காம இ��க ����� ெநன��� �ட பா��க ��யைல. ��
ேப���ேம ஒ�மா�� ைப��ய� ���ச மா��தா�
இ��த�. ெசா�ல�ேபானா இவ��க �ட பழகாேம இ�����கலாேமா��
�ட ேயா��ேச�னா பா���கா. ”
அைம�யாக அவ� ெசா�வைத ேக��� ெகா����தா�.
“காேலேஜாட கைட� வார��லதா� ஒ�நா� ம� அ�த ஐ�யா ���தா�.
காேலைஜ ��� ெவ�ய ேபானா எ�ப� இ��தா�� வா��ைகேயாட �ழ�
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ஒ�ெவா��தைன�� ஒ�ெவா� மா�� இ��க�தா� ேபா��. எ�னதா�
�றைம இ��தா�� அ��த நா�ைக�� வ�ட�க� ெரா�ப க�ட�பட��,
அ��க��ற� ���ப�, �ழ�ைதக�� ெச��� ஆக ேவ�� இ�����.
அ��� ந��ல எ�க����ள பா���கற� ெரா�ப �ரமமா�தா�
இ��க�ேபா��. அதனால அ��த ெகா�ச வ�ச���� நா�க ��
ப�ணாமேய இ��தா எ�ன�� ேக�டா�?”
”���… இ��ெர���”
“எ�தைன வ�ச�� ேப�ற�பதா� �� ேப�� ஒேர மா�� ஒ� ��ப�
நா�ப� வ�ச� க��� பா�தா எ�ப� இ����� ெசா����ேடா�.
கைட��ல நா�ப� வ�ச� க��� �� ப�ணலா�� ��வா��. இ�த
நா�ப� வ�ச�� அ��தவ� எ�ப� இ��பா�, ேவைல �ைட�����மா,
க�யாண� ஆ� இ���மா, எ�தைன �ழ�ைதக�� எ�த �சய�ைத��
க����ேக� ப���கைல. இ�தைன நாளா ஒ�ெவா� நா��
அவ�கைள �ைன����ேட இ��தா�� அவ�கைள� ப�� எ��ேம
என��� ெத�யா�”
“ஏ� இ�ப ெந�ல ேதட��டாதா�பா?”
“இ�ல, அ�தா� ��ேஸ. �த�ல ச�ெப��, அ��தவைன� ப��
ெத����க��டா�, ெத����க �ய�� ப�ண�� �டா�. ெர�டாவ�
��ெர�. 40 வ�ச� க��� நா�க ச���க�ேபாற கைட� மாத� வைர
யா���� ெசா�ல��டா�. ஆ� ���� ந�����ேம ேபான வார�தா�
ெசா�ேன�. ேந�� ைந��தா� உ�க�மா�ட ெசா�ேன�, யாரால�� ந�ப
��யைல. இ�தைன நாளா இ�ப� ஒ� �சய�ைத அவ�க��ட ெசா�லாம
நா� ெவ����க����ேன ந�பமா�ேட��றா�க” எ�� ���தா�.
“எ�னாலேய ந�ப ��யைல�பா, அ�ேளா �ேளா� ஃ�ெர��ைஸ
ஒ�ெவா� நா�� இ�ப�� �ைன���� இ���றவ�கைள பா�காம
எ�ப��பா இ�தைன வ�ச� இ����க?” எ�றா�
“ைலஃ�ல எதாவ� ச�ெப�� ேவணாமா? நா�ப� வ�ச கா�����… ஐ’�
ேசா எ�ைஸ�ட�ரா” எ�றா�.
*****
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அ��த ஒ�வார� ேவகமாக ஓ�யதாக�ப�ட�. அவ� அ�பா�� அ�மா��
இ��யா��� ெச�றன�. அ�பா ச���� நட��� எ�ற ெசா�����த
நாைள எ���ெகா�ேட இ��தா�. அவ� அ�பாைவ �ட அவ� அ�த
ச���ைப அ�க� எ��ேநா�� இ��பதாக ேதா��ய� அவ���. அவ�
மைன��� “எ�னேமா ��க உ�க ேக�� ஃ�ெர�ைட பா�க ேபாறமா��
த�����க” எ�� ��ட� அ��தைத�� ெபா��ப��தாம� அைதேய
ேப��ெகா����தா�.
அ�த நா� கட�த�� அவ� அ�பா�� ெதாைலேப� அைழ���காக�
கா����தா�. வார இ���� அவ� அைழ�த�� அவசரமாக ேக�டா�
“அ�பா, எ�னா��, �� ப����களா?” எ�றா�
அவ� அ�பா எ�த உண����� கா��யதாக ெத�ய��ைல “ேந�ல
ெசா�ேற�டா, எ�ப� இ��தா�� அ��த வார� அ�க வர�தாேன
ேபாேற�” எ�றா�.
“அ�பா, பா���களா, இ�ைலயா? அைதயாவ� ெசா���க, என�� ம�ைட
ெவ����� ேபால இ���” எ�றா�
“நா� நா�ப� வ�ச� கா�������ேக�, � இ��� நா� நா� கா����க
��யாதா? ேந�ல ெசா�ேற�, அ� வைர��� ச�ெப�ஸாேவ இ��க���”
எ�றா�. �ழ�ப��� ஆ��தா�.
****
அ��த ஒ� வார�� எ�ன ேயா���� அவனா� எ�ன நட������
எ�� ���க ��ய��ைல. அ�பா�� �ர�� ம���� இ�ைல எ��
ெகா�டா��, அவ� ேசாகமாக�� இ�ைல. அதனால �வகாரமாக எ���
நட����க வா����ைல எ�ேற ப�ட�. அவ� வ�ைக�காக கா����தா�.
அ��த வார இ���� அ�பா�� அ�மா�� வ�தன�. வழ�க� ேபால
���� �ைழ�த�ேம ெப�� ���க�ப�� ”இ� உன��, இ� உன��”
எ�� இ��ய ெபா��க� ப�� ���க�ப�டன. எ�லா� ���� அவரவ�
அைற�� ெச�ற��, அ�பா�� அவ�� ம��� வரேவ�பைற��
த�����தன�.
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த���ட� ேக�டா� “இ�பவாவ� ெசா����களா�பா?”
அவ��ற� ����யவ� �க��� எ�த உண���க�� இ�ைல.
“��க �� ப����களா இ�ைலயா?”
அைம�யாக ெசா�னா� “இ�ல”
“வா�… ஏ�பா, எ�னா��”
“நா� ேபாகைல” எ�றா�.
“ைப��யமா�பா உ�க���, ஏ� ேபாகைல” ச�� ச�தமாகேவ ேக�டா�.
ப��ைகயைற� கதைவ� �ற�� அவ� மைன� எ��� பா��தா�.
�ல�நா�க� அைம��� �� அவ� �க� பா��காம� அவ� ெம��ய
�ர�� ெசா�னா� “நா�ப� வ�ச��ற� ெரா�ப ெரா�ப ெப�ய காலக�ட�.
அ�ப �ைளயா���தனமா ேப���� ைவரா��யமா இ����டா��,
நா�ப� வ�ச� க��� அ�க ேபாக, உ�ைமய ெசா�னா பயமா இ��த�.
இ�த நா�ப� வ�ச�� நா� எ�ப� அவ��கள �ைன���� இ��ேதேனா
அேதமா��தா� அவ��க�� எ�ைன �ைன���� இ�����பா��க,
இ�ப நா� எ�ைஸ� ஆேனேன அேதமா��தா� எ�ைஸ� ஆ�
இ��பா��க, உலக�ேதாட எ�த �ைல�ல இ��தா�� அ�த ஒ�
நா��காக ஊ��� வ����பா��க”
அவ� �ர� உைடய� ெதாட��ய�, க�க�� ேலசான க���
ெத�ப�டதாக ேதா��ய�.
“ஒ�ேவைள நா� அ�க ேபா�, பாசாேவா ம�ேயா ெர�� ேப�ல
ஒ��தேனா அ�ல� ெர�� ேப�ேமா வராம ேபானா அ��� ஒேர ஒ�
காரண�தா� இ��க ����, எ�னால அைத தா�க�����
ேதாணைலடா”
அவ� அ�ப�ேய ���த, ேபச நா எழாம� அவ� அவைரேய பா����
ெகா����தா�. அவ� க��ைர க���ப��த �ய�� ெச���
ெகா����தா�. ஓ�� ��ட�க���� �ற�, க�கைள �ைட�����
எ��� அவ� அைறைய ேநா�� நட�க ஆர���தா�.
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“அ�பா” எ�றா�
அவ� ����னா�, ”ஏ�பா ��க இ�ப� ேயா��கைல, ஒ�ேவைள அவ�க
ெர�� ேப�ேமா அ�ல� ஒ��தேரா வ����தா, ��க வராதைத ெவ��
எ�ன ����� வ����பா�க?” எ�றா�.
அவ� �க� ���� மா�ய�, இ�த �ைற அவர� உத�க� அக�� �க�
��னைக ��த�, ��னைக�ட� தைலைய இடவலமாக ஆ��யவா� அவ�
அைற�� ���� நட�க ஆர���தா�.
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க���

ேஜேக

இைணய��� மா�ப�ட எ���கைள �ய�� ெச�� ெகா����பவ�.
��ன� ஒ� சாதாரண ���ல� கைதைய நா� ��யராக எ�த
�ய������த� எ�ைன கவ��த�. இ�த� கைத�� மா�ப�ட கள��
எ�த�ப�ட�

ர��� இ��� இற���ேபாேத வ��ைற கல�க ஆர������ட�. அட�க
��ய��ைல. இ�த ட��லா க�ம�ைத இர� அ��சாேல இேத �ர��ைன
தா�. அவதானமாக இ�����கேவ���, இ��க�தா� ட��லா
�ட��ைலேய! காைல�ேலேய ஒ� மா�� மா��கமாக தா� இ��த�.
ெகா�ச� இ�� ேபா�� ேகா�� ���சதால அ�வள� ெத�ய��ைல.
ஆனா� ர�� ேஜா�ெமா�� �ேடஷ� கட��� ேபா� வ�� ெகா�ச�
ம�க� ப�ண ெதாட��ய�. அட இெத�லா� நம�� சாதாரண� எ��
அைத ப��ேய ேயா��காம� பா�� ேக���ெகா�� வ�த�� ஒ�மா��
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சமா��தா���. ெம�ேபா�� ெச��ர� �ேடஷ�� இற���ேபா�
������ட�. இ�ைற�� ச�� தா�.

அ�வலக���� ப�ைன�� ��ட�க� நட�கேவ���. இ�த வ��ேறா�
தா� தா� எ��� நட�க��யா�. ெகா�ச� கவனமாக நட�கேவ���.
��� அட���பா������ ேபாகலாமா? ேவ�டா� ேயா��காேத.
அைத�ப�� ேயா��ப� தா� எம�. ஏதாவ� பா��. ���. ��தக�. ஆ,
��தக� ப�� ேயா��கலா�. எ�ன ��தக�. “The Namesake”? ��த�! இ�த
ேநர��ல அ�த ��தக�ைத எ�லாமா ேயா��ப�? “Too Perfect” , ேபான
வார� வா��த ��தக�. உண��கைள க���ப��தைல எ�தைன அழகாக
ெசா��ற�. “When being in control gets out of control…” அ�ய�ேயா, இ�ப
நா� எ�ன க��ேரா�ல இ���ேற�? ��, எ� ேயா��சா�� அ�க தா�
ேபா� ���ற�. அட, அவசர��ேல�� எ�ன “��த த��” ேவ�� இ���?
“����”. எ�ன�பா இ�! ஒ�ைட�� ேயா��கேவ�டா�. �த�� ஆ��
ேபாவ�. ��க�ெப�மாேன அ� வைர��� எ�ேனாட க��ைச
க���ப���� வர� தா. அ��த ந��� ேத��� காவ� ���ேற�!

அ�வலக� வ����ட�. கா�கைள ஒ��க��ேத ஒ� மா��கமாக
நட�தப�ேய உ�ேள �ைழ�ேற�. �ச�ஷ�� இ��த ெப� ���தா�.
ப���� ������� எ��ேம கா���ெகா�ளாம� ெகா�ச� ெம�வாகேவ
நட�ேத�. க��� இட� ப�க �ைல�� இ��த�. �����ேபா� தா� ��
எ�ேர வ�தா�.
“Hey maite … how are ya?”

இ�த ஆ��ேர�ய�க� ெதா�ைல தா�க ��யா�. எ�ேக க�டா�� “How
are you?” ெசா��வா�க�. ப�றா��ைற�� “mate” எ�பைத “maite” எ��
உ�ச��பா�க�. அ� ��வத�ேக என�� ஆ� மாச� எ��த�. எ�
ெசா�னா�� ப���� ஒ� “Thanks” ெசா�� ைவ�பா�க�.
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“I am good .. Jim … yourself?”
“I am great … Thanks, How was your weekend…?”
அடடா weekend ப�� �சா��க ஆர������டா�. இவ��� ப��
ெசா��, ப���� இவ� weekend இ� எ�ன ெச�தா� எ�� ேக�பத���
இ�ேகேய ஆ� ேபா� ���! ெவ�ட ேவ��ய�.
“Sorry Jim, I gotta make an urgent call.. catcha in a while”
“No worries maite ..…”

�� ஏேதா ெசா�ல ஆர����� ��னேரேய க��பைற ேநா�� ஓட
ஆர���ேத�. ஓ��ேபா� தா� ேல�டா� ைப இ�ன�� ேதா�� �ட�த�
ஞாபக� வர, அட லா�டா� ைப�ட� க������ ேபானா�, அ�தைன
அவசரமா எ�� எ�லா�� ���பா�கேள எ�� �����ேற�. ���,
ேவகமாக எ� கா���� ���� வ�� ைபைய ைவ��� ேபா� தா�
பா��ேத�. ப�க��� ��ட� உ�கா�����தா�. அடடா ..இவனா,
ெதாட��னா� ���தமா�டாேன!
“Hey buddy … How’s thing? Had a great weekend?”
“Was cool Peter …. Excuse me mate… I really have to make this call
urgently”
��ட� எ�ன ப�� ெசா�னா� எ�பைத ேக��� �ைல�� நா� இ�ைல.
ெம�வாக ஆனா� ேவகமாக க��� ேநா�� நட�ேத�. ஓ�ேன� எ��
தா� ெசா�லேவ���. கதைவ �ற�தேபா� தா� ெப��த ��ம� வ�த�.
அ�பாடா ஒ�வ�� உ�ேள இ�ைல. ெமா�தமாக ஐ�� அைறக� கா�யாக
இ��த�. ேநேர வ�ைச�� கைட��� இ��த அைற�� ஓ�ேன�. �ற��
பா��தா� யாேரா ஒ� நாதா� பய� டா�ெல� ��ைட ம��காம� ஒ����
ேபா���கேவ���. �� ���� ம�ச� �ற��� ��� ��டா� ஈர�.
இவ�க� எ�லா� எ�ப� ெப�க� இ���� ��க�� வா��றா�கேளா
ெத�யா�. ஒ���� ேபா��ேபா� �� ��� ��� தா� ேபாகேவ���
எ�� �ட ெத�யாதவ��� எ�லா� எ�ப� இ�ேக ேவைல �ைட�த�? அ�79

ச�, இ�ட��� எ�றா� �����ெகா�� ேபச�ேத��தவ�க� தாேன!

எ�த ஒ� ெபா� க��� அைறக��� �தலாவதாக இ���� அைற��
தா� ேபாகேவ��மா�. உள�ய� ஆரா���� ப� ெபா�வாகேவ
எ�ேலா�� கைட��� இ���� அைறைய தா� நா�வா�களா�. அதனா�
அ� அ��தமாக��, �தலாவ� அ�க� பா��க�படாம� ��தமாக��
இ���மா�. அ�த அவசர���� எ�ேகா வா��த� �ைள�� �ல�பட,
உடன�யாக, வ�ைச�� �தலாவதாக இ��த��� ஓ�ேன�. ��தமாக
இ��த�. �� உ��ைட�� ��சாக இ��க, ��ைட ���� அைத சர
சரெவ�� இ��� ���� இ� �� கவனமாக ���ேத�. அ�ப�ேய ����,
��ைஸ இற�� ஆயாசமா� உ�கா��ேபா� தா� ேபா� அைற�� கத�
�ற��� ச�த� ேக�ட�. �ேச யாேரா வ����டா�!

யாராக இ����? ெம�தான ��� ச�த�. நா� இ���� க���
கத���கா� ெவ�ேய பா��கலா�. ெவ��� இ��� பா��தா� உ�ேள
ெத��மா? இ�த �ைல�� எ�ைன பா��� ��வானா? இைத எ�லா�
க���ேபா� கவ��கமா�டா�களா? ச�, யா� தா� வ�தவ�? இ�த ���
எ�ேகேயா ேக�ட ��� ஆ�ேச! கத����ைன உ���பாக கவ��க
ஆர���ேத�. க��க�� �ைற�� அக�ப����த க�ணாகரப�லவ�,
�ைற நடமா�ட�கைள, தா� த��வத�காக உ���பாக கவ����ெகா��
இ��த� தா� ஞாபக� வ��ற�. �டேவ இ��த �லவா�க�� அச�ைட
ஆ�ச�யாமா� ேதா��ய�. அவைன�ேபா� எ�ப� ேசாழ� ஒ�றனாக
�ய��தா�க�? அட க�மேம! க���� இ���� ேபா� கட��றாவா?
ம�றவ�� இ�ப��தா� ஆ� ேபா�� ேபா� ஏ��� மாறாக ����பானா?
இ����டாக பா���� ெபா� அ�த ஆ� கட�� ேபாவ� ெத��த�.
கட�ேள இ� அேத �� தா�. ச�ேதகேம��ைல. இவ� ஏ� இ�ேக
வ�தா�? நா� இ���� ேநர� பா��� தா� வரேவ��மா? என�� தா�
யாராவ� அ��� இ��ப� ெத��தா� ஒ��ேம ேபாகாேத! ப�க��
அைற�� தா� ேபா�றா�. ஐேயா இவ��� நா� இ�ேக இ��ப� ேவ�
ெத������ேமா? நா� க��� ேபா��ேபா� ட� �� எ�� ச�த� வ��
அவ� ேக����டா�? ஐேயா அவமானமா� ேபா���ேம! ஆ�டவா ஏ� 80

இ�ப� ���� ���� எ�ைன ேசா���றா�?

இர�� கா�கைள�� ����ெகா�ேட�. �� அவசர அவசரமாக அவ�
டா�ல� ���ைன ��� ேப�பரா� �ைட��� ச�த� ேக��ற�. ���
ெவ�ைள�கார�, ெவ�க� மான� இ�லாதவ�. ப�க�� க����
ஒ��த� இ���றா� எ�ற �வ�ைத இ�லாம� க� �� ச�த�ேதா�
�வேன எ�� ேபாவா�. அட அவ��� எ�ப� �வைன ெத���? க����
எ��� கட�ைள �ைன��ேற�? ஆ�க� ெபா��தவ�, ஆற�ெபா��ப�
தா� உ�த�. �� ������� ேபாக���. இர� ேவ� ட��லா�ட�
ப�பா� பழ� ேச��� சா���ட�. நா�ற��� க��������வா�.
ெகா�சேநர� தா�, அட���டலா�. ஆனா� �� நா� இ��பைத ச�ைட
ெச�வதா� ெத�ய��ைல. அவ� பா���� ேய�ேவ எ�� ேபா��ெகா��
இ��தா�. அவ� ச�பா�� �ட மர அைட���� �ழா� ெத��த�. அ�டா�
�ரா��. இவ��� எ�வள� ச�பள� வ��? எ�ைன �ட அ�க� தா�.
எ� ச�பா��� �ரா�� என�ேக ெத�ய��ைல. ச�பா�ைத ெகா�ச�
உ�ேள இ����ெகா�ேட�. ஏ�தா� இ�த க��� ப�க�� மர
அைட���� �ேழ இ�தைன இைடெவ� ���றா�கேளா!

என�� இத�� ேம� அட�க ��ய��ைல. ெகா�ச� �ய��க��
ஆர������ட�. ஜ���க��� காைளைய அட��வைத �ர�
எ��றா�க�. இைத எவ� அட�க ����? நா� �ரனா ேகாைழயா?
ேவ�டா�. இ��� ெகா�சேநர� தா�. �ேச ெஜ�� தா� எ�ைன
த��க���றா� எ�றா� �� �டவா! மனேம �லா�� ���! ேபசாம�,
ெவ�க� பா��காம� ஆ� ேபா� ��டா� தா� எ�ன? ஐேயா ேவ�டா�
இ�த �ஷ ப��ைச! என�ெக�� அ�வலக��� ஒ� ம�யாைத இ���ற�.
அவமானமாக இ����. இ�தைன அட����� இ� ஆ� ேபானா� ச�த�
ேவ� இ��� ெப��� ேக���. அ��ற� எ�த �க�ைத ைவ���ெகா��
அவைன பா��ப�. ேவ�டா�. ம�தனா� �ற�தா� எ�ேபா�� dignity �க
���ய�.
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�� ������டா�. ெவ�க� ெக�டவ�. இ�ப�யா ஒ��த� க���
ேபா��ேபா� ச�த� ேபா�வ�? அ� ேவ� அ�த நா�ற� நா��ற�. எ�ன
க�ம�ைத ேந�� சா���டாேனா! இ��� ���த ஆயாச��� ெப����
ேவ�. �ேச நா� ��� நா� வ�� �மம�யா� க��� �ட ேபாக��யாத
�ைல�� ேபா���ெட�. ஆ, ��� உ��ைட உ��� ச�த�. இ� ேபா�
��வா�. ச�பா��� அைச�ற�. ேபாடா ராசா ேபாடா.

�ற�ப�� ��டா�. இ��� ��ப� ெசக��� தா�. ைகைய க��,
�ைட����� ேபா���வா�. இ� ஒ��த�� இ�ைல. ��ம�யா�
ேபாகலா�. ப�� ெசக��� தா�. ப��, ஒ�ப�, எ��, ஏ�, ஆ�, ஐ��,
ஒ��! �� கத� �ற��� ச�த� ேக�க, அ�பா� இ� வா��ைக�� ��ம�.
ஆயாசமா� க�ைண ���ெகா�� ஆ� ேபாகலா� எ�� ெர�யா��
ேபா� தா� ��தாக ஒ� ேப�� �ர� ேக�ட�.
Hi Jim, how are ya?
Great Thanks .. Yourself Peter?
ஐேயா ��டரா? எ�ட கட�ேள!

������: இ�த கைத�� கா�ட�ப�� உண�ைவ Parcopresis எ��
உள�ய� ��ண�க� அைழ�பா�க�. ப�க��� யாராவ� இ��தாேலா,
இ��ப� ேபால �ரைம ெகா�டாேலா அவ�களா� இய�பாக இய�ைக
கட�கைள க��க��யா�. இ� ப��ய ேமல�க �வர�க���!
http://en.wikipedia.org/wiki/Parcopresis
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ெப��ைய� �ற�� பா��தா�

அ�� நர��ம�

�ைவயான, அேத சமய� சமரச��லாத அ��ய� க��ைரகைள த���
எ��� ெவ� �ல அ��யலாள�க�� ஒ�வ�. ந��� ’ெகாைள காைத’
மா��யான ���யாசமான கைதக�� எ�� �ய�க ைவ�பா�.

எ�ப��� இ�� ெப��ைய� �ற�� பா����டேவ���.
எ�ன�தா� இ���� உ�ேள? எ�ப��தா� இ���� அ��லக�?
இ��டா� இ����, க� ச�யா�� ெத�யா�, �ழாவ ேவ���. ஆப�ைத
உண��தா� ெப��ைய ��� ஓ���. எ��ைச எ�ப� ���ய��ைல.
ெந�ய கா�க� ெகா���� ேவக��� ஓ���. ெப�ய �ைச ப��ர�.
பா�ட� ��பா�ட� கால�����ேத எ� �ல�தா��ேக ெப�ய �ைச.
அேம��கா, ஆ����கா என க�டெம���� ேவ���� கா���னா��
�ைசைய� கைளேயா�. �டா�ப��� டால� கா�ைய இ��� �க�ைக���,
ெம�க� டா�ேகா ெப��� எ��லாடா�கைள வாெய�லா� �� வ�ய
பக�ேலேய ���ைக���, இட�ப�� �ைசைய ம�ேயா�. எ� ெசா�த
�ராம���� இ�வாேற. ேதவ� மகென�ன, அ�ைத�ேக �ைச �ைள���
எ�க� �ல���, ேதவ�� ெத�வ����� �ைச உ��.
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�ைசைய ச�ேற ����, ��ைக� ����, நா�க� ேம�பா�ைவ பா��தா�
அேநக� அ�ேப�. அல� ஒ�வ�. பய�.
பய�. உண��� ச��த ம�ெறா� உண���. காெட��� �ெட��� க��ட
ெவ��டெம��� ���� எ�க��� அேநக� ெப�க��� எ��ட� பய�.
எ� ���� �ைச�� பய�. �����ெந���மா� அைலபா�� எ�
������� பய�. அ�க� அ�ழ ஆைடய����ள அண�ைக�� அழைக
அ����ேவேனா. க�ணா� �ேரா���� கைள�� கைளெப��
கா�ைகைய� க�ண����ேவேனா. இ�ைல க�ன��� எ�ன� காய�
எ�மள�� க��� ஏேத�� மாய� ெச���ேவேனா.
ஒ��ெமா�த ெப��ல���ேக ச�ஜாடா� எ��ட� எத�ேகா பய�.
பர�பர� பய�. ெதா�டா� ����� ெகாைல�� ெச�ய����� இ�வைக�
ெப�கைள�க�டாேல என��� பய�.
தா�தா இ��தவைர ேலசா� உண��த�, இ�� அவ� ேபான�ற�
உைற��ற�. உைற�ற�.
தா�தா�ட� ெப�பாட� ேக���தா� பய�. அ������தா�
அ��ண�� பய�. ப�ெர�ற ெவ��ச�ைத� க�டா� ஏ�ப�வ�.
அ�ைய�� ஆ�வ�� ஆ�ச�ய�� ப�த���� கல�த பய�. கட�ேளா
க�தசா���ைளேயா எ�� இன�காணா உண��.
பய�. அ� ப�ேயா� ேச���ய��� எ� பழ���ைமயான உண�வ�ேறா.
இ��த�� �ர�தர���� இைற ேத��, எ� ������ ெதாட������
�ைண ேத��, நா� எ�பேத நா�க�� ஒ�வ� என �ழ��வத�� �ழ��
வாசமதைன� ெத��ேதா�� சாதாரண என��� அ� உ��ண���
உைற�தத�ேறா. எ�ன, பய��� �ல��� நா�� வர��. என�� அ�வா�
�கழா�.
ச� �ஷய���� வ�ேவா�. ெப��யா, ெப�ணா?
ஒ��னா� ம�ெறா��.
ெசா��ேற�.
***
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நா� ஒ��� அ��ரா� இ�ைலதா�. எ� வய��ேக�ற இளைம
����தா��, ஊ� ெப�க�ட� ச�வ ஜா��ரைத. காரண� இ���ற�.
அழக�மைல ���ழா�� ேகா�� �ட��� ேமாகனா�பா ஆ�ட�ைத
ர����ெகா����த ஒ����� ேமலா�� �லகைல ெவ��சமா இ��டா
என� ெத�யாம� ப�க�� ��ட� உர�யப����த எ� தா�தா க��,
ம���… ம�ைக�� ம��ைகைய �கர�தா� ���தாரா�; ெப�ைம��
மய�க���, ெந���ட ெந��பா�, மன� ெசயல�ற பயமா�, ைம��ட
ந�ைக�� ெபா���ட மனைத� ெதா��…
��வாளா பாத�; கா�� ேபா����தைத கழ��… கழ��� ைக��ட
கா�கைன சவ��…
அ�சய� ���ெகா�ட தா�தா த�ெக�� ஓ�…
ேகா��ல எ�ப� தா�தா ெச��� எ�� ேக�டா� ப�� ெசா�லமா�டா�.
இ� ஆ��� ஏ�ப�� இய�பான ெப� கவ���டா; நா� எ�ன இ�ப
ேக���படறா மா��யா ெச�யேற�. அவ ேவ� �ல��ைலயா, அதா�
எ�ன அவ���� ���கல. பய�. ஆனா பா�, அேத ஆ�ட��ல ப�க��ல
ஒ��த� ஒ�த�வா கா� ைச�ல ெபா�� வ����� ��ட க�ேணாட
ல�சணமா இ��த ஒ���ய ேதா�ல த�� வா��சா�. அவ எ�ன
ெச��பாலயா அ��சா. இ�தைன��� பா�க ச��கமா�டா�. ஏ�னா அவ�
அவ �ல�. ெப�ேணாட ச�லாப� இய�பா அைமய��டா. இ�வள� ஏ�,
அேத ஆ�ட��ல ப�க��� ����� ��னா� ���, ேமைடல ஆ�ன
ேமாகனா�பாவேய வ�சக� வா�காம ஒ��த�… இ�தைன���
அ�தா��� எ�ன மா�� �ச �ட �ைடயா�. ப�, அ�த ��. ஏேதா
அ���� அவ��ட ெச��பால மரண அ� வா��னா��, தல த��ய�
த�டா� ���ய�.
தா�தா இைதெய�லா� ெவ��பைடயா ெசா�வாரா எ�ன. என�ேக ேப��
வரா�. �ழ���� எ�ேக. நானாகேவ உண���ெகா�ேட�.
தா�தா ேப��ழ�த� அ�பா�� மரண���. இ�ப��தா� ேதா���ற�.
அத�� ��னா� அவ� ேப����தா�� நா� �ழ�ைதய�லவா.
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ப��� ப��� பற���ட ஒ� கால���, உணைவ� ���ய ��ற���காக
அ�பாைவ ��� காலா� ���ேத ெகா�����றா�க� �ராதக�க�. �ற�
வ�த கலவர��� உ�றா� உற�ன� எ�� பல ���ப�கைள
அ��ராதக�க� இ�ட �ைக ஆ�ெகா����ட�. மரண� �ைக.
அ�ேபா� என�� ��வய�. ��ட எ� �ைசைய ����, “த�ெயா�வ���
உண��ைலெய�� ெஜக��ைன அ����ேவா�” எ����ேத�. இ���
எ�பவா� ெஜக��ைன அ��க��. அத�காக�தா� ����� ெந���மா�
இ�ப� ஒ��ேறேனா.
அத�� �� ெப��ைய� �ற�கேவ���.
தா�தா�னா�தா� ெப��ைய அ��ேத�. அவ��காக�தா� இ�� அைத
எ�ப�யாவ� �ற���ட�ேபா�ேற�. ெச�தா�� பரவா��ைல.
ெசா��ேற�.
***
அ�பா, ���ப�, உற�ன� இழ��, ��ச� �� இ��தவ� இட�ெபய���
கால�ேபா��� �ைட�த இட�க�� த����ேடா�. தா�தா�� நா��,
ேவ� �ல�� இ�ேபா� இ�ேக.
இ�� ஊ�� ேம������� அவர� வாச�. �ைறவாச�. ேவைல��
அத�ேக�றா�ேபால ���� ேவைல. அ�வ�ேபா� இ���� �����
என��� ப�� உ��. �ைழ�க ேவ�ேம. �ைழ�� ேவ�ேம. உ�கள�
எ�சா� உட��� �ரேச �ரதானமா���கலா�. எ�க� �ல���� வ�ேற
�ரதான�. ப�ச��� அ�ப�ட �ல�. ப�தா� உ��ட� இ��பைத
உண����.
அ�பா ெச�தா�� ��� வரா�.
அதாேன, ெச�த�ற� எ�ப� ���?
இ�தைன��� தா�தா வா�ைசயாக எ�ைன வள��தவ�. எ� �ைசவைர
வ��யவ�. ேகாப��� அவர� �ைச �����த��� �ல த�ம� ெத����.
உ�க��� எ�ப�ேயா, எ�க� �ல���ேக இ�வைக மர�வ� ஞான�
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அ�க�. ேல�� �ட��யா�. வ�வ�யாக ெதா� உண��� ச�ேகத���
இ�வைக ��பணம�ற ஞாபக�க�தா� எ�தைன.
இளவய�� ��ரட�க இர�க�� எ� ெபா��ேபா��, ந�ப�க�ட�
�ைளயா��. கா��� ஓ�ட�. மர�, ெச�, பர�, கர�, �த�, ��த� எ�� க�
ம� ெத�யாத ச��� ஓ�ட�. ஆன�த� க�யா�ட�. கால��� ெதாட��
அகால��� ஓ�ைக�� ��ேச �����ெம�ற க�ெவ� ��ச�.
அ��� அ�ப��தா�, �ைளயா� ��, வாசைன�ட� ��ேநா���
பய��ேத�. ெச��த உண�� க��தா� எ� வாசைன எ���ைல.
���த ��வ�� ேகாைவ�ெச�வா�மா� என�ெக���
�ற����பவ��காக கா���� �ர�� எ� மகர�த�� வாசைனதா�.
அ�சய� ���ெசா�ட� ����ரா� �ட�தா� தா�தா. அல���ேட�.
வழ�க�ேபால ச�த� வர��ைல.
தா�தா���� ேக����கா�. ெச��.
ஏேதேதா ெசா�னா�; ெசா�ல �ைன�தா�. உைட�த கா�கைள இ���
இ���� தவ��தா�. ���� எ�� �னமா� ஏேதா �ன�னா�.
மா�ைக. ெப��. �ற. உண�. வாசைன. வா��. �வ�க�.
அைம�யானா�.
வழ�கேமா இய�ைக�� பழ�கேமா, ���� �ண�ைத
ைவ����க��வ��ைல. அ�வ�ைசயா� வ�தவ�க�, ைகெகா����
���� ேதா����ைவ���ெகா��, அைலபா���, த�மா�,
எ����ெச�றன�. யா�வ�க�. ��சய� எ�க� �ல��ைல.
�ைச��ைலேய. ஆனா� எ�கைள�ேபா� ப�ச��� அ�ப�டவ�கேள.
அவ�க���� வ�ேற �ரதான�. என�� உத�பவ�கைள ேக�கவா ����,
ேம� ஜா�யா �� ஜா�யா எ��.
தா�தா�� சபல���யா�தா� அ���� ���ெய�ய�ப�����றா�. ெப�
�வகார�தா�. ேபா��த மா�ைக�� மகரா�ைய, �ைஜ�� க���த
வா��ைப ேமேல ����… மாபாதக� ெசயலா�.
எ�ன�தா� ெப� ��த� எ�றா�� தா�தா எ� ��த�.
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தா�தா�ட���� அ��த� பய� ம����ைலேய. மாைல��, காைல��,
க� ��� �������, ெவ��லைக உண��யவ� அவ�தா�. உண�
இைற��ைய, இன� �ண��ைய, அரவெமன ����வ�� பறைவெயன
����வ�� இ��� எ�தைன. தா�தா�ட� எ� கன�கைள
ெச������ேற�.
தா�தா��காக அவ� க�ட அ�த� ெப��ைய� �ற���டேவ���.
***
ெப�� இ���� இட���� அ���தா� நா�க� காைல�கட�க��காக
ஒ���ேவா�. அ�ப� ஒ�நா�தா� எ���ைசயாக க�ேடா� ெப��
இ���� இட���கான வ�ைய.
�ைக�பாைத �ல�த��� எ�கைள இ���ெச�ற� ெப����.
ச�� ஒ���னா�ேபா�, �த�க���ைடேய ���. பா��க� இ���� எ��
ெத���. எ�ைம ஒ��� ெச�யா� எ��� ெத���. ��க� எ�ப�ேயா,
ேதைவெய�றா� எ�களா�� பா��கைள�ேபா� ���� எ��
ச�த�ட����. �ல��� வ�சாவ� அ��. ஆனா� பா��கைள�
ேக�ெச�வ��ைல. பய�. ெப�க� ������ அேத பர�பர பய�.
அ�வ���. �ேவஷ�. �கா��ர�களாக எ�க���� ப�த�. இய�ைக��
�ய�.
எ��� �ல� ஒ���ெகா�வ��ைல. ப��தா� ��. க�ைண�� காைத��
���ெகா�� சா��டேவ��ய�தா�. ெச��க��� ஒேர ப�
வ����தா�. உ�ப�. எ� உண� எ�� பா��க��டா�. ஆகார���
�னேமஷ� பா��தா� வ�சாவ�ேய அ�����. வா�வத�� உ�ப�
இய�ைக�� �ய�ேய. ஆ�ேறா� வா��.
இ�ெபாெத�லா� ெச�த பா��கைள ம��� உ��ேறா�. யம�தா� ேவ�
உ��� வ��றாேன.
இ�ப�� பா��கைள� ேத��தா� அ�� அ���ைற� க�ேடா�. ���
இ�ைல அ�. ெப�ய �ைக. பல� �ைழயலா�. தைல இ��காம�. ��ட�
ெகா���� ைத�ய��� �ைழ�ேதா�. பா��க� இ�ைல. ஆனா� இட�ைத
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ஆரா�வத�� �ரம���க��ைல.
எ� �ச�ஜன�க� கம��� �ம��� வைள�த �ைக�பாைத�� �ழ�� ைக
கா� ����, உ���, ப���� �ர��, ேமேல� வ����ேடா�
ெப���க�ேக.
��ய�ற ெப��. ஒ� ஓ�ைட���ைல. �வார�க� இ�ைல. வ�வ�ெவன
ேத��மர�தா� ஆன� ேபா��. ஒ��த பைழய வாசைன. என�� ெரா�ப�
�����. ந�ப�க����தா�.
�����தைத ெந����ற�கேவ���. பல� ��, �ய��,
����ெகா���, ������, பய��� மல���, வாசைன பர��…
ெப���� கத� ெம�ள உய��த�.
தைலைய �ைழ����…
ப�� எ�� ���ட இ��� அ��ரா��யேம �����ட�ேபா�. ��ய
இ���� �ற�க�� பா�ைவைய ஓ� இட��� �ைலெபற க� வ��த�.
ெப���� கதைவ� ������த எ� ைக ந���ய�. ஐேயா,
ந������ேபா����றேத…
�டமா�ேட�. தா�தா��காக. அவ� எ��ய ெசா��க� அ� எ�ன?
சாவத���� க�ட சாக� யா�? இ�வள� �ர� வ�தா���. உ�ேர
ேபானா�� பரவா��ைல. வா�வ� ஒ��ைற. �ரனா� வா�ேவா�. �ல�
��ைமெய�ன ெச���� �ற� க�ைமெய�ன ெச����.
ஆ� கா�கைள�� உ��, இற�ைககைள� ����, ெவ�ைள� ��� ����
வ�ய, எ� நா�� ���க�னா� ெப���� கதைவ ெந��� �ற��…
�ைஜயைற�� கைரயா�க� அ��த �ைல�� எ� �ைட�த
மர�ெப����� இ���, அத� கத����� ெவ�வ��, ஆ��க
ம�த�� ��சார ஒ� உல�� ����� ���த� கர�பா� ���.
*****
ப��ட� இைணய இத�� ��தா�� மல��காக ந�ப� �த�
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நாராயண� ேக���ெகா�ட�னா� எ��ய ெம�-��ஞான �ைன��
ஒ� வ�வ� |

3

க�ைத
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அ���� நா� அய�ைம

ராஜ ��த�ராஜ�
எ�ைமயான வ�வ��� கா��ரமான க�ைதக� எ��வ� ம��ம�ல,
அவ�ைற� ப�� ��பமாக�� ெத�வாக�� உைரயா�பவ�. தன�ெகன
த�யாக தள� எ��� ைவ��� ெகா�ளாதவ�, அ�வ�ேபா� ம�ற
ப��க�� இ�� ம�ெமா�கேள ேத�� ����� ப��ேப�.

�க ெம�ைமயானைவ;
வாசைன என, க��வ� கத�� தைட
க��� கட�பைவ;
மைழ இற�� ஆழ� ���ய
உ�ளாைட உண�� என� த��பைவ;
க��ைம��� ேத�க� என ெவ�ெவ��பைவ;
க����, கச��� �ட�டாம� ந�ைம�
க����� ����பைவ, ஆதலா�,
பைசெமா� அ��� பய�ைல
நய�ப� இ�ைல, உல��,
வைசெவ� வ��பட� வா��ைக�� எம�ேக.
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(நய�ப� = likable, justiﬁable)

இ��ைம
கா�ைக ஒ��� க���ற��
ெகாைல �ர�ட�
ெவ���, அ�ெகா�
���� க�� அ� ����
உ�� த��ய� ஒ� �றா.
கால� க��க��
அ� ��� இ���
ேவ�ைட� �றெகன� ேதா��யேதா,
த��ய� ����
அேத �றா!

ர�த ச�ப�த�
�ர���ெகா�� ேபா�
அ��க ேவ��ய� இ�ைல
ெகா�ைவ
ஈ������� ��� நா�றேமா
ந���.
92

ெபா��த ப�வ�
அ��� உ��தா நக��த�� வழ�கமா�
இைமகைள வ��� சா���� இர��
உற�க�ைத என��� �ைண�ட�த� �டாம�
�க�க��� யாம��� ந�வ இ��
ஒ��ேயாராளா�� �ட��ேற�
ஈர� �� ��த� ேகா�� �������பா�
அ��ெசய� ெபற��ைல ஆ���
ஊ�-�ழா� க�யாட� ேபால�
���� ெபா� �த�� ேபாயெதா�
ப�வ� கா�றா� ப�ட
கைற�ன� இ� ஊ�� க�பைல ஒ��ேத.
(ஊ�-�ழா = Holi festival
க�பைல = ஆரவார�, noisiness)
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�ழா�க� �ரா��தைன

ேநச��ர�
�ைறய ப�ம�கைள ைவ�� க�ைத சைம�பவ�. இ�த� க�ைதைய� ப��
������ேபா� �ட ’இ� ��� க��ெபா���� ெபா��த� ��ய�’ எ��
�����டா�. ‘வலைச’ எ��� கா��ரமான ���தைழ நட�� வ��றா�.

உ�ளாைட��� ேராம�களா�
த� ேரைகக� எ��� ெப�யா���
�ழா�க� இ���
த� ெமா�ய�யாத கட���கான
�ரா��தைனைய �யா������ற�
ப��ய�� க�களா�
உ�வா��ய கட��
பாைறெயா�� ��ய�
பால���� பாவைன��
உற�க��� ����
உத�க�ட�
�ழ�� த��ய ���� பழ��ற�
ெசய�ைக� ேகா�
��தா� ��ைவ�ட� பழ��
கரமா�
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�ைத�ேதா� இ���
உ�ராத ���
��த ஞாபக� ெச�� �வ�� மாறாம�
�ட�ேதா�� தைர���
���ற��� அ�வ����
ஊ��கா�� ச��க� ����
ெசா�ல�ற ���
�ரகணமைழ
�ன�� க��� �ராக� உ�ழ����
��ய ப��ைய
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��க� த��த மன�

காய�� ��தா��
த�� இல��ய��� �ைனவ� ப�ட� ெப�ற� க�ஞ�. இல��ய���
வ�யாகேவ இ�லற� �ைணைய�� ேத�� ெகா�டவ�. ���ப�, �ழ�ைத
எ�� ஒ��� இ��தவைர, இ�த இத��காக ���� எ�த ைவ�த�
ம��வான அ�பவ�.

�கர�க�� �தள�ைத��
ப�ள�தா��க�� ��ச�க��
ந�ேயா� க��� ரக�ய�கைள��
ஒ�ேபா�� அ��த��ைல
ேதா�ட��� ��க�
�ன�� ����� �����
ப��ைகக����ளாக
இ�தய� ேபா�
கச�� ����றன
நா�க�
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ஜ�ன�க�� �����
�ைளபர��� க�வள���
ெச��� ����றன
ேபா�சா� மர�க�
ஆ���..
ெதா�� ��க�� கன��
ஓயாம� அைல��� ெகா�����ற�
ேபராழ� ��க�
ெப��கட� ஒ��.
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�ண� ���த�

ேபாக�
ச�பகாலமாக இைணய��� க�ைத, கைதக� எ�� �ரமாதப��� வ��
எ��தாள�. இ��� பல �கர�க� ெதா�வா�. ெத�வாக��,
ைத�யமாக�� தன� க���ைன எ��� ைவ��� ��தனாவா�.

ஆ�� ர�� ெப����
க�வைற��
���� க����
�ைழைய ெவ���� ெகா����ேத�
அ� ஏ�
�த�ப வ��� இ���ற�
எ�� ேக��� ெகா�ேட�
�ள� �ழா�� ம��ற�
�� ஓ�க ெகா�ேட இ��த�
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இ�த� க�வைற��
�ண��� நட�����மா
எ�� ேயா��ேத�
இ��கலா�
���� �ண��� நைட ெபறாத இட� எ� ?
மயான��� �ட நட�� ெகா�ேட இ���ற�
�ண��� ஒ� ந� ேபால
�� �� ஓ�க ெகா�ேட இ���ற�
மைழ� ��க� ேபா�
ேயா� �ல� ��
���� ��க� ���� ெகா�ேட இ����றன
ந�ல �ல��� ���த �ைதக� ம��ம�ல
��ெச�க� ந����
�ல �ைள���றன
ெந����� ம���றன
ஆனா� �ைத�த� ெபா��ட�ல �ண���
”நா� கட�ைள
உற� உ�ச��� கைட� ெநா��� ம��ேம
பா���ேற� ”
எ�� உட� �ரயா��த
ெவ�ைள� கா� ெசா�னா�
அவ� கட��� �லாச�ைத� ேத��
��வ�ணாமைல��� ேபா�� ெகா����தா�
”�ல சமய�
ராம ���ணைர� ேபால
ப�ைச வய�க��
��
ெவ�ைள� ெகா��க� எ���வைத�
கா�� ேபா��
அ� �க�வ��� ”எ�� ெசா�னா�.
என�� ராம ��ஷண� ேம�
ஆ�வ��ைல
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ஆனா�
அவள� ���த
� ச���� ேமேல
�ைற��� �ைலக�
அ�த� ெகா��கைள �ைன�ப�����றன
எ�ற ேபா� ���தா�
என�� அவைள� ������த�
எ�ைன� ேபாலேவ
க� ெத�யாத த�ப�க��
க�ெத��� �ழ�ைத
அ�வைத
பத�ற��ட�
க���ட� கவ��தா�
அ�ேபா� அவ� க�க��
கட�� ந���ைக இ�ைல.
எ�பைத� கவ��ேத�.
”�ண��� என��
இ�த இட��� �ல�
எ�� ெசா���
ஒ� அ����� பலைக
இ� ெதா� ேநாயா�க�
�ண��தைத� பா��த கண������
என�� இ��த� ேதா�� வ��ற�
�� ப��த ேயா�க���
���த ��க�
கண ேநர� கட�ைள� ேத��
�ழா���றன ”
எ�� நா� அவ�ட� ெசா�ேன�
”���� �ண��� �கழாத மன� எ�?”
எ�� அவ� ேக�டா�.
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அ�ேபா� அவ� க�க�
�க �ர�����தன.
நா� அவ�ைற வைரய �ய�� ேதா�ேற�
ஒ��ட
என��
அவ� �ைலகைள வைரவ�
எ�தாக இ��த�
ேதா��த பா� ப�� ேபா���த
அ�த ெவ�ைள�கார����
�ைலக�
உைட�த ெகா��ள� ேபால �வ�����மா
இ�ைல
நா� பா��த
�ேத�ய� க��� நாவ� பழ�க� ேபா����மா
எ�� ம��� ���க ��யாம�
ஒ� ேக��� ��ைய இ�� ைவ�ேத�.
க��ேப ��…
அ� என� �ைளைய
அ������ ேபா� �ைள��� ெகா�ேட இ��த�
������
அவ� இற��� ���
அ�த� ேக��ைய ேக�ேட ��ேட�
அவ� ��னைக�ட�
ேபான மாத� தா�
அவ��� ���ய �ைல மா��� ��� ேநா�
க�ட�ய� ப�டதாக� ெசா�னா�
அவ� ஏ� எ��ட� அைத� ெசா�னா�
எ�பைத நா� அ�ேய�
ஆனா�
இ�க�ைத��
எ�த ���� இ�ைல
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எ�� ம���
உ�க��� ெசா��� ெகா�� �ைட ெப��ேற�
ேபா�� ���
கைட�யாக…
அைவ ெவ��த ெகா��ள�க� ேபா�தா� இ��தன.

102

எ�ன ெச�ய இ�த� காதைல?

உமா ஷ��
க�ைதக�, கைதக�, ��ன��ைர ெதாட�க� எ�� ப�ேவ� ப�மாண�க�
ெகா�ட க�ஞ�. க�ைத தர ���மா எ��� ேக�ட�ட� மடமடெவன
எ�� �����டா�. எ�ைமயான �வரைணக�� ஆழமான
உண��கைள ெதா��� ெச�வா�.

இ�� அ� க�ைதைய எ�� �ட ேவ���.
ஒேர ஒ� வா��ைததா� ேதைவ. ெக�ைடக� ��� மைற��
�ளெமா��� கைர��
த�க �� ேபா�ற அ� வா��ைத�காக�
கா�����ற�
இர� பகல�� ����.���� �த�� �ல� வ� ��ட
கா��� ஒ�ைறய�� பாைத��
கா�க� ��ற இட�
உன� மர��� அ�த� ேத���.
�ேயா இ�ெனா� மரமா�
பட�� �ைளகைள ெவ��� பா��க
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ஆைச�ப��றா�
க�ட�ற வா� பர��� பற�தா��
கைட��� கர���� வ�தம��
ெவ� �றாைவ� ��த��. க���� ேகா�கள, வைச�ெசா�க��ைடேய
ஓ� ��ேயா� ேபாலா�
ஒ�ெவா� �ைற��
��� பா��� ��ைம வ�ண�தாலான
�ரணமாகா ஓ�ய�ைத� க�டைட�ேற���� ����
உத�கைள ��� �ர� ேகா����� ேபா�
எ�ேகா ��� இ���
உைடகைள� கைளய ஆர�����றா�.
�ர�க�,ேதச�க� ,ேதக�க�
எ�லாேம ெபா�தாேனா? இ�ேவாைட��
த�க�� ேபா� அ�ெசா� �ைட�தா� ேபா��.
�������ட� �ேட�� ெச�படவ��யா�
����� ெச�ேவ�.

காத� மைழ
�ைல மாத� பகெலா���
ெப�த மைழ��
����� நைன�த
ஈர� இ��� காய��ைல…
இ� எ��ேம காயா�����.
கடலா� ���� காத��
���� �ட��ேற�.
��� ம�ெறா� உலக��
�ழ�படமா�
இய��� ெகா��தா� இ���ற�!
ைக��� ெபா�����த �ைவ
ெகா����ட ��யாம�
ேமக���டா� மைற�� ெச�றா�.
த�ைம�� ��ெச����
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எ�த மல�ம��
இ�ேபா� �ைத�� �ைட��ேற�
ஆ���
�கர�ற ஓ� படகா�
கா����ேப� அ�ேப..
ஒ� ெப� மைழைய
ஒ��� ைவ������
க� ���க�� ரக�ய�களா� ஆனைவ
ந� ��� பயண�க�� சாைலக��
எ�லா வ�க���
ேத�� ெகா�ேட இ��ேப�.
உன� ���� ��ற���,�த��
ம��� ���� வா�� ��யம��� ��கைள
�க��த��ேற�
ேத��� ேகா�ைப����� ���ய
ஒ� ��ைய எ� உத�க� �ைவ��ற�..
ஆ�ைம�� ந�மண�, கா����
கால� ப�ட ப�� ���� வாசைனயா�
�ள��த, �ள �ைத�ேற�
���� மைழ ெபா��ற�
இ��� �ைல மாத�தா�!
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ெமா�ைட மா���

அ�ஜ�யா
இைணய��� உதயமா� ெப�ய அள�� உயர�ைத� எ��ய� க�ஞ�.
எ�ைமயான க�ெமா��� ��பமான ப�ம�க�� ெகா�டவ�.
இைணய��� ஒேர ‘��’க�ஞராக ஏேகா��த ஆதர�ட� கல�� வ��றா�.

ெமா�ைட மா���
அ�தர��ேலா
அ�ல�
��ய அ�ெவா���
அ�வமா�ய க���ேலா
த�ப�கைள
உத����த ஆைடக�
அவ�க�� ேந�ைறய
காம�ைத
�ேராக�ைத
வ�ம�ைத
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ப����ெகா�ேட
உல���றன
��த� கா���
அ��ல���
ைக�����வ� ஆ���
ஓர��ல� �����ெகா��
ஒ� மாத ஓ����
வ� ெச��ெகா�ட
��தாைர� பா���
��வ��த� ச�ைட.
ெவ�நா� ���
ஓ�� ெப�ற தா�தா��
��ச� ேவ����
ஒ�ைற �� ம���
ஈர� காயா�
தைர�� ������த
பா�பா��
வாடாம�� க�ைன�
பா����ெகா�ேட
கா��� இ�ன��
பத�ற��ட� ����ற�

4

க��ைர
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கா��� ப�ள�தா��� இளவர�

��தா�� ெவ�கேடச�
இல��ய�, �ைர�பட�, ெம�ெபா��. என த� ��ப�மாண�கைள��
அ��தமாக ப�� ெச�� வ�பவ�. அவ� எ��ைத� ேபாலேவ அவ�ைடய
வா��ப�பவ�� ரசைன�� அ�ைமயான�. இ�ன�� பல �கர�க�
ெதா�வா�.

ெச�ற இர�� ஆ��க�� நா� வா��த அைன�� ஆ��ல
��க�ேம ����
வ��� வா��தைவேய. இ�� ெப��பாலானைவ என� அைலேப���
வா��தைவ.
அைலேப��� வா��பைத �வ��வத�� ��� அ�த ��ய �ைர��
வா��ப� �க�� க�னமான �ஷயமாக இ���� எ�ேற �ைன�ேத�.
ஆர�ப��� ச�� ���யாசமான அ�பவமாகேவ இ��த�. ஆனா� ���
ேநர��ேலேய அைலேப��� வா����ேறா� எ�பைத மற�� வா����
ஆழ
���த�. அைலேப��� �த�� வா��த ெப�ய நாவ� Twilight நாவ�
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ெதாட� தா�. இ�� ஏேதா ஒ� ெதா��ைய ம��� வழ�கமான ��தக
வ�வ���� ம�ற நா�� ெதா��கைள அைலேப���� வா��ேத�. இ��
எைத
எ�� வா��ேத� எ�� �ைன���ைல. ஊடக� எ�ப� ஒ� எ�ைல வைர
தா�.
இ�� அ��பைடயாக �க�வ� மன� கைத கா�� ெசய� தா� அ�லவா?
��தக�, ஒ���, �� ��, ��� ப���� ேவ� இைணய தள�க���
வா��ப�, கைதெசா���� எ�ேர அம��� ேக�ப� , �ைர�� படமாக
பா��ப� எ�லாவ���� �க�வ� இ�த மன� கைதகா�� �க�ேவ. இ�
வாசக�� பா�ைவ��. எ��, எ��தாள�� ேகாண���� அவ�
ேத��ெத���� ஊடக� எ�ப� ஒ� க�� ம��� தா� அ�லவா? நாவ�,
��கைத, பட�கைத என எ�த வ��� ெசா�னா�� கைதெசா����
அ��பைட
ெசய�பா� கைதெசா��த� தா�.
பட�கைத எ�ற வ�வ� நம�� அ���மாமா, ரா� கா���, ��� கா���
�லெம�லா� நம�� அ��கமான வ�வ� தா�. இைவ ேம��� �க��த
ஒ�
ெப�ய பட�கைத அைல�� தா�க��� இ�� உ�வானைவ. ஆனா�
ேம���
பட�கைத வ�வ�, ப��ம வய� ��வ�க��கான� எ�ற வைரயைறைய�
தா��
ஆழமான பைட��களாக ��வைட�தைத� ேபால இ�� �கழ��ைல.
��வ�க��கான
comics� இ��� ேவ�ப����கா�ட இ�வைக பட�கைதகைள graphic
novels
எ�� ெபய��� அைழ�தன�. ேம�ைக ேபாலேவ ஜ�பா���
பட�கைதக��ெகன
�க�ெப�ய பார�ப�ய� உ��. அவ�க�� பட�கைதக� ம�கா (Manga)
எ�ற
ெபா��ெபயரா� ��ட�ப��றன. ம�கா�� ��வ�க��கான�, ப��ம
வய�ன��கான�, நைக��ைவ, மாய� சா��த�, அ��ய� �ைன�, காம�
என
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ப�ேவ� வைக உ��. இர�டா� உலக�ேபா��� ��னான அெம��க
கலா�சார
பா����, பார�ப�ய ஜ�பா�ய ஓ�ய பா��� இைண�த ��� தா� ம�கா.
அலா�யான உலக� இ�.
****

��ெகௗ�� ��ய�கா��� (Kirikou and the Sorceress) எ�ெறா�
�ெர�� அ�ேமஷ� பட�. ஆ����க நாேடா��கைத ஒ�ைற ைமயமாக
ைவ��
எ��க�ப�ட பட� அ�. �ராமேம அ�த ��ய�கா�ைய க�� பய�ப��ற�.
ஊ��� ெவ�ேய ஒ� ���� த�� இ���� அவ� �ராம�� �ைள�சைல
எ�லா� ெதாட��� அபக����றா�. அவ�ட� ச�ைட�ட�ேபான எ�த
ஆ��
உ��ட� ����ய��ைல. அ�த �ராம��� �ற��� ��ெகௗ எ�ற
��வ� ���� ���� “��ய�கா� ஏ� ெக�டவளாக இ���றா�?”
எ�ற ேக��ைய ேக��றா�. “ஏென�� அவ� ெக�டவ�” எ�ற ப��
அவ���
ேபா�மானதாக இ�ைல. அ�ப� யா�� ெக�டவ�களாகேவ இ����ட
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மா�டா�க�
எ�ப�� உ��யாக இ���றா�. அவ� த�ைன ��� உ�வா��
ைவ������ அ�தைன ��ப�கைள�� தா���ெச�� உ�ைமயான
அவைள அவ�
க��ெகா�� அவைள அவ�ட���ேத கா�பா��வேத கைத.

ெப�ச�� சஃபா�யா எ�ற அபாரமான எ��தாள� ப��ம
வய�ன��ெகன எ��ய
��ன�, “ஆ��ய� இற����டா�” (Teacher’s Dead). ப�� மாணவ�களான
�ேயான�� ரா���� ப���� பலர� ���ைல�� ஆ��ய� ஒ�வைர
���� ெகா����� எ�த பத�ட�� இ�லாம� அ�த இட�ைத ���
நக���றன�. ஊ�� ெச�� ��வன�க�� ப��ம வய� ெகாைலயா�க�
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எ��
���ைர��� ��வ�க�� வ��ைற ப�� உர�க ேப��ெகா������
ெபா�� சக மாணவனான ஜா�ச��� ம��� ஒ� ேக��
உ����ெகா�ேட
இ���ற�. “ஏ� அவ�க� இ�த ெகாைலைய ெச�தா�க�?”. ஜா�ச�
ெகாைலைய
ேந�� பா��தா�. அ�த �தானமான நைட அவைன உ����ெகா�ேட
இ���ற�.
ஏென�� அவ�க� அ�ப��தா� எ�ற ப�� அவ��� ேபா�மானதாக
இ�ைல.
அவ� இ�த ெகாைலைய ப��� ��ப�வேத நாவ�…
ேம�ெசா�ன இ� ஆ�க�க�ேம எ�ைன �க�� பா��தன. ந�ைம���
�ைம��மான ேகா� �க ச�னமான� எ�பைத ��யதா� ம��� அ�ல.
அைத பல
இல��ய ஆ�க�க� ெச���ளன. ஆனா� ��வ� இல��ய� எ�ற
வைரயைற��� ���ெகா�� இ�த ெசயைல ெச�த� �க �க
���யமானதாக
என��� ப�ட�.
�ழ�ைதக� த�க��கான ���ய�கைள க�டைடவ� எ�ப�?
ெசா���தர�ப�வைத �ட தா� வள�� �ழ� அவ�க��� அ��பைத
ெகா�ேட
த�க�� சார�ைத உ�வா���ெகா��றா�க� எ�� ப��ற�. ஒ�
மத�கலவர�ைத ப��ய உைரயாட�� இைட��, “அவ��க
அ�ப��தா�ேண…
எ�லாைர�� ஊர��ேட ெதார�த��” எ�� ஒ� ப�ென�� வய� ��வ�
ெசா�ல�ேக�டேபா� எ��த அ���� ெகா�சம�ல… இ�தைன த�ைடயாக
உலைக
பா��ப� அவ� தவறா அ�ல� அ�ப� பா��க பழ��ய �ழ�� தவறா?
ேசா�டா
�� �த� பவ� ேர�ச�� வைர அவ�கைள பா���� அ�தைன
ஆ�க�க��
���� ���� இ�த ந�லவ�/�யவ� எ�ற இ�ைமையேய
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��ைவ���றன.
“��ெகௗ�� ��ய�கா���” ம��� “ஆ��ய� இற����டா�” ஆ�ய
இர�� பைட��க�� இ�த காரண�தாேலேய �க �க ���யமானைவ
எ��
ப�ட�. அைவ �த� பா�ைவ ெகா���� ��ப�கைள தா��� ெச�ல
ேவ��யத� அவ�ய�ைத ப�� ேப���றன.
இ��� ஆ�க�க�� எேத�ைசயாக ஒேர ேநர��� எ� ைக�� வ��
ேச��தன. ேவேறேதா பட�ைத ேத�� ெபா�� ��ெகௗ�� �மான
�ைலய���
கா����த ெபா�� ஆ��ய� இற�� ��டா��. எ� வா���
எ�ேபாேத�� �க�� அபாரமான எேத�ைசக�� இத� ெதாட���யா�
�க��த
அ�த இ�ெனா� �க��� அட���. �ல நா�க�ேலேய எேத�ைசயாக
Sprited
Away எ�� அ�ேமஷ� பட��ைன கா�� வா��� �ைட�த�. எ�ன
ெசா�ல… I
was blown away. அ� வைர ����தனமான கா���கைள ம��ேம
பா���
பழ�க�ப�ட என�� இ� ேவெறா� உலகமாக ப�ட�. �ழ�ைத�� கன�
இ�ப�
தா� இ���� எ�� �ைன�க ைவ�த பட�. அ�ப��தா� �யாசா���
உல���� �ைழ�ேத�. ஹயாேவா �யாசா� ஒ� ஜ�பா�ய �ைர�பட
இய��ன�.
உல�� ஆக��ற�த Animator எ�� அ��ைற வ��ன�களா�
ேபா�ற�ப�பவ�.
ஆக��ற�த கைதெசா���� �ட. ெகா�ச� பைழய ம�த�. 40
ஆ��களாக
அ�ேமஷ� �ைற�� இ���றா�. உல�� கைட� “ைககளா� வைர��
அ�ேமட�”
இவராக�தா� இ��பா� எ���றன�. இவ� க��ைய
பய�ப���வ��ைல.
இவர� பட�க�� ஒ�ெவா� கண�� இவர� ைகயா� வைர�த
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ஓ�ய�களா� ஆன�.
��ெகௗ ம��� சஃபா�யா�� நாவ��� �� �யாசா���� �ைழ�த��
ஒ� �க�ெப�ய ந�ைம இ��த�. அ��� ஆ�க�க�� சாரமான
“க���/ெவ�ைள ��ப�கைள தா�� ேத�” �யாசா��� எ�லா
பட�க ��� �யா�����தன. �யாசா� இய��ய �த� �ைர�பட�
ெநௗ�கா, கா���ப�ள�தா��� இளவர� (“Nausicaa, the Princess of the
valley of the wind”). 1984� ெவ�வ�த பட� இ�. இத�� இர��
ஆ��க��� ��� இேத ெபய�� ஒ� பட�கைத வ�வ நாவைல ஒ�
ஜ�பா�ய
ம�கா இத�� ெதாடராக வைரய ஆர������தா� �யாசா�. 1982, 83ஆ�
ஆ��க�� அ�நாவ�� �த� இ� பாக�கைள ������டா�. அ�த
இ�
பாக�கைள அ��பைடயாக ைவ�ேத 1986ஆ� ஆ�� இ�த �ைர�பட�
எ��க�ப�ட�. ஆனா� அ�த நாவ� ேம�� 10 வ�ட�க� அ�த இத��
ெவ�வ�� 1994ஆ� ஆ�� �ைறவைட�த�.

1982 – 1994… 12 ஆ��க�. ெநௗ�கா நாவ� ஒ� ெப��கன�.
��ைமயான
�� வ��� 1300 ப�க�க��� ���� பட�கைத இ�. �ர��
எ��கால��� �க�� கைத. உல�� �க�ெப�ய ேபா� (Seven Days of Fire
எ�� இ�த �க�� ����ட�ப��ற� நாவ��) உல�� வள�கைள
எ�லா�
மா��ப������ற�. உலைக �ஷ�கா�க� ���� ேவகமாக பர���றன.
அ��ஷ�கா�கெள��� �க�ெப�ய ���க�, வ��க�… இவ��ட�
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ஓ�மா என�ப�� ஒ� ரா�சச ��� இன�. ேவ� உ��ன�கேள இ�ைல.
உல��
எ��யைவ ேதாேரா��யா ம��� ேடாேரா� ஆ�ய இ� ெப��
ரா��ய�க�� �ல
��ய நா�க�ேம… �ல�� வள�� அ�தானதா� ேதாேரா��யா��
ேடாேரா���
ெதாட��� ேபா�� ஈ�ப���றன. இ�த ��ய நா�கேளா இர��� ஏேதா
ஒ�
ெப�� ரா��ய���� ேபா�� உத�ேய த�க�� த�நா� அ�த��ைன
த�கைவ���ெகா�ள ேவ��ய �ைல… அ�ப� ஒ� ��ய நா� தா�
கா���ப�ள�தா��. அ�� கா�� �க அ�கமாக ��வதா� இவ�க��
�ல�ப�� �ஷ�கா��� பரவ��� ப�யாகாம� இ��த�. இ�த நா���
இளவர�யான ெநௗ�காைவ ���ேய இ�த நாவ� �ழ��ற�. ேபா� எத��
எ�ற
ேக�� அவைள �ர���ற�. ேதார��யா���� ��� ேடாேரா�����
ெச��றா�. இர�� ெப� ரா��ய�க�ேம ேபர�� ��ட� ஒ��ட�
ேபா��
இற����ளன. அைத ��ய��க ேபாரா��றா�. இைவ அைன�ைத��
சா��க
வ��� �க��த �ைன�றா�… ேடாேரா� பழ�கைதக�� ��ப��
வ�ைகைய
ப��ய ஒ� ���� உ�ள�. அ�த ����� இ��பைத ேபாலேவ இவள�
வ�ைக�� �க�வதா� இவைள உல�� ��ப� எ��� கட�� எ���
ந��� ��ட� ஒ��� உ�வா�ற�… ேபா�, � ழ�ய�, ெப���ைம,
மத� சா��த அர�ய� என பல தள�கைள ெதா���ெச��ற� நாவ�.
ஆ�ர�கண�கான ம�கைள ெகா�� ���� ேபர���ேபாைர �க����
ேதார��யா ம��� ேடாேரா� ரா��ய ம�ன�க�� ஒ� வைக�� �ழ��
ைக�கேள என ��ைவ�ப�, அைனவரா�� அ�ெவ���ட�
பா��க�ப�� Worm
Handlers (ெப�ய ���கைள வள��� அவ��� உத��ட� ேபா�கள���
�ண�க���ைடேய ெபா��கைள ேத�� ��ட�) எ�� இனம�க��
வா��ைக��� �ைழ�� அவ�க� தர�� �யாய�ைத ெசா�வ� என நாவ�
115

��வ�� அவ� உ�வா��� ��ப�கைள அவேர உைட�த வ�ண�
இ���றா�.
இ� ஒ� வைக�� ��னா� வர�ேபா�� அவர� எ�லா பட�க��� அவ�
ெதாட��� ெச��ெகா�ேட இ��த ெசய�. எ���ைல�� ���� ம�த��
�யாய�ைத�� அல��பா���� ப��வ��ட� (Empathy) உலைக� பா��க
�ழ�ைதக���� க���ெகா��க ���ெம��, அைத�ட ெப�ய
���ய�ைத
அவ�க��� நா� த���ட ��யா� எ�ேற ேதா���ற�.
மைன� க������த ேநர�. ந�ல �ைர�பட�கைள� பா��ப� தா�� மன
ம������� �ழ�ைத�� ஆேரா��ய வள������ உத�ெம�பதா� ஒ�
மாத� ெதாட���யாக �யாசா��� பட�கைள� பா���� ெகா����ேதா�.
Laputa, the Castle in the Sky� �வ�� அவர� ச�ப��ய படமான Ponyo
வைர அைன�ைத�� �க�� ர���� பா��ேதா�. பட� பா��ப�, அ�
���த ஒ�த �ம�சன�கைள� ப���� ெகா�வ�, �வா��ப� என எ�
வா��� ஆக��ற�த த�ண�க�� ஒ�றாக மா�ய மாத� அ�.
�யாசா���
பட�க� அலா�யானைவ, எ��� அ�க� ��யைவ. கன�����
உ����
வ�த வ�ண�களா� �ர��யைவ. க�ைணைய பாடமாக ேபா��காம�
�ழ�ைதக��
ஆ�மன��� இய�பாக ப�ய�ட� ெச�பைவ. ஒ�னைர வயதான எ�
மக���
�யாசா�ைய அ��க�ப���� நா��காக� கா�����ேற�.
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������ : இ�த பட�ைத�� நாவைல�� ������� இ� ����
இைணய��� ேத�யெபா�� ெநள�கா ப�� அவ� அ��த ஒ� ��ட
ேப��
�ைட�த�. ெபா��ஷ� அ�. எ��த� எ�� ெசய�பா��� ஆ�வ�����
எவ�� ��சய� ப��க ேவ��ய ேப��. ஒ� எ��தாள� த� பைட���
�� இ��த ��ட�ட� (அ�ல� இ�ைம) �����, எ��த ���க�
�����, ெசா�லாம� ��ட �ஷய�க� ����� பைட��� �ைதக�
����� ேப�வ� பைட�ைப� ேபாலேவ ���ய��வமான� என� ப��ற�.
அ�த ேப���கான ��� : http://www.comicbox.co.jp/e-nau/e-nau.html

�ல ���க�
ெநௗ�கா (�ைர�பட�) :
http://en.wikipedia.org/wiki/Nausica
%C3%A4_of_the_Valley_of_the_Wind_(ﬁlm)
ெநௗ�கா (நாவ�) :
http://en.wikipedia.org/wiki/Nausica
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%C3%A4_of_the_Valley_of_the_Wind_(manga)
��ெகௗ�� ��ய�கா��� :
http://en.wikipedia.org/wiki/Kirikou_and_the_Sorceress
ஆ��ய� இற����டா� :
http://www.thebookbag.co.uk/reviews
/index.php?title=Teacher’s_Dead_by_Benjamin_Zephaniah
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த�� நாவ�க�- ஒ� அழ�ய� பா�ைவ

அ�யனா� ��வநா�
இைணய��� த� எ���கைள �� ���� ெகா�� இல��ய உல��
�ரேவ������� எ��தாள�. இவ�ைடய ப��க�� வ�� உைரயாட��
என�� �க�� ���த பா��ர�. த��ைன���, பைட���க�� ��க
எ��தாள�.

த�� ��கைதக� எ��ய உயர�ைத இ��� த�� நாவ�க� எ�ட��ைல
எ�ப� ஒ� சார�� க���. இைத ��வ�மாகேவ �ராக���ேற�. த��
நாவ�� வரலா� 130 வ�ட�கைள� கட������� �த� அ�ப�
வ�ட�க�� எ�த�ப�ட நாவ�க� எ�ைண�ைகயள�� �க��
ெசா�பமானைவ. த�� நாவ�� வள��� எ�� பா��ேதாமானா� அ� 1940
���� �ற�தா� �ரைட�ற�. ஆக கைட� எ�ப� வ�ட�க�� த�� நாவ�
�ழ�� �க�����ப� ��சய� ��� பா��ச�தா�.
பைட�பா�யா� என�கான ேத��க�, அர�ய� பா�ைவக� உ�ெட���
அவ��� தா�க��லா� ஒ� ேத��த வாசகனா� எ� வா�ேவா� பய��த
நாவ�க�� �லவ�ைற உ�கேளா� ப���� ெகா��ேற�. இைத ஒ�
�ம�சன� க��ைரயாக எ��வைத� கா���� வா��� மன��
அ�பவ�களாக எ��வைதேய �����ேற�.
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சம கால��� வா��� எ�ப� பைட���� �கரான ஒ� ெசயலாகேவ
பா��க�ப��ற�. பைட�ைப�� வாசகைர�ேம �ரதானமாக� ெகா�ள
ேவ��ய, பைட�பா�ையேய த� பைட��� இ�ெனா� வாசகராக
மா�ற���ய �ழ� இ�. இ��ழ�� �த��ர�ைத� கண��� ெகா��
பைட��கைள ������ேய இ�த� க��ைரைய எ�த �����ேற�.
காலக�ட�, தர வ�ைச ேபா�றவ�ைற� கண��� ெகா�ளா� என���
���த நாவ�கைள� ப��� க��ைரதா� இ�. ஆகேவ எ� �த�? எ�
இர�டாவ�? எ��ற ெதா� இ�� �ைடயா�. கால வ�ைசைய��
கண��� ெகா�ளாம� ெவ�� மன�ப�வாக ம��ேம இ�க��ைரைய
அ�க� ேகா��ேற�.
இ�த வ�ட��� ந� வா��� பா.ெவ�கேடச�� தா�டவராய� கைத ைய
வா��� ���ேத�. ெச�ற வ�ட இ���� வா��க ஆர���த ஆ�ர�
ப�க நாவ� இ�. ஒ���டள�� இ�வைர��மான எ� வா���� �க அ�க
அள� கால�ைத எ���� ெகா�ட நாவ�� இ�தா�. எ�ைன ஈ��த �த�
�ஷயமாக� ��ட ����வ� இ� கைத இய��� தள�. அ��ய
�ல��ரேதச�க�� �வ��, வரலா��� பயணமா� இ��யா�� �ைழ��,
ெதா�ம�க�� ��வைட�� ெந�ய பயண�தா� இத� கள�. பைட�பா�
தா� வா��த, தா� ந�� அ��த, தள�க�� ம��ேம இய�க ேவ���
எ��ற எ� எ�ண�ைத�� இ�நாவ� மா��யைம�த�. பைட�� மன��
எ�ைலக� என நானாகேவ ���� ெகா�ட பல �ஷய�கைள��
தா�டவராய� கைத தக��த�.
ப�னாறா� �� �ரா�ைச ஆ�ட� கால� க�ட��� �த�க�ட� கைத
ெசா�ல�ப��ற�. ப�ேவ� வைகயான ��ய �ல��ரேதச�க�
���யமாக��, �ைனவாக��, மாய யதா��தமாக�� நாவ�� ெந�ய
வ�ெய��� ப�வா�����ற�. மத�க�, சட��க�, ந���ைகக�
யாவ�ைற�� கைதேயா� ���� �ைண����ப�� ஒ� ��
பைட���கான உ��ரவாத�ைத அ���ற�. ����ரா� ச��� �ல�
ெப�ணான எ�னா� �� காத� ெகா�வ�- ஒ� மாய� கா���
அவ�க���� �க�� கல�- அத� ெதாட���யா� க�கைள இழ��
�ேநாத ேநா�ைமயா� ���க�ப�� எ�னா�- அவ� நல�ெபற
ேதைவ�ப�� ���ைச�காக ����ரா� ேம�ெகா��� சாகஸ� பயண�
இதா� தா�டவராய� கைத. இ��யா�� �ைழ�� ஆ��ேலய�க���
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இ��ய ெச���க�� �� பட�� ேபராைச. இ��ய� ெதா�ைம வா��
யாவ�ைற�� சா�த, ெபள�த மத� ��ன�ேயா� ��� இ��ப��
இ�நாவ�� ம��ெமா� த���வ�.
பா.ெவ�கேடச�� ெமா�, அவ�� வரலா� ம��� �ல��ரேதச�க��
�தான ���த அவதா��� இ�நாவைல� க��தமா� எ�த
வ�வ������ற�. ேம�� இ�கைதைய �க���� கா�ட� ேதைவயான
அ�த��, அத�கான உைழ��� வா��பவ�கைள �ர���க� ெச��
���ற�. இ�நாவ�� அ�நாத� �ரா� காத� எ�பதாக�தா� இ��க
����. காத� ம��ேம ெதா�ம�க�� �வ��, ந�ன��� �ைள��
மாய�க�� �ைள�க ����. தா�டவராய�� �க�வ�� அ�தா�.
இ�நாவ��கான ��வான �ம�சன�ைத எ�� �ட ேவ��� எ��ற
ேபராைச என�� உ��. அ��த வ�ட��லாவ� அைத� ெச���ட
ேவ���.
ச�ப��� ப��த �வார�யமான த�� நாவ� த��மக�� ெவ��� ��.
இர�ேட நா�� ப��� ���த ேவக�, நாவ�� இ���ற�. �ரா�ட���
������ எ� ���ப��, ெப�யா� சா��� த�ைம�� இ�த நாவைல
���ப�ேதா� ப��க உத����கலா�. ��ெப�� அ�ைட������
���ர��� ���ல� ேத�� பய��ப� எ�ப� எ�தைன �வார�யமான
ஒ� ைலன�! ஒ� நாவ� இ�மா��� ����� �வ��வ� ெப��பாலான
வாசக�கைள ஈ����. நாவ� உ��யள�� இ� �ரமாதமான அ���ைற.
ச�யான� தகவ�கைள, த�ழக��� வரலாைற, �ைனேவா� இைண���
ெசா�����ப� இ�த நாவ�� இ��ெமா� �ற��. �ைன�� வரலா��
ச�யான ��த��� கல�க�ப����பதாக�தா� உண��ேத�. எ�ப�க��
நாவ� தடதடெவன ���� எ�ைலைய ேநா�� நக��தா�� இத�� ேம�
�லாவ�யாக எ�த� ேதைவ��ைல எ�பேத எ� எ�ணமாக��
இ���ற�.
இல��மண ெர�� -�ணவ�, �யாகராச� – ேஹமலதா இவ�க�� ப��
எ�ைன ெவ�வாக� ெதா�தர� ெச�த�. ���பா� ேஹமலதா
கதாபா��ர��� கைட� கால மா�ற�க�� அைத �யாகராச�
எ��ெகா�வ�� ��ெட�த�� யதா��த�. ேமல�கமா� இ�த நாவ� ��
ைவ��� ெகா�ைகக�� ேத�� எ�ைன அ����யைடேவ ைவ�த�. ஒ�
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மா�� இய�க�� அத� தைலவ�க�� நாைளயைட�� எ�வா�
பத�கைள� த�க ைவ��� ெகா�ள� ேத�வைட�றா�க� எ�ப�����,
அவ�க�� �யலாப�, ���ப நல� என எ�லா� ���கைள��
ேநர�யாக� கா���ப��� இ���ற�. அ�ணா����� அழ��
வைர��மா� ஒ�வைர�� �டாம� �ம�������ற�. தைலவ�க��
வா�ைவ� த���� சாமா�ய�க�� ந���ைகக�, ெகா�ைக� ����க�
�ற�ழ�� ேபாவைத�� இ�த நாவ� ச�யாகேவ ப�������ற�. ��ர�
கட�� ம��பாளனான �யாகராச� ஒ� க�ட��� அ�ைனைய�
த�சமைடவ� எ�தைன ெப�ய அவல�! த�� ��மா�� த�ழக அர�ய��
இர�டற� கல�த�. அைத�� நாவ� ஒ� ���������ற�.
பால�ச�த����� ர��கா��, ம�ர�ன� என எவைர�� ����டாத
ச��த�ைம�� நாவ�� இ���ற�. �ரா�ட� ���ல������ வ�த
ப����ைகயாள� ந�ைக�� ேப���� பண� ெப�� �ைல���
த�ள�ப�� கால� ேத�ைவ��, இய�க�ைத உ�வா��ய� தைலவ�க��
சம கால� ேதா�ற�ைத�� ச�யா� ப�������றா�. �ைன��
பா��ர�கைள� ெகா�� சமகால அர�யைல� க�ைமயா� �ம���ப��
இ�த நாவ� ���க �க������ற�.
இ��ரா,அ�ணா,எ��ஆ�, க�ணா�� என எ�ேலா� ��� கைத��
வ�� பா��ர�க� க�ைமயான �ம�சன�கைள உைரயாடலாக�
ெசா������ ேபா��றன.ெந��க�கால �சா� க�ைமக���
காரணமாக இ��த இ��ரா�ட� அர�ய� ��� ைவ�பைத ேவதைனயா�
ப�������� ஒ� ப��, அர�ய� ச�ர�க��� சாண�ய ���ைய� ச�யா�
��������த�.எ�ப� வ�ட த�ழக வரலாைற, ேநர�� ெபய�கேளா�
ெவ� இய�பா�, வரலா��� �ைழ��லாம�, எ�த�
சா����லாம�(ெப�யாைர� த����) , சாதாரண ெமா��� த��மகனா�
ெசா�ல �������ற�. எ� வா��பள�� த��� இ� ஒ� ���யமான
பைட��.
இ�த வ�ட��� ப��த இ�ெனா� �க� �ற�த நாவ� �ரா��� ��பா
�� க��. க�ஞ�க� நாவெல��� ேபா� ெமா� ��த�
�ற�பா����ற�. க���� எ�ைன �க�� ஈ��த �ஷய� அத�
ெமா�� க��மாண�. த�ர இ�நாவ�� ப�வா������ ெம� மன�.
அத� �க �க அ�தர�கமான ��ப�. எேதா ஒ� ����� ச�ெடன�

122

தைல�ழா�� மன�� �ேநாத�. இைவ எ�லா�� இ�நாவ�� உ��.
ச�தன� பா���� மன� �ற���� காரணமாக அமலாைவ� ெசா�வதா?
சாராைவ� ெசா�வதா? அவ�� ��கலா� ேபர��தா�
எ�லாவ����மான காரண� எ��ற �ைல��� த�ள�ப��ேறா�.
மத�க�,ச��ரதாய�க� சாதாரண�க�� வா��� �க����
வ��ைறயாக� �ட இ�நாவைல வா���� பா��கலா�. பைட�பா�ைய
ந�� அ�����தா� நாவ�� வ�வ அைம�ைப க��தமான ஆ�ேடா
��ச� என�� வைரய��கலா�. ேதவேதவ��, தா��கார தா�த��,
கட�� ,ந��� பா�ய� கால அ�ைத� ெப���, ைப��ய ெவ�ைம��,
�க�ெப�� வாைத�� நாவ� ���க� ப�வா� வாசக�கைள கைல���
ேபா��ற�. �ைன���� �ஜ����மான ஊடா�ட��� கல��� ��வ�
பைட�� ம��ம�ல வாசக��தா�.
�ல பைட��கைள எ�காவ� யாராவ� ெசா�ல� ேக����ேபா�. ���
அைத� ேத��� �ைட�காம� ேபானா� அத� �� ம�ற எ�லாவ�ைற��
�ட அ�கமான ஈ��� இய�பாகேவ பட��� ���.
ச�ப��� இைடெவ� என�� அ�ப� ஒ� அ�பவ�ைத� த�த�.
��ட�த�ட ��� ஆ��க���� ேமலா� ேத� �ற� ந�பெரா�வ��
�ய��யா� ஒ� நகலாக இ�த நாவ� எ� ைக��� �ைட�த�. மரண���
வாசைனைய ���க வா��பவ�களா� �கர இய��. சா� ப��ய ேக��,
சா� ப��ய வைரயைறதா� இ�த நாவ�. கைத என த�யா� ெசா�ல இ��
ஒ����ைல. ��கலான மன� ஒ�� சாைவ� ெதாட���யாக �����ற�.
சாைவ வா��ைதயா�� �ட அ� வா�ைவ� ேபாரா�டமா���ற�.
���ப� ���ப வா���� நாவ�க�� இ� ���யமான�. ஒ� வைக��
இ�த நாவ� ஒ� �த ேபாதாைம�� ���� ேபா�ற�. ேம�� அ�
அ�ப��தா� ����. சா� எ�பைத இ�தா� என யாராலாவ� அ�தைன
எ��� வைரயைற�� �ட ���மா எ�ன? ச�ப�ைத� ெபா��தவைர,
ச�ப� ேத�� க�டைட�த வைர. அஃெதா� இைடெவ�தா�. அவ��
ேத�த�தா� இ���நாவ�. த��வ��, யதா��த��, ந�ன வா���
ெவ�ைம�� ஒ�ேறாெடா�� ���� �ைண�த நாவ��. ���கமாக
மரண��� �தான �யான� எ��றா� நாகா��ன�. கைத�� �ரதான
பா��ர� �னகர� எ�றா�� அைத ச�ப�தாக� ���� ெகா��� �ற���
வாசக��� இ���ற�. ச�ப� �னகரைன� ேபால�தா� வா��தா� என
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அவைர அ��தவ�க� ெசா��றா�க�.
காத� ���தமான ேதா��ெயா��� ெமா�ைடமா������ ����
த�ெகாைல ெச��ெகா�ள �ைழ�த ெநா��� ��னதாக �னகர�
தைர�� த� சடல�ைத� பா���றா�.பய�� �� வா�� அைத�ப��ேய
ேயா����ேபா� அ�ெநா��� �க��தைவகைள �ச�த� என
அ��த�ப����ெகா��றா�.�� ஒ������ ஒ�றாக சா� �����
ப�மாண�கைள அவ�� �க����ற�.
1.சா� எ�ப� �ச�த�,தா�ெகானா �ச�த�.
2.சா� எ�ப� வா���� க�ணா ச���ர�.
3.சா� எ�பவ� க�கா��பாள�.
4.சா� ம�த�க��காக கா����ட��ற�. கா����த� எ�பைத�
க�ட��த�� �னகர� ��� ச�ேதாஷ�ப��றா�. அ�த எ�ண��
ெந�நா� ம����ைய� ெகா��க��ைல.��ெபா� த�ண��� சாெவ�ப�
இைடெவ� என அவ���� �ல�ப��ற�.���� க���� �������
இைட��ள இைடெவ�, க��ைத ெந��� சா���� காரணமா�
அைம��.ஆக சாெவ�ப� இைடெவ�தா� என ��மானமா� ந���றா�.
ம���றா�.
எ�னா� �ழ��� ேபாக�தா� ���த�.
த��ப�ட �ைற�� எ�ைன �க�� ெதா�தர� ெச�த எ����க��
�தலாவதாக ேகா� ���ண� எ���கைளேய ����ட ����ேவ�.
அவ� வ�ைம�� வா�னா�. அ��கார��லாம� ெச��� ேபானா� ேபா�ற
த��ப�ட �ஷய�களா� உ�வான �ைக அ�ல இ� எ�பைத��
ெத�வாகேவ ����ட �����ேற�. கைலஞ� எ�ேபா�� கைலஞ�தா�.
வா��� ெவ���� ேதா���� அவைன எ�ன ெச���ட ����?
ேகா��� எ����க�� ெத���� அ�ப�டமான ேந�ைம எ� ஆ�மாைவ
ேநர�யா� ெதா��ற�. �ம�சன�ைதேய ைவ�க ��யாம� ேபா�� எ���
இவ�ைடய�தா�. ேகா��� ேட�� ெட���, உ�ேள���� �ல
�ர�க� இ��ர�ைட�� நாவ� வ��� ைவ��� ேபச����. இர��ேம
அதனத� தள��� உ�சமானைவ. காம�ைத��, இயலாைமைய��
மன��ற�ைவ�� இவரா� ��வாக�� ேந�ைமயாக�� எ�த
�������ற�.
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உ�ேள���� �ல �ர�க� நாவ�� ���ைல உள�ய� ப��த
ர���ர�� �ெட�லா�� மனேநாயா�கைள� ப��ன ச�க��� தவறான
��த�ைன கைள�� ெபா��� ஒ� மனநல கா�பக��� ச���த
மனேநாயா�க�� �வர�கைள ப�� ெச�வா�க�.அ��ப�� ஒ�ப� மன
�ைலக� த��த�யா� ெசா�ல�ப������. 19 கா��கைள�� 59
�ைலகைள�� இ��� ெதாட�� பழைமெய�� தைல��� ஆ� த��த�
����க�� �ல ெச��க� ��தைனக� எ�� தைல��� எ�� ����க��
ெதா��க�ப������.ஒ� ஆரா��� ��� வ�வ����, பல
��கைதக�� வ�வ����, ெமா�தமா� பா��தா� நாவ��
வ�வ���மா� இ�பைட�ைப பல �த�க�� ெபா����
பா��கலா�.எ�ைன�ேக�டா� ேகா��� ஒ�� ெமா�த பைட��க�� ஒேர
நாவ�� ெவ�ேவ� ப�க�க� எ�ேப�.
ஏ� மன �ேனாத�கைள�� இய�பா� அ��க��க��டா�? என�ேக���
ேகா� �வா�ன�,�வா�ன��ைம எ��ற பா�பா�க� அ�ற ச�க�ைத
உ�டா�க உத�வ� தன� இல��ய கன� எ��றா�.மன
ேநாயா�,ைப��ய�கார� என சக ம�தைன அைழ�ப� �க�ெப�ய
வ��ைற.ேம�� அ�வாறைழ�க யா���� உ�ைம�� இ�ைல எ��
ேகா� இ�பைட��� அ�வா��ைதக� ��த� ���தமாக ைகயா�டத��
ம����� ேக���ெகா��றா�.
இ�த� ��தக�ைத ப��த ���த�ட� இ�� ெசா�ல�ப������ பல
�ைலக�� நா� இ��பதாக உண��ேத�.எ� �ணா�சய�கைள ஒ�த பல
ந�ப�க� இ���தக��� காண� �ைட�தா�க�.எ��ைடய அபார
ேபா��தன��� காரண�தா� சமதள��� இ���ெகா�����ேற�
அ�ல� அ� ேபா�ற ஒ� ��ப��ைன உ�வா���
ெகா�����ேற�.அ�ப� ஒ� ேபா� ��ப�ைத உ�வா�க
��யாதவ�கைள ச�க� ‘ைப��ய�’ எ��ற�.
நாவ�� ெசா�ல�ப������ 59 �ைலக�� வ�� எ�லா ம�த�க��
அ��பைட� �ர��ைன�� பய�தா�. வா�ைவ� ப��ன பய�.ச�க��ைன
ப��ன பய�.அ��தவ�க�� ம����க� ப��ய பய�.
க�டைம�க�ப�டைவக�� �தான பய�. ��த�கைள ��வத� பய�.
��த�களா� இ�லாம� ேபான�� பய�. ஒ�க�ட��� ���த பய�க�
தா�கா�, த�ைன� கா���ெகா���ெபா���,வ��ைறயாள�களாக
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ச���� மா��ேபா�றா�க� அ�ல� ச�ேத���றா�க�.ெதாட���யான
ச�ேத��த� �ேனாதமான நடவ��ைகக��� அவ�கைள
உ�ப����ற�.�ல ச�ேதக�க� ெகாைல��� �ல ச�ேதக�க�
த�ெகாைல��� ����ேபா��றன.
உ�ச மன� �ற��� �தறலா� ெகா�ட�ப�ட வா��ைத�
ேகா�ைவக�தா� ேட�� ெட���. காம��� உ�ள பா� ேவ�பா�கைள�
கைளவ� �த�, அ�ைப உற� எ�� �ல����� க�� ைவ�ப� வைர
சராச� வா��� எ�லா �ர�கைள�� ேட�� ெட��� ெதா���
ெச��ற�. “ஜா�� உஷா���� ெத�����ட�.ந��ேலேய உ��

எ�����டா�.த�க� ெபா��� ��ைய ����� ெகா�ள
ேவ��மா�.வா��க� ஜா��,ெதாைல�ர� ெச�� ேதாழைம வா�ைவ�
�வ��ேவா�.�ேதா��ர� ஜா��.த�க� கணவ�� உட� வரலா�.அவ�
எ� ேதாழ�”
எ�� மனைத எ�ப�� பா��ப�?
ந�ல� க�ைதகைள ��ேப வா�����தா�� இர�டா�ர�� ஏழா�
வ�ட வா���தா� ந�ல� நாவ�க�� ெதா��� – ஐ வா��க
���த�.1965 ���� 2002 வைர அவரா� எ�த�ப�ட
�ழ�க�,�ைன��பாைத,நா�க�,ந�ன� ைட�,�ல
அ��யாய�க�,இவ�க�,வா���ல�,அ�த ம�ச� �ற �ைன����
எ��ற ெவ�ேவ� ெபய�� எ�த�ப�ட ஒேர தள��� இய���ற
நாவ�க�� ெதா��ைப ெமா�தமா� ப��க ���த�. வா��தவைர ந�ல�
கைத எ�ற ஒ�ைற ெசா�ல ெமன�ெகடேவ இ�ைல. நனேவாைட�� த�
எ�ண�கைள,ெகா�த���கைள, உ����� ெகா�ேட ெச��றா�. அ�
வாசக�ட��� ஏ�ப���� பா��� ���ேதா அைவ கைதயாக, பைட�பாக
உ�மா��றதா எ�பைத� ���ேதா ந�ல�� ச� அவ� பைட��க�� ச�
ெப�தா� கவைல� ப���ெகா�ள��ைல.
�க�� த�ைம�ப��த�ப�ட �ய��� ெவ��பா�தா� ந�ல�� எ���.
ந�ன� அ�ல� ந�ல� எ��ற ெபய�� உல�� ஒ��த��� ேந��
�க�� த�ைம�ப�ட அ�பவ�கேள இவ�� பைட��க�. எ����
ேபாைதைய இவ� ந�� அ�ப������றா�. பரவலா� வா��ப�� �க��
உ� சா��த த�ைம�� ஆ���ேபாவ�� இவர� �ரதான பா��ர���
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இய�பா� நாவ�க�� ெவ��ப��ற�. வள����கா� �க��கா� த�தம�
�ய�கைள ெதாைல��� ம�த�க�� �தான எ�ள��, ேகாப��
எ�லா�ட�க��� ெவ��ப��ற�.
ெப��பாலான வாசக�க� ந�லைன அவ� பைட�த ��லா�� �ல�தா�
அைடயாள�ப����றா�க�. �ைன��பாைத�� �வ� பா��ர� யா�
��லா? எ�� ேக���� எ� மன�� ைப��ய �ழ�தா� ��லா எ��றா�
ேம�� அவ� ��மணமா�� ேபா���டா� எ��ற தகவைல��
ெசா���றா�.இ�லாத ஒ��ைன உ�வா�� ெகா�� உ��� மனைத
�ர���பா� பா��க ேவ������ற�. த�ைன ஒ� ேதா���கைலஞ�
என ெசா���ெகா�ட ந�ல� ேதா�ப�� �ைவய�����க
ேவ���.உ�����ெப�ற ம�தனா� ம��ேம ேதா��ைய ெகா�டாட
����. ஒேஷா வா�ைவ� ப��� ������ேபா� ேதா�பவ�க� ம��ேம
இ�த �ைளயா��� ெஜ��க ���� எ��றா�. ந�ல���� அேத
ேபா�றெதா� மேனா�ைல வா�����க ேவ���.
த� எ����கைள ந�ப�க�ட� ெகா������ �டேவ அ�சல�ைட��
இைண�� ெகா���� வழ�க��, க�த���கான எ��பா���க��,
தாமதமானா� எ�� ேகாப�க�� எ�த பாசா����லாம� �ைனவாக��
ப�ய�ப�����ற�. எ��� வ�க�கைள அவ�க�� ெசா�த
ெபய�க�ேலேய த� பைட��க�� ��டல������ரா�. ந�ல��
எ��ைத நனேவாைட உ�� என �ம�சக�க� வைரய���றா�க�. இ���
�ல� ந�ல� ெப�தா� எைத�� சா��� �ட��ைல என��, ேநா��
தா�க�தா� எ��தா� ெகா��யவ�ைற வாசக�க� ���� ெகா�ளாம�
�ர���பா� அ���றா�க� எ��மா� எ�� வ��றா�க�. அைவ ����
ேத��த வாசக�க� கவைல�பட ேவ��ய��ைல. உ�ைம எ��ற ஒ��
��ய வா�ைன� ேபால இவ� பைட��க�� பளபள��� ெகா����பைத
ெந���னா� அ�ய ����. வா��� அப�த�கைள,�யர�கைள
எ�ளேலா�� ெவ�ைமேயா�� ப���தவ�க�� ந�ல� ���யமானவ�.
��ந�ன� ���தான �ர�ைஞ த��� ஏ�ப�ட ��� ெப��ய�, த��
இல��ய�, ���� �ைல ெமா� ேபா�ற ப�ேவ� �ற��க� த���
�க��தன. பல ��ய க�ைதக� ெப� ெமா��� எ�த�ப�டன. ஆ�
ெப� ேபத��லாம� க�ைதக�� உட� ெமா� ேபச�ப�ட�. ேபாலேவ
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த�� எ����க�� வ�டார வழ��க�� ெச�வா�� ெபற� �வ��ன.
த��� �� ந�ன��வ நாவ� எ��வத�கான �ய��க� பலரா�
ேம�ெகா�ள�ப�டன. �லரா� அ�� ெவ���� ெபற ���த�. அ�த
வைக�� ரேம�-�ேர�க�� ெசா� எ�ெறா� ெசா� நாவைல
��ந�ன��வ நாவ� வைகைம�� ேச��� �ட ����.
இ�நாவ� த��� அகமர���� �றமர���� இைட�டாக ஓ�� ஒ�
���ய� நாவலாக�� கைதயாட�க� ப��ய கைதயாட�க�� நாவலாக��
அைம�����ற�.�ல கைதகளா� க�ட�ப�� த�� மன�தா� ேவ�
கைதகளா� க�ட���க�� ப��ற� எ��ற�. வா��ைதயாட�க��
கவ����� ெமா��� வ�கர�� ந�ைம ேவ� ஏேதா ஒ� உலக��� ��யாத
ஒ� ெவ��� ெதாைல�க� ெச�� ���ற�. காம��,�ண���,
�ல��க�� நடமா�ட�க��, ம�த மன�க�� உ��டாக
பய�����ப�� �ள���ைய ஏ�ப����ற�. �ர��க�� வ�வமாக,
அட���ைறக�� �றலாக, ��த�க�� க��ைட�பாக அ�த�
வைரய��க�ப��றா�. கால�ைத ம�தமா�� ெசா�க� எ�ெக�ேகா
அைல��றன. இத� உ�ளட�க� 24 தைல��க�� ெவ�ேவ�
கைதயாடைல �� ைவ��ற�.வா����ப� எ�பைத �ர�ேயாேட உணர
��வ��. �தறலா� கைதய�லாத கைத ஒ�ைற ெசா�வ��, ம�யமான கைத
ெசா��� பா�ைய தக�����ப�� இ�நாவ�� ��ந�ன��வ
வ�வ���� வ� ேச������ற�.
ெதாட��� இ��கமான எ����கைள ப��ேய ேப�வ� ேபா�ற உண�ைவ
எ��� ேபாேத ெபற ���ற�. இ��க�ைத� தள��த நா��லாைர� ப���
ேபசலா�. ெவ�சன� கைத� பர��� இ��தப�ேய இல��ய� தர�ைத
ெதா�� எ���தா� இவ�ைடய�. ஒ� ேத��த �ைர�கைத�கான ��
உ��ரவாத�� இவர� நாவ�க�� காண ����. வழ�கமான கைதகளாக
இ��தா�� அவ�ைற த� ��ைமயான அவதா��பா�, ��பமான
�வரைணகளா� நா��� ேத��த இல��ய� �ர�யாக மா�����றா�.
நா���� தைல�� ��த�க� அ�க� ேபச�ப�ட நாவ�. த�க� ப�சா�
இய�க��� ெசா�ல மற�த கைத எ�ற ெபய�� �ைர�படமாக�� வ�த�.
கைத�� �வதா�ைவ ேசர� க��தமாகேவ கா���ப������பா�.
நாவைல �ைத�காத ந�லெதா� ��மா�� ெசா�ல மற�த கைத��
அட�க�. அ��ததா� எ�ேலா���� ���த இவ�� நாவ�
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எ�னள�� �க�� ஒ���ேபா� வா��த இவ�� பைட�� எ��� ����
மதயாைன ஒ� வைக�� இ�நாவ� எ� நாேடா� மன�ைல�� ��
ேபா�வதா� அைம����த�. �.கா� கைட� வ�ட� ப���� ���க� த�
வ���� ப���� ெப��ட� ெவ� சாதாரணமா� ேப�ய காரண���காக
தவறா� ���� ெகா�ள�ப�� அபெப��� தக�பனாரா�
அவமான�ப��த�ப��றா�. வ�ம� ெகா�ட ���க� அவ��
ைவ�ேகா� ேபா��� �ைவ��றா�. உ���� பய�� ஊைர ���
ஓ��றா�. ஆ��ரா,க�நாடகா,ேகாவா என அைல�� ���றா�.
ெப��பா�� ர�� �ைலய�க�, �ளா�பார�க� என நா�க� நக���றன.
ர��� ஐ���� ��ப�,ேகாவா����� ம� ���க� கட��வ�. ேபாைத
ம��� கட�த�, லா��� ஓ�வ� என வா�� மா��ெகா�ேட இ���ற�.
எ�காவ� யாராவ� எ��யாக �ைள�� �������றா�க�. பல
சமய�க�� இவேன இவ��� எ��யா�றா�. ஒ�வ�யா� பா�பா�� ஒ�
ெப�ய சாராய �யாபா��ட� த�சமைட�ற�. ���த பா�கா��கேளா�
சாராய� கட���றா�. ந�ப�க� வ�ட�, ��தா� ெதா�� ஆர���த� என
�ைலெப��ற�. இ�தைன �ர��ைனக���� காரணமான ெச�பக�
ப�பா�� ��மணமா� வ��றா�. அவ�� கணவ�ட� அ�ல�ப��றா�.
���க� அவைள அவ�ட���� ��� ��தா� வா�ைவ ெதாட���றா�.
�க�� சாதாரண கைத மா��� ேதா��னா�� கைதேயா� ��வ�மா�
ஒ��� ேபாக ைவ��� எ���. நா���� த�� த�ைம�� அ�தா�.
எ� பா�� எ�க� ப���ேலேய ந�ல கைத ெசா��. ஏராளமான நா���
�ற� கைதகைள�� இ�காச� �ைள� கைதகைள�� ெத���
ைவ����தா�. ெவ��ைல எ��� ெத��க எ�லா மாைலக��� ���
வாச�� உ�கா��� ெத�� �ழ�ைதக� அைனவ�� பைடெயன�
������க உர�த �ர�� கைத ெசா��வா�. அவ�� மக� வ����
கைட�� ேபர� எ�பதா� ���த உ�ைமகேளா�� ெப��த�கேளா��
அவ� ம��� �ைத�� ெகா�� கைத ேக�ேப�. த�� இல��ய���
இ�தைகயெதா� பா��- ேபர� ம���ைத� உற� �.ராஜநாராயண����
அவ�ைடய வாசக�க���� ��சய� இ����. த��� ஆக� �ற�த கைத
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ெசா�� �.ராஜநாயண�தா�. இைத த�� இல��ய அ��க��ள
அைனவ�� வ�ெமா�வா�க� எ�ப�� ச�ேதகேம �ைடயா�. ேகாப�ல
�ராம�- ேகாப�ல �ராம�� ம�க� –அ�தமா� நாய�க� இ�த ���
நாவைல�� ஒேர ���� வா��� பா���� அ�காைமைய ����
உண��ேத�.
ேகாப�ல �ராம��� ��ய� - ேகா�ைடயா� ���� சேகாதர�க��
அ��க�-வ��ப�- ெகா�ைளய�கைள ேகாப�ல �ராம ம�க� எ��
ெகா��� சாகச�- இைட இைடேய அ��ரம��� ��ட ெந�ய வரலா�
என ஒ� ேத��த கைத ெசா�� அ��க��கா� கைதகைள உ�������
ெகா�ேட ேபா�� மாய� நாவ�� ெதாட��� �க��. �ராம�க��
இய�பாகேவ உல�� �ைக� கைதக�, ��� கைதக� ப����ேபாேத
பரவச�ைத�� �� ��வைல�� ஏ�ப����. ெப� ��ப�க� ���தான
�� �ைன�க�, இய�பா� நட��� காம�, உற� �ற�, க�ள� எ�லா��
அ��க��கா� இ� கைதக�� ெசா�ல�ப��.
நாய�க� ச�க� ஆ��ரா����� �ல� ெபய��த கைதைய �லாவ�யாக�
ெசா�� இ��பா�. கா�கைள அ��� �ைள �ல�கைள உ�வா��ய�,
ப��கைள ெகா�� �வசாய�ைத� தைழ�க� ெச�த�, ச�க அ���கைள
உ�வா��வெதன ந� ��ேனா�க�� வா�� கைதகளா� ����. ேகாப�ல
�ராம�� ம�க�� இ��ய� �த��ர�, ம�க�� வா��� அரசா�க���
தா�க� எனவா� வள���யைட��. ���க க�ச� ம��� வாசைனைய
இ�கைதக�� வ�யா� �கர ����. யதா��த வாத�, வ�டார வழ��
ேபா�ற எ��� வைகைமக� த��� ெச��க �ைதயாக இ��பவ� �.ரா.
இவைர அ�ெயா��ேய ஏராளமான க�ச� ம� சா��த பைட�பா�க�
உ�வா�ன�. ேகா�� ப������� த��ல��ய���� ெச�வான
பைட�பா�க� �ைட�தன�. �.ரா ஒ� வா�� வரலா�.
ப��ம��� இ���� எ�ைன �க�� �ழ��ய��த நாவலாக
�.ஜான�ராம�� ேமாக�� ஐ ெசா�லலா�. பால�மார� ெப�
��ப�க����� ெம�ல ��ப�� �.ஜா �� ெப� ��ப�க�� மா���
ெகா�ட த�ண� அ�. ய�னாைவ�� பா�ைவ�� ேமாக���� எ���
ேபா�� மா�ைய�� என��� வா��� ெகா�ட த�ண� அ�. ய�னா எ�ற
ெபய� ெகா�ட ெப�ைணயாவ� பா����ட மா�ேடாமா? என�
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ைப��யமா� ���த கால� அ�. எ��� வா��பவ�கைள எ�னெவ�லா�
ெச��� எ�பைத ���க உண��ேத வ�����ேற�. ேமாக���� கன��
த�ைம த�த எ��� �.ஜா �� ��தக�கைள ெதாட��� ேதட ைவ�த�.
பால�மார�� காய��கைள, �வ�னா�கைள, மர�ப� அ���
���லமா��னா�. மர�ப� அ������ �ற� �ற�ழ�� ேபான ெப�
��ப�கைள �ைன��� ��கமாக இ��தா�� ப��ம� ���க
பரவச�ைத� த�தவ�க� எ��ற ந���� என�� எ�ேபா��
உ��. அ�மா வ�தா�, ெச�ப���, அ�ேப ஆர�ேத, மல� ம�ச� என
�.ஜா �� நாவ�க� அைன��ேம நாவ�க�� ஒ��கைம��கான
உதாரண�க�. த�� நாவ�� வ�வ�ைதேய �.ஜா ஒ� க��� ேகா�����
ெகா�� வ�தா�.
�.ஜாைவ வா��� ���த ��� லா.ச.ரா ���� தா�ேன�. இ�ைறய மன�
�ற��த எ���க��� ��ேனா�யாக லா.ச.ராைவ� ெசா�லலா�.
�ைறேவறா� காம�, பா�ய��� �தான ஏ�க�, ���க கன�� �ரேதசெமன
லா.ச.ரா�� கைத� கள� மாய� த�ைம�� அ�காைம�� வ�வ�.
லா.ச.ரா�� என��� ���த �� நாவ� ப�ைச�
கன� ம��� க��. அவ�� �க� ெப�ற பைட�பான அ�தா �� ��
என�� மா��� க���க� உ�ெட��� எ�த�ப�ட வைக�� அ�தா ஒ�
சவாலான பைட��தா�. க�� நாவ�� ஒ�ெவா� அ��யாய���
�வ�க��ேல�� ஒ� க�ைத வ��. நா� ப��ய �சாரைணக�,
த��வ����� இ�����மான ேபாரா�ட�, ெப�, உட�, காம� ���தான
�ைகக� என எ�லா�� கல�� க��ய ெத��த எ��� லா.ச.ரா
��ைடய�. ெசா�க�� ஒ� �த லய�� இைச� த�ைம�� ��������.
அேசாக���ரைன வ�தைட�த ேபா� ச�� �தான���� வ����ேத�.
அ�ல� அேசாக ���ர� இ�த �தான�ைத வர வைழ�தாரா? எ�ப��
ெத�ய��ைல. உர�� ெசா��தைல, ெந��ைவ, கைரதைல அேசாக
���ர� ச�� �தான�ப����றா�. எ�த �த �ைக�ண����� இ�லாத
எ���. �� க�பைனக�, உவைம, உதாரண�, கன� என எ��ேம இ�லாத
ேநர� �க��லைற�� எ���. ஒ� �த �ைக மனேதா� இவைர வா��க
ஆர���த ���� இவ� த�த அ�ப�ட� ச�� எ��சைல� �ட
வரவைழ�த�. அ� �� த��� எ�ைன அைச��� பா��த நாவ�. ��
ம��ய தர வ�க��� ��ட�த�ட ���� �ைல வா��� அவல�ைத
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ச�னமான �ர�� ெசா��� நாவ�. ெச�ைன�� ெபா�� ���தன
வா�ைவ, த��� ப�றா��ைற அவல�ைத, �ைகேய இ�லா� �காேர
இ�லா� ேபா�ர ேபா��� ெசா��� ேபான நாவ�. ய�னா, தா�சாய�
ேபா�ற �ைக ��ப�கைள க�பைன�� ���த மன� ஜ�னாைவ
�ய�ைவ�� சைத�மா� எ���� க�டேபா� ெவலெவல��� ேபான�.
எ�ைன ெந�நா�க� அைல�க��த ��ப� த��� ஜ�னாதா�.
��ட�த�ட இேத காலக�ட���தா� வ�ண �லவைன வா��ேத�.
வ�ண �லவ�ைடய கட� �ர��� எ�ேபாைத��மான ���த நாவ�.
க�பா ந�,ெர��� அ�ய� ெத�, எ�த� என எ�லா வ.� �� பைட��க��
என�� ���தமானைவதா� எ�றா�� கட� �ர��� த�தா�. �ல
நாவ�க�� ஆர�ப வ�க� மன�� அ�தைன அ��தமா� ப��� ேபா��.
பால�மார�� ெம����� ��க� நாவ�� �த� வ�, ��தர ராமசா���
ேஜ.ேஜ.�ல ����க� �த� வ�, ேபாலேவ கட� �ர��� ‘��� ��ேக���
யாைர�� ���கா� ‘எ��ற �த� வ�. வ�ண �லவ� �லேசகர�
ப��ண��� வா��� �ழ�� ���த� �ல மாத�க� ைச��� கைட
ஒ��� ப� ��ய ேந��த�. அ�காலக�ட��� �னவ�க�� வா�ைவ �க
ெந��கமாக� கா�� வா���� ���ய�. அ�பா���� உ�வான�தா�
கட� �ர���. �னவ�க�� வா�� ���தான �க ���யமான ப�வாக��
இ�நாவைல� பா��கலா�. �ேலா� கதாபா��ர��� ��த���� �ர��ஷட
���� �க�ெப�� ச�கட�ைத� த�த�. நாவ�க� �லமாக எ��� வா��
கைத மா�த�க�� இ�த� �ேலா� ���யமானவ�.
த��� ���� �ைல ம�த�க�� வா�ைவ, அ�ப�டமான ெமா���
ேப�ய ���யமான நாவ� �.நாகராஜ�� நாைள ம��ெமா� நாேள. ஒேர
ஒ� நா�� நட��� ச�பவ�கைள ம��ேம கா���ப���� இ�நாவ�,
ெமா� அ��பைட���, வ�வ அ��பைட��� ந� �ழ�� ��ய �ற��.
க�த� கதாபா��ர��� �லமாக மரபான த�� நாவைல ச�ேற கைல���
ேபா����பா�. இல��ய உலக� ப�� ெச�ய� தவ�ய, �னச� வா��� நா�
காண ம���� ம�க�� வா�ைவ �.நாகராஜ� ஆழமாக�� ��பமாக��
ப�� ெச����பா�.
இைதெயா�� ேபசேவ��ய இ�ெனா� ���யமான நாவ�
ப.��கார��� �ய�ேல ஒ� ேதா�. ம��� இத� இர�டா�
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பாகமான கட��� அ�பா�. ச�� �ய�பாக ெசா�ல ேவ��ெம��
த��� இைத� ேபா�ற ஒ� பைட�� இ��� எ�த�பட��ைல.
கால����� �ைல�� ���� ஒ� பைட�ைப எ����� எ�த� ச�த��
சல�ப�� இ�லாம� ஒ�ைற� த�யைற�� வா��� ெகா��, ம�ைர
�ன�த�� அ�வலக��� ��ஃ� பா���� ெகா����த ��கார�ைத
�ைன�தா� ேமதைம� தன��� �� ம��� ப�மட�கா�ற�. அேத
ேநர��� ெதாட��� உ�ைமயான கைலஞ�கைள ந���� வா���
��ர��� ��� ெவ��� படராம� இ�ைல.
மேல�யா�� �னா�� நகர��� ெச��� ெத�ைவ, �பா� ச��ரேபா�
உ�வா��ய INA பைடக�� சாகச�ைத த��� ச�க இல��ய உைரயாட�
ச�தமா� ப��க ���� எ�பேத த�� வாசக��� �க�ெப�ய உவைகதா�.
அ�ப� ஒ� ெப�� �ய��� �ைக���தா� �ய�ேல ஒ� ேதா�.
இல��யவாத இைளஞனான பா��ய� ம��� அவ� சகா�க�
ேலவாேத� வா�����தப�ேய ஐஎ� ஏ ��� ரக�யமா� உத�வ�.
ஜ�பா� ம��� �ன� பைடகைள எ��ெகா�வ� என ����� ��ய
கள�ைத, ��மா��யான எ��� நைடைய �ய�ேல ஒ� ேதா� நம���
ப�ச���ற�. �னா��� ெகா�க��� பற�த ம�ைர� ெச��யா�க�
வா���. பா��ய��� ஏ�ப�� ெம��ய காத�� நாவ�ைடேய உ��.
இர�டா� பாகமான கட��� அ�பா� இல��ய வாத �ைகக��
சாகச�க�� ���� த��வ��� அட��வைத ப�� ெச������. த���
ெப��பைட��கைள� ப��ய��டா� அ�� �த�ட� �ய�ேல ஒ�
ேதா����தா�.
ெகா�� வ�டார��� வா��ைன களமாக� ெகா�ட இல��ய
பைட��கைள அ��க�ப���ய�� ெப�மா� ��க��� ���ய� ப��
உ��.���ெச�ேகா� ப���� ெமா�ைய, ம�க�� வா�ைவ, ���பா�
ச���ய இன ம�க�� ப��கைள த��� நாவ� வ��� �க� �ற�பாக
ப�� ெச�தவ� ெப�மா� ��க�. இவ�ைடய ஏ� ெவ��� �ளமாதா���
எ� மன��� ெவ� ெந��கமான பைட��க�.
எ�ப�க�� ��� வச� வா�ய� த�� நா� ��வ�� �ைள �ல�கைள
அ��� ��� ��கைள� க��ய�. எ�ப�ெத��� இ�வா�ய�
��வ�ணாமைல�� எ� ����� ச�பமாக���த வய�க�, �ண�க�,
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ேதா��க�, �� �� ��ைடக� எ�லாவ�ைற�� அ��� ��� ���த
பர�பள�� ��கைள� க��ன. பறைவக��, ���� �ல��க��, எ�
ேபா�ற �றா�� இ� எ�� ேபாவ� என �ைக��� ேபாேனா�. �வசா�க�
அைனவ�� கா�கைரகைள ������ �ைட�த பண�ைத ���ேத அ���
���, அேத ��� வச� வா�ய� க��� க��ட�க��� ��தாளாக� ேபாக
ஆர���தன�. இ�த மாெப�� அவல�ைத க��டாக� பா�����ததா�
ெப�மா� ��க�� ஏ�ெவ�� நாவ� எ�னா� எ�ேபா�ேம மற�க
��யாத ஒ� நாவலாக மா��ேபான�. �ைள �ல�கைள ��ற �வசா��
�ர��த வா��தா� ஏ�ெவ��� கைத. வ�ம� த���� வா���
உ��ர�ைத நாவ� ���க� ப�� ெச����பா�. இவ�ைடய ம�ெறா�
பைட�பான �ளமாதா� ச���ய �� �றா�கைள �� ைவ�� எ�த�ப�ட
�ற�பான நாவ�.
இேத வ�டார வழ��� எ�த�ப�ட வா.�.ேகா��� க�� �� எ�னள��
���யமான நாவேல. இ�நாவ� ெதா�� தள� �டைல� தன�.எ��த
���க�ம�ற ெகா�� ெமா��� அசா��ய� இ�நாவ�� சா��யமா�
இ����றத. இல��ய வ��� ேச��க ���பாத,ேச��க� தய��ய பல
��கைள எ��த தய�க�� இ�லா� ேநர�யா� ேப��ற� இவ�� ெமா�.
க��, ஒ��க� என எ��த ப�மா��க���லா� காம�ைத இவ�� கைத
மா�த�க� ஒ� �ைளயா�டா� �ைளயா�� ����றா�க�. ந��ர�,
��ய�, ���ர�, என எ�லா� ெபா��க��� ெவ�ட ெவ�, பாைற
இ���, ��கா�, எவ�ம�ற அ��ய� �ெடன எ�ெக���� �ண���
���� இவர� கைத மா�த�க��கான அ�நாத� �ரா�காமமா�� ப�வ�
ெத��பாக�����ற�.
இ� த���� இ�நாவ� ெதா��� ெச��� இ�ெனா� தள� மாதா�க��
ெகா�டா�ட�� அவல�மான வா��.ேமல�கமா� க��ட�க��
ஆ��க� ���கைள�� ப�ைணய �ைறக�� வ��ைறகைள��
ேகா���� ெச�����ற�. �டைல� தன� �ர�����பதா� �க
அ��தமா� ெசா�ல�ப����க ேவ��ய பல �தய�கைள ச�ேற
ெதா����� ம��� கைர�� ேபா�ற�. �த� அ��யாய��� ெதாட��ய
����, ���தள��, ��ெமா���, அசா��ய நைக��ைவ�� அ��த��த
அ��யாய�க�� வ��ழ�� ேபா�ற�. எ��� ��ட��, ேக���,
காம�� ேச��� நாவைல ஒேர ���� ப��க ைவ��� மன�ைலைய�
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த�����ற�. கைட� அ��யாய��� தா��� ����� ஆ��க மேனாபாவ
ெகா� �த� அ��யாய������ ெசா�ல�ப�ட ����சா� �ைலைய
ேக���� உ�ப�����ள�. எ��தாள��கான கடைம இ�ெவன எைத��
வ�����வ�� என�� ந���ைக இ�ைலெய�றா�� தா� எ���
தள��� ��ைச, ேதைவைய உண��� ெகா�ள ேவ��ய� எ��தாள�
ெச�ய ேவ��ய�.
�ைன�� தள��� ����ட�பட ேவ��ய எ��தாள� �வ� ச��ரேசக�.
இவ�� கான� ந� என��� ���தமான நாவ�. ��ள� ��த� ச���ர��
���யமான நாவேல. கான� ந� இைசைய ���லமாக ெகா�ட நாவ�.
தன�ெச� �க�� எ�ெறா� இைச�கைலஞ�� இைச ஞான�, க�க�தா
நகர வா��ைக, சர� எ��ற ெப��� �� ேதா��� �ைறேவறா� காத�.
ேமதைம� தன���� ப�சா� வ�� ேச�� ��� என வழ�கமா� ���க
��ய தள�தா� எ�றா�� �வ�� �ைன� ெமா� இ�நாவ�� தர�ைத
உய����ற�. பா�ய�, வா�ப�, நா�����, அைழ�� என நா��
பாக�களாக நாவ� ���க�ப�����ற�. மன�� ஆ��ைலகைள,
��பமான சலன�கைள, அைச�கைள, ���யமா� இ�நாவ� ப��
ெச�����ற�.
எ�த எ�த ேபாதாைம இ��� ெகா�ேட இ���ற�. இ��� ����ட
ஏராளமான பைட��க� உ�ளன. ஆனா� ப�ைன�� ப�க����� ேமலாக
ஒ� இத�� அைட�� ெகா�ள எ�னேவா ேபா� இ���ற�. என���
���த இ��� �ல ���யமான நாவ�கைள ப��யலாக ம���
������ேற�. இ� எ��ைடய ெசா�த அர�ய��� உ�ப�ட�தா�.
1.

வா�வாச� – �.�.ெச�ல�பா

2.

கா�க� – எ�.�. ெவ�க�ரா�

3.

ப��த மா�ட� – க��சா����

4.

வாசேவ�வர� – ����கா

5.

ஒ� ம�த� ஒ� �� ஒ� உலக� - ெஜயகா�த�

6.

ேஜ.ேஜ. �ல ����க� – ��தர ராமசா�
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7.

சாயாவன� – சா. க�தசா�

8.

�����ன� – இ��ரா பா��தசார�

9.

ேசாளக� ெதா�� – ச.பால��க�

10. க��� -பாமா
11. தைல�ைறக� – �ல.ப�மநாப�
12. ெவ�ைக - �ம�
13. ஒ� கடேலார �ராம��� கைத – ேதா��� �கம� �ரா�
14. மா�ட� ெவ��� – �ரப�ச�
15. எ� ெபய� ராமேசஷ� – ஆதவ�
16. பா�மர�க�ப� – பாவ�ண�
17. பா� – ேகாண��
18. ெசட�- இைமய�
19. தக�ப�ெகா� – அழ�ய ெப�யவ�.
20. ெகா��லா – ேஷாபா ச��
21. ர�தஉற� - �மாவா��
22. அள� - த��ெச��
23. அ�சைல - க�ம� �ணேசகர�
24. ஆ� �� உல� - ேஜா � ���
25. ஒ� கடேலார �ராம��� கைத – ேதா��� �கம� �ரா�
26. க�ள� – த�ைச �ரகா�.
27. �ள� மர�க� �����டன, ஒ�ப�த� – வாச��.
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28. தைர�� இற��� �மான�க� – இ��ம�.
29. ஒ� ம�த�� கைத – �வச�க�.
30. ெம����� ��க�, கைரேயார �தைலக�, ப�தய��றா - பால�மார�
31. ெந�����,யாம� – எ�.ராம���ண�
32. ��ெதாட�� �ழ�� �ர�, கா�, ஏழா� உலக� – ெஜயேமாக�
33. ராச�லா, �ேரா ��� – சா� �ேவ�தா
த�� நாவ� மர� அத�ேக உ�டான க�டைம�கேளா�� அ�வ�ேபா�
�ற�கேளா�� �க� ச�யாகேவ பய��பதாக உண��ேற�. ��ேனா��
பைட�பா�க� ெதா��� ெச������ உயர�ைத தா��வெத�ப� சம
கால பைட�பா�க��� �க� ெப�� சவா�தா�.
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அர�ய� �ற�

�ர� ஆ�

இ� இவர� �த� க��ைர. �க ேந���யாக Political Quotient
எ������றா�. ந�ப� ��தர�� ���தலா�
எ�த� ெதாட������றா�. ெம�ேம�� பல க��ைரக� எ��
எ���ல�� ெவ��ெப�வா� எ��தா� ேதா���ற�. வா���க� �ர�!

ஒ� கா�பேர�(corporate) �ழ�� எ�ப��ப�டவ�க� ெவ�� ெப��றா�க�
எ�ப� ��வாக�ய�� எ��� அலச�ப�� ஒ� �ஷய�. இ� ஒ�
ஆ�வ���� ேக���� �ட. ��வாக��� ெவ�� அ����றனா�
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ம��ேம எ�� ஒ� கால��� ந�ப�ப�ட�. இ� intelligence quotient (IQ)
எ�ற ஒ� அளைவயா� அள�க�ப�ட�. ��வா�க� ெப��பா�� இ�த
த���ேலேய ேத��ெத��க�ப�டா�க�. �� அவ�க� த�க�
����பவ�கைள ��வா���� ேபா� அவ�க�� உண���க�� அதைன
சமா��கேவ��ய ஒ� அவ�ய�� கவன���� வ�த�. இ�த சமய���
Daniel Goldman எ�பவ� உண��� �ற� (emotional intelligence ) எ�ற
ஒ� க��ேகாைள அ��கப���னா�. ஒ� த� நப��, ����
உண��கைள அவதா��� அைத �ைற�ப���� �ற� அ�. �ற��
உண��கைள�� அத� �� உ�ள கார�கைள�� ச�யாக உண���
அத�ேக�ப ெசய�ப�பவேன ம�த�கைள ��வ��க �ற� உைடயவ�
ஆ�றா� எ�பேத அத� சாரா�ச�.
இ�தைன��� ���� �ட ஒ� �ஷய� ஆ�வாள�கைள �ழ��ய�. அ��
�ற��, உண��� �ற�� அ�க� வா��க ெப�ற பல� ��னா� இ��க
ஒ���டள�� இ�த �ற�க� அ�க அள�� அைமய ெபறாத �ல�
��ன���இ��தா�க�. இ� ஏ� எ�� ஆரா��� ��� அத�கான
காரண�ைத க�����தன�. அ� மா��யவ���� காலக�ட���
இ��ேத ேபச�ப�� வ�� அர�ய� �ற� எ�பேத ஆ��. இைத political
quotient(PQ) எ�ற ெசா�லா� ���க ெதாட��ன�. ஆனா� மா��யவ��
�வ��பைத ேபா�ற பய�����, ஏமா���,ந�ப ைவ�� க��த����
எ���ைல அ�ச�க� ெகா�டத�ல இ�. மாறாக இ� ம�க��
ந���ைக��, ம��ைப�� ச�பா��� அத� �லமாக ஒ� அ�கார
வைலைய உ�வா��வ�. இ�ைறய த�ைடயான கா�பேர� அைம��க��
தன ஆ��க���� �� வராத எ�த �த அ�கார�� ெச��த
��யாதவ�கைள ைவ�ேத ஒ�வ� பல ��ட�கைள ெசய� ப��த ேவ��
இ���ற�. இ�� அ����ற�� உண��� �ற�� ம��� இ��தா�
ேபாதா�..அர�ய� �ற� அ�க�� ேதைவ.
இ�த �றைன எ�ப� வள��� ெகா�வ�, அைத எ�ப� வைரய��ப� எ�ப�
���� ேஜா ஓெவ�(JO OWEN ) எ�பவ� தன� ‘வ�நட��வ� எ�ப� (How
to Lead)’ எ�ற ��தக��� �வ��� இ���றா�. அ�கார��� ��க�
எ�ற தைல��� அைத ��வ�மா� ப��ய� இ��றா�.
1) ெசய���ட�ைத வ�வைம�பவரா� இ��க�
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��க� ஈ�ப�� ெசய�க�� ேவ� எவ���� ��னதாகேவ ��க� ெசய�
��ட�ைத ைக�� எ��ப� அவ�ய�.
எ�ேக இ���ேறா�
இ�� இல�� எ�ன
அைத எ�ப� அைடய ேபா�ேறா�
எ�ற ��ைற�� உடேன வைரய��� ���க�. இ�த ��வைரைவ ��க�
அ��த ��� ேவ� யாராவ� ம���க� ெசா�னா�� அ� இ�த
ச�டக���� உ�ேளேய இ����. இ�ேவ அர�ய�� �த� ப�.
2) ெதாட��கைள உ�வா���க�
உ�க� அ�கார� ��க� உ�வா��� ெதாட��க�� தர�ைதேய சா���
இ���ற�. ��க� உ�க� ேமலாள�ைடய ேமலாள�ட� ெதாட��கைள
உ�வா�� ெகா��த� அவ�ய�. உ�க�ைடய ேநர� ��வா�யா� உ�க�
எ�லா ேதைவகைள�� �ைறேவ�ற ��வ��ைல. அைத ��க� உ�க�
ெதாட��க� �லேம �ர�ப ேவ���. உ�க� ெதாட�� வைலைய ��க ��க
��வா���க�. உ�கைள ��ப��பவ�கைள ��க� உ�வா�கேவ��ய�
அவ�ய�. ம�க�� ��ேன�ற���� அவ�க�� வள������ ��க�
அ�கைற ெகா���ேபா� அவ�க� உ�க��� ��வாசமானவ�களாக
மா��றா�க�.
3) ந��க ஆர����க�
��க� யாராக இ��க �������கேளா அவைர ேபா�� ந��க
ெதாட���க� எ�ப� பழெமா�. உ�க� ேமலாள�ைடய பாவைனைய
ைகெகா�ள ஆர����க�. உைடக�, உட�ெமா� ேபா�ற எ�லா� இ��
அட���. உ�க� ேமலாள�ைடய பா�ைவ�� ஒ� �ர�சைனைய அ��
அவ�ைடய ெமா��� ேபச �வ��� ேபா� ��க� அவ���
இைணயானவரா� க�த�ப���க�.
4) உ�க� ேமாத�கைள ேத��� எ��க�
எ�த ஒ� ��வன�� �ர�பா�க� �ைற�ததாக தா� இ����.
�ைறவான வா���க��� பல� ���ய���� ஒ� கள� அ�. இ��
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த��ைன��னா� வ�� ேமாத�க�� ச�ைடக�� சகஜ�.. அ�த
�ர�பா�க� உ�வா��� ேமாத�க�� இ��� எ�ேபா�� த���க
�ைன�கா��க�. அைத எ��ெகா���க�. ஆனா� �ணான
ச�ைடக�� ேநர �ரய� ெச�வ�� உக�தத�ல. இ�த ��� ��கைள
�ைன�� ைவ����ப� உத��.
��லைற லாப�க��காக ஒ� ேபா�� ேமாத�� இற�க ேவ�டா�.
��க� ெவ�� ெப���க� எ�ற ந���ைக இ��தா� ம��ேம
ேகாதா�� இற���க�.
ேவ� எ�லா வாச�க�� அைட�க�ப����டா� ம��ேம ேமாத��
ஈ�ப��க�.
5) ெகா�ச� ைப��யகாரனா� இ��க� .
எ�ேபா�� அ�����/நைட�ைற��� ெபா��� வ��ற� ேபா�ற
ெசய���ட�கைள ம��� ைவ�� ெகா�ளா��க�. கன� கா�பவராக
இ��க�.ஒ� நைட�ைற ��வா�யா� ைம�ேராசா��-ஐேயா ெஜனர�
ேமா�ட�ைசேயா எ��ெகா�ள ������கா�. ஆ���-��
ேடாேயாடாைவ�� உ�வா�� அ��த� இ�த ‘ைப��ய கார’ ��வா�கேள.
உ�க� �� இ��பவ�ட� இ��� அள��� அ�கமா� எ��பா��க�.
அ�ேபா� அவ�க�� சா��ய�க�� எ�ைலக� அ�க��க�ப���றன.
அ� உ�க� ��வன��� சா��ய�கைள அ�க��பேத.
6) அ�கார�ைத ேத� ெச���க�
பண� ேவ��பவ�க� பண�ைத ேத� ெச�வ� ேபால, �க�
ேவ��பவ�க� �கைழ ேத� ெச�வ� ேபால, அ�கார� ேவ��பவ�க�
அ�கார�ைத ேத� ெச���க�. எ�த ஒ� அைம���� ஒ� அ�கார ைமய�
ஒ�� இ����. அ��ட� இைய�� ெகா�வ� �லேம ஒ�வரா� அ�கார
ப�கைள ஏற ����. இ�த ைமய��ட� ஒ�றாம� த��� ேவைல ெச��
ெகா����பத� �லமாக உ�க��� ஒ� �ர�சைனக� அ�ற ஒ� �ழ�
அைமயலா�. ஆனா� அ�� ��ேன�ற�க�� இ�ைல எ�பைத
�ைன�� �����க�.
7) ெத���ைம�� தயாரா� இ��க�
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ஒ� அைம��� ெத���ைமக�� ெந��க�க�� எ�ெபா��� இ���
ெகா�ேட இ����. ெத�வான பாைதக� ெப��பா�� இ��பேத இ�ைல.
அர�ய� �ற� ��க ஒ�வ� இ�த ெத�வ�ற �ழைல த�வச ப���
ெகா�� தைலைம ஏ�� ெசய���ட�ைத வ� நட���றா�. ���யமான
ெசய���ட�ைத அவ� ைகெகா�ட �ற� ��ச� ைவ�க�ப������
��ன ெபா���க��� �ற� ���ய���� �ைலைம�� த�ள ப�வா�க�.
8) இ�� இல��க�� க��தா� இ��க�
இல��க�� கவனமா� இ��ப� எ�ப� எ�ேலா�� அ��த, �ைன��
ெசா��வத��� ேதைவ��லாத ஒ�� எ�ேற ேதா���. ஆனா� பல
��வா�க� ெசய��ைற ��க�க�� கவன� ெகா��� இ�� இல�ைக
தவற ��� ����றன�. ��வாக� எ�ேபா�ேம அல� ஆரா��� ��தைன
ெச�� ெகா�� இ��பவ�கைள�� ெசயைல ��ேன��பவ�கைள��
எ�தாக தர� ���� க�� ெகா��ற�. இர�டாமவ��ேக ��ேனற
வா���க� உ��.
9) பய�ப��தாைத இழ�� ����க�
��க� எ�வள� �ர� உ�க��� அ��க�ப�ட அ�கார�ைத
உபேயா�����கேளா அ�வள� �ர� ��க� ேம�� அ�கார�ைத
ஈ����க�. அ�கார� ேம�� ேம�� அ�கார�ைத
ஈ����.அ�கார���கான ஒ� கா��ட�ைத எ�ேபா�� ���
ைவ�கா��க�. உ�களா� ��யா��டா� அ� ேவெறா�வரா� �ர�ப�ப��.
ேம�ெசா�னைவ அ����ற� ம��� உண����ற�� ���ய��வ�ைத
�ைற�� ம����வ� அ�ல. ஆனா� இவ��ட� அர�ய� �ற��
ேச��ேபா� ம��ேம ஒ�வ� அைம��� ஏ��ப�க�� �ைரவாக
ஏ��றா�. ேம�� அ�கார� ����களா��, நயவ�சக�தா��
அைடயெப�வ� அ�ல, மாறாக ந���ைக��, ம���� �ைற�த
ெதாட��கைள உ�வா�� ெகா�வ��� இல��கைளஅைடவ�� உ�ள
ஒ�வர� �ற��� அ� ஒ������ற� எ�பைத இ� ����ற�.
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�யா��� ேஷா

ப�மா அர���
ெந��காலமாக இைணய��� எ�� வ��றா�. அர�ய�, அ��ய� எ��
எ�லா தள�க��� ேத��த க���கைள ��ைவ�பவ�. த�ேபா�
���டேரா� த� எ��ைத ����� ெகா�டா�� அ�வ�ேபா�
இ�மா��யான கா��ைரக� எ�த ேவ��� எ�பேத ந� ���ப�.

கட�த �ல வ�ட�களாகேவ �யா��� ேஷா எ�ற �ப�த� ெதாைலகா��
�க���கைள� �������ற�. இதனா� வ�� ���ைள�கைள�ப��ய
கவைலைய�ட இ�த �க�ைவ இ��� ெகா�ச� �ைன� �க���கைள�
ேச��� இ��� உண���கைள எ���� வைக�� அைத எேமானஷலா��
பா�ைவயாள�கைள ���� ���� பா��க வர�ெச�� த�க� ேர���ைக
ஏ���ெகா��� கவைலேய அ�க�.�ைறய பா���ேபா��களாக���
அ�ல� நடன�ேபா��களாக��� யாராவ� ஏ�ைம �ைல�� இ��ேதா
அ�ல� �தைவ�தாயாேரா� க�ட �வன� நட��வதாகேவா, இ�ைல
எ�� த�ைத ��காரனாக ���ப�ைத கவ��க ��யாதவனாகாேவா
இ��தா� இ�ன�� அவ�க��� ��த� ேநர� �ைட���.அவ�க��
கைர�� உ�� இ� எ� ெசா�த �ஷய�, இத��� எ� கைல உண����� 143

எ�ன ச�ப�த� என�ெசா�லாம� அ��ெகா�ேட கைதைய ெசா�வ��
இ�ைலேய�� அ�மாைவ ேமைட�� அைழ�� அவைர�� ��ட�
கண��� அழைவ�பேதா நட���.
அெம��கா��� ச�ைவவ� �த� who is biggest loser வைர இ�ப�யான
�க���க� அ�க�. What not to wear எ�ற �க��� ெப�கைள
அவ�க���� ெத�யாம� (அவ�க�ைடய ந�ப�க� அ�ல� உற�ன�க�
ப���ைர��) ��ேயா எ��� அைத ���ைச� ெச�வதாக �ைன��
அ�த� ெப�கைள இ�ன�� ேமாசமாக ேக� ெச��, அவ�க� அ�கா��
ைவ����த ��ம�கைள எ�லா� ��ைப�� ேபா��,
ெசா���த�ேவ� எ�ற வைக�� அவ�க�� அ�க
அைடயாள�கைளெய�லா� ��ட��� ஆ�� அவ�கைள ஒ� வ�யா��
கைட�யாக $5,000 �� ஆைடகள வா�க உத� ெச�வதாக ஒ� �க�� வ��.
�ல ேப� இ�த� ெப�க�� தா�� மன�பா�ைமைய எ�ப�
ேபா���றா�க� எ�ெற�லா� ெசா�னா�� அைத ெச�ய �க �ைமயான
வ�கா��த�க�� உ��. இ�த �க���ையேய �ட இ�ன�� நாக�கமாக
எ��க ���� ஆனா� அ�ப� ெச�தா� பா�ைவயாள� ேர���, அவ�க��
stickiness �ைற����� என ஒ� �ைக�ப�தேல அ�க�.
எ� கவைல எ�லா� 18 வய��� ேமலானவ�க� ப��யத�ல. ��ன�
�ழ�ைதக� ெதாட�பான �யா��� ேஷா�க� ப��ய�தா�. Zee
ெதாைலகா���� ச�கமபா எ�ற �ழ�ைதக��கான பா���ேபா����
த�க�ைடய �ழ�ைதக�ட� ��ைப வ�� 6 மாத� த�� இ���
ேபா���� ப������றா�க�. இ��, ெப��பா�� அ�மாதா�
�ழ�ைத�ட� �டேவ வ�� த�� இ���றா�.
எ�ேபாதாவ� அ�பா�க�� வ�வ���. இ�த� �ழ�ைதயா�தா� எ�க�
���பேம ெப�ைம அைட�ற� எ�� ேப�� ேபா� ம�ற �ழ�ைதக�
மனநல� உைள�ச��� ஆளாகலா�, இ�ைல எ�றா� அ�மா அ�ன�/
த�ைக�ட�தா� அ�க ேநர� ெசல���றா�, எ��ட� ெசல�ட
ேவ��மானா� நா�� ந�றாக பாடேவா அ�ல� ஆடேவா ெச�ய
ேவ��� எ��� ேதா�ற���� ேபா���� ப��ெப�� �ழ�ைத�ட�
ஏ�ப�� வ��த� அ�ல� ெபாறாைம ��ட நாைள�� ���க ���.
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ஒ��ைற ��தா எ�ற பாட� �த� 7( top 7) �ற�பான பாட�யாக ேத�வா�,
�ற� பா�ைவயாள�க�� வா�� எ���ைக �ைறவாக இ��ததா�
��க�ப�ட ெச�� �ைட�� அவ�ைடய த�ைத�� மாரைட�� ஏ�ப�ட�.
அ��க����� ந�றாக பா�ய இ�ெனா� ெப� இைத காரண� கா��
தா� ��க�படமால இ��த ேபா�� பாட ம�����டா�. என�� வா��
எ���ைக �ைறவாக �ைட�தா� எ�ைன �������க�, அ��ற� எ�
த�ைத��� மாரைட��
வ�தா� எ�ன ெச�வ� எ�� �� ம��த ெப���� �ைறய ஆ�த�க�
�� பாட ைவ�தா�க�.
�க����� இ��� �ழ�ைதக� ��க�ப�� ேபா�� இ�த ெப�ேறாக�
ேபா�� வா��வாத�� �ழ�ைதக� ���ைல�� ���� த��க��, ெவ��
ெபற ேவ��மானா� எ�ன ெச�தா�� ச� எ�பைத ��யைவ�காதா?
ேபா���� ேதா��ைய ஏ�க�� ெவ��ைய ெகா�டாட�� ச�யான
மன�ப��வதைத ெசா���தரேவ��ய வய��ைலயா இ�? ��க�ப�ட
�ழ�ைதக� உடேன அ�பா அ�மா, சா� நா� உ�க���� ���த
வமான�ைத த����ேட�, உ�க�� கனைவ �ைறேவ�ற ��யாம�
ேபா���ேட� எ�� அ�வ� ஆப���ைலயா? ெப�ேறா�க� கனைவ ஏ�
�ழ�ைதக� �ைறேவ�ற ேவ���, அவ�க��கான கன��
அவ�க��கான வா��� த� எ�பைத �ட ஏ� ெப�ேறா�க�
ெசா���த�வ��ைல? ஒ� த�ைத �க �ைறய ெசல� ெச�� பல��� SMS
அ��ப பண� ெகா��� எ�லா� ெச��� ( � 70,000)அவ� �ழ�ைத
��க�ப�ட�. உடேன நாேன 75,000 வா��க� வைர�� �ைறய ேபைர
வா�க��க ெச�����ேற�, பல இட�க�� பல அ�க��� �லமாக
க�� வ� வா�க������ேற� எ�ப� எ� �ழ�ைத ேதா�க ����
எ��� வா��வாத� ெச�தா�. ஒ��ைற �த� நா�� ��வ�க�ைடேய
ேபா�� நட�த�. அ�� ஒ�வ� ��க�ப��, ம�ற �வ�� கைட� �����
ேத�� ெச�ய�ப�வா�க� எ�ற �ைல��, வா�� எ���ைக
அ��பைட�� த�ம� எ�ற ��வ� �ைறவான வா��க� ெப�� நா�கா�
�ைல�� இ��க ம�ற �வ�� கைட� ������ ேத��ெத��க�ப�ட
�ைல��, ��ப�க� இ�த வார� யாைர�� ���வ��ைல எ��
��ெவ��தா�க�. அத�� அ��த வார� �ைறவான வா��
எ���ைகயா� அ�� ஹா�� எ�ர ��வ� ��க�பட, அவ�ைடய
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ெப�ேறா�க���� Zee ெதாைலகா���ன���� �ைறய
வா��வாத� நட�த�. அ�� �க�� மன�ைட�தவனாக கா��ய��த
அ�த� ��வைன யா�� க��ெகா�ளேவ இ�ைல. இைத�ட வ��தமான
�ஷய�, ேசா��க� இதனா�தா� எைழ��ழ�ைதகைள ஊ����ப�
தவ�, ஏென�ரா� அவ�க�� �ண� இ�ப�, �ைட�ைத� ெகா��
����யைடயாதவ�க�,
அதனா�தா� ஆ�டவ� அவ�கைள க�ட �ைல�� ைவ�����றா�
எ�ெற�லா� ேப�ய� அ�வ��பாக இ��த�,இத�� இைட�� மத சா�
ச�ைடக� என zee அைன�ைத�� கா�� பா�ைவயாள�க��� இ�ன��
ெச�ேசஷன� ேபாைத ஏ���ெகா����த�.
பா�� �க��� ஒ� ப�க� எ�றா�, ஆட� ேபா��க� இ��� ேமாச�. இ�
ச�சா, இ� டா� டா��(Tap dance), இ� ஆ��ேர�ய� டா�டா�
எ�ெற�லா� ெசா�� இ��� ேமாசமான ( porno) அைச�கைள
ெசா���த�� �ழ�ைதகைள ஆடைவ�ப� அவ�க� மன�ைலைய
பா���� எ�ற எ�ண� ஏ� ேதா��வ��ைல.
�ழ�ைதக� ஒ��ற� எ�றா�, ��� தைல�ைற�கான நடன ேபா��
ஒ�� ெதாட��� நட�த�. இ�� தா�தா பா��க���� , நட�கேவ
க�ட�ப�டவ�கைள�� நடன� ஆட ெச�� அ�த ேபா��ைய நட��ய�
��யவ�க�� �தான வ��ைற எ�ற அள�� இ��த�. 70 வயைத
தா��ய பா��கைள �ழ�கா���� ேமேல �க�� அ�யைவ�� அைத
அ வ�க� ���� இ��� ெகா�வதாக���, நட�க�� ��யாம� உடைல
அைச�பதாக��� காணேவ ெகா�ைம. இ�� ப�� ெப�� ெவ�� ெப�றா�
வ�� பண� எ�க� க�ட� �ைற��, இெத�ன எ�க��� ம��மா
அவ�கைள�� நா�க�தாேன பா���� ெகா��ேறா� இைத ����ெகா��
அவ�கேள ப�� ெபற ��வ����க ேவ��� எ�� ேப�யவ�க��,
ேபா���� �ைறவான ம��ெப� ெப�ற ேபா� ேமைட�ேலேய
அ�மா/அ�பா�ட� �ரா��� ேபாதா�
எ�� க��� ெகா�டவ�கைள� பா��� எ�ன ெசா�வ� எ�ற
ெத�ய��ைல. கட�கைர�� ஒ�வ� ��� இற�பைத, தைல ெவ�ட�ப��
ஒ�வ� இற�பைத, ��� ேபா�� ஒ�வைன� ெகாைல ெச�வைத� �ட
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�ய�ைட� ெச��களாக கா�� ம������ கலா�சார� எ�ேக ேபா�
���ேமா எ�� ெத�ய��ைல.
நாைள இ�ெனா�வ�� க�ட� பா��� கல��� மன� மற�� ேபானா�
நம���தா� ஆப��. வா��ைக��� பண� அவ�ய� எ�றா�� பணேம
வா��ைக��ைல எ�பைத ���� ெகா��� கால� வ�மா?
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���டர�கார�

எ�. ெசா�க�
எ��வ��� ச� பழ�வ��� ச� அ�வள� க��ய�. �ைறய
��தக�க� ேத�� ேத� ப��பா�. அேத அள��� ��தக�க� எ��
�������றா�. ���ட�� ெப�ய ர�க�ம�றேம இ���ற� இவ���.
இ�வ�ட ��தக க�கா���� ���ட�, ஃேப��� ப��ய ெசா�க��
��தக�� வ����ட�.

������: இைவ ெவ�பா�க� அ�ல, ெவ�பா�க�, அதாவ�,
ெவ�பா�� ஒ�, எ�ைக, ேமாைன, இைய� ேபா�றைவ இ����,
இல�கண� அ�க�ேக �ைறபடலா�, அ� ெத��ேத ெச��� �ைழ
எ�பத�க
1. இலவசமா� ���ட�� இ�ேற ������
வளவள�� ேபசலா� வ��
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2. ஒ�ஃபா��� எ���க�� உலக�ைத வல�வரலா�
ம�ைட��� சர����தா மஜா

3. ந�ப�க� இ��உ��, ந�ச���� �கஉ��,
ப�பாள� பல�உ��, பழ�

4. ����� ேதா��யைத� ப���� எ��ைவ�க�
ச��யமா ���ட�தா� �ற��

5. ���கமா எ��த�� ேஜாரான ெந��ரா���,
வ��த�ஏ�? உ�க��ைத �ள��

6. இைணய��� ெத�ப�� இ��பான ேம�டெர�லா�
அைனவ���� ��கா��� தா

link = URL

7. ஆேர�� ஒ�க��ைத அழகாக� ெசா����டா�,
ஆ��ெச� வா���வா� அவ�

RT = ReTweet
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8. ேப��ம��� ேபாதாதா? பட�க�� கா��டலா�
��ச��� ������� ��

Twitpic = Image service for Twitter

9. �ெர��� வர�மா, ���ட�� உ��ைடய
ஃ�ெர��ைஸ அ�ச���� பர�

Trend = Twitter’s popular topics / people

10. அளவாக ����னா� அ�ேததா�, அ�ப�,
வளமா�� நா�ேதா��, வா���!
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ஆ�டா� எ��� ‘பைற’��

க�ண�ரா� ர�ஷ�க� (KRS)
இவ�ைடய மாத�� ப�த� இைணய தள� ஆ��கவா�க�ைடேய �க�
�ரபலமான தள�. த�ர க�ண� பா��, ��க��கான தள� எ�� பல
கள� க�ட பாகவத�. இவ�ைடய க��ைரக� �க ��வாக��, ��ய
பா�ைவேயா�� எ�த�ப������.

�க உய��த ச�க� த��� ெசா�லான “பைற”, ஆ��க மன�பா�ைம��
தவறான ெசய�களா�, இ��, தா�வான ெசா� ேபா� �ற��� ��ட�!
பாண� “”பைறய�” ��ய� கட�ப�
இ�நா�(�) அ�ல� ���� இலேவ
- எ�ப� �றநா��! ெந�கைள அர��ேக “பைற”�த பைறய� எ�ற த��
ஏ�ற�!
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ஆனா�…�ற�த ஒ�ைற, ���ய���, தவறாக� ப���� ப���, இ��
ெபற�ெச�த� எ�ப�, ஆ��க� ���!
��பா�ைம�ன�� மர�� �ற�ைப� ேப�� ெகா�ளலா�,ஆனா�
எ�க��� உ�ப�ேட,அட�� வா��ேத… எ��� ேமலாள� ேபா��!
இ��ெக�லா� ேபாரா�� தா� �ள��!

ேபாரா�ட�க���� �� �ைலைம மா�, இ�ேபா� அ�ப�ெய�லா�
இ�ைல எ�� ஆ���டா��, “பைற” எ�ற அழகான த��� ெசா�
ேபான� ேபான� தாேன? அைத ெந�ட� இ�லாம� ந�மாேலேய ப��க
���றதா, ேயா���� பா��க�?
இ�ைறய கால க�ட���, பைறய�/பைற�� எ�ப� வைச�ெசா�! அைத
ஒ�வ� �� ெசா�லா�னா� ச�ட�ப�� ��ற�!
ஆனா� எ� ேதா�ைய நா� “பைற��”-�� ெசா�லலாமா?
இத�காக ெவ�லா� ேகாைத எ� ேதாழைமைய ம�த��பாளா எ�ன?:)
“பைற” எ�ற ����� ெசா�லா��, ேவ� எ�த ஆ�வா�-நாய�மா�
பா���� காண ��யா�!
ஒ� ெப�-க�ஞராக அவ� ம��ேம ெச�� கா��ய Poetical Abstraction –
க�ைத மைற�க�!
எைதேயா மைறெபா�ளாக� ெசா�� ைவ��றா�! = எ�ன அ�?
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வா���ைவ�� நா�ற�� எ�லா� ெவ��பைடயாக� ெசா�னவ�…இைத
ம��� மைறெபா�ளாக ைவ��றாேளா?
ஒ� ெப�, த� ஆ�ட� �க ����� ஒ�ைற� தாேன மைறெபா�ளாக�
ெசா��வா�? = பைற எ�றா� எ�ன?
இ��க, இ��க! அ���� ��னா� ஒ� ேக��!
ஆ�டாைள எ�ப� “பைற��”-�� ெசா�லலா�? அவ� ஒ� �ராமண�
ெபா�� அ�லவா?
��! இ�ைறய �ைலைமகைள அ�ைறய உ�ள�க�� ேம� ஏ��ட
��யா�!
ேம�� ஆ�டா� எ�பவ� �ராமண� ெப�ண�ல! அ�ப�யான ����
“வள��தவ�” ம��ேம! அவ� ஒ� அனாைத� �ழ�ைத! க�ெட��க�
ப�டவ�! ஊ� ேப� ெத�யாதவ�!
“அ�ப� ேப� ெத�யாதவ�” எ�ற ேக��� இ������ேமா எ�னேவா?
வ��� வ�, ப�ட��ரா�. ேகாைத, �����த�. ேகாைத எ�� த�
இ��யைல� ேபா��� ெகா�ள அவ� தவ�வேத இ�ைல!
இ�ப� ேவெற�த ஆ�வா�க�� ெச�ய��ைல! (�ற�ப�யாத
�தலா�வா�க� உ�பட)
உள�ய� அ�ப�க���� அவ� வா�� ஒ� ெப�� ெபா��ஷ�!
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ஆ�டா�� கைத இ�� ேவ��மானா� ஒ� Fairy Tale ேபால
இ��கலா�! ஆனா� அவ� கால���?
காைர�கா� அ�ைம (எ) ��தாைவ� ேபா� ��கா�����
�ர�த��ைலேய த�ர, ேகாைத�� ���யாசமான மன� ேபா����,
அவைள எ�ன ேக� ேப�னா�கேளா, நா� அ�ேயா�!
அவ� த� வா�ைவ எ�ப� எ�� ெகா�டாேளா, நா� அ�ேயா�! உ�ள�ேத
த�� ��ட மா��லாத காத�� உய��!

அர�க�� ஏ�� “கல�தா�” எ�ப� சமய� ��வமாக �ைல���த�ப��
��ட� இ��!
* ஆனா�, அவ� “கல�தாளா”?…
* ஒ�வ� �ைன��ேலேய “கைர�தாளா”?
அவ�� கைட�� பா�� இ��� பா��க! ஓரள� அவ� மன�ேபா�ைக
உ�க��� எ����கா�ட� ���!

ேகாைத, �ராமண ���� வள��தா��, ஒ� “இைட��” ேபாலேவ தா�
வள��தா�-�� ெசா�ேன� அ�லவா? (இ�றள�� அவ� ஊ�ேல,
க�டா��� �ைல��, இ�ப��� அல�கார� ெச�� ைவ��றா�க�)
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இைட��யா? எ�ன ஆதார�? எ�ன தர�? = அவ� க�ைதேய ஆதார�!
தர�!!
��வான� ெவ�ெள�� “எ�ைம� ����”
ேம�வா� பர�தன கா�…
இ��……..எ�ைம, ���� ேம�த�-�னா எ�ன?
எ��� எ�ைம மா�? ப� தாேன “��த�”? எ�ைமைய� ேபா� ேவத�
அைன����� ��தா�� ���பாைவ�� ெகா�டா�� ைவ�கலாமா?
ப� மா�ைட அ���� �ட��-�� அவ�ய� இ�லாம� ைவ�ேகாைல�
ேபா�டாேலேய அ� ����! ஆனா� எ�ைம அ�ப� அ�ல! அ���
ேம��ேத ஆக��!
அ��காக அ�வள� அ�காைல�� ேம��ச���� ���� ேபாக ���மா?
அதா� ேச� ������ேளேய ஒ� “����”! ெகா�ைலைய ஒ��ய ேம��ச�
��! அ�ேகேய ேமய ��வா�க!
உ�க�-�ல எ�தைன ேப���� “����” ப��� ெத���?
நகர�ைத ���க! �ராம�க�� இ��� வ�தவ�க�? அ��க����
ெத�வேத �ட� ெகா�ச� க�ட� தா�!
பைற�ேச�, ஆய��ேச��ேக உ�ய வழ�க�ைத….
எ�ப� ஒ� “�ராமண ���” ஆ�டா�….
ெத��� ைவ��� ெகா��� �ழ���றா�? �ய���� �ய��!
இேத ேபா�,
* பைற�ேச��ேக/இைட�ேச��ேக உ�ய ெசா�க��,
* “க�ணால�” ேபா�ற பாமர� ெசா�க��,
* கணவைன “ைம��ன�/ம�சா�” எ�� அைழ��� �ைற��,
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அவ� ��ெமா��� மைற�காம� அ�ப�ேய வ��!
க�டா��� �ைல��, ேகாடா� �����, ேம��� ெவ�ைண� ��ச��,
பைற�ேச�� ேப��மா�…
அவைனேய �ைன�� �ைன��, த�ைன�� ஆ���யாகேவ பா����
பா���,
அவ�� அ�ப�ேய ஆ��டா� ேபா��! = பாவைன அதைன�

���,அவைன�� �டலாேம!

பைற = Drums!
பைற த�வா�-�னா Drums த�வா�-�னா அ��த�?
ஆ�டா� எ��� ெப��யவா�, அெத�ன பச�க ம���
����பா���� ஆடற�? நா�க�� எற�கேறா�-�� இற���டாளா?

* பைற = ேமா�ச�! (ஆ��க ����)
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* பைற = ேப��ப�! (இல��ய ����)
* பைற = அவ� இ�ப�! (காத� ����)
அட, ெவ�மேன ஒ� வா��ய� க�� எ�ப��க ேமா�ச�ைத/ இ�ப�ைத�
�����???
ச�க� த�ழேரா� ெந���ய ெதாட���ள இைச�க�� = பைற!
�ற�� �த� ��� வைர, ஒ�ெவா� க�ட���� பைற இ����!
ேபா�, உழ�, ���-�� ஒ�ெவா� �ைண/�ைற��� ப�ேவ� பைறக�!
அ�� பைற, ெச�� பைற, ஆ��� பைற எ�ெற�லா� ச�க� த��� வ��!
அ�ேப��ப�ட ச�க�த��� க��ைய� தா�, ேநா��� க��யாக ெகா��
வ�� ைவ��றா� ேகாைத!

ஆனா�, பைற எ�ப� ெவ�மேன இைச�க�� ம��� தானா? = இ�ைல!
ச�க வழ��ேல அ� அள��� க��யாக�� மா� ��ட�!
ேமேல பட�ைத� பா��க! த�ைட� பைறைய� க���தா�, பைற ஒ�
ெகா�-கல� (container) ஆ� ���!
��� ���த ��, பைறைய� க����, அ�ேலேய கா�க� ெப��
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ெத�ேவார� கைலஞ�கைள� பா�����ேகா� அ�லவா?
��கால���, பைறய��� ���த��, அள����� ெந� ��ைய�
பைற�ேலேய வா��� ெகா�ளலா�! = பைற� ��!
* அேத ேபா�, ெத�வ� த�� �� = ேமா�ச� = பைற!
* காதல� த�� �� = ேப��ப� = பைற!
* பைறய���, அ��த ���� அ�ேலேய வா��� ெகா��த� ேபாேல…
* �ற� ெகா���, அத� ��யான ேமா�ச�ைத��, �ற��� ���ேலேய
ெகா��� ���றா� எ�ெப�மா�!
சரண� ஆ�� தனதா� அைட�ேதா��ெக�லா�,
மரண� ஆனா� ைவ��த� ெகா���� �ரா� எ�� மாற��
��வா�ெமா�ைய ஒ�� ேநா��� பா��க�!

இ�ப� ந� அைனவ���� �� ெகா����/ப�யள��� ஐய�! இ�த�
ப�யள�தேல = பைற!
* யா� த�வா� பைற? = நாராயண”ேன”!
* யா���� த�வா� பைற? = நம�”ேக”!
நாராயணேன, நம�ேக, பைற த�வா�!! எ�� �த� பா�ைட� �வ��
��டா�!
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“பைற” எ�ப� “உ��ைற உவம�” / Abstraction in Poetry!
ேவ� எ�தெவா� ஆ�வாேரா, நாய�மாேரா ���� கா�டாத…
ஒ� ெப� ம��ேம சா���� கா��ய…
அவ� அ�பா�� க�ைத��� காண��யாத உ��ைற! இ�ப� ஒ�
த��த�ைம இ�த� ெப����!

“பைற” எ�ெக�லா� வ��ற�?
—————————————————————————————

1. நம�ேக “பைற” த�வா� (�:1 – மா�க�� ��க�)
2. பாவா� எ���ரா�, பா�� “பைற” ெகா�� (�:8 – ��வான�
ெவ�ெள��)
3. ேபா�ற� “பைற” த�� ���யனா� ப�ெடா� நா� (�:10 – ேநா���
�வ��க�)

4. ���யேரா��� அைற “பைற” மாய� ம�வ�ண� (�:16 – நாயகனா�
���)
5. �� ைக�� ேவ� ேபா��! உ� ேசவகேம ஏ��� “பைற” ெகா�வா� (�:24
– அ�� இ��லக�)
6. உ�ைன அ����� வ�ேதா� “பைற” த��யா�� (�:25 – ஒ��� மகனா�)

7. சால�ெப�� “பைற”ேய ப�லா�� இைச�பாேர (�:26 – மாேல
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ம�வ�ணா)
8. பா�� “பைற”ெகா�� யா�ெப�� ச�மான� (�:27 – �டாைர ெவ�����)
9. இைறவா � தாரா� “பைற”ேயேலா ெர�பாவா� (�:28 – கறைவக�
��ெச��)

10. இ�ைற� “பைற” ெகா�வா� அ�� கா�! எ�ைற��� ஏேழ� �ற����
(�:29 – ��ற� ��காேல)
11. அ�� அ�”பைற” ெகா�ட ஆ�ைற, அ� ��ைவ…ப�ட��ரா� ேகாைத
ெசா�ன (�:30 – வ�க� கட�கைட�த)
—————————————————————————————

���பாைவ�� ம��ேமயான ெசா�லா�� பைற!
அ��� கைட� 7 க�ைதக��, ெதாட���யாக வ�� ெசா�லா��!

* �வ�க��ேல, பைற=ேநா���கான இைச�க�� எ�ப� ேபா� கா��
���…
* ந��ேல, பைற=யா�ெப�� ச�மான� எ��, ப�யள�� �ைட�ச ப�ைச�
ெசா��…
* இ���ேல, பைற=ேப��ப�…
இ�ைற� பைறெய�லா� ேவணா�, எ�ைற��� ஏேழ� �ற���� �ேய!
பைற = ேப��ப� ��யாக ����றா�!

இ�ேபா� ெத��றத�லவா? பைற = அவ� த���வமான க�ைத!
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உ��ைற உவம�! க�ைத மைற�க� (Poetical Abstraction)

* பைற = இைச�க��
* பைற = அ�� ப�யள�� ெப�� ��
* பைற = என��-அவேன எ�ற ேப��ப� ��! = ேப�

ஒ� காத� உ�ள����, “அவ�” ெகா���� உ�சக�ட இ�ப�
��ேய=பைற!
எ� ேதா� ஆ�டா�� அ�மன� இ�பேம….
உன��-அவேன…
எ��� “பைற”…..ஏ�-ஓ� எ�பாவா�!!!
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எ� ச�க� ெபா��� ?

ஞா�
��கைட�� �ள�பர� ேவ��மா? இவைர ஒேர ஒ� �ைறதா� ேந��
ச�������ேற�. இ�த �ற��த��� ஏதாவ� ப�க��க ���மா எ��
ெம��� ேக�ட�ட� ‘உ�கைள ந�றாக �ைன�� இ���ற�’ எ�� அ��
பாரா�� உடன�யாக ஒ� க��ைர�� ெகா��� ��டா�. அவ�ைடய
வழைமயான ச�க �ர�ைஞ�ட� ��ய அ�ைமயான க��ைர.

எ�த ச�க� �ர��ைனயானா�� உடேன த��நா��� ப���ைகயாள�க�
��மாகார�க�� க��ைத� ேக��றா�க�. அவ�க�� ஒ� �லைர� த�ர
ெப��பாேலா� உடேன க��ைத�� ெசா�����றா�க�. ஈழ�த�ழ�
�யர�, கா�� ��� ப��� �ர��ைன, ��ைல�ெப�யா� அைண�
�ர��ைன எ�லாவ���� ��மா �ைற�ன� ஆ�வ� கா���றா�க�.
அ�ப� ஆ�வ� கா�டாதவ�க��� க�டன� �� வ��ற�.
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ச�க �ஷய�க�� ��மாகார�க� இ�ப� அ�கைற கா��வ� மா�� ேவ�
எ�த� �ைற�ன�� ெச�வ��ைல. ம���வ�கேளா, ெபா�யாள�கேளா,
ஆ��ட�கேளா இ�ப�� ெபா� �ஷய�க�� க��� ெசா�வ��ைல.
வழ�க�ஞ�க� ம��ேம ஒ� ���ல��.
ச�க� �ர��ைனக�� ��மாகார�க� அ�கைற கா��வ� ந�ல�தா�.
ஆனா� அ��� ெசல��வாக ம��ேம ஏ� இ���றா�க� எ�ப�தா�
என��� ��ய��ைல. அ�ணா ஹசாேர இய�க� ப��, ேலா�பா�
அைம�� ப��, ம��ல�� ப��, சம��� க�� ப�� எ�� அவ�க� க���
ெசா�லாத �ைறக�� உ�ளன.
அ�ைம� காலமாக கா��பேர� ேசா�ய� ெர�பா������ எ�� ஒ�
ேகா�பா� ெசய�ப�� வ��ற�. அதாவ� ெப�ய ெப�ய க�ெப�க�,
ெதா�ல�ப�க� எ�லா���� ெகா�ச� ச�க� ெபா���� இ��க
ேவ��� எ�� க�� இ�ப� ஒ� த�� ��ைவேய பல க�ெப�க��
ஏ�ப������றா�க�.க�ெப��� லாப��� ஒ� ெதாைகைய
ச�க�ெதா���� ெசல��வ�தா� இ�த� ���. ர�த தான�, க�
தான� �த� இதய ���ைச, எ��� �ழ�ைதக��� உத� எ�� எ�ன
மா�� ச�க� ெதா���� ெசல�டேவ��ெம�� ஒ�ெவா� க�ெப���
�த�தமாக ��மா����. ச�க� ெதா���� லாப� ச�பா���� வ�க�
இ�ேபா� வ����டன. ���� உண��� �ர�சார� பட� எ���
த�வத��� தா� �.��� ச�பா��தைத �ட அ�கமாக ச�பா��த ச�க
அ�கைற��ள ��மாகார�க� �லைர நா� அ�ேவ�.
கா��பேர� ேசா�ய� ெர�பா������ ெகாளைகைய ெசய�ப����
க�ெப�க� ஏ� த�க� ெதா��� அைத ெசய�ப���வ��ைல
எ�ப�தா� எ� ேக��. இ�ேபா� ஒ���� �ைலயா���� �� உத�
ெச�ய ��வ��ற அேத ட� க�ெப�தா� ேபாபா� �ஷ வா� �ப���
பா��க�ப�ேடா��� ந�ட ஈ� த�வ� ப��ய த� ெபா��ைப
க��ெகா�ளாம� இ���ற�. எ��� ேநாயா��� உத� ெச�ய ��வ��
ஒ� க�ெப�, த� ஊ�ய�கைள ெதா�லாள�கைள எ�ப� நட���ற�
எ�ப� ���ய��ைலயா?
அேத ேபால�தா� ச�க �ஷய�க�� க��� ெசா���ற
��மாகார�க�� �த�� த�க� ெதா��� ச�க� ெபா���ட�
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நட��ெகா��றா�களா எ�ப� என�� �த�� கவ��க ேவ��ய
�ஷயமாக� ப��ற�. இ�ன�� �ைர�பட� �ைற�� பல ���க�� ஒேர
ேவைல ெச��� ஆ� ெதா�லாள���� ெப� ெதா�லாள���� ஒேர
ேப�டா, ஒேர ச�பள� �ைடயா�. இைத மா�ற நடவ��ைக ேவ�டாமா?
ம�ேமாக��� ப�� க��� ெசா�ல� தய�காத ��மாகார�க� �ட த�க�
�ைற�ேலேய இ���� சக பைட�பா�க� ப�� க��� ெசா�ல பய�ப��
ப��வ� வழ�கமாக இ���ற�. ெகாைல ெவ� எ�ற பா�� ப�� ஊேர
�வா���ற�. அ�த �வாத��� ��மா �ைற�� �ரைலேய காேணா�.
��மாைவ� ெகா�டைக�� வ�� பா��� ைபைர��� எ�ராக எ�கைள
ஆத���க� எ�� ���� ேவ��� ேக��� ெகா��� எ�த
��மாகார��, ெகா�டைக�� வ�� ர�க�க�ட� �����கைள�
ெகா�ைள �ைல�� ���� ெகா�ைமைய� ப�� வாைய �ற�பேத இ�ைல.
ஒ� ம���வ�� ச�க� ெபா��� எ�ப� எ�ன ? த��ட� வ��
ேநாயா��� ச�யான ���ைசைய �யாயமான ெசல�� அ�கைற�ட�
ெச�வ�தா�. ��ன �ஷய���ெக�லா� �.�.�ேக� எ��க ெசா��
ெப�� ெசல� ைவ��, �ேக� ெச�அ�ட� க�ஷ� அ���, ேபா�மான
வச�க� இ�லாத ம���வமைன�� ெப�� க�ட�ஙக� வ���� ெப��
பண�கார�க இ���� ஒ� ம���வ� த�ேய த� ச�க� ெபா���ன
அைடயாளமாக ஏைழ� �ழ�ைதக�� க��� ெசல��� ந�ெகாைட
வழ��னா� அ� ச�க�ெபா��பா���மா? உ� ெதா�ைல ஒ��காக
ச�க�ெபா���ட� �த�� ெச� எ��தாேன நம�� ெசா�ல�
ேதா���ற� ?
அ� ��மா���� ெபா����. எ���� ��மாைவ ச�க� ெபா���ட�
எ��ப�தா� அ��பைட ேதைவ. உலக��� �க �ற�த ��மாக� எ���
��மாகார�க� எ��� ேபாட�ப�� ப��யைல� பா��தா� ெத���. அ�த�
பட�க� எ�லா� காதைல� ேப�னா�� ��த�ைத� ேப�னா��, ச�க�
ெபா���ட� இ����. அ�த� பட�கைள எ��தவ�க�� பல� த�
வா��ைக�� ஒ��க� �ர��ைனக�ட� இ��தா�� த�க� பட�க��
ச�க அ�கைற�� ம�த ேநய�ேதா�� ம��ேம பைட����பா�க�.
த��ப�ட �ைற�� ந�லவனாக இ������, எ���� பைட��� ச�க
�ேரா�யாக இ��பவ�க�� பட�க� அ�த� ப��ய�� இட�
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ெப�வ��ைல.
ம�த உட�ட� உறவா�� ம���வ� எ�ப� அ�� ெபா�����
�ைளயாட��யாேதா, அேத ேபால ம�த மன�க�ட� உறவா��
��மா�� பைட�பா�க�� ெபா����� ெபா�� ேபா�� எ�ற ெபய��
�ைளயாட��யா� எ�பைத நா� ����ெகா�ளேவ���. இ�
��யாதவ�க��� இதர ச�க �ஷய�க�� க��� ெசா�ல ஏ� உ�ைம ?
ஏ� த�� ?
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��க� ���� த�ண�

�� ராம��ரம�ய�
���ட�, �ளா� எ�� பல தள�க�� �றக��� பற�தவ� ெச�றவ�ட�
BPO �ைற� ப�� �� எ�� ெவ�������றா�. எ��ைத தவமாக எ��
அ�ப��� உண�ேவா� எ��பவ�.

ெகா�ச� ேயா���� பா��க�! ந��ர�� ��சார� ேபா�ற�, �����
������ற�. கா�� இ�ைல, அைற �ச�த���� உைற�ற�, ந� ��க�
தைட�ப��ற�. ந� ��க��� தைடயான� அ�த ��சார� ����� ெச�ற
������ கா��னாலா அ�ல� ������� ஓைச தைட�ப�டதாலா
எ�� ேக�டா�, ந��� ெப��பாலானவ�க��� ������� அ�த
ஓைச��ைமேய ந�ைம ஓ��யைற�� எ������ கார�யா�ற�.
கா��� �ைண���� �ட ����ட ����ற ந� உடலா�, ேக���
பழ�ய ஒ� ஓைச�� �ைண��� ��க ��வ��ைல.
பக� ேநர��� �ட ப�க�� ���� ��� ஓைச, எ�ேகா யா� ���ேலா
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ஓ�� த��� ேமா�டா�, ப�க��� ெத��� மா��� இய��ர���
கரகர��� �ர�, ”ேகால மாேவ�” எ�பவ�� �ரேலா� ேச��� எ�ெண�
கா�டாத அவ� ைச��� ெச��� ��� ��� ச�த�, நா���ைர�� ேபா�
ெதாட�� ேத�ய�த��� ���� கா� ஒ��� �வ�� �ய� ஓைச என
இவ��� எ�த� ச�த�� நம��� ��தா� இ�ைல.
இ�த இைர�ச�க� இ�ப� இ��க ”� உ��� ஓைச” எ�� ஒ�� உ��;
அதைன உண�� �ல�� ம�தனா�ய நம�� உ�� எ�� ஒ��த�
ெசா�னா� ��க� எ�ன ெச���க� என நான�ேய�; நா� �த��
நைக�க�தா� ெச�ேத�.

பட� – ந��: ஹர��ரச�னா
“த�� பார�ப�ய அற�க�டைள” இ�த ஆ�� ெச�ைன�� �ல ெதாட�
�க��கைள ஏ�பா� ெச���ள�. மாம�ல�ர� ��ப� ப��ய ��ய பா�ைவ,
க�ைகெகா�ட ேசாழ�ர வரலா�, ர�நாத நாய�க�� வா��ைக என
ெதாட��� ஐ�� �ன�க� “த�� பார�ப�ய� க�ேச�” எ�ற தைல���
�க���க�. இவ��� ெதாட�க �க�வாக எ��தாள� ெஜயேமாக� ஆ��ய
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‘���ெதாைக, த��� க�மர�� �ைழவா��’ எ�ற உைர�� அவ�
�����டேத அ�த� “� உ��� ஓைச”.
‘த�� பார�ப�ய அற�க�டைள’ ேபரா��ய� �வா�நாத� அவ�க�
தைலைம�� இய�� வ��ற�. ப�� ேசஷா�� அவ�க� இ�த
அற�க�டைள�� ஓ� அற�காவல�. பார�ப�ய� எ�� இவ�க� ப��ய��
இ��பைவ இல��ய�, ��ப�, ஓ�ய�, ேகா�� க��மான�, இைச, நா��ய�
ேபா�றைவ.
மாதாமாத� �த� ச���ழைம அ�� பார�ப�ய� ெதாட�பாக ஓ� உைரைய
ெச�ைன த�க� பாபா ப���� ெதாட���யாக கட�த ��� வ�ட�களாக
நட�� வ��றா�க�. இ�த�ர, ���ப� உ�ள �மா� 20-25 ேப� ேச���
ஆ���� ஒ��ைற பார�ப�ய இட�க���� ேபா� நா�ைக�� நா�க�
த������ ெத���ெகா�ளேவ��ய �ஷய�கைள� ப�� ஆ�வமாக�
க�� வ��றா�க�. மகாப��ர�, அஜ�தா/எ�ேலாரா ஆ�ய இட�க� கட�த
இர�டா��க�� இவ�க� ெச�� வ���ள இட�க�
ஆ��ேதா�� �ச�ப� மாத� ெச�ைன இைச�ழா�� ேபா� ���
ம�க��� இைச�ட� ேச��� பார�ப�ய �ஷய�கைள�� அ��க� ெச�ய
இ�த ஆ�� �த� �வ�க�ப�ட�தா� ”த�� பார�ப�ய� க�ேச�”.
http://blog.tamilheritage.in எ�ற இைணய �கவ��� த�� பார�ப�ய
அற�க�டைள�� �க��க� ���த தகவ�க��, ��ைதய �க��க��
ஒ�/ஒ��ப��க�� �ைட���றன. த�� பார�ப�ய அற�க�டைள��
�க��க�� / ெசய�பா�க�� த�னா�வ��ட� ப�ேக�க ��வ�க� /
இைளஞ�க� வரேவ�க�ப��றா�க� என�� இ��க��க� ����
அ��ேதா� ெத��ேதா���� �ற�� என�� �வ�க உைர�� ப��
ேசஷா�� �����டா�.
ச�, � உ��� ஓைச��� ேபாேவா�!
“வாச�� ம�னா உ� ேத� வர; ஆ�� ��ேதாரண�”, எ�ற �ைர�பாட�
ேக�������களா? ெந�நா� ������த தைலவ� வ�ைகைய எ���
த���� கா�����றா� தைல�. தைலவ� ����� ேவைள�� அவ�
ேத� வ�ைகைய அைச�� உண����ற� அவ� வாச�� ெதா���
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ெகா������ ��ேதாரண�க�. கா��� அைச�� ��ேதாரண�����
காதல� வ�ைக அ����� ��ேதாரண����மான ���யாச�ைத
உணர� ெச�வ�தா� ந� ���ய �ல�க�� �ற��. த�கால� க�ஞ��
இ�த� பாட��கான க�பைனைய ���ெதாைக�� இ�த� பாட�
த����கலா�;
மைழ �ைளயா�� ��� ேச� �����
கறைவ க�� வ�� படர� �ற��
பா�ைல ��ைல ஆ�� வா� ��
ெச�வா� ெச�� ெகா�ட��
உ�ேய� ேபா�வ� ேதா� யாேன
- வா�லா� ேதவ�
ேமக� �ைளயா�� இ�த� �� ���� கறைவ� ப�ைவ �ைன�� க��
க��� ெகா�ேட வ��ற� மாைல ெவ���� �வ�� ப�� ��ைல �வ�த
�ற� ெப��ற�, என�� ��� வ��ேபால� ெத��ற�. தைலவ� வ��றா�
என� தைல� ெசா�வதாக வ��ற� இ�த� பாட�.
வா��ைக�� ��ப�கைள ந� �ல�க��� உண���வ�� இய�ைக
வ���� ப��ைன ச�க�பாட�க� ெவ�� க�பைனக�� வா�லாகேவ
அ�லாம� இ� ேபா�ற ��பமான அ�பவ�க� வா�லாக உண���வைத
அ�� ெஜயேமாக� தா� எ���� ெகா�ட எ�� ���ெதாைக� பாட�க�
வ�யாக�� த� உைர�� ��னா�.
”����� ஓைச ேக��� �ல�� ம�த��� உ��. அைத ��ெட����
ந� �ய��ேய ச�க�பாடைல நா� �ைவ��� �ைச ேநா�� ந�ைம�
ெகா�� ெச���”, எ��றா� ெஜயேமாக�.
ெஜயேமாக�� ‘ச�க ���ர�க�” ��� க�டைம�� இ�ப� இ����; த�
வா��� நட�த ஒ� �வார�ய ச�பவ�, அதேனா� ெதாட��ைடய ஒ�
ச�க�பாட�, அ�த� பாட��கான க�ைத ேபா�ற ஒ� எ�ய
ெமா�ெபய���, பாட���� த� வா��� அ�த ச�பவ�����
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இைடேயயான ெதாட�� எ�� அழகா� ெந�ய�ப�ட ஒ� �� அ�. இ�ேபால
உைர ெசா��� உ�� ெஜயேமாக� அ�த ���காக அவ� ���பாக�
ைகயா�ட �த� எ�� இ�நா� வைர �ைன����ேத�.
க�ைத��� காலக�ட� இ�ைல, அ� ���யமான�. ந�ல வாசக���
க�ைத எ�ப� இற�த கால��� இ�ைல. அ� வரலா� இ�ைல, ஒ�
அ�பவ� எ�� அவ� �����ட ேபா�தா� இ� ச�க�பாட�கைள அவ�
அ��� �ைற எ��� ஒ� �����ட ��தக���காக ைகயாள�ப�ட உ��
இ�ைல எ��� ���த�.
”கட�தகால��� வா��த ஒ�வ�� வா��ைகைய அ�வத�காக இ�த�
பாடைல� ப��கா��க�; த��ைடய வா��ைகைய அ�ய இவ�ைற�
ப���க�. த�ழக�ைத அ�யேவ�� அ�ல த� அக�ைத அ�வத�காக
இ�த� பாட�கைள� ப���க�” எ�� ெஜயேமாக� ெசா��றா�.
���க� ெசா�னா� க�ைத����� அத� அ��த����� ேபாகாம�
வா��ைக�� வா��க� எ�ப�தா� அ�� ெஜயேமாக� த�த ெமா�த
உைர�� சாரா�ச�.
வ�த இட��� மைல ���க அழகழகா�� ���� ����� ெகா����த
����� ��க� ஒ��த�� ேத�ல�� ெகா�டா�ட�கைள எ�ப��
ெதா�தர� ெச�தன எ�ற �ஜ வா�� ச�பவ� ஒ��� வா�லாக இ�த�
பாட��கான உைர ெசா�னா� ெஜயேமாக�.
��ைட� ப��� யா��க�� த�ன
��ைற மக��� �ண��� ேபால�
��வ� தா�ய த�டா� காமெமா
�ட��� ேபா�க ��ல கட���
��ேவ மா�ய �லக�
ெதா�ேவ மா�ய ��ைமநா �ய�ேக.
- �ைற��� ஆ�ைதயா�
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���� �யைர �ள���ற� இ�த� பாட�. த�க� �ட�� இைட��
வ�தம�� ஒ� ��மல� த�� �ைச����த�� கணேநர� ���� �ட ஓ�
வ�ட��� ���� வ�ைய� தர வ�ல� எ�ப� இ�பாட�� �த� வ� த��
ெபா��.
இ�த� ��ைட�ப�தைல உவைமயாக, உதாரணமாக� பாராம� �ஜமாக�
கா�ப� சா��யமா எ�ற ேக�� எழ����. ந��� ஒ�ெவா�வ��
காத�� ெந��க��� இ�தைகய ��ரமான உ�ச�ைத வா��� ஏேத��
�ல கண�க�� உண�����ேட வா��ைகைய� கட��ேறா� எ�� இ�
�ஜேம.
ேமேல �����ட இர�� பாட�க���� ஒ� ஒ��ைமைய ��க�
பா��கலா�. இர�� பாட�க��� மல�க�� ப�� உ��. இைவ�ர��
ம��ம�ல அ�� ெஜயேமாக� எ���� ெகா�ட எ�� பாட�க����
��க�டனான ெதாட�� இ��த�.
��ைவ �அர��த ஆ�ரம ப�த�கைள கவ����க� எ�றா� உ�க���
ஒ�� ����. அவ�க�� வ�ப�த� �ைறக� ெப��பா�� ��கைள�
சா��ேத இ����. மல�களா� த��க�� அல�கார� ெச�� அர��த�,
அ�ைன பட�க�� �� ைவ�பா�க�, மல�களா� தைர�� ��ன�கைள
வைர�� அல�க��பா�க�. வா��ைக�� �ர�ைனக� அைன�����
��க� �லமாக ��� ெசா�வா�க�. மல�க�� அத� ம�ைமக��
எ�ப� ேபா�ற தைல��� ��தக�கைள� �ம�� ��வா�க�.
Spiritual Signiﬁcance of Flowers எ�ற �அ�ைன அவ�க� எ��ய ��
ப�� ெஜயேமாக� ������ இ�த உல�� ஒ�ெவா� மல���� ��னா�
ஒ�ெவா� அ��த� உ�ள� எ�� �அ�ைன ெசா�வதாக� �����டா�.
அ�த ப�த�க�� ெசய�பா�க�� ��ன� அ�ேபா�தா� நம���
���ற�.
ந� ஐ��ைணக�ேம �ட ஒ�ெவா��� மல�க�� ெபய� �ம�� அ�த
மல�க�� த�ைமைய ஒ�த வா��ைலைய ேப�வனதாேன எ�பைத த�
உைர�� �����ட ெஜயேமாக� ந� ச�க�க�ைதகைள�� அ�ேபால
மல�கைள� ெகா�� அ��வத� அவ�ய�ைத �����டா�.
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அ��த பாட�� மல� ெகா�ட பாட�தா� எ��� இ�த� பாட��
உ��ைற� ெபா�� ப�� ெஜயேமாக� த�த �ள�க� கவ��க�த�க�:
���� ��டக� ���ப� மாமல�
�ல� ���� காெலா� பா��
�ைறெதா�� பர��� �மண� ேச��பைன
யா�� காதெல� யா�ந� ெவ�ய�
எ�ைத�� ெகா�இய� ேவ���
அ�ப ��� அவெனா� ெமா�ேம
- ���யனா�
கட��ல��� தைலவ� ேம� காத� ெகா���ள தைல�, அவ� தா�
காதைல ���பாதவ�. இவ� �ைல ���� ஊ� �����க, த�ைன�
தைலவ�ட� ேச���ட த� த�ைத�� அ�� ேவ���றா� தைல�.
ேநர�� ெபா�� இ�ெவ���, இ�பாட� ெகா�ட உ��ைற� ெபா��
ேநா��னா�, தாைய அ�த ������ ெச��� ��ேளா��, ஊ�ேப��
வா��ைதகைள �ல��த ���� �தறலாக�� தைல� ������றா�.
ஒ� ெபா�யாள�� ப�ேபால ெசா� ���� அைச ���� அ��த�
��த���� இ�ேபால வா��ைகேயா� இைண��� பா��� பாட�கைள
உ�வா��த���� உ�ள ���யாச�ைத நா� உண���
ெசய�ப�வ��தா� ச�க�பாட�கைள நா� ந� அ��த
தைல�ைற�ன���� ெகா�� ெச��� வா��� அம����ள�. அ�த
�த��� ”த�� பார�ப�ய� க�ேச�” ஏ�பா��� நட�த ‘���ெதாைக, த���
க�மர�� �ைழவா��’ �க��� ஒ� ந�ல ஆர�ப� எனலா�. ந� �க�கால
வா��ட� இைண�� ச�க�பாட�கைள� பா���� உ��ைய ந�
��ைவ��� ெஜயேமாக� ��சய� ந���� உ�யவ�.
மா�க� மாத� வ�தாேல ெச�ைன சபா�க� க�நாடக ச��த�
க�ேச�க��கா�� கைளக���. இத�ெகன ��� ��ட��ைன க����
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ெகா�� த�� பார�ப�ய� க�ேச�ைய அேத ேநர��� நட���� �ய��
�ற�பான�. இ�மா��யான �க��கைள நட�� இ��க��க�� ஒ�, ஒ�
வ��கைள� ப�� ெச�� வைலேய��� த�� பார�ப�ய அற�க�டைளைய�
சா��தவ�க� ெப�� பாரா���� உ�யவ�க�. இ��க��கைள அவ�க�
வ�டாவ�ட� ெதாட��� நட��ட ேவ��� எ�ற ேவ��ேகாைள�� ��
ைவ�ேபா�.
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அைத� சா���� ேநா�கேம அவ��� �ைடயா�

காய�� ��தா��
ஒ� க�ஞராக இவைர “‘��க�த��த மன’��� அ��கப���யா���ட�.
ஒ� ர�ைகயாக, வாச�யாக இ�த க��ைரைய வைர�����றா�. இ�த�
க��ைரைய� ப��த�ட� அ.�����க� எ���� ேம� உ�க���
அ�த� �ேரைம வ�� ���.

எ� ெச�ல மக� அ����� ஒ�னைர வயதா�ற�. அவ� எ� வ���� 3
மாத� �ழ�ைதயாக இ��த ேபா����� இ�� வைர��� அவ��ெக��
�ர�ேயகமா� ஒ� க�த�ைத எ���ட �ய�� �ய�� ேதா���
ெகா�����ேற�. ஒ�ெவா� �ைற�� �த�� ஓ�� வ�க� எ��வ��,
அைதேய ���ப� ப���, ������லாம� வா��ைதகைள மா��வ��,
அ���� ����� ���� ஒ�வ�யாக அ�வ�கைள அைர மனேதா�
ஏ��� ெகா��� ேபா� “இைத அ��த ப���� ேச���� ெகா�ளலா�.
மட�� �வ�க� இ��� அழகாக, இ��� வா�ைசயாக, இ���
�ைழவாக… அவ� �தான எ� உ�ள�� ��வைத�� ெவ��கா��வதாக
அைம�தா� ந�றாக
இ���ேம” எ�ேறா� ஏ�க� ேதா��வ��, ெப���ேசா� அ��ய��ைய
அ�ப�ேய �ட��� ேபா�வ�� இ� வைர பல தடைவக� நட�� ��ட�.
ஒ�ெவா� வ���� ஒ� ெசா� �ர�ப ேவ��ய இட���ெகன அேத
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ெபா�� ெகா�ட ஒ�ப� ெசா�க� ��� ேமா�� ேபா����� ஒ���
ெவ�� ெபறாம� ேபாவேத இத��� காரண� எ�� �ைன��ேற�. இேத
ேபா�றெதா� இட��பா��ைன
எ��தாள� அ.�����க��� கைதக� ���� எ�த �ய�ைக��� நா�
ச���க ேந��ற�.
வா�ச�ய� எ�ேறா� சம���த� ெசா� உ��. மன���� உ�ச��தா��
கா�க���� இ�ைமயாக ஒ��க� ��ய ��யமான ெசா� அ�.
வா�ச�ய� எ�றா� அ�� எ�� ேநர�யாக� ெபா�� �ற ��யாதப�,
அ��, அ�கைற, வா�ைச, �க���ய�, ��ற� காணா� த�ைம என�
ப�ேவ� அ��த�க�� ெதா���� அட���யான அேத சமய� �க
���வான ெசா�லாக �ள��வ�. எ� அ��ைவ எ�தைன
வா�ச�ய�ேதா� அ���ேறேனா அேத அள� வா�ச�ய��டேன அ.�
�� எ����கைள�� எ��ெகா��ேற� எ�� ெசா�வ� ெபா��தமாக
இ��க� ���.
”இல�ைக ெகா���� �ராம�ைத �ற��டமாக� ெகா�ட அ. �����க�,
அ�பா��ைர ராச�மா த�ப�க��� �ற�த ஏ� ��ைளக�� ஐ�தாவ�
ஆவா�. ெகா���� இ��� க������, யா��பாண� க������
ப��ற இவ� ெகா��� ப�கைல�கழக��� ��ஞான� ப��ைப ���த��
இல�ைக�� சா�ட�� அ�க��டனாக��, இ��லா��� மேன�ெம��
அ�க��டனாக�� ப�ட� ெப�றவ�. ப� ���தமாக பல நா�க���
ப������� இவ� ஏற�தாழ இ�ப� ஆ��க� உலக வ�����, ஐ��ய
நா�க� சைப�� OPS ����� ���யமான பத�க�� கடைமயா��
த�சமய� ஓ��ெப�� த� மைன� கமலர����ட� வ��ப� கனடா��.
இவ�� மக� ச�சய��, மக� ைவேத��� வ��ப� அெம��கா��.”
எ�� இவ��� அ��க� த�����ற� த�� �����யா. இைத �ட��
‘உ�ைம கல�த நா�����க�’, ‘அ�ேக இ�ப எ�ன ேநர�’ �தலான
ெதா���க��� இ�ன �ற கைதக� ம��� க��ைரக��� இவ�
த�ைன� ப���� த� ���ப��ன� ப���� ெகா������� தகவ�கேள
மன��� �க ெந��கமானைவயா� இ����றன. ‘ ேப��� ேபா����
கல�� ெகா�� ந��ர�� ���� வ�� மக�ட� ப�� ���� ஒ��ேம
ேக�காம� ������� உண� ப�மா�� அ�மா, கத��� ெவ�ேய
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உ��� வ�� ேத��கா�கைள ைவ�� �ழ�ைதக� �ற�த ேநர�ைத�
����� ெகா��, ஊ��� வ�� ஒ�ெவா� ேஜா�ய�ட�� ��ைளக��
ஜாதக� க�ைட� ெகா��� பல� ேக��� த�ைத, த��ைய� பட� எ��க
����� �ைக�பட�கார� வ�த ேபா� அ�� அர�� த�ைன�� பட�
�����ப� ��வாத� ெச�த அ�ண�, ச��த� க��� ெகா���
அ�கா�, த� தைலைய� கா���� ெப�தான மா�பழ�ைத
ெந�ேசாடைண�� �ெட��� ��க ��யாம� ���� ���த
����த�ைக, கனமான ��தக�கைள அ���� ெம�தானவ�ைற
ேமலாக�மாக அ��� ைவ�� ஒேர
கைத�� அ��த��த பாக�கைள ��ேமலாக ேதட� ெச��� மைன�,
��ைர�ட� க� வா��ய மக�, ���ைகயான ேப�� அ�சரா’ எ�� அவர�
உற�ன�க� அைனவ�ேம ஏ�கனேவ ந�� அ��கமான �ர��
ெசா�த�களாகேவ ேதா����றன�.
“நா�க 5 ேப�� �ன� 8 ம��ெக�லா� ����ேவா�. தா�� ம���
தா�தா��காக ������பா�க. ைந� 10, 11 ம��� வ�வா�. ெவ�����
ேபா��� வ�தா�னா அ�ேனர��ல�� உ�ேராட வா�ேதா, ேகா�ேயா
வா���� வ�� அ�பேவ ேதா���� ம�ச� ��� ���� சைம�க�
ெசா��வா�. தா�� ந�ரா���ல அ��ல வ�� வ��� மசாலா அைர��
�ழ�� ைவ�பா�க. ��ைள�க �டா சா��ட���� ைந� 1 ம��� எ�கைள
எ��� சா��ட� ெசா��வா� தா�தா. ��� ������ேட
சா���ேவா�. காைலல ேக�டா உ� கைட�� ��� நா� ைந� சா��டேவ
இ�ல�� அ�வா” எ�� நா�க� பா��ேத�ராத தா�தாைவ� ப����
எ�க� �ழ�ைத� ப�வ��� ����க� ப���� அ�மா ெசா���
கைதக�� இ���� �வார�ய�ைத�� ந�பக� த�ைமைய�� அ���
�சகாம� ெகா����பைவ அ.��� அ�பவ� கைதக�.
இவர� கைதக�� �ற�ப�சமாக அ�� �ர������ நைக��ைவைய
பல�� �����வைத� ேக�����ேற�. “��னைக��� கைத ெசா��”
எ�பா� ெஜயேமாக�. உட�நல� ���ய த� �ழ�ைதைய
ம���வமைன�� ேச��� அ��� �ைண����த இர��, �ழ���
ெகா�ச�� ெபா��தாம� வா� ���� ���தப�ேய ‘அ�ேக இ�ப எ�ன
ேநர�’ ெதா��ைப வா���� ெகா����ததாக ெசா��றா� பா.ராகவ�.
‘ஐேவ�’ கைதைய த� ப��� ������ எ��யத� வா�லாக என�� �த�
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�தலாக அ.� ைவ அ��க�ப���ய ஆ�� அ�ணா���� அத�
நைக��ைவேய த�ைன ெவ�வாக� கவ��த அ�ச� எ�� ������றா�.
ஆனா� எ�னள�� நைக��ைவைய� கா���� அ.� �� கைத
ெசா��� ேந����� ெசா�க ைவ��� �வரைணக�ேம அவர� அ�
�ற�த அ�ச�களாக� ேதா����றன.
ெஜயேமாக�� தாயா� பாத� ��கைத�� “��மா ேத�ேமேல ஏ�
ஒ�கா�� �….�� ந�தவனெம�லா� ���, ந��யாவ�ைட ம��ைக
ேராஜா�� ���வா உ�கா�� ம�ட ம�ட ேத������� வ�� எற��ன
மா�� ஒ� அ�பவ�.” எ�ெறா� வ� இட�ெப������.
அ.�����க��� எ��ைத வா���� ேபாெத�லா� இ�ப�யானெதா�
அ�பவ� வா��க� தவ�ய��ைல. அவ�� இைணயதள��� இ����
‘மா�பழ�’ எ�ற க��ைர நா� �க �க ர���� �ற��� ப��த
க��ைரக�� ஒ��. ேதா�ட������� மாமர������ ����
�ழ�ைதக� ஒ�ெவா�வ�� த�க��கான பழ�ைத� ேத�� ெச�� அ��
த�க� ெபய� எ��ய ����கைள க�� ைவ���றன�. அவ���
வள���ைய� ெதாட��� க�கா��� அைவ ���� க��த�� அவரவ�
க�ைய ப��� உ�� ம����றன�. அவ�க�� �க� ��யவளான 3
வய� த�ைக�� மா�பழ� ���� ��வ�மா� �வ���றா� ஆ��ய�.
“ஆக எ��ய� த�க���� மா�கா�தா�. அ� ஒ�ெவா� நா��
ெப����ெகா�ேட வ�த�. அவ�ைடய தைலயள��� ெப��த �ற� �ற�
ைவ�க� ெதாட��ய�. ஒ�நா� காைல ப��� க��� சா���வத�கான
ப�வ�ைத எ��ய�. அ�ண� அைத ஆ��� அவ�ட� ெகா��தா�.
இர�� ைககளா�� ஏ��� ���க ைகக�� அவ��� ேபா�ய பல�
�ைடயா�. ஆனா�� அவ� அைத �ேழ இற�க��ைல. �ழ�ைதைய
அைண��� ���ப�ேபால ெந�ேசா� ேச��� இ����ெகா�� ��
���க அைல�தா�. ஒ� ��� ெபா�ைம �ைட�த�ேபால ம����.
ம�ய�வைர அைத ெந�ைச��� �ேழ இற�க��ைல. அைத� சா����
ேநா�கேம அவ��� �ைடயா�.”
இ�த� ப��ைய� ப���� ேபாேத மா�பழ�ைத� ��க ��யாம� ����
���� ���� ெப��� உ�வ� மன�க��� ேதா��யேதா� அவ��
ம���� எ� �க���� க��� �ர�� ெகா����த�. இ��யா� ‘அைத�
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சா���� ேநா�கேம அவ���� �ைடயா�’ எ�ற வ�ைய வா��தேபா�
உ�டான மன��ள���ைய எ�ப�� ெசா�வெதன� ெத�ய��ைல.
ஏற�தாழ அ.��� எ����கைள நா�� இ�ப��தா� ���� ெகா��
���ேறேனா எ�� ேதா���ற�!
�வரைணகைள� ேபா�ேற அவ� ைகயா�� உவைமக�� �க �க
அழகானைவ. ‘ஐேயா’ எ�ப��தா� இ�ப�ெய�லா� ெசா�ல�
ேதா���றேதாெவன மா��� மா��� �ய�க� ெச�பைவ.
“தா�� ைகைய ப����ெகா�� ஓ�� �ழ�ைதேபால ஒ� ���க�ைற
ெந���ேல ���த�”
“இ�ெபா��தா� �ற�த ஆ������ எ��� ��ப�ேபால அவ� கா�க�
ந���ன”
“எ��ைடய �க� சா�� ைவ�த கத� ேபால இ��த�”
“ஒ� �ள�ைய அைற��� ��� கதைவ� சா��ய� ேபால அைற�� இ�த
�ைல��� அ�த �ைல��மாக கன� ச�� ச�� எ�� பற��
ெகா����தா�.”
“�ழ�ைத அவசரமாக தாைய� �� ெதாட��த�. ��ெரன ���,
தா�ய�ைத� ெகா��வத�� ��� தய��வ� ேபால ேயா��த�”
” கனடா�� 143 வ�ட ச���ர��� �த��தலாக ஓ� ஈழ�த�ழ�
உடலழக� ேபா���� ப��ப��ய�ம�லாம� இர�டாவ� இட�ைத��
ெவ����தா�. அவ� ெபய� ப�ரத� �ேவகான�. ஒ� ேம��� இைல
உ���த�ேபால, ஒ� ���ெக���� ��� ����யான�ேபால, ஒ� ��
�ள��
�வ������ ப�ைச�� மா�ய�ேபால இ�த� ச�பவ� �க� சாதாரணமாக
மற�க�ப����� ”
எ�பைவ �ல எ����கா��க�. எவ�ைடய �ைல� ப��யாவ� �லா����
ேப�ைக�� அ�� வ�� �க� �ற�த வசன�ைத ���� கா�� “இ�த ஒ�
வசன���ேக ��தக���� ெகா��த ெமா�த �ைல�பண�� ச�யா��
ேபா���ட�” எ�� �����வ� அ.�����க� அவ�க�� வழ�க�.
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அவர� ��தக�ைத வா��ைக�� �ைற�த� 50 �ைறகளாவ� இேத வ�ைய
�ைன� �ர ேவ������ற�. உவைமகைள� ேபா�ேற ஒ�ெவா�
கைத��� ��தாக அ��� ெகா�வத�ெகன �ைறய �வார�யமான
ெச��க� ெபா�������. அட! என ��வ�ய��� ஆ�ச�ய�பட ைவ���.
“ஆரா���’ எ�� ஒ� மாமர�. அத� கா�க� பன�கா� அள��� ெப�சாக
வள��� த� பார�ைத தாேன தா�க ��யாம� ெவ������. இ�ெனா�
வைக ’ம�தள����’. நா��ச���ள இ�ய பழ�. இ�ெனா�� ’ெவ�காய�
கா���’. இைத ப��க ைவ�ப��ைல, இ�� ெவ�காய வாசைன வ��
ஆகேவ க��� பய� ப���வா�க�.”
“ெத� அெம��கா�� 150 ேப� ம��ேம ெகா�ட ஓ� இன��� உ��.
அவ�க�ைடய ெமா��� ’அைர�ைறயாக அ�� எ�தவ�’ எ�பத�� ஒ�
வா��ைத உ��. அைர�ைறயாக அ�� எ�தா� ��க� வ��� ����
உழ��தா� சா��. அ�த ெமா��� ஆக ேமாசமாக ஒ�வைர
��டேவ��� எ�றா� அ�த வா��ைதைய ெசா�� ைவவா�க�. ”
“ஆ����கா�� மண����� ��னேர ��ைள ெப�ற ெப���� ம���
அ�க�. அவ� க��ப� த��ப� �ர�ைன இ�லாததா� அவைள மண�க
ஆடவ� ேபா����வ�. இ��ய� பட�க�� ஒ� ெப� க�ைப� கா�பா�ற�
ேபாரா�� இட�க� அவ�க���� ��வேத��ைல.”
“ஆ����கா�� வா�� இ��ய�க� �ண�ைத எ��பைத� பா��த��
ஆ����க�க� �� ���� ஓ���வா�க�. இ� ஒ�
கா���ரா���தனமான பழ�க� எ�� எ��டேம
ெசா������றா�க�”.
இ�ப� த� �லா�� ெதா���மள��� கைதெய��� பர������
���ய அவதா���க� ம��ம�லா� சாதாரணமா� நக�� கைதைய
ஒ�ைற வ�யா� ச�ெடன ேவ� தள���� உய���� ெச��� லாவக��,
மாைலயா இரவா என� ���த�ய ��யாதப� மய�� வ�� ெபா�ைத�
ேபால உ�ைமயா �ைனவா எ��ணர மா�டாத மய�க�ேதா�
அ�பவ�கைள �வ��� ெச��� பா���, ெவ�ேவ� ேதச�க�, ப�ேவ�
வா��ைக �ைறக� என வா��ேபா��� அ��யமா����� அைன�ைத��
எ�ய த��� வ�யாக �க அ��கமானதான� கா��� �றைம��,
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ெச�வான ெசா�கைள� ேத�� ேத�� பய�ப���� வ�கர�� அவ��
த���ற���களாக �����றன.
அ.� �� கைதக�� எ��, ம���ப��த�ப�ட �ைன� ெசா�க�, மயான
பராம��பாள�, ேவ�ைட நா�, எ� ��ைர ந�ல�, �த�யவ�ேறா� என��
�க �க� ���தமான கைதக� இர�� உ��. “அ��த �த� �ழைம
உ��ைடய �ைற“ “உடேன ���ப ேவ���“ ஆ�ய 2 கைதகைள��
எ�னா� மற�க ���தேத இ�ைல.
இைவ எ� மன�� ஆழ� ப��� அ�யாம� ��� ��டைம��, இ�த
இர�� கைதக�ேம உட� நல���� ����� இள��ழ�ைதைய�
ப���� �ழ�ைத�� அவ�ைதைய� காண� ச�யாத ெப�ேறாைர�
ப���மான கைதகளா� அைம�த� காரணமா���கலா�. எ� மக�
�ற��� ��பாகேவ இ��ர�� கைதகைள�� பைதபைத�ேபா�
�க���� ப�����ேத�. அவ� �ற�� வள��� �த� �தலாக�
��ேனா��� தவழ� ெதாட��ய நா�க���, ச�பமா� உட�நல���
இரெவ�லா� க�ைமயான ச�� ெதா�தரேவா�� கா��சேலா�� அவ�
அவ��ப�ட நா�க��� இ�கைதகைள ���� ���� �ைன� ���த
ப�ேய இ��ேத�.
‘அ��த �த� �ழைம உ��ைடய �ைற’ எ�ற கைத�� வ��, தவ��
ப�வ��� �ழ�ைதயான லவ�� ��ெரன க�ைமயான �ேமா�யா
கா��சலா� பா��க�ப�வா�. ஒ� �வாச� ைப ����� ம��� உ����
ஆப�தான �ைல������ �ழ�ைத�� ஊ� ம��� ெச���வ��,
சைல�
ஏ��வ��, உட�� ெம��ய �ழாைய� ெச��� ���� எ��ப�மாக
ம���வ ேசாதைன எ�ற ெபய�� அைல�க��பா�க�.
ஒ�ெவா����மாக அ�� அ�� கைள�த �ழ�ைத, எ��ேர
எ��பத�காக அ��ய ம�த�க� இ�வ� அவைள அ���� ���த�� அ�
வைர இ�லாத அள��� கதற ஆர���பா�. இத�� அ�ம��த த�
அ�பாைவ ந�ப ��யாத க�களா� பா��பா�. �த�
ெமா�ைட அ��பத�காக அ���ைய எ�லா�மாக ேச��� அ���� ����
தைல�� த��� ெத��த ேபா� இேத ேபா�ற பா�ைவ�ட� தா� கத��
���தா�. அ�மா.. அ�மா எ�ேற ஓயாம� அ�தா�. ������த அ�தைன
180

ேபைர�� ���� அவ� க���க� எ�ைன ம��ேம ஊ����
�ைள�தன.
அ���க�� க��ேரா� ேச��� ��மா இத�� உட�ைத? எ�ற
ேக���� கல�� க�ன��� இற��யப�ேய இ��த�.
மேல�யா கா��சலா� பா��க�ப�ட மகைள மைன��� வச� ஒ�பைட��,
இர�ேட நா�க�� ���� ��வதாக வா�க��� ��� ப� ���தமா�
�ர ேதச� ெச��� த�ைத ெதாட��� 8 நா�களாக ஊ���� ���ப
இயலாம� அவ��ப�வைத� ப��ய ��கைத ‘உடேன ���ப ேவ���’.
ேபாதா��ைற�� ைக��ழ�ைதயான அவ� மக�� ேதா� ����
���ெயா�� ��ைட��� க����� ெத�யாத அ�த ��ைட���
ச�ம����� வளர ஆர���� ச�ம� ��க� ெதாட�������. வ�
தாளாம� �ழ�ைத ெதாட��� அ�� ெகா�ேட�����. �மான� ப�தா�
�சா இ�லாம� அ�லா� ���� �மான� ஏற ��யாம� த��� ��தாக
8 நா�க� க��� அவ� ���� வ�� ேபா� அ��� வள��� �ழ�ைத��
தைசைய� �ள�� ெகா�� ெவ�ேய�� ேபா�����. �ழ�ைத �ர�
�ைற�� கைள�ேபா� ஒ� ���� தைலயைண�� த� ���� தைலைய
ைவ��� ப�������.
இ� கைதக��ேம �ழ�ைத உடலா� அ�ப���� ேவதைன�� ச���
�ைறயாத ேவதைனைய� ெப�ேறா� மனதா� அ�ப����றன�. எ�ேபா�
�ைன��� ெகா�டா�� ைம����� தாைள� ேபால ெந��� ��க�
பர�� பா�வைத� த��க ���த��ைல. வா���� ேபா� க�ேணா��
ைக������ �ேலா�� ம��� ��� �டாம� வா��பவ�� ெந�ேசா�
கல�� வா��ைக
��வ�� �ைண வ�� ப�யாக இ�ப� ஒ� �ல கைதகேள வா����றன.
எ� க����கால �த� வ���� ‘இல��ய��� பய� எ�ன?’ எ��
எ�க� ஆ��ய� ேக�ட ேக���கான ப�ைல�� இ� ேபா�ற
ச�த��ப�க�� ம��ேம நா� க�� ெகா��ேற�.
நா� த�� இல��ய� ப��றவ�. எ�தெவா� ெபா�� ����� கா�த�
உவ�த� இ�� ஆரா��� ேந�ைமயான �ைற�� அவ��� �ைற,
�ைறகைள ��ைவ�� க��ைர பைட�க�பட ேவ��� எ�ேற என��
ப�����க�ப�����ற�. எ�றா�� என��� ���தமானைவ ����
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நாென��� க��ைரக� அைன���� �லா���க� ம��ேம
�ர�������றன. ‘எ���கா� ேகா� காணா� க�ேண ேபா�’ எ�பா�
வ��வ�. ேராஜா�கைள� ப�� ேபச �ைனைக�� ��கைள �����த
ேவ��ய அவ�ய� தா� எ�ன?
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ஐ.� க�ெப��� வ�ணா�ரம�

கா�� ர�ரா�
’இ��’ எ��� தள��� பல ேகாைவ எ��தாள�க�ட� இைண��
எ��� ெகா������ கா���ர���கார� இவ�. ��க� ஒ� க��ைர
தர���மா எ��� ேக�ட ம�நா� க��ைரைய அ��� ��டா�.

“� எ�ன ஜா� த��?”
அ�த ��யவ� ேக�ட ேபா� எ�னா� ���காம� இ��க ��ய��ைல.
ப�ள��� ைச��� இற��யதா� ������டவைர ��� உ�கார
ைவ�����ேற�. அவ��காக ேஹ��� பாைர ச� ெச�த ேபா�தா�
அ�ேக��ைய� ேக�டா�.
இ�ேபா� அவ���� ���த ஜா��� நா� இ�லா��டா� ����
ேஹ��� பாைர ���� ெகா�� �����டவா ேபா�றா�?
“உ�க��� உத�ன ஜா�… பா�� ேபா�க…” அ��� ��� நைடைய�
ெதாட��ேத�.
ெப�ற உத���� �ட ஜா� பா���தா� ந�� ெசா�வா�களா? ம�க��
பா�கா���, வா��ைக� தர�� உயர வ��க�ப�ட வ�ணா�ரம� கால
183

மா�ற��� இ�தள���� ������ட� ேவதைன. இத� ேநா�க�ைத ஐ.�
�ைறைய� ெகா�� �ள���ேற�.
நா� ப����� ஐ.� க�ெப��ட� �யாபார ��யாக ெதாட�������
க�ெப�க���, ��ய �ராெஜ�ைட ஆர���� ைவ�க அ�ல� இய���
ெகா������ �ராெஜ��� ஏ�ப�� �ர�சைனகைள� ���க நா�
ெச�வ���. அ�த� க�ெப�க� என�ெகன �ர�ேயகமாக அைடயாள
அ�ைடைய� த��. அ� அவ�க�ைடய வழ�கமான அ�ைடைய� ேபாலேவ
இ��தா��, ேவ� �ற��� இ����.
ஒ�நா� ஒ� க�ெப��� ��ர �வாத��� இ��ேத�. என��
ஒ��க�ப�ட அைற��, ஒ��க�ப�ட ேநர���� ேம� �வாத�ைத�
ெதாட������ேற�. அ�த ேநர��� அ�த அைறைய �ச�� ெச����த
நப�, ெபா�ைம�ழ�� க��� ெகா�ேட, எ�ைன� ���� ெகா�ேட
வ�தா�. உட� இ��தவ�க� ����ட� கா��ய தய�க�, அவ�� பத�ைய
உண���ய�.
“எ�ன �ர�சைன சா�?” எ��தப� ேக�ேட�. எ� அைடயாள அ�ைட��
�ற� அவ� க��� பட, ச�ெடன �தான���� வ�தா�.
அ� ேவ� க�ெப������ வ�� ெடாெம�� எ��ப��ைட (Domain
Expert) ����� �த� வ�ண�.
“இ�ேக ஒ� ���ய ���� நட�த ேவ������ற�. உ�க�ைடய� எ�ேபா
����?”. இ�ேபா� அவ� �ர�� க��ய� ெத��த�. இ�த வ�ண
ஜால�தா� வ�ணா�ரம��� அ��பைட.
எ�த ஐ.� �ராெஜ�டாக இ��தா�� நா�� ���ன�க�� ப�
���யமானைவ.
1. �ராெஜ�� ச�ப�தமான அ��ய� அ�பவ��ட� �ராெஜ�ைட
வ�வைம��� த�� �� – ெடாெம�� எ��ப��� (Domain Experts).
2. �த� ���� வ� கா��த�� ப� Java, .Net ேபா�ற க��
ெமா�கைள� பய�ப��� �ராெஜ�ைட உ�வா��� �� – ெடவல�ப��
(Developers).
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3. உ�வா�க�ப�டைத ��பைன ெச��� �� – ேச�� (Sales).
4. �ராெஜ�� ��வ�ப�� இட�க�� அைத இய�க ைவ��� �� –
ஆபேரஷ�� (Operations).
இ�த� ���க�, அதனத� ப�ைய� ச�யாக� ெச�தா�தா� �ராெஜ��
ெவ��கரமாக இய���. இவ�க�ைடேய அ�சரைண�� ���ய�. ேச��
���� �ல� வா��ைகயாள�க�� ேதைவைய அ���, ஆபேரஷ��
���� �ல� நைட�ைற ��க�கைள அ���, ெடாெம�� எ��ப���
�� ேம�� வ�கா��வைத ெடவல�ப�� கைட���தா�தா� �ராெஜ��
ேம�ெகா�� வள��.
�ராெஜ�ைட இ�ப� வள��பைத� ேபாலேவ, ச�தாய�ைத வள��க,
�ராெஜ�� ���கைள� ேபாலேவ நா�� ���க� அ�ைறய நா��
�ய��க�ப�டன. அற� வள��பவ�, அத�ப� நா�ைட நட��� கா�பவ�,
வ�வா� ஈ��பவ�, இய�க���� உைழ�பவ�.
�ல ஐ.� க�ெம�க� அ�� ேசா��� (Out Sourcing) �ைற �ல� ேவ�
க�ெப�க����� இ��� நப�கைள வ����� ேபா�, அவ�க��
ப�ைய ம�றவ� உண��� நட�� ெகா�ள வ�ண அைடயாள
அ�ைடகைள� த��ற�.
அ�ைறய நா��, ேபா�ேடா அைடயாள அ�ைடைய க����
ெதா�க���� ெகா�� ப�தா கா��வ� க�����க� படாததா�,
வ�ண� ��கைள தைல�� பாைகயாக, இைட�� க�ைசயாக, ேதா��
ப�ைடயாக� க��� ெகா�டா�க� என �ைன��ேற�. ெவ�ைள, �வ��,
ப�ைச, க��� ேபா�ற �ற�க�� பய�ப��த�ப����க� ���.
க��� ���� மாணவ�க� க�ெப��� ேச��ேபா�, �த��
அைனவ���� ெபா�வான ப��� அ���, அ�� அவ�க�� ேத���ைய,
�றைமைய ைவ��, நா�� ���க���� ஒ�ைற ஒ���, அத�கான
�ர�ேயக ப�������� அவ�க� ப��� அம��த�ப��றா�க�.
இ�ப��தா� வ�ணா�ரம�� த���� அ��பைட�� நா�ைட உ�வா���
ேநா�க��ட� ேதா��யேத. வன� ப�������, வள� ப���� நக��த
ம�த��� ஜா� ஏ�?
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ஒ� ேநா�க� �ைறேவ�ய�� அத�கான �ைன��க� அ��த�
இழ���றன.
இய�க� ெதாட��ய �ராெஜ�� ேம�� ��த��� ேபா�, அத� ���க��
��ய நப�க� ேச��றா�க�. பைழயவ� ேவ� க�ெப���� தா��றா�க�.
�பா��� �ல� �ைழ�றா�க�. இவ�க� அ��பைடைய��, ேநா�க�ைத��
ெத��� ெகா�ள �யலாம�, எைதயாவ� ெச�� �ராெஜ�ைட
ெசாத���றா�க�. �ர�சைனக� �ைள�க� ெதாட����றன. ப�ைய
ஒ�வ� �� ஒ�வ� �ம�த ச�ைடக� ஆர�ப�. இ�� இ�த நா��
���க�� அ���� ெகா�ளாத ஐ.� க�ெப�கேள இ�ைல.
வ�ணா�ரம�� ச�த� வள�����, மத�களா�, ஜா�களா� �ல சாரா�
ம��ேம உயர, பல இட�க�� எ�ேபா�� கலவர �லவர�.
ஐ.� க�ெப�கெள�லா�, ெசல�கைள� �ைற�க, ஆ�கைள� �ைற�க
�ள�� க����� (Cloud Computing) எ�ற அ��த க�ட ெட�னால�ைய
ேநா�� நகர� ெதாட����டன.
இ� ஐ.� ���க�� உ����கைள க��சமாக� �ைற���. அ� ேபால
ஜா�க�� �ைற�தா� ச�.

186

ேச�த� பக��� வ���...

ப�� ேசஷா��

��தக க�கா��, �ன�� எ��� ப��க�, ���ட� எ�� �க ��யாக
இ��பாேர எ�� தய�க��ட�தா� க��ைர ேக�ேட�. ‘யா� ேக�டா��
மா�ேட�� ெசா�லமா�ேட�’ எ�� ெசா�� உடன�யாக க��ைரைய��
அ��� ��டா�. ‘����ஃேபா����� �ழ�� வைர’ எ�ற �யச�ைத எ�த
ஆர���� ��டாரா என� ெத��� ெகா�ள ஆவ�. �வார�ய����
உ�தரவாதமான ��தகமாக இ����.

ேச�த� பக�ைத என�� �க�� �����. இ��யா�� ��தக� ச�ைதைய
மா�� அைம�தவ�க�� ஒ�வ� எ�� இவ� வரலா���
அ�ய�பட�ேபா�றா�.
எ� ��தக�ைத� ப� எ�� ஒ�வ�ட� ெசா�வேத ஒ��தமான வ��ைற
எ�� த��� ��த இல��யவா� ஒ�வ� எ��ட� ெசா�னா�.
ெப��பாலான த�� எ��தாள�க�, எ��வ� ம��ேம த� கடைம எ��
இ�����பவ�க�. எ���தா� ேபசேவ���, எ��தாள� அ�ல
எ�பவ�க�. ந�ல எ��� கால� காலமாக �ைல�� ���� எ�ப�
உ�ைமதா�. அத��� ெப�� �ள�பர�க� ஏ�� ேதைவ��ைல. அ�
�த� ப��� கா��ேபா� ஆ�ர� �ர�க��ட ��காம� இ�����கலா�.
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ஆனா� ஐ�ப� ஆ��க� க��� அ�த� ��தக� ம���தா�
�ைல������. இைட�� வ�த ெவ�� ஆரவார� ��ச� ���த
எ�ண�ற ��தக�க� �ல ல�ச� �ர�க� ���, �� காணாமேலேய
ேபா���கலா�.
ந�ல இல��ய� எ�ப� அ� ���� எ���ைக�� அ�ல, அ�
எ�வள� கால� தா�� ���ற� எ�ப��� எ�தைன தைல�ைற
வாசக�கைள பா���ற� எ�ப���தா� எ�பைத நா� ��ைமயாக
ஏ���ெகா��ேற�.
ஆனா� நா� அைனவ�ேம இ�ப��ப�ட இறவா இல��ய�கைள
ம���தா� ப���ேறாமா? எ��� பல கா�ய�கைள� ெச��ற�.
அ�ைவ�� தகவைல�� த�� அ-��ன�க� பல. அவ�ைற� தா��,
�����ைப�� ���ைப�� த�� எ���க�. ம�ம நாவ�க�. பய�����
ேப�� கைதக�. ெவ�� வா��� இ�ப�ைத ம��� த�� ப�� ஃ��ஷ�. �ல
கைதக� ம��ேம ��ைதைய� ���, ந� வா��ைகையேய
மா�ற���யைவ. ஆனா� நா� அவ�ைறம��மா ப���ேறா�?
அைன�ைத��தாேன ப���ேறா�?
எைத� ப��ப� எ�ப�� நா� ஒ� வைர�ைறைய ைவ���ெகா�வேத
இ�ைல. ஒேர ேநர��� எ�னா� �க�� ��யஸான இல��ய�ைத�
ப��க����, ‘��ைப’ எ�� பலரா�� ஒ���� த�ள�ப�ட,
ேமேலா�டமான ப�� ��ஷைன�� ப��க����. கடைல ���வ�த
கா�த��� உ�ள பா� ���த ���ைக��ட �டாம� ப��பவ� நா�.
இைத ம���தா� ப��கேவ��� எ�� பாடெம����
ச�டா���ைளகைள நா� க��ெகா�வேத இ�ைல. இைத�� ப���க�
எ�� ெசா�ேவாைரேய நா� ம���ேற�.
இ�ேபா� ேச�த� பக���� வ�ேவா�. ஆ��ல��� கைதக� எ���
இ��ய� இவ�. இவ� ��தக�க� வ�வத����, �ல�ைடய எ���கேள
இ��யா�� ப�தா�ர� �ர�கைள� கட�� ����ளன. கா����
�யச�ைத, பகவ��ைத, ��வ�� ��, ைப��, ேஷாபா ேத எ��
கல��க��ன கலைவ அைவ. ஐ�தா�ர� �ர�க� ��றாேல ஒ� ��தக�
��ப� ெச�ல� எ�� ெப���� இ��யாேவ ��ல����ேபான கால� அ�.
அ�ப��ப�ட �ைல�� கட�த ப�தா��க�� ஒ� ெப�� மா�ற�ைத�
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ெகா��வ�தா� ேச�த� பக�.
ஒ� இ�ெவ��ெம�� ேப�கராக ஹா� கா��� வ���வ�த இவ���
எ�ண�ற பலைர�ேபால கைத எ��� ஆ�வ� வ�����ற�. அேத
எ�ண�ற பலைர�ேபால இவ�ைடய கைத எ��� �ற�� ெவ�
�மா�தா�. அேத எ�ண�ற பல�ைடயைத� ேபால இவ�ைடய கைத��
எ��ட�களா� ப�தாட�ப�� ��ைப��ைட��� ேபானப� இ��த�.
ஆனா� இவ� ஒ� ஐஐ�, ஐஐஎ� �ரா�ேவ� அ�லவா? எனேவ ச�ைதைய
ஓரள� ����ைவ����தா�. ஏ� �க� �ற�த ��தக�க��ட அ�க�
��ப��ைல? ஏென�� அைவ அ�க� அ��ட�ப�வ��ைல. �ர�ைனேய
அ��தா� ஆர����ற�. ��க� அ�ச��பேத 2,000 �ர�க� எ�றா�,
அைவ �� கைடக���, கைட�� 20 எ�� ேபானா� ைக�� �ர�க�
����ேபா����. உ�க� ப��பாள� ேம�ெகா�� உடேன
அ�ச��கமா�டா�. அ���ய ��தக� ���, கா� ைக�� வ��வைர
ெபா�ைமயாக இ��பா�. �� கா� வ��ேபா� ேவெறா�வ�ைடய ��தக�
அ����� தயாராக இ����. அ��த ����� வராமேலேய ேபாகலா�.
அ�ப�யானா� எ��த எ���ேலேய 25,000 �ர�க� ஏ� அ��க��டா�?
ச�தா�. ஆனா� அத�கான ெசல��� யா� பண� த�வ�? தா� தயா�
எ�றா� ேச�த� பக�.
ெசா�த� கா�� ��தக�கைள அ�ச��ப� ஒ��� த����� ��த�ல.
வா��� ப���� எ�ப� உலக� ���� பர���ள ஒ��தா�. ஆனா�
அ�ப��� 1,000 அ�ல� 2,000தாேன அ��க�ப��? பக� ��ைவ�த க���
எ�தான�. 20,000-25,000 அ���க�. ��கா��டா� எ�னெவ�லா� ��
இ���றேதா, அதைன அ��ட ஆ�� ெசலைவ� ெகா��� நா�
எ����ெகா��ேற�. ஆக, ��றா� ப��பாள��� லாப�. ��கா��டா�
ந�ட� இ�ைல. அ��ட�, ��தக�ைத எ�ப� ��ப� எ�ற ��வான ஒ�
��ன� �ளாைன�� ேச��� அ������தா� ேச�த� பக�.
அ�ப��� பக� எ��ய �த�ர�� நாவ�க� ஓரள����தா� ெச�றன.
�தலாவ�, ஐஐ� ����� நட�பதாக எ�த�ப�ட நாவ�. ஃைப� பா���
ச�ஒ�. ஐஐ��� ஆ�வ��ள பல� வா��னா�க�. ��ன� இத� ஒ�
வ�வ� ஆ�� கா� ந��த 3 இ�ய�� �ைர�படமான�. �ைர��, �ஜ�
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ந���� த���� வர�ேபா�ற�. இர�டாவ�, ஒ� ைந� அ� � கா�
ெச�ட�. ெப�க��� நட��� கைத. எ�னா� நா�� ப�க�கைள��ட�
தா�ட��ய��ைல. ஆனா� இத� இ��� ப��பாள� எ��ட�, இத�
இ�� வ�வ� இ�பதா�ர� �ர�க���ேம� ��ற� எ�� ெசா�னா�. இ�
ஏேதா கா� ெச�ட�� ேவைல எ�ப� வா��வ� எ�� ெசா���த��
��தக� எ�� பல� �ைன����க����. அ��� �� ��ேட�� ஆஃ�
ைம ைலஃ�. அகமதாபா��� �லந��க����� மத� கலவர�����
இைட�� நட��� ஒ� கைத. �மாரான கைததா�. ஆனா� ல�ச�
�ர�கைள� ெதாட ஆர������ட� ��பைன.
அ��� வ�த� � �ேட��. �தலாவ� கைதைய� ேபால நா�காவ� கைத
அவ�ைடய ெசா�த� கைத. ப�சா�யான அவ� ஒ� த���ெப�ைண�
காத���� ��மண� ெச����தா�. அ�தா� கைதேய. �க �வார�யமாக,
ர��க�த�கதாக இ��த�. கைத ெச�ைன��� ெகா�சமாக ������
நட�ப�. இ�ேபா� த�� ��மா�� �ைறய வ���ள� எ�றன� பல�.
இ�த� க�ட��� ல�ச� �ர�க� எ�லா� சாதாரண� எ�றான�.
ஐ�தாவ� கைததா� ச�ப��� ெவ�யான ெரெவா��ஷ� 2020. கைத
நட�ப� கா���. ஊழ� அர�ய�வா�, ஐஐ� �ைழ��ேத��, எ���ய��
க��� க��வ� எ�� ெச��� கைத. ஆ� ல�ச� �ர�க���ேம�
����ளதாக� ேக��.
இ�த� ��தக�க� அைன�ைத�� ப������ள� �பா அ�� ேகா. பல
��ன�� ப��பக�க�� ேச�த� பக�ைத� ����ெகா�ளாத �ைல��
ஃைப� பா��� ச�ஒ� ��தக���� ஆதர� ெகா���, இ��வைர
ெதாட��� ேச�த� பக�ைத� ப�����வ�பவ�க�. இ�ேபா� ேச�த� பக�
ஒ� �டா�. ைட�� ஆஃ� இ��யா ெச���தா�� வாராவார� ப��
எ���றா�. ஃேப����� �க�ெப�� �� இவைர� ��ப���ற�.
���ட��� அ�ப�ேய. ஐஐ� ப�� யாராவ� எதாவ� தவறாக� ெசா�னா�
ெகா��� எ��றா�. அ� நாராயண ����யாகேவ இ��தா�� ச�. உடேன
ப���ைகக� அவைர ேம�ேகா� கா��, ஊ�� ெப�����றன. அ�ணா
ஹசாேர அ��� அம��� உ�ணா�ரத� இ���றா�. இைளஞ�க�
அவைர� ெகா�டா���றன�. அவ�ைடய அ��த �ல கைதக�� பல
ல�ச� �ர�க� ����. ��மாவாக மா��.
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இ����� ஒ� ப��பாளராக நா� எ�ன பாட�கைள�
க���ெகா��ேற�?
நா� ��தக�கைள ெவ�� ப�டமாக�தா� பா���ேற�. இைத
ெவ��பைடயாக� ெசா�வ�� என�� ெவ�கேம இ�ைல. த��� இல��ய
வா�� �ல ப��பாள�க� அ��தமான ப�யா��, �ற�த இல��ய�ைத
ெவ�ேய ெகா��வர உத��றா�க�. நா� அ�ப��ப�டவ� அ�ல�.
��தக� உ�வா�� ��ப� என�� ஒ� ெதா�� ம��ேம. நா� ஒ�
வ�க�. எ�லா�தமான ��தக�கைள�� ப����க �����ேற�. அைவ
ந�றாக ���� எ�றா�. ந�றாக ��பைன ஆகா� எ�றா� அவ�ைற�
ப����க நா� ����வ��ைல. �ல ��தக�கைள எ� ெசா�த
ஆைச�காக� ப����ப�� உ��. கெம��யலாக� பா����ேபா� அைவ
தவறான ���க� எ�� ந�� ெத��ற�. வ�� கால�க�� இ�த�
தவைற� �ைற���ெகா�ேவ�. எ�க� ��தக�கைள ம��� ��பைன
ெச�வத�காக எ�� நா� உ�வா����ள க��மான�ைத இ�ேபா�
அைனவ�ைடய ��தக�கைள�� ��பைன ெச�ய எ�� பய�ப��த
ஆர�����ேள�.
ஒ� ப��பாள��� ம�����, ஓ� எ��தாள���� த� ��தக�க�
அ�க� ேபைர� ெச�றைடயேவ��� எ�ற ேபரா�வ� இ��கேவ���
எ�� நா� �ைன��ேற�. �ற� த�ைன� ப��கேவ���,
�ம���கேவ��� எ�� அவ� ���பேவ���. அத�காக, ெக��,
இர��, எ� ��தக�ைத தய�ெச�� வா���ெகா� எ�� ஓ� எ��தாள�
ெசா�லேவ��ய��ைல. ஆனா� �ைற�தப�ச�, ��தக� ஒ�� வ��ற�
எ�பைத ���த வாசக� ச�க����� ெசா�லேவ��ய� ஓ�
எ��தாள�� கடைம; ஒ� ப��பாள�� ப�. இ�� அத�கான ெவ�
த��� இ�லேவ இ�ைல. ெப�� ப���ைகக� ��தக அ��க� ப�க�கைள
ைவ����பேத இ�ைல. அ�ப�� ெச�வ� அ�த� ��தக���� ெகா����
இலவச �ள�பர� எ�� தவறாக �ைன�����றா�க�.
ெதாைல�கா��க� ��தக�கைள� க��ெகா�வேத இ�ைல. கா�
ெகா���� ெப�� ப���ைகக�� �ள�பர� ெச�வ� ஒ� ப��பாள���
இயலாத கா�ய�. அ�ப�� ெச��� ெசலைவ, ��பைனயா� ஈ�க�டேவ
��யா�. எனேவ ேவ� வ�கைளேய ஒ� ப��பாள�� எ��தாள��
ைகயாளேவ����ள�.
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அ��தா� இைணய� வ��ற�. த��� �ல எ��தாள�கேள இதைன
ஒ��காக� பய�ப��த ஆர�����ளன�. ெஜயேமாக�, சா� �ேவ�தா,
எ�.ராம���ண� ஆ�ேயாைர� ெசா�ேவ�. அ��� சா� �ேவ�தா,
ஃேப��� தள�ைத �க அ��தமாக� பய�ப���வ��றா�. அவ�ைடய
வாசக�க� த� ெசா�த ெசல�� ச�ப��� அவ�ைடய எ�ைஸ� நாவ�
ெவ���ைட காமராஜ� அர�க��� ைவ��� ெகா�டா�னா�க�. ேபா�ட�
அ���� ெத��� ஒ��வ��த�, ���� �ர�ர�கைள� பல இட�க��
��ேயா��ப�வைர, அைன�ைத�� இ����ேபா���ெகா��
ெச�தா�க�. ஓ� இல��ய �க���� இைத�ட� ெப�ய ��ட� வ�த��ைல.
அேதேபால ெஜயேமாக� வாசக�க� ��ரமான ஒ� ��வாக
இய���றா�க�. இல��ய� ��ட�க�, ��� வழ��� �ழா எ��
அம��கள�ப����றா�க�. எ�. ராம���ண� ச�ப��� ஏ�பா�
ெச����த இல��ய� ெசா�ெபா��க��� வ����த ��ட� அபாரமான�.
இ�மா��யான �க��கேள நா�ப�, ஐ�ப� எ�ப����� நா��, ஐ���
எ�� வாசக� வ�ட�ைத ��வா��பைவ.
ப��பக�க�� இைணய�ைத ஓரள���� ச�யாக� பய�ப���பவ�க�
எ�றா� எ�க� �ழ�� ப��பக�ைத��, உ��ைம ப��பக�ைத��தா�
ெசா�ேவ�. உ��ைம�� ம��ய���ர�, ஃேப����� ந�லெதா�
��ட�ைத� �������றா�. அவ�ைடய க���க���� அவ� ெவ����
��தக�க���� இைணய��� ெதாட��� இட� ஏ�ப����ெகா���,
அவ�ைற� ப��� �ற� ேபச ஒ� வா��ைப உ�வா���றா�. �ழ��
ச�ப��� ��ேயா பா�கா���ல� ��தக�க� ப��ய உைரயாட�கைள
வாசக�க�ட� ெகா�� ேச���ற�. த��த�� ��தக�க���
ைம�ேராைச�, ஃேப��� ப�க�க� ஆ�யைவ உ�வா�க�ப���ளன.
இைவ ெப�� வாசக� வ�ட�ைத� �����ளன. உதாரண���� �.�.
பால��ரம�ய�� ராஜா ���ண������ எ����ள ர���� ப��
த��ர�, க�ல�ைவர��� எ����ள உ���ெசா� எ�ற நாவ�
ஆ�யவ�ைற� ����டலா�.
இ�நா�வைர நா� ��தக� ��ட�க��� அ�கமாக ஏ�பா� ெச�த��ைல.
அைவ வ�தர���யைவ எ�ப� எ� க���. ஆ� ஓ�, பண� ெசலவ���
ஏ�பா� ெச�தா�, �க��� ஆர�����ேபா� 20 ேப� உ�கா�����பேத
ெப�ய �ஷய�. ��ட� ���னா�, 200 ேப���ேம� இ�ைல எ�றா�
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அத�கான �ய�� ��. ஆனா� வ�� மாத�க�� அ�த எ�ண�ைத
மா���ெகா��, எ��தாள�கைள�� வாசக�கைள�� இைண��� �ல
��ட�கைள நட�த ���ெச���ேள�.
ேச�த� பக� ��தக�க�ேபால, த��� ல�ச�கண��� ��தக�க�
��கேவ��� எ�றா� எ�ன ேதைவ? �த�� த�� எ��தாள�க� ஒ�
�ரா�� ஆக மாறேவ���. அவ�க� ஒ���ெகா����தா� கா�ய�
நட�கா�. ெவ�ேய வரேவ���. ஊ� ���� ��றேவ���. நட���
ெச��க� ப��� க��� ெசா�லேவ���. ��சயமாக வைல�ப��
எ�தேவ���. ெதாைல�கா���� வரேவ���. த� ெசய�பா�ைட
��வா�கேவ���. �ழா�க�� கல��ெகா�ளேவ���. �� ��
ஊ�க�� அ���ள அைம��கேளா� ேச���, ��தக������ �ல
ப��கைள� ப��ப�, வாசக�க�ட� �வா��ப� ஆ�யவ���
ஈ�படேவ���.
ஊடக�க� எ��தாள�கைள வ��� அைழ�� எ�தைவ�ப�
எ�ேபாதாவ�தா� நட���. ஆனா� எ��தாள�க� �ரபலமா���டா�,
இேத ஊடக�க� அவ�கைள� ெக��வா�க�. அ�த �ைல�� எ��தாள�
�த�� ெச�லேவ���. எ��தாள�� ைக�� வ�வான ஓ� ஆ�த�
உ�ள�. எ��� வ�ைம. ஓ� அ��� ப���ைக�� எ��� �டாஃ�
��ேபா��ட�கைள�ட� பல மட�� �ற�பாக, ப��பவ� க��ைத� ச�ெட��
கவ��வ�ண� எ�த���யவ� ஓ� எ��தாள� ம��ேம. இதைன
ஊடக�க� உண�மா� ெச�வ� எ��தாள� ைக��தா� இ���ற�.
வ�� ஆ�� எ� ேவைல, நா� ப������ �ல எ��தாள�கைள
இ�ப��ப�ட �ரா��களாக ஆ��வத�� எ�தவைக�� ப�க��கலா�
எ�� �ய�� ெச�வேத. அ�ேபா�தா� த��� 25,000 அ�ல� 50,000
எ�� ��தக�கைள ��கைவ�க ����. நா�� பண� ப�ண����

5
193

�� ம���ைர

194

இ�� �ைற��� ெவ�க�

�ேர� ெவ�க�
இ�தா� �ேர� எ��� �த� க��ைர. அ��� காவ�ேகா�ட� ேபா�ற
ெஹ�ெவ���கேளா� கள� இற������றா�. ந�ப� பா�க��
���தலா� எ�த� ெதாட������றா�. அ�ைமயான ஆர�ப�.
வா���க�.

காவ� ேகா�ட� நாவ��� சா��ய அகாட� ப�� ெப�ற ெச�� ����
ேக���ப�ட�டேனேய �த�� ேதா��ய எ�ண�, “ஆகா, நா�
ஏ�கனேவ ப�����ட ஒ� ��தக���� அவா�� �ைட�����றேத,” எ�ற
ம����தா�. ெப��பாலான சமய�க�� ப�� வா��ய ஒ� ��தக�ைத�
ப��பத�காக அைலேயா அைல எ�� அைலய ேவ�������. இ��ைற
அ�மா����ைல. ஏ�கனேவ நா� ப��� ம���� ந�ப�க����
ப���ைர ெச�த ஒ� ��தக����� ப�� எ�ப� உ�ைம�ேலேய ம����
த�த�.
195

காவ� ேகா�ட� ��ட�த�ட 1050 ப�க�க� ெகா�ட ஒ� ��தக�.
ப����ேபா� �ைம தா�காம� இர�� அ�ல� ��� பாக�களாக�
���� ெவ������கலாேமா எ�ற எ�ண� ேதா��� ெகா�ேட
இ��த�. ஒ� ேவைள இ���தக��� ஒ�ைம �ைத����� எ��
எ��தாள�� ப��பாள�� �ைன����க����.

நாவைல� ப��� இர�டா��க� ஆ���ட �ைல�� நா� இைத
இ�ேபா� எ� �ைன����� எ���ேற�. எ� �ைன�� ���றேதா
அ�ேவ அத� தா�க� எ�ற அள�� இ�த நாவ� எ� மன�� ெப���ள
வ�வ� எ�ன, அ�� நா� எவ�ைற �ற�பான, கவ��க�த�க
ப��களாக� க������ேற� எ�பைத இ�� நா� க�டைட�ேற�.
ஒ� நகர�ைத�� ஒ� ச�க�ைத�� ைமயமாக� ெகா�ட, அத� அ���
ஆ��கால வரலா�ைற� ேப�� ஒ� ெப�� நாவ� காவ�ேகா�ட�. மா��
க��� ம�ைர ெவ���� ெதாட�� ப�ெதா�பதா� ��றா��� இ��
வைர ���� இ�நாவ�, ஒ� ச�க��� க�வ�-காவல� எ�ற இ�ைம
�ைலைய அத� அ��� ஆ��கால வரலா���, �ஜயநகர� ேபரர��
ஆ�ைம�� ம�ைர ஆ�ப�ட வரலா�ைற�� ம�ைர நாய�க�க��
ஆ���� இைண��� ேப��ற�. இ�த அ��� ஆ�� காலக�ட��� �
ெவ�கேடச�� பா�ைவ�� ���ய��வ� ெப�� �க��க� நாவ� வ�வ�
ெப���ளன. பல ச�பவ�க�, பல ம�த�க�.

ேவளா� நாக�க���� �ைழ��ராத தாத�� க�ள�க� நாய�க�
ஆ��� கால��� ம�ைர�� காவல�கார� ெப��றா�க�. ��ன�
ஆ��ல அர� ம�ைரைய� ைக�ப���ேபா� க�ன� �ளா�ப�� ம�ைர��
காவ� அைம�ைப மா��யைம��றா�. க�ள�க� த�க� அ�கார�ைத
இழ��றா�க�. �ற ச�க��னைர�� உ�ளட��ய காவ� பைடைய �����
அர� அைம���ேபா�, அவ�க���� �� க�ள�க� ப�யா��� �ழ�
எ��ற�. அவ�க� அைத எ����� ேபாரா��ேபா� அ�கார அைம����
ெவ�ேய த�ள�ப��றா�க�. ��றவா�� ச�கமாக
அைடயாள�ப��த�ப�� ச�க��� ���� �ைல��
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இ��த�ப��றா�க�. காவ� ேகா�ட��� கள� இ� எ�� ஓரள�
உ��யாக� ெசா�லலா�.

ஆனா� காவ� ேகா�ட�ைத� ப��� ேப��� �தலாவதாக � ெவ�கேடச�
களைவ அ�தமான க�பைன��டாக (ெராமா��ைச� ெச��)
�வ�����பைத� ெசா�ல ேவ���- ம�ைர ேகா�ைட
அ��க�ப��ேபா� அத� காவ� ெத�வ�க� ஒ�ெவா�றாக
ெவ�ேய�வ� ஒ� ெப�� ��க�ைத� தர���ய க���வ ெமா���
�வ��க�ப��ற�. ம�ைர�� காவல�கார��ட� இ��த ஒ� ச�க� ஒ�
��ற� ச�க ���ைர ெப�� அ�கார அைம�ைப ��� �ல�க�ப�வத�
ேசாக� இ�த �வ���� ஒ� ��ைமயான ப�ம ேந��� ெப��ற�. இேத
ப�ம ேந��� காவ� ேகா�ட�ைத �ைற��� இர�, இ�� வ�ணைனக��
அைடய�ப���ள�.

நாவ�� இட�ெப�� ஒ� ச�பவ�ைத ���யமானதாக� �������
ெசா�ல ேவ���: எவ�� அ�ம���� �ைழய��யாத க���ேகா�பான
அைம�� ெகா�ட� எ�� ெப�ைமயாக ேபச�ப�� ��மைல நாய�கரா�
��தாக� க�ட�ப�ட மா�ைக��� சவா� ���, க�ன� ைவ�� �ைழ��
இர�� ராஜ���ைரகைள� களவா��றா� க�வ�. ைக� ெச�ய�ப�ட��
அவ��� ச��க� த�டைன ����� ��மைல ம�ன�, க�வ�
த�டைன ெப�ற�� அவன� �றைமைய� பாரா�� அ�த இ�
ராஜ���ைரகைள�� அவ��ேக ப�சாக அ��� ���றா�.

இ�த� கைத��� �� உ�ள வரலா�� சா��க� எைவ எ�ப� ����
என�� எ��� ெத�ய��ைல. ஆனா�, � ெவ�கேடச�� �வ����,
���பாக இ�த �க���, கள� த�டைன���ய ��ற� எ�ற �ைல மா�
அ� அத� ெதா�� ேந����காக ர��க�பட ேவ��ய கைலயாக உ�வக�
ெப��ற�. ெபா�வாகேவ நாவெல��� கள�� ச�பவ�கைள� ��த����
�வரைணக�� அவர� ெமா� ரசைன�� உய��ைலகைள� ெதா��ற�.
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க�வ�கைள� காவல�களாக ஏ��� ெகா�வ�� உ�ள �ர�பா�கைள�
கட�க இ�தைகய அ�தமான க�பைன (romantic imagination)
ேதைவ�ப��ற�- ஒ� �ைன�� �ைவயான �வ���� கள� கைலயாக
உ�மா�ற� ெப��ேபா� க�வ�கைள காவல�களாக ஏ�க உத�� க�பைன
ெவ�ெயா�� உ�வா�க�ப��ற�- ஒ� ச�க, அர�ய� க�டாய���
காரணமாக �க��த�பட ேவ��ய பா�ைவ மா�ற���� அ����ல
ஆதார�க� ேதைவ�ப���றன. அவ�ைற� க�டைம��� ெகா�ள�
�ைண ெச��� க�டைள� ப�வ� ெபய��க� (paradigm shifts) இ�வைக
க�பைன ��வா�க�தா� சா��ய�ப��ற�. அ�த க�பைனைய�
ைகயா�� இைத� சா��ப�� � ெவ�கேடச� ெப�� ெவ��ேய நாவ��
ெவ��.

காவ�ேகா�ட� வரலா��� சா��க�� அ��பைட�� எ�த�ப�ட
இய�பான நாவ� எ�� ேபச�ப�டா�� பைட���க��� ெவ��பாடாக
இ� உண���தள��� ெவ�� ெபற � ெவ�கேடச�� அ�தமான க�பைன
(romantic imagination) ெப�ய அள�� ப�கா���ற� எ�பைத நா�
மற�க��டா�. களைவ� கைலயா��� அவர� ���வரைணக�, அ��
அவர� ெமா� அைட�� உய� ரசைன�� ெவ��க� �ற�பான வா���
அ�பவ�ைத� த�வனவாக உ�ளன.

ஆ�ர� ப�க�க��� ேம� ���� ஒ� நாவைல� ப�� ��ைமயாக�
ேப�வ� எ�ப� ��யாத கா�ய�. ஆனா�, அத� ைமய��� உ�ள காவ�
ெத�வ�க� ம��� இ�� ப�ம�க�, களைவ� கைலயா��� க�பைன��
ெசா�லா�� – இைவ காவ� ேகா�ட� நாவ�� நா� ெச�ல ஒ� எ�ய,
�வ�க க�ட �ற�ைப� தர� ���. இைத� த�ர இ�த நாவைல
அ��க�ப���� �கமாக அ��தமாக எ�த�ப�ட �ல இட�கைள ம���
����ட �����ேற�.
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நாவ�� �வ�க��� �மார க�பண�� பைடக� ைவைகயா�ைற� கட��
ம�ைர�� �ைழவ� �வ��க�ப��ற�. இ�� ஒ� �ைர�பட��� நா�
காண���ய ெப��பரவலான கா��யைம���� இைணயான ெசா�லா�� �
ெவ�கேடச��� சா��ய�ப���ள�. இேத ெசா�லா�� �ைர�பட�களா�
எ�ட ��யாத உயர����� காவ� ேகா�ட�ைத� ெகா�� ெச��ற� - யா�
எ�� ��க ேவ���, யா� எ�ேபா� எ�� ெச�ல ேவ��� எ�பன
ேபா�ற ஆைணக�, ம�ைரைய எ�ப� ����� ெகா�ள�ப��ற� எ�ற
�வரைணக�, ஒ�ைம�பா�ைடய ேபா� அைம�பாக� ேதா�ற� த��
�ஜயநகர� பைட�� உ�ைம �ைல�� �ல�� ச�க� ப���கைள��
அத� அ�கார� ப��ைலைய�� ��ைமயாக கா���ப�����றன.

� ஜான�ரா� கனக�கா எ�றைழ�க�ப�� �மார� க�பண��
மைன� க�கா ேத��� ப�வார��� இ���� ஒ� �� ெப� ம�ைரைய
ெவ�� ெகா�ள த�ைன மா���� ெகா��றா�. இ� அ��தமாக
எ�த�ப���ள�. இ��� நா� ெவ�கேடச�� அ�த க�பைன ெவ��
ெப�வைத� காண ���ற�.

தா�வ�ஷ� ப�ச�தா� ஏ�ப�� இட�ெபய��க�. அைத� ெதாட���
ெப�����கா� ��ைல� ெப�யா� அைண க�ட�ப�வ� ஒ� ெஜ���
பா��யா� எ��� க�தமாக �வ��க�ப��ற�. இ� ����வ���
வ�ைகைய� ப�� ெச��ற�. அ�த அைணைய ��மா��க ப�����
க�ள�க� மேல�யா��� ப�யா�� �க��க� ெப�� தா�க�ைத
ஏ�ப���� ப��க�.

இ�த தா� வ�ஷ� ப�ச���ேபா� இ� ெப�க� த�க� ெசய�களா�
ச���ர��� இட� ெப���றன�. ஒ�வ� நாமைனவ�� அ��த
ந�லத�கா�. ம�றவ� ��த�த�மா� எ�ற ேதவதா�� ெப�.
த��ட��ள ெசா��கைள� த� கைட� நைக வைர ��� க�� ஊ���
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���ர� அ�ைமயான ஒ��. ம�ெறா� ேதவதா�� ெப� உ�வா��ய
���யா���� எ�றைழ�க�ப�� �ள� ம�ைர�� இ��� உ��.
இைவ ���த �வரைணக� எ�ய ம�கைள எ�ய ம�கேள அ�ய உத��
ெசா����ர�க�.

ர��க�த�க பல ��த���க� ெகா�ட இ�த நாவ�� �ல ப��க�
��வ�ேம பாட� ��தக ெமா��� எ�த�ப���ள�. இைவ நாவ��
�வார�ய�ைத� �ைற��� தைடகளாக இ��பைத உணர ���ற�.

ஆனா� ெபா�வாக� ெசா�னா�, வரலா��� ேபச�படாம� எ�ேபா��
வா��� மைற�� சாமா�ய ம�க�� வா�ைவ� �ைவயாக� ��த��ப��
த� �த� நாவ�ேலேய க�சமான அள��� ெவ�� ெப�����றா� �
ெவ�கேடச�.
நாவைல வா��� ���த�� மனைத ெந��� �ல �ஷய�கைள��
����ட ேவ���. ெபா�வாகேவ இ�நாவ�� ஒ� தைல�ழா�க�
�க����ளைத உணர ���ற�. ஏ�க�ப�ட வரலா��� ேந�மைறயாக�
ேபச�ப�� பல� இ�� எ��மைறயாக� ��த��க�ப���ளன� – ���ண
ேதவராய�, ��யார�ய�, ��மைல நாய�க� �தலானவ�க��
பா��ர�பைட�ைப இத�� கா��களாக� ��டலா�.

�ஜயநகர� ேபரர�� �தா�த� ���� ெவ�கேடச�� பா�ைவ
ச�ேதக����ட��� ஏ�க�ப�ட வரலா�ேறா� �ர�ப�வதாக உ�ள�.
எ�த தர�க�� அ��பைட�� இ�தைகய �வ����� ெம��த�ைம
ேகார�ப��ற� எ�பைத நா� ��மா���� ெகா��� வைக��
எ��தமான சா�றாதாரமாவ� உ�ளதா எ�ற ேக���� இ����
ப���ைல. ஏழா�ர� சமண�க� ம�ைர மாநகர வரலா���
க�ேவ�ற�ப�டதாக அமணமைல�� க�கா ேத� �ைன��� பா��ப�
இ�நாவ�� கைத�கள����� ெபா��த��லாம� இ���ற�.
�மாரக�பண�� ம�ரா �ஜய� �னா��ய�மைன ��கேவ எ�ப�
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ஏ�க�ப�ட வரலாறாக உ�ள� எ�ற ��ன��� இ�கா�� வ���
���க�ப�ட கைதயாடலாக உ�ள�.

தாத�� க�ள�க���� அவ�க�� சமகால உய��ைல ச�க�க�
பலவ����� இைட��ள உறைவ ெவ�ேவ� வைகக�� ேப��ற�
இ�நாவ�. ஆனா� இேத தாத�� க�ள�க� த�கைள�ட தா��ைல��
இ��த ச�க�க�ட� எ�வைக�ப�ட உற� ெகா����தன� எ�ப�
இ�நாவ�� ேபச�ப�வேத��ைல. காவ� ேகா�ட� ஒ� ெபா��ேபா��
நாவல�ல. உ�ைமக�� அ��பைட�� இ�ைறய ச�தாய���கான
பாட�கைள உண���� த�ைம ெகா�ட நாவலாக�� ஒ� ல��ய
ச�தாய�ைத உ�வா�க ��ப�� இய�க��� �ைண� �ர�யாக��
�����த�ப�� ‘உ�ைமயான வரலா��� ��த���’ இ�. பா�பா�ப��,
���ப��, ேமலவள� ேபா�ற இட�க�� நா� எ��ெகா���
�ர��ைனக�� ��ன��� � ெவ�கேடச� ேபச� தவ�ய இ�த ெமௗன
ெவ��ட�ைத �ைடய�ற பல ேக��க� �ைற���றன.

அ�ய�படாத வரலா�ைற ��வ ��ப�� இ�தைகய ஒ� மாெப�� �ய����
வ� ேச���� வைக�� ���ைண��க�� ஆதார தர�க� ���த
��வான ப��ய� (Bibliography) ேச��க�ப����க ேவ���. காவ�
ேகா�ட� வரலா�ைற� ேப�வதாக� ெசா��� ெகா�வதா�, இ�த�
ேபாதாைமைய இ�நாவ�� அ��பைட� �ைறயாக� பா���ேற�. அ�த�
ேகா� ேபா�றவ�க� எ��� வரலா�� நாவ�க�� எ�வள� அ�க ப�க
அள�� இ�தைகய ஆவண�க� ேம�ேகா� கா�ட�ப���றன எ�பைத
�ைன��� பா��க ேவ���.

நாவ� ெவ�வ�� இர�� ஆ��க� ஆன �ைல�� எ�
ராம���ண�� �க� கா�டமான ஒ� �ம�சன� ம��� ெஜயேமாக��
ஆழ�� ���� ��ய ஒ� ��ட �ம�சன�ைத� த�ர ேவெற�த
�ம�சன�� ெபா��ப��த�த�க� தா�க�ைத ஏ�ப�����ளதாக�
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ெத�ய��ைல. அ�ப� ஒ� �ம�சன� இ�வைர எ�த�ப���ளதா எ�பேத
ச�ேதகமாக இ���ற�. இ��ைல�� இ�நாவ��� இ�வா�� சா��ய
அகாத� ��� வழ�க�ப��ற�- இ�த �க�வாவ� காவ� ேகா�ட�
பரவலாக வா��க�பட�� �வா��க�பட�� வ� ெச�ய ேவ��� எ�ப�
எ� எ��பா���.

காவ� ேகா�ட�- �. ெவ�கேடச�. 2012 -சா��ய அகாத� ப��
Submitted by PERUMALMAGAN on Fri, 13/01/2012 – 16:46.
காவ� ேகா�ட�- �. ெவ�கேடச�. 2012 -சா��ய அகாத� ப�� இ��
�ைற��� ெவ�க� எ�� தைல��� �ேர� ெவ�க� அவ�க�
இ�தவ�ட���கான சா��ய அகாட� ��� ெப�ற �. ெவ�கேடச� எ��ய
காவ� ேகா�ட� �ைல�ப��ய ப��ைன வா��ேத�. �த� ப�� ந��.
���ல��ய இத�க�� ெசா�லாட� ைகவ�த கைலயாக இ���ற�, �த�
ப�� எ�ற உண����. �ைல� ப�� த� �ைன�� ��ற தா�க���
ப��க� ந��. காவல�-க�ளராக ���� �ைல மா�ற�ைத தா� ர��த
ப��யாக கா���றா�. ேம�� �����ட ேபா��கள ���� கா��க��
ரசைன ேதவலா�. ��ேப சா���ய� அவ�க� த� �ைன�க��
ேபா��கள கா��கைள �வ��� கா������றா�. ெவ��கேள
ச���ரமா��ேபா� ேதா��க�� ச���ர� மைற�க ப��ற�. அ���
�ைன�க�� அ�க�. -உதாரண� க���� �வகா��� சபத� – ஒ��
ெகா�ள�படாத ப�லவ�� ேதா�� – அ�வா� தாேன �.ெவ�கேடச�
�ஜய நகர ேபரர�� �தா�த� ப��ய �வ��ைப ைகயா�� இ���றா�.
���க�ப�ட ���� வ�ேய ெச�ல ேபா�� ம��� ஒ� �� அ�ல இ�.
பரவலாக வா��க�பட ேவ���, �வா��க�பட ேவ��� என
எ��பா��ப� ேபராைச. ஆ�ர� ப�க� அப�த� எ�� �ம�சன�ைத��,
ஆழ�� ���� ��ய ��ட �ம�சன�� இ�வைர ேத��த வாசக�க�
ம���� எ�த �தமான சலன�ைத�� ஏ�ப��த��ைல. அ�காைல ஆ�
ம��� ஷ�க�� �ஜ� ந��த படமான ந�ப� �ைர�பட��� படெப��
வ�� ��ேன �ைரயர�க� �� ேகாலாகலமாக� கா������
இைளஞ�க� �ைற�த த�� ச�க� இ� – ெப�மா� மக�
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ஒ� உலைக� �ர��� ேபா�டவ�� வரலா�

பா�க�
ெசா�வன�, ��ஷ�கைத எ�� ெவ� ��யான
எ��பவ�. இ�த �ற��த��� உடேன �� ம���ைர ெகா��த� ��டா�.
க��ைர �ைழக� ஏ����, ச�யானப��� வரேவ��ெமன �க��
உ���பாக இ��தா�.

ல�தா ரா� எ�� ெசா�வன� ெவ�����ள “��வ ந�ச��ர�” இ�த
ஆ��� இைச �க��க�� �க ���யமான ஒ�� எ�� ச�ேதகேம
இ�லாம� ெசா�லலா�. இைச �க���கைள�ட இைசைய� ேப�� ஒ�
��தக���� அ�க ���ய��வ� இ��க ���மா எ�� ேக�பவ�க�
இ�த� ��தக� யாைர� ேப��ற� எ�பைத கவ��க ேவ���. ��த�க
மாேமைத பழ� ���ரம�ய ��ைள ஒ� உலைக� �ர��� ேபா�டவ�.
அவ� மைற�� ஏற�தாழ ஐ�ப� ஆ��க� ஆன �ைல�� மற�க�ப��
வ�� �ைன�கைள� ெதா��� அவர� வா�ைவ அத� கால�ேதா�
ஆவண�ப���� வா��ைக வரலா� ‘��வ ந�ச��ர�’.
இ�த� ��தக��� ���ய��வ�ைத அ��க���� வைக�� இ�வா��
�ச�ப� �ச�� �வ�க��� ��� நா�த� அைர ப�க அள��� ைட��
ஆ� இ��யா �� ப�க அள��� ல�தா ரா�� ேப��கைள�
�ர�����ளன- ஒேர வார��� இ� ேவ� ேத�ய நா�த�க�� ல�தா
ரா�� ��வான ேப��கைள�� �ைக�பட�கைள�� பா��த�� அவ�தா�
இ�த �ச�� நாயக� எ�ற எ�ணேம ஏ�ப�� ��ட�!
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பழ� ��ரம�ய ��ைள�� கால� ேமைட� க�ேச�க�� பாடக���
வல��ற��� ��த�க ��வா�� இட��ற��� வய�� ��வா��
அம�வ� மரபாக இ��த கால�. ��த�க ��வா� பாடக��� வல��ற�
அம�������ேபா� அவர� ��த�க��� வல�தைல சைபைய ேநா��
இ����. ��த�க ��வா� இட��ற� அம�வ�� எ�ன �ர��ைன
எ�றா� ெதா�� எ�� அைழ�க�ப�� ��த�க��� இட�தைல சைபைய
ேநா�� இ����ேபா� அ����� எ�� ஒ� ஓ�� ஒ����. இ�
����ட� ஒ�றாத த�ைம ெகா�ட�. வல�தைலதா� ����ட�
இைச�� ஒ� எ��ப� ��ய�. இ� தா��� ஒ��ப� க�ேச��� இ�ைம
ேச��கா� எ�பதா� இட� ைக பழ�க� ெகா�ட ��த�க ��வா�
வய�� ��வா�ட� இட� மா� அமர ேவ���. இ�ேபா� ேக�க
ஆ�ச�யமாக இ���ற�, இ� ேபா� இட� மா� அம�வைத ச��ரதாய
�ேராதமாக அ�கால��� க��, அ�ப� இட� மா� உ�கார ம��தா�க�
எ�� ப�� ெச��றா� ல�தா ரா�. ���ரம�ய ��ைள இட� ைக�
பழ�க� ெகா�டவ�.
பழ� ���ரம�ய ��ைள�� த�ைத ��ைதயா ��ைள அவ� கால���
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�ரபலமாக இ��� ��வா�க� அைனவ���� ��த�க�� க��ரா��
வா��தவ�. த� மக� ���ரம�ய��� ச��ரதாய �ேராதமான இட� ைக
வா��ைப� ���த ��யாம� அவ� ��த�க�ைத� ெதா�� எ��தாேல
ஆ��ர��ட� அவைன அ��� ��மள��� அவர� ஏமா�ற� ெவ��பாக
மா����த�. த�� ெசௗ�தரபா��ய��� அ�பா க��� த�வைத
அவதா��� அவ� இ�லாதேபா� பாட�கைள� ெதாட��� வா���� பழ�
வ�தா� ��ரம�ய� ��ைள. அ�பா�� ந�ப�� த� �� மா����யா
��ைள�� சக மாணவ�மான த��ணா���� ��ைள ெத�வா�னமாக
ஒ� �ைற ���ரம�ய�� வா��ைப� ேக�க ேந��ற�. அ�ேபா� அவ�,
“��ைதயா! உ�ம ேப�� ��ைத�� கால�காலமா �ைல�� ��க� ேபாற�
இ�த� ைபயனாலதா�,” எ�� ெசா�வ� ெத�வ வா�காகேவ இ���
ஒ���ற�.

தா� �க�� ம���� த� ந�ப�� ேப�ைச� த�ட ��யாம� மக���
��த�க� க����றா� ��ைதயா ��ைள- ஆனா� அ��தா� எ�ன ஒ�
ஆ�கார�! ப�� ப�ைன�� வய��ட ஆகாத ��வ� ���யம�ய�.
�ழ�ைதக� மல� மா��, �க�� ெக���யாக நட�� ெகா�டா�
அவ�கள� ��� மன� வா� வத�� ��� எ�� ந� ��னைதகைள நா�
எ�வள� ஆைசயாக வள���ேறா�? ஆனா� இவ���� த� மக� காைல
நா�� ம��ேக எ��� சாதக� ெச�ய ேவ���. அத� �� இர�� ம�
ேநர� க��� அ�ைறய பாட�ைத� க��� த�வா�. அைத ச�யாக� க���
ெகா�ளா��டா� அ�, உைத. அ�த பாட�ைத�� அ�ேபாேத ஏெழ��
வைகக�� லய� ேகாைவ ெகடாம� வா���� கா�ட ேவ���. அைத�
ெச�� கா��னா�தா� சா�பாேட �ைட���. அ��ற�� இர� ப�� ம�
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வைர சா�பா�� ேநர� த�ர சாதக� ெதாட��தாக ேவ���.
எ�வள� ெசா�னா�� ேக�காம�, அ��தா�� அட�காம� த� இட�
ைக�பழ�க�ைத மா��� ெகா�ளாத ��வாத�கார� எ�� ��ைதயா
��ைள த� மகைன ெவ�����க ேவ���. ெசா�ன ேப�� ேக�க
ம���றா� எ�ப� ஒ� �ற� இ��க���, அவ� ெத�வமா� ம����
கைலைய ச��ரதாய �ேராதமாக அ�லவா வா���றா� மக�.
த��ணா���� ��ைள ெசா�னைத ம��க ��யாம� அவ�
��த�க�ைத அ��ேத ேத��� ேபாக��� எ�� இ�தைன ெக���யாக
காைல நா�� ம� �த� இர� ப�� ம� வைர த� மக��� ரா�சத
ெவ��ட� பாட� எ��த ��ைதயா ��ைள�� மன� அவன� �றைம
நா��� நா� ெம�ேக�வைத� க�� �ைக��� ஆ��ர�மாக எ�ன
பா�ப����க ேவ��� எ�� �ைன�ேத பா��க ��ய��ைல.
ஆனா� தன� ப�ைன�தாவ� வய�� ராமநவ� க�ேச� ஒ���
அர�ேக�ற� ெச��� ���ரம�ய ��ைள, அத� ���� அவர� இட�
ைக�பழ�க� காரணமாக அவைர வா���� அ�தைன தைடகைள��
தா�� இ�� வா���� ��த�க இைச� கைலஞ�க� அைனவ����
ஆத�சமா� �ள��� ��வ ந�ச��ரமா� உய��� ���றா�. ஒ� சமய�
“��த�க� எ�றா� பழ�; பழ�ெய�றா� ��த�க�” எ�� ெச�ம���
��வாச ஐயரா� ேபா�ற�ப�ட ��ரம�ய ��ைள அவ� கால��� �க�
ெப�� �ள��ய பாடக�க� அைனவ���� வா��� அவ�க�
அைனவரா�� �கழ� ெப�����றா�. ��கால��� வாசைன �ர�ய�க�,
ம��� கைலயாத கதராைட ������� ைவர� காத�க� எ�� சைபைய
அல�க��தா� ��ரம�ய ��ைள. �ல ஆ��க��� ஒ� �ைற த�
காைர மா��ய அவ� ெச�ைன�� ந�க� �வா� கேணச�� �����
அ��� அர�மைன ேபா�ற ப�களா�� ஏராளமான ��ய�க�ட�
வா��தா�. இ�� ெச�ைன�� ெவ�கடநாராயணா ேரா��� உ�ள
��ேக� மட� இவ� ெகாைடயாக அ��த இட���தா� இய�� வ��ற�.
இைவ அைன����� ேமலாக, இ�� ��த�க� வா��பவ�க��
ெதா��� சத�த�ன� இவர� பா�ைய� ��ப����றன�.
பழ� ���ரம�ய ��ைள ���� ல�தா ரா� இ���� ப��
ெச������ தகவ�க�� நா� �க உய�வாக� க��வ� மதரா� க�ண�
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அவ�க�� இ�த ேம�ேகாைளேய: “ஒ� கைலஞ�� உ�ைமயான �ண�
அவ� வா���� ��சய� ெவ��ப��. �க அ�தாக�தா� ேமைதைம��
அட�க�� ஒேர இட��� ெத�ப��. பழ��� வா����� அவ�
நட�ைத��� இ��ர�� அ�ச�க�� �ர��� த���யைத� பா��கலா�.”
இ�த ேம�ேகா�� பழ� ���ரம�ய ��ைள ஒ� ம�தனாக��
கைலஞனாக�� ��ைமயான வ�வ� ெப��றா�.
மகனாக�� இைச� கைலஞனாக�� எ�வள� ேகவலமாக நட�த�பட
���மா அ�வள� ேகவலமான �வ�க������ த� �ைற�� எ�வள�
உ�ச �ைலைய� ெதாட ���ேமா அ�வளைவ�� ெதா�ட பழ� ���ரம�ய
��ைள தா� �ர�ெடழ இைச�லைகேய �ர��� ேபாட ேவ�����த�.
ஆ��ல���, “He bent the world to his will” எ�ற ெசா�ெறாடைர�
பரவலாக� பய�ப���வ���. ஒ�வ� இ�ப�� ெச�தா� எ��
ெசா���ேபா� அ� அவைர� ப��ய �க���யாக இ��கா� எ�றா�
���ரம�ய ��ைள ���� ெசா�ல�ப��ேபா�தா� அ� ���க ���க
ெபா��தமாக இ���ற� எ�� ேதா���ற�. த� ஆ�ைமயாள�ல,
ேமைதைமயா� இைத சா��த அவர� வா��, இ�த சாதைன�� இண��ய
இைச� �ழ� ம��� ��த�க வா��ய��� த� ���ைர ப��த அவர�
இைச��ற� – இ�த ��ைற�� பாமர�க�� ப��த�க�� �வார�யமாக
வா���� வைக�� எ������றா� ல�தா ரா�.
��வ ந�ச��ர��� �த� பா� பாமர�க��� எ�த�ப�����ற�
எ�றா� அைத� ெதாட�� ப��க� இைசய�� உ�ளவ�க� அ�ப���
ர���� வைக�� எ�த�ப���ள�. எ�த ஒ� �ைற��� அத�
��ப�கைள அ��தவ�கைள�� அ�யாதவ�கைள�� ����� இைடெவ�
�க� ெப�ய ஒ��. இவ�க�� ஒ�வ�ட� ேப�வ� ம�றவ���
�வார�ய�படா�. இ�வ���மாக இ�த� ��தக�ைத எ�த �ய�����ள
ல�தா ரா�, இ�த இைடெவ�ைய �ர��வ�� ஓரள� ெவ�� ெப���ளா�
எ�ப� எ� எ�ணமாக இ��த�. ஆனா� இ�த ஓரள� எ�ப�
ெப�மள� எ�பத�� இ�வைர இ���தக����� ெதாட��� �ைட�� வ��
அ��கார�� பாரா��க�ேம சா�றாக இ����றன.
(��வ ந�ச��ர� – ல�தா ரா�, 2011, ெசா�வன� ெவ���. 224 ப�க�க�,
�ைல �.150)
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க��ட�� ெட�� ேஷா - ெகௗத� வா�ேத�
ேமன�

‘ெவ���பய�’ பாலா�
த�� இைணய உல�� �ரபலமாக இ��த ‘வ��த�படாத இைளஞ�
ச�க���’ ���ய அ�க��ன�. இவ� எ��� கைதக��, க���ைரக��
சாஃ��ேவ� உல�� �யைல� �ள��யைவ. ஃபா�ேவ�� ெம��களாக மா�ய
இவ�ைடய ‘பக�’ ஒ�� �ரபல எ��தாள�� இைணயதள���
ெவ�யா�ய� வரலா�. இைத சா���� ���� இைணய�ைத கல�க
வா��க� பாலா�.

க��ட�: �ல பல ஆ��க���� �ற� இ�த ெட�� ேஷால உ�கைள
எ�லா� பா��கற��� ெரா�ப ச�ேதாஷமா இ���. இ�ைன�� ந�ம
ெட�� ேஷால ெக�டா வ�����ற� பட�� ேபைர அழகா த�� பா��ல
இ��� கா�� அ����� உ�ள இ�����ல ேபசற ைடர�ட� ெகௗத�
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வா�ேத� ேமன�.
இ�ப �க����� ேபாகலா�.
க: வண�க� ெகௗத� வா�ேத� ேமன�
ெகௗ: வண�க� க��ட� சா�.
க: அ� எ�ன� அ� �த� பட��ல ெகௗத�, ெர�டாவ� பட��ல ெகௗத�
ேமன�, அ��� ெகா�ச நா�ல ெகௗத� வா�ேத� ேமன�. உ� ம�ைடல
�� வள�றைத �ட உ� ேப� அ�கமா வள�ேத.
ெகௗ: பட��ல எ�ன ��சா இ���� யா�� ேக��� ேக��ட �டா�
இ�ல. அதனால தா� எ� ேப�லேய ��சா ஒ� வா��ைத ேச����கேற�.
இ�வைர��� உலக��லேய எ�த ைடர�ட�� இ� ேபால �� �ய��
ப�ண��ைல.
க: ேட� ேகா�கன� ம�ைடயா, இ� தா� உ� ��ைமயா? அ� எ�ன �ஜ�
�ட ச�ைட� ேபா���� இ�ப ேச������க?
ெகௗ: நா� ”ஏ” �ளா� ஆ�ய���� பட� எ��கறவ�. எ���ட ”ேலா”
�ளா� ஆ�ய���� பட� எ��க ெசா�னா�. அ� தா� �ர�சைன. இ�ப
எ�லா� ச�யா����.
க: அ� எ�னடா “ஏ” �ளா�, ”ேலா” �ளா� ஆ�ய���� பட�
ெகௗ: இ���� ��ல இ��� கா�� அ��சா அ� ”ஏ” �ளா� ஆ�ய��
பட�. ெத�� பட ��ல இ��� கா��ய��சா அ� ”ேலா” �ளா�
ஆ�ய���கான பட�.
க: அ�ப மைலயாள பட��ல இ��� கா�� அ��சா?
ெகௗ: அ� ��� �ளா� ஆ�ய���கான பட�.
க: ஆஹா. எ�ன ஒ� த����. இைத அ�ப�ேய மஹாப��ர ��ப�க���
ந�ல ெச��� ெவ���� ப�க��லேய ��� உ�கா���ேகா. உன��
��னால வ�� கா�� அ��� பட� எ���ற இய��ன�க��� பய��ளதா
இ����. ேட� கா�� ேக� ம�ைடயா, அ��கற� கா��, இ�ல எ�னடா
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உன�� ஏ �ளா�, ேலா �ளா� எ�லா�. ெசா�தமா பட� எ��கடா.
ெகௗ: இ�ப� எ�லா�� கா� ��பறா�க� தா� ப�ைச� ��
����சர���� அ�பற� எ�லா� பட�� எ� ெசா�த� கைதையேய படமா
எ��கேற�.
க: ஆமா�. அ� எ�ன ப�ைச� �� ����சர� பட�ைத நா� Derailed
பட��ல இ��� ��டல. நாவ�ல இ��� தா� எ��ேத� ஒ� �ள�க�.
ெர������� எ�ன ேம� ���யாச�? த�ைர� ��� சா����கா�
பா�� ெசா�னா, இ�ைல நா� பால� ��� உைற ஊ�� த�ரா
மா����ேக� �ேட�ம�� �டற. உ�க��� எ�லா� இ�த ெவ�க�
ேவலா�த�, �� �லா�தேம இ��காதா?
ெகௗ: நாவ�ல இ��� எ��தா இ���ேரஷ�, பட��ல இ��� எ��தா
தா� அ� கா��. ஆனா அ�த பட�ைத� த�ற எ�ேனாட ம�த பட��ல
எ�லா� எ�ேனாட வா��ைகல நட�த ெசா�த� கைதைய� தா�
எ�����ேக�.
க: ஆமா�டா, �ேரா ெம�கா��க� இ���ய�, ப��காத த�தைல,
அ�ய� ெவ����பா�, �ேரா�� ேம�� ப����� சா��ேவ� இ���ய�,
ல� அ� ஃப��� ைச�, �ேரா�� �ழ�பமாேவ இ��பா. அ�பற�
�ேரா�ைன� ேத� �ேரா ேபாவா�, வைள�� வைள�� ேட��
ஆ�வா�. இ� தான உ� கைத. இைதேய எ�தைன� பட��லடா எ��ப?
ெகௗ: அ�ப� இ�வைர��� எ�தைன� பட��ல எ�����ேக�? ��னேல,
வாரண� ஆ�ர�, ��ைண� தா�� வ�வாயா? அ�பற� கா�க கா�க,
ேவ�ைடயா� �ைளயா�ல �ேரா�� ேம��, க����ட� இ���ய�
அ�வள� தாேன?
க: ேட� இ����� ம�ைடயா, � எ��தேத அ�வள� பட� தா�டா.
அ�பற� எ��ேமா ஏ �ளா�, ேலா �ளா�� கைத �டற. உ� பட��ல
��ல��க எ�லா� ெக�ட ெக�ட வா��ைத தா�டா ேபசறா��க.
ெகௗ: ஓ அ�வா? இ���� ெக�ட வா��ைத ேபசனா அ� தா� ஏ �ளா�.
க: ேட� நாேய, கா�க கா�கல �வ� ேபசற� எ�லா� எ�ன ெத��� ெக�ட
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வா��ைதயா? அ�ல எ�ன இ����ல ேப�னா ஏ �ளா�? பா� பட� ”ஏ”
படமா எ����� ேபசற ேப�ைச� பா�? எ�த ெமா�ல ெக�ட வா��ைத�
ேப�னா�� அ� ஒ�� தா�டா அெம��கா ம�ைடயா? அ� எ�னடா
நாேய ந��� நா�க�� ஒ� பட�. ப�� ��ஷ���� ேமல பா��க ��யைல.
அ��� �, ந��� ேப�க�� தா� ேப� ெவ����க��. படமாடா அ�?
ெகௗ: அ��வ� பா����கனா, இ� வைர��� நா� ப�ண�லேய
���யாசமான பட� தா� ந��� நா�க�. ெவைர��யா ெகா��க���
ப�ண �ய�� தா� அ�. ம�க��� அ� ��யைல.
க: ஆமா�. இவ� ெப�ய இ�ச�ஷ� எ����டா�. ம�க��� ��யைல�
ெசா�ற���.
ெகௗ: இ��தா�� த��ல இ� ஒ� ���யாசமான �ய�� இ�ைலயா?
க: ேட� ெமா�ன நாேய, அ� தா� உ�க ஊ�ல ���யாசமாடா?
ேவ�ைடயா� �ைளயா�ல வர ெர�� ைச�ேகா�கைளேய ெமா�தமா ஒ�
படமா எ����� ���யாசமான �ய��, ப���� ��� அ� ெகா�டா.
க�யாண ப��, ேத� �ல�, ெந��� ஓ� ஆலய�, காத��க ேநர��ைல�
பட� எ��தா� பா� ைடர�ட� �த�, அ� தா� ேம� ���யாச�. இர��
கைதைய ெவ���� மா�� மா�� எ����� ���யாசமா� ���யாச�.
ெகௗ: எ� பட� ������ தா� �����. உ�கைள மா�� ஓ��
ேம�க��� எ�லா� ���கா�.
க: ேட� பர�காவ��� தைலயா. அ��கற� கா��. பட�� ேபைர த��
பா��ல இ��� ��டற. பட�கைதைய இ���� பட��ல இ��� ��டற,
இ�ைல உ� ��தன பட��ல இ��ேத ��டற, அ�ல�� பா� ஏ ச���ேக�
வா�கன பட�. இைத எ����� எ��ேமா ஏ ெச�ட�, ���� �லா
����� ��யறயைறேய. உன�ேக இ� �யாயமா இ��கா? இ�தைன���
அ�த ��ைண� தா�� வ�வாயா பட��ல அ�த ��ஷா ��ள
��னா�ேய ேகமராைவ ெவ�� பட� ������க.
ெகௗ: அ��� காரண� நா� இ�ைல. ��� அவ ��னா�ேய ���னா��
��பா��கா கா�ட�தா� அ�ப� ெவ�ச�. அ� ம��� இ�லாம பட��லேய
��� அைத ெசா��வாேர.
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க: ெசா�� �ட எ�லா� உ�ைன யா� ேம� ேசர ெசா�ன�. உ�னால நா�
ெக�ேட�, எ�னால � ெக�ேட� அ�பற� �ல�ப ேவ��ய� தா�.
இ�ேமலாவ� ஒ��கமா பட� எ�. அ�பற� ���யமான ஒ��, இ�த
ஒ�ைறயனா பட� எ����� ���ப�� ேர���� ேபசாத. ���தா?
ெகௗ: ச� க��டேர!
க: ம�ப���, அவைன� ேபா��� தா�க��, ேப�க��, ��க���
பட��ல டயலா� ேப��� ���ச நா� ேபச மா�ேட�, எ� கா� தா�
ேப��.
க��ட� காைல� ��க, ெகௗத� வா� ேத� ேமன� எ�ேக� ஆ�றா�.
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மா�ர� ����ர

�னா�� ��தர�
���ப��க�, ���க� எ�� ர�ைளயாக எ��பவ�. இவ�ைடய ர�க�
ம�ற ெதா�ைல தா�காம�தா� ��� Buzz ����டா�க� எ���
ேக��. ����ைர, ேட� எ�� �ல �ர�ேயக பா��ர�க� ைவ�� ‘ந��’
அ�கத�க� எ��பவ�.

அ� ஐ�தா� வ����கான ��ேபாதைன வ���.
ஆ��ைய தன� மாணவ�க��� ேந�� ெகா�����த அைச�ெம��
ப�� ேக��� ெகா����தா�.
அ� எ�ேலா�� தன� ெப�ேறா�ட� ஒ� ���கைதைய� ேக�� அைத
வ�� வ���� ெசா�ல ேவ��� எ�பேத.
அேதேபா�, எ�ேலா�� ஒ�ெவா�வரா� வ�� தன� அ�பா அ�மா
ெசா�ன கைதகைள ெசா�ல� �வ��ன�.
எ�லா�, வழ�கமான ெக�வா� ேக� �ைன�பா�, ஏமா�றாேத ஏமாறாேத
வைக� கைதகேள.
��ட�த�ட ஆ��ைய அ���� ேபா��ேபா�, ����ர�� மக� எ���
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வ�தா�.
ஆ��ைய அவ�ட� ஆவ�ட� ேக�டா�.
“த��… � எ��� கைத ெசா�ல� ேபா�யா?”.
அவ� ஆ�வ��ட� ப�� ெசா�னா�.
“ஆமா ��. எ�க அ�மா ெசா�னா�க. எ�க அ�பாைவ� ப��ன கைத!”.
��தமா� அ���� ேபா���த ஆ��ைய, ச�ெட�� ஆ�வ� க���
��ன ேக�டா�.
“���… ெசா�� ெசா��!”.
அவ� ஆ�வமா� ெசா�ல ஆர���தா�.
“��… எ�க�பா ேப� ����ர. இ� அவ� ���ட�ல ேவைல
பா����ேபா� நட�த�. அவ� ஒ� சமய� பா��தா� பா�ட�ல
ேபா��ட��த�ப அவ� �ேளைன எ��க� ��� ��க வ���டா�க. அ�ப,
எ�க�பா ட��� பாரா��ல ெவ�ய �����டா�. �����ேபா� அவ�
ைக�ல ஒ� பா��� ���, ஒ� ��பா��, ஒ� க�� ம���தா� இ��ததா�.
���ச இடேமா எ��க� ம���ல. எ�க�பா ேமல இ��� எற�க எற�கேவ
ைக�ல இ��த ���ய ெமா�த�� ெதாற�� �����டாரா�.”
ஆ��ைய ம��ம�ல, வ��ேப ����ர இ�ப எ�ன ெச����பா��
ஆ�வ�ேதா� ேக��� ெகா����த�. ைபய� ெதாட��� ெசா���
ெகா����தா�.
“�ேழ எற��ன எ�க அ�பாைவ எ��க� 75 ேப� ������டா�க. எ�க�பா
ெமாத�ல ��பா��ல இ��த ��ல� ��ற வைர��� 40 ேபைர ����
ெகா����, அ��த 20 ேபைர க�� ஒடயற வைர��� ����
ெகா�னாரா�. �� இ��த 15 ேபைர�� ெவ�� ைகயாலேய அ����
ெகா���� வ�த எ�க�பா��� அரசா�கேம பர���ச�ரா அவா��
ெகா����சா�!”.
அவ� ெசா�� ���த�� வ��ேப �ய��ட� அவைன� பா��க, ஆ��ைய
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ம��� அ�����ட� அவ�ட� ேக�டா�.
“இ�த� கைதல உ�க அ�மா உன��� ெசா�ன �� எ�ன? “.
ஆ��ைய ேக�ட�� அவ� எ�த சலன�� இ�லாம� ெசா�னா�.
“அ�பா �������� ேபா� யா�� அவ� ப�க��ல ேபாக� �டா�..!”.

7

ப��க�
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��கைத� ேபா��க�

ச�யரா��மா�
ஒ�கால��� ராேஜ��மா�� வா�சாகேவ அ�ய�ப�டவ�. ��த�,
�கட�� இவ� ெபயைர �ைறயேவ பா������ேற�. ேந�� ச���தேபா�
எ�த�த பாசா��� இ�லாம� ‘இவரா அவ�’ எ�� �ய���ப� ெவ�
இய�பாக பழ�னா�. இ�ேபா�� இைணய��� ‘இ��’ எ��
ஒ� ��மமாக பல எ��தாள�கைள இைண�� இைணய�ைத�
கல��� ெகா�����றா�.

��க� அ���வெத�லா� �ர�ரமானா� ஒ��த ��� வ�� பா��க�.
அ��� ல�ேசாப ல�ச� ேப� வா���� �ரபல ப���ைகக�� எ�� அத�
��ய� எ�ப� இ����.
ப�னா� க�ண� ெத� எ�� வ���� ெத�ைவ எ��னா��
கைதயா�ற�. ��� ேபா� ந�பைர தைல�பா� ைவ�� அ���னா��
அ��த வார� அர� பட� வைர�� அ�சா�ற�. கா���ெம��ட�
கா��கைள ேபா�� ஆ��ேலேய ����� ப��� ���, அத�க��ற�
����� ெட�வ� ெச��� தபா�கார�, “ஸா�, அ��த கைதல ஒ�
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ேகர�ட��� எ� ேபைர� ேபா��கேள�.”
எ����� வ���� ���ைரயாள�� உைர�� இைட�சலா�
ெலாடெலாடெவன ச�தெம���யப�, எ�த ��ஷ�� ���� �ட�
தயாரா����� �����ைய ���� கா�� ப�க�� இ��ைக சக மாணவ�,
“இ�த ஃேபைன� ப�� ஒ� கைத எ�த மா���களா?” எ�� ேக�க,
தா�தா��, ஃேப�� எ�� அ� �கட�� ம���� ���கலான
ஓ�ய��ட� இல��ய ெக�ட��� ெவ� வ��ற�.
இ�லா�� ெல�ட�க���, அ�ச� அ�ைடக��� ரக� ரகமான
ைகெய���க�� ��� ��தா� மல�� பாரா���க�.
இ�த மா�� சமய���தா� ஒ� மமைத வ��ற�. நா� எ��வ�தா� கைத.
இத�� ேம� எ�� சா��க ஒ����ைல. இ�த� ப���ைககைள எ�லா�
�ர���க இயலாைம�� வ��த �டாம� பா���� ெகா�டாேல ேபா��.
இ�த க�வ���ெக�லா� ேச��� ைவ�� ெச���� அைற�தா�ேபால ஒ�
மரண அ� அேத ல�ேசாப ல�ச� ேப� ப���� ��த� ப���ைக����ேத
என�� வ�� ���த�. மாவ�ட ��கைத� ேபா�� எ�� ஒ�ைற ஒ�ெவா�
மாவ�ட� தைலநக��� ைவ�தா�க�.
ேபா��க�ெல�லா� அ�கா�� நா� கல�� ெகா�ட��ைல. பா�ெக�
நாவ� உல�� இளவரசனா� �ட� ேபா�ற என�� இ� மா��
ேபா��க�ெல�லா� கல�� ெகா�வ� மாெப�� க�ரவ� �ைற�ச�
அ�லவா?
அ� ம����ைல; ேசாக�ைத� கச��� ��வத�ெக�லா� அ�த நா�க��
என�� அ�வளவா� இ�ட��ைல. கைத எ�றா� ெவ�� ஒ�� ���
நா�� எ�� ர�த��, சைத�மா� இ��க ேவ���. ����ெவ�� �.�
உஷா மா�� ஓட ேவ���.
ஆனா� ராேஜ��மா�தா� எ�ைன� ��� ��டா�. “கல���ேகா
ச�யரா�. ப���ைக ேபா��க�� ப�� வா��னா அ� உன�� ஒ� த�
அ��கார� ெகா����.”
ேவ� யாராவ� ெசா�����தா�, “ேபா�க ஸா�. ேவற ேவைல��ைல.
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ெட�� ப�� ேப� எ� கைதைய� ப����� பாரா�� ெல�ட� ேபாடறா�.
இைத �ட த�யா எ�ன அ��கார� ேவ������.” எ��
அல��ய�ப������க வா�����த�.
ஆனா� அவ� என�� �ேராணா�சா�யா� ேபால. ம��� ஒ� வா��ைத
ேபச என��� ����ைல. ேபா���� அவ�� ஒ� ந�வ�. ஆனா�
வா��ைக�� எ�த� க�ட���� ஓ� அ��க�ைத சாதகமா��� ெகா�ள
நா� �ய�றேத��ைல. அத�� அவ�� இட� ெகா��க மா�டா� எ��
ெத���. என��� �ைட��� எ��� என� த���� அ��பைட�ேலேய
இ��க ேவ��� எ�ற ��வாத� என����.
�த� �த�� எ�ைன அ��� ப���ைக�� எ�த வ� கா��யவ��
அவ�தா�. “யாேராட ெர�கம�ேடஷ�� ேதைவ��ைல. உ� கைத ந�லா
இ��தா ேபா�வா�க.” எ�� ெசா�� ைத�ய� த�தவ�.
ெபா�வா� அவைர ச���ைக�� என� கைதகைள� ப�� �வா���� நா�
��த� மாவ�ட ��கைத� ேபா���� கல�� ெகா�ள ��ெவ��த ��,
அ�� எ�த� ேபா�� கைத ப�� �வா��� த�மச�கட�ைத ஏ�ப��த
���ப��ைல.
அ�ேபாெத�லா� ேபா�� �ேடஷ�� க�ப��� எ�ற ெச�� அ��க�
ெவ�யா��. ேபா���� அைதேய ைமயமா�� ஒ� ��கைத எ�த
��ெவ��ேத�. ‘��ைழ ெவ��ச�’ எ�ப� கைத�� தைல��. காவ�
�ைலய��� வ��ண����� ஆளா�� ஒ� ெப���� மக��
ச�க�க�� ஆதர� �ைட��, �ஷய� ��ரமா�ற ேபா� – ேபா�� ஐ.�
ெவ�நா������ ����ய தன� மக��� அ�த� ெப�ைண மண����
ைவ�பத� வா�லாக �ர�சைன�� ������� ைவ��றா�. காவ�
�ைற�� க��ய�ைத�� ஏ�ப���� ெகா���றா�.
ெசம ��மா��� இ�ைலயா? ஆனா� கைதயா� ப���� ேபா� கைட�
வைர இய�பாகேவ கைத ெச���. ��த� நட��ய இ�த� ேபா�� ச�ேற
���யாசமான�. கைதைய எ�� ப���ைக�� அ���� வழ�கமான
ேபா�� இ�ைல. எ�லா எ��தாள�க�� ஒ� ஹா�� உ�கா���, ப��ைச
எ��வ� ேபா� ��� ம� ேநர��� எ��� த�� ���� ேபாக
ேவ���.
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என��� ப�� �ைட�க��ைல. ஆனா� ம��ெமா� ந�வரான �மலா
ரம��� ெப��ய�ைத வ�வாக� ேப�� இ�த� கைத �க��
������ததாக� தகவ�. இத�� ஏதாவ� ஒ� ப�� த�தாக ேவ��ெம��
கைட� வைர அவ� ேபாரா�னதாக� ேக���ப�ேட�.
ஐ.� தன� ஃபா�� ��ட��� மக��� அ�த� ெப�ைண மண���பைத
�ட – ச�ப�த�ப�ட இ��ெப�ட��� மண���� ைவ�பதாக
எ�����தா� இ��� இய�பாக இ�������, ஆ�த� ப�சாவ�
ெகா�����கலா� எ�� தா� க��யதாக ராேஜ��மா� ெசா�னா�. நா�
நா�ைக� க���� ெகா�ேட�. அட, எ�ப� என�� இ� ேதாணாம�
ேபான�.
கைத�� ம�ற அ�ச�கைள� க���� ெகா�� எ�ைன� �����
��ைவ மா�� எ�த� ெசா�லலா� எ�� �ட ந�வ�க� �வா��தனரா�.
ஆனா� ��த� சா�பாக ேபா���� ெபா��பாளராக வ����த பா��
அ� ேபா�� ���ைற�� ����� �ற�பான� எ�� ��டவ�டமாக
ம��� ��டாரா�. ந�ல ேவைள. அ�ப� எ��� நட�க��ைல. அ�ேபா�
ம��� என��� ப�� �ைட����தா� அெத�லா�தா� ��கைத என
அைச�க ��யாத ந���ைக என��� ேதா�������. ேம�� வளராம�
ேபா���ேப�. ந�ல பல ��கைதக� எ�தாம� ேபா���ேப�.
�த� �தலா� கல�� ெகா�ட ேபா�� எ�பதா� யா���� ப�� �ைட�த�,
அ�ப� எ�னதா� அவ� எ������றா� எ�� ஆ�வமாக ��த���
������ கா����ேத�. �ச� எ�பவர� கைத ப�� ெப�ற கைதயாக
��த��� ெவ�வ�த�.
‘�ைக ப��த அ�மா��, �ல கர�பா� ���க��’. தைல�ேப மனைத
எ�னேவா ெச��றேத எ�� �த� �தலாக த�மா� ��ேற�. கைதைய�
ப��க ஆர���த�� கண�� வா��யாைர� ேபால ஒ�ெவா� பாரா��
ண� ண� எ�� எ�� எ� தைல�� ெகா�� ைவ�க ஆர���த�. நா�
எ��� ெகா����பெத�லா� ��கைதேய அ�ல. எ� எ��� நைட��
��மா கவ��� நடன� ஆ� ���� ேபா�ற ந�ைக மா��தா�. ஐ��
��ஷ���� ேம� யா�� ��த� ேபாவ��ைல.
��கார உதவா�கைர� ��ஷ��� வா��ைக�ப�ட அ�மா அவ�ைடய
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ெகா�ைமகைள�� தா��� ெகா��, நா� ��க�� ேவைல ெச�� ��ச
ேநர��� அ��ப�கைர� �ைக�� உழ�பவ�. அ�ப� �ைக�� உழ��
உழ�� �ைர�ர�க� பா��க�ப�� ெகா�ய ஆ��மா��� உ�ளா�றா�.
பண��லாததா� ம���வ� பா��காம� நா�க� ேபா��றன. ஆ��மா
����ேபாகேவ, எ�ப�ேயா பண� ெகா�ச� ஒ���, ��கார� கணவ��,
அவ�� டா�ட�ட� ேபா�றா�க�. ‘யா����மா பா��க��?’ எ�� டா�ட�
ேக��ற ேபா� – ேபா�ற வ�ெய�லா� ��யா� பா��க�ப�ட கணவ��
இ�ம� பா��� ���, ‘இவ���.’ எ�� ��ஷைன� ைக கா����
அவ��� ைவ��ய� பா��� ���� ����வதாக கைத ����.
ந�ெச�� இ��த� கைத. மனைத� �ைச�த�. இய�பான ம�த�க�.
இய�பான ச�பவ�க�.
இத�� �� நா� ப��த ந�ல ��கைதகெள�லா� அ�த� கண� மன��
ஓட ஆர���தன.
இர�� ைந ைந எ�� அ�� �ழ�ைதயா� ��க� பா��க�ப��, எ��ச�
அைட��, ச�ைடைய மா��� ெகா�� ெவ�ேய �ள��� ெச��றா�. ேச!
இ� ஒ� �ழ�ைதைய இ�த ெஜ�ம��� மனசா� �ட �ைன��� பா��க
��யா�. ஒ� நைட ேபா� ��� ���� வ�வத��� அ�� �ழ�ைதைய
சமாதான�ப��� பா� �க�� ��க ைவ�� ��� ச�ேற அச�����றா�
மைன�. ெபா�தா�க�டாம� அவ� மா��க� ப�ெர�� �ல�பட,
ஆைசயா� அவைள அ���றா�.
இ��� �ைறய கைதக�. எ�லாவ����� இ�ேக கைத� ���க� எ���
�ரா�. அ�த� கைதகெள�லா� என�� உண���ய பாட�, ��கைத
எ��தாள� எ�பவ� �ைக�பட� கைலஞ�� ���யாக இ��க ேவ���
எ�பேத.
கா��ைய ம��� எ��� ைவ. கைதைய வாசக�க� த�க� மன����
எ��� ெகா�வா�க�. ���த ம���� அல�கார�க� இ�லாத
எ�ைமயான நைடைய ைக� ெகா�. இர�� வா��ைதக�� ெசா�ல
ேவ��ய ச�க��� நா�� வா��ைதக� உபேயா��காேத. அ�றாட ச�க�
�ர�ைனைய ைமய� ெகா�. தைல��� ���கைதைய�� ப��� ைவ.
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��� அக��, க�வ� �ைற��, க��� ெகா�ள ேவ��� எ�ற ேநா��ட�
நா� ப��த, அைச ேபா�ட கைதக� எ�லாேம இ�ப� என�� ��ன� ��ன
�ஷயமா� ேபா��க ஆர���தன. இ�ேபா�� ேந�ைற�� �ைள�த
எ��தாள�� பைட�பபானா�� ச�, எ���லக ஜா�பவா�க��
கைதயானா�� ச� அேத ப�ேவா� அ��� ப���ேற�. அைவக��
தவறாம� என�� ஏேதா ஒ�ைற� க��� த�தப�ேய உ�ளன.
அத��� ேபா�� எ�ப� ப���கான ம���த�கள� அ�ல; ந�ல கைத
எ�த �ைட��� ஒ� ச�த��ப� எ��ற ப��வ� ஏ�ப�ட�. க����
ப��க� பல �ைட�தன. அ�த�ர�, �கட�, கைலமக��� ப��க�
�ைட�தன. ஆனா� க�வ� �ற�க��ைல. என��� ெத��� இ���
க��� ெகா�����ேற� எ��.
இ�ேபா�� இைணய��� நட��� ேபா��க�� எ� கைதக� ப��
ெப�வைத� பா��கலா�. ப���காக அ�ல, எ��வத�காக ம��ேம
ெதாட��� எ���ெகா�ேட இ��ேப�.
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பால�� கால��

சர�ரா�
இவ�� ‘இ��‘ ��ம��� இட�ெப���ள எ��தாள�. �க இய�பான
நனேவாைட பா��� ஒ� ��கைத�கான க�ேவா� அ�ைமயாக
எ������றா�. ���� உ�க� உத��� ஒ� ����வ� உ�தரவாத�.

வழ�க� ேபா� ���� அ�பா�ட� ச�ைட. ஆனா� இ�த �ைற அ�க�
க��ய� நா�தா�. இ��க��ேம. ஏ� ���� ெகா�ள ம���றா�க�? நா�
எ�க� �� ���� இ���� பால��� அம��� ந�ப�க�ட� ேபச�
�டாதா�. ஏ�யா ர�� மா�� ெத��ேறனா�. எ�ன ேப�� இ�? என��
ெவ��பா� இ��த�. ேநர� பா��ேத�. இர� ப�தா� இ��த�. ந�ப�க�
அைனவ�� ���� அைட����பா�க�. அவ�க� ����� இேத ச�ைட
ெதாட�����கலா�. யாைர�� ����� இ�த ேநர��� ெதா�தர� ெச�ய
��யா�. நா� ச�ைடைய� ேபா�ேட�. அ�பா �ைற�பைத உண��ேத�.
அ�மா ’ரா� இ�த ேநர��ல எ�க ேபாேற?’ எ�றா�. நா� ப��
ெசா�ல��ைல. ேவகமா� ெவ�ேய�ேன�. நட�க ஆர���ேத�. எ�க�
பால��� வ��தா� அம��ேத�. ஊேர அட�� இ��த�. ஜ�ன�க��
�.� பா���� ெவ��ச�க�. வரேவ�ற ����த கா��. �� �ள���
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�தமான ெவ��ச�. ெத�வான ந�ச��ர�க�ட� வான�. �ர���
யாெரன ேக�� �ைர��ற நா�. எ�லா� உண��� அ�ேக அம��� ேபா�
என��� ���� அைம� வ�த�. ஆ�த� �ைட�த�.
எ�க� ெசா�த ஊரான ெபா�ளா���� நா�க� வ��த �� நக�� நா�
ம��� எ� ந�ப�க� ச����� ெகா��� இடமாக அ�த பால� இ��த�.
பால� எ�றா� க�க�தா பால� ேர����� க�பைன ேவ�டா�. இ�
��ேய�ச� ைச�. ஒ� ��ன ’���’ எ�� �ட அைத ெசா�லலா�. நா�க�
அ�ேக அம��� ேப� கால� த�� ���� ’���’ வா��யதா� அ�த
ெபய�தா� அத�� ெபா��த� எ�� ேதா���ற�. அ� ஒ� நா��
அ���� இ����. ���� ெகா��� உ�கா��தா� தாராளமா� நா�� ேப�
உ�காரலா�. �� ேப�க� ��றப� ம��� வ���� அம��தப� தா� ேபச
ேவ�������. அைத �ர��� �ஷயமாக இ�லாம� வழ�கமான
�ஷயமாக�தா� நா�க� எ���� ெகா�ேடா�. �ராம�� ம�க���
அரசமர�த� ,மா�� எ�க��� இ�. எ�க� அர�ைட அர�க ேமைட.
அ�த பால� நா�� ��க� ச����� இட��� அைம����த�. அத�
�ேழ ��னதா� ஒ� சா�கைட ஒ�� ஓ��ெகா������. அைத ஒ��
அைம�த கால��� ெம�� ��. அ�த ஏ�யா ம�க� எ�கைள கட��தா�
ேபாகேவ���. அ� ப���� ெகா����த கால� ம��� ப��� ����
ேவைல ேத� ெகா����த கால�� ெப��பா�� அ�த பால��� க��த�.
சாய��ர�க��தா� எ�க� ச����க� ெதாட���. நா�க� ேபனா ����
க�ன��� ைகைவ�� ேமேல பா��தப� ெப�ய எ��தாள�களா� கன�
க�ட கால�. பல கைதகைள அ�த பால���தா� ேப�����ேறா�.
ெகா��க�� ��ன� இைசேயா� எ�க� ேப���க� ெதாட���.
இல��ய�, அர�ய�, ��மா, ெப�க� என எ�லா� தைல��க�� வ��
ேபா��. ’எ�னடா இ�க உ�கா��� ேபச��கேள நா�த� அ��கலயா’ எ��
�ல� எ�கைள ேக����� ேபாவா�க�. அவ�க��� நா�க� ெசா�ன
ேச� “எ�க� ேப���க� தா�க ��யாம� இ�த சா�கைடதா� ��ைக
ெபா���. நா�க� ���த ����� அ�க�ப�க�� ��க�தா� காைத
ெபா���”.
�பா�டனான எ� �த� காத�� அ�த பால������தா� ெதாட��ய�.
நா� அ�த பால��� அம��� ேப�� ெகா����ேத�. அவ� அ�த
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���� கட�� ேபான ஒ� கண���தா� அ�த காத� மல��த�. ெவ��
பா�ைவக� ம���தா� காத�. அ�த� கால�� ெசா�லாமேல காத�.
ேவைல ேத�� ேத� அைல�த கால��� எ�ேக ேபா� காதைல� ெசா�வ�?
அவ� ேபா�� ப��� ேபாவ�. அவ� இ��த ���� வ�ேய காரணேம
இ�லாம� கட�� ேபாவ�. அவைள பா��க ேவ�� அவ� ப����
ெகா����த க������ ேபா� வ�வ�. இ�வள�தா� எ� காத��
ெப�� கா��க�. அவ� கட�� ேபா�ற �ல கண�க� ஏ�ப����
அ���க�. அ�ேக பா�டா உ� ஆ� வ�� எ�� ந�ப�க� ெசா�ல
ஏ�ப�� அ� அ��த ச�ேதாச� ���� எ�த காத��� �ைட�த��ைல.
எ�த கால�� த�த��ைல. அவ� ��மண� ஆ� த� கணவ�ட�
ேபான�� நா� அைத ��டா�தனமா� க��ேரா� அைத பா��தத���
அ�த பால�தா� சா��.
நா�க� சா���ர� ���ெக� �ைளயா� ��� இர� ெதாட���ற
ேபா�தா� அ�த பால��� ச���ேபா�. எ�க�� அ�பா�க� ஆ��
��� �� �����ற ேநர�. ெப��பா�� த��நா� ��சார வா�ய���
ப����ற அ�பா�க�. அரசா�க ேவைல பா���ற �த��� வ��ற
அ�பா�க�. அவ�க� ப�ைஸ ��� இற�� எ�கைள கட��தா� ேபாக
ேவ���. அ�ப� ேபா�ற ேபா� அவ�க� �க� ேபா�ற ேபா�ைக பா��க
ேவ��ேம. அன� ெத����. ேகாப��� வா� ெம�ல �����க
அவ�க� எ�கைள கட�� ேபாவா�க�. அத�� நா�கேள “இவ�க எ�க
உ��பட ேபாறா�க..” எ��ற மா�� ட��� ெகா��ேபா�. �ற� ’ேநரைல’
���� ெதாட��.
“அ�க உ�கா��� ஏ�டா ேநர�த �ணா�கற..? உ�கா��� ஏதாவ� ேப��
எ�ஸா��� ப��கலாம�ல..”
“ெர�ைட�ேம ெச�யேற��பா..”
”உ�ைன ���தேவ ��யா�டா..” அ�பா ��ைட உத�யப� ேகா��தா�.
“ஏ��பா உ�கைள ஒ�� ேக�க�டா? உ�க��� �ர�����
யாராவ� இ�����கா�களா?”
“இ�����கா�க.. ஆனா அ�ேவ வா��ைக�� நா� இ��த��ைல.. ேட�..
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நா� எ�ன ெசா�ேற�னா..” எ�றப� அ�பா த� அ��ைர ��ைடைய
அ���க ஆர���க நா� ேவகமா� ெவ�ேய �ள��� ெகா�ேட�.
யா� ேப��� கா�� ேக�காத கால�. எ�த �ம�சன�� எ�த �ைளைவ��
ஏ�ப��தாத வய�. ஒ� �ைற அ�த பால��� அம��� நா�க� ேப��
ெகா����ேதா�. நா�க� ேப� ���த �ஷய� அ�த வ��ேபா��
இைளஞைன பா��த� ேபா��. அவைன�தா� ��ட� ெச�� ���பதாக
�ைன��� ெகா�டா�. ேகாபமா� ேபா� நாைல�� ேபேரா� ����
வ�தா�. அ�ேக ேப�� வா��ைதெய�லா� எ�பட��ைல. ம���
�ர�� ச�ைட ேபா�� ச�ைடகைள ���த �றேக ஒ� ��� �ைட�த�.
’இ� ���ற �தமா� ச�ைட வா�க� �டா�’.
����� �ஷய� ெத��த�. அ�பா ேகாப��� ���த ச�ைடைய ேம��
���க வ�தா�. ’ேரா��ல ேபாறவ���டெய�லா� அ� வா�கற��கா
ெப�� ேபா����ேகா�.’ அ�மா அ�தா�. அத�� �ற� அ�த பால����
ேபாவைத ����ேன�. அ�க��ைல ஒ� ��� நா�க�தா�. ����
அேத பால�. அேத ந�ப�க�. அேத ��கல�. அ�பா �ைற�ப��ட ��
எ�� எ�ைன சாதாரணமா� பா������ ேபானா�.
ஒ��ைற ஒ� ��ன லா� வ�� அத� ��ன� ’���தா.. ���தா..”
பா��த�� அ�த பால��� ஒ� ப�� இ��� ேபான�. நா�க� உைட��
ேபாேனா�. அ�பா�க� ச�ேதாச�ப�டா�க�. ஆனா� நா�க� ��வதாக
இ�ைல. லா��கார�ட� ெகா�ச� பண� வ���ேதா�. ேம��
ப�சாய��� அைத ச� ெச�ய� ெசா�� எ��� ேபா�ேடா�. வழ�க� ேபா�
அ� கட�� கைர�த ெப��காய�தா�. அத�� �ற� நா�கேள கள���
இற�� ஏ�யா ம�க�ட� பண� வ�� ெச�ேதா�. நா� அ�பா�ட� பண�
ேக�ேட�. அ�பா ெந��� க�ைண �ற�தா�. ”ஓேக�பா.. ஓேக.. அத ��க
ெவ�� பால�� �ைன�க��க. அ� வரலா��பா..” எ�� நா� ெசா�ல
அ�பா ”அ� ெச��பால..” எ�றப� எ�ைன அ��க ஓ� வ�தா�. ேதைவயான
பண� ேச��த�. ஒ� ேமசைன ��� ���ப �����ேதா�. எ�க��
வரலா�� �ற����க இட� ��லமாவ�� எ�க�� யா����
���ப��ைல.
எ�லாவ�ைற�� �ர��� ேபா�� ப��வானான கால� எ�கைள��
�ர���ேபா�ட�. ப��� ேவைல ேத� ஆளா��� ���த ���காத
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�ைச�� பயண� ேபாேனா�. ஏதாவ� �ேசஷ� எ�றா� ம��� ெசா�த
ஊ��� ேபா�ற மா�� ஆ���ட�. இ�ேபா�� அ�த பால� இ���ற�.
ஆனா� ஒ��ர�� ேபைர� த�ர பைழய ந�ப�க� யா�� இ�ைல.
என�� ெசா�த �� அ�ேகதா� எ�பதா� நா� அ��க� ேபா�ேற�. நா�
ம��� த�யா� அ�த பால��� அம��� பைழய �ைன�கைள �ைன���
பா��ப���. ஆனா� அ� அ�க ச�ேதாஷ� தராம� ேவதைனையேய தர
அ�க ேநர� அ�ேக உ�கார ���காம� எ��� வ�� ��ேவ�.
ஒ� ெபா�க��� ஊ��� ேபாேன�. ப�ைஸ ��� இற��ன� எ�
பா�ைவ ப��ற �த�ட� எ� பால�தா�. அ�ப�தா� நா� பால�ைத
பா��ேத�. நா� அ�ேக பா��த கா��ைய எ�ன ெசா�வெதன
ெத�ய��ைல. எ�க� பால��� எ� அ�பா அம�����தா�. �டேவ
அவர� அ�த ஏ�யா ந�ப�க�. அ�பா உ�பட �ைறய ேப� த�ேபா�
தா�க� பா��த ேவைலக����� ஓ�� ெப����தா�க�. த���
பா���க�. ெவ�தைல ெப��. ெநா������ ச�தமா� அம�����தா�க�.
அ�பா�� ந�ப�க� ’இ�ப�தா� வ�றயா�பா’ எ�றா�க�. அ�பா எ���
ேபச��ைல. எ�ப� ேப�வா�? அவ�க�� ������ ேப���� அ�த ஏ�யா
அ�ர ஆர���த�. நா� ���தப� ��ைட ேநா�� ேபாவைத அ�பா
கவ��ப� ெத��த�. எ�ைன ெதாட��� கால�� ���ப� என�� ம���
ேக�ட�.
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என�கான�…

கலகல��யா
இவர� க�ைதெமா� �க�� எ�ைமயான�. அேத சமய� ���ய
அழ�ய� ெகா�ட�. இவர� அ�பவ ப���க� ெதாடராக
வ������றன. ���ர� ��தக வ���� வர ேவ���.

அவ�க�� பா�ைவ����� இைத எ�த ேவ��மானா�, “நா� ெச���
ேபா���ேத�” எ�� ஆர���க ேவ���. ெச�த�� க��� ���
����� ப��தப� �����ளவ�ைற அவதா���� ெசய� உ�ள�ைத�
ச��� �ள���வதாகேவ இ����. ஆனா� த��ைல ஒ�ைம�����
பா��ப�தா� என��� ெசௗக�ய�.
நா� �க உ����ட� இ��ேத�. எ�����தவ� அேத உ����ட�
எ�ைன உ��� பா���� ெகா����தா�. க��ைத� ������த ெவ��
�ல� சா�ைவ�� �� ப��ெச�ற �ல வ�ண ஆைட�� ேதவைத
ேபா���தா�. வ�கரமான அ�த� ��னைக க�க�� �� ம�க��
ஆர���� ெந���� பர��, ��வ�ைத ��, க�ன�க�� ப�����,
உத��� ������த�. �����பான அவ� இ���� உ������
ேபரைம� என��� ெகா�ச� ெகா�சமாக ஆழமாக� பர�வைத�
������ட� அவதா��ேத�. அேத ��னைகைய� �ர�ப��ேத�. அவ�
ேபாலேவ ஆ����ேத�.
க�கைள� தா��� இட� ைக�� ம��க������ �ர� ேநா���
ெச��� க��ப�ைசயாக� ெத��� நாள�ைத ேநர� பா��ப� ேபா� பா���,
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வல� ைக�� ந��ரலா� தட�ேன�, ைகைய� ����� ச���
�ைட����த நா�ைய அேத �ரலா� வ��ேன�. ���� �����
அவைள� பா��ேத�. எ� பா�ைவைய எ��ட� ேச��ேத ெதாட���
����தவ� க�க���� பா��� “எ�ன?” எ�� ேக�டா�. க�கைள எ�
க�க����ேளேய ைவ����தா��, அவ� எ� ைககைள� பா���
“அ�ேக எ�ன?” எ�� ேக�ட� எ� க�க���� ெத��த�.
”உ��ட� இ���ேறனா எ�� பா��ேத�” எ�ேற�.
க���க�� ��னைக இ��யள� ���� ���� ���த�. “இ�த�
ச�ேதக� எ�ப� வ�த�?”
“அவ�க� அ�ப��தா� ெசா��� ெகா�����றா�க�”
“எவ�க�?”
அவ� ேக�ட ���தா� நாேன ேக��� ெகா�ேட� “ஆமா� யா�
அவ�க�?” ைககைள ���� “அவ�க�, ..யாேரா” எ�ேற�.
“அவ�க�� யா� யா��ெக�லா� உ� உலக��� அ�ம� உ��?”
“யா�����ைல”
“ேக�� தவ�, அவ�கைள� த�ர உ� உலக��� அ�ம��க�ப�டவ�க�
யாராவ�…”
நாள�ைத வ��ய �ர�ட� இ��� ��� �ர�கைள ����, ம�ைக��
��� �ர�கைள ����, அ�� ஒ� �ரைல பா� மட���� மட�காம��,
ேயாசைன�ட� பா�ைவைய ேவேறா� உல��� அ���, ���, ����
அவைள� பா��ேத�.
பா���� ெகா�ேட இ��தவ� ���� எ� க�க����� பா�ைவைய
�ல�கா� எ� ைக�ர�கைள� பா��� “அவ�க�மா அ�ப� �ைன���
ெகா����பா�க�?” எ�� ேக�டா�.
“இ�ைல, அவ�க���� ெத���”
“ம�றவ�க� ப�� எ�ன?”
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”ஒ����ைல”
“ஒ����லாத� ப�� நா�நாள�க�� எ�ன ப�ேசாதைன?, �
உ��ட���ப� ப��� தைல��� தைல த�� அ��கலாமா?”
“அவ�ய��ைல”
எ� ��வ��� ம���� பா�ைவைய� ப��� “�றெக�ன ���� அ�ேக”
எ�� ேக�டா�.
“அைவகைள நாளா�த� கட�க ேவ������ற�”
“அதனாெல�ன?”
“���� எ�ப�ேயா ���� ���ற�”
”ச�, �ண�க� நைடபழ�வ�தா� உ� �ர�சைனயா?”
“��..”
“இேதா பா�, உ� ���ய கால��� அைவகைளெய�லா� உ�����க
��யா�, �ைத�க�� ��யா�. அவ�ைற� �ைத�பத��� �ட உ�
உலக��� இட� �ைடயா�, கட�க ேவ���தா� இ����, கட�� ேபா,
அைவ ெதாைல �ர�, ெவ�ேவ� பா� ��க�� உ��� ெகா������
ெவ�ேவ� உலக�க���ைட�லான �ர�..”
“ெச�� ெகா�����ேற�..”
“�றெக�ன?”
அவ�� �� ��ட ெந�� ேபா���லா�, உைட�த �ரக� ேபா���த
��வம���� ���ைச அேத வல� ைக�� ந��ரலா� �� ��ேட�.
�ர�ைட�� ந�� ���� அ�ப�ேய ��ற�.
அவ� க�க�� �� இயலாைம�� சாய� ேதா��ய மா��ர���
மைற�த�. ஆழ ������ ெவ���டா�.
”உ�னா� அவ������ பா�ைவைய �ல�க ��ய��ைல?”
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“இ�ைல அவ��� பா�ைவ����� எ�ைன �ல�க ��ய��ைல”
”ஓ, அைவ உ�ைன எ�ன ெச�����?”
“ஒ��� ெச�யா�”
“�றெக�ன?”
”ஏேதா உ��த�”
“உ� இ���� ���தமா?”
“அ���, அ� சா��தைவ ���த��”
”சா��தைவ ���த�? அ�ப�யானா� ெவ�����பைவ ப��ய��ைலயா?”
“ஓ..”
“சா��தைவக�� சாராதைவ அட�கமா?”
“அ�ப�� ேதா�ற��ைல”
“சாராதைவக�� சா��தைவ அட�கமா?”
“இ��கலா�, இ��க ேவ���”
“அ�ப�யானா� க�� ெகா�வ� ப��ய ���சா அ�? அ�ல� க��
ெகா�ளாத� ப��யதா?”
“இர�����கலா�”
“அ�ப�யானா� அ�ம� யா�����லா���ைல அ�ப��தாேன?”
“��”
“ேக�பவ�க��ெக�லா� வழ��வ��ைல, வழ�கேவ��யவ�க� இ���
ேக�க��ைல?”
“ேக�க ேவ��ய��ைல”
“அ�ப�யானா� வர��ைல”
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“��”
”ஏ� எ�� ேயா��தாயா?”
“இ�ைல”
“ஏ�?”
“ஏென�றா� என�� இ� ேதா�ற��ைல”
“ச�, நா� வ�தேபா� ‘அ�ம���� உ��ரேவ��கா��க�’ எ�ற
பலைகைய� பா��ேத�”
“ஓ..”
“அதனா� வரா���கலா�”
“ஓ.. ஆனா� அவ�க��� அ�ம� ேதைவ��ைலேய”
“உன��� ��ய��ைலயா? அ�ம��ட� வ�பவ�க� ேக���ெகா��
வ�� ��வா�க� அ�ல� ெச�� ��வா�க�.”
“��..”
“அ�ம� ேதைவ��லாதவ�க� அ�ம� ேக�க மா�டா�க�”
���ைச� ேத����ெகா�� அவ� க�கைளேய பா��ேத� “��..
�றெக�ன..?”
“பலைக”
“ஓ”
“ேக�க�� ��யா�, �ைழய�� ��யா�”
“ஓ.. அ�ப�யானா�..”
“கா��� ெகா����கலா�..”
“எ�ேக?”
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“பலைக எ�����ற�?”
“ஓ…?”
“எ�ேபாவாவ� வா��கத� �ற�� பா������றாயா?”
“கட�ேள!.. எ�தைன ேநர�…?”
“கால� எ�� ேக�?”
“ஆ!.. அ�தைன காலமா”
“ஆமா�, எ�தைன காலமானா�� அ��தா���பா�க�”
“ஏ� இ�ப�?”
“பலைக�� எ�ன அவ�ய�?”
“சாராதவ�…”
“அ�ப�யானா�, � அ��தா� பா���� ெகா�����றா�”
“ஓ..”
“பா�, அவ�க� �ைன�தா�� வா�ைல� தா�� ஒ� அ� ைவ�க ��யா�..”
“உ�ைம!”
“��.. இ��� உ�கா������றா�”
எ��� ெகா�ேட�. அவ�� எ��டேன எ��� ெகா�டா�. ����
அவ��� ��� கா�� நட�ேத�. நாைல�� அ�க���� �ற� ஓ�� கத�
�ற�ேத�. ைக கத�� ����ேலேய �ைல�த�. �ரலா� ��வம��ைய�
ேத���� அவ�ய��லா�, ���சக��, ெந���ட� ெந��யாக ��
�ட�ப����த�, க�க� த���ய ��வ� ����� ெகா����தன.
நா� ெச�������ேத�.
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ம�ச டா�

கேண� ச��ரா
“த�ேழா�ய�“ இைணய ப���ைகைய ப�� ஆ��களாக ெவ��கரமாக
நட��� ெகா�� வ�பவ�. பல �ரபல த�� எ��தாள�கைள
இைணய���� இ��� வ�தவ�. நாடக�, ���பட� எ�� ெப�தாக
�ற�க� ���� பற�� ெகா�����றா�. ��ய ���ர� �ைர
ஊடக�க��� கல��வா� என �ைன��ேற�.

எ���டா ெவ��ல வ�ற ெசா�ேன ?
அ�க பா�..
எ�க ?
அேதா… அ�த ���� �ேழ
எ�னடா ெசா�ல வ�ற ?
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ந�லா பா�, ம�ச டா�� ..
வா� !! ��ப�டா. வா ��ட ேபா� பா��கலா�..
அவசர படாேத.. யாராவ� பா���ட ேபாறா�க..
ெச�ம க�ைடயா இ���..
ஆமா�
உன�� எ�ப� ெத��� ?
உ�ைனய ���டற��� ��னா� நா� ��மா ேபாகற மா�� ேபா�
ப�க��ல ��� பா��ேத�.. ��பரா இ����� அதா� உ�ைனய வ�ற
ெசா�ேன�.
அட�பா� � ம��� ��ட ேபா�யா.. இ� நா�� ேபா� பா����� வ�ேற�
ெசா�னா ேக�.. நா� தா� ெமாத�ல பா��ேத�..
அ��காக.. � ெமாத�ல வ�ேத அதனால ெமாத�ல பா��ேத..
ச� இ�ப எ�ன ெச�யலா�..
ெகா�ச ேநர� இ�ேக ��� கவ��கலா�..
அ����ள ேபா����னா ?.. ந�ம��ட கா� ேவற இ�ல ?
இ� அவசர�படாேத.. எ�ேக�� ேபாகா�.. அ�ப�ேய ேபானா��
இ�ெனா�� மா���� அ���� ெசா�னா�.
யா� க�ேபா��யா�ல இ��காேன அவனா ?
ஆமா�.. அவ� இ�த ஊ��� வ�� 2 வ�ஷ� ஆ��.. இ�த மா�� �ைறய
மா�����கா� அவ���. நா� அெம��கா வ�த ேபாேத ெசா�னா�..
“அெம��கா�ல ஈ�யா மா���.. ெகா�ச� ெபா�ைமயா இ��தா வார�
ஒ�� மா����, அ��ற� �ஜா�தா��”
ச�டா.. அவ� க�ேபா��யா�ல, ஹா��� ப�க��ல இ��கா�..
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ெவ�ைளகார� அ�க� இ���ற ஏ�யா, அவ��� மா���. நாம
இ���ற� ��ெஜ��… இ��ய�க� ஜா��, இ�க இ�ப� அ�ப� எ�னா
மா��னாதா�.
��.. அ��� ச�தா�, அ�ப வா .. ���தா� பா��கலா�.
வா !! வா !! ���ர� வா..
ய�பா ெரா�ப அைலயற.. இ�
யா�� பா��கைல.. ���ர� ெர�� காைல �� நா� ��னா� ���கேற�..
அ�ப�ேய இ�த ம�ச சா�� நா�கா�ய ந�ம ���� ெகா�� ேபா�டலா�.
எ�ப��தா� இ�த மா�� ந�ல ேசைர ��� ேபாட மன� வ�ேதா
இவ��க���.
��மா இ�டா.. இ�த மா�� நா� ேப� ��� ேபா�டாதா� நம�� ஈ�யா ப��
கா�.. ேச! ப�� ெச�� ெசலவாகாம இெத�லா� �ைட���.
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கட�� ெசா�லா�ர�!

Essex �வா
ெபா�வாக என�� பா�ேவ�� எ�றாேல அல��. எ�ப��� மற��
ெதாைல�க� ேபா�ேற�. எ�ன�த �ைன�� ைவ��� ெகா�வ�. இவேரா
ஆ�ர� கட�� ெசா�கைள உ�வா�� அைர அ��� ஆ�����றா�.
அ�ைமயான ��கைத வ�வ��� ஓ� அ�பவ ப��ைவ எ������றா�.

இ�ைறய ந�ன உல�� க���� பய�பா� எ�தள��� எ�ப� இ�த
க��ைரைய க���� ப���� நம�� ெத�யாத��ைல. �டேவ அத�
கட�ெசா�க��…
ெகா�ச� ேயா����பா��தா� கட�ெசா� ���ைல – ‘அ�டாகாகச�’
கால�����ேததா� இ���ற�. அத� வ�வ�, உபேயா���� �ைறக��
இட�க��தா� மா���டன.
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அைவகைள பராம��த� அ�வள� சாதாரண கா�ய��ைல, அ���
எ�ைன மா�� மற��கார�க���.
அைத�ப�� ெகா�ச� ெசா��ேற�.
எ��ட� ஒ� கட��ெசா�க� ப��ய� எ�ெச� வ��� இ���ற�. அ��
எ�ன�லா� இ���ற�?
என� ��வன ��ன�ச�,
வா��ைகயாள� (customer) ��ன�ச�,
வழ�கமான �மான ��வன லா��,
உ��� ம��� இ��ய வ�� கட� ெசா�க�, (இர��ர��)
அைல�ேப�க� (மைன� ம��� எ��ைடய�)
என� ேபா��ேபா�யா�� உ�ள ,��� அ��ேகஷ�க�� கட�
ெசா�க� �ைற�த ப�ச� ��� enviroments (DEV, INT, STAGE)
அ��ற� ேட�டாேப�க� ம��� ம�ற tools…
(அ��� உ�ளவ�க�ட� இைவ இ����; இ��தா�� அவ�க�
���ைற/உட��ைல ச���லாம� ேபா��ேபா�…)
அ��ற� ெப��பாலவ��� கட�த ���, நா�� பைழய கட��ெசா�க�…
ஒரள��� ஏ� எ�� ெத�������. அவ�ைற வழ�கமாக ���
மாத�க��� ஒ� �ைற மா�ற ேவ�������.
அ�ேபா� கட�த ��� நா�� �ைற உபேயா��தவ�ைற ம�ப�
உபேயா��க��யா�; எனேவ அவ�ைற ைவ����த� நல�.
மனெம��� கைலடா�ேகா��� எ�கைள�� எ����கைள�� �ற��
எ����கைள�� ேபா�� ���� எ��� மா��வ� அ�வள� எ�த�ல,
எ��வ� ேபால!
ஒ�ெவா� �ைற மா���ேபா� இ�ைலெய�றா�� பல தடைவக� இ�த
கட�ெசா�லா� எ� �த� ேவைல�� நா� ப�ட பா� ����ேபா��.
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…த�� ப��ல�� ஒ� �க�ெப�ற ப�வ� ெசா�வ�ேபா� ச�ப��� ம��ய
ெதா���க�� ெச�ைனைய அ��த(!) ெப������ ��ண�
(electronic) ெதா��ேப�ைட�� இ��த ஒ� ெதாைலேப� தயா����
ெதா��சாைல��, EDP��தா� என� �த� ேவைல….
ேந��க�ேத���� ேபான�, அ� நட�த�த�, ேத�வான காரண� எ�லா�
�ல பல ��கைதக��� ேத��. இ�� நா� ெசா�ல�ைழவ� அத�க��ற�
நட�த ச�பவ�….
அ�ைறய கால க�ட�ைத�ப��ய ��ன ���ர�…
ேந��க�ேத���� மா�பல������ ைசதா�ேப�ைட வைர ஒ� ப�, ��
அ����� ம��ய ைகலா� ���த�� இற�� அ�த ேகா���� எ��
சா��� இ��த ெப���கைட ப�க������ ெப������ ஆ�ேடா��
ேபாக இ�ப� �பா� ெகா��ேத�…அ�க�தா�…
ெதா��சாைல�ப��ய ��ன ���ர�…
ெமா�த ஊ�ய�க�� எ���ைக �������தா� இ����.
நா�தாேன மாத�கைட��� ச�பள��� அ�ைமயான NEC ���ட��
(எ�� ஹா�கா��� இ��� ெகா��வ�தைவக�� உ��ப�யான
ெகா�ச��� இ��� ஒ��) அ����ெகா��ேப�.
ெதா��சாைல – இ�தள�களான க��ட�. ேம�தள��� ஆ�அ���
ம��� ெம�� ச�வ� அைற. ��தள��� ��வாக அ�வலக� (EDP��
அட�க�), Warehouse, அெச�ப� ைல�, எ�� அ�வலக� இ�யா�,
இ�யா�). இ� �எ�க�, �ல இ���ய�க�, இ� ைட����க�, ஒ�
ஓ��ன�, EDP�� ெமா�த� ��ேற ேப�! – ��தவ� சா��அ�, நா�
ம��� ஒ� ��ய� (எ�ைன �ட) �ேரா��ராம�.
EDP ெம�ெபா��க� – FoxPro 2.0, Clipper, LAN, Wordperfect, ஒ�
அ�க���� சா��ேவ� (Windows 3.1 அ��த வ�ட�தா� எ��
ஹா�கா������ ெகா��வ�வா�).
ச�வ�� Super User கட��ெசா� எ� ெபா����தா� இ��த�. ���
மாத�க��� ஒ� �ைற மா��ேவ�, எ� ���ப�ப�. அ�மா ெபய�����
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இள�கைல��ேபா� எ�ைன�கவ��த ����� ெபய����� (ம�ய�
ெச�வ� கதாநாய� �க� ேபாலேவ இ����) ��ய கேண�, வச������
ப�ேவ� ெபய�க�…இ� என�ேக என�கான ஒ� இட�, யா����
ெத�யேவ��ய��ைல, ெசா�லேவ��ய��ைல..மா���ேபா�
உ�சாகமாக இ����.
எ�� ஒ� �வார�யமான ���ல�. அ�ப�க�� ெஜ�ம� ேபா�,
ெச��லா�, ெஜ�மா�ய ெப�ைண ��மண� ெச��ெகா�� ெச��லா�
�� ஏேதா ஒ� க�ட��� ஹா�கா� வ�� அ����� கா��ெல�
ெதாைல�ேப� உபகரண�கைள இ��யா அ���, ெப������ அைவகைள
இைண�� ஆ��ேர�யா,���லா�� நா�க��� (100% EOU)
அ���வ�தா� அவர� ��ட�. ஓரள��� �மாராக சமா���தா�
வ�தா�. க�ெர�ற ஆ��ல��� ந�ேவ அ�ப�ப ெகாழ ெகாழ �ராமண
த��….
அைற�க�ணா� கதைவ �ற�� ேபா��ேபா� ��னா� வ�பவ�க��காக
�ற�� ������பா�. ��னா� வ�� ப�யாள�க� எ��ேய கதைவ �ற��
கா�����றாேர எ�� ��ல����ேபாவா�க�. இ� யா�� யா��கா��
சாதாரணமாக ெச��� �ஷய� எ�ப� �� வ�ட�க�� ெவ� நா�க���
ேபான(வ�த) ��தா� என�� ெத�யவ�த�!
ஆர�ப�கால�க�� EDP �னச� அ�வ�க�� ���த �ரம�க���
உ�ளாேன�. க��� ��கைல�ப�ட� ேவைல�காக��ைல. 19B
ைசதா�ேப�ைட �டா������ (அ�ேபா�, இ�ேபா� இ���� ���த�
இ�ைல) காைல 7:15 அள�� �ள���ேபா� ைக�� Foxpro அ�ல� LAN
��தக�கைள ைவ���ெகா����ேப�. ��ன� சா�� அ� ஸா��
���ய��� Foxpro reports க�� ேத��� ெப�� �எ�க�� க�கைள
ைத�யமா� பா��� ப�� ெசா�ல ஆர���ேத�.
இ�ேபா� உ�க��� ஓரள��� அ�ைறய ���ர� �ைட������.
அ�ைறய நா���� இ�ைற��� �க�ெப�ய ��யாச�க�, சாைல,
ச�பள�, ெசல�…�யைண�� �ைற ைவ������ ஏ� ைவ�தா� �ட
எ�டா�. �ள�கேவ��ய��ைல.
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ஆனா� �க�ெபா�வான ஒ�� – அ��� இ��� – �� தைட!
காைல 8:30 ம��� ேப�க� கா����� ைவ�� ஆர���ேப� –
ம����வைர �ைன���ெகா��. அவ� மன� ைவ�தா� அ�� ேப�க�
��க�, இ�ைலெய�� ��த�. ��னா�� ேபா�� மா�� ெப�ய
��வன�க�� Disaster Recovery ��ட���ேபாேத�லா� இ�த ேப�க�
கா����� �ைன�� �ைல�� இ���ெகா�ேட இ���� –
ெதாைல�கா�� ேசன� ��ன�ேபால!
…ஆ�சா
, இ�ேபா� ச�பவ�, ச�பவ� எ�� ெசா�ல வ��ேறேன அ�ைற��
ேபாகலாமா…
அ�� காைல ஒ� ப�ெனா�� ம�யள�� வழ�கமான �� தைட –
ஏ�க��ஷன� அட�� இ� ��ட�க� �ட ஆ����கா�. �� ஸா�, �எ�,
தடதட��வ�தா�.
“எ��, அ�த பா� (BOM) ���ட�� ேக��றா�பா” ��� வா��னா�.
�� ஸா��� ஒ� காரண�ெபய� உ�� – ச�யான அ���� ைப��ய�.
எ�லாவ����ேம அ����யாவா�.
- ‘கெர�� ேபா���சா?”
- ‘கெர�� வ����சா?”
- ‘அம� இ��மா வரைல?”
- ‘அம� அ����ள வ�தா�சா?” (ஓ��ன�)
- ‘ரா����� அைடயா?!” (மா��ட� ேபா��)
எனேவ நா� ெப�தா� �யா�� கா�டாம� �ஷய�ைத வா��ேன�. அ�
இ�தா�: எ�� ேபான வார� ஒ� �� மாட�� BOM (Bill of Material)
ஹா�கா���� ேப�� அ������தா�. அ�� ஏேதா �ழ�ப�. ஒ�ஜனைல
���� ேட�டாேப����� ம�ப��� ஒ� ���ட�� ேதைவ…
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“ச��� ���� ெகா��பா, எ���� �ைள� டயமா��ட�”…
���ட��டா…இ�பேவயா…
இ�வ�� ஒ� ேச��� ெம�வா� க��ைய�பா��ேதா�, ஓைச�படாம�
ப�க��� வ�� ��ற ��� ைடனேசாைர�பா��ப� ேபால.
“அட�கட�ேள, இ�த ேநர� பா��தா கெர�� ேபாக��, எ�ப வ�ேமா?”
ெந��தா�; �க�ைத க���பா� �ைட���ெகா�டா�; ெவ�ேய�னா�…
கா� ம� ெகா��வ�த �ரமாதமான கா�ைய உ����ெகா�ேட அ���
அைறைய ��� ெவ�ேய வ�� கா� �டா�� ப�க� ��ேற�.
ஒ� அ�ேடாப� மாத சமய�. ேந�� இர����ேத நசநசெவன �ற�. ர�ய
மண�. மாைல ���பேவ��ய பைழய மகாப��ர� சாைல
எ�ப�����ேமா எ�ற ேயாசைன வ�த�. காைல�� வ��ேபாேத
க�த�சாவ� ப�க��� சாைல ஓர��� இ� லா�க� ேச���
������தன. மைழ எ�றா� எ�த ஒ� எ�ண����� ��னா� �த��
பய ��ன� ேதா�ற ஆர���த� ெச�ைன வ�த�ற�தா�…
மர�ெகா�� மர�ைத ெகா��வ� ேபால ச�த�…
ைட���� ைம��தா� க�ணா���வ�� �����
த���ெகா����தா�. ைகைய ேமேல�கா��னா�…��சார� வ����ட�!
ஒ� பா��ெம� அ�� ஆ� ெப��ய� மைற�த�� �ல ��ட�க��
ேதா��� அ��த பா��ெம� ைமதான����� ��ற உண��ட� ஓ�
வ�வாேர அேத மா�� நா�� எ� அைற�� ஓ�ேன�.
��ெர�� உைற�த�. ��சார� ேபான�� வழ�கமா� ேமேல ேபா�
ச�வைர அைண��வ�ேவ�. இ�ைலெய�� �ல சமய�க�� LAN தானாக
mount ஆகா�; ேம�வலாக�தா� up ெச�யேவ���. (�ழ���ேற�
எ�றா� ஒ��� பாதக��ைல, கவைல ேவ�டா�!)
இ�ட�கா� ���த�. �� ஸா�தா�!
“நா� இ�க ேமல ச�வ� ���தா� இ��ேக�. ���ட�� ெகா����டயா,
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இேதா வ���ேட இ��ேக�”
“ஓ ஸா�”
“எ�ன�பா” இய�பான அ����.
“ச�வ� ச�யா அ�பாகைல ேபால இ���, இேதா நா� ேமேல வேர� ஸா�”
“எ�ன�பா இ�..நா� பா��கற�…ஆமா க�ச� �������� இ���…��ப�
�ச� பா�ேவ�� ேக�கற�. அ�ப�ேய ேபா��ேய ெசா���பா. நா�
அ���டற�”
…பா�ேவ�� என�� ந�றாக �ைன����த�…அ�ேயா ெசா�ல
��யாேத..!
“நாேன வர� ஸா�, இேதா…”
“இ�ைல ஸா�, அ� வ��…”
…
அ�வைர சாதாரணமாக இ��த ைம�� ச�ெடன �ைற�தா� – கா���
மா�க� கா� �ைற��ேம அ� மா��. எ�னா��? எ�� உ�ேள
�ைழ����தா�.
“�� எ�க?”
“ேமல ஆ�அ����ல(R&D) ஸா�”
“அ�க எ�ன ப�றா�, ஒ� BOM ���ட�� ேக����ேதேன?”
(�� அவர� மாமா ைபய�)
“இ�ல, கெர��…”
“அ�தா� வ�தா�ேச”
“இேதா”
இ�ட�கா�� �� கத��ெகா����தா�. நா� ச�யாக ேக�காத� மா��
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“இேதா வ���ட�” எ�� ப�டபக�� ெகா�ைளய������ கைடைய ���
ெவ�ேய�பவ� ேபால ெவ�வ�� நா� நா� எ�டாக மா��ப�கைள
தா�� ஆ�எ���� கதைவ �ற�� உ� ெச�றா�, �� ஸாைர����
இ���ய� ரேம�� கனக ல�����.
“எ�ன�பா, ேபா��ேய ெசா�லேவ��ய�தாேன” தய�கேம இ�லாத
எ��ச� �� ஸா�� �ர��. அ� உய���ெகா�ேட ேபான� நா� அவைர
ெந����ெகா����பதா� ம��� அ�ல!
“ஒ� ��ஷ� ஸா�, பா�ேவ�� ச�யா�� ஒ� ட���, ��க த�பா� ���
தடைவ அ��� அ� லா�கா�����னா…” ெசா���ெகா�ேட
தடதடெவ�� த�ட��ேன�.
�� ஸா�, பா� க�க�� ேநராக�� ���க�க�� க�ணா� வ�யாக��
எ���பா��ப���� த��யா���!
FINE!
“எ�ன�பா அ�த பா�ேவ��?” �டா� ��!
“�ேழ எ�� ெவ�� ப�றா� ஸா�…���ட��…”
�ேழ ேநா�� ம�ப��� ஓ�ட�. மன���� ������! ��ன �ஷ�
இ�பா��� ெச�ைன�� நட������ேற�!
���ட�� ஓ��ெகா������ேபாேத பா�ேவ�ைட மா�� ��� (எ�த
க�ேஸா����� மா�றலா�) ����த ேபா� �� ஸா� ��� வா�க எ���
��றா�. ��� �ரா�� ச�ேதக�, ச�ேதகேம இ�ைல!
ம�ப��� எ�� உ�ேள வ��ெகா����ப� க�� ���ட� ப�க�
ேவகமா� நக��தா�…
..அ��ற� எ�� �ய� �மான �ைலய�ைத ேநா�� ேபான�� நா� ம�ய���
�� அைற�� உ�ேள ேபாேன�. அவ� �லா��டாக சா�����தா�, பாவ�.
அவ� எ��� ஆர���க ��னேர “ஸா�, பா�ேவ�� இ�ல இ���” எ��
அ�த கவைர�ெகா��ேத�.
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“சா�� ஸா���� ஒ� கா�� ைவ����ேக�”
ஒ��� ெசா�ல��ைல �த��. �� �னமாக “எ�ப�பா மா�த��?”
“அ��� இ��� �� மாச���� ஸா�. எ�வ� �� ம�� ஒ��..”
ெசா����� �����ேபா� ������ ஒ�� கா�����ற� ப��ய
சா��யேம மன�� பட��ைல.
“இ��� �� மாச���கா…கைட�யா எ�ப மா��ன�”
�ற�ேதா�ற��� எ�னேவா ெம�தான ெதா�ைப�� ��� ைகக��
கவைல�க�க��தா�. அக��� �ைபட� ேம� பட ��லனாக�தா�
ேதா��னா�!
இ�த அ�ைவெய�லா� அெச�ப� ைல�ல கா��னா எ�வள�
ந�லா�����!
“அ�…ெர�� வார���� ��ன� �ைன��ேற�…சா�� சா� ��ட
ேக�கற�…அவ�தா� மா��னா�”
“அவ� எ�ப �� ���� வரா�?”
“வர ��க�…”
எ�ேறா ப�ட வாைழ�கைற மா�� இவ� ச�ேதக�கைற
ேபாக�ேபாவேத��ைல, ேபாகேவ��ைல, கைட�வைர!
அ�ப� எ�ன�தா� அ�த கட��ெசா�? ெப�யதா� ஒ����ைல.
�����தா! (இ� Sக�� ெப�ய எ���க�!). இ� வார�க��� ��
பா�ேவ�ைட மா��ய நா�� பரபர�� ெச�� இ�த ந�ைக�� த�ெகாைல!
ச�ெட�� ைவ����ேட�!
இைத�ெசா�ல எ�ன தய�க�,��ச�? ெத�ய��ைல. ஒ� ேவைள �கா��
எ�� ைவ����தா� இ�வள� தய�க���காதா? ேமேல ஆ���
ேபான�ட� ெம�தா� ெசா��������கலா�, ஏ� ெசா�ல��ைல?
கனகல��� இ��ததாலா?
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எ�னேவா ெத�ய��ைல….�� ஸா�ட� ெசா�ல��ைல, அ�வள�தா�!
அ��ற� பல நா�க� இைத�ப�� ேயா��� ��னைக�����ேற�!…
���ப���� ஒ� �ஷய�. ஆர�ப��� ஒ� ப��ய� எ�ெஸ�
ைவ����பதாக ெசா�ேன� இ�ைலயா? அ�த எ�ெஸ�ைல “�ற�ப���”
ஒ� கட��ெசா� ைவ�����ேற�! ��ன நாைள ��ன யாராவ�
ம��க��ைய ஹா� ெச�� இ�த ஃைபைல �ற����டா�! அ� எ�ன
எ�ப�…க���பா� �����தா இ�ைல!
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ேகர�ட�: ைவ�� மாமா

வா� பாலா�
இவ�ைடய ‘ேகர�ட�’ இ�ைககைள ைவ�� ஒ� ��மா� படேம எ��கலா�.
அ�வள� �வார�யமான ேகர�ட�கைள க� ��ேன நடமாட
��வா�. ��ய ���ர� ஒ� நாவ� எ��வா� எ�� எ��பா���ேற�.

ைவ�� மாமாைவ ��க� பாராம� இ�����க ��யா�. எ�த ஒ� அரசா�க
அ�வலக���� இ��பவ� அவ�. ெபா�வான ஒ� ேதா�ற� ேபாலேவ
ெபா�வான ஒ� ெதா��� அவ�க��� உ��. அ�த�கால�� �.ஏ.
��ேர�ச� ஆஃ�ஸ�க��� அ�த� கால�� ���� ஃபா�� (இ�த�கால��
எ�.ஏ�� சமமா��� எ�ற அல�ட�ட�) என�� ��ேட� ப�ண���ய
அள��� உன�� ேல��ேவ� ேபா�மா எ�ற ���ட��, நா� ெசா�ற
����� எ����யா எ�ற ��தா��ட� இ���� அ�கா���
�ெடேனாவாக ஒ� ல� ேஹ� �ேலஷ����ட� இ��பவ�க�. த��ப�ட
��யாக, ெடர� ஆஃ�ஸ� ���� எ� எ�ற ரக�ய�ைத
கா�ஃ�ட��யலாக� பர��� �த�க�. த�ைன� த�ர யா��
ெந��கமா��டாம� ��ம�ட ஊ�ய�கைள� ேபா��� ெகா��ேத
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ேப�வா��� �லவ�க�� இ�� உ��.
ெவ����ழைம ேர��� ந�ப� �ைட�காம� அ�லா�� அ�கா���
க��ைப� ����� ெகா�� யாைர�� பா��க அ�ம��காம� இ��ப�,
ெவ��� �� ேபா��ேபா� ���தவா� ெகா�டா�� ஆஃ�ச�க����
ேதாதான ��ைன ெசல�� ெச�� ெகா�� ேபாவ�, ம�ைர ���யானா�
இ���� கைட அ�வா��, ��க�� �டைவ�� ���� ஊ�ய�� தகவ�,
����யானா� மாவ�, மா�பழ�, ம��� வாைழம�ைட இ�யா�க� ேபா�ற
ெபா� அ�� �க ���ய�.
��ம� ேவ��மானா� ெப���� எ�� இ��க���, நா�க� இ��
ேபனாேவா, பா�ெப��ேலா எ��ேவா� எ�ற ெதனாவ���, ‘� ����
�ண� ���கற ��ேடஷ��� ஷா�� ேஹ�� ஒ� ேகடா’ எ��
ெசா�லாம� ந�கல���� லா� ேஹ�� ேநா�� எ��� �����,
இத�காகேவ எ�ேகேயா �ெர��� எ��தமா�� இ��தவ�க� இவ�க�. சக
�ெடேனா ெப�ணாக இ���� ப�ச��� அ� �ழ�ேயா �ம�ேயா,
ஆஃ�ச�� ‘அ�தர�க’ எ�பைத அ��� கா�யத��யாக� பர��பவ�க�.
இள� வயதானா� ெட��� ஷ����, க�� �ைன ெட�கா�ட� பளபளா
ேப���, ����� ��மாக ப�தா��, ந��தர வய� தா��னா�
ெதாளெதாளா ேப�� அ�ல� ேவ��, இ��� காணாத ச�ைட (ந�
���� ெகா��� உல���ய ேகா� அ�� மா�� ெத���), ஏேரா�ேள�
டய� ெச���மாக ப�ணாம மா�ற� அைட�தவ�க�. எ��வ� ேபனா��
எ�றா��, �ெடேனா எ�பத�� அைடயாளமாக �ராக ��ய ெப����,
கா�ேகா அ�ைட��� ெச��ய ஷா�� ேஹ�� ேநா��� கவச
��டல�களாக� ெகா�டவ�க�.
ைவ�� எ��ற ைவ���வர� இத���ய சகல அைடயாள�க��
ெகா�டவ�. ெப��பா�� ச�தன� கல� ெட��� ஷ��, கா�� கல�
ேப��, ெந���� ப�ைடயாக ���, ���ம�, ஆ�சேநய� ���ர�,
ஐய�ப� ேகா�� க��� ைம எ�� சகல�� இ����. �மாரான உயர�,
எ��� ����னா� ெத��� ப�� ெவ�ைள �ற�, அைலயைலயான ��,
���� க�க�, க�ணா�, ம��க� �ைர�� ப�கார� பா�� ேபா�ட
�க�, தாமைர� ��த� �ற��� ெம��ய உத�க�, ெம��த ைக��
ஃேப�� �பா க�கார�, �ர� ��க�� காைல� �ைஜ�� அ�சைத
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ம�ச�, எ�ேபா�� ���த �க� எ�� ைல��யாக இ��பா�. காைல��
வ�த�� ைட�ைர�ட��� ��ய தகர� ���� இர�� ப�க� ����கைள
கழ��, ேட�� அைற����� ட��� ��யா�, ���பா��ய �ழ�ைத
மா�� வா�ைசேயா� �ைட��, கவைர� கழ�� ைட��� ேப�க��� �ர�
ெச�� ���ப� ���, பத�க இர�� உ�ள�ைக�� ஊ�� க���
ஒ��� ெகா���ேபா� வா� �� �����. ஒ� ேவைள ைட�ைர�ட�
அகவேலா, அ�தா�ேயா அவேர இய�� இ��க� ��மாெவன ச�ேதக�
பல���� உ��. �ற� ேட�� க�ணா��� �� இ����
ெவ�கடாசலப�, ல�்�, சர�வ�, ��ைளயா�, ��வா�ர�ப�,
அ�ணாமைலயா�, ��க� இ�யா�ேயா� பல சா�யா� பட�க����
������� க�ெணா��த�� நட���.
�ற� ேம� ச�ைட� பா�க������ �ற�ப�� பா�க� ைட��� உ�
ம���க�� இ���� ��லைற ெத�வ வ�பா�, ஷா�� ேஹ�� ேநா����
�ெபஷலாக �க�ேதா� ஒ�� ஒ� நம�கார�, கா� இ��ேக�ட�
ப�ைச�� இ���றதா எ�ற ெச�க����� �ற� ��ைன அைழ��
ஆஃ�சைர வரெவ�� ��ஃ�ேக�, சா�பா��� ைப ெகா�� வர அ���,
அஃ�ஸ� �� �ைட�����றதா, ஃைப� எ�லா� ேநராக இ���றதா, அ��
�ேர ��தமாக இ���றதா, ெட�ஃேபா�, இ�ட�கா�, கா�� ெப� ெச���
எ�லா� ���� அய��ேயா� வ�� ஒ� வா� த��� ���� ���க,
சா�வா� வ����பா�.
‘�� மா��� சாேரா� உ�ேள ேபா�, அ�ைறய கைடைமகளான ம�����
��க�, மாமனா��� எம�ஜ�� ேகா�டா தகவ�, கா�� ெச��� ெத���
வா�க ேவ��ய ப�� ரைவ�காக ���� எ��� ெகா��த ��லைர
ஆ�யவ�ேறா� வ�தா� அ��ற� ஆர����� ைவ�� மாமா��
ரா��ய�. ஆ�ட� அதகள� பற���. ��ய� �ெடேனாவாக இ����,
ேல�ட�டாக ேகா�ர� ஏ.�., ெர��ட� ெம�ென�லா� ஒ�� வரா�.
பைழய ஹா�டா ெம��தா�. ப�க��� ���யாக ேபா��ட�� �ரத�
ைட�ைர�ட�� இ����. ைவ�� ைட� அ��க ஆர���தா� ெகா�ச�
ரசைன உ�ளவ�க��� அ� ஒ� க�ேச�. �ல ேநர� ம� அ�ய��
அ��வாண ச�க�யாக, �ல ேநர� பால�கா� ம� அ�ய�� ஃ�ர�களாக,
�ல ேநர� �வம��� �ர�ஸாக ர��க ����. இ�ைற�� ேவ��
ஃைப�� ஃபா�ம� ெச�வத�ேக ���� �ண�� ேபா�� ேவைள��, அ�த
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ேவக��� அ���� ேபாேத ��ய வைர வல� ப�க மா���� ஒ��காக,
ேம� �� மா��� �ராக, கைட�� கா�ப� கா����� எ�லா எ���� ஒேர
ெத��ட� இ����ப�யான கைலஞ� ைவ��. ஒ� எ��� ����
ேபானேதா, �ெப��� ��ேட���� கர��� ஃ���� ேபா�வேதா, எ��
அ��பேதா �ைடயேவ �ைடயா�.
ெபா�வாக �ெடேனா�க�, அ��� உய� அ�கா��� �ெடேனா�க�
கா��காக எ���ரா ேவைல பா��ப� அ��. ைவ�� மாமா���
அெத�லா� ெபா����ைல. ைவ�� மாமா ைட��� எ�றா� ��ஃ�
பா��க� ேதைவ இ�ைல எ�பதா�, ஊ�ய�க�� ���� கட� அடமான�
ப��ர�க�, ஒ�ப�த�க�, கா��ரா�� ஒ�ப�த�க�, அ�வலக �சாரைண
ம��க� எ�� பல ேவைலக� ேத� வ��. அ��� ��தா�ேபா�
��ேடஷ�� உ��. கைள�த �ரைல� ெசா���வ�, ெப����, ச���
ஒ��� காண��யா�. இ�தைன ேவைலக��� ந���� ஆஃ��
அ�க�ேபா�க�, �����க�, இதர ஆஃ�ச�க�� �ைற �ைறக� ப��ய
�ம�சன� எ�லாவ����� எ����� ேநர� ஒ����றா� எ�ப� யா��
அ�யாத ஒ��.
ைவ�� மாமா, �ல ேநர� மாமா எ�� அைழ�க�ப�வத��� காரண��
உ��. ம�ஷ��� ஒ� �ண�ேக� உ��. ஒ� ஊகமாக ேவ� யா��
ெச�ய வா����ைல எ�� ஏேகா��த க���ட� இ��தா�� ����க��
��யாம�, ைக�� கள�மாக ���க ��யாம� ைவ�� மாமா ெச��� ஒ�
ேவைல �ல��, க��� கத�க��, �ஃ��� எ�� ேஜா� ேச���
எ��வ�. எ�ெக�� கா��� கமலா (ஹா���� ஏேரா) அன��,
ெட��/��தர�, ெமஹ�/கா��� எ�� �����த� காத� உ�பட சகல��
காணலா�. ெகா�ைம எ�னெவ�றா� இ� ���� ஆஃ�ச�ட� �ைற�ட
ெப��ஷ� ேக�� வ��ேபா� மாமா அவ�க��� ஆதரவாக� ����
���� ேவ� யாராவ� எ�� இ��தா� த�ெகாைலேய ெச��� ெகா�ள�
���. யாராவ� ���காத ஆ�க� எ�றா� ெமா�ைட� ெப��ஷ�
ேபா�வ� உப�� ெபா�� ேபா��.
மாமா��� மாத� ஒ� �ைற எ�ப�யாவ� ���தவா� ஆ����.
கா��ரா�� �ைட�த ம����ேயா, க�யாண� ��சயமான
ெகா�டா�டேமா, அ�வலக� ப��ைச பாேசா, மக�/மக��� ேவைலேயா
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ஏேதா ஒ� சா��� நட��� பா����� ைவ�� மாமா உ�சாகமாக� கல��
ெகா�வா�. ��ைய� �ற���ேபாேத �� ெசா��� அள���தா� தா���
ச�� எ�றா��, ���ற ப�தா �� பா��ைல ராவாக அ���றவ�
ேதா��� அள��� இ����. பா��� ���� மாமாைவ �� ேச����
ெபா��� இ��பதா� ������ ஆ�ேக ெபா���. ஒ� �ற�க� ம����
அைரய� �� ேச���, தைல ����, ஊ�கா� ந��, ��� க���, வைடேயா,
��ஸேரா ��� ேச��� பா��� ���� வைர பா� தா�����க மா�டா�.
�ற�ப�� ேநர� ெப�ய ��கார� மா�� ஒ� க���� ����, ஹா�/ைப
ெசா�� ���ட� �ற�ப�� ேபா�தா� ��க�. எ�தைன சாம���யமாக
���� ெகா�� ேபானா�� ஏேதா ஒ� ெத��ள��� க�ப� க���
ப��/கவன��� ப�டா� ேபா��.
அ� சா��� ������வ� ேபா� ேதா��ேமா எ�னேமா? ைக�ைபைய
கா����� ைவ��� ெகா�� �ள��� க�ப� ச�யாம� �����
ெகா�வா�. பைட�த �ர�மேன வ�தா�� அவைர� ���க ��யா�. ஒேர
ஒ� வா��ைத ெவ�வரா�. ம��கண��� ���தப� ��பா�. ��� ‘சா�!
உழா� வா சா�! லா�� �ெர�� ேபா��� சா� வா சா�! எ�ற
ெக�செல�லா� கா�� ஏ�� எ�ற ந���ைக ெபா��த��, ேசாடா வா��
�க��� அ���, க�ன��� த�� எ�� ச��மா� கண�கா� இட�
ெபய���னா� த�ளா�ட��� ேபாவா�. ஆனா�� எ�ேபா�� சள
சளெவ�� ேப�பவ� ஊைமயா� ��வா�.
சவடா� ைவ�� உ�ைம�� ெப�� ேகாைழ எ�பைத �� ஒ� நா�
கா��� ெகா�����ட�. ஒ� ர�� ஊ�யைன ப� ��க� ெச�த��
அ����காக ஆஃ�சைர� பா��க வ����தா�. வ��ேபாேத ந�ல ேபாைத.
ஆஃ�ஸ� அைற�� இ�ைல எ�பைத �ட அவ��� ��கார�கைள�
க�டா� இ���� பய� ெத��மாதலா� சவடாலாக ’அெத�லா� இ�ப
பா��க ��யா��யா! ெத������� ேபா� வா!’ எ�� எ��யேபா�
�ைண�� ��� இ�ைல எ�பைத மற����டா�. ‘அ�ேர! எ�ன� பா��தா
ேபாைத ப�ணா மா��யா ெத���?’ எ�� அ��க� பா��தேபா�, த���
கண��� ேபா�� ஆஃ�ச�� அைற��� பா��� ��டா�. அேத ேவக���
பா��� அ�த ஊ�ய� ��ட ஒ� அைற�� அ����த ேசாஃபா��
����, அபய� �ர� எ���வத���, ெகாைல ெவ�ேயா� ���த �ல
அைறக�� காலரா வ�தவ� ேபா� க��� ��ட�. அ��ற� ���க� ஓ�
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வ�� �ல�� ���, ைவ��மாமாைவ டா�ல���� அைழ��� ேபா�,
எ�லா� ெச�தா�� �ைல உய��த ேசாஃபா க���� க�ட�ப�ட�.
ஆனா��, ஆ�ேடா ���� உைட மா�� கடைம�ண��ட� ���ப��
����� வ�த ைவ��மாமா�� கடைம உண���ைய எ�னெவ��
பாரா�ட?
ஆ�ைட� க���, மா�ைட� க��� எ�பா�கேள அ�ப� ஏேதா ஒ� ச��க�
ப�ட ேநர��� ேந�ைமயான, ேபா��� உய�ம�ட ெதாட���ள ஒ�
அ�கா�ைய� க��க� ேதா��ய� ைவ���� �ண�ேக�. ��ைடய� ஆக
��றா�� இ��த �ைல��, �ரேமாஷ��காக ேபா� பா��தேபா�
இவ�� �ண�ேக�� �ட ஒ� காரணமாக இ��க����, எ�லா����
ந�லவரான அ�த அ�கா� க�ைமயாக� ேப���டா�. அ�த� க����,
ெரா�ப�� ���சா��தனமாக அவ� அைற�� இ��த ஒ� பைழய
ைட�ைர�ட�� ெபா�� ைகெய��ேதா� ��ல���� ஒ� ெப��ஷ�
த����டா� ைவ��. உய� அ�கா� ஆனதா� ேபா���� ேக�
ேபா���ட�. ச�ேதக ���� ைவ��மாமா இ��தா�. �லனா��� ேத���
ேபான ஒ�� எ����கைள ைவ�� இவ� அைற�� இ��த ஹா�டா
ைட�ைர�ட��தா� அ��க�ப�����ற� எ�ப� க�����க�ப�ட�.
இ�த சா��ய� ேபாதா�தா� எ�றா��, ஓ�� அைற�ேக க��தவ�,
ேபா�� �சாரைண�� எ�� அைழ�த�� கல���ேபானா�. ஒ� �ர�ட�,
ஒ� அைற�� ஒ��த� வா�� �ல� ெகா������ ெவ��� ேபா� வ�த
�ற� ச�ெப�ஷ�, ப� ��க� எ�றா���.
�றைமயான ஆ� எ�றா�� யா��� எ�த ேந���� எ�ன ேந�ேமா எ�ற
ச�ேதக�� ேச��ததா� அ��� எ��� ஏ�க�பட��ைல. ����
ஆனதா� ெப�ஷ�, �ரா����, �ைடய�ெம�� பா� எ��� இ�ைல.
��ெபா� நா�, ைஹேகா�� எ�� ச�� ஒ��� ேநா�ட� ப����ட�
அஃ�ட�� வா�க� ெச�றேபா� ஒ� கைட ஓர��� ஒ� பைழய ஹா�டா
ெம�� எ��� ைவ�� மாமா அம�����தா�. ���கா� ேவ����, கால�
���த ச�ைட��, ெச��ப�ற கா��, ெபா��ழ�த �க�மாக இ��த
ேபா��, ைட�ைர�ட�� �ர� பா�யேபா� ம� அ�ய�கேளா, �வம�ேயா
அவ� �ரைல ��� ��� �ட��ைல.

253

254

ப��� பட�� பசைல

ஆ��ல���ண�
எ�ேபா�� எ���� மைன�ைய ‘ர��’ ��� ஆ�யா பசைல ப��ெய�லா�
எ���றா� எ�� ஆ�ச�ய�. ெம�ைமயான உண��கைள எ����
ெகா�� வ�வ� சவா�தா�. அ�ைமயான ப���. ��கைத� ேபா��க�,
���பட�க�, �ைர�கைத எ�� ெவ�ேவ� தள�க�� சாகச� ெச��றா�.

‘ர��ேவ �ேடஷ� வைர��� வரேவ�டா�, �� அைல�ச�தாேன..
��க�
���ேலேய இ��க�. நா� ேபா��ெகா��ேற�.. ஒ�ெவா� �ைற�� வ��
வ�ய��ப நா� எ�ன ���தா�யா, இ�ைல ��ன���ைளயா?’ எ��
�த�� ��டலாக��, ��ன� அ����ெசா���� ேகளாம� அத� ��
வா��வாதமாக��, ச�ைடயாக�� மா�� இேத வா��ய�க�.. ஒ�ெவா�
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தடைவ�� நா� ஊ����ெச�� ����� ேபா�� இ� �க��ற� என���
எ� அ�மா���� இைடேய. அ�ப� அவ� ர�ல� வைர வ�வ��தா�
என�� எ�ன �ைற���ட�ேபா�ற�?
அவ��தா� ���� இ��தா� எ�ன? ���. அ�த� ��ைவ இ��� ஒ�
ம� ேநர� த���ேபாட �ய�� அ�கலா���. அ�த வா��வாத���
ெதாட���யாக ச�ைட, ‘ஊ� உலக��ல ��ைளக� அ�மாைவ உடேனேய
ைவ���ெகா�ள ����வா�க�. என�ெக�� வா�����பைவ
ெகா�ச�� ம��ப��ைல. எ� தைலெய���. ர���ைலய� வைர�ட
அ�ம��ப��ைல..’ எ�� க���� வ�� ��பா�. இ�த வா��ைதக�
எ��ேம மன����� வ�வ��ைல.
��ைவ ேம�ெகா��� ��ைள �� ஏ�� ��ற� �ம��, அ�த� ����
வ�ைய �ைற���ெகா��� �ய��. ஆனா� அதனா� எ�த� பய��
இ��ப��ைல.
�ல தடைவக� நா� அைம�யாகேவ இ���, ‘வரேவ��மானா�
வா��க� அ�மா’ எ�� ர�ல��� அைழ�தா�� �ட, அவேர அ�யாம�
அ�த� ச�ைட�கான இ�ெனா� காரண� �ைள���. நா� ���க��ைல
எ�� ஒ���ய பைழய ச�ைடைய எ� ைப�� எ���ைவ�����, ‘��
ச�ைடைய ேபாடாமேல ைவ����� ஏ� இ�ப� வ�பாக� ெதாைல��றா�?
ச�பா���� ��ரா? இைத� ெச�ைன��� ெகா��ெச��
அ�வலக����� ேபா���ெச�றா�தா� எ�ன?’ எ�� �வ���
ெதாட��.
��ன� ேப���� ெந�ைலைய அைட��, கைட� ேநர இ���க�, பழ�க�
வா���ெகா�� ர�ல��� வ�தா���. இ��ைகைய�� ேத�
அம��தா���. இய�பாக இ�த வா��ைகைய��, �க��கைள��தா�
இ��� ஏ���ெகா�ள இ�����ய��ைல. ப��� ���த�� 22 வய��
��ைளைய ேவைல ேத� த�ேய அ���ய நா�� உண��தைத�
ேபாலேவதா� இ�� மணமா�, மைன�், �ழ�ைதேயா� வா��, தைல
நைர�க��வ����ட 36 வய�� ��ைளைய வ�ய���ைக���
உணர���ற�. ர�� �ள��� ேநர� ெந��க ெந��க.. ேப��� ஒ�
அ��த�ழ�த ப�த��� ஏ�ப��ற�. க�க� த�����றன. அைத�
ேக�க��, பா��க�� ��யாம� மனைத� க�லா���ெகா�� உ�ேள
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ைபகைள அ���ைவ�பதா� பாவைன ெச��ேற�. வ��க�டாயமாக
��னைக��, இய�பா� இ��பதா� கா���ெகா�ள �ய��ேற�.
இத�காக�தா� அவைர ர�ல� வைர வரேவ�டா� எ�� ெசா�வ�.
ஆனா� அவ� அ�ப�
வராமேல���தா�� �ட அ�த� ப�த���� இ��� ம��� எ�னா�
எ�ேபா�ேம த�ப��வேத��ைல.
ஆரவார��, ெகா�டா�ட�மா� �க��த� த�ைக�� ��மண�. ���
நா�களா� உ�சாக��, ம������. அ��ர� அவைள அ�த இ�ெனா�
���� ���வ�தேபா� அவ� க�க� ெகா�ப��க அ�த ேபா� �ட
இய�� இ� உண���, ‘��� உண�, எ� அ�� த�ைகேய.. ����பவ���
இெதா��� �ரமம�லேவ’ எ�� ������� வ����ேட�. ப�க��
ஊ�தாேன? எ�ேபா�� த�ைக எ� பா�ைவ�ேகாண���தாேன எ�ற
இ�மா��. ஆ��� அ��ர� ����� வ�தேபா� க��லைற�த ெவ�ைம
எ� வா�நா�� எ�ேபா�ேம நா� அ�யாத�.
அத� ��ைச� ெபா��க ��யாம� இரெவ�லா� ந�ப�க�ட�
எ�ெக�ேகா ����ெகா�������� காைல��தா� �� ���ப
ேந��த�.
ேகா��� �ற� மைற������ ெவ�ேய�, ஏேதா எ�லா�
ெத��தைத�ேபால 3 அ�க� �ல� இைரெய��பைத�ேபால தைலைய�
���� ���� ����ற� நைட�ட இ��� ப���டாத அ�த�
ப������. �த� �ைறயாக 6 ம� ேநர�க� எ�க� ������ உ�ைன
நா�க� ����� இ��ல��� உ�ைன� தரேவ���. ஊெர���
நட�ப�, உலெக��� நட�ப�தா�. ��ைட,
��தக�க�, ைப, ��ய கால�க�. உ�சாகமான ஏ�பா�தா�.
ஆனா� �த� நா� உ�ைன ப���� ������, �ட�ப�ட ப���
கத�க���� ��ேன எ�தைன ேநர� ���ெகா�ேட���ேத� �பா? ஏ�
எ�னா� அ����� நகரேவ ��ய��ைல? யா�� பா��பா�கேளா எ��
ேபாைனஎ��� கா�� ைவ���ெகா�� எத�காக அ�வள� ேநர�
���ெகா����ேத�?
உடைல� ெகா�ச� ேத���ெகா�ள���, வ������ைள�கா�ைய
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கவ���� ெபா����, ேநர�� நம�� இ��கவா ெச��ற� எ�� ���
மாத��� ஊ��ெகா�� ேபா� ��ட� மைன�ைய. இேதா ஆ���
இ��ெமா� ��� மாத�க�. அவ��லாத அ��த இரேவ �ட ஒ�
த���� ���த� �ைன����ற�.
�த��ரமாக இ��கலா�, ம� அ��தலா�, �ைக�கலா�. ந�ப�கேளா�
ஊ� ��றலா�. ேதா������ �ைம இ�ேபா� இ�ைலதா�, ஆனா�
மன�� ஒ� �ைமயாக உ�கா�����பவைள எ�ப� இற��ைவ�க ����?
யா�� பா��க�ேபாவ��ைல எ�ற �ைன��� தைலயைண�� ேமேல
சரசர��� அவள� �ஃபா� ேசைலகைள ����� ப���� ��க
ேவ�����த�. ந�ைம ஒ� ��ன����ைய� ேபால��, அவ� ைகைய
��டகலாத ப���ெபா�ைமைய� ேபால அ�த ேசைலைய�� உணர���ற�.
மன���� ஒ� ெம��ய படபட��. அ�வலக� ��� வ�த�� ஏேத��
அ�தா�� காரண� க������ �ன�� ஒ� வா��வாத� ெச�த ேநர�ைத
அைம�யாக� க��க ��ய��ைல. ஒ� நா�� எ�த ேநர���
ேவ��மானா�� �கழ���ய �ப�ச� இ�ைல. ��யா��, ��தக�தா��
இ�த ெவ�ைமைய� ேபா���டேவ ��யா�. எ��� கவன� �ைல�பேத
இ�ைல.
உட�ற�� �ள���ைய� ேபாலேவ ெதாைல����ைக�� ஏ�ப�� இ�த
மன�ற���, ஒ� ெப���ள��� இ���ற�. இ�� ��தலாக ெகா�ச�
வ���. ��� மாத�க���� �� இேதா ெச��ேற�. வா���
���ெகா�����றா�. ேவ� யா�� இ�ைல. இ��தா�� �ட அவ���
அ� ஒ� ெபா��டாக இ�����கா� எ�� �ைன��ேற�. அவ� �க�
எ�ப� இ���ற�? வ�� எ�ப� இ���ற�? எைத�� பா��க, ேக�க
ேநர��ைல. அ� ேவ�. �த�� இ�த� கண�ைக� ���க வா எ��றா�.
பா��� க��யைண�� ஒ� நா�கா��� அைர�ைறயா�� சா���, சா���
மா�ேபா� �க� �ைத�� எ�தைன ��ட�க� இ��தா�?
���ெகா��தாேன இ��தா�.. எ����ேதா ஓ�வ�தவ� ேபால ஏ�
இ�ப� ஒ� படபட���, �����?
வா�� ெசா� ஏ���� நா� அ�த ��ட�க�� எ�தைன �க�க��கான
கைதேப�ேனா�?
90 நா�க��� ��னா� நா� ைகயைச�த அ�த �நா��� ெதா��யதா
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உ�ைன��, எ�ைன�� ஒ� பச��.? அதனா�தானா நா� த��ேதனா?
அைத�தானா இ�ேபா� உ� உட�ெமா��� ெசா��ற�? பர� ேவ����த
அ�த� பசைல�� இ��� ��ெடழ�தானா நம�� இ�தைன ��ட�க�?
உற�க�தா� எ�தைன ெம��ய இைழகளா� ��ன�ப������றன.
ெந������ைக�� ஆழ அ�����, �லக �லக ேமெல�வ�மா� ஒ�
���ைழைய� ேபா�ற ஒ� த���. அ�� இ��லைக ஆ��
ெச�ய��ைல. அ�� ம�த�ைத� �ைழ����க� ெச����க ��யா�.
உண��க�தா�
ந�ைம� ப��� ெப�����க��, ெந�� வரலா�ைற ேநா�� வ�
நட�����க�� ெச����கேவ��� இ�ைலயா?

8

���பட�
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���பட� எ��கலா� வா�க...!

ைடேனாபா�
இவ� ப��க� எ��வ��ைலேய த�ர இைணய உல�� �க� �ரபல�.
���ட�, ���, ஃேப��� எ�� பல தள�க���
த� க���க� ஆ��தரமாக��, ைத�யமாக�� ெவ��ப���பவ�.
���பட�க� ேம� அள��ப�யா ஆ�வ� ெகா�டவ�. த�ேபா�
�க���ரமாக ���பட� உ�வா�க��� ஈ�ப��� ெகா�����றா�.
அ��� �ைர ஊடக���� கா� ப��பா� எ�� எ��பா��ேபா�.
இ�த� க��ைர�� ���பட� தயா��பத�கான ஃபா��லாைவ �க அழகாக
வைர�����றா�. கல�க�!

த�� �ழ��� ெகா�ச� அ��யமா� இ��த ���பட�க� ��
எ�ேபாைத�� �ட இ�ேபா� அ�கமாக ேபச�ப��� ெவ��ட�ப���
வ���றன. ெதா����ப வள��� காரணமாக பட�க��க�� �ைல
�ைற�� வ�வ��, பட�கைள ெவ��ட ���� ேபா�ற தள�க�
ெப����ள�� இ�த வள����� ���ய கார�களா� ெகா�ளலா�. ���
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படெம��ப� ��வ�� பட����� ப���, ��ன� ��ேச��ைகக�,
பத��த� எ�� பல ப�கைள�தா���தா� ஒ� கா�� படமா�க�ப�ட
வ�வ�ைத காணேவ ����. ஆனா� இ�ைறய ெதா���ப வள�����
��வ��க� வ�த��க� ெகா�ட பட����� க��க�� அபார
ெதா���ப வள���யா��, பட����� உபகரண�க�� �ைல
�����னா�� பல�� பட����� க��கைள ெசா�தமாகேவ
ைவ�����றா�க�. இத� �ல� படமா�க�� எ�ைமயா�க�ப�����ற�.
��மா �� அத� ��னா�தன� ெகா���� மாைய�னா� கவர�ப��
��மா உ�வா��த�� �� அ�த ஆ�வ� ம�ற �ைறகைள தா�� ச��
��தலாகேவ ந� ம�க��� இய�பாகேவ உ��. ந�ன க��க�� �ைல
இற�க� பல�ைடய இ�த கலாதாக�ைத ���� ெச�ய���யதாக இ���ற�!
இ�த �ைல��தா� இ�� ���ச� ேபால ���பட�க� ����கண���
அ��� த��� ம��ேம உ�வா�க�ப���ெகா�����ற�. ஆனா�
இ�ைறய பட�க� ஒ� ���பட���கான இல�கண�கைள ��ப��
வ��றதா? அத�� ��னா� ���பட���ெக�� த� இல�கண�
இ���றதா? எ�த ைவ பட�கைள ���பட� எ�� அைழ�கலா�?
���பட� எ�றா� எ�ன?
�த�� ���பட� எ�றா� பட�க�� �ல� பட������ அைன���
���பட� ஆக��யா�. ஒ� ���ள�பட����கான இல�கண�க�
எ�லா�ேம ���பட����� ெபா����. கைத, �ைர�கைத ேபா�ற
பட������� ��ன� ெச�யேவ��ய ��தயா��� ேவைலக��,
பட�ெதா���, இைசயைம�த� ேபா�ற ��ேச��ைக ேவைலக�� ஒ�
���பட���� ேதைவதா�. அைவ இ�லா��டா� பட�����கைள ஒ�ட
ைவ�த ர�க�த�ைம ������ இ�லாத க�றா� ேகா�ைவயாக
அைம��. ேவ��மானா� �ல இல��யவா�கைள அைழ��
��ன�னவ��வ ���� எ�� ெபா� சைம�கலா�. 40 ��ட�க���
உ�ப�ட பட�கைளதா� ���பட� எ�� வைக�ப����ற� ஆ�கா�
���கைள வழ��� அ�காத� ஆஃ� ேமாஷ� ��ச�� ��வன�.
இைதேய ���பட���கான கால அளவாக ெப�வா�யாக
ஏ���ெகா�����றா�க�. ஆனா�� ெப��பா�ைமயான ���பட�க�
10 ��ட�க��� உ�ப�ேட இ��பைத காணலா�. இத�� பட� எ��க
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ஆ�� ெசலேவ ெப��பா�� காரண� எ�� ெசா�லலா�. ஆனா�� 10
��ட�����ப�ட பட�கைள இைணய��� எ��� ெவ��ட����
எ�ப�� ஒ� ���ய காரண�.
���ள�பட�க� ேபாலேவ ���பட�க��� ப�ேவ� பா�க�(genre)
உ�ளன. ஆனா�� ஆவண�பட�க�. அ��ைர�பட�க�, கைத�பட�க�
எ�� ��த��கா� எ�ைம�ப��� ��றா� �����ெகா�ளலா�. இ��
���பட� எ��பவ�க� �த�� இைத ��மான��ெகா�� த� பட�கைள
எ��கேவ ஆர���க ேவ���. எ�த பா���, எ�த வைக�� பட�
எ��தா�� அத�கான �ைர�கைத அைம�ப� �க ���யமான ப�யா��.
இ�� இைணய��� இைர���ட��� ���பட�க��, அ��� ���பாக
த�� ���பட�க�� இ�லாத வ�� இ�த �ைர�கைததா�
(���ள�பட�க��� அ� இ�ைல எ�ப� ேவ� சமா�சார�). ெசா�லவ�த
ெச��ைய ெவ� ���ய கால அள�� பா�ைவயாள�க���
ெத�ய�ப��தேவ��� எ�பதா� �ைர�கைத க�டைம�� இ��கமாக��
பா�ைவயாள�� ஈ�பா�ைட�� கவன�ைத�� கவ�வதாக
அைம�க�படேவ���. ஆவண�பட�க� / அ��ைர�பட�க�
எ��பவ�க� த�க� ���பட���� �ைர�கைத ேதைவ��ைல நட�பைத
அ�ப�ேய எ��கலா� எ�� �ைன��றா�க�. அ�பவ��கவ�கேள ச���
��� இட� இ�தா�.
க����பட�களானா�� ஆவண�பட�களானா�� அத�கான அ��பைட
க�டைம�� இ�லா��டா� பா�ைவயாள�க� ஈ�பா��ட� ர��க இயலா�.
இ�வைக�பட�க�� ெபா�வாக ��க�ட ப��களா� இ��பைத
பா��கலா�
1. ஒ� ச�க �ர�சைன
2. அ�த �ர�சைன�� ��ர� / பா���
3. அத��கான ���க�
சாதாரண �ைக���த�� உ�ள �ைமகைள �ள��� 2 ��ட�படமானா��
ச� ைம�ேக� ��� ��ேகா ேபா�ற படமானா�� இ�ப�யா�ப�ட ஒ�
எ�ய க�டைம�ைப ெகா�டதாகேவ இ����. இ�� �ர�சைனக��
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��ர�ைத கா���ப����ேபா�, பா�ைவயாள�க� த�க� வா���
உண��த அ�ல� ச���த ஒ� கள�ைத ைவ�� �ள��னா�
பா�ைவயாளனா� ந�றாக ஒ�ற ����.
ெவ�� ெப�ற கைத ���பட�க��� ���ள ஒ� க�டைம�ைப காணலா�
1. ���ய பா��ர அ��க�
2. பா��ர� ச����� �ர�சைனக�
3. �ர�சைனக��கான ��ைவ பா��ர� க�����ப�/அைடவ�
ெப��பா�ைமயான ���ள�பட�க��� இ�த க�டைம�� ெபா���
வ�வைத பா��கலா�. ஆனா� ���ள�பட�க�� இ��� அ�கமான
�ைண�கைதக� இ��கேவ���. பா��ர�ைத ��� நட�பைவ,
உப/�ைண பா��ர�க� ச�ப�த�ப�ட கா��க� எ�� இைண�ப�
�வார�ய�ைத ����. ஆனா� ���பட��� �ள� காரணமாக
அ�வைகயான பக��க� எ�லா� ���பட���� ஒ�� வரா�. ஒ�
���பட�ைத ஒ� ��கைத�கான க��மான�ேதா� ஒ��டலா�. ஒ�
��கைத எ�ப� உ�சக�ட���� �க அ��� ஆர���க�படேவ��ேமா,
அைத�ேபாலேவ ஒ� ���பட�� உ�டக�ட கா���� �க அ�காைம��
�வ�க�படேவ���. அைத�ேபாலேவ வ�ட�கண��� நட��� கைதக�
���பட அைம���� ஒ�� வரா�. ஒ� ��ய �க�ேவா அ�ல� அ�த
�க�� �க�வத�கான களைன சா��ேதா �ைர�கைத அைம�ப�
�வார�ய�ைத�����.
���பட� எ��க எ�ன ேதைவ?
ைக�� பட����� க�� �ைட�த�� நா�� ���பட� எ���ேற� எ��
�ள����தா�தா� இய�பாக நட�க���ய�. ஆனா� ந�ல ���பட�க�
��ேப ��ய�ேபால �� தயா���, பட�����, ��ேச��ைக எ�ற ���
�ைலக�� ஒ� ���ள�பட�����ய எ�லா படல�கைள��
வ�ைச��ரமாக ெசய�ப��த�படேவ���. ஒ�ெவா� படல����
நைடெபற ேவ��ய ���ய ெசய�கைள �ேழ உ�ளன:
�� தயா���:
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கைத தயா��த�
�ைர�கைத அைம�த�
�ேடா� ேபா�� அ�ல� கைத�பலைக – ��கைதைய�� ஓ�ய�க� �ல�
�ள��வ�
கா�� ேகாண�க�� ப��ய�
ப�ெஜ� தயா���
ந�க�க� ம��� ெதா����ப வ��ன�க� ேத��ெத���
பட������� ேதைவயான அ�ம� ஆவண�க�
பட�����:
உண� ப�மா�ற�
பட ேச����கான வ�தக�/���தக�கைள தயாராக ைவ����த�
ைல��� / ஒ�அைம��
பட������ ந�க�க� / ெட���ய�க�� பா�கா��

��ேச��ைக:
பட�ெதா��� / ஒ� அைம�� (கல� கெர�ஷ�)
இைச / ஒ� அைம��
ெவ���
ஒ� சாதாரண ���பட���� இ�தைன ��வான ெசய���ட� எ�லாம
அவ�யமா எ�ற ேக�� எழலா�. ஒ� ந�ல ���பட���கான �ைற�தப�ச
ெசய���டேம இ�. இைத அ�ப�ேய கைட����க ேவ��ய��ைல. உ�க�
ேநர���ேக�றவா� க���பாக மா�� அைம�கலா�. ஆனா� ஒ�
��ட��ட� ���பட�ைத எ��க ஆர���தா� ��ன� வ�� ��க�கைள
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த���கலா�.
���பட ��� / இட���க�:
10 ��ட�பட�தாேன ெர�� ம� ேநர��� எ��� �����டலா� எ��
�த��த�� படெம��க �ள��பவ�க� அ� எ�தைன தவறான க���
எ�பைத �த� 30 ��ட��ேலேய உண�����வா�க�. ஒ� பட� எ��ப�
ஒ� த�நப� கா�யம�ல, ஒ� ���னரா� ெசயலா�� �ைறேவ�ற ேவ��ய
����ப�. அ�� ஒ� ��ன ��க� ஏ�ப�டா�� ���ன� ��வ�ேம
பா������ளாவா�க�. அதனா�தா� ஒ� ச�யான ெசய���ட� வ��ப�
�க ���யமா�ற�. என�� ெத��த ��� ம��� இட�கைள ���தவைர
ப��ய������ேற�.
1. �ைர�கைதைய ���தவைர அத���ய வ�வ��ேலேய எ�த�பழ��க�.
அைதேய ம�றவ�க�ட� க��� ப�மா�ற����� பய�ப����க�.
ெச�ெட�� ேபா�ற இலவச ெம�ெபா��கைள பய�ப���வ� ெசலைவ
�ைற�ப�ட� ��ட��த���� பல ந�ல ெசய�கைள ெகா���ள�. ஒ�
ப�க கைத பட��� ஒ� ��ட ேநர���� ஒ��. ஒ� ப�க�ைத கா���ப��த
ஒ�னைர – இர�� ம�ேநர�க� �����. அதனா� ெச�ெட��� ஐ��
ப�க �ைர�கைத, ���� 5 ��ட� ஓ�� படமாக வ��. அைத பட�����
���க எ�� �த� ப�� ம�ேநர� வைர �����.
2. ஒ� கதாபா��ர��� வசன� 10-12 வா��ைத�� �காம� பா���
ெகா���க�. பட����ன��, ந�க�க�� ெப��பா�� ெதா���ைற
கைலஞ�களாக இ�லாதப�ச���, ஆ� – எ�� வா��ைத�� ேம��ப�ட
வசன�கைள இய�பாக ஏ�ற இற�க��ட� ��க� �ைன��� வைக��
ேபச ைவ�ப� �க�� க�ன�. அதனா� வசன�க�� அளைவ �ைற�ப�
ந�ல�. ேம�� ெப�ய வசன�க� கா��கைள �ளமைடயைவ��
பா�ைவயால�கைள ச��ைபைடய ைவ���.
3. கா���ேகாண�கைள��, கா�� வ�ைசைய�� ��தயா���ேலேய ���
ெச�� ெகா���க�. பட����� ச�ய��� ைல���, ேகமரா��
�ைறபா�க� ேபா�றவ�றா� �ல கா��க�� அைம�� ேகாண�கைள
மா�ற ேவ��ய� த���க ��யா��டா��, ��னேர ��மா��ப�
பட����� ேநர அைல�ச�கைள�� க��� ேமாத�கைள�� த���கலா�.
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4. பட������ ேந�� ெட���க� �சய�கைள ��ேச��ைக��
ச�ப����ெகா�ளலா� எ�ற எ�ணேம வர��டா�. ���பாக �ற�க�,
ைல��� ேபா�ற சமா�சார�கைள ��ேச��ைக�� ச�ப����டலா� எ�ற
�ைன���� இட� தர��டா�. ��ேச��ைக�� எ�ன ெச�யேவ���
எ�பைத பட������� ��னேர ��� ெச����க ேவ���.
5. ந�ப�க�ட� ேச��� பட� எ��தா�� அவ�க�ைடய ேநர�, ப�க���
ஆ�வ�ைற ப�� ��ேப வைரய��� �����க�. யாரா��� எ�த �ைற,
எ�த�தமான ப�க���, ம�றவ�க�ட� இ���� சா���ைல ஆ�வ�ைற
��ேப �ல����த� நல�. பட������� ெச�வத�� �� 15-30
��ட�க� இைத ெத��ப�����வ� ந�ல வா��ைக. ந�ப�க��
ப�க����� த�க அ��க��ைப ெச��த�� மற�க�டா�.
6. பட�ேகாண�கைள ஒ��ப�வாள�ட� ��னேர ேப�
ெத��ப������க�. ஒ� அைம����� பட�க��ைய ைவ�க த��த
இட� ேபா�றவ�ைற அவ� தயா� ெச�ய அ� உத��.
7. ���பட�க�� ப�ேக�பவ�க��� பண� ெகா��க ந� ப�ெஜ� ஒ��
வரா��டா��, கைலஞ�க��� �ைற�தப�ச உணவைவயாவ�
வழ��வத��கான ப�ெஜ� ெச�வ� ப��.
8. ஒ� கா��/ேகாண�ைத�ப�� ச�ேதக� இ��தா�, பட������� ��ேப
ெட�� �� ெச����வ� ந�ல�. பட������ ெட��
ெச��ெகா����தா� ���ன��� ைடர�ட� ேம� உ�ள ந���ைக
ேபா����.
9. ���தா� கைலஞ�க�� �றைமைய க�ட�ய ஆ�ச� ைவ�ப� ந�ல�.
அ�ப� ஆ�ச� நட��� ேபா� ைக�� உ�ள ��ய ேகமராவா��� அைத
பட����� ெகா���க�. ��ன� ச�யான கைலஞ�கைள ேத��ெத��க
உக��ததாக இ����.
10. �க�ச� / ஒ��ைக பா��ப� �க�� அவ�ய�. ���தா� பட�����
நட��� இட��ேலேய ஒ��ைக நட�ப� �ற��. ெப��பா�ைமயான
கைலஞ�க� இைத ெபா��ேபா�காக ெச�ய வ�வதா� ஒ��ைக
அவ�க�ைடய ப�க��ைப ேம�ைமப��த உத��. ஒ��ைகைய��
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பட����தா� தவ�கைள ���த உத��.
���யமான க�டைளயாக ைடர�ட�தா� ேக�ட� எ�பைத ��ரமாக ெசய�ப����க�. ��மா /
பட����� எ�ப� ந� ம�க� அ�த ���� ெகா���ள ஒ� �சய�.
பட����ைப பா�ைவ�ட வ�த ந�ப��� �ட கா�� அைம��� �ல
க���க� இ��கலா�, ெட��லக��ேக ��ெக� க���த�� ����ட�
கள��� ���க தயாராக ந�ப�க� ����� இ��கலா�. ந�க�க��
ந��ைப ப��ய மா�ற�கைள ெசா�ல �ைன�கலா�. ஆனா� அைத
ைடர�ட�டேமா அவர� உத�யாள�டேமா ெத���கலாேமா அ��,
பட����னைர��, ந�க�கைள�� ெவ� நப�கேளா ம�ற
பட����ன�ட��ேலா ேநர�யாக க��� / மா�ற�கைள ெசா�ல
அ�ம��த� �டா�. ைடர�ட� ம��ேம ெமா�த ���னைர��
வ�நட�தேவ���. ��க� ைடர�டராக இ�லாத ப�ச��� இைதேய
கைட����� ைடர�ட�� ேப���� ம��ப���க�.
���பட���� இ�தைன ��ட�களா எ�� தள����டா��க�, ��ேப
ெசா�ன� ேபால இ�த ��ட�கைள எ�லா� அ�ப�ேய கைட����க
ேவ��ய��ைல. ���தா� பட����� நட��� இட���� ஒ� �ைற
ெச�� பா�ைவயாளராக ெச�� கவ������ வா��க�.
இ� எ�ன, ���பட� எ��க ேகமராைவ ைக�ல எ������களா? அதா�
த��… அ�ப க��ைரைய இ�ெனா��கா �த�ல இ��� ப��க!
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ர��

�னா�த� �ேர� (எ) ரா��ேர�
�னா�த�க� எ�ற ெபய�� ��� ��ரமாக எ��� ெகா����தா�.
ஒ��ற� கா��ய�ைத நாவ� வ�வ��� எ��வா�. ம��ற� ���ல�
நாவ�க��. இய�பான நைக�ைவ இவர� �ெபஷா���. வசன�க�
�லமாக கா��ப���வ�� �ஜாதா�� ��ய�. கைத எ���ேற� ேப�வ�
எ�� இவ�ட� �வா��� �ைறய இ�������ேற�. எ�ைன� ேபால
�ைறய ேப�. ம�த� ஆனா�� ெபா�ைமசா�.

கா��1
��ன� ேட��. ஐ�� ேப� சா����� ெகா�����றா�க�.
மாதவ�: ெட��ய�. இ�த ஊ�ேல�ட இ�ப� ஒ� வாைழ�த��
�ைட��தா?
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ரேம�: ஒ� கைட இ��� சா�. ைச�� ஷா�. ஒ� நா� பா��த��
ஆ�ச�ய�ப��� ேபா��ேட�.
���லா: ைச�� ஷா�பா? பா���க.. பா�� வ�றா இ��க�ேபா��.
ேரா��: இ��தா எ�ன? ேட�டா இ��தா ச�தா�.
����றா�க�.
ரா��: எ�ன ேட�� இ�? ஐ கா�� க����. (எ��� ெகா��றா�)
மாதவ�: ��ன�ைபயனா இ��கற�ல இ� ஒ� ெசௗக�ய�. ப�டைத
ப���� ெசா��டலா�.
ேரா��: அ�ப ��க ெபா�தா� ெசா���களா? ந�லா இ�����?
மாதவ�: ேச�ேச.. நா� ேவற யா���� பய�படற��ைல – ��மலா த����.
��மலா: பயமாேம.. பய�ப�டாதா� உ��ப�����கேள..
ேரா��: அ���� பய�படறமா�� ந��கவா��� ெச�யறாேர – அ�
ேபாதாதா உ��பட?
ரேம�; (��ெர�� ேகாபமா�): அதாவ�.. நா� உ��படாம இ��ேக�,
அ���� காரண� உன�� பய�படாம இ��ேக�.. அதாேன ெசா�ல வேர?
��ன� ேட�� அைம�யா�ற�. ெவ�� ��� ஃேபா�� ச�த�க�.
ைட����
கா�� 2:
ெம�தான ைல����� ஒ� ���ய��� ேட�� ெத��ற�. இர��
ேசாஃபா�க� ��னா� ஒ� �பா�, ஃ����� ேம� �ளா�க� க����
ைவ�க�ப������றன. ைல� �ரகாசமா�ற�.
ரேம�: பா�� வா�க மாதவ�. அ�த நாலாவ� ப� எ�� உைட�����.
மாதவ�: வா�.. ���ய��� ஆ���களா ��க? ஹ� அப�� அ ேக� ந�?
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ரேம�: இ�ப எ�க சா� �� இ���? அெத�லா� ��னா�..
மாதவ�: ��னா�? எ�னேவா 90 வயசானா�பல ெசா���க? �ெஜ�டடா
இ��கா��க. �ய� அ�. எ� ஃ�ெர�� நாைள���ள உ�கைள கா�டா��
ப��வா�. 3 மாசமா ெப��ேல இ����களா? இ��ேக தள����டா
எ�ப�?
ரேம�: ேவைலைய ���க சா�. இ���� வ�� நாைள��� ேபா��.
அைத� த�ரேவ ஆ�ர� �ர��ைனக�.
�ளா�� ெப�ய அள�� �கா�ைச� க����� ெகா��றா�. ஒ� �யைர
எ��� “�ளா�?”
மாதவ�: அெத�லா� ேவணா�. அ�ப�ேய ெகா��க. �ய��.
ரேம� ேவகமாக �கா�ைச கா� ெச�� பா��ைல எ���றா�.
மாதவ�: ேகா ஈ� ரேம�. இ�ேளா ஃபா�டா?
ஒ� ��வ� உ�ேள �ைழ�� ரேமைஷ� பா��� “அ���, பா� இ��கா?”
ரேம� எ��� உ�ேள ெச�� ஒ� பாைல� ெகா�� வ��றா�.
ரா��: ஆர�������களா அ�பா.. இ��க அ�மா ��ேட ெசா�ேற�.
மாதவ�: ேட�.. உடேன ேபா���ெகா��க ஓடாேத. ��ன �ய�தா�டா.
ரா�� (பாைல வா���ெகா�ேட): அ�ப �ைளயாடற��� வா�க.
மாதவ�: அ�மா �ட �ைளயா�டா.
ரா��: ேபா�க�பா. அ�மா��� �ைளயாடேவ ெத�யைல. அ�ட� ஆ��
ேபாடறா. நா� எ�ன �ழ�ைதயா?
மாதவ�: அவ��� ப�லா���தா� ஆட வ��. எ�னேவா ப��.
இ�ேக இ��� �ள��.
ரா��: ேபா� அ���ேத�பா.
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ரேம�: �எ�� �ைளயாடறயா? எ���ட ஒ� பைழய �ைபட�ேம� ேக�
இ��த�. (ம�ப� உ�ேள ேபா� ேத��றா�)
ரா�� (�ள����): இ�த ேக�தா� அ���, அ�பா��ட வா���தர�
ெசா�� ெக����� இ��ேக�.
ரேம�: � அ�பாைவ� ேபா��� ெகா��காம இ��ேத�னா, இ�த ேகைம
�ேய வ���க. ��?
ரா��(உ�சாகமாக): ��!
மாதவ�: ரேம� – � ஆ� அ ேச�ய�!
இ�வ�� ����றா�க�.
மாதவ�: எ� �ரா�ள�ைத இ�ேளா �லபமா சா�� ப���ேட.
உன�ெக�ன �ரா�ள�, அைத� ெசா��. (ெகா�ச� ேபாைத�� ��க �
ஆ���ட�)
ரேம�: ேரா��.
மாதவ�: �ரா�ள��னா எ�ன ரேம�? எ��பா�காம நட�கற�.
மைலேமேல ஏறேற, கா� வ���� – இ� இ� அ �ரா�ள�? மைலேமேல
இ��� �ேழ ���தா, த� இ� �ரா�ள�.
ரேம�: எ�ன சா� ெசா���க?
மாதவ�: க�யாண�� ஒ�� ப�����ேபாேத, �� ஆ� இ�� ஃ��
�ள� பா����, � இ�ெஹ�� ச� எ���ரா ேப�ேகஜ�. இைதெய�லா�
�ரா�ள�� ெசா�ல��டா��� ெசா�ேற�.
ரேம�: உ�க��ெக�ன சா� ஈ�யா� ெசா�����க. அ�ப��சாதாேன
க�ட� ெத���?
கா��2: ��ச�� பா��ர�க� ��வாஷ����
அ����ெகா�����றா� ேரா��. ��மலா ப�க��� ��� ெகா��
உத��ெகா�����றா�.
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ரா�� உ�ேள ேக� ஆ�யப�ேய �ைழ�றா�.
ரா��: ஆ�� ��� இ��கா?
ேரா��: அ�த ஃ���� ேமேல இ���� எ����க.
��மலா: எ�ேனர�� ���, ேக�. க�� ெபா�டாேடாவா ஆ�����ேக �.
அ�ப���� ேபா��யா ��டா�����ேக. எ�ேக அ�த ஆ�?
ேப�ெம��ேல �யரா?
ரா��: என��� ெத�யா�. ஐ அ� நா� ச�ேபா�� � ெட� எ���.
(ெச�����றா�)
��மலா ����றா�. “ஒ��� ெசா�லாமேல ேபா���ெகா����டா�
பா��யா?”
ேரா��: அவ�� ெரா�ப� ���பாேரா?
��மலா: ேச�ேச.. அெத�லா� இ�ைல. எ�பவாவ� இ�த மா��
ெக��ெகத��� வ�தா ஒ� ஆ� � �ய��. அட�� வ����க��ல.
ேரா��: என��� அைத� ெசா���ெகா��க ��மலா. க�டமா இ���.
��மலா: எ�ன� க�ட� உன��? ரேம� ந�ல ைபயனா�ேச..
ேப�ெம��:
ரேம�: ந�ல ைபயனா�தா� சா� இ��ேத�. ப� இ� ��� � � ஐ��.
மாதவ�: ��� ெநவ� சா��� எ� �ரா�ள�. த�யா �����கேளா?
��ச�:
ேரா��: 7 ம� ஆக��டா� ��மலா. ைல�ைடெய�லா� ஆஃ� ெச����
ஆர����டறா�. ேந�� நா� வ�� அைர ம� ேநர� கதைவ
இ�����ேக�. ஆ����ேட வ�� �ற�கறா�. �ற�த�டேன ‘ எவ��ட�
����� இ�ேளா ேல�டா வேர?’ (�ர� க���ற�)
��மலா: அைம�யா� பா��ர�கைள ��வாஷ�� இ��� எ���
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ைவ��றா�.
ேரா�� க�ைண� �ைட���ெகா��: ஐ ேடா�� ேநா வா�� கா� �
��. ��ேன எ�லா� இ�ப� இ�ைல.
ேப�ெம��:
ரேம�: ஐ ேடா�� ேநா வா�� கா� � ெஹ�. ��ேன எ�லா� இ�ப�
இ�ைல. என�� ேவைல ேபான�ல இ���தா�..
<ஃ�ளா�ேப�>
��� �� ேசாஃபா�� ரேம� உ�கா������றா�. ேரா�� ஆஃ���
இ��� �� ���� ேபைக� ��� �பா�� ேபாட�ேபா� அ� ரேம� ேம�
ப�����ற�.
ரேம�: எ�ன ெகா��பா? ேபெக�லா� ேமேல ேபா�� சாக��க ��யா�
ெத����க.
ேரா��: �ரா��� ப�ேற�.ஒ�நா� க�� �சலா�. (���பாக�தா�
ெசா��றா�)
ரேம�: � ��னா�� ��ேவ. ஐ அ� அ ெட�ெவ��. � ஆ� த ேக�ய�.
ேரா��: ���தனமா ேபசாேத. பா� வா�� வ��யா?
ரேம�: இ�ைல. ெவ�யேவ ேபாகைல.
ேரா��: ஒ� ேவைலதாேன ெசா�ேன�. அைத��ட ெச�ய ��யாதா?
ரேம�: ேவைலெவ�� இ�லாம இ��ேக�� ந�க� அ��க�யா?
ேரா�� அைம�யாக ��ச���� ெச��றா�. ரேம� ெதாட��றா�.
ரேம�: அ�ேளா ந�லவளா �? நா� ெசா�ன ேவைலைய� ெச��யா �?
ேரா��: எ�த ேவைல?
ரேம�: அ�பா���� பண� அ��ப� ெசா�ேனேன, அ���னயா?
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ேரா��: ப�ைல� க����ெகா��றா�. அ�ச�ேசா.. மற�ேத ேபா�ேச..
நாைள�� அ���டேற�.
ரேம�: ேகாபமாக: எ�ன? இ��� அ��பலயா? அ�பாேவாட
���ெம���கான கா�. உ� காைச அ��ப மா��யா?
ேரா��: ஏ� இ�ப�� ேபசேற? மற��ேபா��. நாைள�� அ��பேற�
ரேம�: உ� ச�பா��ய��ல வ�� ஓ���ற ���..
��ச�:
ேரா��: எ�ேளா ேப�னா� ெத��மா அ����? ஆ��வலா அ����:
க� ஷா��: ஃ�� ர��� உ�ள ர��� இ��� இற���றா� ேரா��.
கா�ட� வ�தா� பா���� ��ெக� இ���ற�. ஆஃ��� ேப�ப�
மைலேபால� �������ற�. வ�ேயா� ேவைல ெச��றா�.
ேரா��:இ�தைனைய�� �� நா� அவ���ட பதமா�தா� நட����ேட�.
ேப�ெம��. இ�ெனா� �ளாைஸ ச���றா� ரேம�.
ரேம�: ெகா��� சா�. ேவைல எ�ன �ரமாத�.. எ� எ����ய����
உடேன �ைட����. இவேளாட ெகா��ைப உடேன அட�கேற�.
(ேப�க��� ேத� எ���றா�) ஆ�ட�ச�.. லாய� சா�. எ� எ�� க��
ெகா��தா�. ெவ��������தா� ம�ேவைல.
மாதவ�: �� �� ரேம�. ஏ� இ�ப� அவசர�படேற? எ� ேப�ைச� ேக�..
இெத�லா� எ�லா ����� சகஜ�.
ரேம�: ��மா ஆ�த���� ெசா�லா��க சா�.
��ச�:
��மலா: ஆ�த��காக� ெசா�லைல ேரா��. எ�க ��ேல
நட�தெத�லா� ேக�ேட�னா இெத�லா� ஒ��ேம இ�ைல��
ேதா��. நா� �ராம��� இ��� வ�தவ. அெம��கா�ல
எைத�பா�தா�� ஆ�ச�ய�.அ�ப இவ� ெட�� ேல�டா வ�வா�. எ�ன
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�ஷய�ேன என��� ��யா�.
ேப�ெம��:
மாதவ�: இவ���� ெசா�னா�� ��யா� ரேம�. எ� ஆஃ��
ெசகர�ட��� அ�ப கா� இ�ைல. ேசா, ெட�� அவைள ��ேல �ரா�
ப���� வ�ேவ�. அைத ச�ேதகமா பா�க ஆர���சா.
ரேம�: ஒ� ேமா� �ய�?
மாதவ�: ேவ�டா�பா.. அவதா� �ைர� ப��வா, இ��தா�� ��க
��யா�.
ரேம�: அ��ற�?
மாதவ�: எ�னேவா அ�லா�டா க�ண� மா�� உடேன அவ
சகவாச�ைத ெவ�� எ��சாதா� உ��. இ�லா�� என�� ��க� ��
ப������� ச���தன� ெச�சா.
��ச�:
��மலா: ��க� �� ப���டா�. த�� இ�ல�னா ஏ� இ�ப� எ�லா�
ப�ண��? நா� �ராமமா இ��கலா�. ஆனா உ�����ள ஒ�
உண��� எ�லா���� உ��. எ� ச�யான உற�, எ� த�பான உற���.
6 ம��� ஆஃ��ேல இ��� �ள�� 10 ம��� ����� வ�வா�.
ேக�டா �ரா� ப�ேண�றா�.
ேரா��: மாதவ� சாரா? ந�பேவ ��யைலேய..
ேப�ெம��:
மாதவ�: ந��னாேள.. ��ேல ெட�� நரக�. அ�பதா� ெத�யவ�த�..
(�யைர ச����ெகா��றா�)
ரேம�: எ�ன?
மாதவ�: ரா��.
��ச�:
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��மலா: நா� ��ைளயா����ேக�� ெத��ச�டேன ெரா�பேவ
மா��டா�. ச�ைடெய�லா� �ைற�ச�, ஆஃ�� ��� ைட��� வர
ஆர�����டா�. ெசா�னா ந�பமா�ேட, அ��க��ற� எ�க����ள ஒ�
ச�ைட�� வ�த��ல..
ேப�ெம��:
மாதவ�: ஒ�� ெத����க ரேம�.. ெம�கா�க� ஜா�க�ேல ெப���
இ� ��ய�� ஒ�� ெசா�வா�க.. �� கா�பன��� அ�கமா�
ேதயற���. வா��ைக�ேல�� அ�ப��தா�. �� க�யாண
ேஜா��க���தா� ச�ைட அ�கமா வ��. ஒ� �ழ�ைத வ�தா எ�லா�
ச�யா���.
ேம���� �ர�: �ள�பலாமா? ேல� ஆ����.
மாதவ�: ெய� பா�. இேதா வ��டேற�.
கா�:
கா�� ஏ��றா�க� மாதவ�, ��மலா ம��� ரா��.
ரா��: அ���. இ�தா�க ேக�..
ரேம�: இ�� �வ��.
ரா��: இ�ைல அ���. மா� ேக� � ேநா.
மாதவ�: அட�ேபாடா.. ெப�ய த�கமைல ரக�ய� ெசா���ட.. ���, �
�ைர�.
���லா: எ�தைன? ஒ���ேபா.. நா� வேர� ேரா��. ேட� ேக�.. எ�லா�
ந�லப�யா நட���, நா� ெசா�ன��� வ�ைய�பா�.
மாதவ�: ரேமைஷ�பா���.. நா� உன��� ெசா�ன அேத ேம�டராதா�
இ����� �ைன�கேற�. ஆகேவ��யைத� கவ��க.
ேரா���� ரேம�� ���பாக� பா����ெகா��றா�க�.
கா� ேவகெம���ற�. இைளயராஜா பா��றா�. “க�யாண மாைல
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ெகா�டா�� ெப�ேண”
��மலா: ��ன�பச�க.. எ�ேளா அவசரமா ைடவ���� ேபா�டறா�க
பா���களா..
மாதவ�: ஆமா�. ���� ஒ��� இ�ைல�ல.. ��ஷ� ெபா�டா��
ைடவ�� ப�ணலா�, த���ல, அ�பா அ�மா ைடவ��
ப�ண��டா��� எேதா ஒ� ��மால டயலா� வ���ல?
��மலா: அதா� ெசா���� வ�ேத�. ��க எ�ன ெசா���க எ�
��கார� கணவேர?
மாதவ�: ச��� ��ல�. இவ��� இ�ப ேவைல இ�ைல�ற �யப�சாதாப�.
எ�ேக ெபா�டா�� ம��காம ேபா��வாேளா�ற பய�.
��மலா: அெத�லா� ஒ����ைல. ஆ�பைள�கற ���. நா�
பா��காததா?
மாதவ�: ேடா�� ெஜனரைல�. ஒ� ரேம� த�� ப�ணா உடேன
ஆ�பைள�க��ேய.
��மலா: ரேம�, மாதவ�.. ேப�தா� மா��. �ண� எ�ேக மா��?
மாதவ�: ஆ�பைள�க��கா ெசா�றா�க “there can be diﬀerent types of
women, but there is only one type of wife”��
��மலா: இ�ப யா� ெஜனரைல� ப�ற�?
ரா�� (அ��பாக) : if u guys want to ﬁght, get home and ﬁght. என��
தைலவ����. ேக�ேல கா�ச��ேர� ப�ண ��யைல.
மாதவ�: இய�ஃேபா� ேபா���கடா.. அ��ைப�பா�.. அ�ப�ேய
அ�மாவா�ட�..
��மலா: இ�ப எ��� எ�ைன இ��க��க?
மாதவ�: இ�ைலயா ��ேன.. அ��தவேனாட உண���கைள ம��காம த�
கா�ய�தா� ெப���� வாழற �ண�.. நா� ேகாப��ல க��னா�� அைத
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ெகா�ச��ட ம��காம உ� பா���� ேவைல ெச�யறவதாேன �..
��மலா: � ேகாபமா� ேப��ேபா� ப�� ெசா�னா ச�ைட வ�����
��மா இ��தா அ���� இ�ப� ஒ� ேபரா?
மாதவ�: ��மா இ��கயா �? உ� ேகாப� என�� ����தாேன இ��ைள
ப�ேற..
��மலா: ெவ����� ேகாப�ப�டா, ��தா�. இவ� ேகாப�ப�வாரா�, நாம
உடேன ம������ க�ணாளா�� கா�ேல �ழ�மா�. ச� அ��யா
கால� எ�லா� எ�பேவா மைலேய����..
மாதவ�: ேத� � ேகா. இ�ல ஆ�பைள ெபா�பைள எ�க வ�த�? நா�
எ��பா���ற� ம�ஷ உண���� ஒ� ம�யாைத.
��மலா: அ� ெர�� ப�க�� இ��தா ம�யாைத. ஒ� ப�க� ம���
இ��தா ஆணா��க�.
மாதவ�: நா� அ�த ம�யாைத ெகா��கைல�னா ெசா�ேற? ஆ� �
��ய�?
��மலா: என��� ெத��� ஒ��� நட�கைல..
மாதவ�: நா�� ெசா��� கா���க ���பைல.. ேடா�� �� �.
��மலா: அ�ப� ஒ� �ஷய� நட����தா, ெசா�லலா�.. க�பைனய�
ெசா�னா, நா� ஏ���க ���மா?
மாதவ�: ரா�� வரா�� ெத��ச�� நா� மா�ேனேன.. அ� உ�ேனாட
உண����� ெகா��த ம�யாைதயா� ெத�யைலயா?
�� ேச�ச� � ரேம� ��.
ேரா��: ைந� க���. எ�ேளா அ�ட��டா���கா இ��கா�க.
ரேம�: எ����ய�� இ����ல..
ேரா��: ச�. என�� ெகா�ச� ���� ேவைல இ���. வேர�.
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ரேம�: இ� நா�� வேர�. ��� பாவ� காைலேல இ��� சைமய�,
����� ெச���ேட இ��ேக.
ேரா��: ஆ�ச�யமா இ��ேக.. �யா ெஹ�� ப�ற��� வேர?
ரேம�: ேஹ� ெச�லா.. Do you really expect me to say those words?
ேரா��: எ�த வா���?
ரேம�: that I am sorry for my behaviour
ேரா��: �ேஸ.. என�� உ� சா��� ேவணா� லா��� ேவணா�. All I
expect..
ரேம�: I love you?
ேரா��: Exactly..ேவெற�னடா ேவ�� என��?
ஃேபா� அ���ற�.
ரேம�: ெசா���க ��மலா.. எதா��� ������ ேபா����களா?
கா��.
��மலா: ரேம�? அ�த லாய� ஃேபா� ந�ப� ேவ�ேம, தர���மா?
***ைட����***
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அ�பா�ட�க�

இளா

த�� இைணய��� வ.வா.ச�க�, ச�கம� எ�� ���யமான �ல
�க��க�� ��ரமாக ப�கா������றா�. ஐஃேபா� கா�ராைவ�
ெகா�ேட ஒ� ���பட�ைத ��வ�மாக உ�வா�� ெவ��
க�����றா�. அ�த அ�பவ�கைள அழகாக ெதா��� அ������றா�.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qGfoPYsbEs
அெம��கா�� ெவ��ட�க�� ���பட� எ��ப� எ�ப� ெகா�ச�
எ�ன, ெரா�பேவ ��கலானா அேத சமய� அ�க� ெபா��ெசல� ெச�ய
ேவ�������. அதனாலேய ஒ� அைற���ேளேயா,
க��ட�����ேளேயா பட����� ைவ���ெகா�ள ேவ���. இ�தா�
அ�நாத�. இ�ப��தா� ஆர���த� அ�பாட�க� எ��� ���பட�.
ெபா�� ெசல�� இ��க��டா�, க���பாக க���� ெசா�ல��டா�,
ேசாக� இ��க�டா�. இ� எ�லா� நா�கேள ைவ���ெகா�ட
அள�ேகா�. ஒ� வ�யாக நா�� �ரா�� ஒ� கைத தயா� ெச�ேதா�.
அதாவ� Oneline. ஆ��ல� ேபச� ெத�யாத ஒ� �ராம�தா�, நகர���
வ����, ��நா��� ஆ��ல� ேப�� அவ�ைடய ந�பனான அைற��
வ�� அவ��� �ைட�க இ���� ேவைலய� ப����ெகா��றா�.
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இ�தா� நா�க� �ைன�� ைவ�த கைத. வசன� எ�த இ�தா அ�தா எ��
ெகா�ச� கால� ���க இேத சாய�ட� “ெப�க��” எ�ற இ�ெனா�
���பட� ெவ�யான�. ம�ப��� நா�� �ரா�� ேப�ெனா� ேப�ேனா�,
ேப�ேனா�. அ�ப� உ�வான கைததா� அ�பாட�க�(கைதேய
இ�ைல��தா� கைட� வைர��� ந���� இ��ேதா�) �த� நா�,
ெவ���ற பட����� ேபா��ேபா� (300 ��ட�� இ��த�
பட������தள�, ஏென��, ம�ப��� �த� வ�ைய�ப���க�) கா��
அைம�� ம��ேம இ��த�, வசன� �ட எ�த�பட��ைல. அ�ேகேய
வசன� எ�லா� ேப� எ������ வ�� பா��தா� ���� இ�ைல. அ��த
நா� வசன�, �� கைத�கள�, வசன� தயா� ெச�� ேக�� ச�க�ட�
ெகா��� �வா���, ச� ெச�� ெகா�ேட�. அதாவ� Bounded Script
தயாரா���ட�. �ரா�� நா�� அ�க�ேக �����பதா� �ன�� ஏேதா
��மானா����� ச���� இ� ப�� ேப�� ேப�ேய எ�கைளேய
உ��ேப���ெகா�ேடா�.
ஒ� அைற�� அ��� இ��யா�� நட��� கைத எ�பதா� எ� வா���
அைறைய இ��ய இைளஞ�க� இ���� அைறயாக மா�ற �ய�ேற�.
பட�க� தயா�, இ��யா�� இ��ப� ேபா�ற பா� ேவ���, ப��ைக
���� ேவ���, காரண� American Carpet Floor. அதனா� தைரைய
���கேவ மைற�தாக ேவ��ய க�டாய�. பட�க� �லபமாக� �ைட�த�,
ந�� இைணய�. ப��க ����க� சமா��க�ப�ட�. ஆனா� பா�,
ேத�யைல�� ஓ�ட��� �ைட�த�. ெபா�ைமக� �ைற�த வா���
அைறைய இ��ய அைறயாக மா�ற� ெச�ய 45 ��ட�க� ஆ��. பட�����
���தா� ���� மா�ற ம�ெறா� 45 ��ட� ஆ��. ெதாட����
படெம��க ��யாத �ைல. ேவெற�ன கா��� �ர��ைன. இவ� வ�தா�
அவ��ைல. அவ� இ��தா� இவ��ைல.
எ�ப�ேயா �த� நா� உ��ற பட����� ெவ��கரமாக ���த�. ந��பத��
�� �����ெகா�டா�க� ரா��, ெஜயேவல��. ந��� வ�� எ�ப�
அவ�க���� ெத�ய��ைல, என��� ெத�ய��ைல. ஆனா�
கா��யைம�ேபா� அ�டகாசமா ஒ��� ேபானா�க�. ஒ�ெவா� �ைற
வசன� ேப�� ேபா�� ெம�ேக���ெகா�ேட இ��ேதா�. �த� நாேள
����யாக ���த�. நா�� நா�க� ெவ���ற����(தலா 30 ��ட�க�),
6 நா�க� உ��ற���� பட� எ��தா���. இைடேய வா�� ந���� கா��
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ேச��க�ப�ட�. இ�த சமய��� பட��� இ�ெனா� நாயகனான ெஜயேவ�
இ��யா���� ெச�ல ேவ��ய க�டாய�.கைதைய எ�ப� ���ப� எ��
நா� ெத��� வ�வத��� ெஜயேவல� இ��யா �ள��னா�.
அவ��லாமேலேய கைதைய நக���வ� எ�ப� எ�� ம�ைட கா���
ேபான�.
�ரா� ம��� ெஜயேவல� ஆ�ேயாைர� க���பாக பாரா��ேய
ஆகேவ���. அவ�கைள நா� ப���ய பா� எ�லா� Editing�
ெத�வாக�ெத��த�. ஆனா�, ���ரேம ந����கைலைய க���ெகா�ட�
நா� ெச�த ���ய�. Editing எ�� வ�த �ற�தா� ெத��த�, 35 GB
இ��த� raw ﬁles. அ�வைர��� �லமாக ெத��த� எ�லாேம க�டமாக
ெத��த�. ஒ� நாைள��, வ�ேவ� ெசா�வ� ேபால, எ�லாேம ேதைவ
இ�லாத ஆ�களாகேவ ெத��த�.அ��த எ�லாேம ேதைவயான
ஆ�களாக� ெத��த�. ெஜயேவல� இ�லாத ேநர��� ட���
ெச�யேவ���. இ��யா����ேத ெச�ய ���மா எ�� �ய���ேத�.
அவ��� க�யாண ேவைல. ஆமா�, ெஜயேவைல����தா� ��மண�.
அ�க அ��த� ேவ� தர��யாத �ைல. ஆனா� அவேர ேப�னா� ந�ல�
என �ைன�ேத�. ேவ� வ���லாம� அவ���� ப�லாக ேவெறா��த�
ெச���டலா� என ��� ெச�ேத�.ேவ� யா� ெச�ய, நாேனதா�. பட�
ஆர�ப��� ��ெந�ேவ� கள��ட� ஆர���த�. �ற� ேகாைவ வ�டார
ெமா��� மா��ேன�, காரண� நம�� ந�லா வ�� எ�பதா�. ச�யாக�
ெபா����ேபாக, ��மா எ��த �ல கா��கைள ைவ�� ஒ�ேப��ேன�. இ�
எ�லா� எ�த�படேவ இ�ைல. எ���� ���த �றேக �ரா��ேக
ெத��த�. இைட�ைடேய �ரா�� நா��, பல �தமாக கா��கைள
மா���ெகா�ேட இ��ேதா�. எ�ப� கா��கைள அைம�தா�� ேவ�
ேவ��தமான ப�மாண�க� வ�வைத�க�� நா�கேள
ஆ�ச�ய�ப���ெகா�ேடா�. அ�ச��ேதா� எ���� எ��� ெப��
கைல க��.உ�ைமைய� ெசா�னா� க��� ைவ�ப�� தா� பட���
ஓ�ட� அைம�����ற�. ஆனா� இைவெய�லா� ெவ��ல��
இ��பவ�க��� ெத�வேத��ைல.
இைச� ேகா���காக ஒ� வார காலமான�. அ�ப� இ�ப�ெயன 4 மாத
காலமான�. பல இர�க� 2 ம� வைர��� ேவைல ெச�ய ேவ��ய
க�டாய�. க���பாக 80-100 ம�ேநரமாவ� உைழ����ேப� என
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�ைன��ேற�.
ஒ� வாராக 6 ��ட���� ெஜயேவல� இ�லாமேலேய பட� ���த�.
ெவ���� ேநர��� என�� ஒ� தய�க�. காரண�, பட� என���
���க��ைல, அ��த� negative thought உ�வா�க�. IT ப��ன இ�த
�சய�க� ெப�தாக ேபச�பட��ைல எ��� இ�த� பட� ெத�வாகேவ
அைத� ெசா�ன�. �ரா� ேகாப��� உ�ச�ைலைய அைட����தா�,
��ரதா�டவ� ஆடாத� ஒ��தா� �ைற. பட� வ�ேத ஆகேவ���
எ�� அவேர கைட�யாக ஒ� நா� ���தா�. அத�� ��னேர பட�
��வைட����த�. ெசா�னேத��� �ரா�� ைகயா� பட�
ெவ��ட�ப�ட�. ஆனால த�ேழா��ய�தா� பட� ெவ���வதாக
இ��த�. எ�க���� இ��த �ழ�ப�தா�, இ� ப�க�� பட� ஒேர நா��
ெவ�யான�.
ப�வ�க� ம��ேம �த� நா�� அ�க� பா��தா�க� என �ைன��ேற�,
ெத��தவ�க� ஆதலா� யா�� ெப�தாக �ைற ெசா�ல��ைல. ந�ல
ந�ப�க�. Gregopaul எ�� twitter ந�ப�க� பட�ைத அ��ல�
அ��லமாக �ம���தா�, �ைர�ப���� ஒ��ப�வாளராக இ���� அவ�
பட��ைன�பா��த ேகாண� ���யாசமாக இ��த�.
இ�த� பட���காக ெசல� எ�ப� ெச�ய�படேவ இ�ைல. ஆமா�, பட�
���க�ேதைவ�ப�� �ல க��க� வா��யைத�த�ர பட��� ெசல�
எ�பேத இ�ைல. பட� ெப��பா�� நா� உபேயாக�ப���� iPhoneலேய
���க�ப�ட�. Dolly�� நாேன ��ேலேய ெச��ெகா�ேட�. ஒ� பட�
எ��ப� எ�ப� எ�வள� க�ன� எ�ப�� எ�வாறாக பட�
எ��கேவ��� எ�பத�கான �த� ���ைய�� க���ெகா��த� இ�த�
பட�.
ஆமா� பா�, பட� எ���ற� ெரா�ப� க�ட�க.
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நாடக�
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வ�ச வத�

வள�ம�
�� ப���ைகயாள�, கலக�கார� எ�ற ��ப�, இல��யவா�, ேகாப�கார�
எ�ெற�லா� ப�பல ��ப�க� ெகா�டவ�. இ�த நாடக�ைத எ�ேபாேதா
என��� ப��க த����தா�. அ�ெபா�ேத ஒ� ஈ��� உ�டா����த�.
மகாபாரத ���ல��� இ�ெனா� நாடக�� வா������ேற�. ஏேனா
இவ� அ�க� எ��வ��ைல.

�����ைப�கார�� �ைழ��� ��பாக அர��� ���ர�க�, ஓல�க�
(audio cuts) … அர�க��� ைமய��� ஒ� �ள�ைக ஏ�� ைவ�த� … ��
நா�� �ைலக��� ஒ�ெவா�றாக �ள��கைள ஏ�� ைவ�த� …
ஒ�ெவா� �ள�� ஏ�ற�ப��ேபா�� அதன��� ப�காய� ப�ட உ�வ�
ஊ��� ெச�ல� ெதாட��த� … ஒ�ெவா� காய�ப�ட உ�வ�� ���
�ர� ஊ��� ெச�� பா�ைவயாள�க�ைடேய அைம�யாக அம���
ெகா�ள� … இ�சமய� ���க அர��� ப�� ெச�ய�ப�ட ���ர�க�
ஓல�க� இைடெவ� ��� ஒ��க� ெச�த� … அைன�� �ள��க��
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ஏ�ற�ப�ட�� �����ைப�கார� அர��� �ைழ�றா�.
�����ைப�கார�: ந�ல கால� ெபாற��� ந�ல கால� ெபாற��� ந�ல
கால� ெபாற���
ஆ�தா பகவ� மாகா�ய�மா
ர�த� ெசா��ற நா�� ெசா��த�மா
அ�மா
ந�ல கால� ெபாற���
ந�ல கால� ெபாற���
ந�ல கால� ெபாற���
அ�யா
ந�ல கால� ெபாற���
ந�ல கால� ெபாற���
ந�ல கால� ெபாற���
மாேத� மாகா�ய�மா
ந��தனமா� கா�க��க
தலெகா��தா
ந�ல கால� ெபாற���
ந�ல கால� ெபாற���
ந�ல கால� ெபாற���
ம�ணாச
��ணாச
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ெப�ணாச
ெபா�னாச
ேபராச
ேபயாச ���
ஆ�தா மாகா�ய�மா
ேக�டா தல ெகா��தா
ந�ல கால� ெபாற���
ந�ல கால� ெபாற���
ந�ல கால� ெபாற���
(பா�ைவயாள�கைள ேநா��)
அ�மா � ெகா���யா
அ�யா � ெகா���யா
ந�ல கால� ெபாற���
ந�ல கால� ெபாற���
ந�ல கால� ெபாற���
(பா�ைவயாள�க� ��ேன இ��� வ�� இைளஞ�)
இைளஞ�:

ஏ �����ப … நா� ெகா��ேக�

�����ைப�கார�:

த�� … ெவளயா���ல … தலய�

ெகா��ேகா�� … தலய� ெகா��ேகா�� …
இைளஞ�:

தைலய� ெகா��ேக� … தைலய� ெகா��ேக� …

ெபா� ெபா� … தைல எ�ன �����ைரயா ேல�ல ெகா��க? ெபா� …
�����ைப�கார�:

த��, ெத�வ��தமா��� …
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ெத�வ��தமா��� … அள�� ேப�, அள�� ேப� …
இைளஞ�:

ஏ, �����ைப … தைலய� ேக��ற � … தலய�

ேக��ற � … அள�� ேபச இ� எ�ன ஒழ�கா – ஆழா�கா … இ�ேல, எ�
தைல எ�ன உன�� அள��ற ப�யா? இ�தைன கா�� ைக�� ��ட��
�த�� �ட�ேக … எ�ேக, ��சா ஒ� தைல �ைட��தா உன��? நா�
த�ேற�� வ����ேக� … � எ�னேமா … �ர��றேய!
�����ைப�கார�:

த�� … த�� … ��சா ஒ� தைல … ஒ�

தைல … ����யா? ���கறயா?
இைளஞ�:

த�ேற� … த�ேற� … ப���� � எ�ன ெகா��ப?

உ� ஆ�தா எ�ன ெகா��பா?
�����ைப�கார�:

எ� ஆ�தா எத� ேக�டா�� ெகா��பா

…இ�த� கடைலேய ���கலா� � …
மர�த� ���கலா�
மலய� ெபய��கலா�
ம�ண� ெபா�னா�கலா�
ெபா�ன க�லா�கலா�
க�ல �ைலயா�கலா�
�ைலய ெப�ணா�கலா�
கா�த� க�� க�க��ல வ���கலா�
ஆமா … ஒன�ெக�ன ேவ��
இைளஞ�:

என�ெக�ன … ஒேர ஒ� வர� ேவ�� …

�����ைப�கார�:

வர�தாேன … ��� வாழ வர� ேவ�மா …

தாராளமா ெகா��பா … கால� �ரா அவ கால��ல அ�ைமயா ����
�ட�கலா� … அ� ேபாதாதா?
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இைளஞ�:

அ�ைமயாவா?

�����ைப�கார�:

ப�தனா ����� �ைழ�கலா��

ெசா�ேனன�பா!
இைளஞ�:

ப�தனாவா! ம�ச� ��� ேபாடமா�ேட�! ப�ச ேசல

க�ட மா�ேட�! ப�ைட அ�����ேற�, ெபா�� வ����ேற�. ஆனா …
ம�ச� ��� … ப�ச ேசல … �� �� … அ� ெர�� ம��� ��யா�
… உ� ஆ�தா ஒ����வாளா?
���ைப�கார�:

எ�னா�! ப�ட அ����க�யா! ஏனடா!

ஆ�தா��� ��னால ப�ட� சாராய����� ���யா �! எ�ன ��� உன��!
(�����ைப இைளஞைன அ��க� ெதாட���றா�)
கா�:

அேட�!

ேப����தா�யப� கா� அர�கெவ�ைய வல� வ�� அர��� ைமய���
�ைல ெகா��றா�. �����ைப�கார� (தாேய எ�றல�) �ழ�கா���
ைக��� வண�� உைற�� ���றா�. இைளஞ� பய�� ந��� அவ�
��ேன ஒ��� ���றா�.
கா�:

அேட�! யாரடா அ�! ப�ட� சாராய� ெகா��கேற��

ெசா�ன�!
�����ைப�கார�: (��னா����� இைளஞைன ��ேன இ���
����)
தாேய! மாகா�! இவ�தா�மா, இவ�தா�மா!
இைளஞ�: நா இ�ல, நா இ�ல.
பய�� ந�ந��� ஒ��� ���றா�. �����ைப�கார�, அவைன� ����
ம����� ��ய� ெச��றா�.
இைளஞ�:

(தைல ��ராம�) ஆ�தா! எ�ன ����, எ�ன

����!
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கா�:

அேட�, மா�டா! எ�ேகயடா சாராய�! எ�ேகயடா சாராய�!

�����ைப�கார�:

ஆ�தா! … எ�ன ேப�ற � … எ�ன ேக��ற

�!
கா�:

(�����ைப�காரைன ேநா��)

��� … ப�ட� சாராய� ேக��ேறனடா ��டா�! கா� ேக�கைலயா உன��
… (�����ைப�கார�� தைல�பாைகைய உ��, ேம�� உர�க) சாராய�
… ப�ட� சாராய� …
�����ைப�கார�:

(ந����ெகா��) தாேய! ைபர�!

அ�லா�ேட�வ� … ஆேரா��யமாதா … இ�ேல இ�ேல … ‘அ�ரா�
அ�ரா�’ … ஐேயா … ஆ�தா … கா�யா�தா … ப�ரகா�ய�மா …
அ���மா? இ� உன�ேக அ���மா?
கா�:

இர�தமா ����� ����, நா வற�� ேபா��டா! ெகா�ச�

சாராய�த� ெகா�டா … தாகமா இ���டா! ���!!!
(இைளஞைன ேநா�� ேவகமாக நக���, �ல�ைத உய���� கா��
பய����)
அேட! எ�ேகயடா சாராய�! எ�ேக! த��யா இ�ைல உ� தைலய எ��கவா!
இைளஞ�:

(பய���) ஆ�தா … இ�ல ஆ�தா! சாராய� இ�ல

ஆ�தா! நா� (ெந���� ப�ைடயாக இ���� கா��) ப�டயா ���
ேபா���கேற�� ெசா�ேன� ஆ�தா!
கா�:

(ஏமா�ற��� இ��� ேகாபமாக) எ�ன�! சாராய�

இ�ைலயா!
(�����ைப�காரைன ேநா��)
எ�னடா இ�! ெர�� ேப�மா ேச��� �ைளயா�� கா����களா!
எ��கடா எ�ைன இ�ேபா இ�ேக ������க! (ஆேவசமாக) எ���!
(இ�வைர�� ேநா��)
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எ� ெபா�ைமைய� ேசா��கா��கடா!
�����ைப�கார�:

ஆ�தா! இவ� … இவ� … தைலைய�

ெகா��க� தயாரா இ��கானா�!
கா�:

(இைளஞைன �ய�� பா��� �ல ெநா�க� �தா���

பலமாக� ����றா�)
கா�:

இவனா! அ�ேக ������ �ைல உ��மா� இ����

ஆ�ரமா�ர� உட�கைள� �ைவ�பைத ������, இ�த� பத� ெசா�ன
ஒ� வா��ைதைய� ேக�� – சாராய� எ�ற ஒ�த வா��ைதைய� ேக��
இ�ப� நா�ைக� ெதா�க� ேபா�� ஓ� வ�ேதேன! எ�ைன� ெசா�ல��,
எ�ைன� ெசா�ேலா�� (தைல�� அ���� ெகா��றா�).
இைளஞ�:

ஆ�தா … கட� தா�� வ��யா!

ஆ�தா … இ�ப� உ�கா� ஆ�தா … உ�கா�!
(அர��� ைமய��� அவைள அமர ைவ��றா�)
�����ைப�கார�:

ஆமா�டா அ���. ஆ�தா கட�

தா���தா� வ����கா. உன�காக … உன�� வர� ெகா��கற��காக …
ேகா�ட ����வ ேபால இ��ேக …
இைளஞ�:

ஆ�தாவ� பா�தா வர�ெகா���ற �ைலைம�ல இ�ைல

ேபா���ேக! (கல�க��ட�) சாராய� ெகா��காத ஆ��ர��ல எ� தைலய
எ����� அவபா���� ேபா��வா ேபா���ேக!
�����ைப�கார�:

அேட�! உ� ஒ� தல ஆ�தா���

எ�மா��ர� … ஆ�தா & co பல ல�ச� தைலகள உ������காக.
இைளஞ�:

ஆ�தா & co – வா?

�����ைப�கார�:

ஆமாமடா … சேகாத�க� நா�ேப� …

�ைச�� ஒ���. ேம�� ஆேரா��யமாதா��� , �ழ��
ம�ஷா�ரம������ , வட�� ������ , ெத�ேக … ப�ரகா� … �க�கமா
ம�ஷ�க ர�த� ����� ���� அ�டகாச நடன� ஆ�����கா�க.
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ஆன�த� க� நடன� … ஆகா … காண� க� ேகா� ேவ�மடா … க�
ேகா� ேவ�� … எ� மாகா�, ப�ரகா�ய�மா பாத�ப�ட ம� ர�த�தால
�வ��மடா, ர�த�தால �வ��� … ��தைனேய ��லனா���.
இைளஞ�:

எ�ன�! ��தைனேயவா?

�����ைப�கார�:

நா�ெசா�லைலய�பா, நா�ெசா�லல.

ெத���
மாகா�ய�, மகாவ�ச மகாகா�ய� ெசா��� …
ேபா�������� �����ைப�கார����ய சா�ைவைய� கைள�����
ஒ� கைதெசா��யாக ��நக���, பா�ைவயாள�கைள ேநா�� …
க�பேகா� ஆ��க� ��ேன
�மாேத� ம���ேல – ெந���ேல
ஒச�� ��ன ேம�மல அ�வார��ேல
பர�� ���த ஜ����ப�
நாவல���
பாரதவ�ஷ�
�க�க� க��ரமா� எ���
அ�தார க�ப��ேல ஆ�கார ஆைச�ேல
ம�ணாைச
ெப�ணாைச
ெபா�னாைச
ேபராைச
ேபயாைச �ர��
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பாவ� பலேகா� ���த பாதகைர�
கா��� கைட�ேத�ற� �ற�தா� ��தா��த�
ேபா� மர�த��� ��த� ெத���
ஞான� க��
��தனான ஒ�பதா� வ�ஷ��ேல
ஜ����ப��� ெத� ேகா��ேல
இ�� மகாச���ர��ேல
த�த���� த���� �ட�த
இல�ைக� ��� ேச��தா�
மாகா� பாத� ப�ட ம�ண�லவா
��த�� ��லனானா�
��த�� ��லனானா�
�ய�� ெப�மைழ��
இ��� ��ெந���� ெபா���
ஆ�ேக ���க�����த ய�ச�கைள
����கா��
ப�யைவ�தா� ப�யைவ�தா�
ெபள�த மாகா�ய�
மகாவ�ச மகாகா�ய�
ெசா��தடா
��த�� ��லனானா�
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��த�� ��லனானா�
…
எ� மாேத� மாகா�
ெபள�த மாகா�ய��ேல
ெகா�ட �ப� �காைர
த�ழ� தைலய��த வா� க��
அ�ெச��� ப��
�� ெகா��
மாகா� �கா� ஈ�ற ��ைள
��தக�� …
��தக�� …
கைதெசா��, இைளஞ�, கா� �வ�� இைண�� ஒ� வ�டமாக� �ழ��
பா��ர� மா���றன�: கைதெசா�� அரசனாக, இைளஞ�
��தக��வாக, கா� �காைரயாக.
அரச�:

(��தக��ைவ ேநா��) ��தக��! தா�� தா� ப���

த��க��� த��� எ� ��ேன வா!
��தக�� �காைர�� தா� ப���, த�ைத�� �� வ�தம��றா�.

அரச�:

��ளா�!

கா��� �றவ���� ��டாத ேதென���
ப��ெர�டா�ர� ���க� ப��
�த� த�தைத� �ைவ��
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த�ழெனா�வ� தைலய��த
வா� க��
அ�ெச��� ப��
அ��த தைல�ேத�
அ�ராத�ர�� ெபா�றாமைர� �ள�
தாமைர மல� ��
தவ���� ெப�றாளடா
உ� அ�ைன �காைர.
இ�பா� ேசா� உ��
யா�ைர��� ெமா� ேக�� சபத� ெகா�!
(பா� ேசா��ள ��ண� எ���, ��ேன ைவ�ப� ேபா�ற பாவைன
ெச��)
எ� ேதச�� உ����டரா� ���கைள ஒ�நா�� �ற�த�ளா�!
��தக��:

(பா� ேசா� ப��� பாவைன ெச��)

இ��� ேதா� �� �ர� ���� வைர எ� ���க� வ� நட�ேப�
த�ைதேய!
அரச�:

(இர�டாவ� பா� ேசா� ��ண�ைத� த��)

ஒ�ேபா�� ேசாதர ��த� �கமா�ேட� என சபத�ெச�!
��தக��:

(ப��) இ���� �ற���� உட� �ற�ேதாைன ஒ�

வ�ெசா� ��ேய�!
அரச�:
��தக��:

த�ழ� த� பைக நாேட� என ��ெகா�!
ஆ!
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(அல� ஆேவச நடன� ஆ� பா� ேசா� ��ண�ைத �� எ��� …)
ஏலா�! ஏலா�! ஒ�ேபா�� ஏலா�!
உர�க� ெசா�� �������� சா�ைவ�� ைககா�க� ���� ப���றா�.
�காைர:

(அவன�ேக ெச�� தைல வ��)

��தக�� … ஏன�யா ������ இ�ேகால� … ?
��தக��:

தாேய!���ற� கட� … வட�ேக த�ழ� … எ�ஙன� யா�

ைக��, கா� பர�� உட� சா��ேப�?
�காைர:

(ஆ�காரமாக ைசைக�ட�) இ�ப� உைதயடா! த�ழைர

இ�ப� உைத!
உைத��� கா�� ஆேவச நடனமா� வல� வ�� ��க, அேதேபா�,
��தக���� அரச�� இ� ேசவக� ேபா�, ச�� த�� ம����� �ைல
ெகா���றன�.
�காைர:

உைத��� �ர��

த�ழைர உைத��� �ர�� …
ெகா�
ெகா�
ப�ட�� யாைன ச���பட
கர� பர�� கள���
ெந�க ��வா� எ�லாள�
அவ� ம�ட� ம��� ேத��� அ����
�ர� ெகா��
ஆ�ேக ெந��ய��� எ��� ஓ� ��
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ஆ��க� ஈரா�ர� கட����
உ� வ��ேதா�ற�க�
இர�த��னா� அ�ேஷக� ெச��
எைன வ�பட ஏ�வா�
ெந��ய��த ஓ� �� …
த�ழ� தைலய���
இர�தா�ேஷக�
இர�தா�ேஷக�
��த� சரண� ��த� சரண� …
தைலக�
தைலக�
��த� சரண� ��த� சரண� …
இர�த�
இர�த�
��த� சரண� ��த� சரண� …
எ�ேக
எ�ேக
��த� சரண� ��த� சரண� …
யாரடா அ�ேக
அேட வ��தனா
அேட ப�சனா
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எ�ேகயடா இர�த�
எ�ேகயடா இர�த�
இ�வ�� ஒ�ேசர:

தாேய! இேதா … இேதா …

இ�வ�� பா�ைவயாள�க�ைடேய அம������� 10 ந�க�க�� ஒ�வைர�
���� இ��� �காைர�� �� ���� …
இ�வ�� ஒ�வ�:
���� வர�ப�டவ�:

உ� ேபெர�ன?
�மர�

வய�:

15

�காைர:

ெகா�! ெகா�!

இ�வ�� அ�த இைளஞைன� ெகா�வ� ேபா�� பாவைன ெச�ய, அவ�
�காைர�� �� ���றா�.
அ��தவ� …
இ�வ�� ஒ�வ�:

ேபெர�ன?

�.வ:

க�த�யா

வய�:

18

�காைர:

அ�! க��ைத அ�!

பாவைன … இைளஞ� �� ���தவ� அ�ேக ���றா�.
அ��தவ� …
இ�. ஒ�:
�. வ:
�காைர:

ேபர� ெசா��?
ேகாேண�வ�
இவைள� �ைறயா��க�!

இ�வ�� அவைள� �ழ�� �ட அவ� ���ைற �ழ�� �ழ …
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�காைர:

அவ� ேயா��� ��ைட� ��!

ெவ���� �தற���!
அ��தவ� …
இ�. ஒ�:
�. வ:
�காைர:

ெபய�?
ேயாக� … 14 வய��ேகா…
��ேட இ���வா�கடா அவைன …

ம��� �ட�� க��ைத� க��� இர�த� உ���வ� ேபா�� பாவைன
ெச�� உ��� ���றா�.
சரசரெவன அ��த��� … : ��தா 16, ெச�வா 22, �மேரச� 19, ராச�யா 17,
ேயாேக�வர� 20, �ராள� 15…
உட�க� ஒ�ற��� ஒ�� ச��� ஒ� மைல ேபால� ���� �ட�க,
�காைர அ��ண���யைல� ��� ஆேவச நடனமா�, ���, “இர�த�,
இர�த�” எ�� அல��ெகா��, பா�ைவயாள�கைள� ���
அ�����மாக அைலய� ெதாட���றா�.
வ��தனா�� ப�சனா�� கா� அம�����த இ��ைகைய �ண���ய��
�� ெகா�� வ�� இ���, இ��ற� அம���, எ��ேம நடவாத� ேபா�ற
ஆ��த அைம�யான ெதா��� ேபச� ெதாட����றன�.
வ��தனா:

ப�சனா! ஈரா�ர� ஆ��க�!

ந� ��த ��, ��தக�� ெகா�ட சபத� ���ேதாமா?
ப�சனா:

(�� எ�ள�ட�) வ��தனா!

��தக���� வ��ேதா�ற� அ�லேவ நா�!
யாேன ��தக��! யாேன ��தக��!
வ��தனா:

மமைத ெகா�� உளறாேத ப�சனா!

எ�லாள� பர�பைரைய எ�தாக எ�ணாேத!
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����� ஊ���� பட�� �����க� அவ�க�!
�����க�!
��ட���ேபாக� ெச�யேவ���!
���தாயா?
உ��ைக அ�ர �கா� அர�கெவ���� �ைழ�� “தைலக� தைலக�”
எ�றல�, ேத�யைல�� ���� பா�ைவயாள�கைள� ���அைல�றா�.
ப�சனா:

(�ண���யைல ேநா�� ைக���� ���)

��ய� கா�! �ண���ய� கா�!
வ��தனா:

(எ�ள� ெதா��க)

இெத�ன �ரமாத�!
எ��ைன �ைல ெகா��தா� இத��! எ��ைன ஆ�ர� ��கள� பாலகைர�
ப� ெகா��தா�? எ��ைன ப�தா�ர� இைளஞைர �டமா��னா�?
�ண���ய� ஒ��� ����ைல என��!
�ைல 83 …
ச���� மற�தாேயா …
ப���� … ெவ�� ப���� ��பா�க�� மரண���� �வா�ர�
த�ழைர ப� ெகா�ட பைடெயன�. மறவாேத! ப�ென�டா�ர� த�ழைர
���� �ர��ய ெப�ைம என����. எ�ய ��களவைர
ெவ�ெகா�ெடழ� ெச�� ��க�� ேவ�ைட ��க�களா� உலவ��ட
ேபரர�� ெபா�கால� என�.
எ� அ�ைன �காைர வ� ���, ெவ��கைட��
��� ���தனேர … �ர� ��களவ� … ��� ���தனேர …
(ெப��த�ேதா�)
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ஆ! அ�நா�க�!
எ� ��கள இைளஞ�, ஆ� ம�க� தா� எ�பைத ��க�� கா��னேர!
இ�ப� இள���க�க� ேச��� ஒ� த�� ெப�ைடைய ந�ட ந� ����
�ண��� ெகா�ற ேகால�!
எ�ேன எ� ம�க�! எ�ேன எ� ம�க�!
(ேசாக� ெப���� ���)
எ�ேக ெதாைல�தன அ�ெபா� கண�க�!
அ�ப�னா�ர� �ர�கைள ப�ெகா�� � நடா��ய இ�ேபா�� எ�ேக …
ஓ� சாகச� ெசா�!
�காைர அர�கெவ���� �ைழ�� ெவ�ெகா�டா�, ச�� எ�ட ��றப�
ப�சனாைவ ேநா�� “எ�ேக எ�ேக” எ�� உர�த �ர�� ேக��, உட�
���� பா�ைவயாள� ஊடாக� ெச�� அைல�றா�.
ப�சனா:

வ��தனா!

��ய��� உம� சாதைன.
ம��ேத��ைல.
மற�க�� இ�ைல.
ெவ��கைட� �ைற ��ற��� ப� ெகா�ட த�ழைர … இேதா இ�ப� மைல
ேபா� ����, ��த பகவா��� உம� ேசைனக� சம��பண� ெச�த கா��
… இ��� எ� க� ��ேன … (பரவச�ப��) ஆகா!
(ேகார�):

(ஆ��த அைம�யான ெதா���)

��த� சரண� ��த� சரண�
தைலக� தைலக� ��த� சரண�
��த� சரண� ��த� சரண�
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ெகாைலக� ெகாைலக�
�ண�க� �ண�க� ��த� சரண�
��த� சரண� ��த� சரண�
��த� சரண� ��த� சரண� …
ப�சனா:

��கள� ேகா�ைடயா� ப��லா�ேல … உம� ேசைன�

��க�க� … ஒ�ெவா� ெபா�னான ம������ ஓயா� ���� �ழ��
ஆ�ய ேவ�ைட … ஆகா! … வ�நடா��ய ��க�க� ஃ�ரா��� ராஜப�ேச,
��ஸநாயேக இ�வைர�� மற�க ���மா?
… த� ப��� பாலகைர�� ேவ�ைட��� பழ��ய �ரா� … ஓ! அவைர
மற�ேபனா! (ெப��த��ட�) கா� ேகா�ைல�� �ைறயா� த�க
���ரக�ைத� கவ��த ெஹ��ேஹவா … எ�ேன அவ� ெந��ர� …
எ�ேன அவ� ெந��ர� … எ� தா� �காைர ெப��த� ெகா�டா� …
கா�ையேய �ைறயா�ய ��க� … ப��ரமாக இ��க ��யாதவ�
ப�ரகா�யா� … எ� தா�� ெச��� �� அவ� எ�ேன!
�காைர இ�ேபா� �லேம�� – கா�யா�, அர����� �ைழ��,
இ�வைர�� ��� ஆேவசமாக ஆ� …
கா�:

அேட�! யாரடா அ�! இ�த மாகா�ைய� ப��த�! என���

உ�க ஆ�தா���� ���யாச� ெத��மாடா உ�க���!
அேட�! ��டா எ�ைன�� �ைறயா���களாடா! அேட�! அேட�! வா�கடா!
எ�ேக வா�கடா பா�கலா�!
(��� இ�வைர�� ெவ����ழ ெவ���, ���� பா�ைவயாள�க���
அ�பா� உலவ� ெதாட���றா�)
வ��தனா:

எ� சாதைன �க��த� ேபா�� ப�சனா … உ�

சாகச� எ�ன … எ�ேக ஒ�� ெசா� …
ப�சனா:
வ��தனா:

(ேலசாக ����) ெவ�ைள ேவ�!
ஓ!
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ப�சனா:

உம� �� �ைள�� எ�டாத சாதைன!

வட�ேக யா� நடா��ய ேபா� … ��ட���டமாக �க�ட� ேத� ஓ�ய
த�ழைர ஆ��ம�ைதேபால ஓ�� … ஓ�ட��� ேச��� … �ர���
கைணக� …
இ�ேக ெத�ேக … ��மா ���லைட�� �ட��� த�ழைர ேத�� ேத�
ேவ�ைடயா� ெபா���ெய��� ெம�ல ந��� ந��� உ�ெர��க ெவ�ைள
ேவ� …
(ேலசான ெப��த� ����ட�)
ெமா�த �யாபார� … ��லைற� �ழ�க� இர��� ெச�ேத� …
உ�� … வட�ேக ெவ�ல�க�� … ஆ�ேக ����ேன� … உட� … இ�ேக
ெவ�� ெவ�காய� … ேவ� அ��� உ��� எ��� எ�ேதேன …
உ�மா� ��யாத� … நா� ெச�ேத� … ெச�� ���ேத� …
ேபா�மா … ?
வ��தனா:

ஆகா! ெம��ேன� … ெம��ேன� …

(எ��� ெபள�த �ைற�ப� வண�க� ெச�� ஆர�த��� ெகா��றா�
ப�சனாைவ)
ப�சனா:

(ச��� அைம� மாறா� ெதா���)

ஆ��� … ��காதன��� அம��ேதா��� சாகச�� �ர�� ம��ேம
ேபாதா வ��தனா … ம���ப� ேவ��� … ம���ப� …
வ��தனா:

ம���ப� எ�� ெசா�லாேத! ச� ��ப� எ�� ெசா�!

(அ��தமாக) ச�யாேலாசைன!
ப�சனா:

(ஆேமா��� தைலயைச��)

ச�தா� … ச�தா�.
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த�ழ��� ம���ப� வ��தனா.
நம�� ச���ப�.
��ைய ம�யா� ெவ�வ� �ண�க�� ேவைல.
ம�ைய ச�யா� ெவ�வ� எ� தா� த�த கடா�ச�.
�ைன����றதா?
“த�ழெனா�வ� தைலய��த வா� க�� … அ�ெச��� ப�� … ��
ெகா�ேவ�” எ�� ��ைர�தாேள எ� அ�ைன �காைர … அ�தைல
ெகா�த காைத அ�வாயா?
வ��தனா:

அ�ேவ� அ�ேவ�.

எ�றா�� உலக�ய� ெசா� ப�சனா.
ப�சனா:

எ�லாள� பைட�கள� ேச��� …

ந�ெலா��க� �ைன�� … ெபா�ெயா�� அவ� மன� கவ��தா� ��கள�
�ரெனா�வ� … ெபா�றாமைர� �ள� தாமைர மல� ேச��� … இ��
�லகாத அ�காைல� ெபா�ெதா��� அவ� �ர�ெயா�� கவ��தா� …
�ர�� �ைர�ேத�னா� எ�லாள� பைட �ர� … (பலமாக� ����)
�ண� … ெவ�� �ர� … மைற�� ஒ��� ��ற எ� ��கள� �ர� எ��
… வாைள ��� … அ��தா� … ேநாகாம� அ��தா� … க��த��தா� …
�ர� ெகா�தா� … �ர� ���தா� … ��வா� … ��ைய ம� ெவ��� …
ம�ைய … ச� ெவ��� … ம��ராேலாசைன ��� … த��ராேலாசைன …
ச�யாேலாசைன ெவ��� … ச�ேய ம� … ச�ேய ம� … அ�தைன �லப�
அ�தைன �லப� வ��தனா …
(இ�வ�� ேச��� உர�க� �����றன�).
வ��தனா:

ஆ�� … ச�யாேலாசைன�� கல�கா� ��த�

ேவ��� ப�சனா.
ப�சனா:

உ�� வ��தனா. கவைல ேவ�டா�.

கல�கா� ��த�� உ��, எ�பாதக����� க�வா� உ�� எ�ப��
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அ�ேவ�. த�ழ� ���யா� �ள� �ைற�த ��தக�� … கைட�ேத�ற�
உ�ேடாெவன� கல�� ��றா�. ெபள�த� ��த�களா� அரஹ��க�
அவ� இ���ட� நா�, உைர�த �யாய�� அ�ேவ�. த�ழ� மா�டேர
அ�ல�. ஆ�� உைன� பாவ� ேசரா� எ��ைர�த� மறேவ�.
(உர�க)
த�ழ� மா�ட� �ற� அ�ல�. மா�ட� �ற�கேள அ�ல�.
மா�க�. மா�க�. �ல��க�. �ல��க� (உர�க� ����றா�).
(உர�க)
த�ழைர� ெகா�வ� பாவ��ைல.
த�ழைர� ெகா�வ� பாவ��ைல.
ெகா�ேற� …
ெகா�ேவ� …
�ளெம�ன ��ைடெய�ன …
���யா� ெப�க�ெச�ேவ�
இ��மா� ச���ர�ைதேய அவ�த� ெச��ரா� �ர��ேவ� …
த�� ேப�� ஒ� �ல��� ெபள�த� தைழ�ேதா��� இ���� உ��
�ைழ����கா� … ��ைர��ேற� …
கா� ஆேவச நடனமா�யப� அர����� �ைழ��, ைமய���
�ைலெகா��றா�.
இ�வைர�� ேநா�� …
கா�:

அேட யாரடா அ�?

எ�ைன� ெத��தாடா?
ெசா���கடா? ெசா���கடா?
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இ�வ�� ஒ�ேசர:

(���த அைம�யாக) எ� தாேய!

ெபள�த �ைற�ப� வண����றன�.
கா�:

(உர�க� ����)

அ����சா� �ட�களா! அ����சா� �ட�களா!
����ட� ேபா�மடா … ெகா�� வா�கடா … ெகா�� வா�கடா …
உ����கடா தைலகைள … உ����கடா தைலகைள …
வ��தனா�� ப�சனா�� �க �தானமாக, பா�ைவயாள�க�ைடேய இ���
நப�கைள இ��� வ�� அவ� ��பாக� �ட���றா�க�.
இ��யாக, இ�வைர�� ேநா�� …
கா�:

அேட ��ட�களா … நா� உ�க ஆ�தா இ�ைலயடா …

கா�யடா கா� … மாகா� … ப�ரகா� … ஆ� … மா� … �� … �� …
இ��� ம�ச ��ட�����ள இ���ற எ�லா� ேப���� ��தவளடா
… எ�ேலா���� ��தவ … எ���டேவ உ�க ஆ�டமா ?
உர�க� ���� ஆ�ேராஷமாக நடனமா�, வ��தனா – ப�சனா
இ�வைர�ேம ம��� �ட�� இர�த� ���� அ��ண���ய�� த��,
��ய�� ேம� ஒ�காைல ைவ�� ஆேவச� அட�கா� ���றா�.
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