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இர�� க�களா�� பா��க�

ஃைபன� �ராஃ�� உ�க� ��ேன!

ெகா�ச� ’எ��’ ெச�� இ�ேபா�

�க��� ��� ேபாமேர�ய� அழ� நா�����கைள� ���� ைக��
ைவ���ெகா�� இ���� ஒ� ஒ��பட�ைத இ�ேட�. அத�� எ�ன �தமான
எ���ைனக� வ�� எ�� ெத���தா� இ�ேட�. ஆனா� நா� �ைன�த
அள��� எ���ைனக� வர��ைல எ�ப� என�� ெகா�ச� ஆ�ச�யேம.
ஒேர ஒ� சேகாதர� ம��� நா� ஒ� இ�லா�ய� எ�� ெசா���ெகா�ள
ெவ�க�ப�வதாக எ�����தா�. ஒ� ���� நா�கைள� ெதாடலாமா எ��
இ�ெனா� சேகாதர� ேக����தா�.
இ�த �ஷய� ப�� என��� ெத��தைத உ�க�ட� ப����ெகா�ளேவ��ேய
இைத எ���ேற�.
����க� அைனவ�� ����ராைன�� ��ந� வா��ைன�� ஏ���ெகா��,
அத�ப� வா��றா�க�. அ�ல� வாழ �ய����றா�க�. அவ�க� எ�த�
���னராக இ��தா�� ச�. ஆனா� இ�� ஒ� ெப�ய �ர�சைன உ�வா�,
அ� ந� வா�ைவ ����மாக ஆ�ெகா��, நா� எ�ன தவ� ெச��ேறா�
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எ�ேற அ�யாம� ெச����ட�தா� ஆக�ெப�ய ேசாக� எ�� க���ேற�.
அ� எ�ன தவ�? ��’ஆ�, ஹ�� எ�ற இர��� �த�� ���ய��வ�
தரேவ��ய� ��’ஆ����தா�. ஆனா� ஹ�ஸு��� �றகான இர�டா�
இட����� ��’ஆ� த�ள�ப����ட�தா� இ�ைற��
ஏ�ப���ெகா������ எ�லா� �ர�சைனக���� காரண�. அ����த��
உ�ைம இ�.
��’ஆ�� எ��� மா�ற�பட��ைல. இ����த� (ஸ�) அவ�க��� எ�த
��’ஆ� ெகா�ச� ெகா�சமாக 23 ஆ��களாக அ�ள�ப�டேதா அேத
��’ஆ�தா� இ�� உலெக���� உ�ள ேகா��கண�கான ����களா�
ஓத�ப���ெகா���, �ள�க�ப���ெகா���, ��ப�ற�ப���ெகா���
உ�ள�. இத�கான ஆதார�க� �ைறய உ��. ஒ� ��தா (���)�ட
மா�ற�படாம� ��ைமயாக� பா�கா�க�ப�� ஒேர �� ��’ஆ�தா�. இைத
����க� ச�ேத��கமா�டா�க�. ச�ேத��தா� ெத�� ெபற வ����.
ஆனா� ஹ�� �ஷய� இ�ப��ப�டத�ல.
��’ஆைன இ����த� (ஸ�) மனன� ெச�ய�� எ�� ைவ�க��
ெசா�னா�க�. எனேவ இர�� �த�க�� அ� பா��கா�க�ப�ட�. ஆனா�
த��ைடய உபேதச�க� ��’ஆ��� இைணயான இ�ெனா� �லா��டலா�,
அதனா� இைறேவத���� உ�ய ம�யாைத�� ப�க� ஏ�படலா� எ�பதா�
அைவகைள எ�� ைவ�க ேவ�டா� எ�� ��னா�க�. (இைத��ட ஹ��க�
�லமாகேவ நா� ெத���ெகா��ேறா�).
��’ஆைன�த���� நா� ெசா��� எைத�� எ�� ைவ�கேவ�டா�. அ�ப��
ெச����தா� அைத அ������க� எ�� இ����த� (ஸ�) ெசா�னா�க�.
அ� ச�� ��� அ����� இ�த ந�ெமா� ����� ப�ய�ப���ள� (��
42, எ� 7147)
அவ�க���� �றகான க�ஃபா�களாக அ�ப�க�� உம���ட இ��தேம
ெச�தா�க�. அ�ப� எ�� ைவ�க�ப����த ஹ��கைள எ������ப�
உ�தர��டா�க�. அ�ப�ேய ெச�ய�� ப�ட�. தா� ேச��� ைவ����த 500
ந�ெமா�கைள�� எ�����ட �றேக அ�ப�க��� ��ம�யான உற�க�
வ�த�. த� மக� அ���லா�வா� ெதா��� ைவ�க�ப�ட �ல ந�ெமா�கைள
அ������ப� உம� இ�� க�தா� உ�தர��டா�க�.
ஹ���கைல வ��ன�களா� இ�� ஸ�� (ஆதார���வமானைவ,
ந�ப�த��தைவ) எ�� வைரய��க�ப�ட ஆ� ெதா���க�� இ����த�
(ஸ�) இ�த உலைக ���� ���� இர�� ��றா��க���� ��ன�
ெதா��க�ப�டைவேய. இர�டா� உம� எ�� வரலா��� அ�ய�ப�� உம�
இ�� அ��� அ��� கால���தா� (�� 682 – 720) ந�ெமா�க�
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ெதா��க�ப�டன.
எனேவ அவ��� ஏக�ப�ட ெபா�க��, தவறான க����க�� ���க�பட
வா��� ஏ�ப�ட�. அதனா�தா� ல�ச�கண�கான ஹ��க�����
உ�ைமயானைவ எ�� க�த�ப�ட ந�ெமா�கைள ம��� வ�க�� எ��க
ேவ�����த�. இ�ப�ெய�லா� நட��� எ�� இைறவ�� ��’ஆ��
எ�ச����றா�:
இ�வாேற ம�த�க���, ��க��� உ�ள ைஷ�தா�கைள ஒ�ெவா�
ந���� பைகவ�களாக ஆ��ேனா�. ஏமா��வத�காக கவ���கர மான
ெசா�கைள அவ�க�� ஒ�வ� ம�றவ��� அ�����றன�. உம� இைறவ�
நா����தா� அவ�க� இைத� ெச����க மா�டா�க�. அவ�க� இ���
க��வேதா� அவ�கைள ��� ���ராக! (6”112)
இ���க��� ேவைல நட��� எ�� இைறவ� �����ேய ெசா����டா�.
அ� ெத��ததனா�தா� இ����த� (ஸ�) அவ�க�� எ� ேபாதைனகைள
எ��ைவ�கா��க� எ�� ெசா�னா�க� ேபா��. ஹ��க� �ஷய���
எ�வள� �ழ�ப�க� �க����ளன எ�� ெத���ெகா�ள �ேழ வ��
தகவ�கைள� ப��� ெகா�ச� ேயா���க�.
��ட�த�ட ஏ� ல�ச� ஹ��க� எ�த�ப����தன.
ஹ�ப� இமா� அவ�க� த� ”��ன�” ந�ெமா��ெதா���� தன���
�ைட����த 700,000 ஹ��க������ 40,000 ஹ��கைள ம��ேம
ெதா���� ெகா��தா�க�. அதாவ� 6,60,000 ஹ��கைள
�����டா�க�. அதாவ�, தன����ைட�த 100-� 94 ���கா�
ெபா�யான�, �ர�டான�, இ���க�ட�ப�ட� எ�ற ச�ேதக���
�ட�ப�டன.
இமா� �கா� அவ�க� தம��� �ைட�த 6,00,000 (ஆ� ல�ச�) ஹ��க��
இ��� 7275 ஹ��கைள ம��ேம ந�ப�த��தைவ எ�� வ�க��
எ����ெகா��தா�க�. அ�ப�யானா� 592,725 ஹ��கைள
�����டா�க�. 99 சத�த� ந�ப�த��ததாக இ�ைல!
இமா� ���� தன��� �ைட�த ��� ல�ச� ஹ��க�� இ��� 4000
ம��ேம ெகா��தா�க�. இ��� இ���க�ட�ப�டைவயாக இ��கலா�
எ�ற ச�ேதக��� �ட�ப�டைவ 99 சத�த�!
ஆனா� ��’ஆ�� �ஷய� இ�ப��ப�டத�ல. �க��ற�த, அழ�ய ஹ��
(அ�ஸ� ஹ��) எ�� இைறவ� ��’ஆைனேய �������றா� (39:23).
அ�ம��ம�ல,
ஹ��க���� நா� அபாரமாக ந���ைக ைவ����� அதைனெயா��
இ�தா� ச�, இ�தா� தவ� எ�� �வா��� ����க��� ம����
�ழ�ப�ைத�� ���ைனைய�� ஏ�ப����ெகா�����ேறா�.
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அ�ப�யானா� ந�ெமா�கைள ஒ��ெமா�தமாக ஒ����ட ேவ��மா?
நா� அ�ப�� ெசா�லமா�ேட�. ஆதார���வ ந�ெமா�� ெதா����� இ���
ஹ��கைள� ப��தா�� ��மைற��� ப�கபலமாக இ���றதா, அ�ல�
��மைற�� �ரணாக� ெசா��றதா, இ�ப� இ�����த� ெசா�����க
வா����டா, அவ�கள� க�ைண �� உ�ளைம�� ஹ�� ெபா����றதா
எ�ெற�லா� ேயா���க�. உ�க��� அ�லா��� ப�க���� உ�ைம
வ�கா��த� �ைட�கலா�.
உதாரணமாக நா�க� ப��ய �ஷய�ைத� பா��கலா�.
நா�க� அ��தமானைவ
அவ�ைற ����க� வள��க� �டா�
ெதாட��டா�
அவ��� உ�� �� ேநாைய உ�டா�க���ய�
எ�ெற�லா� ஹ��க� உ�ளன. அ�த அ��பைட��தா� ��ஹா� �ஹ�ம�
எ�ற சேகாதர� எ��� வ��த� ெத������தா�. ைசய� �ஹ�ம� எ�ற
சேகாதர� ேக�� ேக����தா�. எனேவ நா�க� ெதாட�பாக �த�� அ�லா�
எ�ன ெசா��றா� எ�� பா����டலா�:
��’ஆ�ேல ’அ�ஹா�� க�ஃ�’ எ�� ஒ� அ��யாய� உ�ள�.
�ைக�ேதாழ�க� எ�ற அ�த 18வ� அ��யாய��� �ைக�ேதாழ�க� எ�ப�
இைறவ� ���ப�ப� பலகால� உற��னா�க�, ��� ���தா�க� எ�ற கைத
ெசா�ல�ப��ற�. அ�� 13வ� வசன� இ�ப�� ெசா��ற�:
அவ�கள� உ�ைம வரலாைற நா� உம��� ���ேறா�. அவ�க� இைளஞ�க�.
அவ�க� தம� இைறவைன ந��னா�க�. அவ�க��� ேந� வ�ைய
அ�கமா��ேனா�. (18:13)
அ�த இைளஞ�கைள ஈமா� ெகா�டவ�க� (இ�னஹு� ஃ��ய��� ஆம�
�ர����) எ�� இைறவ� வ����றா�. அேதா� அவ�க��கான �தாய�
(ேந�வ�கா��தைல) அ�கமா��ேனா� எ��� ���றா�.
அதனா� எ�ன எ����களா? அவ�க� ஒ� நாைய வள��தா�க�.
பாச���காகேவா, பா�கா���காகேவா. அ�த நா�� அவ�கேளா�தா� ெச�ற�.
அவ�கேளா�தா� அ��� அ�த� �ைக�� உற��ய�. இ�த �ஷய�ைத
அ�லா� 18வ� வசன��� உ���ப����றா�:
ேம��, அவ�க� ���� ெகா����தேபா���, �� அவ�கைள �����

10

ெகா����பவ�களாகேவ எ����; அவ�கைள நா� வல��ற��
இட��ற�மாக �ர���ேறா�; த�ர, அவ�க�ைடய நா� த� இ�
��ன�கா�கைள�� வாச�ப��� ���(�� ப��)����ற� (18:18)
நா� வள��த அவ�க� ஈமா� ெகா�டவ�க�, அ�லா��ைடய வ�கா��த�
ெப�றவ�க�
எ�� ��’ஆ� ���ற�. எனேவ ஈமா� ெகா�டவ�க� நா� வள��கலா�, அ�
இைறவ�� �தாய�ைத�� உத�ைய�� ெப�வ����� அவ�கைள�
த��கா� எ�� ��டவ�டமாக� ெத��ற�.
நா�க� அ��தமானைவயாக��, த��க�ப�டைவயாக�� இ��தா�, இைறவ�
இ�ப�� �����பானா? அ�ல�, அைவ அ��தமானைவயாக இ����, அ�த
அ��த� ந�ைம பா��காத வைக�� நட��ெகா�டா� ேபா�� எ�ற அ��த�
ெதா��பதாக�� இைத� ெகா�ளலா�.
இ�ெனா� ���யமான ஆய�ைத�� பா��கேவ���. ந��ைடய உண��
ஹலா� எ� எ�� வைரயைற ெச��ெகா���� வசன� அ�. அ�� அ�லா�
இ�ப�� ���றா�:
(ந�ேய!) அவ�க� (உ�பத��� ) த�க��� ஹலாலான (அ�ம��க�ப�ட)ைவ
எைவ எ�� உ��ட� ேக��றா�க�; �� ���: உ�க��� ஹலாலானைவ,
��தமான ந�ல ெபா��க��, அ�லா� உ�க���� க�������றப�
ேவ�ைடயா�� �ரா�, பறைவக��� ��க� ப���ய��� அைவ
ேவ�ைடயா� ��க� ெப�றைவ�� ����க�; எ��� ��க� (ேவ�ைட��
���ேபா�) அத��� அ�லா��� ெபயைர� �� ���க�; அ�லா����
அ���க�; ��சயமாக அ�லா� கண�ெக��ப�� �க�� �ைரவானவ�.(05:04)
’�ரா மா�தா’�� வ�� வசன�க� இைவ. அ�த� கால���
ேவ�ைடயா�வத�காக �ல �ரா�கைள அேர�ய� வள��� வ�தன�. அவ���
நா� ���யமான�. (ேவ�ைட நா�கைள ைவ���ெகா�ளலா� எ�� ���
ஹ��க�� உ��). அ�ப��ப�ட நா� ஒ�� ஒ� பறைவைய ேவ�ைடயா�
த� வா�� ����� க���ெகா�� வ�� ெகா��தா� அ�த உண� நம��
ஹலா� எ�� அ��த�.
நா� இ�ேபா� வா�� வா��ைக �ைற ேவ�; அ�த�கால அேர�ய� வா��த
வா��ைக �ைறேவ�. உண� ேவ�ைட�காக நாைய அ���ய கால� அ�. நா�
அ��தமான�, அத� உ�� �� ெதா�� ேநாைய� பர�ப���யெத�றா�, இ�ப�
இைறவ� �����பானா? நாைய� ப�� அைத�பைட�த இைறவ���
அ�கமாக� ெத��மா அ�ல� இைறவனா� பைட�க�ப�ட ம�த�க��கா?
நா� ந�சான�, அ� உண��பா��ர��� ந����டா� அைத ஏ� �ைற க�வ 11

ேவ���, க��� நா�கைளெய�லா� ெகா�லேவ��� எ�� ����ற
ஹ��கெள�லா� அ�லா� ��வத�� �ரணாக��, இ����த��
ஆ�ைம��� கள�க� க���பதாக�� உ�ளன எ�ப�தா� �ஜ�.
அ�ப�யானா� எைத ந�பேவ���? �����க�.
ஹ��� ெதா���கைள �ைற ��வ� எ� ேநா�கம�ல. ���த �ரம��ட�
வா�நா�� ெப�� ப��ைய� ெசலவ��� அவ�க� ெதா����ளா�க�.
அவ�க� கவன�ைத�� க�� உைழ�ைப�� �� உ�ேள ������ட �ல
அ�ல� பல தவ�க�னா� ஏ�ப�� �ைள�கைள நா� ச����தாேன
ஆகேவ���?
நாைய� ெதாடலா�. ெகா�சலா�. வள��கலா�. அ� அவரவ� இ�ட� அ�ல�
ேதைவ�� ஏ�றப�. அ�லா� அைத� தைட ெச�ய��ைல எ�பைத�
����ெகா�டா� ச�. ஆனா� நா� வள���தா� ஆகேவ��� எ���
க�டாய��ைல.
சேகாதர�கேள, ��’ஆன ஹ�� இர��� நம�� இர�� க�கைள�
ேபா�றைவ. இர�� க�களா�� பா����ேபா�தா� ��ைமயான உலக�
ெத���. ஒ� க�ணா� பா��தா� �ைற�டேனதா� ெத���. ��தலாகேவா
�ைறவாகேவா இ����. இ�யாவ� ஹ��க��� ம�யாைத ெகா���� அேத
ேநர��� ��’ஆ��� ம�யாைத ெச��� வா��ைப ந�வ ����டா��க�.
இர�� க�களா��தா� பா��கேவ���. ஒ� க�ணா� ம��� பா��க
ேவ�டா� எ�� ேக���ெகா��ேற�.
உ�க���� ���த ஒ� மா��க அ�ஞ� ெசா����டா� எ�பத�காக ஒ�
க��ைத ������ பா��காம� தைல�� ���ைவ���ெகா��
ஆடேவ��ய��ைல.�ஷயேம ெத�யாம�, ெகா�ச��ட �யமாக� ����காம�
வா��ைதைய �டேவ�டா� எ�� ேக���ெகா��ேற�.
இைறவ� ந� அைனவ���� �தாய� வழ��வானாக!
அ��ட�
நா�� ��
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எ� ஊ�

தா� �ற�� வள��த ஊரான நா�ைர� ப��ய �ைன�கைள� ப����
ெகா��றா� எ��தாள� நா�� ��.
ஆ��க�, இல��ய� இர��� நா��� இ� க�க� எ�றா� �ைகய�ல.
நா��� த��� ���தா� ஒ� �லவ� அ�ல� பாடக�� ேம� �ழேவ���
எ��� ��வா�க�. ��ட�த�ட ��ப���� ேம�ப�ட ரா�சச இல��ய
ஆ�ைமக� 19-� ��றா��ேலேய வா������றா�க�. அவ�க��
�����ேட ஆகேவ��யவ� �லா� கா�� நாவல�. நா�கா� த���ச�க���
ந��ர� எ��� இவ� ����ட�ப�டவ�.”���யா �சா��”, ”ஞானா��ய�”
ஆ�ய ப����ைககைள 1888� நட��யவ�.
த��� நாவ� எ��ய ���� ெப�ம� ��றாவ��� ேம� ப��காத ���
ஜுைனதா ேபக�. இவர� ”காதலா கடைமயா” எ�ற நாவ� 1938-� ஆ��
உேவசா ���ைர, ��ைம���த� வா���ைர�ட� ெவ�வ�த�
கமல���த�, ஹ��� சா��, அ��� க���, ஆ���, சா��ேவ�தா ேபா�ற
பைட�பா�க� அைனவ�� நா���கார�க�.
ெச�ைன உய���ம�ற ��னா� தைலைம ��ப���, க�பராமாயண
அ�ஞ�மான எ�.எ�. இ�மா��, �லவ� ஆ��� கா�கா, �வா�ர�
பாட�க��� ேம� எ��, ஐ�ப���� ேம�ப�ட இ�லா�ய� பாடக�கைள
உ�வா��ய க�ஞ� கைலமாம� ச��, க�ஞ�, ேப�சாள� இஜ� ஜப��லா,
க�ஞ� இதயதாச�, நா�� இ�மா�� எ�� இல��ய�, க�ைத, ����ைற,
�ைர��ைற என பல ப�மாண�கைள� ெகா�ட பைட�பா�க�� ப��ய�
���ற�.
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இைச��ைற�� நா��� ப�க��� அ�சயமான�
எ�� �றேவ���. க�நாடக இைச�� கைரக�டவ� நா�� த�கா ச��த
��வா� எ�.எ�.ஏ. காத�. நா�� இ.எ�. ஹ�பா எ�றா� ெத�யாத த�ழ�க�
எவ�� இ��க ��யா�.

நா��� இல��ய�ேதா� ���� �ைண�த� ஆ��க�. 16� ��றா���
வா��த இைறேநச� ஷாஹு� ஹ�� கா�� வ� மகா� உ��ர��ரேதச���
இ��த மா��க������� நா���� வ��, 28 ஆ��க� வா��� பல
அ��த�கைள �க���, நா����� �கைழ� ெகா��தவ�. ����க����
ெவ���ெகா�� வ��ைற�� ஈ�ப�ட ேபா������ய�கைள எ����� ேபா�
ெச�ய ��சா� மைர�காய� ேபா�ற �ர�கைள உ�வா�� இ��ய
��தைல��� ெதா�டா��னா�.

ஒ�ெவா� �யாழ��ழைம�� நா�� த�கா��� வ�� ப�� ேப�� ஒ�ப� ேப�
���ம�லாதவ�களாகேவ இ��பா�க�. நா�� த�கா�� ஆ��ேதா�� நட���
14 நா� க��� �ழா��ேபா� ல�ச�கண�கான ம�க� உலெக�������
வ�� கல�� ெகா���றன�.

500 ஆ��க���� ேமலாக மதந��ண�க�ைத� க��� கா��� ஊராக உ�ள�
எ�க� ஊ�. நா�� த�கா��� ஐ�� �னாரா�க� அழ� ேச����றன. அ��
�ரதான வா��� எ��� இ���� 131 அ� உயர, ப�� அ���க� ெகா�ட
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ெப�ய �னாராைவ� க��� ெகா��தவ� த�ைசைய ஆ�ட ம�ன� �ரதாப��.
நா�� நாயக� அட�க� ெச�ய�ப���ள �ல�தான�ைத��, ேம�
��ட�ைத�� �த� �த�� க��� ெகா��த� கட�கைரேயாரமாக இ����
ப��ன�ேச�ைய� ேச��த �னவ�க�.

க��� ப�தா� நா� நா�� நாயக��� சமா���
ச�தன� �ச�ப��. அ�ேபா� சமா��� ேபா��த�ப�� ேபா�ைவைய ெந��
த�வ� ெச�ைனைய� ேச��த றா.பழ�யா��� ��ைள�� ���ப��ன�.
நா�� நாயக��� அட�க�தல���� ேம����� ��ப��� த�க� கலச� ��தா
ந��ைர� ேச��த மகாேதவ அ�யரா� க��� ெகா��க�ப�ட�.

த�கா��கான தள�ைத ேகா��தசா� ெச�� எ�பவ�
அைம���ெகா����ளா�. க��� ஊ�வல��� ச�தன��� வ��� வ��
ப�ல��� ெச��யா�களா� ெச�ய�ப�வ�. அத�� ‘ெச��� ப�ல��’ எ�ேற
ெபய�. நா��� �ரதான சாைல�� ‘��� ஃபா��ஹா ��’ எ�� உ�ள�.
க��� நட��� 14 நா�க�� இ��� ெப�ம�க� அவ�க�ைடய ெசல��
ஏைழக��� அ�னதான� ெச���ட� அ�.
ேப��, எ���, இைச, கைல, ஆ��க�, வா�க� என� பல �ைறக��
ேக�பவ�கைள ���� �ர� ைவ�கைவ��� ஊ� நா�� எ�ப� உ�ைம.
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பட�க�: ச ெவ�கேடச�, ெச.�வபால�.

எ�ைன� ப��ய ெப��� ெச��க�

நா�ைர� ேச��த பைட�பா�க�� க�ஞ� நா�� ச��, வசனக��தா �யவ�
ஆ�ேயா� நா�� ���� தா� மாமா�க�. ��� ஜுைனதா ேபக� ����
ெப�ய�மா!

இ�ேபா� ஆ��� ம�ஹ�� உ�� க����� ஆ��ல� �ைற� தைலவராக�
ப�யா��� நா�� ��, க�ப� க�ைதக� ம��� ��ட� க�ைதக� ����
�ெஹ�� ஆ��ைன ேம�ெகா�டவ�!

ஆ��ல��� ஐ��, த��� 27, ெமா�ெபய��� ஆ� என இ�வைர 38 ��கைள
எ�� இ���றா� நா�� ��!

இவ� எ��ய இ�லா� ஓ� எ�ய அ��க� ���� ����� த���ச�க�
��� ெகா��� ெகௗர��� உ�ள�. இவ�ைடய ேஹாம�� இ�ய� கா�ய�
த�� ெமா�ெபய����காக �ைசெய��� த�ழா�க ��� ெப���ளா�
ந�� எ� �கட� 04.07.12 ம��� ந�ப�க� மனா, ெவ�கேடச�
����:
எ� �கட� அ�ைட�� எ� பட�ைத� ேபா�� “யா�� வ�வா� நா��
ெதா�வா� நா�� ஆ�டவ� ச�����” எ�ற �ைர�பட� பாட� வ�கைள
ேம�ேகா� மா�� ேபா���ளா�க�. ஏேதா நாேன ெசா�வ� ேபா�ற ஒ�
ெதா�ைய அ� த��ற�. ’ந�ல மன��� ������� நா��
ஆ�டவா…உ�ைன நா�� ேவ�டவா” எ�ற ��டா�தனமான, இ�லா���
அ��பைடைய� ���� ெகா�ளாத ப�ல�ைய� ெகா�ட பாட�� வ�க��
ஒ�� அ�. எ�கைள� ெபா��தவைர பா�ஷா நாயக� அவ�க� ஒ� மாெப��
மகா�, ஞா�. அவ�க� ஆ�டவன�ல. ம�த�தா�. அவைர எ�த �����
ெதா�வ��ைல. வண�க� எ�லா� இைறவ� ஒ�வ����தா�. இைத� ெசா�ல
ேவ��ய� எ� கடைம.
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நா� ஒ��னலாக எ�� அ���ய �� க��ைர:
எ� ஊ�
ஒ�ெவா� ஊ���� ஒ� வரலா� உ��. ஆனா� �ல ஊ�க� வரலா�
பைட���றன. அ�வைக�� ெதாட��� வரலா� பைட��� ஊ�க��
ஒ��தா� நா��.
இல��ய� ம��� கைல
க��� த����� ெப�ைம ேச��த
க�ஞ�கைள� த�த நா�ரா�
ம�னவெர�லா� மலர� ப��த
ம�ைம� கா�� �ராவா�

கைலமாம� க�ஞ� நா�� ச��� ”த�ழக�� த�கா�கைள� பா��� வ�ேவா�”
எ�ற �க�ெப�ற பாட�� இ�வ�க� நா��� ஆ�மாைவ� ெதா�டவ�க�
எ�� �றலா�. ஏென�� ஆ��க�, இல��ய� இர��� நா��� இ� க�க�
எ�றா� �ைகய�ல. நா����� “�லவ� ேகா�ைட” எ�ெறா� ெபய��,
நா�கா� த���ச�க� அைம�த ெப�ைம�� உ��. நா��� த��� ���தா�
ஒ� �லவ� அ�ல� பாடக�� ேம� �ழேவ��� எ��� ��வா�க�.
��ட�த�ட ��ப���� ேம�ப�ட ரா�சச இல��ய ஆ�ைமக� 19-�
��றா��ேலேய வா������றா�க�. அவ�க�� �����ேட ஆகேவ��யவ�
�லா� கா�� நாவல�(1833-1908). நா�கா� த���ச�க��� ந��ர� எ���
இவ� ����ட�ப��றா�. இவ� த�� க�ற� ம�ைர �னா�� ��தர�
��ைள�ட�. இவ�ட� த�� க�றவ� மைறமைல அ�க�! நாவல� ஒ� �லவ�
ம��ம�ல, ெசா�ெபா�வாள�, அர�, ஆ��ல� ேபா�ற ெமா�க� ந�க��த
ப�ெமா� அ�ஞ�. ப����ைக� �ைற�� ��ேனா�யாக� �க��தவ�.
”���யா �சா��”, ”ஞானா��ய�” ஆ�ய ப����ைககைள 1888� நட��யவ�.
இவ��� ��ன� மா��க �னா �ைடக�, சமய ச�ட��ட�க�,
ெந��ைறக�, இல��ய �ள�க�க�, உலக நட��� ெச��கைள� தா��,
�னா������� நா������� ெவ�வ�த�.
�லா� கா�� நாவல� ��ப���� ேம�ப�ட ��கைள இய��யவ�.
”நா����ராண�”, ”ஆ�� நாயக�” ஆ�ய கா�ய�க��, அேனக கல�பக�க��,
மாைலக��, அ�தா�க�� அவ��� அட�க�. ைரனா��� எ��ய ”Omar”
எ�ற ஆ��ல வரலா�� நாவைல ”உம� பாஷா ��த ச���ர�” எ�ற ெபய�� 17

900 ப�க�க�� 1889-ேலேய ெவ���டா�. அ� 2001-� ெச�ைன க�த�ச�
ப��பக�தா� ம�ெவ��� ெச�ய�ப�ட�. த�ழகஅர� �லா�கா�� நாவல��
பைட��கைள நா��டைமயா����ள� ����ட�த�க�.
இல��ய ஆ�ைமக�� பைட��க�� நா��� ெதாட��த வ�ணேம உ�ளன.
�த� �த�� த��� நாவ� எ��ய ���� ெப�ம� ��றாவ��� ேம�
ப��காத ��� ஜுைனதா ேபக�. இவர� ”காதலா கடைமயா” எ�ற நாவ�
1938-� ஆ�� உேவசா ���ைர, ��ைம���த� வா���ைர�ட�
ெவ�வ�த� (இ�நாவைல நா� ம�ப��� ெச���ேள�). கமல���த�, ஹ���
சா��, அ��� க���, ஆ���, சா��ேவ�தா ேபா�ற பைட�பா�க�
அைனவ�� நா���கார�க�. எ�ைன�� இ�� ’க�சாெட’யாக
ேச����ெகா�ளலா�. (�ழ�ைதக� �ைளயா��ேபா� �ைளயா�� ��க�
அ�யாதவ�கைள ேபானா�ேபா�றெத�� ேச����ெகா�வா�க�. அவ�க���
நா�� பாைஷ�� ’க�சாெட’ எ�� ெபய�).
�ைர�பட��ைற��� நா��� ப�க��� க�சமாக உ�ள�. ���பாக
இர�� ேப�. ஒ�வ� ர��த�. எ��யா� ந��த மஹாேத� பட���� வசன�
எ��யவ�. இ�ெனா�வ� �யவ� எ�ற அ�ப�. ைவேத� கா����தா�,
அ���ள ர��கா�த ேபா�ற பட�கைள தயா��தவ�. எ�ப� பட�க���
ேம� வசன� எ��யவ�. ேதவ� ����� ஆ�தான வசனக��தா. இவ� ஆன�த
�கட����� உ�வானவ� எ�ப� ����ட�த�க�. �கட�� ெதாட���
���ைர�கைதக� எ�� ப�� ெப�� அத� �லமாக ��மா���� ெச�றவ�.
அ�பாபா�� நா�ப� ��ட�க�� எ�ற பட���� ச�ைட�ப���
இய��னராக நா�� ஃப�� கா�கா ப�யா��னா�.
ெச�ைன உய���ம�ற� தைலைம ��ப���, க�பராமாயண அ�ஞ�மான �.�.
இ�மா��, �லவ� ஆ��� கா�கா, �வா�ர� பாட�க��� ேம� எ��,
ஐ�ப���� ேம�ப�ட இ�லா�ய� பாடக�கைள உ�வா��ய க�ஞ�
கைலமாம� ச��, க�ஞ�, ேப�சாள� இஜ� ஜப��லா, க�ஞ� இதயதாச�,
நா�� இ�மா�� எ�� இல��ய�, க�ைத, ����ைற, �ைர��ைற என பல
ப�மாண�கைள� ெகா�ட பைட�பா�க�� ப��ய� ���ற�.
இைச��ைற�� நா��� ப�க��� அ�சயமான� எ�� �றேவ���.
க�நாடக இைச�� கைரக�டவ� நா�� த�கா ச��த ��வா� எ�.எ�.ஏ.
காத�. க�நாடக ச��த��� இ�லா�ய� பாட�கைள எ�.எ�.�.�� பா�
�ரபல�ப���யவ�. ��� கால�க��� அனாயாசமாக� பாட���யவ�. (கால�
எ�றா� �க�கால�, இற�த கால� வ��காலம�ல. க�நாடக இைச�ல�� �வர
வ�ைசைய இ�மட��, ��மட�� என ேவக� ���, ஆனா� தாள� தவறாம�
பா�வைத ஒ�னா� கால�, ெர�டா� கால� ��றா� கால� எ��
��வா�க�). எ�.எ�.ஏ. காத� அவ�க�� �� உ�தா� தா�� �யா� கா�.
க�நாட இைச�� �க�ெப�ற ��ட�பா��, காத� அவ�க�� தா�� �யா�ட� 18

ப��றவ�க� எ�ப� பல���� ெத�யா�. ��யவ� எ�.எ�.ஏ. காத�
அவ�க��� இைறவ� ��ட ஆ�ைள வழ�க ேவ��� எ�� �ரா������
ெகா��ேற�.
நா�� இ.எ�. ஹ�பா எ�றா� ெத�யாதவ�க� த��நா���, ஏ�
இ��யா����ட இ��க ��யா�. ெவ�கல��ர���� ெசா�த�கார�.
இ�லா�ய� பாட�க��� இ�லா�ய� அ�லாதவ�க� ம����� ரசைனைய��
ம�யாைத�� ஏ�ப���யவ�. இல��ய� ம��� கைல��ைற ப��ய ஒ� ��
����தா� இ�. க�ஞ�க�, பைட�பா�க�, பாடக�க�, ேப�சாள�க��
ப��ய��� த�யாக ஒ� ��தகேம ேபாடலா�.
ஆ��க�
நா��� இல��ய�ேதா� ���� �ைண�த� ஆ��க�. 16� ��றா���
வா��த இைறேநச� ஷாஹு� ஹ�� கா�� வ� மகா� அவ�க�
உ��ர��ரேதச��� இ��த மா��க������� நா���� வ��, 28 ஆ��க�
வா��� பல அ��த�கைள �க���, நா����� �கைழ�� வரலா�ைற��
ெகா��தவ�க�. ����க���� ெவ���ெகா�� வ��ைற�� ஈ�ப�ட
ேபா������ய�கைள எ����� ேபா�ெச�ய ��சா� மைர�காய� ேபா�ற
�ர�கைள உ�வா�� இ��ய ��தைல��� ெதா�டா��னா�க�. ஒ�ெவா�
�யாழ��ழைம�� நா�� த�கா��� வ�� ப�� ேப�� ஒ�ப� ேப�
���ம�லாதவ�களாகேவ இ��பா�க�. ம���வ ேமைதயாக��, இைச
ேமைதயாக��, ஆ��க ஞா�யாக�� இ��த நா�� நாயக��� த�கா��
ஆ��ேதா�� நட��� 14 நா� க��� �ழா��ேபா� ல�ச�கண�கான ம�க�
உலெக������� வ�� கல�� ெகா���றன�. 500 ஆ��க���� ேமலாக
மதந��ண�க�ைத� க��� கா��� ஊராக உ�ள� �ல வரலா��
உதாரண�க�.
நா�� த�கா��� ஐ�� �னாரா�க� அழ� ேச����றன. அ�� �ரதான
வா��� எ��� இ���� 131 அ� உயர, ப�� அ���க� ெகா�ட ெப�ய
�னாராைவ� க��� ெகா��த� த�ைசைய ஆ�ட ம�ன� �ரதாப��. (�.�.
1739-1763). நா�� நாயக� இற�� 199 ஆ��க� க���, அவ�க�ட� ைவ�த
ேவ��த� �ைறேவ�யத� ெபா��� அ� அவரா� க��� ெகா��க�ப�ட�.
�ரதாப�� க���ெகா��த ெப�ய �னாரா ெதாட�பாக 12 ���களாக
க�ெவ�� வாசக�க� உ�ளன.
நா�� நாயக� அட����ள �ல�தான�ைத��, ேம� ��ட�ைத�� �த�
�த�� க��� ெகா��� கா��ைகயா��ய� கட�கைரேயாரமாக இ����
ப��ன�ேச�ைய� ேச��த �னவ�க�. நா�� நாயக��� தைலமா��� அவ�க�
ஏ�� ைவ�த �த� �ள�ேக இ��� எ��� ெகா�����ற�.
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க��� ப�தா� நா� நா�� நாயக��� சமா��� ச�தன� �ச�ப��. அ�ேபா�
சமா��� ேபா��த�ப�� ேபா�ைவைய ெந�� த�வ� ெச�ைனைய� ேச��த
றா.பழ�யா��� ��ைள�� ���ப��ன�. ர��ேவ �ைலய� அ��� உ�ள
ச��ர�, �ரதான �ைழவா�� ெச��� கத� ஆ�யவ�ைற அைம���
ெகா��த�� பழ�யா��� ��ைளதா�.
நா�� நாயக��� அட�க�தல���� ேம����� ��ப��� த�க� கலச� ��தா
ந��ைர� ேச��த மகாேதவ அ�யரா� 09.02.1956 க��� ெகா��க�ப�ட�.
த�கா��கான தள�ைத ேகா��தசா� ெச�� எ�பவ�
அைம���ெகா����ளா�. க��� ஊ�வல��� ச�தன��� வ��� வ��
ப�ல��� ெச��யா�களா� ெச�ய�ப�வ�. அத�� ‘ெச��� ப�ல��’ எ�ேற
ெபய�.
நா�� வ�� �ரதான சாைல�� ‘��� ஃபா��ஹா ��’ உ�ள�. க���
நட��� 14 நா�க�� இ��� ெப�ம�க� அவ�கள� ெசல�� ஏைழக���
அ�னதான� ெச���ட� அ�. அைர ��றா����� ேமலாக இ�த� ப�
நட�� வ��ற�. ம�ற நா�க�� ��மண� ேபா�ற �ழா�க� நட���.

நா�� நாயக��� �ட�க�� ஒ�வ� ெர�ைகயா. ����சா� எ�பவ� 19-�
��றா��� த�கா�� ேம�பா�ைவயாளராக �ய��க�ப����தா� எ��
வரலா��� ����க� ����றன.
“ஞானெம�ப� உ�க� ��ட அ���ேலா ஜபமாைல�ேலா இ�ைல”, “இதய�
ப���தமாக இ���� அள��� அ�� ஏ�ப�� ெத��க உ���� உய�வானதாக
இ����” ேபா�றைவ நா�� நாயக��� ெபா�ெமா�க�� �ல.
நா�� நாயக� மைற�த �ற� அவ�கள� ஆ��க� ேசைவக�
����ேபா��ட��ைல. அ��த�க� ெதாட���றன. இ��� ேவ��த�க�
�ைறேவ�ய வ�ண�, ஞா�க�� மைறவா�� ப�� உண����ெகா��தா�
உ�ளன. அ�த பார�ப�ய��� வ�தவ�தா� ஐ�ப���� ேம�ப�ட ஆ��க
��க�� ஆ��ய��, நா�வ�தவ�க�� ேநா�கைள�� �ர�சைனகைள��
���தவ�மான ஞா� எ�.அ��� வ�ஹா� பாக�. பாக� ஆ�� சா��,
யா�� ஆ�� சா�� ேபா�ற பரவலாக அ�ய�படாத எ�தைனேயா
மகா�க�� வா��� நா�� ம��� �ைத�� �ட�ப� உ�ைம.
வா�ப����� நா�� ெபய� ெப�ற�. மைர�காய�க�, மா�மா�க� ேபா�ற
ெப�� வ�க�க� க�ப� வா�ப� நட��ய வரலா� உ��. ெசா�தமாக�
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க�ப� ைவ����தவ� அேனக� ேப�.
நாகமர�க� அ�க� இ��ததா� நாக ஊ� எ�ப� ம����, நாவ�ைம
���தவ�கைள� ெகா�ட ஊரானதா� நா�� எ��� ஆன� எ�� ��வா�க�.
”ேசா� எ�க ����?” (����) எ�� நா���� வ�த ஒ� �லவ� ேக�டாரா�.
அத��, ெத��� �ைளயா��ெகா����த ��வ� ஒ�வ�,
“ெதா�ைட��தா� ����” எ�� ெசா����� ஓ�னா� எ�� ஒ� கைத
ெசா�வா�க�. ேப��, எ���, இைச, கைல, ஆ��க�, வா�க� என பல
�ைறக�� ேக�பவ�கைள ���� �ர� ைவ�க ைவ��� ஊ� நா�� எ�ப�
உ�ைம. ேமல�க �பர�கைள http://en.wikipedia.org/wiki/Nagore,
http://ta.wikipedia.org/wiki/நா��_(த��_நா�), http://www.nagoredargha.com/,
http://abedheen.wordpress.com/, http://nagoori.wordpress.com/ ேபா�ற
வைல�தள�க��� காணலா�.
ேம���ய பைட�பா�க�� க�ஞ� நா�� ச��, �யவ� ஆ�ேயா� என��
தா� மாமா�க�. ��� ஜுைனதா ேபக� எ� ெப�ய�மா. ��ப�
�.�.இ�மா�� ந�ப� ஆ���� ெப�ய மாமனா�.
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3

த��ல��ய�� நா�� பைட�பா�க��

ெச�ற 13.03.14 ��பக� 3 ம�யள�� ெச�ைன ப�கைல� கழக���
த����ைற�காக சலாஹு�� ெமேமா�ய� அற�க�டைள�
ெசா�ெபா�வா�ற எ�ைன அைழ����தா�க�. த��ல��ய�� நா��
எ��தாள�க�� எ�ற தைல��� உைரயா��ேன�. பவ�பா���
�ரச�ேடஷ�. ��ட�த�ட 83 �ைல�க�. ஒ�றைர ம�ேநர� ேப�ேன�.
எ�றா�� நா��� ெபா��ஷ�கைள அைன�ைத�� ப�� எ�னா��ற
��ய��ைல. கால� க�� பல ேபைர� ப�� ெசா�லாம� �ட ேந��த�.
எ�றா�� ஒ� �ைற�. நா� ேப�ய ேப��� சார� இ� ப������
ெசா���க�

’நா�� இ�லாம� இ�லா�ய�
த��ல��ய வரலா� இ�ைல’ – என �க�ெப�ற எ��தாள� ேஜ.எ�.சா�
��வ�� ெகா�ச��ட �ைக��ைல. ரா�சச இல��ய ஆ�ைமகைள� ெகா�ட
ஊ� நா��. அவ�க�� ���யமான �லைர�ப�� ம��ேம எ�னா� இ�ேக
�ற����. ச��ரைன� ���� �ர�ேபால. வ�கா��� பலைக ேபால.
மஹா��வா� �லா�கா�� நாவல� (1833-1908)
த�ழக அர�, �லா� கா�� நாவல�� ச�த��ன��� � 6 ல�ச� அ�ப���
வழ�� அவ�ைடய பைட��கைள நா��டைமயா����ள�. இவ� ஒ� ரா�சச
ஆ�ைம, ப��க� பைட�பா� – 50��� ேம�ப�ட பைட��க� எ��யவ�

22

ஆனா� 24 ம��ேம இ�ேபா� ��ைமயாக� �ைட���ள�. அவ��� 14
க�ைத� பைட��க�. ம�றைவ உைரநைட. வல� ைக�� இல�கண� எ��
‘வா��’ இட� ைக�� ெச��� எ�� ெகா��� ���� த��� ��ைர��
வல� வ�பவ� எ���, ”நா�கா� த���ச�க ந��ர�” எ��� ச�யாக�
�கழ�ப�டவ�.

�லவ�, க�ஞ�, எ��தாள�,
ெமா�ெபய��பாள�, இத�யலாள�, ஆ��கவா� ம��� ெமா�ெபய����
ப��� 19� ��றா��� ���ைர ப��தவ�. ப�ெமா� ��தக�: த��, அர�,
ஆ��ல�, அர��த�� ஆ�ய ெமா�க� அ��தவ�. இவர� ஆ��ய�க� யா�
மாணவ�க� யா� எ�� ெசா�னா� இவர� �க� ெத���. நாராயண �வா�
ப��த� — ��வா� �னா�� ��தர���ைள ஆ�ேயா� இவர� ஆ��ய�க�.
மைறமைல அ�க� இவர� மாணவ�!
ஒ�ப� வய�� �����ஆைன�� அர�� த�� ��கைள�� ஓ� ���தா�.
எ�����வ�, எ� �வ�, �வாகர�, ��கல�, �க�� �தலான ��கைள��
இல�கண இல��ய�கைள�� 12 வய�� க��� ேத��தா�.
இல��ய இத�ய� ��ேனா�யாக�� இ����ளா�. 1888� மேலயா �னா���
ெவ�வ�த ’���யா �சா��’ இதைழ இவ� நட��னா�.��ன� நா������
அ� ெவ�வ�த�. நாவல� ஆ��ய�. மா��க �னா – �ைடக�, சமய ச�ட
��ட�க�, ெந� �ைறக�, இல��ய �ள�க�க�, உலக நட�� �த�ய
�ஷய�கைள அ� ேப�ய�.
நா�கா� த���ச�க�
1901 ஆ� ஆ�� பாலவன�த� ஜ�� பா����ைர� ேதவ�ட� ேச���
ம�ைர�� நா�காவ�ச�க�அைம�தா�. அ�ச�க��� அர�ேக��ய ‘ம�ைர�
த��� ச�க��� �லவரா���பைட’ இ��� இ�லா�ய�� த��� ப���
எ����கா�டாக உ�ள�. அ�� ‘ந��ர� எ��� �க��ெபயைர�� ெப�றா�.
23

�த�� த�� பாட�கைள எ�த� ெதாட��னா�. ��� ப�க�, அ�தா�, மாைல,
ேகாைவ, கல�பக�, �ராண�, கா�ய�, ஆ���பைட, வசன ��க�, உைரநைட
��கைள�� எ�� ெவ���டா�.
பைட��க� — க�ைத
1. ‘நா��� கல�பக�’ (1878)
2. “நா�� �ராண�”(1893) நா�� ஆ�டைக�� வா�� �ற�� ��வ�. 30
படல�க� 1359 ���த�க�. மல� ���த படல���: ���ர�க�க�.
3. “த�கா மாைல” (1928) நா�� த�கா �ற��கைள 100 பாட�க�� �வ��ப�
– 3� ப��� – ெவ���டவ� ஆ�� நாவல�
4. “�காஷபா மாைல’ (1899 , 1983) நா�� நாயக� கன�� �க��த
��ேண�ற �க���க� ���த ���கா�ய� — 13 படல�க�, 300
பாட�க�
5. ‘�வா��� கல�பக�’ (1882 ) ெகள� �வா�ய� �தான 101 பாட�க�
6. ‘��ம�கா� ��ப�தா�’ (1895) – ம�கா�� �ற�� ��� 100 பாட�க�
7. ‘ஆ�� நாயக� (1896) — ெச��� அ�ம� க�� �பா� ஆ�டைக
வரலா� — 02 கா�ட�க� 43 படல�க�. 2373 ���த�க�
8. ‘பதா��� கல�பக�’ (1900) – ஆ�� நாயக� அட����ள பதா�� நக�
�ற�� உைர��� 101 பாட�க� ெகா�ட�.
9. ‘ப�தா�� கல�பக�’ (1894) — ப�தா�� �ற�� ��� 101 பாட�க�.
10. �லவரா���பைட (1903, 1968)–1901-� ம�ைர�� ��வ�ப�ட 4�
த���ச�க��� ெப�ைமக� உைர��� �� — ப����தவ�, டா�ட�
ம.�. உைவ� (இல�ைக – MKU� த����ைற உம���லவ� இ��ைக)
11. ச���ரமாைல
12. �ரப�த� �ர��
13. ��ம��ேகாைவ
14. ���ர�க���ர��
பைட��க� – உைரநைட
1. க� ஜு� கராமா� – நா�� ஆ�டைக�� அ��த வா��ைக வரலா� –
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

131 அ��யாய� – 576
ப�க�க�
������ பாக� சா��� த���� ஜ�னா��� உைர
கா�� ������� ஃ��ஹு மாைல�� உைர
அர�� த�� அகரா�
�றா��ராண வசன கா�ய�
ஆ�� நாயக வசன�
��ம�மாைல வசன�
ந��� �ள�க�
ெபா��த �ள�க�
ந�க� �ரா� ��யாண மா��ய உைர
உம� பாஷா ��த ச���ர� (4 பாக�) – க�த�ச� ப��பக� (ஆ��ல���
ெர�னா��� எ��ய�) 19� ��றா��� ைமய�ப���� ����
ர�ய� ேபரர�க���ைடேய ப�லா��க� �க��த ேபா�ைன
ைமய�ப��� �ரபல ஆ��ல வரலா�� �லா��ய� ைரனா���
எ�பவரா� எ�த�ப�ட ‘ஒம�’ எ��� ஆ��ல வரலா�� ���
�ற�பான ெமா�ெபய���.

�ய� ��� �ள�க�
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யா��பாண��� நட�த ஒ� ��ட���
: ‘��ெவ�� ம�னா ��கா� �ய���� ���ற�ேற’ எ�� அவ�
��யேபா� ஒ� ெப� �ய� ��� எ�� ��வத� காரண� ேக�டா�.
����� ��ைட�ட�ெத��ேமய�� ��� ெபா���� வ� ெத�யா�. கா�ைக�
���� த� ���கைள ������. கா�ைக�� அ� த� ��� அ�ல எ��
ெத�யவ��ேபா� அ� ெகா�த வ��. அ�ேபா� ��� ���க� எ�����
���ச� ெகா�ட ���ள பறைவ அ�. எனேவதா� �ய� ��� எ��
��ேன� எ�� �ள��னா�. ��க� ஒ� தானா��லவ�தாேன எ�� ஒ�வ�
�ற, ’த’ எ�றா� த��� ஆ�ர� எ�� ெபா��. எனேவ ஆ�ர� �லவ�க����
தைலைம� �லவ� நா� எ�� ப�� ெசா�னா�.
ர�� பாட�:
’�லவரா���பைட’��:‘ம�ைர�� நட�� ெச�றா� நா� பல ெச���. ஆத��
�ைகவ���� ெச��� �ைர�� ெச�லலா�’ எ�� ��� �ைகவ��ைய
”மரவ�ைட� ெசலெவா�ப�ெச�பா��� எ��ர���” எ�� வ����றா�.

�லவ� ஆ��� (1916-66)
க�ஞ�, பாடலா��ய�, நாடக� கைலஞ�, ஓ�ய�, ப����ைகயாள�, ப�ெமா�
அ��தவ�, ெசா�ெபா�வாள�, வ�க�, இல�ைக, ப�மா, மேலயா��க���
ேபா�ற பல நா�க���� ெச�� எ��யவ�. ஆனா�� வ�ைம�� வா�யவ�.
’ஆசா�� அகரா��� அ�ேக ைவ�� அ�ய�த�க வைக�� க�ைத இய�ற
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���பாதவ� நா� . ம�க� ���ைபேய இல�கணமாக ம��� க�ைதக�
எ���ேற�’ எ�றா�.
��க� :
1. 1934 – நவ�த�த� — 10 பாட�க�. ந�க� ெப�மானா�, நா��
சாஹூ� ஹ�� ஆ�டைக ஆ�ேயா� ��
2. ��ந� வா����பா (1935) –ர��� ெவ���
3. 1949 – ேத��� –ெகா��� ெவ���
4. 1961 – ���� �� பாட�க�, இ�லா�ய� பாட�க�
5. 1961 — ‘அழ�� �� அ��’ க�ைத �� – ��வ�ச�
ப��ஷ��,ெச�ைன.
ெபா� அ��� பாட�க� அ�க�, இ�லா�ய� பாட�க� �ைற�
இைச�பாட�க� எ��� ���தா�. ேக�ட�ட� எ��� த�வா�. ஒ� ேகா�ைப�
ேத���காக��. பாட�க��காக � 80 �த� 500வைர ெப�����றா�. ����
��, ���க��, ��க — ��� ெகா�ைக �ள�க� பாட�க� எ����ளா�.
அவ� பாட�கைள� பா�ய பாடக�க� �ல�: நா��த�கா ச��த ��வா� SMA
காத�, நா�� ஹ�பா, இைசம� ���, ெஹ�.எ�. ஹ�பா, காைரதா��,
���� க���லா, ம�ைர ஹூைச� ��, இல�ைக ெமா��� ேப�.
ம��ேல �ற�தேதேனா எ�க� ெப�மாேன / மா�ல�ைத� தா��டேவா
எ�க� ெப�மாேன
எ�ற நா�� ஹ�பா பா�ய �க�ெப�ற பாட� அவ� எ��ய�.
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ஓ�யராக�� இதழா��யராக�� அவ�
இ����ளா�. மேலயா�� ஓ�ய��ட� ஒ�ைற நட��னா� . ��ைக��
’மலாயா ந�ப�’ இத�� ஆ��யராக இ����ளா�. (1947). ��பமான, சாட�
���த அர�ய� �ம�சகராக இ����ளா�. மா�யா� ம�மக� உறைவ�ேபால
கா��ர� க�� நட��ெகா��ற� எ�� ெசா�ன அவ� அத�� ஒ� உதாரண�
ெசா�னா�. ஒ� ��ைச�கா��� ம�மக� கா� இ�ைல எ�� ��னாளா�.
ஆனா� அவைள ம�ப��� அைழ�த மா�யா�, “உன�� கா� இ�ைல
ெசா�வத�� அவ� யா�, இ�ேபா� நா� ெசா��ேற�, கா� இ�ைல ேபா”
எ�� ெசா�னாளா�. அைத�ேபால�தா� கா��ர� நட��ெகா��ற� எ��
��னா�! 23.09.1966-� அவ� நா��� காலமானா�.
நா�� த�� ப�� அவர� அ�ைமயான பாட�
‘பா��ர�ைத ஏன� எ�ேபா� / பைழய�ைவ ���ேசா� எ�ேபா�
ஆ��ரமா� ெமா� �ழ�ைப / அழகாக ஆண� எ�ேபா�
ெசா�ைத�ைர �ற� ெசா��� / சாத�ைத ேசா� எ�ேபா�
எ�தைனேயா த�� ���� / எ�க���� த�� வழ�ேக’
இ�ெனா� பாட�
அரசைன ஆ��யா� ஆ�கவா? / ந�ல அ����� �ைர��� �டவா?
நரக��� கத�ைன� ��டவா? / ச�� �ைறயேவ என���� ந��வா�.
கட�ளா� ஆகாத கா�ய� / �ட� க��ட� ெச����� கா��ேவ�!
மைடயைன நா�ம��� நா�னா� / ேதச ம�த�� ேமைதயா�
மா��ேவ�!
டா�ட� �.வ. 960l-� �லவ� ஆ���� க�ைத� ெதா����� வழ��ய
���ைர�� ஒ� ப�� :
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‘�ற�த க�பைன எ�ப�, ����யேபாெத�லா� வ�� வா��ப� அ��. அ�
வா��தேபாெத�லா� அதைன ����� ேபா��வேத க�ஞ� ெதா��. இ�த
��� உ�ள பா���க�� �லவ� ஆ��� அவ�க�� உ�ள��� எ��த
���ய உண���கைள��, �ற�த க�பைனகைள�� கா���ேறா�. ‘எ�
மைன�’ எ�ற பா�� உ�ள�ைத� ெதா�� உ��க வ�ல�. ‘ேவ��த�’
�த�ய பா���க� ெமா�ெபய��பாக�� த�வலாக�� அைம��� ந�ல த��
வ�வ� ெப���ளன. ெப�நா� �ைறைய� க�� த� வ�ைமைய �ைன��
வா�� ஏைழ�ெப� ப��ய பா��, நா��� உ�ள வ�ைமைய எ����
கா��வ�.’

ஹ�ர� அ��� வ�ஹா� பாக� (1933-2002)
ஒ� ஞா�யாக��, ஆ��க ��வாக��, அர�, பார�க�, த��, உ��, ஆ��ல�
ேபா�ற ெமா�க�� பா����ய� ெப�ற ப�ெமா�� �லவராக�� �ள��ய
பாக� அவ�க� 50��� ேம�ப�ட ��கைள� ெகா��தவ�, �ற�த
ெமா�ெபய��பாள�. ���ய� எ�ற �ைனெபய��� ஆர�ப கால���
எ����ளா�. ��ன� த� ெசா�த� ெபய�ேலேய எ��னா�. ��கைதக��
க��ைரக�� எ����ளா� . ம��ள��, ம���ட� �த�ய ப����ைகக��
அவர� பைட��க� ெவ�வ�தன.
12� ��றா��� வா��த ஞா�யான இமா� க�ஸா��� இ�யா�
உ����� எ�ற �க��ற�த அர� பைட�ைப ��ட�த�ட 50 ��களாக
அ��யாய� வா�யாக ெமா�ெபய���� ெகா��தவ�. அைவகைள ெமா�ெபய���
எ�� ெசா�வைத�ட ம�பைட�� எ�� ெசா�வேத �க�ெபா��தமானதா��.
அவ�ைடய ���ய ப�மாண� அவ� ஒ� மகா� எ�ப��, பல அ��த�கைள
�க���யவ� எ�ப��தா�. ஒ� எ��தாளராக, பைட�பா�யாக இ��ப�
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அவைர� ெபா��தவைர உப�யான �ஷய�தா�.

���ய ��க�
1. ஞான�ேகா�ைட�� தைலவாச�, 2. உ�ள��� ��ைதக�, 3.
உள���ைம, 4. இ�ைம�� ம�ைம��, 5. மக���, 6. நாயக���
ந�ப��க�, 7. ச�தாய வா��, 8. ச�தாய ந�ைமக�, 9. பத� ேமாக�,
10. பாவம����, 11. பண��� பய�, 12. �ற�ேபசாேத, 13. ெபாறாைம
ெகா�ளாேத, 14. ��மண�, 15. த�ைம�� ந�ைமக�, 16. த���� —
ேபா�றைவயா��

��ப� � � இ�மா�� (1921-2005)
நாட��த த�ழ�ஞ�, எ��தாள�, ெச�ைன உய���ம�ற தைலைம ��ப�,
���கால த�ழக ஆ�ந�, க�ப� அ�ஞ�, க�ப� கழக�தைலவ�.
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��க� : (20-�� ேம�)
1. ெமளலானா ஆஜா� (1945) (வா��ைக வரலா�)
2. அ�லா��� ஆ�ர� நாம�க�
3. இ���� இராஜ நாயக� (உலக� த�ழாரா��� ��வன�)
(ஏ�.எ�.ஜாப��� – ��ஜஹா� அற�க�டைள� ெசா�ெபா��)
4. ��மட�� ெபா��தன. (1978) வான� ப��பக�, ெச�ைன. ப�. 259
5. க�ப� க�ட சமரச� (1985) வான� ப��பக�, ெச�ைன. ப�. 227.
6. உ��� உவைக (1987) வான� ப��பக�, ெச�ைன. ப�. 227
7. இல��ய மல�க� (ெச�ைன வான� ப��பக� 1990)
8. ஒ� மற�க ��யாத அ�பவ� (1992) – வான� க���� 1985�
ெவ�வ�த க��ைர� ெதா���)
9. க�ப� க�ட ராம�
10. ெச��க� க�க�
11. வ�ள�� வ�ள�
12. பைழய ம�றா� – வான� ப��பக� 1980
13. ��� �னா�க� வான� ப��பக�. 410
14. �ைன���ட�,
15. தா���
16. உலக� ேபா��
17. நய�த�க நாக�க�
1976-� க�பராமாயண� ��கா��ய�ைத�� ெம��ய உ��யான தா� ப��பாக
ெவ���டா�. ”தைல �ற�த 100 த�ழ�க�” எ�ற �னம���
ஆரா����க��ைர�� அவ� ஒ�வராக இ��தா�. 1979 –� ெச�ைன
உய���ம�ற தைலைம ��ப�யானா�. அவ� �க�� ேராஷ�கார�. எனேவ
த�ைன�கல�காம� ேகரளா��� மா��யதா� 1981� பத�ைய ரா�னாமா
ெச�தா�. “எ��� ேந�ைமைய�� ச��ய�ைத�� ��ப��னா� கட�� அ��
தானாக வ��” – எ�� அவ� ��னா�.
ெப�ற ப�ட�க� :
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“இய� ெச�வ�”
“ேசவா ர��ன�”
“இராம ர��ன�”
“கைலமாம�” (1991 – 1992)
வ�ண�கள��ய� �லவ� –18� ��றா��
இய�ெபய�: ைசய� ஹ�� இ�ரா��. ச�த� பா�க�� ”எ���ைல
ப��பேத�
எ�ைம�க�� சாவேத� / பால��” எ�பைத� ேபா�ற ேக�� ப�� பா���
இ���� வ�ண� பா�க�� இய��வ�� �க�ெப�றவ�. இராஜ நாயக�, ���
நாயக�, �� �ள�க� ஆ�ய ��� கா��ய�கைள இய��ய ெப�ைம���யவ�.
பைட��க�
1.இராஜ நாயக� – கா��ய� சாலம� எ�� �ற�ப�� �ைலமா� ந�
ப��ய�. 2240 பாட�க�. கட�� வா����பாட�:
ஆரண� �� ல�லா�ட ேகா�� / ேலரண� கட�வைர ��� ம�ெற��மா�
�ரண� ெபா�ெளன� ெபா���ேமா� �த� / காரண� கட�ைளக������வா�
2.��� நாயக�— கா��ய� 12-� ��றா�� இைறேநச� ������
அ��� கா�� �லா� ப��ய�. 39 படல�க� – 1707 பாட�க�. அ�� ஒ�
பாட�:
������ எ�� �ற ��னவ� க�ைண��டா�
������ எ�� �ற ��ப��� பலா�� ����
������ எ�� �ற ��ெதாைக உல�� வா����
������ எ�� �ற ���லா� பத���ேட
3. �� �ள�க� – கா��ய�
த�ழக��� இ�லா�ைத� பர�ப ம�னா����� வ�த ஏ�வா� நாத�
இைறேநச� ெச��� இ�ரா�ைம� ப��ய�. இவ� பா�� நா� வ��, அைத
ஆ�� வ�த ���ரம பா��யைன ேபா�� ெவ�ற வரலா��� கைதைய��
இ� ���ற�. இ� ஏ�வா��� தல �ராண வரலா�� ஆ��. இவர�
இ�ெனா� �� 4. அ�பா�ஷா நாடக�
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��� ஜுைனதா ேபக�(1917-1998)
த��� ��ன� பைட�த �த� ���� �ர��� ெப� பைட�பா� இவ�. ஒ�
நாவலா��யராக��, க��ைரயா��யராக�� இ����ளா�. ”ப��காத ேமைத”
எ�� இவைர ேபரா.�.ஆ�ஷா�மா, 2007 அைன��லக இ�லா�ய த��ல��ய
7� மாநா���க��ைர�� �க�ச�யாக வ����றா�. ஏென�� இவ�
ப���ப��� ��றா� வ��� வைரதா�. ஆனா� இவர� �யத�� நைட
��கைல ப�ட� ெப�றவ�����ட வரா� எ�� ���� ��ேவ�.

பைட��க�
1. காதலா கடைமயா (1938, ஜூைல 2003 �ேநகா, ெச�ைன)
2. ச�பகவ��ேத� அ�ல� ெத�னா�ேபா�த அ�பா�ய �ல�ேதா�ற�
(1947)
3. ம�ழ�� (1985)
4. இ�லா�� ெப�க�� – க��ைரக� (1995)
5. மைலநா�� ம�ன� –��� இ�லா� ப����ைக�� ெவ�வ�த
ெதாட�கைத.
6. ஹ�மா அ�ல� க��� மா��
7. ெப� உ�ள� அ�ல� கணவ�� ெகா�ைம
8. ��நா�� அ�ண�� ��ய மா��
9. காஜா ஹஸ� பச�: ���� ெப�ம�க� வரலா�
இவர� காதலா கடைமயா நாவ��� டா�ட� உேவசா�� ��ைம���த��
���ைர வழ����ளன�.
���ைர உேவசா:
ச�பகால��� நா�� �ஜுேபக� எ�ற ெப�ம� எ��ய காதலா கடைமயா
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எ�ற தைல��ட� ��ய அ�நவ கைதைய நா� பா��தேபா� என�� ��க
ம������ �ய��� உ�டா�ன. மக�ம�ய�க���� த�� ��கைள�
ப����ள ெப�ம�க� இ���றா�க� எ�பைத இ���தக� ந��
�ள���ற�. எ�லாவ���� ேமலான� கடைமேய எ�ப��, பேராபகார�
ெசய� ஒ�ெவா�வ���� இ��யைமயாதெத�ப��, ெபா�ளாைச
ேம��டவ�க� எைத�� ெச�ய� ��வ� எ�ப��, இ���தக���க�ட ���ய
�ஷய�க�. ..இ��ைல எ��யவ���� த��ல��ய ��க�� ந�ல
ப�����ெட�பைத� கா����ற�.
���ைர ��ைம���த�: ���� ெப��� எ�த ��வ�வைத நா�
வரேவ��ேறா�
காதலா கடைமயா�� நாேடா� ம�ன��
எ��ஆ�� ’நாேடா� ம�ன�’ பட� இ�கைதைய அ��பைடயாக ைவ��
எ��க�ப�ட� எ�ப� �ைவயான வரலா�. அ�பட���� வசன� எ��ய
ர��த�ட� எ��யா� பா��கைத ெசா�னா�. ���கைதைய ர��த� ெசா�னா�!
எ�ப� உ�க���� ெத��� எ�� ேக�டத��, இ� காதலா கடைமயா
நாவ�� கைத எ�� அவ� ப�� ெசா�னா�! ர��த� நா���கார�. மஹாேத�
ேபா�ற �ைர�பட�க��� வசனெம��யவ� எ�ப� ����ட�த�க�.
’எ�த� ச�க� ெப� ம�கைள அ�ைம�ப��� ைவ�����றேதா அ�த� ச�க�
ஒ� கால���� தைல����� ��க ��யா�’ – எ�ற வசன� இவ��
ெப��ய� ��தைனைய நம�� எ����கா���ற�.
‘காதலா கடைமயா?’ நாவ�� கைத� ���க�:
ஒ� இளவரச�� ����� �ழா��� �� மய�க ம��� ெகா���
அவைன�ேபால உ�ள ேவெறா�வ��� த�கா�கமாக அவ��� ��
�����றன�. ம�க�� இளவர��� அவைன உ�ைமயான இளவரச� எ�ேற
ந����றன�. நா����� ேதைவயான பல ந�ல ��ட�கைள அவ�
����றா�. இ���� �ைற ைவ�க�ப�ட உ�ைமயான இளவரசைன ,
இளவரசனாக ந��பவ� ��� வ��றா�.
ெஜ�ம� க�ண� நா�� வ�� ��� ������ ெச�� அவர� த�� மர�
அற�க�டைள�� ��ெசா� சாளர���� www.infitt.org �� பைட��கைள
��ைட� ெச�� ப�� ெச�தன�.
அ��ைர: ’இ�ைறய ச�தாய��� வள��த எ��தாள�க����, வள��
எ��தாள�க���� எ� ஆேலாசைனைய� ேக�க ����னா� நா� �ற
����வ� இ�தா�; ��க� உ�க��காக ம���� வாழ ���பா��க�.
உ�க� நா���காக – உ�க� இன���காக – உ�க� ச�தாய���காக – 34

உ�க� ம�க�காக வா��க�. �ற� நல���காக வா��க�. உ�க� நல���காக
ம���� வாழா��க�. இ�த எ�ேய�� ���ம� இ�தா�. தன�ெகன வாழா�
�ற����யவராக� �க��க�.
ஒ��ைற அவைர ச���க நா� எ� ந�பைர அைழ��� ெச�ேற�. தா�
�ைர�� இற����வ�தா� இய�ைக எ�ற க����பட அவ� அ�ேபா�,
“ப��த பழ�தாேன மர��� இ��� �த�� ���” எ�றா�!

(1936-2013)

க�ஞ� கைலமாம� நா�� ச��

பர�பைர: இல��ய�� ஆ��க�� கல�த�. பா�டனா�க�: வ�ண�கள��ய�
�லவ�, ஷா� வ���லா� ெத�ல�. ஏ ேக ேவல� க�ப�� இர��
வ�கைள ைவ�� ெபா�க� வா���� பா�� எ�த� ெசா�னா�. காேவ���
����� ஒ� ெப� ��வ�ேபால. அ�த வ�க�:
ெவ� ��� மாைலக� / ெவ�� �ைர��� / �� வ���றா�
இ�ேக ேவ��ய ேப��� / வா�� ெகா���ட / ஓ� வ���றா�
இ�ெனா���:
க��ய� க�ெணன / மாவ�� ���க� / ��� �த��த�
அ� க�ண�ல ��ச�ல / ெக�ைடக� அ�மா� ���ய��க�
இய�ெபய�: த’�ஃ� ச�� ெப��
எ��ய பாட�க�: 7500��� ேம�
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எ�.�.இைச�த���க�: 400��� ேம�
ஒ�நாடா�க�: 100��� ேம�
ப���ப����ட� �ைடயா�
200��� ேம�ப�ட பாடக� பாட�ய� இவ� இய��ய பாட�கைள�
பா���ளன�. ����ட�த��தவ�க�:
நா�� ஈ எ�ஹ�பா, காய�ேஷ��ஹ�ம�(த�ழக��), சரளா
�ைனெபய�க�: வ�ணதாச�, மைறதாச�, பயண���யா, �ச�
”வ�ண�கள��ய� �லவ�� ஞாபகமாக�தா� நா� ஆர�ப��� வ�ணதாச�
எ�� �ைனெபய� ைவ���ெகா�ேட�”.
ச��� பாட�க��� இைசயைம�த �ல இைசயைம�பாள�க�: க�ம�
ராஜா,�ேக ராம����, ேதவா, எ� எ� ��வநாத�
எ��யா� ப�� �த� �த�� பா�� எ��யவ� நா�� ச��தா�. அ�த�
பாட�� இ��� �ல வ�க�:”கா��� �வ�த� ��ய கா��.. எ�க� ����
��ைள.. பாட� 1: ப�� மண� ெதா���ேல.. / � மண��� ெத�ற�ேல /
ெகா��� ப� ����ேல / கட� ெவ�� கைர��ேல
பாட� 2: ����� ெச��த உ� �க� எ�ேக / ���ய ெச�த�� ெமா� எ�ேக /
���த� ேபா�ெம�� ����� ெகா�டாேயா / ������ இட� ேத��
த���� ெச�றாேயா
இ�ெனா� உதாரண�
காத������� ெச�சா ேத�ய ��ற�
இ�ப� ஆ�பவ�க� ேபாடேவ�� அவசர� ச�ட�
காத� ஒ� பாவம�ல ேதாழா / நா கண��� ேபா��� பா�ேத� ெரா�ப
நாளா
காத��சா சா�ேபத ச�சர� ஏ� / சம��வேம ஆத��� ச�க� ைவ���
பா�
வரத�சைண த�ெகாைலக�,வச�� ��� ஓ�ேம
வா���காக ஏ��� ெப�க� ���� ஈர� கா�ேம
க�� நா� ச���� கல����டா த�பா
க�� ேஜா� அைண��டாம க���கடா அ�பா
நா�கா� க���ேல ��த� ��த� ��க� / நா�ேப� ��ைக�ேல �ர�தர
��க�
”அட�கமாக� ேபாறவ� அட�கமா ேப�னா த���ல” எ�� த� இ��
ெதாைல�கா�� ேந�காண��ேபா� ��னா�.
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வசன�, பாட�க�, இய�க� :

எ��ய நாடக�க� �ல — கைத,

1. �தைவ� க��� , 2. ச�த��ப�, 3. ேசா�கா�, 4. ��ட� 1960
�ைர�பட� பாட�க�
மஹா ந�க� (ேகாட�பா�க� ஒ��)
அவ�� தாயாளா�
நா�ரா�ம�ைம (ஆ�கெள�லா�)
�கேலஆஸ�த��ட���3 / 4 பாட�க�
த�ழக அர�� கைலமாம� ��� 2000

�யவ�(1947-1987)
இய�ெபய�: அ�ப�
��கைதக�, மாத நாவ�க�, நாடக�
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84 �ைர�பட�க��� வசன�
07 �ைர�பட� தயா���
10வ� ம��ேம ப���
மைன� ெஜ����ஸா�� எ��தாள�
��த�, ஆன�த �கட�, மாைல �ர�, �ன�த��, ரா�, நயனதாரா ேபா�ற
வார ம��� மாத இத�க��� கைத எ��னா�
��கைத உல�� �டா� அ�த�� ெபற ைவ�தத� ஆன�த �கட�- ���ைர�
கைதக� — �ரபலமான ��கைதக�: உய��த �ட�, ம� நைன�த�, �ைஜ��
வ�த மல�, ெவ�� �ைல, �ற�க�, ���ம����
வசனெம��ய �ைர�பட�க� �ல:
ர�கா, ெபா�லாதவ�, அ���� நா� அ�ைம (ர��), அ�ைன ஓ� ஆலய�,
தா���(ெஜ�), ஆ���கார அலேம�, ெபா�லாதவ�, ம�த�� மா��க�, ��ய
பாைத, ����ெத�யாத கா���, ஜ�பா�� க�யாண ராம�
தயா��த �ல பட�க�
அ���ள ர��கா��
ைவேத� கா����தா�
����வைர கா���
ேக���� நாேன ப��� நாேன
உ�ள� கவ� க�வ�
பா��யரா�, ஈேரா� ��ேகச�, ஜா� ேபா�றவ�கைள அ��க�ப���யவ�
1978-� ஆ�� பல�ப��ைச எ�ற �ைர�பட���காக (���ராம�, �ஜாதா
ந��த�) �ற�த வசனக��தா��கான த�ழக அர�� ��ைத — ஆ� ப����
ேம� இ��த உ�ைமயான த�க�பத�க� — அ�ேபாைதய �த�வராக இ��த
எ��யா� ைகயா� �யவ� ெப���ெகா�டா�.
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இஜ�. ஜப��லா� (மா�� 15, 1949)
க�ஞ�, மர��க�ைத, ���க�ைத இர��� எ��வா�. ேப�சாள�, ������
இைளஞர�� தைலவ�, ��கைதயா��ய�, க��ைரயாள�, மா�ப�ட
��தைனயாள�: ”இ�த �� உ�க� வா��ைகையேய �ைசமா�ற�ேபா�ற�”.
நா�மைறைய� க�றவனா ஞா�
இ�ைல
’நா�’
மைறய�க�றவேன
ஞா�
���த�� ��யாத��
=================
�யான� ெச�
எ�றா� ��
நா�தா�
க�ைத எ���ேறேன எ�ேற�
ேகா��தா�
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என��
�யான� ���த அள���
அவ���
க�ைத ��ய��ைல
தன�
=====
��டா�தன�
��டா�தன�
எ�� ��ேனா�க�
ச�யாக�தா�
ெசா������றா�க�
��டா�க�தாேன
ெப��பா��
தன�ேதா� வா��றா�க�?!
ேவெறா��� அ��ேல�
=====================
��ன� இ�மைழயா� / ��வ�� மன அ����
க���� க���� / கா��ம��� கடைமக��
���� ���ம���� / ��ெகா��� �ர�சைன��
எ�ைன� �ட�ேபா�� / இ���ேல க������
உ�ைன��க�வத�� / ேவெறா��� அ��லேன!
க�ேண! ர�மாேன! / க�ைண�� ேப��ேற!
இ��� க�ைத �� ஒ��� வர��ைல, நா� ெதா����ெகா���ேள�.
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க�ஞ� நா�� சா�� (1937)
க�ஞ�, பாடலா��ய�
ஃபா��மா வா��த �ைற உன���ெத��மா
அ�லா�ைவ நா� ெதா�தா�
த��� �ழ�க�
ெசா�னா������ேமா
இ�ேலாக� ேபா��� இைற��தரா�
நாடகவசன�: ெகா�ைள�கார�, ந�ல����

சா��ேவ�தா – ச��ைச���ய எ��தாள�
��கைத, நாவ�, க��ைரக� எ���றா�.
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பைட��க�: �ேரா ���, எ�ச�, எ���ெட��ய�ச�� ஃேப��ப�ய��
ேபா�றைவ. ’ஆ�ேடா ஃ��ஷ�’ எ�ற வைகைய த��� அ��க�ப���யவ�
எ�� ெசா�ல�ப�பவ�. ’ஆ��� க��ச�’ என�ப�� ப�பா���� எ�ரான
�ர� இவர�. அ��க� �ர�ப���ற, �ர�சைனக�� மா���ெகா��ற
எ��� இவர�. பா�ய� வ��ர�க��� இவ� எ��� வ�கால�� வா���ற�.

ஆ��� (1959)
��பமான நைக��ைவேயா� எ�த���ய எ��தாள�. ��கைத, க�ைத,
க��ைர எ���றா�. �யர� ெசா��� அலா�யான நைக��ைவ இவர�. யா�ரா,
கைணயா� ேபா�ற ப����ைகக�� இவ� எ����ளா�. இ�ேபா�
இைணய��� எ�� வ��றா�. இர�� ��க� ெவ�வ���ளன:
இட� – ��கைதக� �ேநகா ெவ���.
உ���தள� – கைதக� எ� இ��ய� ெவ���.
அவர� நைக��ைவ�� ஒ� உதாரண�:
�ல ச��கா�க� இர�� தா��ட ைவ�����றா�க� — — �ஷ� கைத
ைஷ�தா� �.��� நா� ����� ஒேர �க��� ‘காேலேய வா! ‘ தா�.
காைல�கட� ���காமேலேய வ�� அ�ஞ�கைள ேப�� கா�பா�க� அ��.
ேப�� க�ட �ற� அவ�களாேலேய ம�ப��� ேப�� காண இயலா�! ேப.� ,
ேப.� எ�ற ஒ�� இ���ற� – ேஹ ைஷ�தா� கைத
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நா�� �� (1958)
1980-க����� எ�� வ��ேற�. கைணயா�, யா�ரா, ���, ப���ைற, ��
எ��� ேபா�ற ���த�க���, ம��ள��, ம���ட�, �ப ம�களா, ��த�,
��த� ஜ�ஷ�, ஆன�த �கட�, க��, அ�த �ர� ேபா�ற வார, மாத
இத�க��� எ����ேள�. இ�வைர 40 ��க� ெவ�வ���ளன.

h

03 க�ைத� ெதா��க�

h

02 ��கைத�ெதா��க�

h

03 நாவ�க�

h

03 வா��ைக வரலா�

h

02 க��ைர� ெதா��க�

h

06 �ய��ேன�ற ��க�

h

08 ெமா�ெபய��� ��க�

h

03 சமய�, ஆ��க�

h

02 ெஹ� ஐ �

h

05 ஆ��ல ��க�

h

02 ஒ����தக�க�

h

01 �� ��
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���க�
h

2004 – இ�லா� ஓ� எ�ய அ��க� – ����� த���ச�க ���

h

2009 – ந�� �ைசெய��� ெமா�யா�க ��� ேஹாம�� இ�ய�

h
2009 – இ�லா�ய த��ல��ய இர�டா� மாநா� – இல��ய� �ட�
���
h

2011 – �������� அ��ன� ��� – ஜமா� �கம� க���

த��ல��ய���� நா�� பைட�பா�க�� ப�� க�சமான� ம��ம�ல,
கனமான���ட. அ��� க���, இதயதாச�, காத� ஒ�, ஹ��� சா��,
கமல���த� ேபா�ற ���ய பல பைட�பா�க�, க�ஞ�க�, எ��தாள�க�
உ�ளன�. ேநர��ைம காரணமாக அவ�கைள� ப�� இ�� �ற��ய��ைல.
எனேவதா� இ�த ேப�� ��ைமயானத�ல எ�� ��ேன�. இ� ஒ�
���பா� ம��ேம. ந��.
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4

நா�� ச�� �ைனவைலக�

ெச�ற ஜு� மாத� ஒ�றா� ேத�,
கைலஞ�ைடய 90-வ� �ற�த நா��காக நா�� அைழ�க�ப����ேத�.
அ�ப�� ஏ�கனேவ எ����ேட�. அ��தா� ச�� மாமா இ�த உலைக
���� ������த�. நா� நா�� ேபா��ேசர��யாத ���ைல என��
அ�ேபா�. (அத�� காரண� கைலஞர�ல, எ� இதய�தா�). அ�ேபா� எ�ைன
ச���த க�ஞ� ஜலா��� ச�� மாமா ப�� ஒ� இர�க� ��ட� ைவ�கலா�
எ�� ��னா�. நா� ��சய� வ��ேற� எ�� ��ேன�. க��ேகா�ட ச��
உ�க மாமாவா எ�� ேக�டா�.
��� பல�ைற ஜலா���ேனா� நா� இ�த� ��ட� ப��� ேப�ேன�. அவ��
ேப�னா�. நா� மாமா ப��ய தகவ�கைள, �ழ�பட�கைள,
��ேயா�கைளெய�லா� எ�� ெச�� ெவ��, ஒ��, ேச��� ஒ� பவ�
பா��� தயா� ெச��ைவ����ேத�. கைட��� ��ட� ஓேகயான நா�
என�� ஓேகயாக��ைல! நா� ெச�ைன�� இ�த� ��ட� க��ேய பல
நா�க� த�����ேத�. அ�ேபாெத�லா� ைவ�காம�, ��ெர�� ேக எ� ேக
சா� ‘ேட�’ ெகா�����டா� எ�� நா� ஊ� �ற�ப�ட நாள�� ஜலா�
அவ�க� ��ட�ைத ைவ����டா�. நா� ம�நா� க����� இ��கேவ���.
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��ட�� ம������ �ற� ெதாட��யதா�, ேக எ� ேக, க��ேகா, � ேம�தா,
��னா� எ� எ� ேக �ஜா����, பாடக� இைறய�ப� ����, க����
அ�ண� ேபா�ற �ஐ�க� கல��ெகா�டதா�, நா� இைட�� �ைழயேவா
அவசர�ப��தேவா ��யா�. எனேவ எ�னா� கைட��� ேப���� ர���
ஊ���� ேபாக ��யாத ���ைல இ��த�.
எ� � � �ெராஜ�ட� தயா� ெச�வ� ப�� சேகாதர� க�ஞ� ஜலா�
அ�����க��ைல. நாேன தயா� ெச�� ெகா��ேபாகலா� எ�றா��, ��ட�
நட�த ���� �� அ�வலக��� எ�ப��ப�ட வச�க� / �வ�க� இ����
எ��� ெத�யா�. என�� �ைற�த� ஒ� ம� ேநரமாவ� ேதைவ�ப�ட�. அ�
��சயமாக ��யா� எ�ற காரண�தா�� நா� ேபாக��ைல. எ�றா�� ச��
மாகா�� மகனா� பா� ேப� அவ�கைள ேபாக�ெசா�� நா�
ெசா�����ேத�. அவ�� ெச�றா�. �க���ைய ��ேயா எ��க�, அத���ய
ெசலைவ நா� ஏ���ெகா��ேற� எ��� ஜலா�ட� ெசா�����ேத�.
ெச�ற 14.06.2013 அ�� நட�த இர�க��ட �க��க� ��வைத�� அவ��
��ேயா எ��� என�க��� ைவ�தா�. (எ� வா�ைக�� நா�
கா�பா����ேட�)!
அ�த ��ேயா�கைள� பா��� என��� ேதா��யைத உ�க�ட�
ப����ெகா�ள�தா� இ�. நா�� ச�� �ைனவைலக� எ�ற ெபா��தமான
தைல���ட க�ஞ� ஜலா� ெகா��த�தா�.
தைலைம க��ேகா அவ�க�.
�ராஅ� ஏ ெஹ� எ� இ�மா��.
இைறவா���: இைறய�ப� ���� (நா�� ஹ�பா மாமா�� ’எ�ேகா’�க��
ஒ��)
���ைல: க�ஞ� ேஷ� ஜமா���, ஆ�ர� �ள�� உேச� (மாமா��
அள�ப�ய ��ய� ெகா�ட இவ� அ�� உட�நல��ைறவா� வர��ய��ைல)
ம��� எ�. ெஜ��� ஆ���.
வரேவ��ைற: க�ஞ� இ ப����
ெதா���ைர: க�ஞ� எ�. ஜலா���
ேப�சாள�க�: ேபரா. ேக எ� ேக, க��ேகா, க�ஞ� � ேம�தா, க� ���, �
ஹ ஆ அ�ப�க�, ேபரா. � இ அ�ம� மைர�காய�, எ��ேக �ஜா���
(��னா� எ� எ� ஏ, நா��), நா�� �� (வர��ைல)
ந���ைர: பா� ேப
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�க��� ஏ�பா�: இ�லா�ய� த��ல��ய� ேபரைவ
�க��� நட�த ��ன ஹா�� இ��த பல நா�கா�க� கா�யாக இ��தன.
�ராஅ� ஓத�ப�ட �ற� நா�� ேப� நா�� பாட�கைள� பா�னா�க�.
அைவக� மாமா�� பாட�கைள� ேபால இ�ைல. �ர�க�
ர����ப�யானைவயாக�� இ�ைல. மாமா உ�ேரா� இ�����தா�, இ�த
மா�� �க����� வ����தா�, “எ�ன�பா இ�, இைச�� இர�க� ��டமா?”
எ�� வழ�க�ேபால ெவ������� �����ெகா�ேட எ� கா����
ேக������. என�� அ�ப��தா� ேதா��ய�. ��த மகளா� ஹ�னா����
��மண� �����ெகா���, மணமகைள மணமக� ����� அ��ெகா�ேட
அ��� ைவ�����, ஹ�னா ேபான�ற�, ������ வ�த மாமா,
எ�கைளெய�லா� பா���, “ஹ� ஹ� ஹ�ஹா, எ�ப� எ� ந���” எ��
ெவ������ ���த�! அ� ந��� எ�� ெசா�ன�தா� ந��� எ��
அ����த எ�லா���� ���தா��!
�தலாவதாக க���� அ�ண�தா� ேபச அைழ�க�ப�டா�. ேப�வத�� ��
�ல �னா�க� அைம�யாக இ��தா�. ��� ெதா��ைய கழ���
ேபா���ெகா�டா�. ேதா� ��ைட ச�ெச��ெகா�டா�. அ�ஸலா�
அைல��� எ�� ெதாட��, அவ��� பாட� பா�யவ�க�, வ����தவ�க�
எ�லா�ைடய ெபயைர�� ெசா��, அவ�கேள, அவ�கேள எ�� ���தா�. த��
நா�� ���� வ�ைக �������றா� எ��� ��னா�. என�� ஒேர ஆ�ச�ய�.
அ�ண��� எ�ைன ந�றாக�ெத���. அ�ப�யானா� எ� ெபய��
இ�ெனா�வ� இ���றாரா? அ�ல� என�ேக ெத�யாம� நாேன
ேபா���ேடேனா?! அ�ல� சா�பாபா மா�� இ�ேக ஒ� நா�� ��, அ�ேக
ஒ� நா�� ��! ஆஹா, ந�ல ஆ��க ��ேன�ற�தா�! அ�ண�
ேப��ெகா����தேபா� �ல� அைலேப�கைள ெச�க�� ெபா����
ேப��ெகா����தா�க�!
���ேதா�ப�� ச�� மாமா ஒ� ம�ன�. கைட� ���� அவ���� இ���
�ல���� ெகா��க�ப�ட�தா� எ�� ��னா�. ச�� மாமா ெட�� ஷா�
வ���லா� அவ�க�ைடய பர�பைரைய� ேச��தவ� எ���, அ�
க��ேகா��கான தகவ� எ��� ��னா�. மாமா காலமான� ப��ய
���ெச�� அவ��� இர� ஒ� ம��� வ�ததாக�� ��னா�.
அ��� ேபரா. அ�ம� மைர�காய� ேப�னா�. ����றைள�ேபால ���கமாக�
ேப��ப� ேவ��ேகா� ���தா� க�ஞ� ஜலா����. இ�லா�ய ஞான�
“இ�த அள��காவ� பர����பத��� காரண�” வ�மா�க� ம��ம�ல, நா��
ஹ�பா ேபா�ற பாடக�க�� காரண� எ�� ��னா�. அவ�க���� பாட�க�
எ���ெகா��த க�ஞ�க�� காரண� எ�ப� உ�����. க�நாடக,
இ���தா� இைசைய�� அ��பைடயாக ைவ�� இைச�பாட�கைள��,
ச�தாய�பாட�கைள��, உள�ய� பாட�கைள�� ச�� மாமா எ��யதாக�
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�����டா�. க�ப���� ேபான ம�சா� பாடைல பா��� கா��னா�! ”பல
க�ஞ�க� எ����க�� வா���ெகா�����றா�க�, நா�� ச��
இதய�க�� வா���ெகா�����றா�” எ��� ��னா�. ச�� மாமா��
6000-��� ேம�ப�ட பாட�கைள அவ�ைடய மாணா�க� ஒ�வ��� �ைனவ�
ப�ட ஆ���காக� ெகா��க இ��பதாக�� ��னா�.
நா�� ச�ைம� ெத��மா எ�� ேக�டா� ெத�யா� எ�� பல� ��னா�க�.
அவ� எ��ய பாட�கைள� ெசா��� ேக�டா�, அவரா, அவரா எ��
ேக���றன� எ�� க�ஞ� ஜலா���� ��னா�.
அ��� ��னா� எ� எ� ஏ �ஜா� ேப�னா�. (என� ப����ட ேதாழ�
மா�மா�ைடய த�� இவ�). இ�த நா� ஒ� தாைய�ேபா�ற மர� எ��
எ��யைத� �����டா�. என�� பாட வரா� எ�� ெசா����� ெகா�ச�
பாட�� �ய�� ெச�தா�. அ��க� பார�ைய�� மாமாைவ�� ஒ�����
ேப�னா�. மாமா எ��ய நாடக�கைள��, ��க��காக எ��ய பாட�கைள��
�����டா�.
�பா���� பயண� ேபா� வ�ஷ� ஆறா��
��� வ�� கா��ேபா� க�� ெர��� ஆறா��
எ�ற வ�கைள� ������, கா�� வற��ேபான�ேபா� அ�ெப���
க���� வற�� ேபா�� எ�� �����டாேரா எ�� ��னா�.
க�ம� ராஜா (�பார�) அ��� ேப�னா�. தன� த�ைத��� மாமா பாட�க�
எ���ெகா��ததாக��, அவ���� எ��யதாக�� ��னா�. அவ��காக மாமா
எ��ய இ� பாட� வ�கைள அவ� �����டெபா�� என�� க���
����ெகா�ட�:
ஆைச�� நா�க� �த�தா��
ஆ��� க�ேறா உ� கர���
ஓைச�படாம� உ���பட�
ஒ���� ஒ�நா� உ� கைர��
�� �� ேப����ேபா�, “��க ெரா�ப அட�கமா ேப���க” எ��
ேப��ெய��தவ� மாமா�ட� ெசா�ல, அத�� மாமா உடேன, “அட�கமாக�
ேபாறவ�, அட�கமா ேப�னா த���ல” எ�� �����ெகா�ேட ெசா�ன�
ஞாபக� வ��ற�.
Oh my God! I really thank Allah for making me come into this family of great poets!
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�� ���� “இ�� இவ�ட�” எ�ற �க����� வ�த �த� ேப�� அ�.
மாமா�� கைட�� ேப���� அ�தா�.
ஒ� �க�ெப�ய க�ஞைர நா� இழ����ேடா, நா� ம��ம�ல, இ�த உலகேம
இழ����ட� எ�� ேம�� அவ� ��னா�. இைச ேமைத ெமாசா�� வா���
நட�த ஒ� �க���ைய� �����டா�. ஒ�வ� இற��ேபானத�கான
இைச�����கைள எ��� ெகா��க���மா எ�� அவ�ட� ேக�க, அவ��
இற���கான இைச�����கைள (notations) எ���ெகா���றா�. ��ன� அவ�
இற��ேபா�றா�. இைத� ெசா��ய க�ம� ராஜா, இைத�ேபால இற���கான
பாடெலா�ைற ச�� மாமா ஏேதா வராத ஒ� �ைர�பட���காக ஏேதா ஒ�
இய��ன� ேக�க எ���ெகா��த� எ�� ெசா����� அ�த வ�கைள��,
அ�தா� மாமா இ��யாக எ��ய பாட� எ��� ������றா�. அத� ப�ல�:
��� ஆ�ட�டா உ�� ஊ�வல�
ஓைல����ச ம�ச��� மாைல ேதாரண�
ஆ�ட� ேபா�டா ேவ�ைடயா�டா
ஆ�� ஊ�ச� அ�����டா ஏ� �ர�தர�
ெசா�த�கள அைடயாள� கா��� ���டா
ப�� உட� ெவ�����டா ப�தயேம ேபா��டா
��ெய�லா� ��ெத��� �� ெகள���
சா� சன� மா�� மா�� ேதா� ெகா����
ேப�யவ�க�ேலேய எ� மனைத� கவ��த ேப���க�� ஒ�� இ�. (அ��த�
க��ேகா��ைடய�). அ��� க�ஞ� ேஷ� ஜலா��� ேப�னா�. மாமாைவ
நா�� ச�� சா� எ���, ஏ� �ைர�பட�க��� பாட� எ��னா� எ���
��னா�. அ��� ���� ஒ� பாட� பா�ய �ற�, ேக எ� �ஜா��� எ�பவ�
ேப�னா�.
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��� � ேம�தா அ�ன� ேப�னா�:
“ச�ைம� ப�� ம�ப��� ம�ப��� ேபசேவ����ள� எ�ற உண��
ேம���ற�. ����� வ�த ெச��ைய� ப��� �����ைக��, “ஒ�
மகாக�ஞ����ய ம�யாைதைய ஒ� ஆ��ல� ப����ைக ெச�����ற�.
ஆனா� ஒ� த���ப����ைக�ட அவ�ைடய மரண� ெச��ைய��ட
ெவ��ட��ைல. நா�� ச�� எ� ந�ப� எ�� எ�னா�
ெசா�ல��ய��ைல. எ��ைடய ��த சேகாதர� எ��தா�
ெசா�லேவ������ற�. நா�� ச�� அ��தமான க�ஞ�� அ��தமான
ம�த���ட. நா�� ச�� ஒ� மாம�த� எ�� எ�த சைப��� எ�னா�
ெசா�ல����. ஒ�நாைள�� ஒ� க�ஞ� ஒ� பா�� எ��னா� அ�
ெப�ய�ஷய�. உ�மைல நாராயணக� 15 நா� எ����ெகா�வாரா�.
அ�ண� ச�� அவ�க� ஒ� நாைள�� ஏற�தாழ 15 பாட�கைள அனாயாசமாக
எ���ற ஆ�ற� அவ��� இ������ற�. அவ� ந��ைடய ச�தாய��ேல
இ��தா� எ�பதா�தா� �ைர�லக��ேல அவ� ����� வர��ய��ைல.
பாட�கைள� பா�யவ�க��� �ைட�த �க� அவ�ைற எ��ய க�ஞ� ச�����
ேபா��ேசர��ைல..எ��யா� ச�� ப��ய ����கைள வா�� த� ேப��
பா�க��� ைவ���ெகா�டா�, எ�ைன அ��க� வ�� ச����க� எ���,
ெரா�ப காலதாமதமாக வ�������க� எ��� ��னா�” எ�� ��னா�.
ம�ப��� ���� ஒ� பாடைல அல�ய �ற� ேபரா. ேக. எ�. ேக. சா�
ேப�னா�.
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“அ�த� ���பேம ஒ� ��தைன� �ர�க�. எதைன�ேம மா�� ����க���ய
ஒ� மர� அ�த� ���ப��� இ���வ�����ற�. நா���� ெப�ைமைய�
ேச��தவ�க�…நா�� ச�� ������ தைலவ�கேளா� �க�க ெந��கமாக
இ��தவ�, எ� �� அள�ப�ய ப��ைடயவ�; அ��க� அவேரா� ேப�வ���,
ெதாட�� ெகா�வ���,அவ�ைடய மைற� எ�கைள� ெபா��தவைர��
�க�ெப�ய இழ��, ச�தாய����� த����� ஏ�ப�����ற ஈ�ெச�ய��யாத
இழ��, த����� ேசைவ ெச�த ந�ச��ர�க�� ஒ�� உ������ட� எ�ற
உண�� நம�� ஏ�ப�����ற�…அவ�ைடய ேசைவைய ெதாட��� நா����
�ைன� ப���ேவா�” எ�ெற�லா� ேப�னா�. ேப��ேபா� எ��ைடய
ெபயைர�� மற�காம� �����டா�.
இ��யாக க��ேகா�� �ற��ைர.
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“நா���� பல �ற���க� உ��. �த� �ற�� அ� ஒ� ��த ��.
த��நா��� ெப��பாலானவ�க� இ�லா�யராக ஆவத��� காரணமாக இ��த
மகா ஞா� (பா�ஷா நாயகமவ�க�.) அ�த ந���ட இ�ைல (இ� இ��
�����ட��� பல ஜமா’அ��க��காக). இைறவ� அ�த ஊ��� ெப�ய அ��
ெச�����றா�. அ�த ம��� �ற�தவ� ஒ�� ஞா�யாவா� அ�ல�
க�ஞனாவா�. ேவ�மா��யாக�� ஆவா�…(����)..நா��� �க�ெப�ய
ஆ��� �லா� கா�� நாவல��, ெச���த��� பாவல��…�லா� கா�� நாவல�
ம�ைர��� ேபா� ேச�ப� ��னா� த� �லைமைய� கா��யேபா� எ�ன
ப��� ேவ��� எ�� ேக�டா� ம�ன�. அத�� �லா�கா�� நாவல�, “��
எம�ேக�� ப��� தரேவ�டா�. த�ழ�ைன��� ப��� தா��. நா�கா�
த���ச�க� அைம���தா��” எ�� ேக�டாரா�. இ� எ�தைன ேப����
ெத���?
“நம���தா� க�ைத எ�றா� ஹரா�, இைச எ�றா� ஹரா�… ��’ஆேன ஒ�
க�ைததா�. இவ� க�ைத ஹரா���றா� (இ� யா��� எ�� உ�க��ேக
இ�ேநர� ெத�������)..இைச ஹரா��றா�… தா�� ந� இைச பா��றவ�.
அவ��� அ�ள�ப�ட ேவதேம இைச வ�வ�தா�. ஸ�� எ�றா� ச��த�
எ�� அ��த�. ெத�யா�, ப���ற��ைல, அைர�ைறக�…தா�� (அைல)
அவ�க� பா�னா� பறைவகெள�லா� அவைர� ���� அம���
உ�கா���ெகா���, அ�வள� இ�ைமயான �ரைல அவ��� அ�லா�
ெகா��தா�. ெப�மானா� அக��ேபா��ேபா� ேதாழ�கெள�லா�
பா��ெகா�ேட ேவைல ெச�தா�க�, ெப�மானா�� பா�னா�க�. �கா��ல
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இ���.
“ப���ற��ைல, அைர�ைறயாக� ப������ எ�லா�ைத�� ஹரா��றா�,
வா�றேத, ச�ேதாஷமாக இ��பேத ஹரா��றா�, மா��கெம�றா�
ச�ேதாஷமாக இ��காேத��றா�” எ�� க��ேகா ெசா�னேபா� எ�னா�
ர��காம� இ��க��ய��ைல. இ�வள� ���கமாக இ�த ஜமாஅ��க����
ஒ�வ� இ�ப� �க�ச�யான �ம�சன� ைவ�க���மா? க��ேகா ேப��ேபா�
ஒ� நா�டாைம�தன�, ’ெப��’�தன� அ�வ�ேபா� தைலகா��னா��, ெரா�ப
ேந�ைமயாக, �ல பாட�கைளயாவ� ப������ வ�� ேப�னா� எ�ப�
����ட�த�க�. இ�த ஜமாஅ�, அ�த ஜமாஅ� எ�� ெசா���ெகா��
�வா����ெகா�����ற அைர�ைறக�� �தான �க�கா�டமான,
�க�ச�யான �ம�சன� அவ� ைவ�த� எ�பைத�� நா� இ�ேக ப�� ெச�ய
�����ேற�.
க��ேகா �����ட மாமா�� பாட� நா�ரா� ம�ைம எ�ற வராத
�ைர�பட���காக ெம��ைச ம�ன� எ� எ� ��வநாத� இைசயைம��
அவ��, ேஷ� �ஹ�ம� அவ�க�� பா�ய ‘ைட���’ பாடலா��.
த�ைச ம�ன� �ராதாப ��� த�தா� ெப�ய�னாரா
அ�� ெந�ச� ெகா�ட நா�� ����க� ���ன� நா�� �னாராஅ
ட���கார� க��யதா�� தவ�சாைல ��ம�டப�
ந� ��தாந��� மஹாேதவ அ�ய� ெகா��தா� த�க கலச�
இ�த பாடைல� ������ நா�� எ�வள� மத ந��ண�க� ெகா�ட ஊ�
எ�பத�� க��ேகா உதாரண� கா��னா�.
இைறவைன யா���� ெத���
ந� இர�� இ�ைலெய�றா�
ந�ைய யா���� ����
வ�ல நாய� இ�ைல எ�றா�
எ�ற �ரபலமான, எ����கைள� �ள��ய பாடைல�� அவ� பா���
ஆத���� ேப�னா�.
அத�� ஆதரவாக ஒ� ஹ�ைத� �����டா�. ெப�மானா�ட� ஒ� ஏைழ
ெச�� த� மக�ைடய ��மண���காக உத� ேக��றா�. உ�மா�ட� ெச��
அ�லா��� ெபயரா� ேக��ேற� எ�� ேக�க�ெசா�ல, அவ��
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உ�மா�ட� ேபா��ேக�க, உ�மா� �ல ெவ���கா�கைள� ெகா���றா�.
அ� ேபாதாைமயா�, ம�ப��� ெப�மானா�ட� �ைற���றா� அ�த ஏைழ.
���� அ�லா� ெபயரா� ேபா� உ�மாைன� ேக�க� ெசா�ல, அவ��
ெச�� ேக��றா�. ���� �ல ெவ���கா�க� அவ���� ெகா��க�ப�டன.
���� ெப�மானா�ட� ெச�� அ� ேபாதா� எ�� அ�த ஏைழ �ைற�ட,
இ��ைற ரஸூ��லா��� ெபயரா� ேக��ேற� எ�� உ�மா�ட�
ேபா��ேக��க� எ�� ெப�மானா� ேக�க� ெசா�னா�க�. அவ� ேபா�
அ�ப�ேய ம�ப��� ேக�க, ��ைட��ற�� �ேய ேபா� உன��
ேவ��யைதெய�லா� எ����ெகா� எ�� உ�மா� ெசா�னா�.
�ய��ேபான அ�த ஏைழ, அத�� �ள�க� ெப�மானா�ட� ேக�க, அைத��
உ�மா�டேம ேபா�� ேக� எ�� ெசா�ல, அவ�� ேபா�� ேக��றா�. அத��
உ�மா�, “இைறவைன யா���� ெத���? நா�க� தவறாகவ�லவா
����ைவ����ேதா�. அவைன ச�யாக� கா��யவ� ெப�மானார�லவா?
அவ�க� ெபயைர� ெசா���ேக�டா� இ�த உலக�ைதேய உ�க����
ெகா��ேபா�” எ�� உ�மா� ��னா�” எ�� கைதைய ����, உ�மா�
ெசா�னைத�தா� க�ஞ� ச�� ெசா������றா� எ�� ���தா�.
��ட���� வ����த பல��� ��ய �ைர�� இர�க� ��ட� நட�த
ேவ�� வ�� எ�� ேதா��ய�. ெரா�ப வயதானவ�க��, �ல இைளஞ�க��
ெத�ப�டா�க�. யா�ேம ஆ�வமாக� ேக���ெகா����ததாக� ெத�ய��ைல.
பா� ேப ந�� ��னா�. கைட�� கண�க�� ���� ���மாக இ��த
சாைலக�� வ�யாக எ�ப� மாமாைவ� ��� வ�ேதா� எ���, அ�ேபாேத
மாமா�� ��வாக அ� இ��கலா� எ�� ப�டதாக�� அவ� ��னா�.
மாமா�� பாட�க� ப�� ஏ�கனேவ எ����ேள�. மாமா ஒ� �ற��
க�ஞ�. ஒ� மகா க� எ���ட நா� ெசா��ேவ�. மாமா ப����ட�
ேபாக��ைல. (ெப�தாக ஒ��� ப��க��ைல). �த� ����
நாவலா��ையயான ஆ��மா எ�ற எ�க� ெப�ய�மா�� ��றாவ�வைரதா�
ப��தா�. ��ன� எ�ப� க�ைத��, இல��ய வைகக�� ெபா��� �ரவ��தன
எ�� ேயா��ேத�. ஒ����ைல. ��� கா�ய�க� இய��ய
வ�ண�கள��ய� �லவ�� ர�த�, ��� அ�. எ�க� எ�லா������ அ�
ஓ��ற�. நா�க� ேவ� எ�ப� இ��க ����? ஆ��மா, ஆ��மா�� ��த
சேகாதர� ஹுைச� �ன�வ� ேப மாமா, ச�� மாமா, காைர�கா�� பா�ய�
எ�ற ப����ைக நட��ய ��� மாமா, பக�� ேப�சாளராக �ள��ய �ரா�
மாமா, க�ைதகளாக எ��ய, ேப�ய கா�� மாமா, �கட�� ���ைர�கைதக�
எ�� �க� ெப��, 80 �ைர�பட�க��� ேம� வசன� எ��, தயா�����
ஈ�ப�ட �யவ� எ�ற அ�ப� மாமா, நா� உ�பட – இ� எ�ப� சா��ய�?
இ� பர�பைர. வ�ண�கள��ய ேவ�� ெதாட���. இ� எ�ெக�ேகா
�ைள��� இ���, இ��� பர��ெகா��தா� இ���ற�. ேப����,
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எ�����. �டேவ நா��� உ�ள�. ேக�கேவ ேவ�டா�. ஊ�� archetype,
���ப archetype இர��� ேச���ெகா���ள�.

மாமா�ட� எ�ேபா�ேம ஒ� ெவ������ �����. �� ��
ேப����ேபா�� அ�ப� ஒ� �ைற ���த�. அைத ம��� ெவ��
ைவ���ேள�. ம�ைம�� மாமா எ�ேபா�� அ�ப�ேய �����ெகா����க
இைறவ� அ�� ��வானாக, ஆ��!
க�ஞ� ஜலா������ எ� ெந�சா��த ந��க�.
மாமா ெமாகேல ஆஸ� �ைர�பட த�� ெவ�ஷ��காக ச�� மாமா எ��ய ஒ�
பாட�. ேமாேஹ ப�க� ெப எ�ற பாட� த��� “காத� ந��கைர��”.
எ�ளள�� ஒ��ன�� ெம�� �சகா�. பா�யவ� �வ�ணலதா. (அ�த� �ர��
இ�� இ�ைல, க�ஞ�� இ�ைல).
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5

நா�� த�த ெகாைட

த�ழக�� த�கா�கைள� பா��� வ�ேவா�
�ய வ� கா�ட� ெசா��� ேக�� வ�ேவா�
இைறவண�க� ��பவ��� எ��� நட���
இர��ந� நாயக��� ஆ� �ைட���
காய� ஏ ஆ� ேஷ� �ஹ�ம� பா�ய இ�த� பாடைல� ேக�காத த�� ெச�க�
�ைடயா� எ�ேற ெசா�� �டலா�. (த�கா �யார� ெச�பவ�கைள� ”க��
வண��க�” எ�� �ைற ��� �ைள�சலைவ ெச�ய�ப�ட சேகாதர�க�
பாட�� ��றாவ� வ�ைய� கவ��க��).

இ�த� பாடைல எ��யவ�
ஆ�ர�கண�கான க�ைதகைள��, இைச�பாட�கைள�� எ��ய நாட��த ஒ�
க�ஞ�. த�ழக அர�� கைலமாம� ��� ெப�றவ�. நா�� ஹ�பா-�����
���� கண�கான ���� பாடக�க��� இைசபட வாழ வ� வ����
ெகா��த க�ஞ� இவ�. அவ�தா� நா�� ச��.
அவேரா� நா��� ஒ� நா� ேப��ெகா����ேத�. அவ� க�ஞரா�ய
உ�வா�ய கால��� எ��ய �ல க�ைதகைள த� ஞாபக������ அ�ேபா�
அவ� ெசா��� ெச�றா�. அைவ இ�வைர ெவ��ட�படாதைவ. அைவக�
ம��ெம�ன, ஆ�ர�கண�கான பாட�கைள எ��ய இ�த� க�ஞ�� க�ைதக�
ஒ�� ெமா�தமாக இ�வைர ��தகமாக ெவ��ட�பட��ைல எ�ப� அவ���
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ச�தாய����� இழ��தா�. (ஒேர ஒ� ��தக� வ�த�. எ�ைன� ேபா�ற ஒ�
�ல��� ம��ேம இ� ெத���!).
க�ஞ� எ��ட� த� �ைன�� ெப�டக������ எ���� ெகா��த
க�ைதக� யா�� ��ட�த�ட அைர ��றா���� ��ன� எ�த�ப�ட
வ�க�. இ��� ப�ைமயாக அவ� மன�� இ����றன! இ� ஒ� ���யமான
�ஷய�. நம�� ஒ� �ஷய� மற�� ேபாவத�� உள�ய�வா�க� ெசா���
காரண�, நா� மற�� ேபாக �����ேறா� எ�ப�தா�! அேதேபால, ஒ�
�ஷய� நம�� �ைன�� இ��பத��� காரண� அத� �� நா� ெகா�ட
��ய�, காத�தா�. ஒ� காத��� ெபயைர மற��ேபான ஒ� காதலைன
ம�த�ல வரலா� க�����றதா?
க�ஞ� ச�� அவ�க�� க�ைதய� காத��தவ�. காத���றவ�. மண��
ெகா�டவ� எ�� ெசா�லமா�ேட�. ஏென�� எ�லா� ��மண வா��ைக��
இ��பாகேவ இ��வைர அைம������ எ�� ெசா�ல ��யா�. அ� கச�பாக
மா�வைத� ப��ய பல ஹா�ய�கைள நா� அ�ேவா�. A man is incomplete
before marriage. After marriage, he is finished எ�� ஒ�� உ��! (எ�வள�
உ�ைம! ஆனா� இைதேயதா� மைன�க�� ����றன�!) எனேவ, க�ஞ�
க�ைதைய� காத��பவ� எ�� ெசா�வேத சால�ெபா��த�. ஏென�� காத�
�ைன�க� எ�ேபா�ேம இ��பானைவ (அ�ப��தாேன?)!
ச�� அவ�க�� பர�பைர பல க�ஞ�கைள��, ெப� வ�க�கைள��, ஆ��க
வா�கைள�� ெகா�ட�. நா�� இ�லா�ய கா��ய�கைள இய��ய
வ�ண�கள��ய� �லவ��, ெட���� அட�கமா������ மகா�க� ச��
���, ஷா� வ���லா�, ஏ�வா� இ�ரா�� ஷா� வ���லா�, பா��ய
ம�ன�ட� தளப�யாக� ப����த வ�� அ�பா� ேபா�ேறா�� க�ஞ�
ச���� பா�டனா� �ைற�� இ��பவ�க�. ேநர��பா�டனாராக அ�ல. வ�சா
வ�யாக. அவ�க�தா� ��ேனா�க�. த��� �த� �தலாக நாவ� எ��ய
���� ெப�ம�யான ��� ஜுைனதா ேபக� இவ�ைடய ��த சேகாத�.
மகா� ச�� ����� �ைனவாக�தா� இவ��� த’அ�ஃ� ச�� ெப�� எ��
ெபய� ைவ�க�ப�ட�. ”ப��க�ெல�லா��ட இ�ப��தா� உ�ள�” எ���
அவ� எ��ட� ��னா�.
க�ஞ�க� �ற�ப��ைல. உ�வா�றா�க� எ�ற வாத�ைத நா� ஏ���
ெகா�ள��ைல. ஒ�வ� �ற��ேலேய க�ஞராக இ���றா� எ�� ெசா�னா�
க�ைத �தான காத��, க�ைத இய��வத�காக �றைம�� அவ�ைடய
�.எ�.ஏ.-�ேலேய இ���ற� எ�� ெபா��. ஏ� எ�லா ம�த�க��
க�ஞ�களாக உ�வாவ��ைல எ�ற ேக���கான ப�ைல� ����தா� இ�த
உ�ைம நம��� ����. யா�ைடய �.எ�.ஏ.-�� (அதாவ�
��வச�ப�ேடாைல என�ப�� ல�ஹு� ம�ஃ���) க�ைத இ���றேதா
அவ�தா� ஒ� �ற�த க�ஞராக த�ைன உ�வா���ெகா�ளேவா, அ�ப�
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உ�வா��� ெகா�ட �ற�, �ற�பா� க�ஞ�க� யா���ைல எ�� வா�டேவா
����! அ�த வைக�� பா��தா�
ச�� ஒ� �ற�� க�ஞ�
அவ�ைடய பா�டனா� வ�ண� கள��ய� �லவ� நா�� கா��ய�கைள
இய��யவ�. சேகாதர� �ன�வ� ெப�� அவ�க� ப�ெமா� ��தக�. சேகாத�
��� ெப�� பா�ய� எ�ற ப����ைகைய காைர�கா�� பல ஆ��க�
நட��யவ�. சேகாத� ��� ஜுைனதா ேபக� �த� �த�� த��� நாவ�
எ��ய ���� ெப�. இ�ெனா� சேகாதர� (த�� �ைற) �யவ�
��கைதக� எ��யவ�, பல ெவ��� �ைர�பட�கைள� தயா��தவ�. பல
�ைர�பட�க��� வசன�க� எ��யவ�. சேகாதர� �ரா� ெப�� ஒ� �ற�த
ேப�சாள�. எனேவ க�ஞ� ச����� க�ைத பர�பைர� ெசா�தாக
அைம����ட�.
ப��� ப��� க�ஞ��� அ�வளவாக இ�ைல. ப��� ப������, ப�ட�
ப������ ஒ�வ� க�ஞராக வள��� அைடவத��� ெதாட�ேப இ�ைல எ��
ெசா���ட ��யா�. இல��ய� ப��தா� ��சயமாக அ� இல��ய�
�றைமைய வள���� ெகா�ள உத��தா�. ஆனா� ந��ைடைய மகா க�க�
க�பேனா, ��வ��வேரா, அ�ல� பார�ேயா�ட ெப�ய ப���
ப��தவ�கள�ல. ஆனா� இத�� ���ல��க�� உ��. உதாரணமாக �த�
�தலாக ஆ��ல��� கா��ய� இய��ய ஜா� ��ட� எ�.ஏ. ஆ��ல�
ப��தவ�. எனேவ க�ஞ� ச���� ப���ப��� ெப�தாக ஒ����ைல எ�ப�
அவ��� �ற�� ேச���� இ�ெனா� தகவலாக ம��� இ���ற�. ’ஒ�னாவ�’
வ��� ப����ேபாேத, ஐ�� ஆ� வய�ேலேய, அவ� க�ைத எ�த
ஆர������தா�.
வ�� ந�ல வ��
இ� ஒ�த மா�� வ��
ம�� ேபா�� ��� ���
மான� ேபா��� மா�� வ��
அ�� மனாரா ேதா�ேத
அல�கார வாச� கா�ேத
எ�� ப��� ப�வ��ேலேய எ������றா�. இ�த வ�கைள� ேக�ட
அவ�ைடய சேகாதர� ப�ெமா� அ�ஞ� �ன�வ� ெப�� அவ�க�, ”அடேட,
வ�ண�கள��ய� �லவேராட ேபரன�லவா” எ�� உ�சாக�ப���� �த���
ஏேதா ெசா�னாரா�. ”க�ைத எ� ம�ைட��� ஏ� இ��ததனா� ப���
ஏற��ைல. எ�டாவ� வைர ேபாேன� எ�� �ைன��ேற�. அ�ேதா�யா�
ப����. ஆனா� பல ப��க� நா� மா����ேத�. பா��, நாடக� எ��
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அைல�ேத�” எ�� ��னா�.
”வ�ண�கள��ய� �லவ�� ஞாபகமாக�தா� நா� ஆர�ப��� வ�ணதாச�
எ�� �ைன ெபய� ைவ��� ெகா�ேட�. மைறதாச�, பயண� ��யா, �ச�
(ச�� எ�பத� உ�டா) எ�ற பல ெபய�க�� எ��ேன�. வ�ண� கள��ய�
�லவ� இ�� வ�� ெபாைறயா�� ��மண� ெச�த �பர�கெள�லா�
ல�ட�� உ�ள ஷ�ஃபா ம�� ���� இ��த�. அ�த �ைல எ��ட�
ெகா�����டதாக ம�� ெசா����ட�. ஷா� வ���லா� நம�� எ�ப�
ெசா�த� எ�ற �பரெம�லா� ஆ��மா (��� ஜுைனதா ேபக�) ����
இ��த�. ஆனா� ���மாமா அைத� கட��� ெகா�� ேபா���டா�” எ��
த� பார�ப�ய� ெதாட�பான ஆவண� தகவ�க� த� ைக���� ேபான� ப��
எ��ட� ��னா�.
�ழ�ைதக� இ��, �தைவயாக இ��த க�ஜா நா��யாைர, �த� மைன�ைய
இழ����த ஷ�ஃ� ெப�� மண�� ெகா�டா�. இ�வ���� �ற�தவ�தா�
ச��. அ�த� கால��� ம�த�க� ம�த ேநய� ம��ேம ��கவ�களாக வா���
வ�தா�க� எ�பத�� ச�� அவ�க�� ��ப���� ந�ல உதாரண� உ��.
ச�� அவ�க��� தா��பா� ெகா��த� நா�� ெப�க�. ”�னா��,
��ப�மா�, ந���ைக எ�ற ஆ��ரா�ட� ெப�, இத�லாம� ஜுைனதா
ஆ���� (��� ஜுைனதா ேபக�) என��� பா� ெகா����ள�. அ�த வைக��
எ� சேகாத� என��� தா� மா��” எ�� அவ� எ��ட� ��னா�. (என���
பா� ெகா��த��ட ல��� எ�ற ஒ� �னவ�தா�தா�. அதனா�தா� ��
என�� உவ�பான உணவாக உ�ளேதா?!).
அ�த� கால��� தா�மா�க� ெப�ற �ழ�ைத��� தா��பா� ெகா��காம�
இ��தத�� இர�� காரண�க�தா�. ஒ�� ச�க ��யான காரண�,
இ�ெனா�� உட� ��யான காரண�. �ஹ�ம� ந� (ஸ�) அவ�க�ைடய
கால��� ெப�ற ��ைள��� தாேய பா� ெகா���� பழ�கேமா வழ�கேமா
இ�ைல. அத�காக �ய��க�ப�� ெப�க�தா� ெகா��தா�க�.
இ����த��� அ�த வைக�� பா� ெகா��த தாயா� ஹ�மா அவ�க�. நம�
நா��� ெப�ற �ழ�ைத��� தா�தா� பா� ெகா��� வ�தா�. அ�ப��
ெகா��க ��யாத ���ைல��, உட� ��யான காரண�க��காக அ�த
ேவைல�� ம�ற ெப�க� �ய��க�ப�டன�. அ�ப��தா� க�ஞ� ச����
நா�� ெப�க��, என�� ஒ�வ�� அைம�தன�. இ�த� கால���
இ��ப�ேபால, தா��பா� ெகா��தா� உட� அழ� ெக�� ��� எ�ற
க�பைன�� அ��பைட�� ெகா��காம� இ��பைத� ேபால அ�த� கால���
ெச�ய��ைல.
ச�� அவ�க�� க�தா வா�� நாடக� �ைற�� த�ைன ஈ�ப��� வள����
ெகா�����ற�. ��மாேவா ��ேயா இ�லாத அ�த� கால��� நாடக�கேள
ம�த��� எ�தான, எ�லா ஊ�க��� �ைட�த எ�ட�ைட�ெம��. அ�ப� 60

நா��, நாக�ப��ன�, ��வா�� ேபா�ற பல ஊ�க��� நட�த பல
நாடக�க��� ச�� அவ�க� பாட�� வசன���ட எ����ளா�. ச��
அவ�க�� பாட�க�� மர�� ந�மண� ந�றாகேவ கம��ற�. ��ல� எ��
அைழ�க�ப��, நா�� மகா� ஷாஹு� ஹ�� அவ�க� தவ� ெச�த கட�கைர�
ப�� ப�� ச�� அவ�க�� பாட� வ�க� (அவ� �ைன����� ெசா�னைவ):
நா�ப� நா� �� �னா� மைல�� ��
ந� �ஸா தவ���க
மைல�� க�க�
ஏ��ைடய ��மாவா� க� ைமயா�
எ�� க�க� ஒ�ெபறேவ
இைறவ� ெச�தா�
கா�ெறா���� கட�கைர��
ம� ேம����
கா�ெரா� நா�ப� நா�
தவ� ெச�ததா�
ஏ��� இ� ம� அ��க� ஒ�ெவா����
எ� ேநா���� ம�����
ஏ� கவைல?
த��ைடய ஆர�பகால க�தா வா�� ப�� அவ� ெசா�னைவ:
”இ�வைர 6500-�� ேம�ப�ட பாட�க� எ����ேள�. �ைறய
நாடக�க���� பாட�க� எ����ேள�, கைத, வசன�, பாட�க� எ��
நாேன இய���� உ�ேள�. நாைக ேப� �ேய�ட�� ‘�தைவ� க���’
எ�� ஒ� நாடக� ேபா�ேடா�. அத�� எ�லா� நா�தா�. அ�� ’ேராஜா
மலேர ராஜ�மா�’ பாட� �க� ஆ��த�� �லதா எ�� ஒ� ந�ைக��
ந��தன�. ேம�-அ� ெம� எ�லா� ெஜ�� ���ேயா����� வ�தா�க�.
’ஹ��ஃ��’ ஆ� ஒ� �பா� ��க� ப�� �பா��� ��ற�. ஃப�� மாமாதா�
தயா��பாள�.
”நா��� ’ச�த��ப�’ எ�� ஒ� நாடக� ேபா�ேடா�. அ�� “����ராேன
ஓ��ேபா� �ஹ�ம� ந��� ெந��� ஒ��� ெகா�” எ�� ஒ� வசன�
வ��. அதனா� ெப�ய கலா�டா ஆன�. ’ேசா�கா�’, ’��ட� 1960’
எ�ெற�லா� பல நாடக�கைள நாைக, நா��, ��வா��, ��ம�க� ேபா�ற
ஊ�க�� ேபா���ேளா�.
”ெச�ைன��, ந�க� ேக க�ண� தயா��த ’ஆன�த ைபர�’ எ�ற
நாடக���� நா�� ஆ��� கா�கா�� பாட�க� எ��ேனா�. கைத, வசன�
’மஹாேத�’ �க� ர��த�”. அ�� �ல வ�க�:
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எ�த� கைதைய� ெசா��� பா�ேவ�
எ� ெசா�த� கைதைய எ��� ����யா� ��ேன
எ�த� கைதைய� ெசா��� பா�ேவ�.
’எ� த�ைக’ நடராச�� நாடக���காக எ��ய பாட�� �ல வ�க�:
�ைன��ேல கல��
கன��ேல ேதா��
�ைலெப�� காத��
ரா� எ�ேக?
அைணயா ஒ� ���
�லேவ � ��
அைடயாள� ெசா��ேற�
நா�� இ�ேக
ம�ைக�� ம� ெமா�க� ேதனா��
அவ� மல� ��க� அைச�� �னா��
த�க உட� மாைல வானா��
அவ� �ைண வ�� த�� ெசா�த� நானா��
வ�ணேமா �����லா மானா��
ஒ� வ��� ெதாைட ப���� �ணா��
��ன இைட உ��ைக தானா�� — அ�
ெத�ற� ப�டா� ஒ��� �ணா��
’ச��தான�’ எ�ற நாடக� நா��� அர�ேக�ய�. அ�� எ� பா�ைட ேமஜ�
��தரராஜ� ெவ�வாக� பாரா��னா�. ெக�டவனா�� ேபான ஒ�வைன
����� ஒ����� அவ�� பா�� பாட�:
ப����ட மர��ைள��
ப�ைச�ெகா� பட�வேதா
பா� எ�ைன �ழ�ேபாேத
பாைவ � ெதாட�வேதா
உ�ள��� நா���தா� த����
இ�த உ�ைமைய உன�� �ேய ெசா����
�டா� ேபானவ�� �டார நா��றா�
ஆகா� என� ெத����
ஆைச�ைன� ேத��றா�
ப� ப��� ேபான� எ� பாைத — எ�ைன
வ�பட� ����றா� ேபைத
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��னா�� தவ� ெச��
��னா�� ����யவ�
எ�றா�� உலக��� ��
ஏளன�ைத� ெபா���யவ�
அவ�:
ப�ட மர� �ல சமய�
ப�ைச ��� வள�வ���
பா� எ�� ேபானவ��
ப�� ெகா�� வ�வ���
உ�ள��� எ� �ைனைவ
�ைத����
இ�த உ�ைமைய உன�� �ேய
உண�����
�டா� ேபானவ�� �டார நா��ேற�
ஆகா� என� ெத����
ஆைச�ைன� ேத��ேற�
ஏென�� ���ற� என�� — நா�
எ���ைர இழ����ேட� உன��
==
வான� க��தத�
எ�� �லேவ � இ�� ந��த எ�
இதய வான� க��தத�
கா�� இட� யா��
கா�ேமக� ��ட�
க�க� ெப�த மைழ
கட��� வள����
மாேன உ� �ைனவா�
��ட� ேபாரா�ட�
���த� எ� வா��
ம��த� உ�ேரா�ட�
�ைணைய� ப�ெகா��த
பாட� �ைலயானா�
ைக�ெபா�� இழ�தவ��
ெம��ெபா�� கைலயானா�
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நான�ேய� க�ேண
�ய��� �ைலயானா�
மண����ேட� உ�ைன
மன�� ஏ� �ைலயானா�
===
”ஏ ேக ேவல� க�ப�� இர�� வ�கைள ைவ�� ெபா�க� வா���� பா��
எ�த� ெசா�னா�. காேவ��� ����� ஒ� ெப� ��வ�ேபால”. அ�த
வ�க�:
ெவ� ��� மாைலக�
ெவ�� �ைர���
�� வ���றா�
இ�ேக ேவ��ய ேப���
வா�� ெகா���ட
ஓ� வ���றா�
இ�ெனா���:
க��ய� க�ெணன
மாவ�� ���க�
��� �த��த�
அ� க�ண�ல ��ச�ல
ெக�ைடக� அ�மா�
���ய��க�
==
”ஏேக ேவல� ெகா��த பாட��கான �ழ� ஒ� ��ா�கார� மைன� இர��
��ைளகைள� ெப��� ெகா��� ��� இற�����றா�. ஒ� �ழ�ைத
எ�ேகா ேபா� ���ற�. இ�ெனா� �ழ�ைதைய ��ா�ேலேய ஊ�ச� க��
தக�ப� சவா� ஏ�� வ�� ெகா�����றா�. அ�� �ழ�ைத��� தாலா��
இ�”:
நட��ற உலக�ைத� பா����ேகா
எ� நட�தா�� அைத ஏ���ேகா
�ம��றெத�லா� �ம���ேகா — மன�
ேசா��� �டாம� ������ேகா
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அ�பா� ெகா�ச� ��க�பா
இ�த அ�பா ெசா�றைத� ேகள�பா
மா��க ஊ�ச� இ�ைல
எ�ற மன��ைற ேபா�� உன��
சாைல�� ஓர��ேலதா�
ந�ம ச�தாய� இ��� �ட��
ஏைழக� ெகா��ப� �ைம
நா� ஏ�க��� வா�� ஊைம
அ�ைன �ம�தா� உ�ைன — இ��
அவேளா இ�ேக இ�ைல
ந�ைம� �ம��� ��
இ� ஏேனா �ள��ட��ைல
அவ���� ெத��� அ��த�
என�� அ�தா� ெகா�ச� வ��த�
��� ��� இ���ற ���
அ� ெவ� வ�� ேபானா�� ேபா��
த�� ெக��� ேப�ற ேப��
பல தவ���� காரணமா��
எ��பா� அைம�த ேதக� — இத��
ஏ� தா� இ�தைன ேசாக�
===
��மைற�� அ�� ெமா��� எ�� நா�� ஹ�ஃபா அவ�க� பா�ய ச��
அவ�க� எ��ய பாட�� ெம��� அவ� எ��ய இ�ெனா� பாட�:
மா�க��� ��க�� / வா�����ப� எ�ன? வ��
ந� மன��ேல காலெம�லா� / �����ப� எ�ன? அ��
ெகா��� வைளயாம� / ப��த பழெம�ன? க�ன�
அைத� ெகா��� ெகா�� ெச�ல / ��� வ�வெத�ன? எ�ண�
எ�ண� ப�மாற / எ�ன இ�� ேவ���? த�ைம
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நா� த�ைம�ேல கல�தா� / எ�ன அ�� ேதா���? இ�ைம
இ�ைம கா�� ேபா� / ஏ�ப�வ� எ�ன? ��ைம
அ�த ��ைம கா�� வ�ைய� / கா�� ைவ�தா� எ�ன? ெபா�ைம
ஆ� �ர�ேடா� / ஏ�வ� எ�ேக? கட��
எ�� ஆைச �ர�ேடா� / ேமா�வ� எ�ேக ? உட��
ேமா�ய�� உட��� / ��வ� எ�ன? ெந���
அ�த ெந��பைண�� ேதக� / த��� மா��கெம�ன?
இைண��, வா��ைக இைண��.
===
எ��யா� ப�� �த� �த�� பா�� எ��யவ� நா�� ச��தா�. அ�த�
பாட�� இ��� �ல வ�க�:
கா��� �வ�த� ��ய கா��..
எ�க� ���� ��ைள / ஏைழக�� ேதாழ�…
�����ற ெபா�ைன� ேபா�ற / �ற�ைத� ெப�றவ�
�� ைவ�க� ெத�யாத / கர�ைத� ெப�றவ�
எ����ற எ�ண���� / அற�ைத� ெப�றவ�
எ�ேலா�� ேபா����ற / தர�ைத� ெப�றவ�
த�னல� க�தாத / மன�ைத� ெப�றவ�
�ரா�ட� எ��� ஒ� இன�ைத� ெப�றவ�
உ�ைம�� வ�வாத / நட�ைத ெப�றவ�
ஒ�ெவா�வ� உ�ள���� / இட�ைத� ெப�றவ�
அத�காக எ��யா� பாரா�� க�ஞ��� 10,000 �பா� ெகா��ததாக�� அ�
த��ட� வ�� ேசர��ைல எ��� அ� பாடைல� பா�யவ��ேக (நா��
ஹ�ஃபா) ெச�ற� எ��� ��னா�.
அ�ஞ� அ�ணா இற�த �ற� அவைர� ப��ய பல� பாட� இய��, அவ�ைற�
�ரபலமான பல பாடக�க� பா�ன�. அவ��� க�ஞ� ச�� இய�� நா��
ஹ�ஃபா பா�ய பாட�க� �க� �ற�தைவ எ�� நா� ெசா�ேவ�.
அவ������ �ல வ�க�:
பாட� 1: ப�� மண� ெதா���ேல.. / � மண��� ெத�ற�ேல
ெகா��� ப� ����ேல / கட� ெவ�� கைர��ேல
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==
பாட� 2: ����� ெச��த உ� �க� எ�ேக / ���ய ெச�த�� ெமா� எ�ேக
���த� ேபா�ெம�� ����� ெகா�டாேயா / ������ இட� ேத��
த���� ெச�றாேயா
ஆைச �ள��கைள அைண�தாேயா / எ�க� அ�ணா உ� த��கைள�
���தாேயா
ேநச�கர� ���� ெந��� எைம அைண�த / நா�கைள ஏ� தா� மற�தாேயா
ஆ�� �றைம அ��� கைலஞ��� / இ��பைத � அ��ததனா�
ஓ�� எ��தாேயா
==
அ�ணா, எ��யா� ஆ�ேயாைர� �க����, காமராஜ�� கா��ர� ஆ��ைய
எ����� — ”�� �� �ேழ இற�� / ம�க� �ர��� இண�� / ஆ�ட�
ேபா�� / ம�க� மா�ட� ேபா��/ நா�ைட� ெக��த� ேபா�� / ெகா�ைள
அ��த� ேபா��” — க�ஞ� ச�� பாட�க� எ����ளா�. ஆனா� அதனா�
அவ� ��க ஆதரவாள� எ�ேறா, காமராஜைர ெவ��தவ� எ�ேறா �����
வ���ட ��யா�. எ�த ���ைல��� ஏ�றவா� த�னா� பாட�க� எ�த
���� எ�பைத தன��� தாேன ������ ெகா��� வா��பாக�தா�
அவ�ைற அவ� க������றா�. அ�பாட�க����� அவ�ைடய அர�ய� சா��
ப�� எ�னா� அ��� ெகா�ள ��ய��ைல. அ� ப�� நா� அவ�ட�
ேக�க�� இ�ைல.
ஆனா� நாடக�, அர�ய� ஆ�ய �ைறக�� அவ� எ��ய க�ைதக� அவ����
�கைழ�� ெபயைர�� ெகா��க��ைல எ�ேற ெசா�ல ேவ���. ஆ��க�
பாட�க�தா� அவைர நாட�ய ைவ�தன. வ���லா��கைள� ப�� அவ�
எ��ய பாட�க��, அவ� எ��ய ம�ற இ�லா�ய� ப��� பாட�க��தா�
அவ��� ஒ� ��ரமான இட�ைத� ெப��� த�தன எ�� ெசா�னா� அ�
�ைக��ைல. �ைற�த� �� இ�லா�ய� பாடக�கைளயாவ� அவ� தன�
பாட�களா� உ�வா�� இ���றா�. இ�� �த�� ����ட ேவ��யவ� நா��
ஈ எ� ஹ�பா அவ�க�. நா�� ஹ�பா அவ�க� ��ரமான ��க ஆதரவாள�.
நாட��த பாடக�. ஆனா� அவ�ைடய ஆர�ப கால� பாட�க�� �க �க�
�ற�பான பாட�கைள எ��ய� நா�� ச�� எ�ற உ�ைம பல����
ெத�யா�. நா�� ஹ�பா��� ச�� எ��ய பாட�க�� �த� வ�க�� �ல:
1. வாழ வாழ ந�ல வ�க���
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2. �ேனாேர �யாயமா மாறலாமா
3. ��மைற�� அ�� ெமா��� �ைள����ப� எ�ன
4. ஓ ெவ��லா, அ�பான ந�க� நாத� எ�ேக
5. அ�� மா��க� த�த எ�க� அ�மேத யா ��தஃபா
6. இ�� வ�� நாைள ேபா�� �ைல�ேல
7. அ�� மண���, அற� மண��� அர� நா��ேல
8. உ� வாச� ேத� வ�ேதா� ஷாேஹ �ராேன
9. அ�த நா�ேல ம�கா நகர� இ��தைத� ேக��க�
10. உ������வைர உைம மறேவேன
11. இைண��லாத அ��� உ�ேவ, ��� ���� ேபா��� ��ேவ
இ�� 3, 7, 9 ஆ�ய எ�க�� உ�ள பாட�க� இ�லா�ய வரலா�ைற மர��
க�ைத�� வ���� ெகா��பைவயா��. (��ய �ைர�� இ�த பாட�கைள
mp3 ேகா��களாக மா�� இைணய��� ஏ�� ைவ�க எ�ண�, இ�ஷா
அ�லா�).
ச�� அவ�க� �ைர�பட� �ைற�� பாட�க� எ�த எ���� ெகா�ட
�ய��க� இ�வைர ெப�ய அள�� ெவ�� ெபற��ைல. ச�யரா� ந��த மகா
ந�க� எ�ற பட��� ”ேகாட� பா�க� ஒ�� ேகா�ைட���தா� ேபா�த�”
எ�ற பாட� எ��னா�. இைறய�ப� ���� எ�பவ� பா�ய�. ஆனா�
�ைறய ஒ� நாடா�க��, ���தக�க��, ஆ�ப�க�� ெவ�வ���ளன. �க�
ெப�ற ெமாகேல ஆஸ� �ைர�பட��� த�� �ேம�-��� அ�பட��� நா��
�க�ெப�ற பாட�க���, அேத ெம��� த��� பாட�க� எ����ளா�.
அதைன இ�ேக காணலா�. இ� த�ர, நா�ரா� ம�ைம எ�ற
�ைர�பட���கான கைத,வசன�, பாட�கைள�� எ��னா�. ஆனா�
பட�தயா��� �ல காரண�களா� ��� ேபான�. அத�காக அவ� எ��ய
பாட�கைள எ�.எ�.��வநாத�, எ�.�.�.,வா� ெஜயரா� ேபா�ேறா�
பா�ன�. �ைர�� அ�பாட�கைள�� வைலேய���ேற�.
ச�� அவ�க� ப��ய ஒ� �� ����
த�ைத : ஷ�� ெப��
தாயா� : க�ஜா நா��யா�
�ற�� — 21.02.36 ெந���கைட� ெத�, நா��
2000 — கைலமாம� ���
�� ����: க�ஞ� ச�� அவ�க� என��� தா� மாமா ஆவா�.
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சமகால ெமா�ெபய���� இ�லா�ய�
பைட�பா�க��

சமகால ெமா�ெபய���� இ�லா�ய� பைட�பா�க��
கட�த 01.10.11 அ�� ��றால��� நட�த இ�லா�ய பைட�பா�க��கான ப�லர��� நா�
வா��த க��ைர
அல�லா அ��� அள�லா அ��� இல��ேமா �ைற�� இ�ய ேப� ேபா��.
அ�ஸலா� அைல���.
இைறய�� க�ம��� வா��ைதக�� எ� உைரைய� ெதாட�����ப� இ�த தைல����
�க�� ெபா��தமான� எ�� �ைன��ேற�. “����லா ��ர�மா ��ர��” எ�ற அர�
வா��ய���� “அல�லா அ��� அள�லா அ��� இல��ேமா �ைற�� இ�ய ேப� ேபா��”
எ�பைத�ட �ற�பான க�தா ெமா�ெபய��ைப நா� இ�வைர பா��க��ைல. த��
இல��ய���� த�� ����க�� ப�� எ�வள� மக�தான� எ�பைத �ள�க இ�த இர��
வ�கேள சா��.
சமகால ெமா�ெபய���கைள� ப��� பா��பத�� �� ெமா�ெபய��� எ�ற கைல ப���
ேபசேவ����ள�. சமகால� எ�� தைல�� ெசா�����தா��, சமகால���� �����
ெகா�ச� ��ேனா��� ேபா�� பா��க ேவ����ள�.
ெமா�ெபய��� எ�ப� ஓ� அ��தமான ஆனா� சவா� ���த கைலயா��. ஒ� ந�ல
ெமா�ெபய��ைப� ெச�வ� எ�தான கா�யம�ல. இர�� அ�ல� பல ெமா�க� ப��ய அ��
ஒ�வைர ந�ல ெமா�ெபய��பாளராக மா���டா�. ெமா�ய�ேவா�, இல��ய�, இல��ய வ�வ
வைகக�, வரலா�, கலா�சார�, ப�பா�, த��வ�, மா��க�, ச�ட� – இ�ப�� பல
�ைறக��� க�சமான ப��சய� ேதைவ�ப��ற�. அ��பைட�� ெமா�யான� ப�பா���
���டாக இ���ற� எ�பைத �ைன�� ெகா�ள ேவ���.
எ�ப� ெமா�ெபய��க ேவ��� எ�� ெத��தா� ம��� ேபாதா�. எ�ப� ெமா�ெபய��க�
�டா� எ��� ஒ� ெமா�ெபய��பாள� அ�����க ேவ��ய� அவ�யமா��. ைம�ேரா

இகனா��� பாட���தக��� “The govt has a big role to play” எ�பைத “அர� �ைளயா�வத��
ஒ� ெப�ய உ�ைளைய ைவ�����ற�” எ�� த�ழா�க� ெச����ததாக பல ஆ��க���
��னா� ��ள� ப����ைக ெச�� ெவ���ட� ெத�����கலா�. வா��ைதைய ம���
பா��தா� இ�ப� அப�தமாக�தா� ேபா� ����. �யத�� எ�ற ெபய�� ேராஜா
ேராசாவான����� அ� த� அழைக�� ந�மண�ைத�� இழ�� த���ற�.
�ல���� உ�ைமயாக இ��க ேவ��� எ�ற ஆவ��, ”Shit, he said” எ�ற வா��ய�ைத
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“மல�, அவ� ெசா�னா�” எ�� ெமா� ெபய��க� �டா�. த���ப���வ� ேவ�, த�ைழ�
ப���வ� ேவ�. அ�த வா��ய� எ��ட� ெகா��க�ப����தா�, அைத நா�, “’அட�ேச’
எ�� ெசா�னா�” எ�� த�ழா�க� ெச����ேப�.
க��� மாணவனாக இ��தேபா� வால� ��வ�� எ�ற அெம���� க�ஞ�ைடய Of Mere
Being எ�ற க�ைதைய “ெவ�� இ��� ப��” எ�� த�ழா�க� ெச����ேத�. ஆனா� அேத
க�ைதைய எ� ேபரா��ய� ஆ�ப�� “��மா இ��ப� ப��” எ�ற தைல��� ஏ�கனேவ
த�ழா�க� ெச�� ைவ����தைத� ப��தேபா�தா� ெமா�ெபய���� அ�பவ� எ�ப��,
ஆழமான உ� வா��த� எ�ப� எ�வள� ���ய� எ�ப� என��� ���த�.
ெமா�யா�க� ெச�பவ�க� ப�பா�ைட�� பய�பா�ைட�� மன�� ைவ�� ெச�ய ேவ���.
காஃ�ைய காஃ�யாகேவ ஏ���ெகா�வதா� அத� �ைவ �ைறய� ேபாவ��ைல. அைத�
“ெகா�ைட வ� ��” எ�� த�ழா�க� ெச���ேபா� அத� அ��த� ேதைவ��லாத
ப�ணாம�கைள எ������ற�! ’��ட� ��’ எ�ற ஒ� பத�ைத �ல ஆ��க��� ���
நா� அரசா�க� க�த�க�� க�ேட�. அரசா�க� யாைரேயா ����ற� எ��தா� அ�ேபா�
�ைன�ேத�. ஆனா� அ� trunk call எ�பத� த�ழா�கமா�! ’�ர��’ எ�றா� ’��ட�’, ’கா�’
எ�றா� ’��த�’ எனேவ ��ட� ��! த�ட�க�� ��ட�க�� அர� ெமா�ெபய����
�ைற�� இ��ததனா� ஏ�ப�ட �ைள�க� எ�� அவ�ைற� ����டலா�!
ெமா�ெபய��ைப ��� வைகயாக� ���கலா�:
1.ெமா�ெபய��க எ�ைமயானைவ,
2.ெமா�ெபய��க க�னமானைவ ம���
3. ெமா�ெபய��க ��யாதைவ.
The meeting begins at 10 am tomorrow எ�பைத “நாைள�காைல ப�� ம��� ��ட�
ெதாட���ற�” எ�� த�ழா��வ�� எ�த� �ர�சைன�� இ�ைல. இ�� கலா�சார� ��கேலா
ேவ��தமான ��ப�கேளா இ�ைல. ெமா�ெபய��க எ�ைமயான� எ�ற வைக��
இ�ப��ப�டவ�ைற� ேச��கலா�.
இர�டாவ� வைக ெமா� ெபய��க� க�னமானைவ. �ல உதாரண�கைள� பா��கலா�.
இ�ரா�� ந��� அவ�கள� மகனா� இ�மா��� இைற��லமான க’அபாைவ� �ன� ��மாண�
ெச�����, “எ�க�ைடய இைறவேன, (உன�காக நா�க� ெச�த இ�ப�ைய)
எ�க�ட���� ஏ���ெகா�வாயாக” (2:127) எ�� �ரா�����றா�க�. இ�� ��மைற��
அர� �ல��� “ர�பனா, தக�ப� ��னா” எ�� ம���தா� இ���ற�. “உன�காக நா�க�
ெச�த இ�ப�ைய” எ�ற வா��ய� இ�ைல. ஆனா� அ� ெசா�ல வ�� அ��த� அ�தா�.
1929-� ெவ�யான ஆ.கா அ��� ஹ�� பா�க��� த�ஜும�����’ஆ� ெமா�ெபய���
இ�. இ� ��பமான, ஆழமான ெமா�ெபய��பா��. அவ�க�� த�ழா�க� ��வ��ேம
இ�தைகைய வா��ைதக��, வா��ய�க�� அைட�����க���� ெகா��க�ப������.
அைவக� ந� ����ெகா�ளைல எ�ைமயா��� ெபா��� ெச�ய�ப�ட உப� ேசைவயா��.
ஆழமான ���� ெகா�ள�� ெவ��பா�மா��. �லவ� எ�ன ெசா�ல �ைன��றா� எ��
����ெகா�டா�தா� ��மைறைய இ�ப�� த�ழா�க� ெச�ய ����.
�ல ஆ��க��� ��னா�, ஒ� கஜைல� ேக�� ��ேத�. யா� பா�ய�, வா��ைதக��
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அ��தெம�ன எ�ெற�லா� ெத�யா�. ஆனா� “பாேவா� பா� ேஹாக�” எ�ற ெசா�க�
ம��� அ�� ப�ல�ைய� ேபால ���ப� ���ப வ�� ெகா����தன. அத�� எ�ன அ��த�
எ�� உ�� ந�றாக� ெத��த ந�பைர� ேக�ேட�. ’பாேவா�’ எ�றா� பாத�க�, ’பா�
ேஹாக�’ எ�றா� ���� ேபா�����றன எ�� ெசா�னா�. ஆனா� ஒ� ெப�ைண அ�த
வா��ைதகைள� ெசா��� ேதா�க� ��ட� ெச�வ� ேபா�ற ெதா��� அ�பாட�
அைம����த�. அ��த� ெத��த ���� அ��த� ��யாம� �ழ��� ெகா����ேத�.
உ�� ஆழமாக� ெத��த இ�ெனா� ந�ப�தா� �ற� �ள��னா�. அ�த� ெசா�க� ’இ�ய�’
எ�� மர�� ெதாட� வா��ய�. ஒ� ெப�, �ழ�ைத உ�டா����பைத அ� ����ற�.
ஏென�� க����க��� பாத�க� ���� ேபாவ���. �ழ�ைத த��ப�, பாத� ���வ�,
அைவ இர����மான ெதாட��, அைத இதா� �����ற கலா�சார� – இைவெய�லா�
ெத��தா�தா� அ�பாடைல �ள��� ெகா�ளேவா ெமா�ெபய��கேவா ����, அ�லவா?
எனேவ ெமா�ெபய��� ெச�வத�� �� அ�ெமா�க�� ��னா� இ���� கலா�சார�,
ப�பா�, மர�� ெதாட�க� ஆ�யவ���� ப��சய� இ��ப� அவ�ய�.
Do not carry coal to Newcastle எ�பைத ”���ப��ேக ல�டா?”, “நா���ேக �லா�ஜானா?”,
“ஆ����ேக ��யா�யா?”, “��றால���ேக ���பதனமா?” எ�ேறா இைதெயா�த ேவ�
வா��ய�க�ேலா த���ப��த ேவ���. ஏென�� இ��லா��� ��கா�� நக��
இ���தா� �ல�க� அ�கமாக ஏ��ம�யா�� ெகா����த�. அத�ேக �ல�க� ெகா��
ேபாவ� அப�தமான ெசயலா����. சாைலெய�லா� த�கமாக இ��த �ைலமா� ந���
ரா��ய���� ப�ச��க த�க�ைத ஒ� த��� ைவ�� எ���� ெச�ற ப���� மன�ைலதா�
ஞாபக� வ��ற�. எனேவ இ�தைகய மர�� ெதாட�கைள த�ழா�க� ெச�ய வரலா�
ெத�����க ேவ������ற�.
Do not flog a dead horse எ�ற ஆ��ல மர�� ெதாடைர “ெச�த பா�ைப அ��காேத” எ���, Do
not cast pearls before swine எ�பைத ”க�ைத��� ெத��மா க��ர வாசைன” எ��� த���ப��த
ேவ���. இ�ேக நா� கவ��கேவ��ய� மர��ெதாட�க�� அ��த� ம��ம�ல, ��க�க��
ெபய�க��தா�. ஆ��ல��� ��ைரயாக இ��த� த��� பா�பாக��, ஆ��ல��� ப��யாக
இ��த� த��� க�ைதயாக�� மா����ற�! இ�த உ�மா�ற� கலா�சார, ப�பா�� மா�ற�.
இைத� ���� ெகா�ளாம� ெமா�ெபய��தா� ����� ���ண��! ���ண�� எ�ப��
���� எ�� ��க� ேக���கேளயானா� அர� ெமா�ெபய���� �ைற�� ப����� த��
உ�க��� வ����ட� �� அ��த�!
��றாவ� வைக ெமா� ெபய��கேவ ��யாத �ஷய�க�. ”��லா டா�� டா��, � �����
ேபா�� வா��” எ�ற பாடைல எ�வள� பா����ய�ேதா� த�ழா�க� ெச�ய �ய�றா��
த��� உ�ள அ��த�, ேக�பவ� மன�� ஏ�ப�� �ள��� ேபா�றைவைய எ�த
ெமா�ெபய��பா�� ஏ�ப��த ��யா�. ”��ேசா�”, “��பா�”, “க��ச�ல ேபாவா”, “ப�ய
உ����வா” ேபா�ற வா��ைதக�� வா��ய�க���ட இ�ப��ப�டைவேய. இவ����
�ள�க� தரலா�. ஆனா� இ�ெனா� ெமா��� அ�ப�ேய ெகா��ேபாக ��யா�.
ேஷ���யைர� த���ப����ேபா� �க�வ�� இ�தா�. உட� �ைட�����ற�. ஆனா�
உ�ைர ேஷ���யேர ைவ���ெகா��றா�!
They were Jung and Freudened எ�ெறா� வா��ய� ேஜ�� ஜா�� எ�ற அெம��க
நாவலா��ய�� Finnegans Wake எ�ற நாவ�� வ��. �ள�கமாக �ல ப��க� எ�தலாேம த�ர,
இ�த வா��ய�ைத� த���ப��தேவ ��யா�. ஏென�� ய�, ஃ�ரா�� ஆ�ய
உள�யலாள�க�� ெபய�கைள �ைன�ெசா�லா�� ேஜ�� ஜா�� இ�ேக �ைளயா��றா�.
ய���, ஃ�ரா��� மனேநா�க� ப�� எ�னெவ�லா� ெசா�����தா�க�, அ�த மா��யான
வைக�� மனதள�� பா��க�ப�டவ�க� எ�� அ�த வா��ய� ெசா�வதாக �ள��� ெகா��
�ள�க� ���� ெகா��கலாேம த�ர, அ�த வா��ய� மா��யானெதா� வா��ய�ைத� த���
த�வ� சா��ய��ைல.
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அ��� நா� கவ��க ேவ��ய� �ல ஆ��ய�� ேநா�க�. அ�த ேநா�க� ��யாம� ெமா�
ெபய��தா� எ�வள� �ற�பாக ெமா� ெபய��தா�� அ� ச�யாக அைமயா�. உம� க�யா��
�பா�யா�-��� ஆ��ல��� பல ெமா�ெபய���க� வ���ளன. ஆனா� உல�� தைல�ற�த
ஆ��ல ெமா�ெபய��� எ�� ெசா�ல�ப�வ� ஃ��� ெஜரா��� ெமா�ெபய���தா�.
ஆனா� உம� க�யா�� �ஃ� ப�மாண�ைத ����மாக� �ற�க��த ெமா�ெபய��� அ�.
அ� உம� க�யா�� உடைல ம��� எ����ெகா�ட�. உ�ைர �����ட�. த��� நா�
அைத ெமா�ெபய��தேபா� இ�த உ��, உட� �ஷய�ைத மன�� ைவ�ேத ெச�ேத�.
ஒ� ெமா�ெபய��� �ல���� ����� உ�ைமயாக இ��க ���மா எ�ற ேக����� நா�
�ைட காண ேவ����ள�. எ�ைன� ெபா��தவைர ��யா� எ�ேற ெசா�ேவ�. �ல
இட�க�� �ல���� இைணயாக��, �ல இட�க�� �ல�ைத�ட �ற�பாக��, �ல
இட�க�� �ல�ைத�ட �ற�� �ைற��� ஒ� ெமா�ெபய��� இ���� சா��ய� உ��. �ல
ெமா�, ெமா� ெபய��க�ப�� ெமா� ஆ�யவ��� �ற���க�, எ�ைலக�, இல�கண�,
சா��ய���க� �த�யன இத��� காரண�. �ல உதாரண�க�:
இமா� க�ஸா��� இ�யா�� ஒ� ப��யாக இ��த ��ஹாஜு� ஆ��� எ�ற �ைல
அ��� வ�ஹா� பாக� ப�த�க�� பாைத எ�ற ெபய�� த���ப��� இ��தா�க�.
‘��ஹா�’ எ�றா� ‘பாைத’ எ�� ெபா��. ‘ஆ���’ எ�றா� ‘இபாத�’ ெச�பவ�க� எ��
ெபா��. எனேவ ‘ப�த�க�� பாைத’ எ�ப�, தைல�ைப� ெபா��தவைர, �ல����
இைணயான� எ�� �றலா�.
அேத அ��� வ�ஹா� பாக� க�ஸா��� இ�ெனா� �லான
இ�ஜா��அவா�அ�இ���கலா� எ�ற �ைல த��க�� அ�பா� எ�ற தைல��� த���ப���
இ��தா�க�. அர��� உ�ள தைல�ைப அ�ப�ேய த���ப���னா� “பாமர�க��கான
��க�� இைற�ய� ெதாட�பான அ���” எ�� ெசா�லா�. அனா� இ�த தைல��
�ளமானதாக��, �ைல� ப��க ேவ��� எ�ற ஆ�வ�ைத� ��டாததாக�� உ�ள�. எனேவ
��� உ�ளட�க�ைத� க���� ெகா�� த��க���� அ�பா� எ�ற தைல��� அ�த �ைல
ெவ���டா�க�. அ��� வ�ஹா� பாக� எ��ய 50 அ�ல� அத��� ேம�ப�ட ��க��
�க ���யமான ��க�� ஒ�றான த��க���� அ�பா�, தைல�ைப� ெபா��தவைர,
�ல�ைத�ட ஒ� ப� ேமலானதாக இ��ப� ெவ��பைட.
In the Line of Fire எ�ற தைல��� பா��தா�� ��னா� அ�ப� ப�ேவ� �ஷ�ரஃ� அவர�
�யச�த� எ��னா�. The Audacity of Hope எ�ற தைல��� தன� அர�ய� வா��ைக ப��
அெம��க அ�ப� ஒபாமா ஒ� �� எ��னா�. அ��ர�ைட�� நா� �ழ�� ப��பக���காக
த�ழா�க� ெச�� ெகா��ேத�. ��� எ�ைல� ேகா��� எ�� ��னத���, ந���ைக��
��வாத�, உ��� ந���ைக எ�� இர�� தைல��கைள ��னத��� ெகா�����ேத�.
ஆனா� �ழ��� �ரதான ஆ��ய� ந�ப� பா.ராகவ� அ�தைல��கைள, ��தக� ��பத��
ஏ�றவா�, உட� ம���� எ��� ந�மா� ���� எ��� மா��ைவ�தா�. அவ� ெகா��த
இர�� தைல��க�ேம ��பைன�� உத�யதா எ�� ெத�யா�. ஆனா� தைல�ைப�
ெபா��தவைர �ல���� இைணயானைவ அ�ல எ�� ம��� எ�னா� ெசா�ல ����.
ப�� 2
சமகால ெமா�ெபய���க� எ�� ெசா���ேபா� �ர� ��� எ���ட� ��யவ�கேள
இ���றா�க� எ�ப�தா� உ�ைம. சமகால� எ�பைத இ�ப� ம��� நா� வா���
ெகா������ இ�ப��ேயாறா� ��றா�� எ�� ைவ��� ெகா�டா�, 19-�
��றா��தா� க�சமான, ���யமான த�ழா�க�க� அ�கமாக வ�த கால� எ�� ெசா�ல
ேவ���. அ�த ��றா��� இ�லா� ெதாட�பான �ைறய ��க�
ெமா�ெபய��க�ப���ளன. ���பாக ��மைற�� ந�ெமா��� பலரா� ெமா�ெபய��க�ப�ட
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��றா�� அ�.

�லா� கா�� நாவல�(1833—1908)
”சமகால ���� ெமா� ெபய��பாள�க�� த�ைத” எ�� நா�� மகா���வா�, ப�ெமா��
�லவ�, நா�கா� த���ச�க��� ந��ர�, �லா� கா�� நாவலைர� ெசா�ல ேவ���.
த��ல��ய���கான நா��� ப�க��� அவ�ட���ேத ெதாட���ற� எ�� ெசா�னா�
�ைகயாகா�. 19� ��றா��� நா��� வா��த ��� ரா�சச இல��ய ஆ�ைமக�� இவ�
�த�வ�. இ�ெனா�வ� எ� ��ேனாரான வ�ண� கள��ய� �லவ�. ��றாமவ� �லவ�
நாயக� எ�� அ�ய�ப�� ெச�� அ��� கா�� ந�னா� ல�ைப ஆ��. �லவ� நாயக� நா��
கா��ய�கைள�� ம�ற இ�வ�� ��� கா��ய�கைள�� ஆ��யவ�க�.

19-� ைமய�ப���� ����� ேபரர����, இர�ய�
ேபரர���� இைடேய ெதாட��� ப�லா��க� �க��த ேபா�ைன ைமய�ப��� அேத
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��றா��� ��ப����, �ரபல ஆ��ல வரலா�� �லா��ய� ஜா�� ���ய� ைரனா���
ஆ��ல��� Omar, A Tale of the War எ�ற தைல��� ஒ� வரலா�� �ைல எ��னா�.
ஆ��ல��� ��� பாக�களாக ெவ�வ�த இ�த �ரமா�டமான �ைல, த��� நா��
பாக�களாக, ப�ேவ� கால�க�ட�க�� ெமா�ெபய���, �றா��க��� ��ேப
ெவ���டவ� �லா� கா�� நாவல�.
ஆ��ல� ெசா�கைள அ�ப�ேய பய�ப���வ�, ெபா��தமான இட�க�� ��ய ெசா�கைள
ஆ�வ�, இ�லா�ய� த��� ப�பா�� வழ��� ெசா�கைள உ�ய இட�க�� ைகயா�வ�,
வ����� இட�க�� �ய த��� �லைமைய ெவ��ப���வ� என நைட�� பல �றைமகைள
ெவ��ப�����ளா� மகா��வா�.
உதாரணமாக �ேயாேடா� எ�ற நாயக�� ெபயைர அ�ப�ேய பய�ப�����ளா�.
’�ேயாேதா�’ எ�� எ�த��ைல. ேஷ���யைர ’ெசக���ய�’ எ���, சா�ர�ைஸ ’ேசா�ரத�’
எ��� த���ப���� ப��த�க� கவ��க ேவ��ய �ஷய� இ�. இ��ைல க�த�ச�
ப��பக� சா��� ���க��� ேபரா��ய� �ர� அ�ப� அழ�ய ம�ப��� ெச�� த����
அ�ய ெதா�டா����ளா�.
ெச�ற 100 அ�ல� 150 ஆ��க�� த��� எ�த�ப�ட பைட��க�, ம��� ெமா�ெபய���க�
யா�� மா��க� ம��� ஆ��க� ெதாட�பானைவயாகேவ இ����ளன. ஆர�ப��� ��மைற��
��ந��� வா���, வா���தா� ெமா�ெபய��பாள�க�� கவன���� வ������றன. �ேழ
ெகா����ள அ�டவைண இைத� ���� ெகா�ள உத�� எ�� ந���ேற�:

வ�ைச எ�

ஆ��

ஆ��ய�

த�ழா�க ��

����

1

1908

கா.�.அ���காத� ரா��த�

அ���’ஆ�

�ள�க உைர

2

1927,31

பா.தா�� ஷா

ஜவா���ஃ��கா�

�ள�க�ைர, 2
பாக�க�

3

1929

ஆ.கா.அ��� ஹ�� பாக�

த�ஜும�� ��’ஆ�

ெபா��ைர

4

S.S.அ���காத� பாக�

��மைற� த��ைர

ெபா��ைர

5

ஈ.எ�.அ��� ர�மா�

அ�வா�� ��’ஆ�

ஏ� பாக�க�

6

P.S.K.�ஹ�ம� இ�ரா��

த�ஜும�� ��’ஆ�

ெபா��ைர
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7

அ�பா�ய�� ஸா�ஹா�

ஜவா��� ��’ஆ�

�ள�க�ைர

8

ேக.ஏ.�ஜா���� ம�ப�

��’ஆ�

�ள�க�ைர

9

எ�.அ�� வ�ஹா�

��’ஆ� த�ஜமா

ெபா��ைர

10

1992

2002

ஏ.������ அ�ம� பாக�

R.அ��� ர�ஃ� பாக� IFT�����’ஆ�ெபா��ைர11 �.ெஜ���
ஆ��������’ஆ�ெபா��ைர
இத�லாம� ��’ஆ���� ந�ெமா�க���� த�ழா�க� வழ��� பல இைணய தள�க� உ�ளன.
�� வ��லான ந�ெமா�க�� ெதா������, ந�க� நாயக��� வா��ைக வரலா�����
ெச�ற ��றா��தா� வ�கா���ற�. �ல ���யமான ெமா�ெபய���க�:

வ�ைச எ�

ஆ��

1

ஆ��ய�

த�ழா�க ��

�.எ�.ேக.�க�ம� இ�ரா��

����

ந�க� நாயக மா��ய�,
தா�� இ�லா�
ெவ���

2

1932

பா.தா��ஷா, ஏ.எ�.�ஹ�ம�
��� பாக�

3

1954

உ�தம பாைளய� எ� எ�
ச�ஹு� �கா� 9
�ஹ�ம� அ��� கா�� ஸா�� பாக�க�
பாக�

4

1964

உ�தம பாைளய�
�.எ�.ேக.�ஹ�ம� இ�ரா��

அ�வா� ��கா���
மஸா��

எ�.எ�. அ��� காத� பா�க�

ச�ஹு� �கா� 3
பாக�க�

5
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��மைற ம��� ந�ெமா�� ெதா���கைள� ெபா��தவைர ெமா�ெபய��பாள� ���ய��லாம�
ேபா�றா�. ஆனா� ம�ற ��க� ெமா�ெபய��க�ப�ைக�� த� ம�த�க�� அவ�கள�
ப�க���� ���ய��வ� ெப���றன.
���� ைச�� இ�ரா��
75��� ேம�ப�ட ��கைள எ����ள மகா ஆ�ைமக�� ஒ�வரான ����ைய� ேச��த
ேபரா��ய� ைச�� இ�ரா�� அவ�க� அ��கலா� ஆஸா� எ��ய ஜுைன� ப�தா� எ���
�ைல� �யாக� என ெமா�ெபய��த��தா�.

மணைவ ��தபா
ப��ைற அ�ஞராக� �க�� இ�ெனா� ெப�ய ஆ�ைம அ��ய� த��� ��ேனா�
கைலமாம� மணைவ ��தபா. நா�ப���� ேம�ப�ட ��க� எ����ள இவ� ெமா�
ெபய�����ைற�� ஆ��ய ெதா�� �ற�பான�. �ென�ேகா ெவ��டான ��ய� இத�,
த�ழா�க� ெப�� ெவ�வ�வ� இவர� ெமா�ெபய���� ப��� ந�ல எ����கா��.
ஆ��ல��� ைம�ேக� ெஹ� ஹா�� எ��ய �க�ெப�ற The Hundred எ�� �ைல ��ேப�
என ெமா�ெபய��� ெவ�����ளா�.
ம.�.உைவ�
இல�ைக� த�ழ�ஞரா�ய இவ�, ம�ைர காமராச� ப�கைல�கழக��� இ�லா�ய� த��
இல��ய� �ைற�� தைலவராக� ப�யா��யவ�. த��, ஆ��ல�, ��கள� ஆ�ய ���
ெமா�க�� எ��� �ற� ெப�ற இவ�. எ�.ஆ�.எ�.�� ந�க� நாயக� �ைல� ��கள
ெமா��� ெமா�ெபய����ளா�.

76

சா�தா��ள� அ��� ஜ�பா�
எ�.ஆ�.எ�. அவ�க� ஆ��ல��� எ��ய Muhammadthe Prophet எ�ற �ைல த���
இைற��த� �ஹ�ம� எ�ற ெபய�� சா�தா� �ள� அ��� ஜ�பா� ெமா�ெபய����ளா�.
ேம������ட ��கைள� த�ர, �க��ற�த உைரநைட ம��� க�ைத ��க� பலவ�ைற பல
இ�லா�ய அ�ஞ�க� த�ழா�க� ெச���ளன�.
ஆ� � எ� க�

கட�த கால��� ���யமான ஆ�ைமக�� ஒ�வ� ஆ��எ� க�.
ெந�ைல மாவ�ட����ள ரவண ச���ர� எ��� ஊைர� ேச��தவ�. 1940-� ஆ�� ஜனா�
��னா எ�ற �ைல ெவ����� த��ல��ய உல�� அ��கமா ஆ��எ�-��

1. ேப��ப ரசவாத�(2008), �தா�� ம�ன� (2009)
ஆ�ய இர��� �க ���யமான ெமா�ெபய��� ��களா��. ��ன� இமா� க�ஸா���
”இ�யா”�� ���கமான ”��யாெய ச’ஆத�” எ�ற பார�க ��� த�ழா�கமா��. (��யாைவ
பார�க �ல������ �த� �த�� ெமா�ெபய��த� ெந����ப� அ��� ர�மா� ஹ�ர�
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அவ�க�. அ�த �ர� �ைட�க��ைல. கால� ெவ��� �த�ய எ�த �பர�� ெத�ய��ைல).
��ன� ெமௗலானா ���� ”ம�ன�” எ�ற பார�க ஆ��க� கா�ய��� �த� பாக���,
2011 பாட�க�� உைரநைட�லான த�ழா�கமா��. ��வ�ச� ப��ஷ�� ெவ���. உம�
க�யா�� ”�பா�யா�”ைத�� இவ� ெமா�ெபய����ளா�. அ����� �ல வ�க�:
ச��ய�ைத� ேபால / ம��� வா�� கச��ற�.
எனேவ, இ��ரா�ைச ரஸ�ைத / நா� ச��ய� எ�றைழ�ேபா�.
ம�ன�ைய த�கைல / ேகா�டா� ���ஹ�ம� அவ�க�� ெமா�ெபய����ளா�க� எ�ற
தகவ� �ைட���ள�. கால�தா� �க ���ய ெமா�ெபய��� இ� எ���, அத� உ�ேள ப�
ெமா�க�� இ��� ேம�ேகா�க�� கா�ட�ப����தன எ��� �ற�ப��ற�. இ�வாறான
���ய த�ழா�க�க�� உ�ள �ர�சைன அத� �ர�க� இ�ேபா� �ைட��� �ைல��
இ�லாத�தா�.
எ� ஆ� எ� �ஹ�ம� ��தபா
எ� ஆ� எ� எ�ற ரா�சச ஆ�ைம�� சேகாதரரான �ஹ�ம� ��தபா அவ�க� அ�லாமா
இ�பா�� ���யமான �த� க�ைத� ெதா��யான ”அ�ரா�-எ-ஹு�” எ�ற பார�க �ைல
த��� ”இதய��� ரக�ய�” எ�ற ெபய�� த�ழா�க� ெச���ளா�.

எ�. அ��� வ�ஹா� பாக�(1933—2002)
நா�� இ�லாம� இ�லா�ய� த�� இல��ய வரலா� இ�ைல எ��றா� எ��தாள� ெஜ எ�
சா�. நா�� த�த எ��தாள�க�� �க ���யமானவ� எ�. அ��� வ�ஹா� பாக�. இமா�
க�ஸா��� அ��� க��லகமாக� ேபா�ற�ப�� ”இ�யாஉ உ�����” எ�ற வா��ய�
�ைல, அர� ெமா������ த�� ��� ந��ல��� வழ��� �ய��ைய 1957-இ�
ெதாட��னா�.
இ�யாைவ ப�� ப��யாக��, க�ஸா��� ம�ற ��க�� பலவ�ைற�� எ�ைமயான
த��� ஈ���� நைட��� ெமா�ெபய���� ெகா��த ெப�ைம என� ஞானா��ய� ஹ�ர�
அ��� வ�ஹா� பாக� அவ�கைளேய ேச��. அவ�கள� ெப��பாலான ��கைள
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ெவ���ட� ��வ�ச� ப��ஷ��. அவ�கள� ��க�� �ல:

1. நாயக��� ந�ப��க� (�ல�: இமா� க�ஸா���
‘அ�லா�� ந�, 1959)

2. நா�� �ப�த�க�,
3. ���க�ப�ட�� �ல�க�ப�ட��,
4. இ�ைம�� ம�ைம��(�ல�: ஸ��� ��யா, 1961)
5. த�ைம�� ந�ைமக� (�ல�:�தா�� உ�ல�,1987)
6. த���� (1988)
7. இைற� ��தைன,
8. இைறய�ச�,
9. இைற����,
10. இைறயாதர�,
11. இைற ந���ைக, 1962.
12. இைறவண�க�,
13. ��தைன�� �ற��,
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14. ெபா�ைமயா��,
15. பாவ ம���� (�ல�: அ�ெதௗ�பா, 1957)
16. பத� ேமாக� (1958)
17. ேகாப� ேவ�டா�,
18. உள� ��ைம(�ல�: �யால��� நஃ��, 1958)
19. ெபா����� �ைற,
20. அ�� எ�� அ��,
21. அ�ேவா அ��ேபேறா,
22. அ��� ெத���,
23. ெபாறாைம ெகா�ளாேத(1958)
24. �ற� ேபசாேத(�ல�: �தா�� �ப�, 1955)
25. ��மண�(�ல�: �தா�� �கா�, 1958)
26. �����க� �����க�(�ல�: அ� அ�� �� மா�� வ�ன� அ� ��க�, 1966)
27. ந�ெல�ண�,
28. உ�ள��� ��ைதக�(�ல�: அஜா��� க��, 1961)
29. ஏக��வ�,
30. பயண��� பய�(�ல�: �தா�� ஸஃப�, 1966)
31. ெச�வ�� வா���(�ல�: ஹு��� மா�, 1965)
32. ேநா��� மா��,
33. ப�த�க�� பாைத, (�ல�: ��ஹாஜு� ஆ���, 1970)
34. ஞான� ேகா�ைட�� தைலவாச� (33�2� பாக�, 2000)
35. த��க���� அ�பா�, (�ல�: இ�ஜா�� அவா� அ� இ��� கலா�)
36. ச�தாய வா�� (�ைலமா�யா ப��பக�, 1992)
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37. இமா� க�ஸா��� க�த�க�
ஐ�ப��� ேம�ப�ட ��கைள வழ��ய அ��� வ�ஹா�, அ�ப�க�� ஞான, ஆ��க�
ப��� இற��னா�க�. இைறநா�ட�ப� 9.9.2002 அ�� இ��லைக� �ற�தா�க�.

ந�ய�ப�� அ��� சலா� (1947)
அ�கமாக அ�ய�படாம� ச�த��லாம� சாதைன ெச��ெகா������ பைட�பா� இவ�.
ஆ����� அ��� உ�ள ந�ய�ப�� எ�ற �ராம�ைத� ேச��தவ�. த��, ஆ��ல�, பார�க�,
���, உ�� ஆ�ய ஐ�� ெமா�க�� பா����ய� ெப�றவ�. �������� ஓேஷா��
ஐ�� ��கைள த�ழா�க� ெச���ளா�. ஆ��க இல��யேம இவர� ஈ�பா�. இவ� எ��ய 43
த�� ��க�� 35-��� ேம�ப�டைவ ெமா� ெபய���கேள. ெமௗலானா ���� �ல
பாட�கைள ”மல�வன�” எ�ற ெபய�� ெமா�ெபய����ளா�. க�ணதாச� ப��பக ெவ���.
அவ�ைடய ஆ��க ��நாத�� �ைல�� ”ஞான� �தற�” எ�ற ெபய�� உ�� �ல������
ெமா�ெபய����ளா�. அவ�ைடய �கர� சாதைன எ�� ெசா�னா� ெமௗலானா ����
ம�ன�ைய�தா� ெசா�ல ேவ���. ம�ன��� ஆ� பாக�கைள�� உைரநைட�� �ல
ெமா� ம��� உ�� த�� ஆ�ய ��� ெமா�க��� ப��க� �ைட��மா� எ��
�������றா�. 2008-� ெச�ைன ஃப��யா �ர�� சா�பாக �த� பாக�� அ��� இர�டா�
பாக�� ெவ� வ����டன. உல�� தைல�ற�த ஆ��க� கா�ய�ைத த����� ெகா��
வ�தத�காக த��லக� இவ���� கட� ப�����ற�. அவர� ெமா�ெபய��� ��க� �ல:
1)

அ�ெப�� ஓைட�ேல

2)

உ�ைமைய� ேதடேவ��ய��ைல

3)

�ள��� �� �ைத

4)

நாரத�� ப�� ���ர�

5)

�ர�� �ைத
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ஆ�ய ஐ�� ஓேஷா�� ��கைள ����� இ��� த�ழா�க�

ெச���ளா�. க�ணதாச� ப��பக ெவ��டாக இைவ வ�தன.
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உ���� இ��த ஒ� �ஃ�� க�ஞ�� �பா�யா��கைள “ஞான� �தற�” எ�ற தைல����
தன� ஞானா��ய�� ஆ��க �ல “ஞான ��ய�” எ�ற தைல���� த�ழா�க� ெச���ளா�.
இவர� த�ழா�க�க�� உைரநைடேய அ�க�. ம�ற ெமா�ெபய���க�:
1)

இ�ெம ஆஜ�,

2)

��தாைன மல�க� (�ஹ�ம� யா�� எ��ய �ல கைதக�� த�ழா�க�)

3)

ச��ய ேவ�ைக (தலாெஷ ஹ� எ�ற ��� த�ழா�க�)

ைந.�. இ�பா�
ஓ�� ெப�ற ேபரா��ய�, க�ஞ� ைந � இ�பா� அவ�க� மைலயாள������ ���யமான �ல
ெமா�ெபய���கைள� ெச�����றா�. ���பாக ச��தான�த�, வயலா� ஆ�ேயா�� க�ைதக�
ம��� ைவ�க� �ஹ�ம� ப��� �ல ��கைதக�. ஆனா� ��தகமாக எ��� வர��ைல.
ர�� �லா�
���� ஜமா� �ஹ�ம� க����� த���ேபரா��யராக இ���� இ�த இைளஞ� இர��
���யமான ெமா�ெபய���கைள� ெச�����றா�:
1)

ரக�ய ேராஜா. இ� ெமௗலானா ���� 76 �பா� வைக� க�ைதக�� த�ழா�க�.

2)
�ஃ� ேகா�பா�க� – ப�தா� ��றா��� வா��த இமா� அ� �ைஷ��� அ�
�ஷால��� �ைஷ��யா எ�ற ��� த�ழா�க�. இராஜா ெவ���2010.
அழகான த��� ��பமான வாத�கைள ைவ��� க��ைரகைள எ�த���வ� இவ�. த���
�ற�த உைரநைட ஆ��ய�க�� ஒ�வராக வர���ய சா��ய� ��க� இவர� எ����
�����றன. �ரப�ச� ��� எ�ற ெபய�� தன�கான ஒ� வைல�தள�� ைவ�����றா�.
எ�.�� �ஹ�ம�
நாக�ேகா�ைல� ேச��த இ�த தகவ� ெதா�� ��ப இைளஞ� ஓ�ய�ட�ச�, கால�ய
ஆ����� �றகான ஆ�ய வா��ைக ப�� எ��ய தா�� அ�, எ�வ�� ச��, இ�பா� அ�ம�,
ம��� ��ம� ேபா�ற �ைழ���தைனயாள�கைள ஒ� ��� �ல� அ��க�ப�����ளா�.
அைடயாள� ெவ���. த� வைல�தள��� �லமாக�� �ைழ� ��தைனயாள�க� பல��ைடய
எ����கைள, க��ைரகைள த�ழா�க� ெச�� வ��றா�. ெமா�ெபய��� �� எ��
��ைமயான �லாக இ�வைர வர��ைல.
நா�� ��
நா� இ�வைர 35 ��கைள எ����ேள�. அவ��� �ல ெமா�ெபய��� ��க�� உ�ளன.
அைவ:

1. ேஹாம�� இ�ய�. �� கா�ய��� த�ழா�க�. �ழ��, ெச�ைன, ஜனவ� 2007. இ�த
���காக 2009-� ஆ��� ந�� �ைசெய��� ெமா�யா�க ��� �ைட�த�.
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2. ந�மா� ����. அெம��க அ�ப� ஒபாமா எ��ய The Audacity of Hope எ�ற அவர�

அர�ய� வா�� ��� ெமா�ெபய��� கன�க�� �ள�க� (��ம�� ஃ�ரா��� The
Interpretation of Dreams எ�ற ��� ���கமான த�ழா�க�.) �ேநகா ெவ���,
ெச�ைன �த� ப��� ஜுைல 2003.

3. ெச�வ� ேச���� ��க�. ��ச�� ெட��ள�. த�ழா�க�. (The Rules of Wealth). �ழ��.
238 ப�க�க�. 2009. �ைல �. 150/-

4. பார�க க�ஞா� ஜலா���� ���� கைதக� க�ைதக� (ஆ��ல������
த�ழா�க�). ச��யா ப��பக� ெவ���, ெச�ைன, 2002.
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���ைர
ெமா�ெபய���க�� காலக�ட�ைத�� ேத��கைள�� பா����ேபா� ஆர�ப��� இ�லா�ய
மா��க��� ��� ஆ��க���� அ�க நா�ட�����ள� ெத��ற�. ப��ப�யாக அ�
வா��ைக வரலா�, �ய��ேன�ற�, ��கால�ய�, இல��ய�, க�ைத என ��வைட��
ெகா�ேட ேபாவைத�� பா��க ���ற�. இ� ஒ� ஆேரா��யமான அைடயாளமா��.
எ�ைமயான த��� எ�ேலாைர�� ெச�றைட�� ெமா�ெபய���க� �ைறய வ�வத��
இ�வைர வ�த ெமா�ெபய���க� ��சய� உத�� எ�ற ந���ைக இ���ற�. ஒ� ந�ல
ெமா�ெபய���� ஒ� ம�பைட���தா�.
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இ�லா�� த��� �ைறவான ெகா��க� வா�க�

இ�த க��ைர � இ�� த�� இத�� ���ைர� �ற��த�� (ஜய வ�ட மல�
2014) ெவ�யா���ள�. �ல மா�ற�க� / ��க�க�ட�. க��ைர�� �ள�
க�� (எ�� �ைன��ேற�). நா� இ�ேக �ல�ற��� ெகா�����பெத�லா�
��க�ப�டைவ. � இ���� எ� ந��. இ�ேக உ�க��காக அ�த ��
க��ைர��. இ�த இத�� பல அ�ைமயான க��ைரக� உ�ளன. உதாரணமாக
ப�� எ��ய “த�� ெச�ல ேவ��ய �ர�” எ�ற க��ைர. வா���
ப���க�.
இ�லா� எ�ப� �� ஏழா� ��றா��� ந�க� நாயக�தா�
ேதா����க�ப�ட மத� அ�ல. அ� ஒ� மா��க�, வா��ைற. அைத ந�க�
நாயக� அ��க�ப��த��ைல. உல�� ேதா��ய �த� ம�த� ஆதா� ஒ�
���மாகேவ ேதா����க�ப�டா�. எனேவ உல�� ேதா��ய �த� மா��க�
இ�லா�. இ����தரான ந�க� நாயக�தா� அ� ப��ரண�ப��த�ப�ட�.
இ� இ�லா��� பா�ைவ.

இ�த� பா�ைவ�� ந�க� நாயக��� வா��ைக வரலா��ேலேய ஆதார�
����கைள� காண����. உதாரணமாக ’அ�லா�’ எ�ற ெசா�.
����க��கான இைறவ� ம��ம�ல அ�லா�. அ�லா� எ�ப� அர�
ெமா��� கட�ைள� ����� ெசா�. அதனா�தா� �ஹ�ம� ந���
த�ைதயா��� ’அ���லா�’ (அ�லா��� அ�ைம) எ�� ெபய�
ைவ�க�ப����த�.
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இத��� த����� எ�ன ெதாட��
எ����களா? இ���ற�. த�� ெதா�ைமயான ெமா�, அத� இல��ய� 2000
ஆ��க���� ேம� பைழைமயான� எ�ெற�லா� நம��� ெத���. ஆனா�
இ�ப� ஆ��க� ஆ����� �ற� ஒ�வ� ஒ� �ர��கரமான க��ைத
��ைவ��றா�. த�� ெதா�ைமயான ெமா� ம��ம�ல, அ�தா� உலக�
தா�ெமா� எ��றா�. அ�ம��ம�ல. �த� ம�த� ஆதா� ேப�ய ெமா�
த��தா� எ�� அவர� 700 ப�க ��� ��வாக சா��கைள ைவ��றா�.
’ெசா��ற��ய�’ எ�ற �� இ�ப�� ���ற�.
ஒ� �ைக�ப��த�ப�ட க��தாக இைத நா� அல��ய�ப��த ��யா�.
அ�க��� தவ� எ�� நா� ெசா�வதாக இ��தா� �ைற�த� 21
ஆ��களாகவ� அேத �ைச�� ஆரா��� ெச����� ���கைள
��ைவ�கேவ���. அ�தாேன �யாய�?
இ�லா��� பா�ைவ�� �த�� ேதா��ய மா��க� இ�லா�. ஓ�
ஆரா����� பா�ைவ�� �த�� ேபச�ப�ட ெமா� த��. இ�த� க��ைத நா�
ஏ���ெகா�ளா��டா���ட வரலா��� க��� நம��� �ல�படாத ஏேதா
ஒ� ����� இ�லா�� த��� இைணவைத நா� இ�ேக பா��க ���ற�.
அ�த இைண�� இ��வைர பல ப�மாண�க�� ெதாட���ெகா����ப�
க���.
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ெமா� எ�ப� ெசா�க��
����ெதாைக அ�ல. அத� ��னா� இ���� ��தைன, கலா�சார�, ப�பா�,
ச�தாய� எ�லாேம அ�த ெமா�தா�. அேதேபால ஒ� மத� அ�ல� மா��க�
எ�ப�� �����ட ேகா�பா�க�, ந���ைகக�� ெமா�த உ�வ� அ�ல.
அவ�ைற ஏ���ெகா��� ம�த�க��� ஒ� ெமா���, ஒ� ப�பா��,
அவ�க��கான �ர�சைனக�� இ����றன. எ�லாமாக� ேச��த�தா� அ�த
மா��க�. ஒ� ��� ��மண� எ�றா� தா� க��வ����� அைத�
���க��யா�. ஒ� ���� ��மண� எ�றா� மா���ைள ெப����
’மஹ�’ ெகா��ப����� அைத� ���க ��யா�. ��யா� சா���வ�
ேவ��மானா� இர�� ேப���� ெபா�வாக இ��கலா�. ஆனா� ேமேல
ெசா�ன� ேபா�ற �ர��ேயகமான �ஷய�கைள ெபா��� ைவ�கேவ
��யா�.
மத� சா��த கலா�சார��, வா��ைற��, அ�த மத� சா��த ந���ைகக��,
உண���க�� அ�த மத� சா��தவ� ேப�� ெமா��� �ர�ப����. அ�
ெமா�ைய, இல��ய�ைத வ��ப����, அத�� அழ� ேச����. இ� த���க
��யாத���ட. த����� அ�தா� நட���ள�. சமய�� இல��ய�� ���க
��யாததாகேவ இ����ள�. இ� இ��யா��� ம��ம�ல, உலெக����
காண ���ற ெபா��த�ைமயா��.
ஜா� ��ட� ஆ��ல��� ’பாரைட� லா��’ எ�� ப��ர��
கா�ட�க�� ஒ� கா��ய� எ��னா�. அ� ஆ��ல��� எ�த�ப�ட ஒ�
���தவ கா��ய�. ��த ைப��� ெசா�லப�ட ஆதா� ஏவா� கைதைய�தா�
அவ� கா�யமா��னா�.
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க�ப� ராமகாைத கா�ய� இய��னா�. அ�
ராம�� கைத ம��ம�ல. அ� ஒ� ைவணவ கா��ய�. ராம�� கைதைய
நா� எ�த �ைன�ப� ஒ� �ைன கடைல ந��� ���க ஆைச�ப�வைத�
ேபா�ற� எ�ற ப�ம�ைத அவ� �த�� ைவ��றா�. ப�ம� அ��தமாக
உ�ள�. ஆஹா, ஒ� �ைனயா� ஒ� கட� ��வைத�� ந��� ���க
���மா?! ஆனா� க�ப� அ�ேக ����ட��ைல. ஒ� ���யமான ���ைச
அ�ேக ைவ��றா�. கடைல பா�கடலா���றா�! ஆமா�:
ஓைச ெப��ய� பா�கட� உ�ெறா� �ைச
ந��� ��ெகென ஆைச ப�� அைறய��ேற�
எ�� ���றா�. ெவ�� கட� பா�கடலான� ஏ�? ஏென�� பா�கட�
����� ப��ைகயா��. அதனாெல�ன எ����களா? ராம� �����
அவதார�க�� ஒ�வ�. எனேவ ஆர�ப��ேலேய க�ப� ெவ� ஜா��ரைதயாக,
ெவ� அழகாக தா� ஒ� ைவணவ கா��ய� வ��பைத� �����டா�.

மத உண���, ெமா� உண��� ���க ��யாதப� இய�ைகயாகேவ
கல�����ற�. அதனா�தா� ��னா� ஜனா�ப� அ��� கலா� அவ�க� எ��
ெச�றா�� ����றைள�� க�ய� ����றனாைர�� ப�� ேம�க��ய
உல��� ேம�ேகா� கா���றா�. அதனா�தா� �க�� உ����� ஏ ஆ�
ர�மா�, ’எ�லா��க�� இைறவ��ேக’ எ�� ஆ�கா� ��� வா��ய
ேமைட�� ’அ�ஹ����லா�’ எ�ற அர� வா��ய��� த�ழா�க�ைத�
��னா�.
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இல��ய� பைட��� �ற� ெகா�டவ�க�, த�ைழ� தா�ெமா�யாக� ெகா�ட
����களாக இ��தேபா�� இ�தா� நட�த�. நட��ற�. த��ல��ய�
ெதா�� ேபா���ெகா�� நட�க ஆர���த�. அழகான தா���
ைவ���ெகா�ட�! அ� த���� ஒ� ��ய ப�மாண�ைத, ��ய அழைக�
ெகா��த�. த�� ��ய ேகாண��� ெச��த�. த���� இ�லா��� ெகாைட
அ�. பகரமாக அேர�யா����� வ�த இ�லா� த�� ேப�ய�. த���
இ�லா�ய இல��ய� வள��த�. எ�ப�ெய�லா� அ� நட�த� எ��
கால��ரம வ�ைச�ப� பா��பேதா, ப�க���� ெச�த அனவைர�� ப���
ேப�வேதா சா��ய��ைல. �லைவ� ���� �ர� ேபால, ஊ� கா��� ஒ�
பலைகேபால இ��ப� ம��ேம இ�ேக சா��ய�. ஒ� �ல ���ய
உதாரண�க� �ல�.
����க� �ய த�� ேப�பவ�களாக�� அர�, உ��, பார�க� ஆ�ய ெமா�க�
கல�த த�� ேப�பவ�களாக�� இ���றா�க�. உதாரணமாக கட�கைரேயார�
ப��க�� வா�� ����க� ேப�� த��� இ�த இர�ைட�� காணலா�.
�லவ� ஆ���� ’நா��� த��’ எ�ற பாட� அ�ப��தா� ���ற�:
‘பா��ர�ைத ஏன� எ�ேபா�
பைழய�ைவ ���ேசா� எ�ேபா�
ஆ��ரமா� ெமா�� �ழ�ைப
அழகாக ஆண� எ�ேபா�
ெசா�ைத�ைர �ற� ெசா���
சாத�ைத ேசா� எ�ேபா�
எ�தைனேயா த�� ����
எ�க���� த�� வழ�ேக.
1966வைர வா��த �லவ� ஆ��� கால�� த�� ம��ம�ல இ�. இ����ட
நா��, நாைக, காைர�கா� ப�க� வா�� த�� ����க� ேசா�, �(�)�ேசா�,
ஆண� ஆ�ய �ய த���ெசா�கைள�தா� பய�ப��� வ���றன�.
நம��� ெத��த �ல ெசா�க� நம��� ெத�யாத பல ப�மாண�கைள
எ��கவ�லைவ. இ��� சமய��� ெகாைட எ��தா� ெசா�லேவ���.
’ெச��� ���’ – இ� ஒ� ��கைத�� ெபய�. எ��யவ� ேபரா. ந�த�சா.
ஒ� ���� இற�� ��டா� அவ� உடைல அட�க� ெச�ய இ�கா����
எ���� ெச���ேபா� எ�ேலா���� ��னா� ஒ� ெப�ய �ட�ப�ட
வ�ட�த��� �ல உண��ப�ட�கைள எ���� ெச�வ� வழ�க�.
இ���சட��க�, �ரா��தைனக� ���த�ற� ஏைழக���� ெகா��க
அ�ப�ட�க�. அ�த வ�ட� த��தா� ெச��. அைத� ���� ெச��� ஒ�
ெபயர�ற அனாைத கதாபா��ர�தா� ெச������. கைத�� அ�த ெச������
இற�����றா�. அவ��காக ெச������வ� யா�? இைத� ப��ய�தா�
கைத. ‘ெச��’ எ�ற ெசா� த���ெசா�லாக இ��தா�� ’ெச��� ���’ எ�ப�
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இ�லா�ய� ப�பா��� �ெறா�ைற� ����� ெசா�லாக மா����ற�.
வ�டார வழ�� எ�� ஒ�����ற�. ஒ�ெவா� ெமா��� பல வ�டார
வழ��கைள� ெகா�����ற�. ‘ப�ய உ����வா�’ எ�� நா��,
நாக�ப��ன�, காைர�கா� ப�க� ெசா�வா�க�. ��வ�கைள ெப�யவ�க�
���� �ைற அ�. அத�� எ�ன ெபா�� எ�� அ�ெப�யவ�க����
ெத�யா�! ‘தட�������ேத�’ எ�ற ெசா���� வட ஆ�கா� மாவ�ட�
ப�க� ‘ேத��ெகா����ேத�’ எ�� ெபா��. ‘ெர�� ம� ேநரமா
நா�����ைய� தட�������ேத�’ எ�� ெசா�னா�� அேத அ��த�தா�!
(இ�ேக ஒ� அ�ைமயான மா�ற�ைத � இ�� ெச�����ற�! நா�
‘நா�����ைய’ எ�� எ�த��ைல, ‘ேவைல�கா�ைய’ எ�� எ�����ேத�)!
இ��த வ�டார வழ��க� இல��ய��� வ�வ� இல��ய��� அ�த�ைத�
�ைற��� எ�ப� தவறான க���. உலெக���� வ�டார வழ���
எ��பவ�க�� ேப�பவ�க�� ெகா�டாட�ப��றா�க�. ���பாக அெம��க
ஆ��ல இல��ய� பைட�பவ�க�. மா�� �ைவ�� ெதாட�� க�ஞ� மாயா
ஆ�ச�, நாடக ஆ��ய� லா��ட� ��� ேபா�ேறாைர உதாரணமாக�
ெசா�லலா�. ஆனா� த��� எ��பவ�க��� ஏ� அ�த ம�யாைதைய நா�
ெகா��க� தவ��ேறா�?
வய��� வ�த இர�� மக�கைள� ��மண� ெச��ெகா��க ��யாம�
���ேலேய ைவ������ ஒ� ���� கா�க� �யாபா� ஹ�ஜு��� ேபாக
�����றா�. ���ப��� உ�ள அைனவ�� ���ப����� மாறாக. மக�க��
��மண� ப��� ேக��� மைன��ட�, ெவ����ழைம ����ெதா�ைக
����வ�பவ�க�ட� யாசக� ேக��� ெச�ேவ� எ�� ���றா� கணவ�.
�ைகயான சமய உண�� எ�ப� உடன�� கடைமைய� ெச�ய�டாம�
த���ற� எ�பைத� ெசா��� அழகான கைத கள�ைத ���க�ம� எ��ய
’யாசக�’.
“ெவ����ழைம ஜு�மா�ல…ஒ�ெவா� ப��வாசலா யாசக�
ேக�ேப�…ஒ�ெவா� ந�ல�யா���ேட�� ேக�ேப�…���ல ெர�� �ம��க
கைரேய�த�� பாவா” எ�� ேக�ேப� எ�� ெசா�வதாக� கைத ���ற�.
இ�� வ�� ’�ம�’, ’பாவா’, ‘ஜு�மா’ ேபா�ற ெசா�க� ����க� ம����
ம��� �ழ�க��� இ���� அர� கல�த த���ெசா�க�. ’�ம�’ எ�ப�
��மணமாகாத வய��� வ�த இள� ெப�ைண��, ’பாவா’ எ�ப� உத�
ெச��� ெப�யவ�கைள�� ����� ெசா�களா��.
’ச�தா’ எ�ற ஃ��ெதௗ� ராஜ�மார�� ��கைத இ�ப�� ெதாட���ற�:
“ப���� ம�ப��� ஒ� ��னா இ���� எ�க ெச��யா�
��னா�பாவா� உ�டா��”.
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ச�தா(ெதா�ைக�� தைலைய தைரைய� ெதா��ப� ைவ�� வண��த�),
��னா(�ழ�ப�), ��னா�பா(��த�பா), ப��(வாச�) ஆ�ய ெசா�கைள�
கவ����ேபா� ஒ� உ�ைம ����. ��த�பா, ப��வாச� ேபா�ற
த���ெசா�க� ��ய வ�வ� ெப���றன.
“நா�� ேந��கட� பா��யாவா இ��ேக�. அவன அ�லாதா� க� பா�க��.
ந�ம ைக�ல எ�ன இ���! எ�ப�� பா� இவன �ன�பாதா� இ���! க��ல
ெகா�� ேபா� க�ைட வ�சா�ட த��கா� ேபா����” எ�� எ���றா�
��கா� தா� த� ’ெப�நா� காைல’ எ�ற கைத��.
’ேந��கட�’ (ேந��ைச), ’பா��யா’ (அர��� ெசா�ல�ப�� �ரா��தைன) ’க��’
(ம�ணைற). இவ��� ’பா��யா’ எ�ப�� ’க��’ எ�ப� அ�றாட� த��
����க� பய�ப�����ற அர�� ெசா�க�. ஆனா� அைவ அர�� ெசா�க�
எ�ற தகவ��ட அவ�க���� ெத�����கா�. அ�த அள��� அ�ெசா�க�
அவ�க� உண�ேவா��, உ�ேரா�� கல����டன. அவ�க��� ெமா�
���ய��ைல. ஒேரெயா� ெசா� ேபா��. அ� ஒ� கா�யேம பா����.
”�மா ஒ�த� ��ப���ட� ஓ� ச������ ����ெகா�டா�க�….அ�த
ஹயா�த�வாென நா� த�� த���� வ�தா�தா� � ஆ��ைள” – ஆ����
’�ழ�ைத’ எ�ற ��கைத�� வ�� ெசா�க� இைவ.
’��ப��’ எ�ப� நா��, நாைக, காைர�கா�, மாயவர�, ����ைலவாச� ப�க
���� ெப�க� அ��� ெவ�ைள �ற, ைதய��லாத 12 �ழ ��கா
மா��யான கா�ட� ேமலாைட. ’ஒ�த� ��ப��’ எ�ப� ேமலாைடைய ம���
���க��ைல. அைத�தா��, ஒ� ெப� இ�ெனா� ெப���
�ைண��லாம� ெவ��� ெச�வைத��, அ�ப�� ெச�பவ� �தான ச�க
�ம�சன�ைத�� ஏளன� பா�ைவைய�� ����ற�. ’ஹயா� அ�வா�’ எ�றா�
ஆ�� அ�வா� எ�ற சாப�. வா��ைற சா��� ெசா�க� இ�ேக அ��த ���
ெப���றன.
அ��பைடயான உற��ைற� ெபய�க��ட ��ய வ�வ� ெப�� ெபா��ட�
உலாவ���றன த�� ���� உல��. �மா (அ�மா), வா�பா (அ�பா), லா�தா
(அ�கா), கா�கா, நானா (அ�ண�) என. த�ழ�லாத அர�, உ��, பார�க�
ெசா�க� த�ேழா� கல�� உ�மா�ற� அைட��றன.
மஹா��வா� �லா� கா�� நாவல�� (1833-1908) பைட��கைள அர�
நா��டைமயா����ள�. அவ� நா�கா� த���ச�க� ம�ைர�� அைம�தவ�.
அவ� எ��ய 11 உைரநைட� பைட��க�� எ���, 14 க�ைத� பைட��க��
ப��� சமய� சா��தைவ. நா�� ஆ�டைக ம��� இ�லா�ய மகா�க�,
அவ�கள� ஊ�க�� �ற�� ப��யைவ. ப�ென�டா� ��றா���
��ப���� வா��த �ச� வ�ண�கள��ய� �லவ� ��� கா��ய�க�
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பைட�தவ�. அைவ ���ேம இ�லா�ய மகா�கைள� ப��யைவ.
ஆனா� ����க� பைட��� எ�லா இல��ய வைகக�ேம சமய�
சா��தைவயாக இ���� எ�� ெசா�ல��யா�. சமய� சாராத, சமய� தா��ய
ெபா�வான �ஷய�க�� அவ�களா� ������ எ�த�ப���றன.
நா� மற�க��டாத ஒ� த�ழ�ஞைர�ப�� இ�ேக ����ட �����ேற�.
அவ�தா� �� கா�ய�கைள ஒேர ேநர��� ெச�� ச���ர� பைட�த
அசாதாரண ஆ�ைமயான சதாவதா� ெச���த��� பாவல�. அவ�ைடய
சதாவதான� எ�வள� �ய�����யேதா அேத அள� �ய�����ய�தா�
அவர� த�ழ��� �லைம��. ம��ய அர� அவர� உ�வ� ெபா��த தபா� தைல
ெவ���� அவைர ெகௗர��த�. த�ழக அர� அவர� ��கைள
நா��டைமயா�� ெகௗர��த�. த�ழ�களா�ய நா� அவைர� ப�� இ���
��வாக�� ஆழமாக�� அ���ெகா�ளேவ��� எ�ப�ட� அவர� �கைழ��
பர��த� ேவ���. வ�ளலா�� பாட�கைள ம��பா அ�ல, அ��பாதா�
எ�� வா��� ெவ�ற ேமைத அவ�. அவர� த����லைம�� ஒ�
எ����கா��. ஒ� �ைற �ேலைடயாக கட�� வா���� பா��ப� அவைர�
ேக���ெகா�டா�க�. உடேன அவ�
�ரமா�ைடயா� ெச�மா வ�ைய� / �ரமா �ைனவா� �ரேம ப�வா�
பரமா தரவா ப�கா��கா� / வரமா தவேம ம�வா� ெபா�வா�
எ�� பா�னா�. ��ன� அவேர இைத �ள��னா�. ’�ர� ஆ�ைடயா�’
எ�ப� தைல�� க�ைகைய� ெகா�ட �வ� எ���, ’�ர� மா� உைடயா�’
எ�ப� மா�ப�ட தைலைய� ெகா�ட கணப� எ���, ’�ர� ஆ�ைடயா�’
எ�ப� ஆ� தைலகைள� ெகா�ட ��க� எ���, ’�ர� ”ஆ�” உைடயா�’
எ�ப� ��வர�க��� தைல�பாக� கா�� ஓட ப��ெகா������ ��மா�
எ���, தைலயாய ந�வ�கைள உல���� கா��� அ�லா� எ��� ஐ��
ெபா��கைள �ள��னா�! சமய� சாராத ஒ� த�� இமய�ைத அவ�� நா�
பா��க ���ற�.
இ�ெனா� உதாரண� ��� ஜுைனதா ேபக�. �த� �த�� நாவ� எ��ய
���� ெப�ம� அவ�தா�. (நா� த��� �த� நாவைல� ெசா�ல��ைல).
உேவசா ���ைர�ட� 1938� ஆ�� ெவ�வ�த ’காதலா கடைமயா’ எ�ற
அ�த நாவ� ���க ���க த��� ெபய�கைள��, த��� �ழைல��, த��
இளவரச�� காதைல�� ச�க�கடைமைய�� கைத�களமாக� ெகா�ட
கல�படம�ற �ய த��� எ�த�ப�ட ��ன�. எ��யா�� ’நாேடா� ம�ன�’
�ைர�பட� கைத�� அ� ��தாக இ��த� எ�ப� �வார�யமான வரலா�.
��� ஜுைனதா ேபக� ��றா� வ��� வைரதா� ப��தா� எ�ப�
����ட�த�க�.
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க�ப�� ெப�ைமகைள த��நா� பரவலாக அ��த ெகா�ள வ�வ��தவ� ஒ�
���� அ�ஞ�. அவ� ேவ� யா�ம�ல. மைற�த ெச�ைன உய� �� ம�ற
தைலைம ��ப�யாக இ��த � � இ�மா��தா�. க�பைன� ப��ய அவர�
ெசா�ெபா��க�� ��க�� கால� கட�� வா�பைவ. க�பராமாயண�ைத
�த� �த�� ெம��ய உ��யான தா�� ஒேர �லாக ெவ���டவ��
அவேர.
இய��னராக�� �ைர�பட� தயா��பாளராக�� இ��த ஏ ேக ேவல� ஒ�
க�ஞைர� ����� ஒ� �ழைல� ெசா�� பாட� எ���ேக��றா�. கா����
����� இர�� ெப�க� �ர�� வ�� �ைர�ப��� பா���றன�. க�ப��
ஈர�கைள� ெசா�� அைத�ேபால இ��கேவ��� எ��� ���றா�. க�ஞ�
உடேன, ஆமா�, உடேன எ���ெகா���றா� இ�த வ�கைள:
ெப� 1: ெவ� ��� மாைலக� ெவ�� �ைர��� �� வ���றா�
இவ� ேவ��ய ேப��� வா��ெகா���ட ஓ� வ���றா�
ெப� 2; க��ய� க�ெணன மாவ�� ���க� ��� �த��த�
அ� க�ண�ல, ��ச�ல, ெக�ைடக� அ�மா�, ���ய��க�
இ�ப� எ���ெகா��தவ� கைலமாம� க�ஞ� ச��.
அ�ம��மா? “கா��� �வ�த� ��ய கா��” எ�� ெதாட�� “எ�க� ����
��ைள / ஏைழக�� ேதாழ� / த�க �ண��ள கைல ம�ன� / ம�க� �லக�
எ�க� எ��யா� அ�ண�” எ�ற பாட�, “����� ெச��த உ� �கெம�ேக /
���ய ெச�த�� ெமா� எ�ேக / ���த� ேபா�ெம�� �����ெகா�டாேயா
/ ������ இட� ேத�� த���� ெச�றாேயா” எ�� அ�ஞ� அ�ணா��
இற�� ப���� �ைறய க��� பாட�கைள எ��யவ�� இவேர.
1964-� ஆன�த �கட�� �யவ� ’�ைஜ�� வ�த மல�’ எ�ற தைல��� ஒ�
���ைர�கைத எ��னா�. அ�� சா� எ�பவைள ���ண� ந���� எ�ற
ெச�ைட�கைலஞ� காத���றா�. ஆனா� சா� ஒ� நடன�கைல� எ�ப�
அவ���� ெத�யா�. ஒ� நா� அைத அவ� ெத���ெகா��றா�. அவ�
ெச�ைட வா��க அவ� ஆ��றா�. அ�த �க���ைய �யவ� இ�ப�
வ����றா�:
”அ��தபதாக, கா�த��க ���ைரகைள வல� இட� ைககளா� அல��யமாக�
���� ஒ�ைறெயா�� ���ய �ர�களா� ெதா��� ெதா��, ேம��
��மா�� ெகா�� ேபா� ைத…ைத எ�� �ள�ப����, ��ைத…��ைத..
எ�� ��த���� ����, ம����ட கா�க�ட� வல�ைகைய அலப�ம
���ைரயா� மா������ ��ேன ெகா���, �� வா�� ��பதாக
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���ைர�ட� ைத…ைத… எ�� அழகாக� ��ன� ேபா��� ேபா�, அ�ச�
ஹ�த�கைள� ெச��, அ� அ��ைம ேபா�� அ�த� க�டமான அலா��ைப�
ச��� �ரம��� அவ� ெச�� ���தேபா�, ���ண�� �க��� ஒ�
�ர�� �ர�ய�. இ�தைன ெப�ய கைல� ெச��யா சா�? இ�ப�ெயா�
ெத��க� கைலய�சமா அவ�ட� ேத�� ���ற�?”
ேகரள� ���ல��� நட��ற� இ�த�கைத. ஒ� ெச�ைட ம���
நடன�கைலஞேர ��கைத எ��யைத� ேபால இ�வள� �லாவா�யாக
எ������� �யவ� ஒ� த�� ���� எ�ப� எ�தைன ேப����
ெத���?
நா� �����ட மஹா��வா� �லா� கா�� நாவல�, வ�ண�கள��ய�
�லவ�, �லவ� ஆ���, ��ப� � � இ�மா��, ��� ஜுைனதா ேபக�, க�ஞ�
கைலமாம� ச��, �யவ�, ஆ��� ஆ�ய அ�தைன ேப�� நா���கார�க�
எ�ப� ஆ�ச�யமான உ�ைம.
இ�க��ைர�� நா� உம�� �லவ� ேபா�ற ெவ�வாக��, பரவலாக��
அ�ய�பட மகா ஆ�ைமகைள� ப�� ேவ��ெம�ேற ேபச��ைல. த�ழா�
இ�லா� ெச������ற�. இ�லா��� �ல� த�� வள������ற�. இ�ப�
த�� எ�க� ெமா�யா��, இ�லா� எ�க�� வ�யா�� எ�ற பாட�தா�
எ�வள� உ�ைமயான�!
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��ட ெபா��ஷ�

என�� ந�ப�க� ஒ��ல�தா� உ��. அ�� ஆ���� ஒ�வ� (இைத அவ�
ம��கலா�. அ�த உ�ைம அவ��� உ��தாேன)! எ�ப�க�� நா�க�
க�த�க� ஒ�வ��ெகா�வ� அ�கமாக எ��� ெகா�ேடா�. இ�ேபா� எ�
ைகெய��ைத� பா��தா� என�ேக ஆ�ச�யமாக�� வா�� வா��யாக��
வ��ற�. லா�டா�-����தா� ந�� ெசா�ல ேவ���. �ல ஆ��களாகேவ
என�� 102 �ர�க� வ����டன. �ேபா�ைட�தா� ெசா��ேற�. அவ�ைற�
ெகா��தா� இ�த க��ைரைய��ட ’அ����’ ெகா�����ேற�. (இ�த
ெசா��� ஆ����� �க�� ���த ெசா�)! ச�� ேபான����� அவ�ைடய
��தைனெய�லா� ஒேர ’�ைச’ைய ேநா���தா� இ��� ெகா�����ற�
(ஆமாமா, கஃப��லா�ைவ�தா� ெசா��ேற�)!
ச� �ஷய���� வ��ேற�. அ�த� கால��� — ஐ �� எ�ப�க�� அ�ல�
எ�ப�க�� கைட��� — நா�, ஆ���, சா� �ேவ�தா எ�லா�� க�த
‘இல��ய�க�’ பைட�ப�� �க���ரமாக ஈ�ப����ேதா�. சா� 50
ப�க�க��ட எ��வா�. ஆ��� ச������� எ��வா�. நா�� ப��க�
’ேபா�ேவ�’ (இ�த வா��ைத�ட…ச�, ேவ�டா�).

அ�த� க�த�கைளெய�லா� ஓ�ைட ேபா��� ப��ர�ப��த� ��ய ஒ�
ேகா��� ைவ����ேத�. அ�� சா��� க�த�கெள�லா� எ�ேக ேபா�ன
எ�� ெத�ய��ைல. (ந�ல ேவைள, அைவக� காணாம� ேபா�ன). ஆ���,
தா�, நா� �ழ�கைர க����� ப� ���தேபா� எ�ேனா� ப� ���த
க�ஞ� அ�ப� அ� ஆ�ேயா�� க�த�க�� அ�� இ��தன.
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ேந�� இர� சா��ட� ேபானேபா�, �ைறய ேகா��க� ேபாட�ப����த ஒ�
ெப�ய ைபைய� ெகா�� வ�� கா��ய எ� மைன�, ��ைட� ��த�
ப����ேபா� அக�ப�ட� எ���, அ�� என��� ேதைவயான� ஏ��
இ���றதா எ�� பா����ப��� �� ைவ�� ���� ெச�றா�.
நா� ஒ�ெவா� ேகா�பாக� �ற�� பா��ேத�. �லவ��� எ� கைதக�,
க��ைரக�, க�ைதக�� ெஜரா�� இ��தன. ேதைவயானைதெய�லா� வல�
ப�க�� ேதைவ��லாதைதெய�லா� இட� ப�க�� ைவ��� ெகா�ேட
வ�ேத�. (எ� எ��ெத�லா� இட� ப�க�தா�).
அ�ேபா�தா� அக�ப�டன ஆ���� க�த�க�.
எ��தா அ�! ஆ����� பல �றைமக� உ��. ஓ�ய�, பாட� பா�வ�,
எ���, ேப�� என. எ��ேம

அவ� ��ைமயாக� த�ைன ஈ�ப���� ெகா�ள��ைல. த� �றைமக��
எைதயாவ� ஒ�ைற� ெகா�� த�னா� ெவ��கரமாக இ��யா�� வாழ
���ெம�ற ந���ைக அவ��� ஏ� வராம� ேபான�, எ�� என�� இ���
��ய��ைல. அவர� எ���� ��ட�� ேக��� ெகா���தா� �ட���.
ஓ�ய�. அ� ஒ� அபாரமான �றைம. அ�� ஆ��� ஒ� இய�ைக ஓ�ய�.
உ�கைள� பா��த மா��ர��� இ��� ��� ��ட�க�� த��பமாக
ேகா�ேடா�யமாக வைர�� ��வா�. அவ� ��� �வ� ��வ�� ெஹ��
ேட�� ேதாேரா, ேஷ �ேவேர எ�� இ��ய� இ��� வைர��
ைவ����பா�. அ�ப� ஒ� அபார �றைம. அவ�ைடய ேகா�ேடா�ய�க��
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அ�� அவ� கா��� ��ெய������� எ�ேபா�ேம அச��பைவ.
அவ�ைடய எ��ைத� ப���� ெகா�ச� ெசா�ல ேவ���. எ��� எ�றா�
இல��ய� �றைம அ�ல. அ� ப�� நா� இ�ேக ேபச��ைல. அவ� எ���
�ைற. ஒ� ேபா�� கா��� அவ� எ��னா�� க��� ஒ���ெகா�ள
ேவ��� எ�ப� ேபா�ற அழகான எ����க� அவைர�ட� ெபா� எ����
எ��ய ஒ�வைர நா� இ�வைர பா��க��ைல. அ�வள� ��னதாக��,
அ�வள� அழகாக�� எ�த ���� எ�� அவர� க�த�கைள� பா����தா�
நா� க��� ெகா�ேட�.
அக�ப�ட ஆ���� க�த�க�, வா��� அ�ைடக� �த�ய� என�� பைழய
�ைன�கைள� �ள�� �����டன. அவ�ைடய பைட��� �றைம�� — நா�
அவ�ைடய மகைன�� மகைள�� ப�� இ�ேக ெசா�ல��ைல —
ஒ�வைக�� அவ�ைடய வா�பா காரண� எ�� ெசா�லேவ���. என��
அ���ய ஒ� க�த��� அவ�ைடய வா�பா அவ���� பா�����த ெப�ைண�
ப��� �����டைத எ�����தா�. அைத அ�ப�ேய �ேழ த��ேற�:

உம��� ேத��ெத������� ெப� ேகா�ைட�ேல �����தவ�க�� வா��.
ேகாேலா��ய ���ப��� பர�பைர. ��னா� ஆ�ந��, தைலைம ��ப��மான
ஜ��� அவ�க�� உட� �ற�த த�� மக�. தரமான ேத��. �க� ��க
���ப�. ‘ெப���� ஆைச�ப�, அ�ல� ெபா���� ஆைச�ப�’ எ�ப�
பழெமா�. அழ�� ெத�வ�ைத� காணலா�. ஆ�டவைன� பா��கலா� எ�ப�
அ�ஞ� ெப�ம�க�� வா��. அ�த வைக�� ெபா�ைன� த�����
ெப�ைணேய, அழைகேய ேத��ெத������ேறா�. நா��� அழ� ��க
ெப�க� நா�� எ�� ைவ��� ெகா�டா� அ�� தைலம தா��� த��
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இ�த� ெப�����தா� உ��. இ� ஊ�� ஏேகா��த அ���ராய�.
�� ஓ�ய� — எ��தாள�. உம� ரசைன�ேக�ற ெப�ைணேய எ�க�
ம�மகளாக ேத��ெத������ேறா�. த�� ஆ�சார�ப� ெசா�வதானா�
ல���ையேய ����� அைழ�� வ�����ேறா�…
வா�பா�� க�த�!
எ�� என�� அ���ய, ‘ப�� ேபாடாத ரஃ��� �� வ�ட வா����க�’ எ�ற
வா���� க�த��� ��னா� ���கமாக — ஐ ��, ���� ���� —
எ�����தா� ஆ���.

நா�� த�� ����க�� த�� ஈ�பா�ைட��, த��� �லைமைய��
இ������ வாசக�க� உண��� ெகா�ளலா�. ���யமாக ஆ���
வா�பா�� க�த��� கைட� வ�. அ� அவ�க� எ�தைகய அ�ைமயான ம�த�
எ�� என��� ெசா���ற�. (எ�ன, ச�யாக ஒ� மகைன வள��ெத��காம�
�����டா�க� எ�ற வ��த� இ��க�தா� ெச��ற�, எ�ன ெச�ய?
ல�ட���� ேபா� ����ற� எ�� ெசா�� ஓ� வ��, �பா� ேபா� மண�
����� மன� ����� ெவ�� ெகா����பவைர ேவ� எ�ன ெசா�ல!)
அவ� வ�பா எ��ய கைட� வ�கைள� ப��� �ல� ெகா��பைடயலா�. நா�
‘வண�க�’ எ�� எ��ய ஒ� வா��ைத�காகேவ சேகாதர��வ இண�க�
ேவ�டாெமன ெகா��பைட�த ���க�, ஸா� ���க�, உ��. அ�ப��ப�ட
ச�தாய� சேகாதர�க��� வண�க�����ய அ�லா� ’�தாய�’ ெச�ய
ேவ��ெம�� ேவ��� ெகா�வைத� த�ர எ�னா� ேவ� எ��� ெச�ய
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��ய��ைல.
ஒ� க�த��� எ�க� ஞானா��ய� ஹ�ர� மாமாைவ அ�ப�ேய க�த���
உ�ேளேய ’வா�ட� மா��’ மா�� வைர����தா�. அ� இ�ேபா�� பா��க
�க�� �ர�����வதாகேவ இ���ற�. (ேமேல ெகா������ேற�).

அவ�ைடய க�த�க� அைன�ைத�ேம �ேக� ெச�� ’ேபாடலா�’ — �ேச,
ஆ������ ���த இ�த வா��ைதேய அ��க� வ��ற� எ�ன ெச�ய ? —
எ�� பா��ேத�. ஆனா� அ�� அவ� �ழ��ய �ல வா��ைதக� வய�
வராதவ�க��� ம��� எ�பதா�, வய� வ�த உ�க��� ேவ�டாெமன
அவ�ைற� த������ேட�!
பா������ எ���க�.
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9

ப��ரண அழ�ய ��மா��

எ�.ஏ.ேக.க��� ��ம� இ�த மாத� ெவ���ட �லா� மல�� (ஜனவ� 26,
ஞா�� 2014) ெவ�யான எ� க��ைர இ�. உ�க� பா�ைவ��.

ம�த�க��� வ�கா��யாக, ���தாரணமாக
எ�தைனேயா ெப�ய ம�த�க�, மகா�க� இ������றா�க�. எ�ப�
வாழேவ��� எ�� த� ெசா�லா�� ெசயலா�� க���ெகா����ளா�க�.
அவ�க� அ�தைன ேப�ேம ேபா��த����யவ�க� எ�ப�� ச�ேதக��ைல.
சா�ர�ைஸ எ����ெகா�ேவா�. ���� �ற�பத�� ஏற��ைறய 400
ஆ��க��� ��� வா��த �ேர�க த��வ ஞா�. அவைர� ெபா�யாக� ��ற�
சா��, �ைற�லைட��, �ஷ� ���� உ�� �ற�க ேவ��� எ��
த�டைன�� அ��த� அ�கால�� அர�. சா�ர�� அைத ஏ���ெகா�டா�.
ஆனா� �ைற�காவல�க��� அவ�ைடய �ட�க� ல�ச� ெகா���
ைவ����தன�. �ைற����� அவ� த���க�� அவ� வ�ெச�தன�.
ஆனா� சா�ர�� அைத ஏ���ெகா�ள��ைல. மரண�ைத� ப��ய பய�
என���ைல எ�� ெசா����டா�. அ�ம��மா? �ஷ�ைத அவேர எ�த�த
அ�ச�� இ�� அ���னா�. அவர� உட� ெகா�ச� ெகா�சமாக
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மர���ெகா�ேட வ�த�. ����� ேமலாக. கா�க� ��ைமயாக மர�த�ட�
உ�கார ைவ�க�ப�டா�. கவைல�ட� அவ�ைடய �ட�க�, “ஐயா, தா�க�
இற�த �ற� உ�க� உடைல எ�ன ெச�யேவ���?” எ�� ேக�டன�.
அத�� அவ�, “எ�ன ேவ��மனா�� ெச���க�. ஆனா� அ� நா� எ��
�ைன���ெகா�ளா��க�” எ�� ப�� ��னா�! ஆஹா, எ�ன அ��தமான
ப��! நா� எ�ப� உட� அ�ல எ�ற உ�ைமைய இ���கண����ட
மற�காம� ம�க��� எ���ைர�த ெப�ய ஞா� அவ�. அேதா� அவ�
அ�����த ���ேடா எ�பவ�ட� ஒ� ேவ��ேகாைள ைவ�தா�. “���ேடா,
அ����யஸு�� நா� ஒ� ேசவைல ப� ெகா��கேவ���. இ���
ெகா��க��ைல. அ�த� கடைன� ����ெகா�����, மற���டாேத” எ���
ெசா�னா�!
என�� இ����த� �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�க�� ஞாபக� வ�த�. இ�த
உலைக� ���� ெச�வத�� �ல நா�க��� ��� ப��வாச��� வ�த
ெப�மானா�, யா��காவ� தா� ஏதாவ� கட� ப�����ேறனா, ஏதாவ�
ெகா��க ேவ����ளதா எ�� ேக�டா�க�. ஆமா� எ�� ெசா�னவ��
கடைன� ���க�� ஏ�பா� ெச�தா�க�!
ெகாைல ெச�ய வ�த எ��க�ட���� த���க, ந�க� நாயக�� அ�ப�க��
த�� எ�ற �ைக�� ஒ��� ெகா����தேபா�, “நா� இர�� ேப�தாேன
இ���ேறா�?” எ�� அ�ப�க� பய�� ேக�க, “லா த�ஸ�, இ�ன�லாஹ
மஅனா” எ�� ந�க� நாயக� ெசா�னா�க�. “பய�படேவ�டா�, அ�ப�கேர!
நா� இ�வர�ல, (�வ� இ���ேறா�.) ந�ேமா� இைறவ� இ���றா�” எ�ப�
அத� ெபா��.
இைறவ� ந�ேமா� எ�ேபா�� எ��� இ���றா� எ�பைத ெவ�� அழகான,
கவ���கரமான வா��யமாக அவ�க� எ����ெகா�ள��ைல. அ�த
உ�ைமைய அவ�க� கண� ேதா�� த���தா�க�. (��மைற��� �ரா 57:04�
வசன� ”வஹுவ ம’அ�� அ�னமா ����” எ�ற வசன�� அைதேய
����ற�). அைதேய அ��தவ���� எ���ைர�தா�க�. அதனா�தா�
அவ�க�ைடய வா��ைகைய இைறவ� சாதாரண ��மா�� இ�ைல, ”அழ�ய
��மா��” (உ�வ��� ஹஸனா) எ�� ��னா� (33:21).
இைறவ�� ���ெபய�கைள ��� எ�� உ�சாடன� ெச��� �ைறக��
“அ�லாஹு ஹா��”, “அ�லாஹு நா��”எ�� ஒ� ��� உ�ள�. “இைறவ�
[ந� அ��ேலேய] இ���றா�”. “இைறவ� பா����ெகா�����றா�” எ��
அத��� ெபா��. இ�த உண�� உ�ைம�ேலேய ஒ� ம�த���
இ���மானா� அவனா� தவ� ெச�ய ���மா? ெகாைல, ெகா�ைள, க�ப���,
வ��ைறக� இ���மா?
இ��� �த� (ஸ�) அவ�க� இைறவைன ஒ�ெவா� கண�� வா���
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உண��தவ�களாகேவ ெசய�ப�����றா�க�. அவ�கள� வ�கா��த��
அ��தேம அைம���ள�.
�ஹ�ம� ந� (ஸ�) அவ�க���� ம�ற ெப�யவ�க���� ஒ�
���யாச��ள�. ம�றவ�களா� �ல��ேகா, �ல ச�தாய�தவ��ேகா, �ல
���க��ேகா ம���தா� வ�கா�ட�������ற�. ஒ�� ெமா�த ம�த
ச�தாய����� அவ�களா� வ�கா�ட ��யா�. அ�தைகய ப��ரண
��மா�� அவ�க�ட� இ�ைல.
உதாரணமாக இேய� ���� என�ப� ஈஸா (அைல). ��மண� ெச�வ� எ�ப�,
மைன��ட�, ெப�ற �ழ�ைதக�ட� எ�ப� ஒ� ம�த�
நட��ெகா�ளேவ���, ேபா� எ�� வ����டா� அத� த�ம�க� எ�ன
எ�ெற�லா� ஒ� ம�த� இேய��ட� வ�கா��த� ெபற ��யா�. ஏென��
இேய� ��மண�� ெச��ெகா�ள��ைல, ேபா� நட��ய�� இ�ைல. எ�த�
ேபா��� ப�ெக��த��ைல. அவ�ைடய மன� அ�த�ப�கெம�லா�
ேபாக��ைல. அவ��ைடய வா�நா� �ைரவாக ����� ேபான�.
இ�மா��யான �ஷய�க��� அவ�ட� வ�கா��த� இ�ைல.
��த� ெப�ய மகா�. ஆனா�� அவரா�� ஒ��ெமா�த ம�த�ல�����
வ�கா��த� இயலா�. அவ� ��மண� ெச��ெகா�டா�. �ழ�ைத
ெப��ெகா�டா�. ஆனா�� ���ப�ைத ������ உ�ைமைய� ேத�
கா����� ேபானா�. அ�த உதாரண�ைத ���ப வா��ைக�� இ���� யா��
எ����ெகா�ள ��யா�.
இ�ப�� பா��ேபாேமயானா� இ����த� அவ�க�ட� இ��த �ற��
வா��ைக�� எ�லா தர����� வ�கா�ட���ய ப��ரண�த�ைமயா��.
எ�லா� �ைறக��� ஒ� ம�த��� வ�கா�ட���ய ேவ� எ�த மகா��
இ�த உல�� ேதா��யதாக என��� ெத�ய��ைல.
ஒ� �ைற ப��வாச�� ெபா�� ெசா�தாக ����� �ட�த ேப��த�
பழ�க�� ஒ�ைற ந� அவ�க�� ேபர� ஹஸ� எ��� த� வா��
ைவ����டா�. உடேன த� ேபரைர ேநா��, “�! �! அைத� �����” எ��
�����, “த�ம� ெபா�ைள நா� உ�ண� �டா� எ�பைத �
அ�ய��ைலயா?” எ�� ேக�� ெபா�� ெசா�ைத த� ���ப��ன�
சா���வைத� தைட ெச�தா�க� அ�ணலா�.
தா�� நகர ம�க� க�லா� அ��� ர�த� வ�� அள���� ������யேபா��,
“இ�ம�க� அ�யாதவ�களாக இ����றா�க�. இவ�க� ேந� வ�
ெபறா��டா�� இவ�க�� ச�த�க� ேந�வ� ெபற� ���” என எ��
அ�ம�க��காக இைறவ�ட� இைற��னா�க�.
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ஒ� �த�� �ண� ெகா��ேபாக�ப�டேபா� ெப�மானா� எ��� ���
ம�யாைத ெச�தா�க�. அ� ஒ� �த�� �ண� எ�� ேதாழ�க�
ெசா�ன�ேபா��, “ அத���� இைறவ� ெகா��த உ�� இ��தத�லவா?”
எ��தா� ப�� ெசா�னா�க�.
தன�� உண�� �ஷ� கல�� ெகா��த �த�ெப�ைண ம���தா�க�.
ேபா�� ��ப�ட ைக�கைளெய�லா� ெகா���டலா� எ�� ேயாசைன
வ�தேபாெத�லா� ஏ���ெகா�ளாம�, ம�����டலா� எ�� ெசா�னா�க�.
ஒ� �� ர�த��ட� ��தாம� ம�கா ெவ�� ெகா�ள�ப�ட�
உலகவரலா��ேலேய ஒ� ��ைமயான சாதைனயா��. ஒ�ெவா� �ைற
எ��கேளா� த�கா�� ��த� ெச�ய ேந��டேபாெத�லா�, “ெப�க�,
�ழ�ைதக�, வயதானவ�கைள� ெகா�லேவ�டா�” எ���, “மர�கைள
ெவ�டேவ�டா�” எ��� உ�தர� ெகா��க மற�த��ைல.
‘�ைன�� த�ைத'(அ� ஹுைரரா), ‘அ�யாைம�� த�ைத'(அ� ஜ��) என
ம�க���� ப�ட�ெபய�க� ெகா��� ம���த அர�க�, ெப�மானா���� ஒ�
ப�ட� ெகா�����தா�க�. அ�தா� ”அ�அ��” எ�ப�. அத��
‘ந���ைக���யவ�’ எ�� அ��த�. ெப�மானா� ெபா�ெசா�ல மா�டா�க�,
அவ�க� ெசா�வ� எ�ேபா�� உ�ைமயாக�தா� இ���� எ�பத��
ெப�மானா�� எ��கேள சா�� பக��தா�க�.
க’அபாைவ� �����பத�காக க�கைள� ���� ெச��
ெகா����தவ�கேளா� ெப�மானா�� இ��தா�க�. அ�ேபா� அவ�க��
இ������ �ேழ இ��த ஆைடைய அ�������ப� அ�அ�பா� எ�ற
அவ�க�ைடய மாமா ஒ�வ� ெசா�ன�ட�, ேவ� வ���� ெப�மானா��
அ�ப�� ெச�ய ேந��த�. ஆனா� நட�த� எ�ன ெத��மா? ஆைடைய�
கைள�� ெகா����தேபாேத, ��வாணமாக� ேபா�ேறா� எ�ற உண��
வ�த�டேனேய, ெப�மானா� மய�கமைட�� �ேழ ������டா�க�.
இ�த �க��� �கா���� ஜ�� இ�� அ���லா� (ர�) எ�ற ேதாழ�
அ���பதாக� ப�வா���ள�. ��னா��, ’ஹயா’ எ�� அ�ய�ப�� ெவ�க
உண��, ����க��� இ��க ேவ��ய ஈமா� என�ப�� ந���ைக��
���க��யாத ப�� எ�� ஹ�� ஒ��� �������ற அள��� அ�
���யமான உண�வா���ட�.
அ�ச�, மட�, நாண�, ப���� இைவெய�லா� ெப�க��� ம��� இ��க
ேவ��ய �ண�க� எ�� நம� த��� கலாசார� ���ற�. ஆனா� ெவ�க�
ெக�டவ� எ�� ெபயெர��ப� ஆ�க���� அழக�ல எ�� ெப�மானா��
வா�� கா���ற�.
ெப�மானா� த�க� வா�நா�� ஒ� �ழ�ைதைய��ட அ��த��ைல. ஒ�
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அ�ைமைய ஒ� நாைள�� எ�தைன�ைற ம���க ேவ��� எ��
ேக�டேபா�, “எ�ப� �ைற” எ�� ெசா�னா�க�. அதாவ� ம�����
ெகா�ேட இ��க ேவ��� எ�ப�தா� அத� அ��த�. தன�� உண�� �ஷ�
ைவ�த �த� ெப�ைண��ட அவ�க� ம���தா�க�.
ெப�மானா� த� வா�நா�� ஒேரெயா� ெக�ட வா��ைதைய��ட
ெசா�ன��ைல. ெரா�ப ேகாபமாக இ��தா�, “உ� ெந�� அ��கா�
க��பாக���” எ��தா� ெசா�வா�களா�. இ�தா� அவ�க� வா�நா��
ெசா�ன �க� க�ைமயான வா��ைத!
உண���கைள அவ�கைள� ேபால க���பா����� ைவ����தவ�க� ெரா�ப
அ��. எ�ண�ற மைன�கைள�� ைவ�பா��கைள�� ைவ��� ெகா����த
ஒ� ச�தாய��� வ�த அவ�க�, �த�� த�ைன�ட 20வய� ��த �தைவ
க�ஜாைவ மண��, அ�த ஒேர மைன��ட� ம��ேம, அவ� தன� 65ஆவ�
வய�� இற���வைர, வா��தா�க�. இ�ப� வா��த ம�த� அேர�ய
வரலா��ேலேய ெப�மானா� ஒ�வ�தா�. இ� ஒ� வரலா� காணாத ெப��
�ர�� எ�ேற ெசா�லேவ���. காரண�, அ�த� கால���� ச�, அத��
��ைதய கால���� ச�, ெப�க� ேபாக�ெபா�ளாக�தா�
பா��க�ப�டா�க�. அவ�கைள ம��யாக� பா��த �த� ம�த�
ெப�மானா�தா�.
ெப�மானா��� ���ய இைற��த�க� அைனவ���ேம ஒ���� ேம�ப�ட
மைன�ய�தா�. ந� தா���� (ேட��) ஆ� மைன�க�� ஏக�ப�ட
ைவ�பா��க�� இ��தனரா� (II சா�ேவ�, 5:13). ந� �ைலமா��� (சாலம�)
700 மைன�க�� 300 ைவ�பா��க�� இ��தனரா�: “அவ��� �ர��க�
�லமான எ��� மைனயா��க��, ���� ம�மைனயா��க��
இ��தா�க�” (I இராஜா�க�, 11:3). �ைலமா�ைடய மக� ெரெஹாேபா��� 18
மைன�க�� 60 ைவ�பா��க�� இ��தா�க� (II நாளாகம�, 11:21)
எ�ெற�லா� ப���த ேவதாகம� பக��ற�.
உ�� ����ெகா����த த�ண����ட த� மைன� ஆ�ஷா�ட� ெசா��
தன�� ப� �ல���ட� ெசா�னா�க� ந�க� நாயக�!
பல மத�க� த�ம� ெச�வைத வ�������றன. ஆனா� இ�லா� த�ம�
ெச�வைத ஒ�ெவா� ������� கடைமயா����ள�. ஒ�வ�ைடய
வ�மான��� எ�வள� �ைற�த ப�ச� த�ம� ெச�யேவ��� எ���
வைரயைற ெச��ெகா����ள�.
எ�லாவ�ைற�� எ�ப�� ெச�யேவ���, எ�தைன நாைள���
ெச�யேவ���, எ�ப�� ெச�ய��டா�, எ� ���, எ� �டா� எ�� ��ன�
��ன �ஷய�கைள��ட �க�ெத�வாக வைரயைற ெச�� ெகா����ள�
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இ�லா�.
சாதைன ெச�த எ�த ம�த�� வா��ைகைய�� ஆரா��� பா��க�. ஒ�
உ�ைம ����. அவ�க�ைடய வா��ைக�� ஒ� ஒ���, ஒ� க�டைம��, ஒ�
வைரயைற இ������ற�. எ�தைன ம��� ���க ேவ���, எ�ென�ன
ெச�யேவ��� எ�� ஒ� ��ட��, அத�கான ெசய��ைற��, ஒ�
க���பா�� இ����ள�. இ�ப� இ�லாத ஒ� சாதைனயாள��ட உல��
�ைடயா�. சாதைன ெச�ய �����, வா��ைக�� ெப�ெவ�� ெபற �����
ஒ�ெவா�வ�� இ��ைறையேய பய� ப��தேவ����ள�.
இ�ப��ப�ட ஒ� �ைற�ப��த�ப�ட, வைரயைற ெச�ய�ப�ட வா��ைகைய
இ�லா� ஒ� ம�த��� அ���ற�. அத�கான அழ�ய ��மா��யாக
இ����த� (ஸ�) அவ�க�� வா��ைக அைம���ள�.
வா��ைக�� நா� ெவ��ெபற, �ய��ேன�ற� ெபற �ஹ�ம� ந� (ஸ�)
அவ�க�� ெசா���� ெசய��� இ�லாத ப��ரண வ�கா��த� ேவ�
எ�காவ� உ�ளதா கா���கேள�!
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10

�.ெஜ.��’ஆைன ��ைவ�� �ல ேக��க�

�ல நா�க��� ��� ஒ� �க����� என�� ப�ச��க�ப�ட ��மைற��
�ர�ைய எ���� பா��� அ���ேத�. அ� சேகாதர�, மா��க அ�ஞ� �.ெஜ.
அவ�க� �ள�க� ����க�ட� த�ழா�க� ெச����த ��’ஆ� �ர�.
அ�ெல�ன அ���� எ����களா? ெசா��ேற�. �த� இர�� ப�க���தா�
எ� அ����. �த� ப�க�

”ஒ�ெவா� இைற��த�� அ��த�க�ட� அ��ப�டன�. என�� வழ�க�ப�ட
அ��த� �����’ஆ�” (�கா� 4598, 6732) எ�ற ந�ெமா� ம��� உ�ள�.
இ� ஒ� ந�ெமா� ம��ம�ல. இ� ஒ� ����. ந�க� நாயக� (ஸ�)
அ��த�� �க���� ஆ�ற� ெகா�டவர�ல எ�� ெசா�லவ�த� ����.

ஆனா� ெப�மானா� த� வா�நா�� பல அ��த�கைள
�க�������றா�க�. நா� உ�கைள� ேபா�ற சாதாரண ம�த�தா� எ��
அவ�க� ெசா�ன� ப��� ெபா��ேட. ஒ�வ� எ�ன ேநா�க��� ேப��றா�
எ�� ����ெகா�வேத ����ெகா�வதா��. ெசா�ன வா��ைதைய ம���
���� வ�வா� மா�� ெதா��� ெகா����ப� ஒ�வைகயான ��தைன�
ேசா�ேப��தனமா��. ெப�மானா� �க���ய அ���க��� �ல உதாரண�க�
த��ேற�. ஒ� �ைற த� உ���ைர அ� (ர�) �� க��� �� தட� க�
ேவதைனைய �ண�ப�������றா�க�(�கா� 4:58, 5:170, ஹ�ப� இமா��
��ன� 1:85, ம��� ����, தபரா�) வா� ெகா�ப��த த��ைர ���
�ண����� உ���� அ��ைர ���க�த��த இ��பான �ராக
மா������றா�க� (�கா�, பாக� 4, அ��யாய� 56, எ� 777).
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ஏ� ச��ரைன இர�டாக� �ள�����றா�க� (54:01).
�’அரா� பயண� ெச�����றா�க�. எ�லாேம அ��த�க�தா�.
�����’ஆ�� ம�ைமைய எ���� ெசா�ல, அத� ���ய��வ�ைத நா�
����ெகா�ளேவ��� எ�பத�காக ெசா�ல�ப�டதாகேவ ேமேல �த��
����ட�ப�ட ஹ�ைஸ எ����ெகா�ளேவ���. ேவ� அ��த�க� ெச���
ஆ�ற� என���ைல எ�� ெசா�ல வ�வதாக எ����ெகா�ள��டா�. ஆனா�
எ� அ���� இ�த� ���� ெதாட�பானத�ல. அ� அ��த��த ப�க�க��
இ��த�. இர�டா� ப�க���, ெபா�ளட�க� உ�ள ப�க���� �த� ப�க���

�����’ஆ�
��’ஆ� – �ல� – அ��க� – வரலா�
த�ழா�க� — �ள�க�ைர — அ�டவைண
கைல� ெசா�க� — அ��ய� சா��க�
வசன�க�� ��ன� — ந�களா�� �ள�க�
எ�� ேபா�� �ேழ
�.ைஜ�� ஆ���
Moon Publications
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எ����த�! அ�தா� எ� அ������ �த� காரண�. ��’ஆ�
�ல�� அவ�தானா! இ�ப�� ெசா�வத�காக இைறவ� எ�ைன ம���பானாக!
ஆனா� அ�ப� ஒ� ெபா�ைள அ�த� ப�க� ெகா���ற�.
இ�வைர உலக��� ��’ஆைன எ�தைனேயா அ�ஞ�க� ெமா�ெபய����ளன�,
�ள�க�ைரக� எ����ளன�. அவ�க� அைனவ�� த�ழா�க�, �ள�க�ைர
எ�பத� �ேழ ம���தா� த�க� ெபய�கைள� ேபா���ெகா�டன�. ��’ஆ�
– �ல� எ�� ேபா�� த� ெபயைர� ேபா�� ைப��ய�கார�தன�ைத
இ�வைர யா�� ெச�ய��ைல. நா� �ல ெமா�ெபய���க�� அ�ைடைய��
இ�ேக ெகா����ேள�. ெமௗலானா ��ஃ� அ�, ம�ம��� ��தா�, தா��,
வ����� கா� ம��� IFT ெவ���க� ஆ�யவ�ைற உதாரணமாக�
கா����ேள�. இவ����� �.ெஜ.�� �ர���� உ�ள ���யாச�ைத

ஒ����� பா��தா� ����.
ச�யான ேகாண��� இைத
எ����ெகா�ேவா�. ��மைற இைறவ�ைடய ேப�� எ�ப� உலக ����க�
அைனவ�� அ��த உ�ைம எ�பதா�, யா�� தவறாக
எ����ெகா�ளமா�டா�க� எ�� இைத ஒ����டலா�. ேவ� எ�ன
ெச�வ�? அ��� ப�க� 11� ெதாட���ற� எ� அ��த அ����. “வா��பத��
��” எ�ற தைல�� ெகா�ட ப�� அ�. அ�� ந�ெலா��க��ள அ���ள
த�ைத த� மக���� ப�ேவ� ச�த��ப�க�� அ��ைர ���றா�. இ�வா�
அவ� ப�தா��க�� ��ய அ��ைரகைள நா� ெதா��தா� அ� எ�வா�
அைம������?…இ� ேபாலேவ �����’ஆ�� பல அ��ைரகைள� ����ள�.

108

கைட���
ெசா�த மகைன��ட ம�றவ�க�ட�
அ��க�ப����ேபா� ‘ந�ம ைபய�’ எ�� ��வ���. இைத ேநர�யான
ெபா��� யா�� ��வ��ைல. ����ெகா�வ�� இ�ைல. இ�ேபா�தா� நா�,
ந�ைம, ந��ட� எ�பன ேபா�ற ெசா�க� ��’ஆ�� பய�ப��த�ப���ள�
எ�� ���ற�. இ�ெல�ன அ���� எ����களா? ஒ� த�ைத த� மகேனா�
ேப�வ�ேபால அ�லா� ெப�மானா�ட� ேப���ளா� எ�� ���ப� ���ப
இ�ற ��� ப�க�க��� வ����த�ப���ள�. இைறவைன� த�ைதயாக�
க��வ�, �தா, �த�, ப���த ஆ� எ�ற ��ெத�வ� ெகா�ைக�ைடய
���தவ�கள� ந���ைகயா��. ஏேதா உதாரண���காக
இ�ப�������கலா� எ�� எ�னா� க�த��ய��ைல. ����� �ல
��ேயா �����-�கைள� பா��தேபா�� இ�த எ�ண� உ���ப�ட�.
�.எ�.�.ெஜ. அ��த ஒ� ேபா�ட�� அ�லா�ைவ ’க��த�’ எ�� ������
அைத �யாய�ப����� �.ெஜ. ேப��றா�. (�ேழ காெணா� பா��க)

ேக�� 1) அ�ப�யானா� �.ேஜ அ� ேகா எைத ேநா���
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ேபா��ெகா�����ற�? இ�தைன�� ப�தாெதன ஒ� தா� ஏ�கனேவ
ெசா��ய பல �ஷய�க� தவ�க�தா�. இ�ேபா� அைத ப�ர�கமாக
ஒ���ெகா��ேறா� எ�� ஒ� காெணா��� அ�த� ப�� அ������றா�
ேக�� 2) இ�ப�ேய ப��க� அ����ெகா�ேட ேபாகமா�டா� எ�ப� எ�ன
��சய�? ேக�� 3) ��சய�ைத�ைம��லாத, �ர�பாடான க����க��
��ைடகளாக �ள��� இவ�கைள இ��� இைளஞ� ச�தாய� ந�� ��னா�
ேபாகேவ��மா? இ��யாக அவர� ��மைற�� த�ழா�க� ப�� ஒ��
ெசா�ல�����ேற�. 2010-� நட�த ஒ� �வாத��� அ���ள சேகாதர�கேள,
��’ஆைன�� ஹ�ைஸ�� �ள��வத�� இமா�க�ைடய �ள�க�க�
ேதைவ��ைல. அவ�க�ைடய �ள�க�க�தா� ��/ஆ� ஹ�ைஸ
�ள��வத�� அைவக�தா� ����க�ைடயாக உ�ளன எ�பேத த��நா�
த��� ஜமா’அ��� �ைல�பா� – இ� ஒ� �வாத���� உ�ய �ஷயேம
அ�ல. ஏென�றா� ��’ஆைன ம�த�க� �ள��வத�காக ேவ�� அ�லா�
த�����றா�. ந�க� நாயக� (ஸ�) அவ�கைள ��’ஆைன �ள��வத�காக
அ�������றா�…….அவ�க� ெசா�ன� �ள�க��ைல எ�� ெசா�னா�
அத�ைடய க��� அ�லா���� �ள�க� ெத�யெல, அ�லா��ைடய
ரஸூ��� �ள�க� ெத�யெல,…ெவெற ஒ� ஆ� வ��தா� ெவள�க
ேவ������ எ�ப� எ�வள� ேட�சரான, பார�ரமான, அ�லா�ைவ��
ரஸூைல�� இ�� ப��த���ய ஒ� �வாத� எ�பைத ����தாேல இ�
எ�தாக �ள�����. அ�லா���� �ள�க� ெத�யல எ�பைத
ஒ���ெகா�டா�தா� இ�ெனா��த�ைடய தய� ேதைவ எ�� வ��…ெவெற
ஒ��தராலதா� ��’ஆைன �ள�கேவ����ள� எ�ப� அ�லா�ைவ
ம���ற, அ�லா�ைவ �ராக���ரதா��, எ�� அ�ேடாப� 30, 2010-� அவ�
ேப�����றா� . ேக�� 4) அ�ப�யானா� இவ� ஏ� ��’ஆ��� த���
�ள�க� ெசா��றா�? அைத ஏ� ம�றவ�க� ேக�கேவ��� அ�ல� ப��க
ேவ���? �����க� சேகாத�கேள… அ��ட� கவைல�ட� நா�� ��
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11

ந���ைக�� ப��தர�க�

கட�� ந���ைக�� நா�� ப� �ைலக� உ��. நா��ேம சம அள�
���ய��வ� வா��தைவதா�. ஒ�ைற�ட ஒ�� உய��தேதா தா��தேதா
அ�ல. ப� �ைலக� எ�� ெசா�வைத�ட ப�க� எ�ேற ெசா�லலா�.
ஒ�ெவா� ப�யாக�தா� நா� கட�� ேபாக ேவ���. அகல� கா� ைவ��
�த� ப������ ��றா� ப���� ேபாக ��யா�. அவசர அவசரமாகேவா,
ேவகமாகேவா�ட� ேபாக ��யா�. அ�ப�� ெச�ல �ய�றா� ப�க�
ப�களா� இ��கா�. ப�ள� தா��களா� மா�� அபாய� உ��.
ஒ�ெவா� ப�யாக, �தானமாக� ேபாக ேவ���. அ�ேபா�தா� எ�ேக ேபா��
ேசர ேவ��ேமா அ�ேக ேபா�� ேசரலா�. ந���ைக எ�ப� ஒ� வ�ேய
த�ர, ேபா��ேசர ேவ��ய இடம�ல. ப��ேலேய ��� ெகா����தா�
பயண� சா��ய��ைல.
இ�ேக இ�ெனா�ைற�� ெசா���ட ேவ���. ந���ைகைய ேநா�� ஒ�வ�
பய��க ��யா�. ந���ைக�����தா� பய��க ேவ���. ந���ைகதா�
ெதாட�க�. ’இைறவ� இ�ைல எ�ற ப������ இைறவைன� த�ர எ�ற
ப���’ எ�� அ�லாமா இ�பா� ��வ� ேபால.
எனேவ �த� ப� ந���ைக ஒ� மத� சா��ததாக, ஒ� ேகா�பா�, ஒ�
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ெகா�ைக சா��ததாக, ஒ� �����ட கட�� சா��ததாக, ம�ைம, ெசா��க�,
நரக�, ���� நா� — இ�ப� எைத� சா��ததாக�� இ��கலா�. இ�
ந���ைக�� �த� ப�. இ�த ப��� இ��பவ�க� ேகா��கண�காேனா�.
இவ�க� அைனவ�� ஒ�வைக�� ெகா��� ைவ�தவ�க�தா�. ஏென�� அ�த
ந���ைக�� �லமாக தா�க� எைதேயா அைட�� ��டதாகேவா, அ�ல�
அைடய� ேபாவதாகேவா அவ�க� ந���றா�க�. இ� ந�ல�தா�.
ஆனா� இ�ேகேய �����வ� ந�லத�ல. இ�ேகேய �����டா�
இைறவைன ேநா��ய பயண��� எ�த�த ��ேன�ற�� இ��கா�. ஒ� மத�
சா��த ந���ைக ம��ேம உ�ைமைய அ��� ெகா�ள� ேபா�மான�
எ�றா�, இ�ேநர� ேகா��கண�காேனா� உ�ைமைய அ��த ��த�களாக,
மகா�ர�களாக, மகா�களாக, ஞா�களாக இ��பா�க�. இ�த உலைக ஆ��
ைவ��� ம�தனா� உ�வா�� பல �ர�சைனக� இ�லா� ஒ��� ேபா�����.
ஆனா� நட�� �ஜ� இ� உ�ைம��ைல எ�பைதேய நம��� கா���ற�.
இர�டா�ர� ஆ��க��� ��னா�, அ�ல� அத��� ��னா�
ெகா��க�ப�ட ந���ைககைள அ�ப�ேய வா�� நா�� வா��� வ��ேறா�.
ஆனா� ஒ� ���ண���, ஒ� �சஸு��, ஒ� ேமாசஸு��, ஒ� �ஹ�ம����
ெத�வான உ�ைம நம��� ெத�வா���ளதா?
இ�ைல எ�ப�தா� ேந�ைமயான ப��. பல ��றா��களாக
ப��க��ேலேய நா� �����ேடா�. அ�ப�யானா� நா� எ�ன ெச�ய
ேவ���?
ந���ைக�� நா�� ப��தர�கைள�� நா� ���� ெகா�ள ேவ���. நா�
எ�த� ப��� ���ேறா� எ��� ெத��� ெகா�ள ேவ���.
�த�வைக ந���ைக
இ� ெபா�வான ந���ைக. ��ப� ந���ைக. சாதாரண ம�க�� ந���ைக.
கட�� இ���றா� ஆமா� கட�� இ���றா�. ஒ� கட��தா� இ���றா�.
ஆமா� ஒ� கட��தா� இ���றா�. பல கட��க� இ����றன�. ஆமா�, பல
கட��க� இ����றன�. கட�� இ�ைல.ஆமா� கட�� இ�ைல, இ�லேவ
இ�ைல.
இ�மா��யான ந���ைக. இ� ெபா� ந���ைக. பரவலான ந���ைக. ப���
ஒ�ப� ேப��� இ���� ந���ைக. இ�� தவ� எ�ன? இ� மாற���ய�.
உதாரணமாக, கட���� உ�வ� உ�� எ�ப� இ�� மத ந���ைக. அேத
சமய�, ‘ந�ட க��� ேப�ேமா நாத� உ����ைக��’ எ�� ெசா�பவ��,
கட�� இ�ைல எ�� ெசா�பவ�� இ��வாக இ���� சா��ய� உ��
எ�பைத வரலா� நம��� கா���ற�. இைறவ��� உ�வ� இ�ைல எ�ப� 112

இ�லா�ய ந���ைக. ஆனா� உ�வ� உ��, ஆனா� ந� ஜட� க�களா�
அவைன� பா��க ��யா� எ�� ெசா�பவ�க�� ����களாக இ����
சா��ய��ைற�� நா� பா���� ெகா�����ேறா�.

��ப� ந���ைக எ�ப� �ட���ய�, அ�ல� �ைறய�
��ய�. உைடய� ��ய�, அ�ல� மைறய� ��ய�. ர�ய� �ர��
ஏ�ப�வத�� ��ன� ர�ய ம�ன� ஜா�� ஓ�ய��, ர�ய அர� ஜா����
ஓ�ய�� அல�க��காத ெத��கேள �ைடயா�. ம�க� ஒ� ெத�வ�����
ெகா���� ம��ைப ஜா����, ஜா����� ெகா��தன�. அவ�க� ெத���
ேபானா�, கட�ைள� த������டைத� ேபால �ளகா��த� அைட�தன�.
ஆனா� �ர��� கால���ேபா�, அேத ம�க�தா� ெத��ெத�வாக இற���
ெச�� ஜா�, ம��� ஜா���� அைடயாள� ��ன�க� அ�தைனைய��
உைட�� ெநா���� ெகா�� ஊ�வலமாக� ெச�றன�. இ�த வரலா� ஒ�
ெதாட�கைத எ�பைத நா� அ�ேவா�. ஜா� �� ெகா����த ந���ைகைய��,
ம�யாைதைய�� மா��� ெகா�ள அவ�க��� ஒ� கண� ேபா�மானதாக
இ��த�. ஏ�? அவ�கள� ந���ைக ��ப� ந���ைக.
ஆனா� ��ப� ந���ைக �க�� ச�� வா��த�. சா�ரா��ய�கைள� சா��க
வ�ல�. ��ய சா�ரா��ய�கைள உ�வா�க வ�ல�. ேத�த� கால��� இைத
நா� இ��� ெத�வாக� பா��கலா�. ��ன� ேதா�ற க�� ��ன� ெஜ����.
அைத� ேதா�க ைவ�த��, ெஜ��க ைவ�த�� அ�க������ ம�க� ெகா�ட
ந���ைக. அ�த ந���ைக ேத�த���� ேத�த� மா�� ெகா�ேட இ����.
ந� அைனவைர�� இ�த ந���ைக ஏேதா ஒ� க�ட��� ஆ�� ைவ�க�தா�
ெச��ற�. நா� ஒ��� ெகா�டா�� ச�, ஒ��� ெகா�ளா��டா�� ச�.
இர�டாவ� வைக ந���ைக
இ� ஒ� தைலவ� �தான ந���ைக. ஒ� த� ம�த� �தான ந���ைக. ஒ� 113

கா��, ஒ� ேந�, ஒ� ��ல�, ஒ� �ேசா��, ஒ� நாராயண ����, ஒ� ��
ேக�� இ�ப� அ� யாராக ேவ��மான��, எ�த� �ைறைய� ேச��தவராக
ேவ��மானா�� இ��கலா�. நா� இைற ந���ைகைய� ப��� ேப��
ெகா����பதா�, அ� ெதாட�பானவ�கைள தைலவ�களாக, மாடலாக, ஏ���
ெகா�வைத ம��� எ���� ெகா�ேவா�. ஒ� இேய�, ஒ� ேமாச�, ஒ�
�ஹ�ம�, ஒ� ���ண�, ஒ� ��த�, ஒ� மகா �ர�, ஒ� பரம ஹ�ச� இ�ப�.
நா� ஒ� ���தவ� எ�� ெசா�னா�, நா� இேய�ைவ� ��ப��பவ�
எ���, நா� ஒ� ���� எ�� ெசா�னா�, நா� �ஹ�ம� ந�ைய�
��ப��பவ� எ��� ெபா�� ெகா�ளலா�.
இ�வைகயான ந���ைக �த� வைக ந���ைகைய�ட உய��த�. �த� வைக
ந���ைக அ�பமான�, ெவ�� க��� ��யான�. ஆனா� இ�த இர�டாவ�
வைக ந���ைக ெரா�ப�� �டமான�. ர�த��, சைத��, உ���, வா���
ெகா�ட ஒ� �� மா�� ம�த� �தான ந���ைக சா��த�.
��றாவ� வைக ந���ைக
இ� ந� ��தைன சா��த�. நாேம அ��� ��வமாக �����, ஒ� �����
வ�த �ற� ஏ��� ெகா�ட ந���ைக. ஒ�வ� ெசா�� ��டா�
எ�பத�காகேவ ஏ��� ெகா��� த�ைம ெகா�டத�ல இ�. அைதேய
இைறவ� ெகா��த �ைளைய உபேயா���, �����, ��� ச�தா� எ��
ஏ���ெகா�ட ந���ைக �ைல இ�. இ� ேந�மைறயானதாக�� இ��கலா�,
எ�� மைறயானதாக�� இ��கலா�.

������ பா���, இ�த ந���ைக என���
ேதைவ��ைல எ�ற ந���ைக��� அ�ல� ������ ஒ�வ� வரலா�. ”நா�
ஏ� ���தவன�ல?” எ�ற தைல��� ெப��ர�� ர�ஸ� ��டெதா�
க��ைர எ��னா�. அ�� தா� ஏ� ஒ� ���தவனாக இ��க ��யா� எ��
அவ� அ����� ப�ட வைக�� ����� அத�கான காரண�கைள�
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ப��ய��டா�.
இ�த ��றாவ� வைகயான ந���ைகயான� அவந���ைக�� ெகா�����
அபாய�� உ��. அேதா�, இ�த வைக ந���ைக�� �ல வர��க�,
வைரயைறக� உ��. இத� ���ய� �ைறபா� இ� அ�ைவ� சா���
இ��ப�தா�!
ஏென�� அ�� உண���ைய� சா��� இ���ற�! ஆ�, பல சமய�க��
உண����� அ�ைமயாகேவ ம�த அ�� ெசய�ப��ற�.
பாப� ம��ைய ஏ� இ����க�? ேசாம நாத�ர� ேகா�ைல ஏ� ���ைக
இ���க�? ேதவாலய�ைத ஏ� ெகா�����க�? க�����ெப���
வ��ைற� �� ��ைவ ெவ��� எ��� ��� எ�ய உ�க��� எ�ப� மன�
வ�த�? யாேரா ஒ�வ��� வழ�� ேபா�டத�காக அ�பா� இள� மாண�கைள
ேப������ ைவ�� ஏ� ����� ெகா���க�? இய�ைகயாக கட��
ஏ�ப�ட மண� ��ைட �ராண கால��� பால� எ�� எ�ப�� ெசா����க�?
அ�பா� ம�கைள ��� ைவ�� ஏ� ெகா���க�? ஏ� க�ப����க�?
இ�ப��ப�ட ஏ�-க� ஏராள�. அைதெய�லா� ெச�தவ�க� அ�ல�
ெசா�பவ�க� அத�கான காரண�கைள ��சயமாக ைவ����தன�. அ�ல�
ைவ������றன�. ல�ச� கண�கான அ�பா� ம�கைள எ�ப�� ெகா�ல
உ�தர� ெகா��தா� எ�� ேக�டா� ��சய� ��ல�ட� அத�� ஒ� அ�ல�
பல ‘�யாயமான’ காரண�க� இ����. கா��ைய� ெகா�ல ேகா�ேச��� ஒ�
காரண���த�. எ�லா� ��றவா�க�� ��ற�க���� ��னா�
அவரவ��கான காரண�க� ��சய� உ��. அ�த� காரண�க� ச�ட�ேதா��,
ச�க�ேதா� ஒ��� ேபாகாம� இ��கலா�.
ஆனா� இ�த� காரண�க� �ர�தரமானைவ அ�ல. உண���க� மா��ேபா�
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காரண�க�� மா��. ஒ� க���� இ��� இ�ெனா� க����� தா�பவ�
அத�கான காரண�ைத� ெசா�வா�. ���� அவ� தா�� க���ேக
�����ேபா� அத�கான காரண�� அவ�ட� தயாராக இ����. ஒ� ம�தைன
நா� ����வத�� �ல காரண�க� இ����. அேத ம�தைன ெகா�ச நா�
க��� நா� ெவ��கலா�. அத��� காரண�க� இ����.
அ�ெவ�ப� த�பெவ�ப �ைல மா�� மா��ெகா�ேட இ����. ஒ� ேநர���
ெவ�ல����. ெகா�ச ேநர� க��� ��ெர����. இ�த அ�ைவ ந��
ைவ���ற ந���ைக எ�ப��ப�டதாக இ��க ����?!
நா�காவ� வைக ந���ைக
ஆ��ல��� conviction எ�ெறா� ெசா� உ��. ஒ� �தமான ��சய�த�ைம
எ�� இைத� ெசா�லலா�. இ��தமான ��சய�த�ைம���� க�ட�ப��
ந���ைகதா� நா�காவ� வைக�லான�. இ� ம�த அ����� ேமலான�.
இ��தமான ��சய�த�ைம �ைட�க ெகா�ச காலமா��. ��ன� ஒ� க�ட���
அ�வாகேவ நம��� �ைட���.
அ��தா� நம�� அ�� பா��க�ப�ட நா� எ�� ெசா�லலா�.
அ�த ��சய�த�ைம ச�ேதக�க�, ேக��க�, �ழ�ப�க��� அ�பா�ப�ட�.
��ைமயான�. இ��தமான ��சய�த�ைம�� உ�வா�� ந���ைகைய எ�த
அ�வா�� உைட�க ��யா�. ”கா�ற��தா� மைல அைச�மா?” எ�� ேக�பா�
�ஃ� க�ஞா� ஜலா���� ��. அ�ப��ப�ட மைல ேபா�ற ந���ைக. இ�த
ந���ைக ஒ�வ��� வ�� ��டா�, அைத வா��ைதகளா� அ��தவ���
�ள�க ��யாம��ட� ேபாகலா�. ஆனா�� ����� �� இ�த ந���ைக
ெகா�டவ� ெத�வாக இ��பா�. ஒ� �ஷய��� ேநர� அ�பவ� ெகா�டவ�
எ�த அள� ந��வாேரா அைத�ட உ��யாக இ�த நா�காவ� வைக ந���ைக
ெகா�டவ� இ��பா�. அவைர� ெபா��தவைர எ�த ஆதார�� ேதைவ��ைல.
ெசா��க��� ஏ� கத�க�� �ற�� கா�ட�ப�டா��, நரக��� ஏ�
வா��க�� �ற�� கா�ட�ப�டா��, என� ந���ைக �ட� ேபாவ���ைல,
�ைறய� ேபாவ���ைல எ�� அ� ெசா�னா�. அ�த வைக ந���ைக இ�.
இ� �டா�, �ைறயா�. இ� ப��ரணமான�. �ர�தரமான�.
இ�த ந���ைகைய�தா� �ஃ�க� ஈமா� எ�ற ெசா�லா� �����டன�.
நம� ந���ைக எ�த வைகைய� ேச��த�?
ந���ைக�ட�
நா�� ��
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����ராைன அ��க ���மா?
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ஹ�ர� �யா� தா�ேச� (1496-1586/1589)

�ஃ� வ� ஓ� எ�ய அ��க� எ�ற என� �� �ழ�� ப��பக ெவ��டாக
ஏ�கனேவ ெவ�வ���ள�. அ� ���� �ல அ��யாய�க� ேச��க�ப��
���� ெச�� ெவ��டாக வர இ���ற�. அ����� ஒ� அ��யாய�
உ�க��காக.
இைறவ� ம�த உடைல �த�� பைட�தா�. அத��� ����ெகா��மா�
ஆ�மா�ட� ெசா�னா�. ஆனா� �ைற�ப����ேவாேம எ�� ஆ�மா
தய��ய�. இைறவ� வானவ�கைள அைழ�� பாட�� ஆட�� ெசா�னா�.
அ�த இைச�� மய��ய ஆ�மா த�ைன மற�� அ�த� பரவச��� ம�த
உட��� ����ெகா�ட�. எனேவ ம�த��� இைச �� ஏ�ப�� ஆ�வ�
�ற����� ��ன� ஏ�ப�வத�ல. அ� அவேனா� �ட��ற�த�

— இைச�கைலஞ�, �ஃ� ஞா� ஹ�ர� இனாய� கா�.

கா��வ�யாக ஒ�நா�
ேபா��ெகா����த அவ� ஒ� இைச ேமைத. அவ�ைடய கால���
அைனவரா�� அ�ய�ப�டவ�. அவ�ைடய �க� எ����ைசக���
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பர����த�. ராஜா மா����� (��1486-1516) அைவ�� ஆ�தான
பாடகராக இ��தவ�. அவ� ேவ� யா�ம�ல. �வா� ஹ�தா� எ�ற �க�
ெப�ற இைச ேமைத.

ஏ� அவ� கா��வ�யாக� ேபாகேவ��� எ�ற வரலா���த�ைமைய�
ெக���� ச�ேதக� எழலா�. ேவ��ெம�ேற அவ� கா��வ���
ேபா��ெகா�������க �யாய��ைல. அவ� ேபாக ேவ��ய வ�ேய
கா��வ�யாக�தா� இ�������. ராஜாபா�ைடகைள� த�ர ம�றப��க�
ெப��பா�� அ�த�கால��� அ�ப��தாேன இ�������?

அ�ேபா� ஒ� ���� க�ஜைன ேக�ட�. ஆனா� உ�ைம�� அ� ஒ�
���� ச�தம�ல, ஒ� ��வ� ��ைய� ேபால எ���ய ஒ�தா� எ��
அ��தேபா� ஹ�தாஸு�� �ய�ேப�ப�ட�. அைத�ட ஆ�ச�ய� ����
ஒ�ைய எ���ய ��வ��� அ�ேபா� ஐ�� வய�தா�! அ�த� ��வ�தா�
��னா�� �ப� ராக� பா� �ைய ���ய தா�ேச� ! தா�ேச����
ெகா�சகால� ��வாக இ��� வட இ��ய ச��தமான ����தா�ைய,
���பாக ’��ப�’ எ�ற வைக இைசைய ெசா��� ெகா��தவ� �வா�
ஹ�தா�.

தா�ேச���� இைச��� உ�ள ெதாட�� ��வய�ேலேய ெதாட����ட�.
��க�க�, பறைவகைள�ேபால அ�சர ��தமாக ஒ�ெய���வ�� அ�த
வய�ேலேய தா�ேச� �ற�� �ள��னா�. அவ� இைச��ைற�� மாப��
சாதைனக� ெச�ய அ�த ப��� ��சயமாக உத�யாக இ�����க ேவ���.
அவ� ஒ� இைசேமைத எ�பைத ������ வ�ண� அைம�த இ�த �க��� ஒ�
’ஃபா�ட�’ �ைர�பட�ைத�ட�� அ�ல� ’ேம�க��ய�ஸ’
இல��ய�ைத�ட�� �வார�யமாக உ�ள�! ஆ�ச�ய�, ஆனா� உ�ைம!
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இைச��� ஆ��க����� உ�ள ெந��கமான
உற��� �க��ற�த உதாரண� ஹ�ர� �யா� தா�ேச�. அவ� ஒ� �ராமண�
���ப��� �ற�தா�; அவ� ெபய� ரா�த� பா�ேட; ��னா�� அவ�
இ�லா�ைத ஏ�றா�; ேபரரச� அ�ப�� அைவ�� ஆ�தான� பாடகராக,
நவர��ன�க�� ஒ�வராக இ��தா�; அ�ப�ைடய மக� ெம����ஸாைவ�
��மண� ெச��ெகா�டா� எ�பைதெய�லா��ட ���யமான �ஷய�
இர�� ேவ�ப�ட �ைறக�� ேமைதகளாக இ��த இ�வரா� உ�வா�க�ப��,
இர��� ஒ�றா��கல�த ஆ��க இைசேமைதயாக தா�ேச� இ��தா�
எ�ப�தா�.

ஆமா�. அவர� இைச�� ��வாக �வா� ஹ�தா� இ��த�ேபால, ெஷ��
மகா� �ஹ�ம� ெகௗ� �வா�ய� அவ�க�� ஷ�தா��யா ஆ��க�
பாைத�� ��யராக தா�ேச� ஏ���ெகா�ள�ப�டா�. இ�ம��ம�ல. த�
��நாத�� அட�க�தல� இ���� இட��ேலேய தா�ேச�ைடய
அட�க�தல�� இ���ற�. ����� �க ெந���ய ��ய�க��� ம��ேம
அ�தைகய பா��ய�� அ�ம��� �ைட���. ��ைவ�� �டைர�� ப��
அ�கப�ச தகவ�க� நம��� �ைட�கா��டா��, �ைட������ தகவ�கேள
நம�� ேவ��யைத� ெசா���றன.

இைச���� இைறவ��� எ�த� கால���� �ண�� இ��த� �ைடயா�.
இ��� ெசா�ல�ேபானா� எ�லாவ�ைற�� பைட�தவ� இைறவேன
எ��ேபா�, ச�த�கைள��, ச�த�க�� ஒ��கைம�பான இைசைய��
பைட�தவ� அவேனயாவா�. இைசேமைதக��ெக�லா� இைசமாேமைத
இைறவ� ஒ�வேன. இைத இ�லா�ய �ஃ���வ� ����ெகா�ட�.

120

இைறவ�ட���� ம�தைன �ர�ப���வத�� ப�லாக, ஒ� ம�த�
இைறவேனா� ெந���வத�� இைச உத�கரமாக இ���ற� எ�ப��
�ஃ�க���� ெத�����ட�. த�ைன இழ��, இைறேயா� ஒ��வத��
உத�� க��யாக ’ஸமா’ எ�ற �ஃ� இைச பய�ப��த�ப�ட�� வரலா�.

ம�த உட�� அைச�க� யா�� இைசயாகேவ ப�ண���ற�. அ�
��சானா�� ச�, இதய�����, நா������, ர�த ஓ�ட� எ�வானா�� ச�.
எ��ேம இ�ட���� நட�ப��ைல. ஒ� லய����, �����, ஒ�
தாளக����தா� எ�லாேம நட��ெகா���ளன. இைச ம�த����ேளேய
உ�ள�. அதனா�தா� அவனா� ெவ������ வ�� இைசைய�� ேக��
ர��க ���ற�. ம�த உட�� இ�த �ரப�ச�� இைச��
�க���ெகா������றன. தாள� ச�யாக இ��தா� ப�வ� ச�யாக இ���ற�.
தாள� தவ�னா�, ேநா�, �க�ப�, �னா� இ�ப� எ�வளேவா, எ�ென�னேவா.
இைசதா� ெதாட�க�. �����’ஆ�� வ�� ’��ஃபய��’ எ��� ெசா���,
ஓ� எ�� நாத�� ெசா�வ� அ�தா�. ��த ைப���ட God said எ�ேற
ெதாட���ற�. The word was God எ�� ம�ப��� ைப�� உ�� ெச��ற�.
எனேவ உ�ைமைய� ����ெகா�ட யா�� இைச�� எ�ராக இ��க ��யா�.

’அ��யா’ என�ப�� இைறேநச�க�
அைனவ�ேம இ�லா�ய ச�ட��ட�கைள� கைர��� ���தவ�க� ம��ம�ல,
ெசா�ல�ப�ட ெசா�க���� ��னா� இ���� ெசா�ல�படாத உ�ைமகைள�
����ெகா�டவ�க�. அவ�க�ைடய க�க� சாதாரண க�க� அ�ல.
எல��ரா� ைம�ரா�ேகா� க�க�. நம�� ஒ� �� ர�த� ெத��தா�
அவ�க��� அ�� உ�ள RBC, WBC எ�லா� ெத���. ஆனா� அவ�க�
பா��பைத ந�மா� பா��க ��யா�. மைல�� உ���� ��பவ�க���
மைல��� �ேழ உ�ள எ�லா� ெத���. இர�� ப�க�� ெத���.
மைலய�வார��� அ�னா�� பா����ெகா������ நம�ேகா அவ�க����
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ெத�வெத�லா� ெத�ய �யாய��ைல. �ஃ�கைள �ம���பவ�க�
����ெகா�ள ேவ��ய� இ�தா�.

நா�� நாயக� மகா� கா�� வ� ஷாஹு� ஹ�� பா�ஷா அவ�கைள� ப��
ஏ�கனேவ பா��ேதா�. அவ�க�ைடய ��நாத� ெஷ�� �ஹ�ம� ெகௗ�
�வா�ய� அவ�க� எ��� �ஷய� வரலா�� ���� ���ய��வ� வா��த�.
ஏென�� �யா� ஹ�ர� தா�ேச�ைடய ���� ெகௗ� �வா�ய�
அவ�க�தா�!

ஆ�. தா�ேச� ஒ� இைச ேமைத ம��ம�ல. ஒ� ஞா����ட. அவ�ைடய
ஞான� இைச ச�ப�த�ப�டத�ல. ஆனா� அவ�ைடய இைச ஞான�
ச�ப�த�ப�ட�. அதனா� அவரா� �ப� ராக�ைத� பா� �ைய ��ட��, அத��
எ�ரான ேம� ம�ஹா� ராக�தா� மைழைய வரவைழ�க�� ���த�! அவ�
பா�யேபாெத�லா� ெம��வ���க� தாமாகேவ ப���ெகா�� ஒ��ட
ஆர���தன எ��� �ற�ப��ற�!

இ�� ஒ��� ஆ�ச�ய��ைல. ஏென�� �����ட ச�த ஒ���க�
�����ட �ைள�கைள ஏ�ப���� எ�ப� ��ஞான��வமாகேவ
����க�ப�ட ஒ��. இைசயா� ேநாைய� �ண�ப��த ���� எ�ப�� இ��
ஏ���ெகா�ள�ப�ட ஓ� உ�ைமயா��. இைச ேக��க�, �ைள��
‘��ேராெப�ைட�க�’ �ர�� உ�க� ேநா�க� �����றன எ��றா� டா�ட�
�ப� ேசா�ரா.

நா�� த�கா ச��த ��வா� எ�.எ�.ஏ. காத� வா�பா அவ�க�� ச��த ��
தா�� �யா� கா� அவ�க� கைட��கால��� கா� ேநாயா�
அவ��ப�டேபா�, நா�� நாயக� அவ�ைடய கன�� ேதா��, மா�ேகா�
எ�ற ராக�ைத த�கா�� ைவ��� பா�மா� உ�தர� ெகா��தா�க�. அத�ப�
தா�� �யா� கா� பாட, அவ�ைடய கா� ேநா�� �ணமான� எ�ப� நா��
வரலா��� ஒ� ப��யா��.

இ�த �க��� என�� ெசா�ல�ப�டேபா� தா�ேச� ப��ேயா அவ�� நா��
நாயக�� ஒேர ���ட� ப��றவ�க� எ�ற உ�ைமேயா என��� ெத�யா�.
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ஆனா� இ�ேபா� எ�லா� ���ற�. பா�ஷா நாயகமவ�க�ட� ேச���
தா�ேச� ப����ளா�!

தா�ேச� இற�தேபா� ��க��� அவ� மக� �லா�கா� ’�லா�கா� ேதா�’
ஒ� ��ய ராக�ைதேய உ�வா���பா��றா�. அவ� அைத� பா�யேபா�
தா�ேச�� இற�த உட������ வல�ைக ம��� ‘ஆஹா’ எ�ப�ேபால
அைச�� அ�த ராக�ைத� ெகௗர��த� எ��� �ற�ப��ற�. தா�ேச� ஒ�
ஆ��கவா�, மகா� �ஹ�ம� ெகௗ� �வா�ய� அவ�க�� �ட� எ�பைத
�ைன�� ைவ���ெகா�� பா����ேபா� இ�த �க��� ��சய� நட������
எ�ற உ�ைம ����. அ�ப� உ�ைம�� ெகா���ைவ�தவ�தா�. இ�த
வரலா��� தகவ�கைளெய�லா� ப����ேபா�, அ�த� கால��� நா�
�ற�காம� ேபா���ேடாேம எ�ற ஏ�க� என�� ஏ�ப��ற�!

தா�ேச��� ’�யா�’ எ�ற ெகௗரவ� ப�ட�ைத� ெகா��த� ேபரரச� அ�ப�.
’�யா�’ எ�றா� ‘ேபர�ஞ�’ எ�� ெபா��. �த� �ைறயாக அவ�
அ�ப�ைடய அைவ�� பா�யேபா� அ�ப� அவ��� ஒ�ல�ச� த�க�
கா�கைள� ப�ச��தா�! ����தா� இைச�பார�ப�ய��� பாட�ப�� எ�லா
வைகயான பாட�க�ேம, எ�லா ’கரானா’�க�ேம ஒ��த���
தா�ேச�ட���� வ�வதாக� �ற�ப��ற�.

����தா� இைச�� உ�ள பல ராக�க� தா�ேச� எ�ற ெபய�ட�
ேச��ேத ெசா�ல�ப���றன. �யா� � ேதா�, �யா� � ம�ஹா�, �யா� �
ம��, �யா� � சர� என. த�பா� கானடா, த�பா� ேதா�, ராேக�வ� ஆ�ய
ராக�கைள�� உ�வா��யவ� தா�ேச� எ�ப� ����ட�த�க�. தா�ேச�
�ைனவாக ஆ��ேதா�� �ச�ப� மாத��� ’தா�ேச� ச��� ச�ேமள�’
எ��� இைச �ஷா �வா�ய�� நட�த�ப��ற�.

ஒ�நா� அ�ப� தா�ேச�ட� ேக�டா�, “��க� இ�வள� அ��தமாக�
பா����கேள. உ�க�ைடய ��நாத� எ�ப�� பா�வா�?”

“அவேரா� எ�ைன ஒ����� ேபச ேவ�டா�”
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“உ�க� ��நாத� இ���றாரா?”

“ஆ� இ���றா� ஆனா� உட� ம�����ட�”

“நா� அவ� பா�வைத� ேக�க ேவ��ேம”
“அ� ��யா�. அவ� அரச�க� ���ைல�ெல�லா� பா�வ��ைல”

“நா� ஒ� ேசவகைன� ேபால வ��ேறேன”

“அ�ப�யானா� அவ� பா�� சா��ய��ள�”

இ�த ஒ�ப�த���ப� ஒ� ேவைல�காரைன� ேபா�ற உைட�� ேபரரச�
அ�ப�� தா�ேச�� ெச�றன�. ஒ� மைல�ெபா���� த�ைம�� இ��தா�
�வா� ஹ�தா�. இ�வ�� ெச�� அவைர� பா��ப�� ேக���ெகா�டன�.
ேவைல�கார� �ப��� வ����ப� ஒ� ேபரரச� எ�ப� ஹ�தாஸு���
ெத��த�. இ��தா�� ேபரரச�� ப�� அவ���� ������த�. அவ��
பா�னா�.

அவ� பாட�பாட இ�த ����, அ�த இ�வ�� பரவசமைட�� �ர�ைஞ
இழ�தன�. அவ�க� பாட� ���� ��டேபா� அ�ேக ஹ�தா� இ�ைல.

“நா� ம�ப� வ�� ெதா�ைல ெகா��ேபா� எ�ேறா எ�னேவா அவ�
ேபா���டா�. இ� �ர�தரமாக வரமா�டா�”, எ�றா� தா�ேச�.

ஆனா�� ெரா�ப கால� அ�ப��� ஹ�தா�� �ரைல�� இைசைய��
மற�கேவ ��ய��ைல. இ� அவ� ம�ப��� வரேவ மா�டாரா, இ� அவ�
�ரைல� ேக�கேவ ��யாதா எ�� அ�ப� ேக�டா�. ��யா� எ�� ப��
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ெசா�னா� தா�ேச�. உ�க����தா� அவ� பா�ய ராக� எ�னெவ��
ெத��ம�லவா, ��களாவ� அைத� பா��கேள� எ�� அ�ப�
ேக���ெகா�டா�.

பா�ஷா ேக���ெகா�டத�காக தா�ேச� பா�னா�. ஆனா�� அ�ப����
���� ஏ�பட��ைல. “ந�றாக இ���ற�. ஆனா�� அவ� பா�ய� மா��
இ�ைலேய ஏ�?” எ�� ேக�டா� அ�ப�.

���த வ��த�ேதா�� ெகா�ச� ேகாப�ேதா�� ஒ� ப�ைல� ெசா�னா�
தா�ேச�. இைச எ�ப� ஆ��க��� �� எ�பைத ������ ப�� அ�.
“நா� ஒ� அரச��காக, அரச����� பா�ேன�. ஆனா� எ� ��நாதேரா
இைறவ��காக, இைறவ�� ���ைல�� பா�னா�”

அ�த �க������ �ற�தா� தா�ேச� உலக வா�ைவ ெவ��� ஆ��க
நா�ட� ெகா�� மகா� �ஹ�ம� ெகௗ� �வா�ய� அவ�க�ட� ெச��
�டரா� ஆ��க� பாைத�� த�ைன இைண���ெகா�டா� எ�� ���றா�
�ஃ� ஞா��� சேரா� ம��� �ைண ��வா�� ����தா� பாடக�மான
�ஃ� ஞா� ஹ�ர� இனாய� கா�.

125

14

வ�ள� அ��� ஹ�� சா��

வ�ள� அ��� ஹ�� சா��(1863-1938)

வட ஆ�கா� மாவ�ட� ���சார� எ�ற ஊ�� ��
1863� இவ� �ற�தா�. இவ�ைடய �தாைதய�க� த�ைச மாவ�ட� அ�ய�
ேப�ைடைய� ேச��தவ�க�. பா�டனா� காத� ஹுைச��� �வசாய�.
தக�பனா� ���� ஹுைச��� ப�பா�� ��னதாக �� �யாபார�.
இ�ப��தா� ெதாட��ய� இ�த வ�ள� ���ப��� வரலா�.�ஷார���
ப�� இ�லாததா� வ��கால வ�ள� அ��� ஹ�� ஆ�கா� வைர
நட��ேபா� ��றா� வ��� வைர ப��தா�. ��ன� �� அள��
�யாபார��� ஈ�ப�டா�. ����த�ட ப�� �ேலா ��ட� �ர�ைத அ�த
��வய�� கட��ேபா�, நட�� ேபா� ��றா� வ��� வைர அவ�
ப������றா� எ�ப� க���� அவ��� அ�ல� அவர� ெப�ேறா���
அ�ல� இ�வ���ேம இ��த காதைல� கா���ற�. அவ�ைடய த�ைதயா���
�யாபார��� ந�ட� ஏ�ப�ட�. அ�த� கவைலேயா� ஊ� ����ய அவ�
உ��� ���த�. ஆனா� த� மக��� வ��ய� – இ�� ���ப� – ேபால
ஒ�ைற அவ� ெசா��� ெச�றா�.
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தா� ப�பா����� ெச�ைன வ�தேபா� அ����த ராமசா� �த�யா�
����� த��நா�� ����க� �க�� ேகவலமாக, நாைய�ட� ேகவலமாக
நட�த�ப�வதாக��, அ�க�� த�ைன �க�� வா��ய� எ���,
வ��கால��� ெச�வ� �ைட��மா��, ����க� ம�யாைதேயா��
க��ய�ேதா�� ெச�ைன வ�� த��� ெச�வத�� ஒ� ��� க���
ெகா��க ேவ��� எ�� த� மக�ட� �� அவ� உ�� ��டா�. ச�தாய�
ெதா�� ெகா�ட உ�ள� எ�றா� இ�தா�.
தரா�ஹு�� எ�� ர�’அ�தா இ�பதா, ெதா�ைக�� �ரைல ஆ��வதா
���வதா, த��� ஜமா’அ� ச�யா, ��ன� வ� ஜமா’அ� ச�யா எ�ற த�
ம�த அக�ைத� ��� ெந���� வள���� வா��வாத�கைள�ட ேமலான,
ஆேரா��யமான, உ�ைமயான இ�லா�ய ேசைவ எ�ப� இ�தா�. வ�ள�
ஹ��� த�ைதயா��� இைறவ� ம�ைம�� ��சய� க��ய�
ெகா�����பா� எ�ேற ந���ேற�. இ�த இ�� ���ப�ைத ஹ���
த�ைதயா� அவ�ட� ெத���� இற�தேபா� ஹ��� வய� ப�ென��தா�.

த� ��ய த�ைத அ��� ர�ஜா��ட� இைண�� ஹ�� �யாபார� ெச�தா�.
ஹ��� �றைமைய� க�� த� மக� ��ஸு� ��ைய ஹ����� ��மண�
ெச�� ைவ�தா� அ��� ர�ஜா�. மாமனா�� மைற���� �ற�, அவர�
மக�ட� ேச��� �யாபார� ெச�தா� ஹ��. அவ� ெச�த ேதா� வா�ப�
அவ��� �ைர�ேலேய ெச�வ�ைத�� ெச�வா�ைக�� ெகா��த�. அ�த�
ப���ேக ஒ� ராஜா மா�� ஆ���டா� ஹ��.
த�ம ��ைத�� வ�ள�ைம�� க�ண பர�பைரயாக இவர� ர�த��� ஊ��
கல����க ேவ���. இவர� ெச�வ� வளர வளர இவர� த�ம�
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ெசய�பா�க�� வள��தன. த�ம� ெச�தா� அ�த ெச�வ��� அ�லா� அ��
���� அைத ெப�க� ெச��றா� எ�� ��’ஆ�� ���ற�(2:276).
மைலயள� எ��ட� த�க� இ��தா�� ��� நா�க���� அைதெய�லா�
த�ம� ெச����ேவ� எ���, ெதாட��� த�ம� ெச���க� அ� உ�கைள�
��ைம� ப���� எ��� இ��� த�ம��� �ற��க� ப�� அேனக
ந�ெமா�க� இ����றன. ெகா�, � ெகா��க�ப�வா� எ�� ��த ைப��
���ற�. (��� 06:38).
ேவத�கெள�லா� த�ம�ைத� ப�� உய�வாக இ�ப�ெய�லா� �����தா��
ெச�வ� ெப�ற எ�லா���� த�ம ��ைத இ���மா எ�றா� அ�
ேக�����தா�. ெகா��க� ெகா��க� �ைற�� எ�ப�தா� ெப��பாலான
ம�த�க�ைடய த��கமாக இ���ற�. ஆனா� �த�கா�, வ�ள� அ��� ஹ��
ேபா�றவ�க�தா� அ� தவ� எ�பைத த� வா��ைகயா�
������ெகா�����றா�க�.
த� த�ைத�� இ�� ���ப�ைத �ைறேவ�ற, ெச�ைன�� இ��த ராமசா�
�த�யா� ����� அ��� இ��த கா� இட�ைத ஹ�� �ைல ேப�னா�.
அவர� ேநா�க� அ��� ெகா�ட �ல� இட��� �ைலைய ஏல���
ஏ����டன�. கைட��� ஐ�பதா�ர� �பா��� அைத வா��ய ஹ�� ேம��
50,000 ெசல��� அ�� த��வத�� மா�� க��ட�� ெதா�வத�� ஒ�
ப���� க�� அைத� த� த�ைத�� ெபயரா� 1921-� ஆ�� வ�ஃ�
ெச�தா�. இ��� ெச�ைன�� ெச��ர��� எ���ப�க� ெத��� இ����
���� ஸரா�� ேசைவ �க����ய�. இ�� ����க� இலவசமாக ���
நா�க� த�கலா�. அத�� ேம� ெகா�ச� பண� ெகா��தா� த���
ெகா�ளலா�.
க���காக இவ� ெச�த ேசைவ�� த�ம�� கால�தா� அ�யாதைவ. இ�ப���ட
ம�த�க� இ��தா�களா எ�� ஆ�ச�ய�பட ைவ�பைவ. ெச�ைன அ�க�ப
நாய�க� ெத��� ஒ� இ��� ெப�ம� வாடைக இட��� ஒ� ப����ட�
நட�� வ�தா�. ெதாட��� அ�ேக நட�த ��யாத ���ைல வ�தேபா�,
அ�ெப�ம� அ��� ஹ�� அவ�க�ட� வ�� �ைற��டா�. உடேன அேத
ெத��� கைட ைவ�� நட��� ெகா����த த� மகைன, அ�த� கைடைய�
கா� ெச�� அ�ெப�ம� ப����ட� நட��வத�கா�� ெகா��க
உ�தர��டா�! த�ைத�� அ��� க�டைள�� மக�� அ� ப��தா�! அ�
க�� �ய�த இ�� ம�க�, அ�ப���� அவ�கேள �.அ��� ஹ�� இ��
���� ப�� எ�� ெபய��� ம���தன�.
வரலா��� ெந�������� இ�தைகய கண�க� ம�ப��� �ைட��மா?
��யா� எ�� �ற��ைல. ��யலா�. ��ய ேவ��ெம�ேற
ஆைச�ப��ேற�. ஏென�� வ�ள� த�ைம�� ஜா� மதெம�லா� ெத�யா�.
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ஆ���� உ�ள இ�� ேம��ைல�ப���� ைமய வளாக�ைத இவ�தா� க���
ெகா��தா�. அ�ப���� க�ெவ�� இ��� அைத� பைறசா���
ெகா���ள�. அ�த� கால��ேலேய ஏைழ மாணவ�க� 200 ேப� இவ�ைடய
த�ம��� ப��தா�க�.
அவ� ெச�த �ல த�ம கா�ய�க�:
 ேவ�� பா�யா�� ஸா�ஹா� மா��க� க����� ஒ� ல�ச �பா�
 உ�ராபா� ம�ரஸா தா�� உ���� 50,000 �பா�
 வா�ய�பா� ����ச�க வ�மான���� ெச�ைன ெப�யேம��� ஆ�
�ட��க�
 ேம��ஷார� உய� �ைல�ப���� க��ட�
 அத� வ�மான���காக �ல க��ட�க�
 ஆ��� ம�ஹ�� உ�� உய� �ைல�ப���காக ஒ� மா��க� வா��
அ��� ஹ�� மா��க� எ�ற ெபய�� வ�ஃ� ெச�தா�.
 ��வ���ேக� ���� உய� �ைல�ப���� க��ட�
 க�டா��� உ�ள ேத�ய� க����� 25000 �பா�
 ெப�க�� அநாைத ������ உய� �ைல�ப����� ��
 அத� சா��னா� ம����� ��
 பல ����க��� ப��க�
 ேசல��� ஒ� ப��வாச�
 ��யா�த��� ஒ� ெப�ய ப��வாச�
 ைம�� ெப�ய பஜா�� ஜா�ஆ ம���
 ஆ�கா� அ��� ஹ�� ேபா�� உய��ைல� ப�� மாணவ�க���
அைர�ச�பள உத�
 அ�ல இ��ய கா��ரஸு�� �ைறய பண உத�
 ��வ�ணாமைல ேகா�� த�ம�தா� ��வா�க�� ேகா��ைக�� ேப��
ேகா���� ஒ� யாைன
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இவ� ெச�ைன�� இ��� �ஷார� வ����டாெர�றா� ��வ�
���யெர�லா� இவைர� ���� ெகா�வ� ச�ேதாஷமாக. க��� வ��ேயா,
பழ��ைடேயா ேபானா�, இவ� உடேன “ெகா�ைள” எ�� ெசா�வா�. உடேன
�ழ�ைதக� அ�த க��� வ��ையேயா பழ��ைடையேயா ’அேப�’
ெச��ெகா�� ேபா���வ�. ஆனா� இவ� அத�கான ���பண����� ேம�
இர�� ��� மட�� ெபா���� உ�யவ�க���� ெகா��� அ���வா�.
இவ� த� ஆ��� ச�பா��த 40 ல�ச� �பா�� 35 ல�ச� வைர த�ம�
ெச����டா�. எ��ய ஐ�� ல�ச�தா� இ�� பல ேகா�யாக� ெப���
�ட��ற�.
இ��யாைவ ஆ�ட ����� அர� இவ��� ’ச�’ ப�ட���� ப�லாக நவா�
ப�ட� ெகா��� ெகௗர��த�. ஹ�ஜு��� ெச�வத�காக ெச�ைன ெச�ற
இவ���� கா��ச� ஏ�ப�� 1938-� ஆ�� இவ� காலமானா�.
அவ� இற�த �ற� க��க� க�ண� மைற����டா� எ�� ராஜா���, த�ம�
�ைட சா��த� எ�� �ேதச���ர� தைலய�க��, ெத����யா�� வ�க
ம�ன� காலமானா� எ�� இ�� நா�த�� இர�க� ெச��க� ெவ���டன.
ஜா� மத ேபத� பா��காம�, த�ம� ெச�வ��, ெகா��ப�� இ�ப� க�ட
இ�த� ெப�மக� இ�ைம�� ம�ைம�காண கா�ய�கைள �ற�பாக� ெச�த
வ�ள� ெப�ம�க�� �ைன� �ற�த�கவ�. நவா� �. அ��� ஹ��
அவ�கைள� ப�� இைளய ச�தாய� அ��� ெகா�ள ேவ��ய� அவ�ய�.
ஒ��ைமயான, வளமான இ��யாைவ உ�வா�க இ� உத�� எ�� ந���ேற�.
தகவ�: இ�லா�ய� கைல� கள��ய� – பாக� 1 — அ���ற�� —
��வ�ச� ப��ஷ��
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அ���� ெகா�த�ப�ட ��ப�க�: �கபார�
�ைர�பட� காத� பாட�க�

by நா�� ��

�ைர�பட����� பாடெல�த ஒ� க�ஞைன
அைழ�ப� ஒ� ���ைய அ�� ெகா�த� ெசா�வைத� ேபா�ற� எ��
ஒ��ைற க��ேகா அ��� ர�மா� ெரா�ப அழகாக� ெசா�னா�. அ�த�
�ர�சைன ப�� இைத�ட அழகாக�� �க�ச�யாக�� ெசா�ல���மா எ�ப�
ச�ேதக�தா�. எ�றா�� அ�� ெகா��வ� ��ப�கைலைய�ட ம�டமான�
எ�ற அ��பைட�� ெசா�ல�ப�ட� அ�. அ�த� க��ைத
ஏ���ெகா���ேபா�தா� அ� ச�. அ�� ெகா��வைதேய அழகாக� ெச�ய
���மானா�?! க�ஞனாக�� �ைர�பட� பாடலா��யனாக�� இ����ற
ஒ�வ��� ��னா� இ���� சவா� இ�தா�.
ஆனா� அ�ப�� ெச�வ� சா��யமா எ�றா� ���க ���க சா��ய��ைல.
ஆ�கா�� சா��ய�. அ�வ�ேபா� சா��ய�. அ�ப�யானா� ஏ� அைத�
ெச�யேவ���? க�ைத எ��வ�� அ�ப��தா�. ஒ� மகா க�ஞ��
ஒ�ெவா� க�ைத வ��� மக�தானதாக இ��கேவ��� எ�ற அவ�ய��ைல.
அ�ப� இ��ப�� இ�ைல. பார�ேயா, �ேள�ேகா, க�பேனா, ��ேஸா
எ�ேலா���� இ� ெபா����. ஒ� ��ட க�ைத�� ஆ�கா�� �ல
ெபா�க� இ����. அ�வள�தா�. அத�காக�தா� அ�த� க�ைத
ெகா�டாட�ப��. அ�த� ெபா�க�தா� ேம�ேகா� கா�ட�ப��. எனேவ
அ��ெகா��வைத� ப��� ���க� கவைல�படேவ��ய��ைல. அைத�ேபால 131

��ப�க��� ஆ�கா�ேக அ��ேபால ெகா�த�ப����பைத� ப���� நா�
ேபசேவ��ய��ைல!

அ�த சவாைல ஏ���ெகா���
பாடலா��ய�க� ந� பாரா���� உ�யவ�க�. க�ஞ�கைள�ட அ�காமான
ெபா���ண�� ெகா�டவ�க� எ�� ெசா�லேவ���. ஏென�� ஒ�
க�ஞ���� �ைட��� �த��ர� ஒ� �ைர�பட� பாடலா��ய����
�ைட�ப��ைல. பல ேநர�க�� பல�தமான சமரச�கைள அவ�க� ெச�ய
ேவ�������. “ஒ�ெவா� ��க�ேம ெசா��றேத” எ�ற ஆ�ேடா�ராஃ�
பட��� பா.�ஜ��� பாட� ேத�ய ��� ெப�ற� நம��� ெத���. ஆனா�
�த� வ�ேய இல�கண� �ைழ ெகா�ட�. “ஒ�ெவா� ��ேம” எ�ப�தா�
ச�யாக இ����. ஒ�ைம�� ப�ைம�� ஒ�ேசர அ�த வ��� உ�ள�. ஆனா�
ேவ� வ���ைல. அ� அ�ப��தா� வரேவ���. அ�த ெம�� அ�ப�.
ெம���காக ெச�ய�ப�ட இல�கண� �யாக� அ�. அதனா� எ�ன?
ர���ேறாமா இ�ைலயா? அ�தா� ���ய�.
அ�� ெகா���ேபாேத அ�� ��ன� ��ன ��ப�கைள ஆ�கா�� ��பமாக�
ெச��க ஒ� கைலஞனா� ����. அைத�தா� க�ணதாச�, கா.�. ஷ�ஃ�,
வா�, ைவர��� ேபா�ற ‘ெப��க�’ ெச�தன. இ�ேபா� பல இள�க�ஞ�க��ைர�பட� பாடலா��ய�க� எ���றா�க�. அவ�க�� என�� �க��
���தவ�க� இ�வ�: ஒ�வ� நா.�����மா�. இ�ெனா�வ� �கபார�.
இவ�க� வ��கால� ெப��க�!
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இைண��ைல

அவ� அ�ப�ெயா��� அழ��ைல, அவ��� யா��

அவ� ெப�தா� எ��� ப��க��ைல, அவைள� ப��ேத�, ���க��ைல
எ�� �ரணழ� ெசா��� பாடைல எ��யவ� நா.�����மா�. அவேரா�
என�� அ�கமாக� பழ�க� �ைடயா�. ஓ�� �ைற ேந�� ச�������ேற�.
பழ�வத�� இ�ைமயான, எ�ைமயானவ� எ�� ����ெகா�ேட�. அேதா�,
��மா��ைற�� வ�தா� ஒ���ெகா��� உ��ெகா��� பழ�க�க� எ���
இ�லாதவ� எ�� ேக��. அேதேபா�ற இ�ெனா� �றைமசா�தா� �கபார�.
�கபார�ைய� ப�� எ��வ�� என�ெகா� ச�கட� உ��. அவ� எ�
ெந���ய ந�ப�. எ�றா�� �க�� ேயா��� ஒ� ப�� இ��க��ேம எ��
���ெச�ேத இைத எ���ேற�.
�கபார� அ��பைட�� ஒ� க�ஞ� ம��ம�ல. ப��க��றைமக� ெகா�ட

ஒ� பைட�பா�. க�ைத,
க��ைர, �ம�சன�,
இத�ய� (ப���ைற ���த� ஆ��ய�), ��தக�ப��� (ேந��ைர),
�ைர�பட�பாட�, ெசா�ெபா�� என பல தள�க�� த�ைன ���யவ�.
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����ெகா����பவ�. என��� ெத��� இ�வைர ஏ� க�ைத� ெதா��க��
ஏ� க��ைர�ெதா��க�� ெவ� வ���ளன. எ�லா ��க�ேம அவ�ைடய
”ேந��ைர” ப��பக ெவ��டாக வ�தைவ. ”ெத�வாசக�” ம��� �த�� ஆன�த
�கட�� �ர�ரமா� ��� �கட� ெவ��டாக வ�த�. பல க��ைரக��
க�ைதக�� �ரபலமான நா�த�க��� வார இத�க��� ெவ�வ�தைவ.
1.மன�ப�தாய�, 2. ெத�ப�க�ைட, 3. ப�சார�, 4. ெத�வாசக�, 5. ஒ�
மர���க�,
6. ெநா���காவ�. 7. கன�க�� ைகநா�� ஆ�யைவ க�ைத ��க�. மர�
ம��� ���க�ைதக�.
1.அதாவ�, 2. க�ணா� ��, 3. ேந�ைறய கா��. 4. ����� ெவ�ேய
ெவ�ேவ� �வ�க�, 5. காத� �சாேச, 6. நாெனா�வ� ம����, 7. ந��கட�
த��க�ப� — ஆ�யைவ க��ைர� ெதா���க�.
ப� ேவ� காலக�ட�க��, ச�க இல��ய�, மர��க�ைத, ந�ன இல��ய�,
க�ஞ�க�, தைலவ�க�, �ைர�பட� பாட�க�,– இ�ப�� பல�ஷய�கைள�
ப�� எ�த�ப�டைவ. அவ�ைடய எ���� அழைக��, ஆ�ைமைய��, வா���
அ�பவ�ைத�� இவ������ நா� ெத���ெகா�ளலா�.

“இ�த� ெதா�ைமயான ெமா��� �த� காத�
க�த� இ�ேபா� எ�ேக இ����? கால�தா� அ�யா� ேபாகேவ ெப�க�
க�க��� ஆ�க�� இதய���� அ� ம���ைவ�க�ப������” (காத�
�சாேச, ப�க� 18) எ�� அழகாக� �ற���ற ஒ� பைட�பா�ைய நா� எ�ப�
கவ��காம� இ��க ����? �ைர�பட�பாட��� அ��பைட “க�ைத மன�”
எ�� ஒ� க��ைர�� (����� ெவ�ேய ெவ�ேவ� �வ�க�, ப�க� 70)
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���றா�. அ�த� க�ைத மனைத அவ� பாட�க�� க������� �ய��தா�
இ�க��ைர.
2001� ஆ�� ெதாட��ய� �கபார��� �ைர�பட��ைற சா��த வா���
வா����. அ�த ஆ��தா� ”ஆன�த�” எ�ற பட� ெவ�வ�த�. அ�� வ��
ஹ��, உ�� ���ண� பா�ய ”��லா��ழ�� வ�ட� பா��ேத� ஒ�ைற
நாணய�” எ�ற பாட�� ெதாட���றா� �கபார�. தய�க�ேதா��
ச�ேதக�ேதா�� ஆைம �� ஏ�� ெதாட��ய அ�த பயண�, இ�ேபா�
�மான��� ெதாட���ெகா�����ற�! ஆ�. இ�வைர��� 1000��� ேம�ப�ட
பாட�கைள 300 ேம�ப�ட பட�க��� எ����டா� �கபார�! பல பாட�க�
��ேடா ��! �ைர�பட� பாட�க� ம��ம�ல. ச�, �ஜ�
ெதாைல�கா��க�� வ�த, வ�� பல ெந��ெதாட�க���� பாட�� இவேர.
ம�ர, ��ேவா� ச���ேபா�, அழ�, ெச��, ��ம� ெச�வ� ஆ�யைவ �ல
உதாரண�க�.
கைணயா� ப����ைக�� அவ� அ�ேபா� ப�யா���ெகா����தா�. நா�
க��ைர, க�ைத எ�� கைணயா���� ெகா��க� ேபா��ேபா� என���
அவ���� பழ�க� ஏ�ப�ட�. எ�ப� ’ஆன�த�’ பட���� எ����க� எ��
ேக�டத�� அவ� ெசா�ன ப�� இ��� �ைன����ற�. “��லைற
மா��வத�காக வா��ய லா�ட� ����� �த� ப�� ���த மா��” எ�றா�!
எ�ன ஒ� க���வமான ப��!

�கபார��� �த� பாடைலேய
எ����ெகா�ேவா�. காதல� ெகா��த ஒ� �பா� நாணய�ைத
ைவ���ெகா�� நாய� பா�வதாக வ�� பாட� அ�. என��� ெத���
“ஒ�ைற நாணய�” எ�ற �ய த���ெசா� வ����ப� �ைர�பட� பாட�
வரலா��� அ�தா� �த� �ைற எ�� �ைன��ேற�. அ�த ெசா���காகேவ
ஒ� ஆ� மாத� அ�த ப�ல�ேயா� �கபார�ைய மற����� பட����ன�
இய��ன�. கைட��� இைறவ�� ��ட�ப�, அ�த� பாட� வ�கைள� த�ர
ேவ� எ��� அ�த ெம���� ச�யாக வராததா�, �கபார�ைய ����
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அைழ�� சரண�கைள எ�த� ெசா��னரா�. பட��� �ேராேமா கா���வைர
அ�த� பாடைல இைண�பதா இ�ைலயா எ�ற ேக���� ப�� காணாமேல
இ����ளன� பட����ன�. பாட� �� ஆன�ற�தா� ந�ல
த���ெசா��� மக��வ�� ந�ல க�ஞ�� �றைம�� எ�லா���� ���த�!
���தேபாெத�லா� த� பாட�க� �லமாக �ய த���ெசா�கைள�
பய�ப��த �கபார� �ய��றா�.

�வ�ப�கார� எ�ற பட��� “அ�ைற�
��க�” எ�ெறா� பாட�� அ�ப��ப�ட�தா�. ெபா��ஷ� பட��� வ��
“�லா, � வான� கா��” எ�ற பாட�� இ�ப��ப�ட�தா�. அ�� வ�� �ல
ெசா�க�:
“இ�� யா�ேம �தா� எ��� / உ�ெர�ேற உைன� ெசா�ேவேன நா�
நா� எ�பேத இ�ேம� ெம��க�
அ���ள ம�னா, அ���ள கணவா, அ���ள க�வேன, அ���ள
க�ணாளேன
அ���ள ஒ�ேய, அ���ள த�ேழ, அ���ள ெச��ேள, அ���ள
இல�கணேம
அ���ள ����றேள, அ���ள ந��ைனேய / அ���ள படவா, அ���ள
��டா, அ���ள ர�கா, அ���ள ���கா… / அ���ள அ�ேப” எ��
ெச��� அ�த� பாட�.
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என��� ெத��� ெச���, ����ற�,
ந��ைனேயாெட�லா� காதல�க� த�கைள ஒ����� ெசா��� பாட�
இ�வைர வ�த� �ைடயா�. த��� ��� த��ல��ய��� ��� �கபார�
ெகா���ள காதைல இ� ெவ��ப����ற�. (அ�த� பாடைல ெட����
அ���வத�காக நா� ஆ��ல��� ெமா�யா�க� ெச��ெகா��த அ�பவ��
என����).
�கபார��� ��மண����� ெச����தேபா� ேப�ய இய��ன� ேசர�
இ�பாட� ப�� ஒ� �ைவயான �ஷய�ைத� �����டா�. ”அ���ள அ�ேப”
எ�� கைட��� ������தத� ரக�ய� தன�� �கபார��� ��மண
அைழ��தைழ� பா��த �ற�தா� ெத��த� எ�� ெசா�����, அவ�ைடய
(வ��கால) மைன��� ெபயரான ”அ��� ெச��” எ�பைத�தா� அ�ப��
�����டதாக� ெசா�� ைகத�ட� வா��னா�! ஒ� பாட���� எ�வள�
��ப�க� உ�ளன எ�� பா��க�!
�கபார��� ஒ� ���யாசமான ரா� உ��. நம�ெக�லா� எ� அபச�னமாக
இ���ேமா அ�ேவ அவ��� அ���டமாக இ����! ஆமா�. ”அ�ேயா” எ�ற
ெசா� அம�கலமானதாக� க�த�ப��ற�. ���� �ழ�ைதக� யாராவ�
‘அ�ேயா’ எ�� க��னா�, “அ�ேயா எ�� ெசா�லாேத, அ�லா� எ��
ெசா�” எ�� ெசா�வா�க�. இைதெயா�த எ�ச��ைககைள ம�ற
ச�க�தவ�க�� ெச�வா�க�. நம��� ெத��த�தா�. ஆனா� �கபார���
“அ�ேயா” எ�ற ெசா� ரா�யான, ம�கலமான ெசா�லாக மா���ட�. அ�ல�
அவ� அைத அ�ப� மா����டா�!
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“அ�ேயா, உ� க�க� அ�ய�ேயா,
உ� க�க� க�ட ேநர��� எ�லாேம அ�ய�ேயா / அ�ேயா

, அ�ேயா, அ�ேயாடா அ�ய�ேயா, � எ�ைன� க�ட ேநர��� ��சார�
அ�ய�ேயா” எ�ற பாட� ”எ�.�மர�” பட��� வ��ற�. இ� அவ�ைடய
�� பாட�க�� ஒ��. வா��ைதகளா� ெசா�ல��யாத காதைல,
உண��கைள ெவ��ப���� ெசா�லாக இ�ேக ‘அ�ேயா’ �க�ச�யாக�
பய�ப��த�ப���ள�.
”அ�ய�ேயா ேயா ஆன�தேம” எ�ப� ”���” பட��� �� பாட�க��
ஒ��. “காத� ேபா�� �ர�� ேதக� ���� ேபா�ேத” எ�ெறா� வ� அ��.
�ர� ேபா�� யா�� அ�� ���� ேபா�� வா��� �ைடயா�. ஆனா� காத�
�ர� ���யாசமான�. அ� �ர�தா� எ�றா�� ந��கட� ேபால ஆழமான�
அ�. அ�� காதல�க� ம��ேம ����ேபாவா�க�!
உ�ைன �த� �ைற க�ட ெநா���� / த�����ேள ���ேத�

அ�� ���தவ� இ��� எ��பல / ”ெம�ல ெம�ல� கைர�ேத�”
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கைர ேசர ��� ைக�� ஏ�த வா / உ�� காதேலா� நா�� ��தவா (
பா�யவ�க�: ஹ�ஹர�, ம�� )
எ�ற வ�க� வ��. �த� �தலாக நாய� யாைனைய� க�� பய��
�ள���� ������வா�. அைத� பா���� நாயக�� த������
���பா�. இ� கா��. இ�ேபா� பாட� வ�கைள� ேக��க�. ”அ��
���தவ� இ��� எ��பல” எ�ப� ��ய அ��த� ெகா����. வ�க����
கைத�� வ��ற�, காத�� வ��ற�. அேதா�, கைரத� எ�ப� த��ேரா�
இைண�த ஒ� கா�யமா��. ”ெம�ல ெம�ல� கைர�ேத�”எ�ப� காத��
கைரவைத��, ���� ���ததைத� ���பைத�� கவ��கேவ���. காத�
எ�ற ���ய தள�ேதா� கைத எ�ற தள�ைத�� ேச����ெகா��
பய���ற� பாட�.

இ�தமா�� கைதேயா� அழகாக
���� பாட�கைள எ��� �றைம க�ணதாச����ய�. உதாரணமாக
”அவ�க�” எ�ற பட��� நாய��� காதல��, அவள� கணவ��, ஒேர
இட��� அவ� உட� நல�ைத கவ��க ஒ�����றா�க�. அ�ேபா�
எ�.�.�. பா�� ”அ��� இ��� பாைத உ��, இ�� � எ�த� ப�க�” எ�ற
பாட�� ”க�ணா எ�றா� ��க� வ�தா�, ��கா எ�றா� க�ண�
வ�தா� / எ�த ெத�வ� ெசா�த� எ�� �ைஜ ெச��வா�” எ�� பாட�
வ�க� வ��! அ�த வைக�� க�யர�� வா�சாக �கபார� எ���றா�!
ெஜய�ெகா�டா�” பட��� ஒ� பாட�. ஹ�ஹர� பா�ய�. காத��� காத�
ச�மத� ெசா�ன�ற� எ�ன நட��ற�?
நா� வைர�� ைவ�த ��ய� ஒ����றேத
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நா� நட�� ெச�ற மண� ெவ� மல���றேத
நா� �ர�� ��ற கா�ைகக� ம��களானேத
எ� தைல நைன�த மைழ��� அ�தமானேத
நா� இ��� ��ட ���ேல இைச க��தேத
ஆமா�. காத� ஒ� அ��த ச��. அ� ஓ�ய��� இ���� ��யைன�� ஒ�ர
ைவ���. மண� ெவ�ைய�� ��களா� மலரைவ���. எ�லாவ����ேம காத�
உ�� ெகா������ற�! காத�� அ��த ச��ைய இைத�ட அழகாக�
ெசா�ல���மா எ�ன?

’ர�’ பட��� வ�� ”காத� �சாேச” எ�ற
பாடைல எ����ெகா�ேவா�. ’காத� �சாேச’ எ�ற ெசா�லாட� பைழய
இல��ய������ �ைட�ப�. ஆனா� அ�� வ�� பல வ�க�
க���வ��கைவ. காதைல அழகாக� ெசா�பைவ. “எ� �ைச��� �வாச� �
த�� ேபானாய�” எ�� அவ� பாட, “எ� �வாச��� ஆ� வாச� � எ��
ஆனாயடா” எ�� அவ� ���றா�. ”எ� தாேயா�� ேபசாத ெமௗன�ைத �ேய
ெசா�னா�”, “நா� யாேரா�� ேபசாத ��த�ைத �ேய த�தா�” எ��
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மா�மா� அவ�க� பா��ெகா�வா�க�.
�ைச��� �வாச��, �வாச��� ஆ� வாச�� காத�� ெந��க�ைத அழகாக�
ெசா���றன. காத� த�� அ�பவ�, அ�த �க� யாேரா�� ப���த ெகா�ள
��யாத�. ப����ெகா�ள ���பாத���ட. அ� தாேயா��ட ேபச��யாத
ெமௗன�ைத��, யாேரா�� ேபச��யாம� �ைன�� �ைன�� ச�ேதாஷ���
இ��க���ய ஒ� ��த�ைத�� ெகா��கவ�ல�!

”பா���ப� கன�” எ�ற பட��� வ��
“கனா� க�ேடன�”எ�� ஒ� அ�ைமயான பாட�. ம� பால���ண�
பா�ய�. அ�� ”ஒ� க��� அ�த� க�ேட�, ம� க��� அ�ல�
க�ேட�. எ�ெக�ேகா ேத��ேத� உ��� எ�ைன நா� க�ேட�” எ��
வ�க� காத� இல��ய வரலா��� ெதாட��� வ��ெகா������ பார�ப�ய
ப�ம��� ெதாட���ைய அழகாக� ���பைவ.
காத� எ�பவ� சமய�க�� அ�பாக��, சமய�க�� ேகாபமாக�� இ��பா�.
இைத� ெசா�லாத உலக இல��யேம இ�ைல. ஜ��� �� பா�ய ”�� ெக
�வாேரா� த� ெப �யா ேத�கா” (இதய� �வ�� எ�ன பா��தா�, உ�
ெபய�ம��� எ�� இ��தைத� பா��ேத�) எ�ற கஜ�� ஒ� வ� வ��. ”ேத�
ஆ�ேகா� ெம ஹ�ென �யா ேத�கா / க� கா�� க� ஹுதா ேத�கா” எ��.
அத� ெபா��: “சமய�க�� எமைன��, சமய�க�� இைறவைன��
பா��ேத�” எ�� ெகா�ளலா�. �த�ஷ� ஃபா�� எ��ய �க�ெப�ற கஜ� அ�.
அ�த பார�ப�ய��� ெதாட���யாக �கபார��� வ�கைள� பா��கலா�.
உ���� ”கா���”, ”ஹுதா” எ�� வ�வ�ேபாலேவ த��� அவ� ”அ�த�”,
“அ�ல�” எ�� ெசா�����ப��, ஒ��� வாழைவ��� �ண��,
இ�ெனா��� சாக���� �ண�� இ��ப�� கவ��க�த�க�.
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”ெபா�” எ�ற பட��� ஒ� பாட�.
“ேப���� � என�� ஜ�னேலார� / ��வாச� ��ற��ேல �ள� மாட�
/ ���ைற நா�க�� ப����ட� / �ைளயா��� ��ைளக��
ெச�ல�ேகாப�” எ��.
அ�ைமயான பாட�. ம�பால���ண�� ம���� பா�ய�. ேப����
ஜ�னேலார� எ�ப� �ற�பானெதா� இட�. அ� அ�ப����
பா��தவ�க����தா� ����. நா� பல ஆ��க��� ��� கைணயா���
ேப���� த�சா��� இ��� நா�� ெச�வ� ப�� ”ஒ� மாைல�ெபா���”
எ�� ஒ� ��கைத எ��ேன�. அ�� என��� ���த ஜ�னேலார
இ��ைக��தா� அம��� ேபாேவ�. (கைத���). அ�த இட�ைத யா��காக��
����ெகா��கமா�ேட�. ஒ� ேவைள, ஒ� கால��� என�காக வர இ����
அவ��காக ேவ��மானா� ���ெகா��கலா� எ�� எ�����ேப�. அ�
�ைன��� வ�த�. காத� உண�� எ�ப� �ரப�ச� ���க��
ெபா�வாக�தா� இ���� எ�பைத இ�த வ�க�� என�� உ��ெச���றன.
ஆனா� “�ன�� காைல�� என� வாச�� �ட��� நா�த� �தாேன” எ�ற
வ�ேயா� நா� உட�பட��ைல.”கா��� �ட�த�” எ�ற �ஷய���� அ�
ச� எ�றா��, ப��த ��ன� ���� ேபாட�ப�த� எ�ற அ��த��� அ�
ச�யானதாக இ�ைல. ஒ�ேவைள காதல�க�� க� காத��
�ைறேவ�ற������� அ�தா� எ�� �கபார� ெசா�ல வ��றாேரா
எ�னேவா!
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”ைமனா” பட��� (எ�லா�பாட�க��
இவேர) ’ைமனா ைமனா’ எ�ற பாட��
����� ம�ெண�ெணய� ேபால / ���ைர�� உ�� ெவ�� ேபால
��� என�காக / உ�� வா�ேவ� ஒன�காக
ச�கர�ைத� ேபால ��� வ�� ஆெச / க�� ைமய வா�� �����ேற� �ெச
அ�ேய � மணெல ���ச க�றா / ெகா�ேய � உ�ெர கட�ச த�ரா – எ�ற
வ�க� வ��.
இ�த�பாட�� “உ�ர கட�ச த�ரா” எ�ற வ� அத�� ��ைதய வ�ேயா�
ச�த��� ேச��ற� எ�பைத� தா��, அவன� உ�ைர� கைட�� எ��த த��
அவ� எ�� ெசா�வத� �ல� அவ��காக உ�ைர�ெகா���� அவள�
பா��ர�ேதா� ஒ���ேபா�ற�. ���, ம�ெண�ெண� ேபா�ற அ�றாட�
ந� வழ��� உ�ள சாதாரண ெசா�கைள� பாட�க���� பய�ப���வ��
�கபார��� �த� ப�� ெகா��கலா�.
”க���சா� ��தைக�கார�” எ�ற பட��� பா�ேப ஜய� பா�� ”உ���க��
த����� ஏ�க�ப�ட�” எ�� ஒ� பாட�. அ�� “க��ெர���
க����� வா�க�ப�ட�” எ�� ஒ� வ�. க�க�� க���� ���க
��யாதப� வா�நா� ��வ�� �யரமாக மா���ட ஒ� கச�பான,
உ���க��பான �ஜ�ைத இைத�ட �ற�பாக� ெசா�ல���மா? “வா�க�ப�வ�”
எ�ற ெசா�ெறாட� நம�� ம��ேம ����ற, ந� கலா�சார� சா��த ஒ�
�ஷய�. ெப�க� வா�க�ப��� ேபாவத� ��ன��� உ�ள ேசாக�க��
நா� அ��தைவேய.
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இ�ெனா� இட��� / ேவெரா� ���� ந��
பா�ய� �யைர� / ெப�கைள� ேபால
உணர��யா� / ஆ�களா�
எ�� நா�� ந�பவ� ப��ய அவ� ��தைனைய (ெத�வாசக�) இ�ேக ேச���
������ பா��கலா�. வா�க�ப��� ேபாவத��தான �ம�சனமாக�� இைத
நா� பா��க����.
”சா�ைட” பட��� (எ�லா� பாட�க�� இவேர) “அ� ரா��” எ�ற பாட��
அ�ன�த�� ேதைவ��ல ஒ�ன�ப��� ேப�னா
அ�ட க���ட ெவ��� ஒ�ென ெசா�� ��னா
எ�ென ஓடா ஒைட���ேய
கா�� த�� ேபால எ�ென க�� ெர��� ஆ��ேத
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�� வ�ச ஆைசெய�லா� ெபா����� ஊ��ேத
உ�ேபால �� பா�� எ�ென ��� ��லா ஒைட���ேய
எ�ென நாரா� �����ேய
ேபா�ற வ�க� ந� ��தைன�� உ�யைவ. “அ�ன�த��”, “அ�ட க��”,
”கா���த��”, “ெபா����� ஊ���”, ”��� ��லா உைட���ேய”,
“நாரா� �����ேய” – இைவெய�லா� ஒேர பாட�� ஒ�ேசர வ�வ� ெரா�ப
ச�ேதாஷமாக உ�ள�.
��மைல எ�ற பட��� மனைத� ���� �த��� ஷ�க� மஹாேதவ� பா�ய
“�யா ேப�ய�” எ�ற பாடைல எ� ந�ப� �கபார� எ��னா� எ�பைத
�ைன�� நா� ெப�ைம ெகா��ேற�. ��யா சாக����தா� ந��
ெசா�லேவ���. அ�பா, எ�ன �ர�, எ�ன ெம��! ெஹ� ஃேபா� ைவ��
அ�த� பாடைல� ேக���ெகா����தா� ேபா��. ந� �யர�கைளெய�லா�
மற�� அ�� ��� ஆேரா��ய� ெகா���� ��ேராெப�ைட�கைள ந�
�ைள��� அ�க� �ர�க ைவ�கலா�. காத��க��ைல எ�� ெபா�ெசா���
காத�ைய �ைன�� பாட�ப�� அ�த� பாட��

145

ேசாக� உணர��ைல

ேவ�� நா� அ�ேத�, எ� �ேவா

ேவஷ� த��க��ைல �� நா�� காத� பழ�க��ைல
எ�ற வ�க� ெரா�ப அ��தமானைவ. காதல�� அ�ைக�� ேசாக��
ரக�யமானதாக இ���ற�. அதனா�தாேனா எ�னேவா காத� அ�த ேசாக�ைத
உணர��ைல. அ�த அழ�ய �ைவ வாழைவ��� உ�� �ராக��ட அ�த அ�ைக
இ��கலா�. ஆனா� கா��� ������� அ�த� �வா� அைத உணர ��யா�.
ஏென�� அவ� ேவ�� அ��ெகா�����றா�!
கதா நாயக�க��� ஏ�றவா� பாட� வ�க� எ��வ��� �கபார� வ�லவ�.
”பரம�வ�” எ�ற பட��� காதாநாயக� அ��. ெரா�ப நாைள��� �ற� ந��க
வ����தா�. ெரா�ப ஒ��யா� இ��தா�. ”ஒ� �� காத�” எ�ற பா���
“யா� �� ஆைச ���ேபாக ேதக�ைள�தாேயா” எ�� நாய� ேக�பா�. அத��
நாயக�, “ நா� காதேலா� ேதாழனான ேச� அ�வாேயா” எ�� ப��
ெசா�வா�! பட��� ��க� அ��ைத� பா��தா�தா� இ�த வ��� மக��வ�
����!

”ச��ர��” பட��� வ�� “ெகா�ச
ேநர�” எ�ற பாட�� காதல� பா�வதாக ஒ� வ�:
“� எ� நா� / நா� உ�ேனா�” எ��. அ�த வ�கைள நாயக� ர��கா��
பா�வா�. த��நா�ைட �லா��ப�ேபா� வ�. ெரா�ப ச�.
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�கபார��� இ�ெனா� ரா����. த�� ெத�யாத பாடக�க� பா�னா� பாட�
ெசம ��டா����. ஆமா�. �கபார��� அேனக பாட�க�� ��டானைவ
��� நாராயண� பா�யைவ. ச��ர���� ஆஷா ேபா��ேல த�ைழ� க����
���வா�. ’ழ’அவ��� வரேவ வரா�. ”க��� ஓரல�, ைக�� �றல�,
உ�னா� ��யலேக” எ�� பா�வா�. ��� நாராயணேனா, ”���” பட���
”ெகா�கர�ெகா�கர�ேகா” பாட�� ”உலக� உன��� ��னாேல” எ�ற வ�ைய
”ஒ�க� ஒ��க ��னாேல” எ�� பா�வா�! ��த�!
�கபார��� ெத�வாசக� எ�ற அ��தமான ���� �ைல ம�த�கைள�
ப��ய க�ைதகைள� ெகா�ட ��� இ��� உ�க� ��தைன�� �ல
வ�கைள ேம�ேகா� ெகா��� �����ெகா��ேற�.
த���� / ��ைட���ற� ��
க���� / ��� ெபா���றா� இவ� (��கா�)
வ����� �க ெந��� / வ���ற ேக�ரா��
ெத�யா� இவ� ப��� / ெத�வ��� வ�சக�� (�ைண ந�ைக)
ஓ�வதா� ஆயபய� / ஒ����ைல என அ���
ஊ��றா� ஓயாம� / உ����ைச ��பத�� (ப�� கார�)
எ��ட� இ��பைவக� / ஏைழ�� ��னைகக�
எ�பைத உர�க� ெசா��� / இ�ெனா� ேவ�ைவ ேவட� (அட� கைட�கார�)
ஊரட��� ந��ர�� / ஒ���றா� �வெரா��
தா� ம��� உற�காத / தகவைல�� ெத���க
இ�� இ��ெக�லா� / இ����வ� ைகேரைக
க�� ெச�பவ�க�/ கா�ப��ைல க��ைர (ேபா�ட� ஒ��பவ�)
அவர� ��ன�ச�:
yugabhaarathi@gmail.com
yugabhaarathi@yahoo.co.in
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16

அ�தாரம�ற அ�தான கைலஞ�

ேந�காண�க��காகேவ ேந�காண� எ�ற
தைல��� ஒ� இத� — இர�� மாத�க��� ஒ� �ைற எ�� ����
ெகா��ேற� — வ��ற�. ஆ��ய� ெபௗ�த அ�யனா�. அ�� ��றாவ�
ேந�காண� நாச�ைடய�. 68 ப�க�க� ெகா�ட அ�த இத�� 42 ப�க�க�
நாச�� ப��க�. நா�� ம� ேநர� ேப���� அத� ப���. ேக��
��ன�தா�. ஆனா� நாச�� ப��க� ��டைவ. ேந�காண� ேக�� ப��
எ�பதா� ம��� அ�ப� அைமய��ைல. ேந�காண�� ேநா�க�ைத
�ைறேவ��� �ைற�� அ�தாேன?
நாசைர ஓரள��� நான�ேவ�. ஒ� ந�கராக, ஒ� தயா��பாளராக, ஒ�
இய��னராக, �ர�� உற�னராக — எ�லாவ����� ேமலாக ஒ� ந�ல,
ேந�ைமயான, ப���ள ம�தராக.
ேபா��� இ���� க��� இ�த ேந�காண�� ேம�� உ���ப����ட�.
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நாச�� எ�ைம�� ேந�ைம�� �க��
அ�தானைவ. �ைறய தகவ�க� என�� ஆ�ச�ய���ன. அேத சமய�
அவ�ைடய ேந�ைமைய ேந�ைமயான எ�த ம�தனா�� பாரா�டாம� இ��க
��யா�! (ச�, ச�, ��க�� ேந�ைமயான வாசக�க�தா�, ஒ���
ெகா��ேற�).
ஆ��ய� ப��த அ�யனா�தா� ேப�� க�����றா�. (அ�யனாைர��
என��� ெத���.ஆனா� அவ� தைலைய ெமா�ைட ேபா����பத��� காரண�
ெபௗ�தமா எ�ப� ெத�ய��ைல).
”�க இய�பாக� பழ�� த�ைம ெகா�டவ�, எ�த மன� தைட���� அவரா�
ேபச ���த�” எ�� அ�யானா� ெசா�வ� ����� உ�ைம. �த� �தலாக
அவைர அவர� இ�ல��� அ�ல� அவர� மைன� இ�ல��� ச���க�
ெச�ற� இ��� ஞாபக��� இ���ற�. ஒ� ந�கைர� பா��க� ேபா�ேறா�
எ�ற ஆ�வ��� எ� மைன� இ��தா�. நாச� வ�வத��� �ல ��ட�க�
ஆ�ன. ஒ� ந�க� எ�றா� உடேன வர���மா எ�ன? கால தாமதமாக
வ�வ�தாேன ஒ� �ற�த ந�க��� அழ� எ�� அவ� ஆ�வ�ட�
கா����தா�. ஆனா� நாச� ��க��� இ�����பா� ேபால. அதனா�தா�
தாமதமா����த�. அவ� வ�தம��த ேகால�ைத� பா��� எ� மைன� அச��
ேபா���டா�. ஒ� சாதாரண ச�ைட. அ��கான அ�ல� அ��ேக�யைத�
ேபால� ேதா�றம��த ஒ� ைக��� அவ� வ�தம��தா�.
”எ�னா�மா, ஒ� ந�க� இ��� வ�� உ�கா���டாேர” எ�� ேபா�ற
வ�ெய�லா� அ�கலா���� ெகா�ேட வ�தா�. அவ�ைடய எ�ைமைய
அவளா� ���� ெகா�ள ��ய��ைல. தா��� ெகா�ள�� ��ய��ைல.
அ�த ேந�ைம�� எ�ைம�� அவ�ைடய ��மா வா���ேக�ட ஒ� க�ட���
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உைல ைவ�த� எ�பைத�� அவ�ைடய ேந�காண�� இ��� ���� ெகா�ள
���ற�.
ஒ� காலக�ட��� என��� ��னா� வ�த ந�க�க� எ�ைன�ட அ�க�
ச�பள� வா���றா�க�. எ�ைன�ட அ��த தள� ேநா��� ேபா�றா�க�.
நா� ���ட� — அ�ேபாைதய கா�யத�� — அ�ேபா� ேக�ேட�.
எ�ைன�ட� �றன�றவ�க� அ�க� ச�பள� வா���றா�கேள எ��. ��
ெசா�ன வா��ைத. ��ன எ�ன�க, உ�க ���� கதைவ� த��னா, ��கேள
வ�� �ற����க. ேபா� வ�தா ��கேள எ�����க. அ��ற� எ���
ச�பள�ைத உய��த ����?
நாச�� இ�ைறய �ைல�� அ��வார��ட� அவர� த�ைத எ��
ெத���ேபா� ���த �ய�� ேம���ற�. த� மக� டா�டராக ேவ���
எ�� எ�லா� த�ைதகைள��ேபால அவ�� கன� க�����றா�. ஆனா�
டா�டராகா��டா� அ��த ‘ஆ�ஷ�’ ஆக அவ� ைவ����த� ந���� கைல!
இதனாேலேய �மான�பைட�� ேச�����ட மக��� அவ���� ச�ைடக�
வ���ளன! அ�த வைக�� நாச� ெகா��� ைவ�தவ�தா�. ஓேஷா��� ஒ�
நா� அைம�த மா�� நாச��� ஒ� த�ைத! ஆமா�. ஓேஷா��� அவைர வள��த
நா� ெகா��த �த��ர� நம� க�பைன��� ��படாத�. அவைர� ேபா�ற ஒ�
பா�� அைம�� யா�� ஞான� ெப�வ� ��சய�. அ�ப��ப�ட பா�� அவ�.
அேதேபால�தா� நாச�� த�ைத மக�� பா�சா�� இ����ளா�.
அவ� ஒ� ���யாசமான ���மாக இ������றா�. த� ��ைளக�
அைனவ���� அர�ய� தைலவ�க�� ெபய�கைள�தா� ��வாதமாக,
எ����கைள� தா��, ைவ�����றா�: நாச�, அ��கா�, இ��ரா ேமா��,
ஜவஹ�, ஜா�� ஹுைச� எ��. அேதா� ஒ� ெவ�ேட�யனாக��
இ������றா�!
அ�பா அ�க� ப��காதவராக இ��தா��, அவர� ��ர� த�ைம�காக,
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��வாத���காக நா�
ந���கட�
ப���ேள�. ஏென�றா� �ைறயாக நா� — ந��க� — க���ெகா�ள
ேவ��ெம�பத�காக அவேர ேத������ ெச�ைன ��� ேச�ப�� நட��
ெகா����த �ைர�பட� ப���� க���ைய அ���, அ�த� க�����
ேச�வத�கான ��ண�ப� ப�வ� வா�� வ��, அைத� ���� ெச��, அத�
�ற� எ� �டேவ இ�ட������ வ��, அ�� ேச�வ�வைர �க� ��ரமாக�
ெசய�ப�டா� — எ��றா�. இ�ப� ஒ� த�ைத அைமவ� ஒ�
ெகா���ைனய�� ேவ��ைல.
நாச�ைடய வா��ைக�� நா� ���யமாக அ��� ெகா�ள ேவ��ய
இ�ெனா��, அவ� தா� ெகாரமா�ட� ஐ�� ந�ச��ர ஓ�ட�� ச�வராக
த��க� க��� ேவைலைய ��� ஆ��க� ெச�����றா� எ�ப�! நாச�
வா��ைகயாள� ஒ�வ��� ேத�� ெகா��த �த�ைத கவ��த அவ�ைடய
ேமல�கா� ���, நாசைர அைழ��, ஒ� அ�ைமைய� ேபால ேசைவ ெச�ய�
�டா� எ���, எ�ப� த�ன���ைகேயா� ேசைவ ெச�ய ேவ��� எ���
�ள��ய� ப��� ������ நாச�, அத� �ற�
எ� ��டா�தன��� ஒ� ப�� காணாம� ேபான�. எ� தா��
மன�பா�ைம�� ஒ� ெப���ைள ெவ�� எ�ய�ப�ட�. இ� ஒ� சாதாரண
�க��� ேபா� ேதா�றலா�. ஆனா� என�� அ� ஒ� ேபாதைனயா� அைம�த�.
பா� லா��ேவ�, பா� லா��ேவ� எ�� மா��� மா��� ந����
ப���யாள�க� ம��கண�காக வற��� தனமாக எ��த பாட�ைத ��� ஒ�
வ��� �ள��னா�. உ�ைம�� அ���த� எ� நைட, உைட பாவைனக�
மா��ேபா�ன — எ�� ���றா�.
அ���ட� ப��ய ஒ� ேக���� நாச� ெசா��� ப�� �க ���யமான�:
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அ���ட� எ�ற வா��ைதைய நா� அறேவ ெவ���ேற�…அ���ட��னா�
ஒ�வ� ஒ� உயர�ைத எ������றா� எ�� ெசா�ல�ப�டா� அ�த
இட���� அவ� லாய�க�றவ� எ��தாேன ெபா��? — எ�� ேக��றா�.
��க� அ���டசா�களாக இ���� ப�ச� அவ� ெசா�வ� உ�க����
����!
ஒ��ைற தாஜு�� வ�த ஒ� ெவ�நா�� �ழ�த�ப�க��� உபச��க நாச�
அ��ப�ப��றா�. அவர� ெபய� ெபா��த ேப�ைஜ� கழ�� ���ப�
ேமல�கா� ���றா�. இ�ைல நா� ேப�ைஜ ��தமாக� க���தா�
ைவ�����ேற� எ�� நாச� ெசா�வைத�� அவ� ெபா��ப��த��ைல.
க�டாயமாக� கழ����ேட ேசைவ ெச�ய ைவ�����றா�.
�� அவ�க� ேபான �ற�, ஏ� அ�ப�� ெச�ய� ெசா���க� எ�� நாச�
ேக�டத��, அவ�க� ஜூ� (Jews) அதாவ� �த�க�, ����கைள
ெவ��பவ�க� எ�� ������றா�. ��ய தகவலாக இ��த அ� நாசைர
����க ைவ�����ற�. த� அ�மா�ட� ேபா�, அ�மா, ஜூஸு���
����க���� ஆகாதா எ�� ேக�����றா�. அத�� அவ� அ�மா, ஜூ�
யா� ���சா�� ந�ல�தா�டா எ�� ப�� ெசா������றா�!
ஒ��ைமயாக இ���� ச�தாய����� க��� �ஷ� கல�காத வைர��
ம�த�க� அைனவ�ேம இ�ப��தா� ெவ�ள��யாக இ���றா�க� எ�ப�
நாச�� க���. அ� ச�தா�. �ற���ேபா� ஒ� �ழ�ைத �ழ�ைதயாகேவ
�ற��ற�, அதாவ� ஃ��ரா எ�� அத� இய�ைகயான த�ைம�ேலேய
�ற��ற�. ெப�ேறா�க�தா� அைத �தராகேவா, ���தவராகேவா
மா�����றா�க� எ�� ந�க� நாயக� ெசா�ன ஹ�ஸு� உ��. (அ�த
ந�ெமா��� அ��த� �ற���ேபா� �ழ�ைத இ�லா��ேலேய �ற��ற� எ��
வா��ேவா�� உ��)!
ந���� ப���� ப���ேபா� ஒ��� ெப�தாக க��� ெகா�ள��ைல
எ���, ந�ப�க� ���னா��, ப���� ெவ����தா� க���ெகா�டதாக
நாச� ���றா�. அவர� ேப��� ேலசான, இய�ைகயான நைக��ைவ��
இைழேயா��ற�.
�ரபாகர� — ந���� ப�� ஆ��ய� — கடைம���தா� ெசா��வா�.
நா�க�� கடைம��� ேக�ப�ேபா� ந��ேதா�. ஆக, ந��ைப அ�ேகேய
ஆர������ேடா� — எ��றா�!
நாச�ைடய ேப���� அவ� ெசா�����த ஒ� �ஷய� �க�க
���யமானதாக இ��த�. அ�
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அ�வள� ���யமானெத�� அவ��ேக ெத������மா எ�ப� ச�ேதக�தா�.
அ�த �ஷய��� ���ய��வ� ப�� நா� ச�ப��� எ��ய இ�த �நா�
எ�ற ��தக��� த�ெசயலா? ெத�வ� ெசயலா? எ�ற அ��யாய���
எ����ேள�. அ�� ந�ப�� க�ஞ�மான �கபார��� வா��� நட�த
�க���ைய�� எ����கா�டாக� ����ேள�. நாச� வா��� நட�த அ�த
�க��� ெத�����தா� ��சய� அைத�� ேச�����ேப�.
நாச��� கட�� ந���ைக இ���றதா இ�ைலயா எ�� என��� ெத�யா�.
ச�, அ� ேபாக���. த�ெசயலாக நட��� �ஷய�கைள ஆ��ல��� chance
occurrence, accident எ�ெற�லா� ��வா�க�. ஆனா� த�ெசயலாக நட���
எ��ேம த�ெசயலாக நட�பத�ல எ�ப�தா� அவ��� ��னா� இ����
உ�ைம. இைத ெட��கலாக ஆ��ல��� synchronicity எ�� ���றா�க�. �ப�
ேசா�ரா Synchrodestiny எ�� ஒ� ��தகேம எ����ளா�. அ�ப��ப�ட ஒ�
ெசய� நாச�� வா���� நட���ள�. அ� அவ� வா��ைகையேய
�ைசமா��� ேபா�ட� எ�� அவேர ���றா�. அ� எ�ன �க���?
தா� ேகாரம�ட�� அவ� ேவைல ெச�� ெகா����த காலக�ட��� ஒ�
��� �ள�பர� — அவ� — க��� ப�ட�. அ�தா� எ� வா��ைகைய,
ந����கான என� அ�� �ைறைய ����� மா��ய� — எ�� ���றா�.
����மாக அவ� வா��ைகைய மா��� ேபா�ட அ�த �ள�பர� அவ�
க��� ப�ட� த�ெசயலாக நட�த�. நா� கவ��க ேவ��ய இட�
இ�தா�. ெத����ய ��� ெசாைச���� �னா ஆ��ைக�ஸு� இைண��
ப�� நா�க��� �ைர�பட ரசைன வ���க� ப��ய �ள�பரதா� அ�.
இ�ேக இ�ெனா� �ஷய� கவ��க�படேவ����ள�. நாசேரா தா��
ேவைல பா���� ஒ� த��� க��� ��ப��. ஆனா� �க���ேயா ப��
நா�க��� நட��ற�. அ�� கல�� ெகா�ள ேவ��ெம�றா� ப��
நா�க��� �� ேவ���. அ�ப��ப�ட ஒ� ��ப���� அ�தைன நா�க� ��
ெகா��பா�களா? ஆனா�
நா� ���ைறக� அ�க� எ��காததா� ���ைற நா�க� ேச�����தன.
ப��ர�� நா�க� ���ெப��� அ�வ���� ேச��ேத� — எ�� அவ�
���றா�.
இ��� ஒ� ���ரா�� ஈவ��-தா�. ஏென��, அ�த 10 நா� வ����
கல�� ெகா�வத�காகேவ இைறவ� அவைர ����� ேபாகாம�
பா������றா� எ�ப�தா� உ�ைம.
��� ேபா�ட ��த� எ�� நாசரா� வ���க�ப�� ர�ஃ� எ�பவ� ெகா��த
அ��ைர�ட ஒ� ���ரா�� ஈவ��–தா�. இய��ன�க� ��� வாச��
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ேபா� வா����காக ��ப�� ��ைச ேக�ப� ேபால�தா� எ�� ெசா�� அவ�
நாசைர உ��ேப�� இ���றா�.
அ��தவ� வாச�� ��பைத ����. வா��� உ�ைன� ேத� வ��ப� ெச� —
எ�� அவ� ���றா�. �த�� ச�கட�ப�ட நாச� ��ன� அ�தா� ச�
எ�பைத உண��� ெகா��றா�. இ��� இவ� வா��ைக�� நட�த ஒ�
���யமான �க���.
தா� ந�கராக உ�வான �த� ப��� ேப��ேபா� இர�� �க���கைள நாச�
������றா�. அ��தமான �க���க� அைவ. �ைர�பட� க����� ஒ��ைற
ஹா��� ந��பா��ய� ���ய� ���� எ�பவ� வ��றா�. அவ�ட� நாச�,
ரா� �தா, அ�தா ஆ�ய �வ�� �க���� கா��ய உண��� மயமான �ல
��ட நாடக� — நாச� எ�வள� ெப�ய கைலஞ� எ�பைத எ����
கா��வதாக உ�ள�. அவ� �வ���� ரா� �தா, அ�தா ஆ�ேயாைர��
பா��க ேவ��� எ�ற ஆவைல ஏ�ப����ற�. உட�� ���க ப�க வாத�தா�
பா��க�ப�� ப���� �ட��� மைன� ரா� �தா�ட� நாச� வ�� த�
அ�வலக� ேதா� அ�தாைவ� ��மண� ெச�ய இ��பதாக ெசா�வதாக�
கா��. இைத நாச� வா��ைதக�� ெசா��� �தேம அபாரமாக உ�ள�.
இ�ெனா� �க��� மைழ�� அவ�, ப�� ேபா�ேறா� ஜ�பா�ய ெமா���
��ெர�� ேப��ெகா�� ந��த கா��. அைத நாச� �வ���� �த���
அடடா, அ�த இட��� நா� இ�லாம� ேபா���ேடாேம எ�� ேதா���
�த��� இ���ற�.
ஆர�ப������ கைட� வைர��� நாச�� ேப��� ேந�ைம ெத��ற�. �ல
உதாரண�க�
1. அவ� அ�பா ெவ�ேட�யனாக இ��ததா�, க� சா��ட ேவ���
எ�பத�காக ����� யாராவ� ���தா�க� வரமா�டா�களா என நா�க�
பா���� ெகா����ேபா�
2. �ைர�பட ரசைன வ����� வ����தவ�க� ேப�ய� ஒ� எழ��
��ய��ைல.
3. அ�� வ��பைற�� �ைட�ப��ைல. அ��� ெகா��� தாக� வள����
ெகா�டா�, பாைற��� �� �ைட��� (இ�த வ�க�� ஒ� க�ைத�� அழ�
����ற�)
4. இ�ைற����ட க�ைத ப��ப� என��� க�டமான� (இ� ப�� என��
ந�றாகேவ ெத���. என� �த� க�ைத� ெதா��யான ந��� கா�க� —
���� அவ�ட� ஒ� ���ைர ேக����ேத�. �த�� தய��ய அவ�
��ன� எ�ப�ேயா ஒ���ெகா�டா�. ஆனா� அ�த� ெதா��ைய�
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����ெகா�� ���� ����-காக பாவ� ��ட�த�ட ஆ� மாத�
அைல�����றா�. எ� க�ைதகைள� ���� ெகா��� �ய����! ���மா
அ�? என�ேக ��யாத� அவ��� ம��� எ�ப�� �������! கைட��� ஒ�
வ�யாக, ஒ� மா��யான ���ைரைய எ���� ெகா��தா�, பாவ�)!
4. ��ர வாத���� எ�ரானவ� நா�. எ�ேபா� எ�த வைக�� இ��தா��
ச�. த�� ��மா�� ��ரவா�க� எ�றா� அ� ����க�தா� எ��
��ர�ப�����டா�க�.
5.பா�கா�� பட� ப�ேதா��ைய� த�� இர�ேட கா� ேகா� ஒ�� ெமா�த
ந�ட��� த��ய�. (என�� ஒ� �ஷய� ��ய��ைல. நா� நாச��
அவதார�, பா�கா��, ேதவைத ஆ�ய பட�க� பா����ேள�. மாய�
பா��க��ைல. பா�கா�� மா�� ஒ� ெசாத�பலான, ேமாசமாக எ��க�ப�ட
பட�ைத� பா��த��ைல. ���பாக கதாநாயக� ேத��, அவ�ைடய தைல��
�ைட� இ�ன �றவ�ைற� ெசா�லலா�. கைதைய எ���� ெச�ற �ைற���
ம�க�ைடய ஆ�வ�ைத� ���வதாக இ�ைல. நாச� எ�ப� இ�ப� எ��தா�?
அவதார� எ��தவரா இவ�? எ�ற ேக��கெள�லா� இ��� எ� மன��
உ�ளன. ந�ல ேவைள அ�த� பட� ெவ�� ெபறாம� அவ��� ஒ� ந�ல பாட�
க����� ெகா��த�. அவதார����ட என�ெகா� ேக�� உ�ள�. Survival of
the Fittest எ�� ெசா�வா�கள�லவா? அ�ப��தா� வா��ைக ெச��
ெகா�����ற�. நா����ற� கைலக� ந��� ேபா��றன எ��
அ�கலா��ப�� எ�ன �ரேயாஜன� அவ�ைற�ட வ�வான கைலக�
வ�த�ற�? அைவக� ந��� ேபா���டன எ�ற ெச��ைய��ட ��க� ஒ�
�ைர�பட� �லமாக�தாேன ெசா�ல ���ற�?)
அவ� ந�ட�ப��, க�ட�ப�ட காலக�ட���, அவ�ைடய கா�யத�� ����
அவைர ���� ���� ேபான ேநர��� அவ�ைடய மைன� கா�லா — ஏ�
எ�லா�� அவ� ெபயைர க�லா எ�� ெசா�ல�� எ�த�� ெச��றா�க�
எ�� ெத�ய��ைல. அர��� கா�� (perfect) எ�ற ெசா��� இ��� கா�லா
வ��ற�. அ�� ெந��தா�. ��� �ைடயா� — அவ��� உ��ைணயாக
இ��� அவைர ெபா�ளாதார ம��� எேமாஷன� ந�ட��� இ���
��ெட��த� பாரா��த��� உ�ய ஒ��.
நாடக இய��ன� க�ணா �ரசா� ெசா�வ�ேபால, நாச� உ�ைம�ேலேய
அ�தாரம�ற ஒ� அ�தான கைலஞ� எ�ப�� ச�ேதகேம இ�ைல. இ�த
க��ைர�� உ�ள ேகா�ேடா�ய�கைள வைர�தவ�� நாச�தா�.

156

17

�ைன��� அ�ச����
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�ரா�� ஃ�னாேல

�ரக� அ�ைமயாக� பாட���யவ�. க�நாடக ச��த�, ெவ�ட��, ெமல�
எதானா�� ச�. ஆனா� �ரா�� ஃ�னாேல அ�� அவ� �த�� பா�ய
க�நாடக இைச�பாட� யா���ேம ெத�யாத�. ஆ�ய�� ெமௗனமாக இ��த�
அவ��கான பாரா�� அ�ல. எ�ன பா��றா� எ�� ��யாததா� ஏ�ப�ட
ெமௗன�. ஆ�ய�� வா��க�தா� ��ைவ� ��மா����றன எ�� ெத��த
�ற�� அ�ப�ெயா� பாடைல� ேத��ெத��த� ஜா� ��டா�தன�. �தா
ர�நாத���� ரேம� ைவ�யா���� ���த பாட�க� பா�வத�கான
ேமைடய�ல அ�. ஆனா� இர�டாவதாக ’ைமயா ைமயா’ பா�
சமா�����டா�. எ�லா���� ெத��த, அேத சமய� சவாலான பாட�கைள
அவ� ேத��ெத�����தா� ��சய� ம�ற ேபா��யாள�க��� ச�கடமான
���ைல ஏ�ப������. அழகான அவ�ட� இ���� �ர�சைன
ேதைவ��லாம� improvise ெச�வ�, பா��ேபா� ெரா�ப க�ட�ப�வ�
மா��யான பாவ��� �க�ைத� ����� ெகா�வ�. ஆனா� �த� ப�����
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த��யானவ�தா�. ஆ�� இ�லா��டா�!
ெகௗத� பா�ய ஒேர உ��ப�யான பா�� உ�ள��� ந�ல உ�ள�-தா�. ம�ற
எ�லா� ெசாத�ப�தா�. அ��� �ரா�� ஃ�னாேல�� �� �ச�, �ர�
உைட�� பாவ� அவ���� க�டமா���ட�. அவ� அ�மா தைலைய�
����ெகா�ேட இ��தா�. ேதைவ��லாத தைல���.
�க�யா ந�றாக� பாட���யவ�தா�. ஆனா� �ரா�� ஃ�னாேல�� இ�ப�
����லாம� ெசாத��வா� எ�� யா�� எ��பா��க��ைல. ��சார�க�ணா
ச��க��ைல. ெரா�ப பய����டா� பாவ�. நா�காவ� ஐ�தாவ� இட�
�க�ச�யான�தா�.
��ன� ெப� யா�� ம��� ெகௗத�, �க�யாைவ�ட �ற�பாக� பா�னா�.
எ�றா�� கமக�, அகார சாதாக�, உ�ச �தா�, ச��த�, �வர� எ�லா�
��ப�� வய� இ��� அவ��� வர��ைல. ஆ���� �வர�க�
பாட���யவன�ல. எ��� யா�� ��றா� ப����� த��யானவேள.

ஆ�� �த� பாடைல� பா��ேபாேத ���� ெத�����ட�. ஆ�ய���
ச�ேதாஷ�� ஆரவார�� அ�ப�. ஆ�� கா�� எ�ற 11 வய� ��வ� வய���
��ய க�ைட��, ��� �சகாம�, பாவ��ட�, வழ�க�ேபால பயம�யாத
க������யாக அனாயாசமாக, சவா�கள�ற, சாதாரணமான இர�� ஏ ஆ�
ர�மா� பாட�கைள� பா� ஆ�ய�ைஸ �த���க ைவ����டா�. What a
perfect pitching especially in high notes! ஏேதா அவ� உட����� ��
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����ெகா�� பா�ய மா�� இ��த�. இவ� ந�ம ������ைளயாக இ��க�
�டாதா எ�� ேக��� ஒ�ெவா�வ���� ேதா��� அள���� பா�னா�.
ஓ�� இட�க�� ம��� உ���பாக கவ��க ��யாத அள��� ���
�ச�ய�. ஆனா� அ� கவன��� ெகா�ளேவ��ய அள�� உ�ளத�ல.
ஹ�ஹரேனா� பா��ேபா� இைட�� பா�ைட ����, “இவ� பா�வைத�
பா��� என�� பாட�வ� மற����ட�” எ�� ”அ�ேப அ�ேப” பா�ய
ஹ�ஹர� கைட��� அவைன� ���� ெகா�டா�. அவ� �ற���கைள
இ�ப� வைக�ப��தலா�:
1.
2.
3.
4.
5.

Perfect Pitching
Smooth sailing in high pitched notes
Performing while singing
Voice modulation
Fearlessness

அவ� பா� ���த�ட� ��ட�த�ட ஒ� ��ட���� ஆ�ய�� எ��� ���
ெகா���, ஆ��ெகா���, பாரா�� ஒ�க� எ����ெகா��� இ��தன�.
இ�ப� ேவ� யா�பா��ேபா�� நட�க��ைல.
ம.க.ப.ைவ �ட பாவனாதா� அ�கமாக� ேப��றா�. ந�றாக��. அவ��� வா�
ெப�சாக இ��ப� அத��� காரணம�ல! ெப�சாக எ�ற�ேம ஒ� அ�பள
�ள�பர� ஞாபக� வ��ற�. இர�� வ�டமான ெப���ய அ�பள�கைள
ைகக�� �����ெகா�� ஏேதா ேநாப� ப�� �ைட����ட மா�� �ேனகா
ஆ�வா�! அைத�பா��� எ�க ஊ� அ�மா தாச�, “ெரா�ப�� ெப�சா,
ெலஹ�� ைசஸா�ல இ���” எ�றா�! இய�ைக�� மாறாக ஆ�னா�
இ�ப��தா� ெசா�ல ேவ�� வ��!
���ப� ���ப மேனாைவ ஏ� ஒ� ��ப�யாக �ய���றா�க� எ�ப�தா�
என��� ��யேவ இ�ைல. ச�யாக� பாட�தா� ெத�ய��ைல எ�றா�,
ச�யாக� ேபச��ட அவ��� இ��� வர��ைல. க����ேக�டா�, “ச��யமா”
எ�� ஆர����றா�! “உ�க �ராவ�” எ�� அ��க� ெசா�வா�! ச�யாக�
பாடாத �ைறபா�கைள ெம�ைமயாக� ����கா��� ப��வ�� ைத�ய��
அவ��� இ�ைல. மேனா, மா��� �பா ேபா�றவ�கைள இ�யாவ�
த���கலா�.
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வரலா� பைட�த அ�ைக�� அச�த��

by நா�� ��

�ஜ� ���� ��ப� ��க� �க���
நா� ெதாட��� பா���� ஒ��. அ� ��யராக இ��தா�� ச�, ஜூ�யராக
இ��தா�� ச�. இ�ைமயான, க��ரமான �ரைல என�� இைறவ�
ெகா�����தா� நா� ��சய� ஒ� கஜ� பாடகனாக� ேபா���ேப�. எ�
ந�ப�க� எ� �ரைல� ப�� ��டலாக எ���றா�க�. என�� லதா
ம�ேக�க� �ர� எ��! �ஹ�ம� ரஃ��� லதா ம�ேக�க�� �ர�! எ�தைன
�ர��ைம! ேபாக���, Accept the inevitable. எ� ��நாத� ெசா�ன�. நா�
ஏ���ெகா�ட�. ந�ல �ர� வள��ட� ந�றாக� பா�பவ�க� எ�
ஆ�மா�� ப���� �� ேபா��றா�கேளா எ�னேவா! எ�ப� ேயா��தா��
ெச� வ�யாக ஆ�மாைவ ேநர�யாக ஊ����ற அ�பவ�ைத� த�வ�
இைசைய� த�ர ேவ� எ�? எ�லா� �க�� இைச ேமைதயான
இைறவ����தா�!
இ�ேபா� ஜூ�ய�� பா��ெகா������ �ழ�ைதக�� ����ட�
த��தவ�க� �ல�. ��0�பாக ெப��ழ�ைதக�. �ரக�, �க�யா, அ�, யா��,
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அ�சனா, ெசஃ� இ�ப�. இ�� �த� இர�� �ழ�ைதக�� ம�றவ�கைள�ட
வய�� ெகா�ச���யவ�க�. ���பாக �ரக��� �க�யா��. இ�வ��
�ர�மாதமாக� பா��றா�க�. ஆனா� �தலாமவ� ஒ� �ல பாட�க�� improvise
ெச�ய �ைன�� அள��� அ�கமாக� ெச�� ெசாத����டா�. �க�யா�ட�
அ�த� �ர�சைன இ�ைல. �க�ச�யாக� பா��றா�. அவ�ைடய எ�ைம��
காரணமாகேவா எ�னேவா அவ�தா� ஃைபன��� பாட �த� ஆளாக�
ேத�வானா�.
எ���, இர�� ��ன� ைபய�க� இ���றா�க�. ஒ�வ� ெகௗத�. 13

வய�����. இ�ெனா�வ� ஆ�� 11
வய�தா� இ����. இ�த �ச�� வா��ைக�� மற�க ��யாத இர��
பாட�கைள இவ�க� ெகா����ளன�. ெகா�ச நா�க��� ��� க�ண�
பட��� வ�� ”உ�ள��� ந�ல உ�ள�” எ�ற பாடைல ெகௗத� பா�
���த�ட� எ�லா ��ப�க��, �ைண ��வா�, கட� வா��தவ� இ�ப�
அைனவ�ேம எ��� ���, எ��� வ�� அவைன� க��யைண��, உ��
�க��� அ����டன�. எ�ன ெச����ேடா� எ�ேற ��யாத ஒ� த�ணமாக
ெகௗத��� அ� இ�����க ேவ���. அவ�� அ����டா�. எ�லா�ைடய
ஆ�மா�கைள�� ச�ேதாஷ�ப��� ��கைள ம��� நைன�த அ�த� பாடைல
யா�� மற�கேவ ��யா�. இ�வைர ��க� அைத� ேக����கா��டா�
இேதா இ�ேபா� ேக��க�.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u9oWm7E9-8c
ெகௗத� ெச�த� வரலா� பைட�த அ�ைக எ�றா� அவைன �ட�
��ன�ைபயனான ஆ�� ெச�த� ஒ� அ��தமான அச�த� எ�� ெசா�ல
ேவ���. ��ைண�தா�� வ�வாயா பட��� வ�� ”ஆேராமேல” (அ� எ�ன
த�ழா மைலயாளமா?) எ�ற பாடைல அவ� பா�ய �த� இ���றேத! அ� ஒ�
அ��த� எ��தா� ெசா�ல ேவ���. அ�வள� perfect pitching. அ�ம��ம�ல,
இேத பா�ைட ��யராக ��வா� பா��ேபா��ட உ�ச�தா����
ெச�றேபாெத�லா� க��� நர��க� �ைட�க� க�ட�ப�டா�. ஆனா� ஆ��?162

�ஹு�. இ���மா ஜுஜு� எ�ப�ேபால� பா�னா�. அ�வள� அனாயாச�.
அ�வள� இ�ைம. �ர�� அ�ப� ஒ� க�த�வ�. எ�ன பாவ�! இ�வள� ��ன
வய�� இ�ப���ட� பாட ���மா? எ�னா� இ��� ந�ப��ய��ைல.

அவ� பா� ���த�� எ�லா��
எ��� ���, ஓ� வ��, அவைன� ���, ��த���..ஆஹா க�ெகா�ளா�
கா��. இ�� �ேஷஷ� எ�னெவ�றா� அவ� பாட�� இ���க�ட����
வ�தேபாேத ெபா�ைம இழ�த ஒ� ��ப�யான ��பவன� ���சா� ஓ�வ��
அவைன� க�� அைண�� ��த��டா�. அைத�� வா��� ெகா�� அவ�
ெகா�ச��ட அசராம� ெதாட��� பா� ���தா�!
��ப� �ஜ� �ரகா� ம��� �ர� ப���யாள� அன��ைவ�யநாத�
ெசா�ன�ேபால ஒ� ெப�ய இைச ேமைத�� ஆ�மா அவ����
����ெகா�� பா�ய� ேபால�தா� இ��த�. Unbelievable and historic musical
performance of a child prodigy.
இேதா� ��ப� ��க� ஜூ�யைர ������� ஆ����� அ�த 60 ல�ச
�பா� ��ைட ப�சாக� ெகா��ப�தா� ச�யாக இ����. ஆ�� பா�யைத�
ேக�க ��க� தவ� இ��தா� இேதா ேக����� என�� ெசா���க�.
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u9oWm7E9-8c
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அ��க�� எ���ைன��

ெகா��பைடய ைவ���ெகா�����றா�க�. ஒ� ப�க� அெம��கா��
இ�ெனா� ப�க� �னச�க�� ஊடக�க��. அெம��கா எ�றா� ��
அெம��கா�ம�ல. �னச�க� எ�றா� எ�லா �னச�க��, எ�லா ஊடக�க��
அ�ல.
உண������ அ����� இைடேய ேபாரா�ட� நட��மானா� உண���தா�
ெஜ����. எ�ேபா�ேம. அ�����வமாகேவ இ� ����க�ப���ள�. நம�
�ைள�� அ��� ெசய�பா���� �ேயாகா�ெட�� என�ப�� ப����
உண���க�� ெசய�பா���� அ��டாலா எ�ற ப����
ெபா��ேப���ெகா������றன. �ேயாகா�ெட�� ஒ� �னா���
ஆ�ர��� ஒ� ப��� ெசய�ப�� ேவக� ெகா�ட�. ஆனா� அ��டாலாேவா
ஒ� �நா��� ப�தா�ர��� ஒ� ப��ேலேய ெசயலா��� ரா�க� ேவக�
ெகா�ட�. ெசா��ற� ��ஞான�.
எனேவ அ����� உண�����மான ேபாரா�ட��� எ� ெவ��� எ�ற
ேக��ேய அப�தமா�� ேபா�ற�. ந�லத�காகேவா, ெக�டத�காகேவா, ஒ�
��டமாக� ெசய�ப��ேபா� அ�ேக அ�� ேவைல ெச�யா�. ���பாக
எ���ைனயா���ேபா�. ������ �ற�ெகா�ட ம�த� ஆ��
ம�ைதக���� ேபா��யாக�தா� ��பேலா� கல���ேபா� ெசய�பட ����.
இ�� ஜா�, மத� எ�ற ���யாச�க� �ைடயா�. உண��� ேவக���
ெச�ய�ப�� கா�ய�க� தவறா ச�யா எ�� அ�த உண��� அட��ய
�ற�தா� ��� ெச�ய ����.
அ�����வமாக� ��ட��� பா�� ம��ைத இ��த �ற� அ� ”உண�����
ெவ��பா�” எ��தா� ��ட�க��� ேகா�, ேரா� எ�லா�
ேபா���ெகா��த தைலக� ெசா��ன. ஆனா� பல மாமா�க�க� க���
��றவா�க� இ���னேப� எ�� ெத�வான அ��ைக வ�த�ற�� அ��
ஒ�வ��ட இ��வைர ைக�ெச�ய�பட��ைல. அ��டாலா, �ேயாகா�ட��
இர��ேம இ�லாம� ேபான ஒ� அர� உல�� நமதாக�தா� இ����!
இ��யாைவ� ெபா��தவைர இல�ைக ஒ� ெகா� மா��. ஆனா� பல
தைல�ைறகளாக நம� �னவ�க��� இல�ைக� கட�பைட�னரா�
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இைழ�க�ப�� ெகா�ைமக� ��ேவ இ�லாம� ���பா� கைதேபால�
ெதாட���ெகா������றன. நா� ��ன�ைபயனாக இ��தேபா���ேத
இ�த� �ர�சைன இ���ற�. ஏ�, அத�� ���ட இ�����கலா�. இ�வைர
எ��ேம ‘கா����’டாக அ��ர�சைனைய� ����� �த���
ெச�ய�பட��ைல. ஆனா�, த�ம����� �ற�பான �ைறக��, ெகா�ரமாக�
�ரபாகரைன�� அவ� ���ப�தாைர�� ெகா�ற இல�ைக அர���
’ராஜ’வரேவ�� ெகா����ெகா����ப�� நம� அர�தா�! (நா� ��தைல�
��க�� ேபாரா�ட���� ஆதரேவா எ���ேபா ெகா�டவன�ல.
�ரபாகர�ைடய மரண� ப�� பா.ராகவ� த��� எ��ய �ைல ஆ��ல���
ெமா�ெபய��தேபா� அ�த �ஷய� ப�� �பரமாக அ���ெகா�ள ���த�.
அ�������� தகவ�க� அ�� உ�ளன). ஏேதா �ஜரா� �ர�சைன��
ம��மாவ� ’ேகாமா’�� இ��த இ��ய�� ����� ெப���ள�
ச�ேதாஷ�பட���யேத.
இ����த� ந�க� நாயக� (ஸ�) அவ�கைள� ேகவல�ப���� ேநா�க��ட�
எ��க�ப�ட ��மா ப��ய எ���ைனகைள�� இ�ப��தா� எ�னா� பா��க
���ற�. ஆ�ம ந�ப�கைள�ட, ெசா�தப�த�கைள�ட, காதல�,
காத�ைய�ட, மைன� ம�கைள�ட, ெப�ற தா�த�ைதயைர�ட, ஏ�
உ�ைர�ட உய�வாக, இ�� ஒ�வைர இ�த உலக� ம���ற� எ�றா� அ�
ந�க� நாயக�ைத ம���தா�. ந�க� நாயக��ட� ேப��ேபாெத��லா� “எ�
தா�� த�ைத�� உ�க��� அ��பணமாக���” எ�� அவ�க�� ஆ�ம ந�ப�
அ�ப�க� ��வ� வழ�க�. அ�த அ�ப�க�� ஆ�மாதா� இ�� இ�த உல��
வா�� ேகா��கண�கான ����களாக வா���ெகா�����ற�. இ�த �ைல
உலக ���நா� வைர��� ெதாட��. இ�ஷா அ�லா�.
இ�� ���க���ைடேய பல ஜமாஅ��க� ேதா��, �வாத�க�
நைடெப���ெகா����தா��, இ�த�ஷய��� ம��� யா�� ����ெகா��க
மா�டா�க�. ச�ப��� த�ழக��� நட�த எ���ைனக� அைத�தா�
������றன.
�த�� �னம��� தைலய�க��� உ�ள �ஷ(ய)�கைள� பா����டலா�.
கட�த 5 நா�களாக ெச�ைன அ�ணா சாைல��, ஒ� �ல இ�லா�ய
அைம��க� ேபாரா�ட� நட�� வ���றன. த�கள� மத உண�ைவ�
��ப���யத�� எ���� ெத����� உ�ைம அவ�க��� உ��. ஆனா�,
அெம��கா��� எ�ராக� ெச�ைன�� நட��� இ�த� ேபாரா�ட��� �ல�
அவ�க� எ�ன சா����ட� ேபா�றா�க� எ�ப� ��ய��ைல
இ�ப��ெதாட���ற� 20.09.12 ேத���ட தைலய�க�. அெம��கா���
எ�ரான ேபாரா�ட�ைத ெச�ைன�� நட�த��டாதா�. அெம��கா����
ெச��தா� நட�த ேவ��மா�! அ�ப�யானா� ”த�கள� மத உண�ைவ�
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��ப���யத�� எ���� ெத����� உ�ைம அவ�க��� உ��” எ��
எ��யத�� அ��த� எ�ன? அ� ஒ� அர�ய�. �த�� க��யைண�க
ேவ���. ��� ���� க��யா� ��தேவ���. அத���தா�. ���ற�.
அ��த ப�� இேதா:
இ�த� ேபாரா�ட� அெம��கா��� எ�ரானதா? அ�த� பட�ைத தயா��த சா�
பா�� எ�ற நப��� எ�ரானதா? இ�வைர எ��ேம ெவ�யாகாத
�ைர�பட�ைத இைணயதள��� ெவ���ட � ���-�� எ�ரானதா? யாைர
எ����றா�க� நம� த�ழக இ�லா�ய� சேகாதர�க�?
யாைர எ����றா�க� எ�� ��ய��ைலயா? ஒ� உ�னதமான ம�தைர�
ேகவல�ப���� ேநா�க��ட� எ��த அ��கமான மனைத எ����, அைத
ெவ��ட அ�ம��த ����� ேந�ைம��ைமைய எ����, க��� �த��ர�
எ�ற அ��பைட�� அைத� தைடெச�ய ��யா� எ�� ெசா��� �ல�
���ட�க�� மன�ைலைய எ����. (�த��ர� எ�ற ெபய�� ஆைண ஆேண
’��மண�’ ெச��ெகா�ள அ�ம��� அத�� ‘சா��த’�� ெகா����
அெம��கா ேவ� எ�ப��ேப��?)
சாைல�� ந��� ேபா�� �த��ர� என�� இ���ற� எ�� ��க�
வா��டா� உ�க��� எ� காைர ஏ��� உ�ைம என�� இ���ற� எ��
நா� ெசா�ல ேவ��வ�ம�லவா? Your freedom ends where my nose begins எ��
ஆ��ல��� அழகான ஒ� ��ெமா� உ�� ெத���தாேன? யா��காக,
எத�காக இ�த ேபாரா�ட� எ�� எ�ன ேக�� இ�? ேக��க�� ��னா�
உ�ள அ��கமான உ�ேநா�க�ைத �ேயாகா�ட�� உ�ள யா�� ����ெகா�ள
����. ”நம� இ�லா�ய சேகாதர�க�”! உ�ைமதா�. எ�லா ம�த�க��
சேகாதர�க�தா�. ஆனா� அைத ��க� ெசா�வ�தா� ஆ�ச�யமாக உ�ள�!
அெம��க� �தரக��� �தான தா��த� ஒ�நா� ம��ேம நைடெப����தா�
அைத உண����� எ���யா� ஏ�ப�ட மன�ெகா�த��பாக� க�தலா�.
ஆனா� ெதாட��� 5வ� நாளாக அெம��க� �தரக���� எ���� எ�ற
ெபயரா� அ�ணா சாைலைய �த���க ைவ�ப��, ஐ�� நா�களாக�
ெபா�ம�கைள அவ����ளா��வ�� ஏ� எ�ப�தா� ��ய��ைல.
ஆக, ஒேரெயா�நா� தா��த� நட�� அ�� அெம��க� �தரகேம ���ளாக
உைட�க�ப����தா�� அ� �னம��� ஓேகதா�, அ�ப��தாேன! ஐ��
நா�களாக ேபாரா�ட� ெதாட��த�தா� �ர�சைனேபா��ள�. எ��கால���
�னம��� ஆதரைவ ����� ேபாரா�ட�கார�க� கவ��க ேவ��ய
ெந��ைற இ�!
��னா� ��யர�� தைலவ� அ��� கலா� அவ�கைள �மான �ைலய���
ப�ேசாதைன�� உ�ப���ய ேபா��, அெம��கா�� ஒ� ப�கைல�கழக���
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ேப�வத�காக� ெச�ற ந�க� ஷா�� காைன ப�ேசாதைன��
உ�ப���யேபா�� இ��ய ����க� மன�ெகா����� ஆளாக��ைல
எ�பைத எ��� பா����ேபா�, இ�த� ேபாரா�ட� அர�ய� கார�கைள�
ெகா�ட� எ�பைத� ����ெகா�ள ���ற�
ேகாண� நைட�� ேகாண� பா�ைவ�� ெகா�ட �னம���ைன சா�ைக ���
இ�ேகதா� ெவ�ேய வ��ற�! ந�க� நாயக���காக மன�ெகா�����
ஆளா�� ����க� அ��� கலா��காக�� ஷா��கா��காக�� ஏ�
ெகா����� ஆளாக��ைல எ�ப�தா� �னம��� ��ய��ைல!
ேகவல�ப���� ேவைலைய ெரா�ப ��பமாக இ�ேக �னம� ெச��ற�.
கா���ர����� ெச�ற ஜனா�ப� அ���கலா� ெகாைல���ற� சா�ட�ப��
ெஜ��� ெப��மாக அைல��ெகா������ ெஜேய��ரைர� பா���
ஆ�ெப�றா�. ேபானவ�, ப�யமாக� தைர�� உ�கா��� ெகா�டா�.
ெஜேய��ர� வழ�க�ேபால நா�கா��� அம��ேதா அ�ல� ���ெகா�ேடா
அவ��� ஆ� வழ�����பா�. �யம�யாைத எ�றா� எ�னெவ�ேற ெத�யாத
ஜனா�ப�யாக அ���கலா� அ�� ெசய�ப�டா�. ஒ��ெமா�த இ��யாைவ��
அவ� �ர�����வ�ப���யைத ஏேனா மற��ேபானா�.
��’ஆைன நா� ஏ� ப��க ேவ���? எ� மத��� உ�ளவ�ைற ம��� நா�
ெத���ெகா�டா� ேபா�� எ�ற ���� ெஜேய��ர� ஒ��ைற ஒ�
ேப���� ெசா�னா�. உலகளா�ய ஒ� மா��க��� எ�ன இ���ற� எ��
ெத���ெகா�ள��ட ���பாத ெஜேய��ர�ட� ஆ� ெபறேவ��ய அவ�ய�
அ���கலா��� எ�ன ஏ�ப�ட�? ம�யாைத இழ�ைப ம�யாைதயாக�
����ெகா�டா� எ�ன ெச�வ�!
ஏ�கைன �ஷய��� ேவகமாக� ெசய�ப�ட அ���கலா�� �ேயாகா�ட��
ச�தாய நைட�ைறக�� �����ட�. �ரபலமான ஜனா�ப� எ�� ெபய�
எ��தாேர த�ர ����க� ெம��� ���� எ�� அவ� ெபய�
எ��க��ைல.
ஷா��கா� ஒ� அ�ைமயான ந�க�. அவ�ைடய ”ைம ேந� ஈ� கா�”
அ��தமான பட�. ச�ேதகேம இ�ைல. அ�ப�� ”நம� ��ற�” ப����ைக��
நா� �ம�சன��ட எ������ேற�. ஒ� �வாத��� ேப��ேபா�,
���ெம�றா� தா� ைவ�க�தா� ேவ��� எ�� டா�ட� ஜா�� நாய�
ெசா�ல, “Do you want to look Muslim or feel Muslim?” எ�� ஒ� அழகான
ேக��ைய�� ஜா���� ப�லாக� ெசா�னா� ஷா��. அெத�லா� ச�.
இ�லா��� இைச��, �ைர�பட���ெக�லா� ஆதர��டா எ�ற ேக�����
நா� இ�ேபா� ேபாகேவ�டா�. அ� ��வான �வாத���� இ���ெச���.
உ�� எ��� இ�ைல எ��� �வாத� ெச�யலா�. அெத�லா� �ள�க�க�
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சா��த�. ஆனா�, �ள�க� ேதைவ�படாத, ெத�வான இ�லா�ய
ச�ட��ட�க��� �ேராதமாக, ெகௗ� ��ப� எ�ற ���� ெப�ைண
���மத �ைற�ப� ��மண� ெச�தா� ஷா��கா�. அவ�க��� இர��
�ழ�ைதக� உ�ளன. ��� கட�ள�க�� �ைஜயைற�� ����ரா��
இ��பதாக ��� ���ற�.
ஒ�த��� அ��� கலா�, ஷா�� கா�. இ�ெனா� த��� ந�க� நாயக�. ஒ�
த���காக �ர� ெகா���� ���� ச�தாய� ஏ� இ�ெனா� த�ைட�
கவ��க��ைல எ�� �னம� ேக��ற�! யாேரா� எ�ப��ப�டவ�கைள
இைண��ற� எ�� ���றதா?
The Hundred எ�� உலக��க� ெப�ற ஒ� �ைல ைம�ேக� ஹா�� எ��னா�.
அ�� உல�� மக�தான சாதைனக� ெச�த �� ேபைர அவ� ப��ய��டா�.
அ�� �த� ஆளாக அவ� ைவ�த� ந�க� நாயக�ைத! ஒ� ���தவராக
இ��தேபா�� அவ� இ�த கா�ய�ைத� ���� ெச�தா�. ஏ� அ�ப��
ெச�தா� எ�ற �ள�க�� ெகா��தா�.
அ�த �ைல�ப��� ெப�ைமயாக நா� எ� ஊைர�ேச��த அ�ண� க�ஞ�
ஜஃப��லா நானா�ட� ெசா��யேபா� அவ� அைத �லா��க��ைல. ஏ�
எ�� நா� ேக�ேட�. �த� ஆளாக ைவ�தா�� �� ேப�� ஒ�வராக�தாேன
ெசா��றா� எ�� ேக�டா�!
அ�தா� ஒ� உ�ைமயான ���� இ����த�ேம� ெகா�ட ம���. ஈ�
இைணய�ற ஒ� மாம�தராக�தா� நா�க� அவைர� பா���ேறா�. எ�கைள�
ெபா��தவைர, ந�க� நாயக���� இைணயாக ைவ���ேபச ���ற ம�த�
இ�த உல�� ஒ�வ��ட இ�ைல. அவ�க�ைடய மக��வ�� �ணா�ச��
அ�ப��ப�டைவ.
If any religion had the chance of ruling over England, nay Europe within the next
hundred years, it could be Islam. I have always held the religion of Muhammad in high
estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me
to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence which can make
itself appeal to every age. I have studied him – the wonderful man and in my
opinion far from being an anti-Christ, he must be called the Savior of Humanity.”
“I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world
he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much needed
peace and happiness: I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be
acceptable to the Europe of tomorrow as it is beginning to be acceptable to the Europe of
today.”
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The Genuine Islam எ�ற ��� இ�ப�� ெசா�னவ� ஜா�� ெப�னா�� ஷா.
ம�த�ல�ைத� கா�க வ�தவ� எ���, அவைர� ேபா�ற ஒ� ம�த�ட� இ�த
ந�ன உலக��� ஆ��ைய ஒ�பைட�தா�, அ� நம�ெக�லா� ேதைவ�ப��
ம����ைய�� அைம�ைய�� ெகா��வ����� எ��� ந�க� நாயக�ைத�
ப�� ஷா ���றா�! ஷா ம��ம�ல, அ�வா��த தள��� உ�ைம�ேலேய
இய��ய ���ய� ���, எ�வ�� ��ப� ேபா�ற பல ேமனா�� அ�ஞ�க��
இைத ஒ���ெகா�����றா�க�.
�னம�க�� �ஷம�தன�ைத நா� ����ெகா�ள ேவ���. அத�காக�தா�
இ�வள�� ெசா�ேன�.
��பலாக, ��டமாக எ�த� கா�ய� ெச�ய�ப�டா�� அ�ேக உண��� �ைக��
���� எ�ப� ��ஞான���வமாக ����க�ப����ட�. அ� ந�ல கா�யமாக
இ��தா�� ச�, ெக�ட கா�யமாக இ��தா�� ச�. ஒ� ��ன ெந���, ��
��வைத�� எ������ அபாய� உ��. ந��ைடய �தைர� ேகவல�ப��த
�ய�� ெச�ய�ப�����ற�. நா� எ�ப� நட��ெகா�ள ேவ���?
இ�ேக�� நா� ந�க� நாயக�ைத�தா� நா� ��ப�ற ேவ���.
தன�� �ஷ� ைவ�த �த�ெப�ைண நாயக� ம���த� வரலா�. ேபா��
��ப�ட ைக�கைள எ�ன ெச�யலா� எ�ற ேக�� வ�தேபாெத�லா�
ெகா���டலா� எ�� உம��, ம�����டலா� எ�� அ�ப�க��
��வா�க�. நாயகமவ�க� எ�ேபா�� ம���ைபேய ேத��ெத��தா�க�.
தா�� நகர��� இ�லா�ைத எ���ைர�க நாயக� ெச�றேபா� அவ�க�
க�லா� அ��� �ர�ட�ப�டா�க�. ஆனா� அ��தவ�கைள ச��க��ைல.
அவ�க���� ��ேன வ�� ச�தாய� இ�லா�ைத� ����ெகா��� எ��
ந���ைக ெத���தா�க�. ெதா�� ெகா����தேபா� அவ�க�� க����
ஒ�டக� �டைல� ேபா�� இ���� ெகா�ல �ய�றவ� உ��. ஆனா�
ம�காைவ ெவ�� ெகா�டேபா� ஒ� �� ர�த��ட ��த�பட��ைல.
�ரா�தபா�யாக இ��பவ�கைள, வயதானவ�கைள, ெப�கைள, �ழ�ைதகைள,
சரணைடபவ�கைள – இ�ப� யாைர�� தா�க� �டா� எ��
க�டைள�����தா�க�. ம������ ஒ� உ�வ� ெகா��க ���ெம�றா�
அ� ந�க� நாயகமாக இ���� எ�பைத�தா� அவ�கள� வரலா� கா���ற�.
வட நா��� ஒ� பா��யாைர�� ஒ� ��வைன�� உற���ெகா����த
ேவேனா� எ���� ெகா�றவ�கைள ம������டதாக அ���வ�� தா�
ெசா�னைத இ�த உலக� மற�க ��யா�.
நாயகமவ�கைள� ேகவல�ப��த �ய�� நட���ள�. �ைன ெபய����
ஒ���ெகா������ அ�த� ேகாைழகைள ம���க ேவ��� எ�� நா�
ெசா�ல வர��ைல. அவ�க� ���சலாக ெவ�வ�வா�கேளயானா� ��சயமாக
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அவ�க����ய த�டைனைய� ெகா��க� ேபாராடலா�. நம� �யாயமான
ேகாப�ைத ெவ��ப��த�தா� ேவ���.
அேதசமய� அ�பா� ெபா�ம�க� பா��க�படாம� அ�கா�ய�ைத� ெச�தா�
அ�தா� ’இேமாஷன� இ�ெட�ெஜ���’ எ�� ெசா�ல�ப�� அ�வா��த
உண����� ெவ��பாடாக இ����. யா��ேகா ெசா�தமான இர�� ச�கர,
நா�� ச�கர வாகன�கைள� ெகா���வ�, க�ணா�கைள உைட�ப�,
ெதாட��� ேபா��வர���� இைட�றாக இ��ப�, அெம��க� �தரக�ைத�
தா��வ� ேபா�ற ெசய�க� ந� �ர�சைனைய� ���க ��சய� உதவா�.
அவசரமாக ம���வமைன��� ெகா�� ெச�ல ேவ��ய ேநாயா�க�,
அ�ல� �ரசவ ேவதைன�ட� த���� ெப�க�, ப����ட����� ெச�ல
ேவ��ய �ழ�ைதக� – இ�ப� எ�தைனேயா ேப� ெச�ைன மாநகைர
�த���க ைவ�த ேபாரா�ட��னா� பா��க�ப����கலா�. இேத ேபா�ற ஒ�
���ைல நம�� ஏ�ப��, ேவ�� மத�தவரா� நம�� இ�தைகைய இைட��க�
ஏ�ப����தா� நா� எ�ன ெசா�ேவா�?
இைத�தா� டா�ட� ஹ�� �ஹ�ம� அவ�க�� அவ� பா��� ெசா�னா�.
எ���ைன ப��ேய ேக���ெகா�������க�, அைத����ய �த�
�ைன�� ���ய��வ� ெகா��க ம�����கேள எ�றா�.
சேகாதர�க� ெபா�ைம கா�க ேவ���. ேயா��க ேவ���. எ���ைன
அவ�ய�தா�. அ� இ����த� (ஸ�) அவ�க� ஏ���ெகா��� வ���
இ��க ேவ���. அ��த� நம� ெசய�பா�க� இ���மானா� எ��கால���
இ�லா���� எ�ரான ��ைபகைள அ�லா� ���வா�. அத�கான
சா��ய��� ��சய� ஏ�ப��. இ�லா��� �க� ேம�ேம�� ஓ���.
இ�ன�லாஹ ம’அ�ஸா���. ��சயமாக ெபா�ைமயாள�கேளா� நா�
இ���ேற� எ�� அ�லா� ���றா�.
அ��ட�
நா�� ��
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�யா நானா

இ�த தைல��� �ஜ���� நட���
�வாத�க� �க�� �ரபலமானைவ. அத� �லமாக ந�ப� ேகா�நா���.
ஆனா� என�� இ�த தைல����� உட�பா��ைல. �யா நானா
பா�����ேவா� எ�ற ேபா�� மன�பா�ைம�� என�� உட�பாடான��ைல.
� �யாக இ�, நா� நானாக இ���ேற� எ�பேத ச�யாக இ����. ேபா��
ேபா�� ஒ�வ� ��ைக ஒ�வ� உைட�ப� இ���� பயன�ற ெசயலாக�தா�
����. அ�ப�� ெச�வதனா� இ�வ���� ந�� மலர� ேபாவ��ைல. பைக
வளரலா�. �யா நானா எ�ப� ம�த�கைள� ����� ஒ� ெசயலாக�தா�
இ����. ��ன� ஜமாஅ�, த��� ஜமாஅ�கார�க���ைடேய �ல��
’சேகாதர��வ�’ ேபால.
நா� இ�ேக �ஜ� ���� தைல�� ப�� ம��� ேபச��ைல. ெபா�வாக�
ெசா��ேற�. ��� நா�� எ�� அ�த �க������ தைல������தா�
இ��� �ற�பாக இ�������. ஆனா� �யா நானா-�� உ�ள ‘��’
இ��கா�! அ�த தைல�ேப ஒ� கன�� �ைட�ததாக ேகா�நா� �க���
ஆர������ ��னா�! �வாத��� ��� அ�ேகேய ெத�����ட�!
�யா நானா-�� நட�ப� எ�ன எ�� பா��தா� ஒ��ேம இ�ைல எ���ட�
ெசா���டலா�. �ைளமா�� இ�லாத பட� மா�� �க��� ���� ேபா��.
ஏென�� இ�தா� ச� எ�� ��� எ���� அ�கார� எ�த த� நப��ேகா,
அ�ல� ெதாைல�கா���ேகா இ�ைல. இர�� ப�க�� உ�ள க����கைள 172

��ைவ�கலா�. அ�வள�தா� ெச�ய ����. ���கைள ம�க�தா�
எ����ெகா�ள ேவ��� எ�ப� �க����� ச�யான உ�����.
அேதா� ெபா�வாக ெதாைல�கா���� வ�பைவ எ�லா� அ�கமாக ‘எ��’
ெச�ய�ப�டைவேய. மனைத� ��ப���� வா��ைதக�, ேதைவய�ற
க����க� – எ�� க�த�ப�� எ�லா�� – ‘எ��’ ெச�ய�ப��. அைவ
��க�ப��, ‘��த�ப��த�ப�ட’ �ற�தா� �க��� ெவ�யா��. அ��� ஊடக
த�ம�தா�. ஆனா� பல ேநர�க�� உ�ைமயான� ‘எ��’ ெச�ய�ப�ட
ப�����தா� ஒ�������!
கன�கைள� ப��ய ப���காக நா� ெச����தேபா� ேவ� ஒ� ப���கான
ெரகா��� நட��ெகா����த�. அ�� �� பழ. க��ைபயா ஒ� �ற��
����ன�. அவ� ேப��ேபா�, ச�ட�ைத�ட த�மேம ���ய� எ�பைத� ���க,
ஷாபா� வழ��� ����ேகா�� ���ைப எ���� பாரா�ம�ற� த�மேசாதா
�ல� அைத ெச�லாதப�யா��யைத� ������ேபா�, ����க� ����ேகா��
���ைப “ெச��பால அ��சா�ல” எ�� ெசா�னா�. என� க���� அவ�
����க��� எ�ராக� ேபச��ைல. ச�ட� த� கலா�சார���
தைல�ட��டா� எ�ப�� ஒ� ச�தாய� ��வாதமாக இ��தத�லவா எ�ற
ேக��ைய�தா� அவ� அ�ப�� ேக�டா�. �க��� ெவ�யானேபா�
அ�வா��ைதக� ��க�ப����டன. ச�ட� எ�ன, “மா�ற ��யாததா? அ�
�ஹ�ம� ந� ஓ�ய �ரானா?” எ�� அவ� ெசா�னைத ம���
ைவ���ெகா�டன�.
இ� தவற�ல. �ர�சைன வ�� எ�� ேதா��� இட�கைள� த���ப�
�ேவக�தா�. அேத சமய�, அவ� எ�வள� கா�டமாக, உண���� ��வமாக�
ேப�னா� எ�ப� அ�த எ���� �ல� ெத�யாமேல ேபா����ற�.
�ர�க�க�� உ�ைமயான �க� இத� �ல� மைற�க�ப��ற�.
அேதா�, �வாத�ெச�ய வ�பவ�க�� ெப��பாலாேனா� �ைற சா��த
��ண�க� அ�ல. ெபா�ம�க�தா�. அதனா� அைழ�க�ப�� �ற��
����ன�களாவ� அ�த �ைற�� அ�ஞ�களாக இ��தா� ந�ல�. ஆனா�
அைழ�க�ப�� ����ன�க�� பல� ச�தாய��� ஏேதா ஒ� வைக��
�ரபலமானவ�கேள த�ர, �ைற சா��த �ற�� அ�� ெப�றவ�களாக
எ�ேபா�ேம இ��ப��ைல.
நா� கல��ெகா�ட �க������ட இர�� ���ய ����ன�க� இ��தன�.
ஒ�வ� அ�ணா பா�க�. இ�ெனா�வ� மன�ய� ��ண� �ஹ�ம� ஷஃ�.
அ�ணா பா�கைர ஏ� அைழ�தா�க� எ�� ெத�ய��ைல. அவ� கைட���
ஒ� ’காெம� ��’ ஆ��ேபானா�. தா� �கலாய� ேபரரச� அ�ப�� ராஜ���ர
மைன�, ேஜாதா அ�ப� எ�� ஃபேத�� ������ ேபானேபா� உண���
ெகா�டதாக� �� �ரபலமானவ� அவ�. �� ெஜ�ம� ப��ய �யா நானா-��
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���ட ேவ��யவ�.
கன�க� ப��ய �வாத���� அவைர ஏ� அைழ�தா�க� எ�� ெத�ய��ைல.
(�� ெஜ�ம� எ�� ஒ� �க����� �ஜ� ���� வ��ற�. அ��
கல��ெகா��� �� ��ய� கதாநாய�க� ம��� உப கதா நாய�க� பல�
தா� �� ெஜ�ம��� ஒ� ரா�யாக இ��ததாக ெசா���ெகா��றா�க�.
’அ�இ�எ�’ ேபா�ற காம� �க���க� இ����ேபா� ’�� ெஜ�ம�’ எ��
எ���ராவாக எத�� எ�� என�� �ள�க��ைல).
அ�ணா பா�க� ��ட�த�ட அைர ம� ேநர� ஏ�கனேவ ெசா�ன ெச��கைள
���ப� ெசா�னா�. அ�பைர� தன��� ���கா� என��, அ�ப� த�ைன
மண�த �ற� இ�ெனா� ெப�ைண�� மண�ததா� ஏ�ப�ட ெவ��� எ���
ெசா�னா�.
நம��� �ைட������ வரலா���ப�, ேஜாதாஅ�ப� எ�� ெசா�ல�ப�ட
ராஜ���ர� ெப� அம� அ�ல� அ�ப� எ�ற ஊ�� ராஜா ப�மா� எ�பவ��
மக�. ஜஹா��� எ�ற மகைன� ெப�ற தா� எ���, அ�ப���ைல, ேஜாதா
அ�ப� எ�ற ெபய� அ�ப�� வா��ைக வரலா�� ����, ஜஹா����
வரலா�� ���� ����ட�பட��ைல. அவ� உ�ைம�� ஜஹா����
மைன�தா�, ஷாஜஹா�� அ�மா எ���, அ�ப�� ராஜ���ர மைன���
ெபய� ம�ய�� ஸமா� (அ�த� கால��� ம�ய� அ�ல� ேம�) எ���
வரலா�� அ�ஞ�க� �������றன�.
ஆனா� வரலா��� �ழ�ப��லாம� �ற�ப�� ஒ� �ஷய�, ேஜாதா அ�ப�
எ�ற ராஜ���ர இளவர� அ�ப�� ��றாவ� மைன� எ�ப�தா�.
ேஜாதாபா� அ�பைர ��மண� ெச�� ெகா�வத�� ��ேப அவ��� இர��
மைன�க� இ��தன� எ�ப� ேஜாதா���� ெத�யாம������க
வா����ைல.
அேதா�, அ�றாட� கா���க��ேக ��ன� ��ன ��க� இர�� ���
இ����ேபா� ச�கரவ���க��� பல மைன�க� இ��ப� ஒ� ெப�ய
�ஷயேம அ�ல. இ��லா��� ஒ� ம�ன��� இ�ெனா� ெப�ைண�
����� ேபா���டா� (அவ� ெப��பா�� மைன��� ப��ைட ெச���
ெப�ணாகேவ இ��பா�), மைன� �� �ேரா�� ��ற� சா�� அவைர டவ�
என�ப�� த��ேகா�ைட�� அ���, தைலைய ெவ����வ� வழ�க�!
உதாரணமாக எ�டா� ெஹ�� அ�ப��தா� ெச�தா�. ஆனா� �கலாய�க�
இ�த �ஷய��� ெரா�ப ந�லவ�க�. �ட��ற�தவ�கைள� ெகா�வா�கேள
த�ர, மைன�ைய� ெகா�லமா�டா�க�! தா� அ�ப�� மைன� எ�� ��
ெஜ�ம �ைன�வ�த அ�ணா அ�ப���, சா�, அ�ணா பா�க���, தா�
��றாவ� மைன�யாக�தா� அ�ப�ட� ேபா��ேச��ேதா� எ�ற �ஷய�
�ைன� வர��ைலயா�! நா�காவதாக ஒ� ெப�ைண அவ�
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மண��ெகா�டதா� அ�பைர� ���காதா�! அ�ப� அவ��� �ேராக�
ெச����டாரா�! மனைத பா���� ேநா�க�தா� எ�தைன �த� !
ேபாக���. ந�லேவைளயாக அவ� அைரம�யாக� ெகா��ய க�பைன�
கைதகைளெய�லா� ��தமாக ������ அவைர ஒ� ட�� ��-ஆக உ�கார
ைவ�த �ஜ���ைய பாரா�ட ேவ���! இ�ெனா� ���ய� �ர�க� டா�ட�
ஷஃ�ைய� ப�� ெசா�வத�� ஒ����ைல.
ஏ� சா� ��க� �ஃ� க�� இ��யா எ�� இர�� ��� ேப� எ�ைன�
ேக�டா�க�. எ� எ��தாள ஈேகாைவ� ெசா��� ெகா�ள அ�ேக��க�
உத�� எ�பதா� நா� அவ�ைற ஒ������ேற�. இ��� த��யான �ற��
����ன�கைள அைழ����கலா�.
��க இ�த� ப�க� 25 ேப�, அ�த� ப�க� 25 ேப� எ�� அம�����பதா� ைம�
ைக�� �ைட�ப� ��ைர� ெகா�பாக இ��த�. இர�� �ைற ேகா�நா�
‘நா�� ���ட� ெகா��க�’ எ�� எ� ெபயைர� ெசா�ல ேவ�����த�.
அத�காக நா� அவ��� ந�� ெசா�ல ேவ���.
கன�க� நம� உட� ேநாைய, ஆ�மன ���ப�கைள, ஆ�மன �ைன�கைள,
நம� எ��கால�ைத, நம�ேகா ந� ெசா�த�க��ேகா நட�க இ���� ஆப�ைத
– இவ�ைறெய�லா� ��ன����� த�� ெகா�டைவ எ��
உதாரண�கேளா� �ள���ெசா�ன�ற��, கன�கைள ஒ� ச��ைஞ எ��
எ��� உ�ளவ�க� ஏ� ஏ���ெகா�ள ேவ��� எ�� அ�த �க�����
���ப� ���ப ஒ� ேக�� ேக�க�ப�ட� ஏ� எ�� என��� ��ய��ைல.
எ���ப�க� இ��த ஒ�வ� ைச�கால� ேபரா��ய� எ���, அவ� ெஜன���
ப��� ேப��றா� எ�� ச�ைப�க�� க�ட�ப�ட அவ� உள�� ெகா��னா�
எ��தா� ெசா�லேவ���. கா� ஏ� ஓ��ற� எ�� ேக�டா� நா��
டய�க� இ��பதா�தா� எ�� அவ� ெசா��றா� எ�� எ� ந�ப� டா�ட�
�தர� ��ய� ெரா�ப� ச�. �ஷய�ைத அவ� உ� வா���ெகா�ளேவ
இ�ைல. ஒ� ��ன����� கனைவ உதா�ன�ப���ய� �ல� த� கணவைர
இழ�த கைதைய ஒ� இள� சேகாத� க���ட� ெசா���கா��யேபா� அ�த
’ைச�கால� �ெராஃபச�’ ெச�த �வாத� அப�த��� உ�ச�. வா����
�ைட�தா� அைத� ����கா�ட ேவ��ெம�� நா� ����ேன�. வா����
�ைட�த�.
ஆனா� �ற�பாக� ேப�யத�காக அவ��� ஒ� ப�� ெகா��த�தா� தா�க
��யாத ேசாக�. எ�ன ெகா�ைம சரவண�! அ�� ��சய� ஏேதா அர�ய�
இ���ற� எ�பைத உணர ���த�.
�க��� ���த �ற��, நட�� ெகா����த ேபா���ட, என�� �ைறய
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அைலேப� அைழ��க�� ��ன�ச�க�� வ�தன. அவ��� பல �க� ெமா�க�.
ந�ப�க�� ெசா�த�கார�க��. ஆனா� இர�� அைழ��க�� ஒ�
��ன�ச��தா� ����ட� த�கைவ:
1. ந�ப�, எ��தாள� தா�ட���� வ�த அைழ��
2. ந�ப�, எ��தாள� ச�கர நாராயண�ட���� வ�த அைழ��
3. ந�ப� �தர�ட���� வ�த ��ன�ச�. �தர� ப�ைசய�ப�
க����� க�த� �ைற�� தைலவராக��, ��� க��� �ைற�
தைலவராக��, ��� ெச�ைன ���க����� உ�ள ஐ� க�����
�த�வராக�� இ��தவ�.
�க��� தன�� ����ய��க��ைல எ��� அ� ப�� எ�த இ��பதாக��
தா� ெத���தா�. அவ� எ�ன எ�த�ேபா�றா� எ�� ெத��� ெகா�ள
என��� ஆைச. கன�க� �க�� ��யஸான �ஷய� ஆனா� அைவ ப��
��ரமாக எ��� ேபச�பட��ைல எ�� ச�கர நாராயண� ��னா�. அ�
உ�ைமதா�.
ஆனா� ��யஸாக�� �க���ரமாக�� ேபச����ற �ழ�
எ�ட�ைட�ெம�� ��யாவாக� ெசய�ப�� ஒ� ஊடக���� இ���� எ��
நா� �ைன�க��ைல. அவ�க��ெக�� �ல வர��க� இ����. உதாரணமாக
ேநர�. ஐ�ப� ேபைர அைழ�� இர�� ம� ேநர�ேபச ேவ��ெம�றா�
ஒ�வ��� எ�தைன ��ட�க� ெகா��க ����? அத��� அவ� எ�வள�
ெப�ய அ�ஞராக இ��தா�� எ�வள�தா� ேபச ����?
ந�ப� �தர� அ���ய ஆ��ல ��ன�ச�:
13-8-2012
My Dear Rafee
I watched the �யா நானா program. You were the only person to mention the name &
work of Carl Gustav Jung, though there were professional psychologists & university
professors! Your comment on the psychologist who picked up an insensible argument with
the young lady who lost her husband in a motor cycle accident true to her dream, was
most appropriate; my wife & I felt relieved that you recorded dissent (on behalf of
thousands of viewers like us). His knowledge is half-baked. His reference to neurochemical events in the brain as the primary cause for mental states is like saying: ‘car
moves because the wheels are rotating’! It is disappointing to me that he got selected for
a prize. Your reference to the Lincoln’s dream, the necessity of relaxed state, and the
unconscious as the agent causing dream were timely, appropriate & well received.
Gopinath gave due attention to you.
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It is surprising to me that certain important points (from the point of view of dreams
as symbolic foretelling of events) have not emerged from the discussion that lasted for
about an hour & a half, like (a) distinction between big dreams (Jung’s term) &
ordinary dreams, (b) some people’s propensity for prophetic dreams (like the ability for
ESP), (c) the collective & personal unconscious, (d) Jung’s hypothesis (jointly with the
physicist Pauli) that the unconscious psyche has connection with the nature (the UNUS
MUNDUS).
ேப�� வா��ைத �லமாக ��கமான ����� வர ���� எ�ப� ேவ�.
ஆனா� இ�த மா�� �க���க�� �ல� ேப�� �லமாக எ�த ������ வர
��யா�. எ�க ஆ���கார�� ஓ�னா� எ�ப�ேபால, ந� �க�ைத�
ெதாைல�கா���� ந� உற�ன�க���� ந�ப�க���� கா���ெகா�ள ஒ�
வா���. இைத�தா�� எ�ன உ�ள� எ�� ெத�ய��ைல. ஆனா�
ேகா�நா�-தா� பாவ�. ேகா�ைட�� ேபா���ெகா��, அ�வ�ேபா�
ெச�ய�ப�� ேம�-அ�ைப�� ெபா����ெகா�� ��� அ�ல� நா��
�க���கைள ஒேர நா�� நட�� ���க ேவ���. ஒ� ம�த�
�ரபலமாவத��� ெகா���� �ைல ப�� நா� ேயா��பேத இ�ைல.
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22

��� ��ய�

��� ��ய� ெச�ய�ப�வ�� ந���ைக��லாதவ�க� இ�க��ைரைய�
ப��க ேவ�டா�. ஆமா�. அ�றாட� ெச�ய�ப�� ��� ��ய� ப��ய
க��ைர இ�. ��க� ����னா��, ���பா��டா��, உ�க��� ந���ைக
இ��தா��, இ�லா��டா�� அ�றாட� ��ய� ைவ�க�ப�� ல�ச�
கண�கான ம�க�� ��க� ஒ�வ�. ஏ� நா��ட�தா�. என��� உ�க����
உ�ள ஒேர ���யாச� நா� எ�ப� ��ய������ எ�ைன�
கா�பா���ெகா�வ� எ�� ெத��� ெகா�ேட�. அைத� ெசா��
உ�கைள�� கா�பா�றலா� எ��தா� இ�க��ைர எ���ேற�.

��ய� ைவ�பத�� ெமா� ேதைவ��ைல. அ�ல� எ�த ெமா����
ைவ�கலா�. இ� த�� ��ய�. ஆமா�. ந� ������ேளேய 24 ம� ேநர��
ைவ�க�ப��� ெகா������ ��ய�. ��ய� எ�ற வா��ைத உ�க����
���க��ைல, ெகா�ச� பயமாக இ���ற� எ�� ெசா�னா�, வ�ய� எ��
ைவ��� ெகா���க�.

எ�க� ������ேளேயவா? அ��� நா� ��வ�மா? எ�ப�? யா� ைவ�ப�?
இ�ப� ஆ�ர� ேக��க� உ�க��� இ�ேபா� வ���றனவா? அத�ெக�லா�
ஒேர ப��தா�. வ�ய� ைவ�க� பய�ப���வ� ெதாைல�கா��� ெப��.
ஆமா�. அத�������தா� நா� ���க ந�ைம வ�ய� ெச��றா�க�. அ�
எ�ன வ�ய� எ�� ேக����களா? �ள�பர�கைள�தா� ெசா��ேற�.

�ள�பர�களா� நா� �ன�� வ�ய�ப��த�ப��ேறா�. ந�ைம அ�யாமேல.
அவ�றா� mass-hypnotize ெச�ய�ப��ேறா�. ஆமா�. நா� ெம�த�ப��தவ�களாக
இ��தா�� ச�. இ�தா� நட��ற�. ெத���� ெத�யாம�� நா� அவ�றா�
கவர�ப��ேறா�. அவ���� அ�ைமயா� ���ேறா�.
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�ள�பர�க�� ெபா�வான �� உ�ைமைய� ெசா�ல��டா� எ�ப�.
ஆமா�. எ�ேபா�ேம �ைக�ப��த�ப�ட �ஷய�கைள�தா� உ�ைமகளாக
அைவ கா����றன. ’��’ பட��� ேஜா�காைவ� பா���� �ேவ�, “ஏ�,
��� ஈ�வ�, இ�ப�� அ�த ெர�� இ���� ஒ� ��ட� ந�ெல�ண ஊ��
சா���ற பழ�க� இ���தா?” எ�� ேக�பா�, �ைன����றதா? இதய�
ந�ெல�ண� �ள�பர��� ேஜா�கா அ�ப��தா� ஊ��வா�.

�ள�பர�க�� வ�� கா��க�, வா��ைதக�, வ�ண�க� இ�ப� எ�லாேம
���ப� ���ப� கா�ட�ப��� ெசா�ல�ப��� நம�ேக ெத�யாம� ந�
ஆ�மன�� இட� ��������றன. ஒ� �����ட ேசா�� �ள�பர�ைத
��க� ெதாட��� ஒ� மாத����� பா�����க� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�.
��க� ���� அைத� பா��ப��ைல. அ� உ�க� க�க�� ப��ற�. ச�.
எ�றா�� ஒ� மாத� க��� ேசா�� வா�க ேவ��� எ�� ��க� கைட���
ேபானா�, உ�கைள அ�யாமேல உ�க� ைகக� அ�த �ள�பர��� பா��த
ேசா�ைப எ����.அ�ல� இ�த �ைற வா���தா� பா��கலாேம எ��
ேதா���. இ��தா� ேசா�� வ�ய� ெஜ���ற�. இ�ப��ப�ட Unconscious
Influences-���� நா� ��பட �ள�பர�கைள �ம�சன ேநா�ேகா� பா��க நா�
க���ெகா�ள ேவ���. அத�கான �ல ����க� இ�ேக.

கா�ெர� ��தா� ேசா��

ேசா�� ேபா�வ�� பல வைக உ��. அ��� �����ட ஒ� ேசா�ைப நா�
ேபாட ேவ��� எ�பத�காக நம��� ேபாட�ப�� ேசா��தா� ேசா��
�ள�பர�க� எ�� ெசா�னா� அ� வ��காத உ�ைம.
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ஆ� ெப�க� கா�ட�ப��றா�க�. ஆ� வைகயான ெப�க� எ���
ெசா�லலா�. காத� மா�� ஒ���, ேபா�� அ�ல� ரா�வ��� ேச��த�
மா�� கா��� ��ைட�� ஒ� ெப�, ஒ� ஆேணா� (காதல� / கணவ�) ஒ�
ெப�, ப��� ��ன� ெப�ேணா� ஒ� அ�மா, இ��� ஒ� ெப�,
ெமா�ைட மா��� ஒ� ப�யைன� ேபா���ெகா�� ஒ� ெப�.

அ�ெப�க� அைனவ�� ��தா� ேசா�ைப ஏேதா காதல�ட���� வ�த க�த�
மா�� ைக�� ைவ��� பா���றா�க�. ����� பா����ேபா� அவ�க�
�க��� ஒ� ����. ��தா�� ��ப�க� ஏ� ெப�க��� ��னைக
வரவைழ�பதாக இ���ற� எ�� ஒ� ஆணாக நா� ேயா����
ெகா������ேபாேத அத�� ப�� �ைட�����ற�:

“ேசா�� உ�க� ச�ம�ைத� பா�கா���,�ைல உ�க� �க��� ெபா�����,
��தா� இ�ேபா� ஏ� ம��� 17 �பா�� �ைட��ற� ’எ��ெப��’ பா�கா��
இ�ெபா�� எ�ேலா����” எ�ற �ர��.

ஓேஹா �ைலதா� ��னைக��� காரணமா? நா� ேதைவ��லாம� ேவ�
ஏேதேதா ேயா�����ேட�! பால���� இ�ேர�ய ரா�வ��னரா�
அவ�ைத���ளா�க�ப�� ெப�க� அ�தைன ேப���� இ��ய அர�� சா���
�ல ல�ச� ��தா� ேசா��கைள வா�� அ���னா� ெரா�ப ந�ல�. எ�ப��
பா�கா�� எ�ேலா���� �ைட��ம�லவா?

180

ஃ� அமா � ��� ேசா��

��ெர�� ��கா ப�ேகாேன பரவசமைட�� ஓ� வ��றா�. ��சய� அ��த�
ப��ைகயைற� கா��தா� எ�� ஆ�வமாக� பா��தா� இ�த ேசா�ைப�
ேபா�� ’ட�’�� இற��� ����றா�! அவ� ���� ���� ெவ�ேய
வ�த�ட� அவ� காதல�� பரவசமாக உ�ேள வ��றா�. அவ� ைக��� ஒ�
ஃ� அமா ����! அவ�� ���க� ேபா�றா�! பரவச�க���� �ற� ��ய�
எ�ப�தா� இ��ய வா��ைக �ைற. ஆனா� இ�ேக ��யேல ஒ� பரவசமாக
இ���ற�! அ��� ேசா�ைப உட��� ேத���� ெகா���ேபா� அவ�
�க��� ெத��� உண��� இ���றேத, அைத�பா����ேபா� அ� ேசா��தானா
இ�ைல ேவ� ஏதா��மா எ�� ச�ேதக� ஏ�ப��ற�! ஆர�ப��� என��
��கா�� ெபய� ��பட��ைல. ��காைவ யாேரா ப��க� ெசா��றா�க�
எ�� �ைன�ேத�. ஆனா� ’ப�ேகாேன’ எ�ப�� அவ� ெபய�தா� எ��
��னா�தா� ெத��த�! ேசா�� �ள�பர�க�� இ���� ஆ��
�ள������� எ�� �ைன��ேற�.

ஈேனா அ���� பா�க�

ெப��� த�ைத ஏேதா ���ைட ரக�யமாக கப�கர� ெச��றா�.
”க��ேராேல �ைடயா�” எ�� அவ� மைன�(யாக�தா� இ��க ேவ���)
ெசா��றா�. ஏேதா ேரா�கல� ெஜ��� ஒ�� ஊ��� கா�ட�ப��ற�.
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ஆனா� �ற� ஈேனா கைர��� ���தா� அ���� ேபா���� ஆேற
ெநா�க�� அ� ேவைல ெச�ய ஆர����ற� எ�� ெசா��றா�க�. இ��
ெஜ��ைல� கா����� ஈேனா ப��� கா��ய� �ள�பர �ய�க��� (ethics)
எ�ரான�. ஒ� ம�த� க���பாேட இ�லாம� சா���� பழ�க�
ெகா����தா�� ஈேனா ���தா� ேபா�� அவ� கா�பா�ற�ப����வா�
எ�ற ��டா�தனமான உ������ இ���ற�.

���� நாெத�லா

�ழ�ைதக��கான த�க நைகக��கான இ�த �ள�பர���, “லா,லா,லா ����
நாெத�லா ” எ�� பாட�ப�� வா��ைதக�� அத� ெம���, வ�கரமான
ேகார� �ர�க�� தாலா�ைட அ��பைடயாக ைவ�த�ேபா� ேதா���ற�.
�ள�பர உல�� நம� பார�ப�ய�� கலா�சார�� ப�பா�� எ�ப�ெய�லா�
உ��களாக� பய�ப��த�ப���றன எ�� பா����ேபா� �ய�பாக�தா�
உ�ள�. த�க� ���� �ைல��, நைக எ��ேம ேக�காத
மா���ைளகைளேய ��மண� ெச��ெகா�ள�ேபாவதாக அழகான ெப�க�
அ�தைன ேப�� ��ெவ����ளா�களா�!

லா லா லா / க��� ேபா��லா!

க�யா� ஜுவ�ல��
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உ��ைட �லக� �ர� ந���� இ�த �ள�பர��� அவ� ஆ��� இ����ேபா�
அவ� மக� ெபா�ைம வா�� வர� ெசா�� அைலேப��றா�. எ�லா�
கைடக�� �ட�ப����டன. �ெப�ச� �ளாசா உ�பட. ஆனா� �ர� ஒ�
கைட �தலா��� ���� கா�� ெப�ைல அ���, ேவ��� ேக���
ெகா�வத� ேப�� ஒ� கைட �ற�க�ப�� �ழ�ைத ����ய ெபா�ைமைய
வா��� ெகா�� ேபா�றா�.

”உற�காத எ��பா���க�, �������� ந���ைக / க�யா� ஜுவ�ல�� /
ந���ைக – அதாேன எ�லா�” எ�ற ெசா�க� ���ல��� க��ரமான �ர��
ேக�பேதா� ���ற� �ள�பர�.

உற�காத / �������� இர��� ஒ��தாேன? ச� ேபாக���. இ�த
�ள�பர��� அ�த இர��ேம அ�த� �ழ�ைததா�. அ�ப, அ�தா� க�யா�
ஜுவ�ல��. அ�ேபா அத�� ெபா�ைம வா��� ெகா���� அ�பா யா�? அ���
க�யா� ஜுவ�ல�ஸாக�தா� இ����. ந��ேவா�. ந���ைக, அதாேன
எ�லா�?

���� ஊ�கா�

”ேபா� சா�பா�ேல��� ேஜா� சா�பா�” எ�� ஊ�கா� பா��ைல� தயாராக
��னா� மைற�� ைவ����� எ���� கா�� (ைடர�ேடா�ய� (ஊ�கா�)
‘ட�’ எ�ப� இ�தாேனா?) ந�ைக �ேனகா ெசா��� �ள�பர�.
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இ��, ேதாைச, ச�பா��, �ரா�டா, இ�யா�பா�, ேசா� எ�� எ�லா
வைகயான உண���� ���� ஊ�கா� ேச����ெகா�ள ேவ��ெம�றா�
�த�� அ� ’ேபா�’சா�பாடாக இ��க ேவ���. ெதா���ெகா�ள, சா�,
ஒ���ெகா�ள �ேனகா வ�வாரா?

டா�� அ�பள�

டா�� அ�பள�ைத� ைக�� ைவ���ெகா�� �ேனகா ேபா�� ஆ�ட�
இ���றேத…ஆஹா. ”அ�பள� மா��தா� உ��� �ட��” எ�றா� எ� அ���
�ள�பர�ைத� பா���� ெகா����த ஒ� ர�க�. அவ� எைத� ெசா�னா�
எ�� என�� இ��வைர ��ய��ைல. க�னமாக இ��கலா� எ��
����ேற�. ஆனா� ஒ� அ�பள�ைத� ைக�� ைவ���ெகா�� ஏேதா
ஐஏஎ� ப��ைச�� ேத�வா���ட மா�� ஒ� ெப� ��க��பாளா
எ�ெற�லா� ேக�க��டா�. �ல ல�ச�கைள� ெகா��� “இைத� �����
ெகா�� �ல �னா�க� ைட� ேப�� ேபா���ெகா�� ஆட�மா” எ��
ெசா�னா� ஆடமா���களா? அ�பள� எ�ன, ெகா�பள�ைத�
�����ெகா���ட ��கலமாக ஆடலாேம!

டா��� நைக

வ�� எ�� அெம��கா�� சா� ேஜா� நக�� ’ெச���’ ஆ� இ���� ஒ�
இைளஞைன� ப�� கா� ஓ���ெகா�� ேபா�� மக�ட� �பா�� ெச��றா�
த�ைத. ஆ�வ��ைல எ�� அவ� ெசா��றா�. ேபா�� வ��� காைர ����
டா����� நைக எ��க� ெச��றா� அ�மா. அைத�பா��� தா�� �ல
நைககைள அ��� பா���றா� மக�. �� கா�� வ��ேபா� எ�ன ேப�
ெசா���க எ�� அ�பாைவ� ேக��றா�.

ெப��� மனைத அ��த, ைசகால� ெத��த அ�மாதா� இ�த �ள�பர���
���ய பா��ர�. ஆனா� ���ய பா��ர� ெசா��� ெச�� எ�ன? நைககைள�
பா��த�� ெப�க���� க�யாண ஆைச வ��ற�! நைககளா�தா�
இ�ேபாெத�லா� க�யாண ஆைசேய ெப�க��� ேபா��ெகா�����ற�
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எ��ற� ச�ப��ய ��� �பர� ஒ��!

கா� ஓ����ற, அெம��க மா���ைள ேத���ற ெப�க��� ேவ��மானா�
இ� ெபா��தலா�. எ�றா�� நைககைள� ேபா��� ெகா�ேட வா��ைகைய
ஓ���ட ���மா எ�ன? இ�த �ள�பர��� ெச�� ெப�கைள�
ேகவல�ப���வதாக��, இய�ைக�� மாறானதாக�� உ�ள�. ஆைண ைவ�க
ேவ��ய இட��� த�க நைககைள ைவ��ற�!

ஆேரா�யா பா�

ந�ல ஒ� �ள�பர���� உதாரணமாக இைத நா� ெசா��ேவ�. ஒ�
�ராம��� மா��� ப�ைண ைவ�� பா� கற��� ஒ� ெப� ேப�வைத� ேபால
அைம�க�ப���ள�. இ�த �ள�பர��� பய�ப��த�ப�� ெமா� ம���
ெமா�. மா�கைள� ப�� அ�த� ெப� ��� ஆர�ப வசன� ���யமான�:
”மா��க�னா என�� ெரா�ப� �����, ெகாழ�ைத�கள எ���
பா����வேனா அ��தா� மா��கைள�� பா���ேப�” இ�த வா��ைதகைள
யாராவ� எ��� ெகா�����க ேவ���. �ள�பர� எ�பைத� தா��,
உ��ன�கைள� ைகயா�வ� ப��ய அ�கைறைய அ� கா���ற�. ��சய�
நம� பாரா�����ய�. இய�பாக அ�த� ெப� ேப�வ��, �ைக��லாத
கா��க���ட இ�த �ள�பர��� ெவ���� உ��ைணயாக இ���� எ��
ெசா�ல ேவ���.
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”நல�, அ��ட� நம� �ராம�க�� இ��� ஆேரா�யா ���” எ�ற
வாசக�க�ட� இ�த �ள�பர� ���ற�. ம�ைண ����பவ�க�, மா�ைட
����பவ�க�, �ராம�கைள ����பவ�க� ��சய� ஆேரா�யா பா�
பா�க�ைட�� ����வா�க�.

ஏ� ெட� ��ப� ��க� ஜூ�ய�

”கா� �ேலா க���� �� ம�ச���டா” எ�� பா��ெகா�ேட ஒ� ��வ�
கைட�� சாமா� வா�க வ�� இ�த �ள�பர�தா�, ச�ப��� வ�த
ெபா��தமான, ர��க�த�க �ள�பர�. எ� ப��� இத���தா�.
ந�� த�ேழா�ய� நவ�ப� 16, 2011
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LdF_t0Ra8ZE
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ைம ேந� ஈ� கா� – மக�தான ேசைவ

by நா�� ��

ராம�ச��ரனா எ�ேற�
ராம�ச��ர� எ�றா�
எ�த ராம�ச��ர�
எ�� நா� ேக�க���ைல
அவ� ெசா�ல���ைல
பல ஆ��க��� �� நா� ர���� ப��த ந�ல�� க�ைத இ�.
ேவ��ெம�ேற அப�தமான ெதா��� அைம�த க�ைத இ�. ஒ� ம�தைன
யா� எ�� அ��� ெகா�ள அவ��� ஒ� ெபய� இ��க ேவ���. ஆனா�
ஒ� ெபய� இ��பதனாேலேய அவ� யா� எ�� ெத��� ெகா���ட
��யா�. ஒ�வ� யா� எ�பத� அைடயாள� அவன� ெபயர�ல. பல��� ஒேர
ெபய� இ���� ப�ச�, யா� எ�ப�� ப�டவ� எ�� அ��� ெகா�வ� எ�ப�?
இ�த� க�ைத எ���� ேக�� இ�� ���த ���ய��வ� ெப����ட�.
��பா�ைம�ன���, ���பாக ����க���, எ�ரான ���ைல
உலெக���� உ�வா� வ���ற�. ���� ெபய�க� இ��பதனாேலேய, �ல
த� ம�த�க��, �ல ���க�� ெச��� வ��ைறக��� இ�லா�ய ���ைர
��த�ப��ற�. எ�க� ஊ�� �ழ�ைதக� தாைய ‘�மா’ எ��தா� அைழ���.
�ழ�ைத ப�யா� அ�� தாைய ‘�மா’ எ�� அைழ�தா��ட அ�த� �ழ�ைத
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‘அ�-உ�மா’ இய�க�ைத� ேச��த �ழ�ைதயாக இ��கலா� எ�� காவ�
�ைற�ன� ெகா�� ேபா���வா�க� எ�� எ� எ��தாள ந�ப� ஆ���
ஒ� �ைற ஒ� கைத�� எ�� இ��தா�. அ� நைக��ைவய�ல, �ர��� ����.
அவ� ெச�த ��ட�� ��ைவ� ேபால�தா� இ�� த�� நா����,
இ��யா���, ஏ� உலெக���� கா�ய�க� நட�� ெகா���ளன.
ஊடக�க��, ப����ைகக��, அர�ய� வா�க�� இ��� பல�� இத���
காரண� எ�பைத� ெசா�ல ேவ��ய��ைல.
இ��ய ����க��� நா��� ப�� �ைடயா�. எ�லா� ��ர வா�க��
����கள�ல. ஆனா� எ�லா ����க�� ��ர வா�க� — எ�ப�
ேபா�ற வாசக�க� ���ப� ���ப ெசா�ல�ப�� வ���றன. (இ��ய
��தைல� ேபா�� ����க�� ப�� ப�� ��.எ�.சா� எ�பவ� 1016
ப�க�க� ெகா�ட ஒ� �� எ����ளா�). ஒ� ப�க� ச�மா� ர�� ேபா�ற
எ��தாள�க� இ�லா�ைத��, இ��� �தைர�� ேகவல�ப��� எ��
வ���றன�. இைணய�தள�க�� இத�ெக�ேற வைல�ப�க�க� �ற��
இ����தைர� ப�� ம�யாைத ெக�ட வா��ைதக�� எ��வைதேய த�க�
வா��ைக� ப�யாக� �ல� ெச�� ெகா���ளன�. இ��ய ஜனநாயகேமா
ேவ��ைக பா���� ேகாைழ� �ழ�ைதயாகேவ உ�ள�. ஒ� ப��வாச�
அராஜகமான �ைற�� இ��க�ப�வைத ‘ைல�’-ஆக� கா����ற
ஜனநாயக���� அைத� த���� ���ச� இ�ைல. ��றவா�க� யா� யா�
எ�� ப��ய��� பல ஆ��க���� �ற� அ��ைக ெவ���� ஜனநாயக
மர� இ���ற�. ஆனா� அ�த அ��ைக�� ெசா����ள ��றவா�கைள�
ைக� ெச��� ���ச� அத��� �ைடயா�. 1947-� �த��ரமைட�த �ற�
வண�க�தல�க� எ�ப� இ��தனேவா அ�ப�ேயதா� இ��க ேவ��ெம��
ெவ��பைடயாக��, ஆ��தரமாக��, ���சலாக�� ெசா���ற அ�� நம�
அர�ய��� இ�ைல. மா� மா� ந�க�க���� ந�ைகக���� வா�க���,
கா�� ���� �ட��� ஜனநாயக�தா� நம�.
இ�லா�� ����க�� தவறாக� ���� ெகா�ள� ப�����றா�க� எ�ற
வாத� ��ைமயாக ஏ��� ெகா�ள�த�கத�ல. இ�லா�ைத� த�க�
இ�ட����� ���� ெகா�� பல ���களாக� ����, ��’ஆைன��,
ஹ�ைஸ�� ப�� த��ப�ட �ைற�� ����பேத இ�லா���� ெச���
�ேராக� எ�� �ைன��� ெகா��, மா��க அ�ஞ�க��� ‘�ேரா ெவா���’
ெச��, தம��� ச�ைட���� ெகா����பவ�க� ����க�தா�. ஆனா�
இ�லா�ைத� ப�� எ�ன ெசா�ல ேவ��ேமா, எ�ப�� ெசா�ல ேவ��ேமா
எ�ப�ெய�லா� ெசா�� இள� மன�க�� �ஷ� �ைத�க ேவ��ேமா
அ�ப�ெய�லா� ெச��� ேவைலைய இ�லா��� எ��க� ெவ��கரமாக�
ெச�� ெகா�����றா�க�. ஆனா� நாேமா, தா� ைவ�க ேவ��மா, �ரைல
ஆ�ட ேவ��மா எ�ப� ெதாட�பாக ெகாைல ெவ��ட� எ���ெகா���,
ேப��ெகா��� இ���ேறா�. ஆனா� இ�லா��� எ��க� தா�ைய ஒ�ட
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ைவ��� ெகா��, ஒ� ெதா��ைய� ேபா��� ெகா�� ப��வாச���
உ�ேளேய ��� ைவ��றா�க�.
இ��ய ��மாைவ� ெபா��தவைர இ�லா�ைத�� ����கைள�� இ��வைர
அ� ச�யாக� �ர�ப��த��ைல. ப����ைகக�� ஊடக�க��
ஒ�தைல�ப�சமாகேவா அ�ல� அப�தமாகேவாதா� �ர�ப����றன. ‘பா��’
ஒ� ேக��� ெகா������ேபாேத ெதா�� ெகா����ப�ேபா�
எ�தைனேயா த���பட�க�� கா�� வ�தா���. அ�ஸலா� அைல���
எ�பைத��ட ஒ��காக ஒ� பட����ட ெசா�ல��ட��ைல. கம�ஹாஸ��
‘தசாவதார�’ பட��� ெந�ைடயாக வ�� ���� பா��ர�ைத�ட� ேகவலமான
ஒ� பா��ர� இ�வைர த�� ��மா�� வ�த��ைல. அவர� ‘உ�ைன� ேபா�
ஒ�வ�’ பட��� ெப�� ேப�க� எ��க�ப�ட�� பா��க�ப�ட ஒ�வ�
��ரவா�யாக ஆ���டைத� ேபால� கா�ட�ப��ற�. ‘ர�ேன பனா� ேஜா�’
எ�ற ���� பட��� ஒ� த�கா�� பல ெப�க�� �ழ�ைதக�மா�
நடனமா�� ெகா�ேட பா��� பா�வதாக வ��ற�. எ�த அட�க�தல��லாவ�
நடன �க���க� நட�ப��டா? அ��� காத� பா��! அ�பாட�� வ�� ‘��
ேம ர� ��தாேஹ’ (உ��� நா� இைறவைன� கா��ேற�) எ�ற வ�
அ�லா���� இைண ைவ��� ெதா��� உ�ள�. அைத� பா�� ஷா��கா�
ஒ� ����. இ�ப� வரலா�ைற� �ைத���, அப�தமாக��தா� இ��வைர
இ�லா�� ����க�� ��த��க�ப�� வ���ளன�.
இ�த ���ைல�� 2010-� எ��க�ப�ட ‘ைம ேந� ஈ� கா�’ எ�ற
����பட� ஒ� மக�தான சாதைன�� ேசைவ�� ஆ�� எ�ேற ெசா�ல�
ேதா���ற�. இ�லா��� உ�ைம �ைலைய� ப�� பல ெசா�ெபா��க�
�லமாக��, பல ��தக�க� �லமாக�� ம�க� ெத��� ெகா�ள வா�����
எ�றா��, எ� ச�யான ெசா�ெபா��, எ� ச�யான ��தக� எ�� ேத���
ெகா�வ� க�ன�. ஆனா� ஒ� ச�யான �ைர�பட��� �லமாக ேப���
எ���� ெச�ய ��யாத ேவைலைய� ெச�ய ����. ‘ைம ேந� ஈ� கா�’
அைத� ெச���ள�. �க�ச�யாக��, �ைக�ப��தாம�� ெரா�ப ��பமாக��
எ��க�ப���ள� இ�த� பட�.
கைத
��ைப�� ேபா�வ� எ�ற ப���� வா�� ஒ� ந��தர அ�ல�
ஏைழ����ப��� �ற�த ��த மக� ��வா� கா�. அ�பா இ�ைல. அ�மா
ம���தா�. ஜா�� எ�� ஒ� த��. ��வா�ட� ஒ� �ற��� ஒ� �ைற��
உ��. ப�தான எ�த ய��ர�ைத�� அவனா� ச� ெச���ட ����. அேத
சமய� ‘அ�ெப�க�� ���ர�’ எ�ற ஒ� ேநாயா� அவ�
பா��க�ப���ளா�. அ�த ேநா� உ�ளவ�களா� ச�தாய��� சகஜமாக� பழக
��யா�. அவ�க�ைடய ெமா�ய�� �க� �ைறவாகேவ இ����. ஒ� �ல
வா��ைதகைளேய ���ப� ���ப அவ�க� ெசா��� ெகா����பா�க�.
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அேதா� ��ய ம�த�க�, ��ய ���ைல, ��ய ச�த�க� எ�� எைத�
க�டா�� அவ�க� பய�ப�வா�க�. ��வா��� இ�த ேநா� இ��ப� அவ�
அ�மா��ேக ெத�யா�.
வள��த�� அெம��கா ெச�� ��ேய� வா��றா� த�� ஜா��. அ�மா
இைட�� இற�� ேபா�றா�. அத� �ற� அ�ண� ��வாைன��
அெம��கா��� வரவைழ��� ெகா��றா� ஜா��. அெம��கா வ�� ��வா�
த� த�� தயா���� ��ைக அழ�� சாதன�கைள ��ப�� ஈ�ப��றா�.
அவ��� ‘அ�ெப�க�� ���ர�’ ேநா� இ��பைத �த�� ஜா��� மைன�
உள�யலாளரான ஹ�னாதா� க�� ����றா�. ம��ரா எ�ற ஒ� ����
ெப�ேணா� ��வா��� பழ�க� ஏ�ப��ற�. அவைள� காத���றா�.
அவ��� ஏ�கனேவ ஆன ��மண��� �ற�த சா� அ�ல� ச�� எ�ற
மக���. ெகா�ச� ெகா�சமாக� பழ� அவள� மன�� இட� �����
��வா� இ���� த� த���� ெவ��ைப�� �� ம��ராைவ� ��மண�
ெச�� ெகா��றா�. ம��ரா, ம��ரா கா� எ���, சா�, ச�� கா� எ���
ெபய� மா�ற� ெப���றன�. (���மாகாமேல).
அைம�யாக�� ஆன�தமாக�� வா��ைக ெச�� ெகா������ேபா�
ெச�ட�ப� 9-� ேத� அெம��கா�� உலக வ��தக ைமய��� இர�ைட�
ேகா�ர�க� அ�கா�தா ��ரவா�களா� தக��க� ப���றன. அத� �ற�
����கைள� ப��ய க��� அெம��கா�� மா��ேபா�ற�. ச�ேதக�ேதா��,
ெவ��ேபா�, அ�ச�ேதா�� அவ�க� பா��க�ப��றா�க�. இ�த ���ைல��
ப�க�� ��� ப����ைகயாள ந�பரான மா�� ��த� ப�� ேந�� பா���
எ�த ஆ�க��தா� ெச��றா�. அ�ேக அவ� ெகா�ல�ப�� இற��றா�.
ஏ�கனேவ சா�ட� ந�பனாக இ��த மா���� மக� �� சாைம ெவ��க
ஆர����றா�. அவைன� சமாதான� ப���, அவ���� ��ய ைவ�க சா�
�ய��றா� ஆனா� ��ய��ைல. ப���� இ��த �ல மாணவ�களா� அவ�
தா��த��� உ�ளா�றா�. �� அைத� த��க ��ய��ைல. க�ைமயாக�
காய��ற சா� அதனா� இற�� ேபா�றா�.
இ��� ேபா�றா� ம��ரா. த� ஒேர மக�� சா���� காரண� அவ�க�
ைவ��� ெகா�ட ‘கா�’ எ�ற ���� ெபய�தா� எ�� ��ரமாக
ந���றா�. இ�ேம� எ�ேனா� இ��க ேவ�டா� உடேன ேபா��� எ��
கணவ�ட� ���றா�. நா� எ�ேபா� ���� வரேவ��� எ��
அ�பா��தனமாக� ேக��றா� ��வா�. “ேபா, ேபா� அெம��க ம�க�ட��,
அெம��க ஜனா�ப��ட�� எ� ெபய� கா�, நா� ��ரவா� இ�ைல எ��
ெசா����� வா பா��கலா�” எ�� க�ைமயாக� �����றா�.
அவ� ெசா�னைத ேவதவா�காக எ���� ெகா�� உடேன �ள���றா�
��வா�. அவைன� ெபா��தவைர ���, ���� எ�ற ேவ�பாெட�லா�
�ைடயா�. உல�� ந�ல ம�த�க�, ெக�ட ம�த�க� இர�� வைக�ன�தா�190

எ�� அவ� அ�மா ெசா��� ெகா��தைதேய அவ� ந���றா�. அ�வ�ேபா�
த� ப�� பா���� �றைமைய� பய�ப���� ெகா�ச� பண� ச�பா���, ஊ�
ஊராக, மாகாண� மாகாணமாக� பயண� ெச��, அெம��க ஜனா�ப�ைய�
ச����� ேபச� ெச��றா�. கைட��� ேப�னானா எ�ப�தா� கைத.
இ�த� கைத�� �லமாக பட� ெசா�ல வ�� �ஷய�தா� நம�
கவன�����ய�. கைத��ேட �க ��பமாக பல �ஷய�க�
ெசா�ல�ப���றன. ��வா� கா�� ��வய�� ஒ� �க���. மா���
இ���� அவ�கள� ேபா�ஷ���� �ேழ இர�� �ல ����க�
ஆ�ேராஷமாக� ேப�� ெகா��றா�க�. ‘அ�த ஹரா� ஜாதா�க�
ஒ�ெவா�வைர�� ���� த�ள ேவ���’ எ�பதாக அவ�க� ேப�� ேபா�ற�.
மத� ெதாட�பாக ஏ�கனேவ நட�த ஒ� வ��ைற அ�ல� �ர�சைனைய ஒ��
அவ�க� ேப��ெகா�வதாக நா� ���� ெகா�ளலா�. அவ�க� ெசா���
வா��ைதகைள� ெச� ம���� ��வ� ��வா� அைத அ�ப�ேய ���ப�
���ப� ெசா��� ெகா�����றா�. அைத�ேக��� அவன� தாயா� (ஜ�னா
வஹா� — ஆமா� ‘��ேசா�’ பட�� கதாநாய�தா�) மகைன அைழ�� �ேழ
உ�கார ைவ�� ஒ� தாைள எ��� ேசாள�ெகா�ைல ெபா�ைம ேபால ஒ�
ேகா�ேடா�ய�ைத — தைல�� ஒ� வ�ட�, ைக, இ���, கா�க���
ேகா�க� — வைர�� இ� ��வா� எ��றா�. �� அத��� ப�க���
இ�ெனா�ைற அ�ேபாலேவ வைர�� இ� ஒ� ெக�ட ம�த�. அவ� ைக��
ஒ� க� இ���ற�. அவ� ��வாைன அ���றா� எ��றா�. ��வா��
அவ� ெக�ட ம�த� எ�� ����� ெசா��றா�. �� ம�ப��� ஒ�ைற
வைர�� இ� ம�ப��� �தா� எ�� ெசா��, இ�ெனா�ைற வைர�� இ�
ஒ� ந�லவ�, இவ� உன�� லா�பா� த��றா� எ��றா�. ந�லவ�,
லா�பா� என�� ெரா�ப� ����� எ�� ���றா� ��வா�. அ�ேபா� அ�த
ஓ�ய�கைள� கா��, இ�� ��� யா�, ���� யா� ெசா�� எ�� தா�
ேக��றா�. ெகா�ச ேநர� அைத� பா������, ‘எ�லாேம ஒ��
ேபால�தாேன உ�ள�’ எ�� ெசா��றா� ��வா�. அத�� அவ� அ�மா,
சபா� மகேன, உலக��� இர�� வைகயான ம�த�க�தா� இ���றா�க�,
ந�ைம ெச��� ந�லவ�க� (அ�� இ�சா�), �ைம ெச��� ெக�டவ�க� (��
இ�சா�) எ�� ெசா�� ���ததா எ�� ேக��றா�. ���ததாக�
தைலயா���றா� ��வா�. எ�ன ���த� எ�� ேக��றா�. இ�த உலக���
அ�� இ�சா�, �� இ�சா� இர�� வைக�ன�தா� உ�� எ��றா�
��வா�.
இ�த� பட��� ��� ெச���� இ�தா�. இ��யா���� உலக����மான
ெச�� இ�. �க எ�ைமயாக, ெதா����ப ேவைல�பா�க� எ�����
எ��க�ப�����ற� இ�த� பட�. இ�த எ�ைம ேவ��ெம�ேற
ெகா��க�ப�ட எ�ைம. பட��� தர�ைத உய���� �ஷய�க�� இ���
ஒ��. அ�மா ெசா��� ெகா��த இ�த ெச��ைய உ� வா��� ெகா��
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வள��தவேன ��வா� கா�. அவைன� ெபா��தவைர ம�த�க��� ம����
எ�த ���யாச�� இ�ைல, ந�லவ� ெக�டவ� எ�பைத� த�ர.
சா� ஃ�ரா���ேகா �மான �ைலய��� ��வா� வ��ற��வ� பட���
�த� கா��. ெகா�ச� ேகாணலாக �க�ைத ைவ��� ெகா��, ெகா�ச�
ேகாணலாக நட�� ெகா�� அவ� வ��றா�. அவ� உ�வ�ைத� பா����ற
எவ�� அவ� ஒ� நா�மலான ம�த� இ�ைல எ�பைத� ���� ெகா�வா�க�.
ேலசான ைப��ய� மா��யான ேதா�ற�� அைச�� ெகா�� வ��றா�
��வா�. அவ� ைக�� க��� �ற��� �ல க�க�. அைவக�தா� அவன�
த��� ம�. அவ�ைற உ��� உ��� அவ� க�ட�� அ�கா�கைள� கட��
ேபாக ��� ெகா������ேபா� ‘��ஹுவ�லாஹு அஹ�’ �ராைவ
ஓ��ெகா�ேட நட��றா�. அர� ெமா�� ச�த� அ��� இ���� ஒ�
ெப�ம��� ச�ேதக�ைத ஏ�ப����ற�. அத� �ைளவாக ச�ேதக���
அ��பைட�� அவ� அைழ�க�ப�� ேசா��க�ப��றா�. (ஷா��கா� �ட
இ�த� பட���காக அெம��கா ெச�ற சமய��� கா� எ�ற அவ�ைடய
ெபய��காக அ�க ேநர� ேசா��க� ப�ட� ெச��). ச�ைடைய� கழ����,
வாைய��ற��� ேசாதைன நட��ற�. சதா� ஹுைச�� வாைய� �ற�� ப�
ப�ேசாதைன ெச�த� என�� �ைன��� வ�த�.
எ�லா� ேசாதைனக�� ����, ‘� ஈ� ���’ எ�ற சா��த�ட� அவ�
ெவ�ேய அ��ப�ப��றா�. அ�ேபா� அ�த க�ட�� அ�கா� அெம��கா���
� ஏ� வ�தா� எ�� ேக���ேபா�, அெம��க அ�பைர� பா��க எ�� கா�
ப�� ெசா��றா�. அவ� உன�� ந�பரா எ�� ேக�க, இ�ைல, அவ�ட�
ெசா�வத�� எ��ட� ஒ� ெச�� இ���ற� எ�� ெசா��றா�. எ�ன
ெச�� எ�� அவ� ேக�க, “எ� ெபய� கா�, நா� ��ரவா� அ�ல” எ��
நா� அவ�ட� ெசா�ல ேவ��� எ�� கா� ெசா��றா�. ஒ� கண� அைம�
�ல��ற� அ�த க�ட�� அ�கா� �க���. கா� ெசா�ன� ெவ��
வா��ைதகள�ல. ஜா�� �� �� �ச�ப�ட ெச��� அ�. �க அ��தமாக��,
அழகாக�� எ��க�ப�����ற� இ�த� கா��.
அ��த ���யமான கா�� சா� என�ப�� ச�� ெகா�ல�ப�ட �றகான கா��.
ஆ�க��தா� ேபான த� த�ைத இற�� ேபான�ட� ����க���
இன���யாத ஒ� ெவ��ைப வள���� ெகா��றா� சா�� ந�ப� ��. சா�
எ�வளேவா எ���� ெசா�ல �ய��� அவ� ேக�க��ைல. அ�த �ய����
��வ�க���� நட��� ச�ைட�� அவ� இற�� ேபா�றா�. அவ�
இற�தத��� காரண� கா� எ�ற அவ�ைடய ெபய�தா�, நா� த��
ெச����ேட�, ஒ� ���ைம நா� ��மண� ெச����க� �டா�, அவ�
ெபய� ‘ரா�ேதா�’ எ�� ������தா� அவ� ெச����க மா�டா�
எ�ெற�லா� ம��ரா (கேஜா�) ��வா�ட� �ல���றா�.
ஆனா� சா� இற�தத�கான காரண� மத���� அ�பா�ப�ட ஒ�� எ�ப� �க
���யமான ����. இ�ப��தா� ����க� ��ற� சா�ட�ப��றா�க�.
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��வ���ேக��� ந� ���� மா� சா� ேபா�டா� அத��
பா��தா�தா� காரண� எ�� ெசா�வ� ேபால. சா� சா�� �க�����
��ன��� இர�� காரண�க� கா�ட�ப���றன. ஒ�� 9/11 �க���.
இ�ெனா�� அத� �ைளவாக ����க�� �� ஏ�ப�ட உலகளா�ய
ெவ���� ப��யாக �� த� ப�� ந�ப�, ப�க�� ����கார� சாைம
ெவ��ப�. ஒ�றாக அம��� ஒ�றாக சா����� ச�ேதா��த ���ப�க�.
ெந���யவ�க��� ம�����ட ெவ��� வள��ற�. அ��� ஒ� அ�பா��
��வ� சா�� அள��� அ� ேபா�ற�.
ஆ����கா�� ப�யா� வா�� �ழ�ைதக��� �� �ர��� �க��� ஒ����
அ�ப� ஜா�� �� வ��றா� எ�� ேக���ப�� அ�� ேபா�றா� கா�. 500
டால�க� க�ட ேவ��� எ�� ெசா�ன�� எ���� ெகா���றா�. ��க�
எ�த ச�� எ���, அ� ����ய� �ஷ� நட��� �க��� எ���
�ள���றா� பண� ெப�� ெபா���� இ��பவ�. ”இ� ���தவ�க��காக
ஹ�” எ�� அவ� ெசா�ன��, “ஹ�, ஆ����கா�� இ���� ���தவ�க�
அ�லாதவ�க��காக இைத ைவ��� ெகா���க� ஹ�” எ��
ெசா������ ேபா�றா� கா�. இ��� ஒ� ���யமான கா��. அ�பைர�
பா���� ேப�வ�தா� கா�� ேநா�கெம�றா�� அவ� மன� எ�ேபா�ேம
ஏைழக��� இர��வதாக��, ேசைவ ெச�வ��� இ��பைத இ�
உண����ற�.
ெச��� வ��� ப��� ஒ� ���� த�ப�ய� எ��� அம�������
கா�ட� ச�பா��ைய ��ட அவ� அ�� இர�ைட எ���� ெகா�� சா��ட
ஆர����றா�. அவ�க��� ந�� ெசா�வ��ைல. காரண�, அவன� ேநா�.
‘ஆ�ப�க�� ���ர�’ உ�ளவ�க��� ச�தாய��� பழக� ெத�யா�, ����
ெத�யாத அ��ய�க�� உண��� ப���� அ�கைற இ��கா�. பட� ���க
ேநா�� பா��ைப எ�ெக�லா� கா�ட ���ேமா அ�ெக�லா� எ�த
உ��த�� இ�லாம� கா������றா�க�. இத� ெதாட���யாக, ெதா�ைக
ேநர� வ�த�ட� இ���� இட��ேலேய ெதாழ ஆர����றா� கா�.
பா��பவ�க� த�பாக எ���� ெகா�வா�க� எ�� அ�த த�ப�ய� ெசா�வைத
அவ� எ����ெகா�வ��ைல. எ�லா� எ�ண�ைத� ெபா��தேத எ�� ப��
ெசா��றா�.
��ன� அவ� ஜா��யா�� உ�ள ��ெஹ�� எ�ற ஊ���� ெச��றா�.
அ�� ைச���� அ�ப�� ��� ஒ� ��வ��� உத� ெச�� அவ�ைடய
அ�மா ‘மாமா ெஜ��’ எ�ற க���ன� ெப�ம��� ���ப�ேதா�
பழ��றா�. ஈரா� ��த��� த� மகைன இழ�தவ� அவ�. சா� இற�த�
ப���� அவ�க�ட� அவ� ெசா��றா�. அவ�க�ட���� ���� லா�
ஏ�ச�ஸு�� வ�� கா� ஒ� ப��வாச�� ெதாழ�ெச��றா�. அ��
தைலவராக இ���� ஃபச� ர�மா� எ�பவ� வ��ைறைய� ����
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�த��� ேப��றா�. இ�ரா�� ந� ெப�ற மகைனேய அ�லா���காக �யாக�
ெச�தைத எ���� ெசா�� அவ�கைள உ��ேப���றா�. எ�லா�� அவ� ப�க�
சா�வதாக உ�� ெமா�ெய����ேபா� கா� ேப��றா�. அ� அ�ப�ய�ல,
இ�மா�ைல இைறவ� கா� வா�க��ைல எ�ப�தா� உ�ைம,
அ�லா��� பாைத அ��� பாைத எ�� ��ய ெசா�ெபா�வா���றா�.
அ�ேக �ழ�ப� ஏ�ப��ற�. �ல� அவ� ெசா�வ� ச�ெய�� �ைன���றன�.
அ����� ேபா��� ைக�� ைவ����த ஜபமாைல� க�கைள “ைஷ�தா�,
ைஷ�தா�” எ�� ெசா���ெகா�ேட ஃபச� ர�மா��� ������
ெச��றா�. வ��ைற ெச�பவ�க� அைனவ�� ைஷ�தா�� ம� உ�வ�க�
எ�ப� பட��� இ�ெனா� ெச��.
ஒ� ப����ட� மா�� இ���ற�. அ�ேக அ�ப� �� வ�ைக த��றா�.
��ட��� இ��� கா�, ”ைம ேந� ஈ� கா� அ�� அய� நா� எ
ெட�ர���” எ�� ���ப� ���ப உர�க� ெசா�ல, அைத இர�� இள�
இ��ய மாணவ� ப����ைகயாள�க� ��ேயா எ����றன�. அவைன�
தவறாக� ���� ெகா��� காவ��ைற�ன� காைன� ��� வைள��� ைக�
ெச�� த�யைற�� ைவ�� ��, ��� எ�லா� அ�கமாக� ெகா���
���ரவைத ெச���றன�. ஆனா� ராதா எ�ற ைச��யா���� அவ�
��றம�றவ� எ�� ந���றா�. அ�த ஃைபச� ர�மா� ேப�ய� ப�� கா�
FBI-�� அ���க �ய�றைதெய�லா� எ���� கா��, இர�� மாணவ�
ப����ைகயாள�க�� பா� ஆஹூஜா எ�ற ��� ெச�� வா��பாள�மாக�
ேச��� கா� ��றம�றவ� எ�� ������றன�. ெவ�ேய வ�� கா���
ர�க� ��ட� உ�வா�ற�. ம��ரா���� ெச�� ெத�ய வ��ற�. த� மக��
இற���கான காரண� ேத� அவ�� �ய�� ெச�� ெகா�����றா�.
��தைலயா� ெவ��� வ�� கா� ஜா��யாைவ க�� �ய��
�றாவ��கா��� தா��ய ெச��ைய� பா���றா�. மாமா ெஜ����
ஊெர�பதா� உடேன அ�ேக �ள��� ேபா�றா�. அ�� ெவ�ள�தா�
பா��க�ப������ ம�க��� த� �ைளய� பய�ப��� உத�க� ெச��
ெவ� �ைர�� அ�ேக நா�ம� வா��ைக ���ப உத��றா�. அ�ேக ெச���
ஆஹூஜா அைத�� ���� கா���றா�. A man from India moves America எ��
���� கா�ட கா� �க�� உ����� ெச��றா�. பார� ஒபாமா அ�பரா�றா�.
கா� ஏ� அ�பைர� ச���க �����றா� எ�பைத ��� ேக�க அவ�
ெசா��� ப�ைல ஒபாமா(வாக ந��பவ�) ���� ேக���ெகா��றா�.
�� ம��ரா�ட� ம����� ேக�� உ�ைமைய� ெசா�ல சாைம� ெகா�ற
��றவா�க�� ைக� ெச�ய�ப��றா�க�. ம��ரா உடேன �ள�� ஜா��யா
ேபா�றா�. ஏ�கனேவ ஜா��� அவ� மைன� ஹ�னா�� அ��தா�
இ���றா�க�. 9/11 �க����� �ற� ெகா�ச நா� �ஜா� ேபாட ��யாம�
இ��த ஹ�னா, கா�� �க���� �ற� ���சலாக �ஜா� அ���
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ெகா��றா�. ம��ரா�� கா�� ச����� ேவைள�� ஃபச� ர�மா��
அ�தா� ஒ�வ� காைன� க��யா� ��த, காைன ம���வ மைன�� ேச����
கா�பா���றா� ம��ரா. ம���வ மைன����� வ�� காைன ��தாக
அ�பரா������ ஒபாமாேவ அைழ��, “உ�கைள என��� ெத���, your name
is khan and you are not a terrorist” எ�� ��வேதா� பட� ���ற�.
ஷா�� கா�� ந���

பட��� �க��ற�பான அ�ச�, கைத�� அ��த ப�யாக, ஷா�� கா��
ந���தா�. ‘ர� ேந பனா� ேஜா�’ பட��� ஒ� த�கா����, அ�ல� அ�ப�
ேபாட�ப�ட ெச����� ��� ேப���ட� ��டா�தனமான ஒ� பா�ைட�
பா� டா�� ஆ�ய ஷா��கானா இ� எ�� மைல�க ைவ��றா�.
‘ஆ�ெப�க�� ���ர�’ உ�ைம�ேலேய வ�தவ� ேபாேலேய ந����ளா�.
எ�த இட���� த� அைச�க� நா�மலா��டாதப� கவனமாக இ���றா�.
தைலைய�� க�கைள�� ஒ� மா��யாக ேகாணலாக ைவ��� ெகா�வ�,
ெசா�னைத� ����� ����� ெசா�வ� என �க அ��தமான ந��ைப
ெவ��ப�����ளா�. கேஜா�� �ற�பாக ந�����தா�� கா�� ந�����
��னா� அ� எ�பட��ைல.
கா� இ�லா�ய� பழ�க வழ�க�க�� ��� வள��தவ� எ�பைத� கா�ட பல
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இட�கைள பய�ப�����ளன�. யாைர�பா��தா�� கா� ‘ஸலாமைல���,
ஸலாமைல���’ எ��தா� ெசா��றா�, ேக�பவ� ���மாக இ��தா��
இ�லா��டா��. பட��� ஒேர ஒ� க�ட��� ம���தா� அவ�ைடய
ஸலா��� த�� மைன� ஹ�னா ப�� ெசா��றா�. ம��ரா�ட� ஒ�
�ைற��, ஒபாமா�ட� இ� �ைற�� ஸலா� ெசா��றா�. (ஒபாமாவாவ�
அைல��� ஸலா� எ�� ெசா�����கலா�. அவ� இ�ேபா� ���தவராக
வா��தா��, ���� த�ைத��� �ற�� இ�ேதா�யா�� வள��தவ�தாேன
அவ�? அவ� அைல��� ஸலா� எ�� ெசா�லாத� என�� வ��தேம)! சா�
இற����டதாக ம��ரா ெசா���ேபா� ‘இ�னா ��லா� வ இ�னா
இைல� ரா�ஊ�’ எ�� ெசா��றா�. �மான �ைலய�����
‘��ஹுவ�லாஹு’ ஓ��ெகா�����றா� (அர� உ�ச��� ஷா�����
அ�வள� ச�யாக வர��ைல). ��மணமான ���� ஷ�ய���ப� �����ட
ெதாைகைய த�ம� ேவ� ெச��றா�.
நைக��ைவ
பட��� ஆ�கா�ேக ெரா�ப ��பமான நைக��ைவ இட� ெப��ற�. கா�
தன� ெபயைர உ�ச��க ம�றவ�க��� ெசா��� ெகா���� இட�. கா��
���வ� ேபா�ற ஒ�ைய ஏ�ப��த ேவ��� எ�� from the epiglottis எ��
linguistic-ஆக �ள��வ� அ�ைமயான நைக��ைவ.
ஜா��யா�� ைச�������� ���� �ழ�கா�� அ�ப��� �ட���
��வ�ட�, I can’t repair your knee எ�� ெசா�வ� ேபா�ற பல இட�கைள�
����டலா�.
எ�லா� ச�. ஒ� �ைர�பட��� �ைறக� இ�லாம� இ���மா? அ�ப��
பா��தா� இ�பட��� �ல �ைறக� உ�ளன. உதாரணமாக,
1. இ�வள� இ�லா�ய கலா�சார��� �����ள கா� ஒ� ����
ெப�ைண ���மா�காமேல ��மண� ெச�� ெகா�� வா�வ�. (ஒ� ேவைள
அெம��கா எ�பதா� அ�ப�� கா�����கலா� எ�� �த�� �ைன�ேத�.
ஆனா� இ�த �ஷய� ஷா��கா��� ஒ� �ர�பாடாக ��சய� ப����கா�
எ�� ��ன� ���� ெகா�ேட�. ஏென�� இ�த� பட�ைத�
தயா��தவ�க�� கா�� மைன��� ஒ�வ�. ெகௗ� கா� எ�ற ெபய�
ெகா�ட அவ� ���ம�ல). எனேவ கா�� பா��ர� கா�� �ஜ வா��ைகைய
ஒ��யதாகேவ உ�ள�. இ�ப�� நா� ேம�ெகா�� ேபசேவ ��யா�.
ஏென�� அவேர அ�ப� �ஜவா��ைக வா��� ெகா������ேபா� நா�
எ�ன ெசா�வ�? எ�.�.��. ேப�����ட ஷா�� கா�, தா� ஒ� ����
எ���, அத�காக� ெப�ைம� ப��ேற� எ���, ேதா�ற��� ���மாக
இ��பைத�ட உண��� ���மாக இ��பேத ேம� எ�� �ைன��ேற�
எ��� ����ளா�.
2. ��மணமான ���� �த� இர�� என�� எ�ன ெச�வெத�� ெத���,
உட�ற� ப��� ப����ேள� எ�� மைன��ட� ெசா�வ��, ம�ெறா�
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நா� ��ெர�� வ�� நா� உட�ற� ெகா�ளலாமா எ�� ேக�ப��
நாக�க���� அ�பா� உ�ள �ஷய�களாக உ�ளன.
கட�த ப�தா��க�� ெவ�வ�த �ைர�பட�க�� �க��ற�த பட� எ��
இைத� ெசா�ல ேவ���. ஷா��கா�� ந��� உலக�தரமாக உ�ள�. அ��த
ஆ�கா� அவ���� �ைட�தா�� ஆ�ச�ய�ப�வத���ைல. அ�வள�
அ��தமான ந���. ����க� �தான ெவ��� எ�வள� ��டா�தானமான�,
அ�ல� அேயா��ய�தனமான� எ�பைத அழகாக�� எ�ைமயாக��
எ��க�ப�ட ஒ� கைத�� �ல� இ� ெசா��ற�. �னா��� த�ழக�
பா��க�ப�டேபா� கட��� வார�கண��� �கா��� ந�க� �ேவ� ஓபரா�
த�ம கா�ய�க� ெச�தா�. அ�ேபால�தா� கா�� ஜா��யா�� ெச��றா�.
பட��� �ைக எ��� இ�ைல, ெபா� எ��� இ�ைல. ����க���
ஆதரவாக� ேபச ேவ��� எ�ற �� ��� இ�ைல.
ெரா�ப யதா��தமாக ஒ� உ�ைமைய அழகாக� ெசா������ற� பட�.
இய��ன� கர� ேஜாஹ� பாரா�ட�பட ேவ��யவ�. பட��� ெச��
வரலா�� ���ய��வ� வா��த�. பட��� ெமா�த அ��த�� ����க� ��
�ம�த�ப�� ெபா�வான ��ரவாத ��ற�சா�� ெதாட�பான� எ�பதா�
கா�� த��ப�ட வா��ைகைய ஷா��கா�� வா��ைகயாகேவ
எ������றா�க�. அைத ம�������, அ�ல� மற������
பா��ேபாேமயானா�, கால�தா� ��க� ��ய பட� இ� எ�ப�� எ�த
ச�ேதக�� இ�ைல.
இ�த மாத நம� ��ற� இத�� (ேம, 2010) இ�க��ைர அள� க�� ‘எ��’
ெச�ய�ப�� �ர�ரமா���ள�.
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�யான� ஓ� அ��க�
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கட�ேளா� ேப�வ� எ�ப�?

The Autobiography of a Yogi எ�ற உலக��க�ெப�ற �ைல எ��ய ெப�யவ�

பரமஹ�ச ேயாகான�த�� How to Talk with God
எ�ற ��ன �ைல� ப����ெகா����ேத�. அைத� த��� தரலா� எ��
ேதா��ய�. இேதா உ�க��காக:
கட�ேளா� ேபச���ெம�ப� ��சயமான, ச�ேதக���� அ�பா�ப�ட �ஜ�.
பல இைறேநச�க� கட�ேளா� ேப��ெகா����தேபா� நா� அவ�கள���
இ������ேற�. ��க� அைனவ�ேம கட�ேளா� ேபச����. அ�
ஒ�வ��ேப�ச�ல. அவ�� உ�கேளா� ேப�வா�. எ�ேலா�ேம இைறவேனா�
ேபச����. அவைன எ�ப� நம�� ப�� ெசா�ல ைவ�ப� எ�ப� ப�� இ��
நா� உ�க��� ெசா�ல �����ேற�.

கட��� ம�த�க�� ேப��ெகா�ட� ப�� �ைறய ேவத��க��
ெசா�ல�ப���ளன. ��த ைப��� இ�ப��ய ஒ� அழகான ச�பவ�
ெசா�ல�ப���ள�. இைறவ� சாலம�� கன�� ேதா�� உன�� எ�ன
ேவ��� எ�� ேக��றா�. “இைறவ�ைடய ஊ�யனா�ய என�� எைத��
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����ெகா�ள���ய இதய�ைத� ெகா�” எ�� சாலம� ேக�டா�. அவ�
��ட ஆ�ைளேயா, ெச�வ�ைதேயா, எ��க�� உ�ைரேயா ேக�காததா�
ம���த கட��, ”� ேக�டைத�� ேக�காதைத�� த��ேற�” எ�� ெசா��
அவ��� ெச�வ�ைத�� ெகௗரவ�ைத�� ெகா��தா�.
நா� இைறவேனா� ேப��ேபா� ெந��கமாக��, �� ந���ைகேயா��
ேபசேவ���. ஒ� அ�மாேவா� அ�ல� அ�பாேவா� ேப�வ�ேபா�
ேபசேவ���.
உ�க�ைடய மன�� இைறவைன�த�ர ேவ� எ��� இ���றதா எ�� கட��
பல ேசாதைனக� ெச�வா�. அைத உ��ெச��ெகா�ட �ற�தா� அவ�
உ�கேளா� ேப�வா�. அவ� தர���ய ப��க���� உ�க� மன�����
ப�ச�, அவ� எத�� உ�கேளா� ேபசேவ���?
நா� ஏ� இைறவேனா� ேபச�����ேறா�? நாமைனவ�� ெத�வ��ட����
வ�தவ�க�தா�. எனேவ ந��ட�� ெத��க�த�ைம உ�ள�. அத�
காரணமாக�தா� அ�ய���ய எ�த� ெபா����தான நம� ���ப��
�ர�தரமாக இ��ப��ைல. ஒ� ெபா��� �தான ச�ேதாஷ� ெகா�சநா�
க��� �ைறவத��� மைறவத��� இ�தா� காரண�. ேப�வ� எ�றா�
அ��வைலகைள எ���வ� எ��தா� அ��த�. அ�த அ��வைலக�� �ல�
கட�� எ�ேநர�� ந�ேமா� ேப��ெகா�ேடதா� இ���றா�. ஆனா�
நா�தா� ேக�ப��ைல.
��க� மனமாற �ரா��தைன ெச�தா� அ�த �ரா��தைன�� ��சய� ப��
�ைட���. ஏென�� �ரா��தைன எ�ப� அ��வைலகைள அ���வதா��.
அத�கான ப�� அ��வைலக� ��சய� �ைட���.
��க� எ�த ெமா��� ேவ��மானா�� இைறவேனா� ேபசலா�. ��க�
ெஜ�ம� ெமா��� ேப�னா� ெஜ�ம� ெமா��� ப�� �ைட���. ஆ��ல���
ேக�டா� ஆ��ல��ேலேய ப�� �ைட���. ஏென�� ெமா� எ�பேத
ஒ�வைகயான அ��வைலக�� ெதா���தா�. அ��வைல எ�பெத�ன? அ�
ஒ�வைகயான ஆ�ற�. ஆ�ற� எ�பெத�ன? அ� ஒ�வைகயான எ�ண�.
கட�� ந� அைனவ�� �ரா��தைனகைள�� ேக��றா�. ஆனா� அைன�����
அவ� ப�� த�வ��ைல. ஏ�? அ�மா ேவ��� எ�� அ�� �ழ�ைதைய�
ேபால நா� இ���ேறா�. அ�� �ழ�ைதைய அைம��ப��த அ�மாவானவ� பல
ேநர�க�� ெபா�ைமகைள� ெகா��பா�. ஆனா� அ�மா வ�தா�தா� ேபா��
எ�� அட������ �ழ�ைத அ�மானா� அவ� வ�� சமாதான�ப���வா�.
எனேவ கட�� ேவ��ெம�றா� அ�த� ��வாதமான �ழ�ைத மா�� ��க�
இ��கேவ���.
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கட��� உ�க��காக�தா� கா���ெகா�ேட இ���றா�. அவ�ட� ��க�
����வரேவ��� எ�ேற அவ� �����றா�. இ�த ��ைய ��� ��க�
ஒ�நா� ேபாயாகேவ���. இ� உ�க��கான �ர�தர இடம�ல. இ� ஒ�
ப����ட� மா��. அ�ேக எ�ப� நட��ெகா�ளேவ��� எ�� இ�ேக
க���ெகா�ளேவ���.
“இைறவா, உ�ைன என�� ெவ��ப����கா��, இைறவா, உ�ைன என��
ெவ��ப����கா��” எ�� ேக���ெகா�ேட இ��க�. அவ� அைம�யாக
இ��பைத ஏ���ெகா�ளா��க�. உ�க� �ரா��தைன�� ப�லாக �த��
��க� ����� ஒ�ைற உ�க���� கட�� ெகா��பா�. அவ�ைடய
கவன��� ��க� இ�����க� எ�பைத உ�க��� உண���வத�காக.
ஆனா� அ�த� ப��க�� ��க� ம�����டா��க�. ��க� �டாம� �ய��
ெச��ெகா����தா� உ�க� கன�� ஏதாவெதா� மகா� ேதா�றலா�.
அ�ல� ஒ� ெத��க� �ர� ேக�கலா�. கட�ேளா� ேப��ெகா�������க�
எ�பைத அ�ேபா� ����ெகா���க�.
கட�ேளா� ேபசேவ��ெம�றா� ��காத, எதா�� த��க ��யாத ஆைச
ேவ���. அ�ப��ப�ட ஆைச இ�தா� எ�� உ�க��� யா�� ெசா���தர
��யா�. அைத ��க�தா� உ�வா��, வள����ெகா�ளேவ���. இைறவ�
ப�� ெசா�வானா எ�ற ச�ேதக�ைத �த�� உ�க� மன����� அக�ற
ேவ���. �ைறய ேப��� இைறவ�ட���� ப�� �ைட�காம� ேபாவ�
இதனா�தா�.
ெதாட��� க�ட�க� வ�தா�� ��க� அைச��ெகா��காம�
இ����கெள�றா� கட�� உ�கேளா� ேப�வ� உ�க���� ேக���.
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