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“மக்கள்
நாடகக்
கைலஞன்,
ச றந்த
www.Kaniyam.com
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பத்த ரிைகயாளர்,
எழுத்தாளர்
,
தைலச றந்த
த ைரப்பட
வ மர்சகர்
ேமைடப்ேபச்சாளர்,

முன்னுைர
கவ ஞர்,

எழுத்தாளர்,

நாடகநடிகர்,

இயக்குனர்,

இலக்க ய

வ மர்சகர்,

இந்த யக்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

முன்னணி

ஊழியர்,

134 த ைரப்படங்களில் நடித்த த ைரப்பட நடிகர்,
சமூகெசயல்பாட்டாளர் என்று பன்முக ஆளுைம
ெகாண்ட மக்கள் கைலஞர் பால்ராஜ் சஹானி 1973
ஏப்ரல் 13ஆம் நாள் இயற்ைகெயய்த னார். அவரது
மரணம் குற த்து அந்தவாரம் பத்த ரிக்ைககளில்
ெவளியான

ெசய்த ெயான்ைறப்

படித்து

நான்

மிகுந்த வ யப்புக்குள்ளாேனன்.
அவரது

இறுத மூச்சு

ந ற்பதற்குச்

ச லந மிடங்கள்

முன்பு,

பாரீக்க்ஷத்

சஹானிய டம்

நூலகத்த லிருந்த

www.Kaniyam.com
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புைகப்படத்ைதயும்,

மூலதன

நூல்கைளயும்

எடுத்துவரச்

ெசான்னாராம்.

கண்களில்

ஒளிமின்ன,

ஆனந்தப்

பரவசத்ேதாடு

ச லந மிடங்கள் “காரல் மார்க்ஸ் புைகப்படத்ைதயும்,
மூலதனம்
கண்கைள

நூல்கைளயும்”
இறுத யாக

பார்த்துவ ட்டு,

மூடிக்ெகாண்டாராம்!

இப்படியும் ஒரு கைலஞனா…. என்று அத சய த்து
கண் கலங்க ேனன் !
அநத

மகத்தான

மக்கள்கைலஞனின்

சுருக்கமான வாழ்க்ைக வரலாற்ைறயும், இந்த யக்
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ெபாதுச்ெசயலாளர் ேதாழர்
P.C.ஜோஷியுடன் அவாpைணந்து “இப்டா” எனும்
இந்த ய மக்கள் நாடகமன்றத்ைத, மக்களியக்கமாக
அவர்கள்

வளர்த்த

வரலாற்ைறயும்,

அவரது

தாய்ெமாழிப்பற்ைறயும், அவெரழுத ய புத்தகங்கள்
பற்ற யும்,

இந்த த்

த ருப்புமுைனைய
www.Kaniyam.com
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ச லத ைரப்படங்களின்

கைதச்சுருக்கத்ைதயும்

இத ல் எழுத ய ருக்க ேறன்.
இந்தப்புத்தகம்
சல

எழுதுவதற்கு

அரியபுத்தகங்கைளக்

ெகாடுத்துதவ ய

அன்புக்குரிய

ேதாழர்

புத்தகத்த ன்

உள்ளடக்கம்பற்ற

ெசழுைமப்படுத்த

ஓைட.ெபா.துைரயரசன்,

உதவ ய

S.ராதாகிருஷ்ணன்

ேதைவப்பட்ட

வ வாத த்து,

அன்புத்ேதாழர்கள்

(இஸ்கப்

-

ெபாதுச்ெசயலாளர்),

மாந லப்
ப.பா.ரமணி

(த.க.இ.ெபருமன்ற ேகாைவ மாவட்டச்ெசயலாளர்),
துைணச்

ெசயலாளர்

L.ஜான்,

த னமணி

R.நடராஜன், ரதன் சந்த ரேசகர் ஆக ேயாருக்கும்
என் நன்ற .

பகத்ச ங் பற்ற யும்,

இயற்ைகயழகு
எழுத ய ருக்கும்
கவ ைதகைள,
கா.முருகானந்தம்
www.Kaniyam.com

பற்ற யும்

பால்ராஜ்

இரண்டு
ேகாைவக்

சஹானி

அற்புதமான
கவ ஞர்

அழகுறத்
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ெமாழிெபயர்த்துக்
அவருக்கும்

என்

வழக்குகள்

ெகாடுத்த ருக்க றார்.
நன்ற !

எனது

அைனத்ைதயும்,

பணிச்சுைமக்க ைடய லும்
கவனத்துடனும்
இந்த

அலுவலக

த றம்பட

புத்தகத்ைதயும்

கூடுதல்

அக்கைறயுடனும்,
நடத்த யதன்
நான்

மூலம்,

எழுத முடிக்க

வழக்கம்ேபால் எனக்குக் கூடுதல் ேநரங்க ைடக்க
உதவ ெசய்த ருக்கும் அன்புக்குரிய என் அலுவலக
வழக்கற ஞர்

D.சதிஷ்

சங்கருக்கும்

ைகெயழுத்துப் ப ரத கைளயும்,

நன்ற !

ச லபக்கங்கைள

ெகாடுத்த உடன்ப றவாத் தங்ைக N.சத்தியவாணி,
எனது

உதவ யாளர்கள்

S.சின்னராஜூ

A.ராமு

ஆக ேயாருக்கும்

மற்றும்

ெநஞ்சார்ந்த

நன்ற !
அருைமயான
வழங்க ,

அணிந்துைரைய

இந்தப்

ேசர்த்த ருக்கும்
www.Kaniyam.com
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“தாமைர”
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மற்றும் இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ேதசீய
ந ர்வாகக்குழு உறுப்ப னருமான அன்புத் ேதாழர்
ஊ.மேகந்த ரனுக்கு என் வணக்கமும், நன்ற யும்!
இந்த

புத்தகத்ைத

ஆேலாசைனகள்
புத்தகங்கள்

வழங்க யதுடன்

எழுத

அன்புத்ேதாழர்

அச்ச டுவதற்கான

என்ைன

ெதாடர்ந்து

ஊக்குவ த்துவரும்

சு.பட்டாப ராமன்

அவர்களுக்கும்,

ேநர்த்த யுடனும், அழகாகவும், வ ைரந்தும் இந்த
புத்தகத்ைத

அச்ச ட்டுக்ெகாடுத்த

காைரக்குடி

“சன் க ரிேயசன்ஸ்” உரிைமயாளர் த ரு.ெலனின்
குருசாமி

அவர்களுக்கும்,

பங்ெகடுத்துக்ெகாண்ட
ெநஞ்சார்ந்த நன்ற !
அழகாக

அச்சாக்கத்த ல்

ஊழியர்களுக்கும்

என்

புத்தகத்த ன் அட்ைடைய

வடிவைமத்த ருக்கும்

அன்புத்தம்ப

மதனுக்கும் என் நன்ற !
NஊBழ

ெவளிய ட்ட

www.Kaniyam.com
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வாழ்க்ைக

வரலாற்றுப்

புத்தகத்த ல்

பால்ராஜ்

சஹானிபற்ற ய கட்டுைர ஒன்ைறத்தவ ர, எனக்குத்
ெதரிந்து

இந்த

தமிழில்

மாெபரும்

ேவறுநூெலதுவும்

ெவளிவரவ ல்ைல.
குற ப்பாக
அக்கைற

கைலஞன்பற்ற
இதற்குமுன்

இன்ைறய தைலமுைறக்கு,

கைலஇலக்க யத்
ெகாண்ட

சஹானிைய

துைறய ல்

ேதாழர்களுக்கு

அற முகப்படுத்துவத ல்

ெபருமக ழ்ச்ச யைடக ேறன்.

பால்ராஜ்
நான்

ந ைறகுைறகைள

எனக்குத் ெதரிவ த்து ேமலும் ச ல புத்தகங்கைள
நான் ச றப்பாகஎழுத உங்கள் வ மர்சனம் எனக்குத்
துண்டுேகாலாய் அைமயட்டும்!

ேதாழைமயுடன்,
ேக.சுப்ரமணியன்
வழக்கற ஞர்
87E-கிரே டவுன்,2வது மாடி,
www.Kaniyam.com
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ேகாயமுத்தூர்-641 018
அைலேபச - 63748 32622, 94862 80307
ெதாைலேபச -0422 2303070
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அணிந்துைர
ஓர் புரட்ச கரப் பண்பாட்டு ஆயுதம், பால்ராஜ்
சஹானி
புகழ்மிக்க கைலத்தாய ன் புதல்வர் பால்ராஜ்
சஹானி

பற்ற யது

சுதந்த ர

ேபாராட்டக்காலம்

பண்பாட்டு

ஆயுதம்

இந்தநூல்ல்.

இந்த ய

ெபற்றுக்ெகாடுத்த

இவர்.

ேக.எஸ்

என்று

நம்மால் அன்புடன் அைழக்கப்ெபறும் வழக்கற ஞர்
ேதாழர்
இந்த

ேகாைவ
நூல்லில்

ேக.சுப்ரமணியன்
பால்ராஜ்

அவர்கள்,

சஹானி

பற்ற ய

அைனத்து வ பரங்கைளயும், ெபாறுப்புணர்வுடனும்
பத வுெசய்துள்ளார்.
ஆண்டு
கட்ச

1948

இந்த யக்

தைடெசய்யப்படுக றது.

தன்ைன

www.Kaniyam.com
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இயக்கம்,
இயக்கமாக
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மாற்ற க்ெகாள்க றது.

நாடு தழுவ யவைகய ல்

கம்யூனிஸ்டுகள் ெபரும்எண்ணிக்ைகய ல் ைகது
ெசய்யப்பட்டு
பம்பாய்

ச ைறய லைடக்கப்படுக றார்கள்.

நகாpல்

மற யல்

ேபாராட்டத்த ற்கு

தைலைமதாங்க ய பால்ராஜ் சஹானியும் ைகது
ெசய்யப்படுக றார்.

அந்தத்தருணத்த ல்,

பம்பாய் த ைரயுலக ன் உயர்நட்சத்த ரம்.

அவர்
அவர்

வீட்டுவாசல் அருக ல் அவரது த ைரப்படங்களில்
கதாநாயகனாக
ஒரு

நடிக்க

ெபருங்கூட்டம்

ஒப்புதலுக்காக
ெபரும்பணத்துடன்

காத்துக்க டக்க றது.
அவர்

வாய்ப்புக்கள்

அந்தேநரத்த லும்
பற ேபாய்வ டும்

அச்சப்படவ ல்ைல.

என்று

லட்ச யத்த ன்மீது

ெகாண்ட

உறுத ப்பாட்டால்

எல்லாவற்ைறயும்

இழக்கும்

ெநஞ்சுரத்ைத

ெபற்ற ருந்தார்.

அப்ெபாழுது

எழுந்த

இந்த ய

மக்களின்
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தன்ைன

அற வ த்துக்ெகாண்டார்.

ெசய்யப்படும்ேபாது,

ஹல்சல்

ைகது

என்ற

படத்த ல்

நடித்துக்ெகாண்டிருந்தார்.
ெபரும்ெசலவ ல்
இந்தப்படத்த ன்
எத ர்பாராத
படத்ைத

தயாரிக்கப்பட்ட
இயக்குனர்

ேக.ஆஷ ப்.

இந்தச க்கலில்

முடிப்பது

என்று

ேவறுவழிய ல்லாமல்

எவ்வாறு

த ணற ப்ேபானார்.

ெபரும்முயற்ச

உள்துைற அைமச்சைர சந்த த்து,

ெசய்து

ஒரு ச றப்பு

அனுமத ையப் ெபற்றுவ ட்டார்.
இந்ந கழ்வு உலகத் த ைரயுலக ன் கவனத்ைத
ெபறுக றது.
ைகத யாக

இரவு

ேநரங்களில்

ெகாடுஞ்ச ைறய ல்
தீவ ர

உண்ைமக்
இருக்க றார்.

பகல்ெபாழுத ல்

தனது

நடிப்பாற்றலால்

ச ைறேபான்று

வடிவைமக்கப்பட்ட

ஸ்டூடிேயா

ெசட்டிங் ச ைறய ல், ச ைறயத காரியாக நடிப்ைப
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ெவளிப்படுத்துக றார்.
அந்தச்சூழலில்
ஒருவரால்

மனப்ேபாராட்டம் மிகுந்த

ெமன்ைமயுணர்வுக்
நடிப்புத்த றைன

ெவளிப்படுத்த

முடியுமாடூ என்ற ேகள்வ எழுக றது.
ெநருக்கடிையயும்

கைலஞர்
எப்படிப்பட்ட

எத ர்ெகாள்ளும்

மனஉறுத

பைடத்த கம்யூனிஸ்ட் கைலஞனால்மட்டுேம இைத
சாத்த யப்படுத்த முடியும்! பால்ராஜ் சஹானி அைத
சாத்த யப்படுத்த யதாக

நூல்லாச யர்

ேக.எஸ்

அவர்கள் குற ப்ப டுக றார்.
இவ்வாறான ஒரு ந கழ்ைவ இதற்கு முன்னர்
நான் ேகட்டத ல்ைல.
ஒருபகுத ய ல்

பூமிப்பந்த ன் எங்காவது

இதுேபான்று

ந கழ்ந்த ருக்குமா

என்பதும் எனக்குத் ெதரியவ ல்ைல.

வாழ்க்ைக

எத்தைகய முரண்ெகாண்டது என்று என்ைன இது
ேயாச க்க ைவத்துவ ட்டது.

நான் த ைகப்புடன்

அந்தவாpகைள வாச க்கத் ெதாடங்க ய ருந்ேதன்.
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கைலஞன் பால்ராஜ் வாழ்க்ைக சுைவமிக்கது.
ப றந்தது

சுதந்த ரத்த ற்கு

ஒன்றுபட்ட

இந்த யாவ ன்

முன்அைமந்த
ராவல்ப ண்டிய ல்

(பஞ்சாப்). இவர் தந்ைத இறக்குமத வணிகத்த ல்
ஈடுபட்டுப் ெபரும்ெசல்வம் ேசர்த்தவர்.
உயர்ந ைலப்பள்ளிய லும்
பட்டேமற்படிப்புவைர

இவர்

கல்லூரிகளிலும்
தைலமாணாக்கனாகத்

த கழ்ந்தவர். ஆங்க ல இலக்க யத்த ல் எம்.ஏ. பட்டம்
ெபற்ற ருந்தார்.
பால்ராஜ்

சஹானிய ன்

இைணயர்

ெபயர்

தமயந்த . ச றந்த கைலஇலக்க ய ெசயல்பாட்டாளர்.
த ருமணத்த ற்குப்ப ன்னர்
லண்டனில்
தனது

குடிேயற

கணவருடன்

ப .ப .ச

வாெனாலிய ல்

ச றந்தெசயல்பாட்டால்

ேசைவய ல்

உலகப்புகழ்

ஒலிபரப்புச்

ெபற்றவர்.

இவரது

சேகாதரர் ேபராச யர் ஜஸ்வந்த் ராய் கல்லூரிய ல்
ஆங்க ல

இலக்க யத்துைறய ன்
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பணியாற்ற யேபாது பால்ராஜின் கைலஇலக்க ய
ெசயல்பாட்ைட ஊக்குவ த்தவர்.

வழிகாட்டியவர்.

அந்த நட்ப ல் தமயந்த ைய சஹானி மணம்புரிந்து
ெகாண்டார் என்பது குற ப்ப ட்டு ெசால்லத்தக்கது.
மாணவப்பருவத்த ேலேய
காதல்
அவர்

ெகாண்டவராக
கற்றது

தாய்மண்

சஹானி

காணப்பட்டார்.

ஆங்க லக்கல்வ .

கல்லூரிச்சூழலும்

மீது

ஆங்க லப்

முழு
பண்பாட்டில்

கவர்ச்ச ெகாண்டிருந்தது. ஆனால் எந்தவ தமான
மயக்கமும்

இவருக்கு

இத ல்

ஏற்படவ ல்ைல.

இவர் க ராமங்கைளேநாக்க

தனது பயணத்ைத

அைமத்துக்ெகாண்டார்.

ெசழுைம

நாட்டுப்புறப்பாடல்கைளத்
மாணவப்பருவத்த ேலேய

த ரட்டும்

வாய்ந்த

ேவைலைய

ெதாடங்க வ ட்டார்.

ப ற்காலத்த ல் ேதாழர் ப .ச .ேஜாஷ

அவர்கைள

சந்த ப்பதற்கு முன்ேப சஹானி இந்தப்பணிையத்
ெதாடங்க ய ருந்தார்.
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கட்ச ய ன் ெபாதுச்ெசயலாளரும்,

இப்டா எனும்

இந்த ய மக்கள் நாடகமன்றத்த ன் ந றுவனரும்,
இந்த யா

முழுவதும்

நாட்டுப்புறப்

பாடல்கைள

ெதாகுப்பதற்கு தனிக்களம் அைமத்த கம்யூனிஸ்ட்
தைலவருமான

ேதாழர்

ேஜாஷ

அவர்கள்

கம்யூனிஸ்டு இயக்கத்த ன் ஒரு சகாப்தம். இவைர
சந்த க்க றார். இந்த சந்த ப்பு இந்த த் த ைரயுலக ல்
ெபருமாற்றங்கைள
இைதெயல்லாம்

உருவாக்க வ டுக றது.

ஆதாரத்துடன்

நூல்லாச ரியர்

நூல்லில் முன்ைவத்துள்ளார்.
ஒருகட்டத்த ல் ெசாந்தக்காலில் ந ற்கேவண்டும்
என்ற

முடிவுடன்

சஹானி

ெதாடங்குக றார்.
முக்க யமானதல்ல

பணம்
என்ற

இளைமக்காலத்த ேலேய
சஹானிக்கு

இது,

தனிக்குடித்தனம்
வாழ்வ ல்

குற க்ேகாைள
ெபற்றுவ ட்ட

தவ ர்க்கவ யலாத

ஒன்றாக

அைமந்துேபானது. தனது நண்பர்கள் உதவ யுடன்
www.Kaniyam.com
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பத்த ரிக்ைக

ஒன்றும்

ஆரம்ப க்கப்படுக றது.

இந்த ய வ டுதைலப்ேபாரின் தீவ ர உள்ளடக்கத்ைத
இதழ்

ெகாண்டிருக்க றது.

Monday

என்பது அந்த வாரஇதழின் ெபயர்.
சவால்கைள

சந்த த்துப்

Morning
பல்ேவறு

பார்த்துவ ட்டு

நான்கு

இதழ்கேளாடு ேவறு வழியற்று அது ந ன்றுேபானது.
இதன்ப ன்னர்

இவரது

சாந்த ந ேகதன்ேநாக்க ப்

பயணம்

கல்கத்தா

பறந்து

ெசன்ற

வ வரங்களும் நூல்லில் பத வுெபற்றுள்ளது.
இந்த ய
முக்க ய

வரலாற்ற ல்

வழிகாட்டும்
இந்த

பய ன்றவர் சஹானி.

இரண்டு

ஆளுைமகளில்

மகாத்மா காந்த யடிகள்.
தாகூர்.

அைமந்த

ஒருவர்

மற்றவர் ரவீந்த ரநாத்

இருவாpன்

பாசைறய லும்

இத்தைகய அரிய வாய்ப்பு

ேவறுயாருக்குேம அைமந்த ருக்கமுடியாது!
லாகூரிலிருந்து
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பால்ராஜ்

சஹானி,

முதலில்

சாந்த ந ேகதனுக்கு
இதைன

வந்துேசருக றார்.

இந்த யக்

தைலநகர்

தாகூரின்

என்று

கலாச்சாரத்த ன்

இவர்

ெபருைமயுடன்

குற ப்ப டுக றார். இங்கு அவர் கற்றுக்ெகாண்டத ல்
முக்க யமானது
என்பைத

“தாய்ெமாழிப்பற்றாகும்”

சஹானிய ன்

குற ப்ப டுவைத
அவர்கள்

ஆழ்மன

உணர்வாக

நூல்லாச ரியர்

ேக.எஸ்

குற ப்ப ட்டுள்ளார்.

பால்ராஜ்

சஹானி

அைமந்த

உைரயாடைல

ெசய்துள்ளார்.

ரவீந்தருக்கும்,

அவர்களுக்குமிைடய ல்
நூல்லில்

பத வு

இந்த உைரயாடல் இன்ைறய

சூழலில் முக்க யமானதாகக் கருதுக ேறன்..
சஹானி

:

அவருக்குத்

பல

ெமாழிகள்

ெதரிந்த

ெதரிந்த

ஏதாவெதாரு

ஒருவர்,

ெமாழிய ல்

எழுதுவத ல் தவற ல்ைல என்று நான் கருதுக ேறன்.
ரவீந்த ரர்
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புலைம

இருந்தேபாத லும்,

தாய்ெமாழியான
எழுதும்

வங்காளத்த ல்தான்

வழக்கத்ைதக்

ெமாழிெயன்பது
மற்றவருக்கு

நான்

ச ந்த த்து

ெகாண்டிருக்க ேறன்.

ஒருவருைடய

ெதரிவ க்கும்

எனது

கருவ

கருத்ைத
மட்டுமல்ல.

அது அந்தெமாழிய ன் பண்பாட்டு அைடயாளமும்
ஆகும்.
ரவீந்த ரநாத் தாகூரின் இந்தக்கருத்துக்கைள
தனது
சஹானி

வாழ்நாள்

ெகாள்ைகயாக

ஏற்றுக்ெகாண்டதாக

நூல்லில்

குற ப்ப டப்பட்டுள்ளது.
சாந்த

ந ேகதனிலிருந்து வ டுபட்ட சஹானி

காந்த யடிகளின்

வார்தா

ஆச ரமத்த ற்கு

தன்

மைனவ யுடன் ெசன்ற ந கழ்வு பல தகவல்கைளக்
ெகாண்டிருக்க றது.
1938 ஆம் ஆண்டில் கல்கத்தா மாநகரத்த ல்
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இந்த ய ேதச ய காங்க ரஸ் மாநாடு நைடெபற்றது.
அத ல்
ஒன்றும்

சாந்த ந ேகதன்

சார்ப ல்

அைமக்கப்படுக றது.

பார்ைவய டவந்த

கண்காட்ச
அரங்கத்ைதப்

காங்க ரஸ்

தைலவர்

டாக்டர்

ஜாஹ ர் உேசன் பால்ராஜ், தமயந்த இருவைரயும்
வார்தாவ லுள்ள

காந்த யடிகள்

ஆச ரமத்த ற்கு

அைழத்துச் ெசன்றுவ டுக றார்.
வார்தா

ேதச யக்

அடிப்பைடகைள
ெசய்வதற்கு
ஒன்று
அதன்

கல்வ த்த ட்டத்த ன்

வ ளக்க ப்

Nai

Talim

என்ற

வார்தாவ லிருந்து
ஆச ரியர்குழுவ ன்

தமயந்த யும்

காந்த யடிகள்

உள்ளிட்ட

மண்ெணண்ெணய்

ெபயாpல்

இதழ்

ெவளிவருக றது.

ெபாறுப்ைப

சஹானியும்,
ஓைலேவயப்பட்ட

ப ரச்சாரம்

ேதாழர்

ஏற்ற ருந்தார்கள்.
ஆச ரமவாச களுடன்
மண்குடிைசகளில்

வ ளக்குடன்

வாழ்ந்த

எளியவாழ்க்ைக நூல்லில் வ வாpக்கப்பட்டுள்ளது.
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பால்ராஜ்

சஹானிய ன்

பீஷ்மம் சஹானி.

தம்ப ய ன்

ெபயர்

இவர் சுதந்த ரப் ேபாராட்டக்

காலத்த லும், அதற்குப் ப ந்ைதயக் காலங்களிலும்
இந்த யாவ ன் புகழார்ந்த எழுத்தாளர்களில் ஒருவர்.
இவருக்கு
சஹானி

காந்த யடிகைளப்பற்ற
அளித்த

பத ல்

“வலிைமமிக்க

முக்க யமானதாகும்.

ப ரிட்டிஷ்

காந்த யடிகளின்

பால்ராஜ்
ராணுவத்ைத

அஹ ம்ைசக்

ெகாள்ைகயால்

ெவற்ற ெபற முடியுமாடூ ேபார்க்குணம் ெகாண்ட
இயக்கங்கள் இல்லாமல், வ டுதைல சாத்த யமாடூ”
என்பதுதான்
பால்ராஜ்

தம்ப ய ன்

சஹானி

ெகாள்ைககைளப்
உதவுக றது.

ேகள்வ .

அளித்த

பத ல்

புரிந்துெகாள்ள

இதற்கு
அவரது
நமக்கு

“காந்த யடிகளின் லட்ச யத்த ன்மீது

அல்லது ெகாள்ைகய ன்மீது எனக்கு எந்தவ தமான
ஆர்வமும் இல்ைல. வ யப்புக்குரிய துணிச்சலான
அந்தமனிதேராடு
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பார்க்க
நான்

ேவண்டும்
இங்கு

என்ற

வந்ேதன்”

வ ருப்பத்ேதாடு
என்று

பால்ராஜ்

குற ப்ப ட்டுள்ளார். இதன்ப ன்னர் இவரது பயணம்
லண்டைன ேநாக்க அைமந்துவ ட்டது.
லேயானால் பீல்டன் என்பவர் காந்த யடிகளின்
ெநருங்க ய நண்பர். ஆல் இண்டியா ேரடிேயாவ ன்
இந்த யப்
ப .ப .ச

ெபாறுப்பாளராக

வாெனாலி

பணியாற்ற

ந றுவனத்த ற்கு

இவர்,

அன்ைறய

காலத்ேதைவைய பூர்த்த ெசய்ய சஹானிையயும்
தமயந்த iயும்

ேபான்றவர்கள்

கூற யுள்ளார்.

இந்தப்

ேதைவ

என்றும்

ப ன்னணிய ல்தான்

தம்பத யாpன் லண்டன் பயணம் அைமந்தது.
ப .ப .ச

வாெனாலி

ந ைலயத்த ல்

பலரும்

வ யந்து கூறும்வைகய ல் சஹானி தம்பத யாpன்
ெசயல்பாடுகள்
பணிபுரிந்த

அைமந்த ருந்தன.

ஊழியர்களில்
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ஆதரவாளர்களாக இருக்க றார்கள்.
மூலம்

ப ரிட்டன்

தைலவர்கள்

முன்னணிக்

கம்யூனிஸ்ட்

ஹாpபாலிட்,

ப ராட்லி,

ரஜினி

சந்த ப்பு

இவர்கள்

பாமிதத்

ந கழ்க றது.

ெபஞ்சமின்
ஆக ேயாரின்

இைணயர்

இருவரும்

ப ரிட்டானிய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச உறுப்ப னர்களாக
தங்கைள

இைணத்துக்ெகாள்க றார்கள்.

இரண்டாம்

உலகப்

ெபரும்ேபார்

தீவ ரமைடயத்

ெதாடங்க யது. உலகக் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன்
ெநருங்க யத்ெதாடர்ப ன்
ச றந்த

கம்யூனிஸ்ட்

காரணமாக

கைலஞர்களாக

இவர்கள்
வளர்ச்ச

ெபறுக றார்கள்.
பால்ராஜ் சஹானிய ன் த ைரயுலக வாழ்க்ைக
இந்தநூல்லில்
தமிழில்

வ ரிவாக

இத்தைன

நூல்லிலும்
கருதுக ேறன்.
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வ வரங்கள்
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எதார்த்த

ச னிமாவ ன்

பாpேசாதைனகைளயும்

ெசய்து பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தது.
இவர்கள்

நடித்துள்ள

எண்ணிக்ைக,
இவரது

பங்களிப்பு

ெதாடங்கப்பட்ட
வ பரங்கள்

ஒவ்ெவாரு
ந யூ

என்று

படங்களின்

த ைரக்கைதய லும்

என்னடூ
ேவவ்

இவர்களால்

த ைரப்படங்களின்

அைனத்தும்

இந்தநூல்லில்

பத வுெசய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழக வாசகர்களுக்கு
முற்ற லும்

அற முகமில்லாத

மக்கள்கைலஞன்
அற முகம்

இந்த

பால்ராஜ்

ெசய்துைவப்பைத

மாெபரும்

சஹானிைய
ஒரு

சராசாp

பணியாகக் கருதமுடியாது. தமிழகப் ெபாதுவுடைம
இயக்கத்த ற்கும்,

முற்ேபாக்குச்

ச னிமாவுக்கும்

இந்தநூல்ல் ஒரு ச றந்த பங்களிப்பு என்று உறுத பட
என்னால் கூறமுடியும்.
நூல்ைல

வாச த்து

முடித்தவுடன்

நூல்லாச யைரப்பற்ற

குற ப்ப டுவது எனக்கான
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கடைமயாக மாற வ ட்டது.
பழக ய

நம்ேமாடு நீண்டகாலம்

ேதாழர்களின்

முக்க யபகுத கள்கூட

வாழ்க்ைகய ன்

சல

ேநரங்களில்

நமக்குத்ெதரியாமேலேய

ேபாய்வ டுக றது.

இதைனப் ெபாதுவுடைம இயக்கங்களின் முக்க யக்
குைறபாடாகக் கருதுக ேறன்.
ேக.எஸ்

அவர்களின்

அவ்வாறு ேதாழர்.

வாழ்க்ைகப்

பக்கங்களில்

ச லவற்ைற நான் அற ந்துெகாள்ளாமல் ேபானது
எனக்கு வருத்தத்ைத தந்தது.
இவரது அரச யல் ெதாடக்கம், அைனத்த ந்த ய
மாணவர்
ஆம்

ெபருமன்றத்த ல்தான்.

ஆண்டு

முதல்

1973

ஆம்

1971
ஆண்டுவைர

ெசன்ைனத் துைறமுகத் ெதாழிலாளர் சங்கத்த ன்
ெபாதுச்ெசயலாளர்.

இந்த

ெதாழிற்சங்கம்

ெசன்ைன நகரத்த ன் தைலைமச் சங்கங்களில்
ஒன்றாக

அற யப்பட்டிருந்தது.

ெபாதுச்ெசயலாளராக
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ேக.எஸ் அவர்கள், புகழ்மிக்க சுதந்த ரப்ேபாராட்ட
வீரரும், ெபாதுவுடைம இயக்கத்த ன் முன்னணித்
தைலவராகவுமிருந்த
அவர்கள்
மிகவும்

இதன்

ஏ.எஸ்.ேக.
தைலவராக

இளம்வயத ேலேய

இந்தப்ெபாறுப்ைப

அய்யங்கார்
இருந்தார்.

நூல்லாச ரியர்

ஏற்ற ருந்தார்

என்பது

வ யப்புக்குரிய ஒன்றுதான். இதுகுற த்து அவாpடம்
ேகட்டேபாது அவர் கூற யைவ என்ைன மிகவும்
ேயாச க்கைவத்தது.
ேகாைவ மாவட்டத்த ல் ேதாழர் ப .ேக.ராமசாமி
அவர்கள்

ேதர்ந்த

அவரால்

பல

தைலவர்களாக
அத ல்

ேதாழர்

ெதரிக றது.

ெதாழிற்சங்கத்

இைளஞர்கள்

தைலவர்.

ெதாழிற்சங்கத்

உருவாக்கப்பட்டிருக்க றார்கள்.
ேக.சுப்ரமணியமும்
அவர்தான்

இவர்

ஒருவராகத்
துைறமுக

ெதாழிற்சங்கத்த ல் ெபாறுப்ேபற்கக் காரணமாக
அைமந்தவர்.
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மாவீரன்
ேகாைவ
ேதாழர்

பாலன்

மைறவுக்குப்

நாடாளுமன்றத்த ற்கு
பார்வத க ருஷ்ணன்

ெசய்யப்படுக றார்.
பற்றாக்குைற
கருத

அவர்கள்

அங்கு

ெதாழிற்சங்க

இயக்கங்களில்

ெதாழிற்சங்க

தனது
இவர்,

த ரும்ப ய

கடந்த

ெதாடர்ந்து
ேக.எஸ்

ஆண்டுகளாக
ஏதாவெதாரு

ெசயல்பட்டுவருக றார்.
ஆழ்ந்தபுலைம

அவர்கள்

ஆவார்.

1978

சட்டக்கல்லூரிய ல்

வழக்கற ஞர்

ெதாழிைலத்

இன்றுவைர
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ேக.எஸ்

ெசயல்படத்

43

தத்துவத்த ல்

வழக்கற ஞரும்
ெசன்ைன

ஊழியராகப்

இயக்கங்களில்

மார்க்சீய
ெகாண்ட

ஊழியர்கள்

முழுேநர

ேகாைவ

ெதாடங்க யுள்ளார்.

ேதர்வு

இதன்ேதைவ

ெபாறுப்ேபற்று

ெபாறுப்ப ல்

உறுப்ப னராக

ஏற்பட்டுள்ளது.

ப ன்னர்

ப ன்னர்,

ஒரு

ச றந்த

ஆம்

ஆண்டு

பட்டம்ெபற்று,
ெதாடங்க ய

ெதாழிலாளர்களின்
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வழக்கற ஞராகத்தான் அற யப்படுக றார்.
இந்நூலில் இவர் எழுத ெவளிய டும் 8 வது
நூல்ல்.

மற்ற நூல்களில் ெபரும்பாலானைவ

கம்யூனிஸ்டு தைலவர்களின் ஆளுைம மற்றும்
இயக்க வரலாறு பற்ற யைவ. இன்ைறய ெநருக்கடி
மிகுந்த

காலத்த ன்

எழுத்துக்கள்
இந்த

ெபாpதும்

ேதைவைய

ெகாண்ட

தீர்வுக்கு
ச றந்த

ந ைறேவற்ற

ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
தமிழக

ேதைவப்படுக ன்றன.

நூல்லாச ரியர்

ெதாடர்ந்து

முற்ேபாக்கு

இவ்வாறான
எழுத்துத்த றன்

ேக.எஸ்

அவர்கள்

ேவண்டும்

என்று

இந்நூலில், இன்ைறய
கைலஞர்களின்

தீவ ர

ஆதரைவப் ெபறும் என்பது என் நம்ப க்ைக
எனது புரட்ச கர வாழ்த்துக்கள்.

ச .மேகந்த ரன்
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ேதச ய ந ர்வாகக்குழு உறுப்ப னர்
இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ,
“தாமைர” இதழாச ரியர்
70 – ச த்ரா டவுன்ஷ ப்,
தர்கா சாைல,
ஜமீன் பல்லாவரம்,
ெசன்ைன – 600 043
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1. இளைமக் காலமும் கல்வியும்
இந்த நாடு பல்ேவறு ேதசீய இனங்கைளக்
ெகாண்ட

ஒன்ற யமாகும்.

ெவவ்ேவறு

காலகட்டங்களில் ஒவ்ெவாரு ேதசீய இனத்த லும்
தைலச றந்த

வ டுதைலப்

ேபாராட்ட

வீரர்கள்,

அரச யல் தைலவர்கள், சமூகசீர்த ருத்தக்காரர்கள்,
சமயத்

தைலவர்கள்

இலக்க யவாத கள்,

அற வ யல்

ேமைதகள்,

கைலஞர்கள்

ேதான்ற

தாங்கள் ப றந்த இனத்த ற்கும், மாந லத்த ற்கும்,
நாட்டுக்கும் ெபருைமயும், புகைழயும் ேசர்த்தனர்.
வள்ளலார்,
மகாகவ
வ.உ.ச ,
ெபரியார்,

ச ந்தைனச்ச ற்ப
பாரத ,

ச ங்காரேவலர்,

கப்பேலாட்டிய

தமிழ்;த்ெதன்றல்
கைல

த ரு.வ .க.,

இலக்க ய

ெபாதுவுைடைம

இயக்கத்

www.Kaniyam.com
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ஜீவா மற்றும் பல ெபரிேயார்களால் தமிழினம்
புகழ்ெபற்றது.
த லகர்,

வ டுதைலப் ேபாராட்ட மாவீரன்
ெபாதுவுைடைம

வ த்தூன்ற ய
அத காரி

எஸ்.ஏ.டாங்ேக,

ேபான்ற

மாந லம்

இயக்கத்த ற்கு
டாக்டர்

தைலவர்களால்

புகழைடந்தது.

ஜி.

மராட்டிய

கவ யரசர்

தாகூர்,

புரட்ச த்துறவ

சுவாமி வ ேவகானந்தர்,

அவரது

தம்ப

பூேபந்த ரநாத்

டாக்டர்

ேகாஸ்,

வ ப னசந்தர

இயக்கத்த ற்கு

தத்தா,

பாலர்,

கால்ேகாளிட்ட

அரவ ந்த

ெபாதுவுைடைம
முஸபர்

அகமது,

மாவீரன் ேநதாஜி, ச ட்டகாங் வீராங்கைன கல்பனா
ேஜாஷ ஆக ய மக்களின் புதல்வர்களால் வங்க
மாந லம் ெபரும்புகழ் ஈட்டியது!
பஞ்சாப்

ச ங்கம்,

லஜபத ராய்;,

அஞ்சாெநஞ்சன்

மாவீரன்

பகத்ச ங்

ஆக ேயாரால்

பஞ்சாப ய

இனம்

ெபற்றது.

கைல, இலக்க யம், நாடகம் மற்றும்
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த ைரப்படத்துைறய ல்

புத ய

சாதைனையயும்,

வரலாறும் பைடத்த மக்கள் கைலஞன் பால்ராஜ்
சஹானியால் பஞ்சாப் மாந லம் ேமலும் ெபருைம
ெபற்றது!

இவர்கள் எல்ேலாரும் நாடு, இனம்,

ெமாழி எல்ைலகைளயும் தாண்டி “யாதும் ஊேர
யாவரும் ேகளிர்” என்ற ச றந்த ெகாள்ைகக்குச்
ெசாந்தக்காரர்கள்.
பாக ஸ்தான்

ப ரிவ ைனக்கு

முன்னர்

ஒன்றுபட்டிருந்த பஞ்சாப் மாந லம், ராவல்ப ண்டி
நகரத்த ல்

ஹர்பன்ஸ்லால்

சஹானி

மற்றும்

லட்சுமிேதவ தம்பத யருக்கு பால்ராஜ் 1913 ஆம்
ஆண்டு ேம 1 ஆம் நாள் ப றந்தார்.
ஒரு தம்ப யும் உண்டு.
ப ற்காலத்த ல்

இந்த

தம்ப பீஸ்மம் சஹானி
ெமாழிய ல்

எழுத்தாளராகப் புகழ் ெபற்றார்.
தந்ைத
லண்டன்

தனது
மற்றும்
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இவருக்கு
தைலச றந்த
பால்ராஜின்

வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு
ப ரான்ஸ்
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அவர்கள்

வ ரும்பும்

ஆடம்பரப்

ெபாருட்கைள

இறக்குமத ெசய்து வழங்கும் முகவர் ெதாழிலில்
ஈடுபட்டிருந்தார்.

நல்ல வருமானம், வசத யான

குடும்பச் சூழல்.
இந்து மதத்த ல் சீர்த ருத்தங்கைளக் ெகாண்டுவர
1825

ஆம்

ஆண்டில்

சரஸ்வத யால்
சமாஜத்த ன்

சுவாமி

தயானந்த

ெதாடங்கப்பட்ட

ஆரிய

ெகாள்ைககளில்

தந்ைத தீவ ரப் பற்றுைடயவர்.

பால்ராஜின்
ராவல்ப ண்டி

நகரத்த ல் ஆரிய சமாஜத்த ன் ெகாள்ைககைள
ப ன்பற்ற யவர்களில்

மிகமுக்க ய

பஞ்சாப்

இந்து

மாந லத்த ன்

ப ரமுகர்.

மதத்த ல்

ஆரிய

சமாஜக்

ெகாள்ைககைள

ப ன்பற்ற யவர்கள்,

தங்கள்

குழந்ைதகைள

அரசுப்பள்ளிகளில்

அல்லது தனியார் பள்ளிகளில் நவீனக் கல்வ
படிக்க

ைவக்கமாட்டார்கள்.

இந்த ெமாழியும்
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கற்றுக்ெகாடுக்கக்
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குருகுலப் பள்ளிகளில் ேசர்;த்து ேவதக்கல்வ ையக்
கற்றுக்ெகாடுக்கும்

வழக்கம்

நைடமுைறய ல்

இருந்தது.
இந்தமாத ரி

குருகுலக்

கல்வ க்கு

இளம்மாணவர்கைள
ஆரிய

சமாஜிகள்

ப ன்பற்ற னார்கள்.
மாணவர்களின்
பூணுhல்

அனுப்பும்ேபாது
ஒருச ல

சடங்குகைளப்

குருகுலத்த ல் ேசர்க்கப்படும்
தைலைய

அணிவ த்து,

ெமாட்ைடயடித்து,

பஞ்சகட்ச

முைறய ல்

ேவட்டிையக் கட்டைவத்து சடங்குகள் ெசய்யப்படும்.
யாககுண்டத்த ன்

முன்னால்

ந ைறேவற்றப்பட்டப ன்பு

சல

சடங்குகள்

ெமாட்ைடயடிக்கப்பட்ட

மாணவன் ைககளில் த ருேவாடு ெகாடுக்கப்படும்.
இந்த ந கழ்ச்ச க்கு வந்த ருக்கும் ஆரிய சமாஜ
ப ரமுகர்கள்;

அந்த

த ருேவாட்டில்
ேபாடுவார்கள்.
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மாணவன்
ரூபாய்

ைகய ேலந்த ய
ேநாட்டுகைளப்

அந்தப் பணத்ைத யாகம் மற்றும்
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பூைஜகள் நடத்த ய ப ராமண அர்ச்சகர்களுக்கு
குருதட்சைணயாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
பால்ராஜின்

தாய்

அன்புமகனுக்கு

லட்சுமிேதவ ,

இந்தமாத ரி

தன்னுைடய

ெமாட்ைடயடித்து

சடங்குகள் ெசய்வைத முற்ற லுமாக ெவறுத்தார்.
இருப்ப னும்

தனது

கணவருக்கு

மறுப்ேபதும் ெசால்லமுடியவ ல்ைல.
சடங்குகள்
தம்ப

முடிந்தப றகு

பீஷ்மம்

இவ்வாறு

பால்ராஜூம்,

சஹானியும்

அஞ்ச
அவரது

அவர்களது

வீட:;டிலிருந்து சுமார் 5 க ேலா மீட்டர் தூரமுள்ள
குருகுலத்த ல்

தங்க ப்படிக்க

ைவக்கப்பட்டனர்.
அங்க ருந்த

சமஸ்க ருத

மாணவர்களுக்கு

அனுப்ப
ெமாழிய ல்
ேவதக்கல்வ

ெசால்லிக்ெகாடுக்கப்பட்டது.

துைணெமாழியாக

இந்த யும் கற்ப க்கப்பட்டது.

ஆங்க லம் அறேவ

க ைடயாது.
படித்த

சுமார் ஒருவருடம் இந்த பள்ளிய ல்

பால்ராஜ்,
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வ ரும்பவ ல்ைல
ஒரு

என்றும்,

பள்ளிய ல்

ேசர்த்து

தன்ைன

முைறயாக

நவீன

கல்வ ையப்

படிக்க ைவக்கேவண்டும் என்றும் துணிச்சேலாடு
தனது

தந்ைதய டம்

வாத ட்டார்.

மாணவன்

பால்ராஜூக்கு அவருைடய தாயாரின் முழு ஆதரவு
இருந்தது.

இறுத ய ல்

பால்ராஜூன்

தந்ைத

தனது ப டிவாதத்ைதக் ைகவ ட்டு நவீன கல்வ
கற்றுக் ெகாடுக்கும் பள்ளிய ல் தனது மகன்கைளச்
ேசர்த்துப் படிக்கைவத்தார்.
பள்ளிய ல்

பால்ராஜ்

முதல்வகுப்ப ல்
டி.ஏ.வ

சமஸ்க ருதம்

ெமட்ரிகுேலசன்

ேதர்ச்ச

கல்லூரிய ல்

ராவல்ப ண்டி டி.ஏ.வ .
ெபற்றார்.

ப ன்னர்

இண்டர்மீடியட்

மற்றும்

தத்துவப்

ேதர்வுெசய்து படித்தார்.

ேதர்வ ல்
வகுப்ப ல்

பாடங்கைளத்

துைணப்பாடங்களாக

ஆங்க ல ெமாழியும், அற வ யல் பாடமும் ெசால்லிக்
ெகாடுக்கப்பட்டது.

இந்தக்கல்லூரிய ல் படிக்கும்

காலத்த ல்தான் மாணவன் பால்ராஜ் ஆரிய சமாஜ
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பழக்கவழக்கங்கள்,

நைட

உைட

பாவைனகள்,

த னசரி கடவுைள வணங்குதல் ஆக யவற்ைறக்
ைகவ ட்டு ேமற்கத்த ய கலாசாரத்த ற்கு மாற னார்.
ச ைக

அலங்காரத்த ல்

குடுமி

ைவத்தைலக்

ைகவ ட்டு, ஆங்க ேலய மாணவர்கள் பாணிய ல்
நவீன

முைறய ல்

“க ராப்”

ைவத்துக்

ெசய்து

ெகாண்டார். பஞ்சகட்ச ேவட்டி, ஜிப்பா ஆைடகைள
ைகவ ட்டு ேபண்ட், சர்ட் உைட அலங்காரத்த ற்கு
மாற னார்.

மற்ற மாணவர்கள், நண்பர்கேளாடு

ஆங்க லத்த ல்

உைரயாடுவது,

நகரத்த ன்

த ைரயரங்குகளில் ஆங்க லத் த ைரப்படங்கைளப்
பார்ப்பது,

வீட்டிற்கு ெவளிய ல் நண்பர்கேளாடு

ேசர்ந்து

ேதநீர்

அருந்தும்

ேமற்ெகாண்டார்.
நாவல்கள்

மற்றும்

பழக்கங்கைள

ஆங்க லக்

கவ ைதகள்,

நாடகங்கைள

ஆர்வத்துடன்

கற்கத்ெதாடங்க னார்.

ஆங்க ல இலக்க யத்த ல்

அவருக்கு மிகுந்த ஆர்வத்ைத உண்டாக்க யவர்
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அவருைடய
ராய்

ஆங்க லப்

என்பவராவார்.

எழுத ய
தனது

வாழ்க்ைக

ேபராச யர்

ப ற்காலத்த ல்
வரலாற்று

வாழக்ைகய ல்

உருவாக்க யவர்களில்

ெமாழிப்ேபராச யர்
இந்த ய

தைலச றந்த

குற ப்புகளில்
முற்ேபாக்கான

எண்ணங்கைளயும்
ப ன்னர்

ஜஸ்வந்த்

கம்யூனிஸ்ட்

ெபாதுச்ெசயலாளர்

P.ஊ.ஜோஷி

தான்

ெபரும்மாற்றத்ைதயும்,

த ருப்புமுைனையயும்,
ஆங்க ல

ஜஷ்வந்த்

என்றும்

ராயும்,

கட்ச ய ன்
ேதாழர்

நன்ற யுடன்

பத வு

ெசய்த ருக்க றார்.
தனது ஆங்க லப் ேபராச யார் ஜஸ்வந்த் ராய்
தனக்கு புரட்ச க்கார ஆங்க லக் கவ ஞன் ெஷல்லி
மற்றும்

ேஷக்ஸ்ப யரின்

ஆர்வத்ைத

பைடப்புகளின்

உண்டாக்க யவர்

குற ப்ப ட்டுள்ளார்.

மீது

என்று

பால்ராஜ்

இண்டர்மீடியட்

வகுப்ப ல்

பஞ்சாப் மாந லத்த ேலேய முதல் மாணவனாகத்
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ேதர்வு ெபற்றார்.
ஆங்க ேலய

அதன் காரணமாக அன்ைறய

அரச டம்

கல்வ

உதவ த்ெதாைக

அவருக்குக் க ைடத்தது. பஞ்சாப் மாந லத்த ேலேய
மிகவும் புகழ்ெபற்ற ருந்த லாகூர் அரச னர் கைலக்
கல்லூரிய ல்
பட்டமும்,

இந்த

ஆங்க ல

ெமாழிய ல்

இளங்கைலப்

இலக்க யத்த ல்

முதுகைலப்

பட்டமும் ெபற்றார்.
கல்லூரி மாணவனாக இருந்த காலகட்டத்த ல்
ஆங்க லத்த ல்

கவ ைத

எழுதும்

த றைம

அவருக்க ருந்தது. 1931 மார்ச் 23 ம் நாள் மாவீரன்
பகத்ச ங் தூக்க லிடப்பட்ட காலத்த ல் பகத்ச ங்க ன்
துணிச்சைலயும்

த யாகத்ைதயும்

வ யந்து,

உணர்ச்ச க் ெகாந்தளிப்புடன் ஆங்க லத்த ல் ஒரு
கவ ைதைய இயற்ற

கல்லூரி ஆண்டு மலரில்

ெவளிய ட்டார்.
ஆங்க லத்த ல் அவர் எழுத ய கவ ைத
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பகத்ச ங்
பகத்ச ங்ேகஸ
என் அருைமச் சேகாதரேன ஸ
உன் மரணத்த ற்கு
எல்ேலாரும் அழுக றார்கள்
அரற்றுக றார்கள்.

ஆனால் நாேனா
ேவதைனப் ெபருமூச்ேசாடு
மக ழ்ச்ச யும் அைடக ேறன்

காரணம் அடிைம இந்த யாவ ல் இருந்து
வ டுதைல ெபற்ற
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அத ர்ஷ்டக்காரன் நீ

வாழ்ந்த காலத்த ல்
ந ர்ப்பந்தங்களின் அழுத்தத்த ல்
இரத்தக் கண்ணீர் வடித்தாய்

ஆனால் இப்ேபாது உன் ஆன்மா
த ரிக றது

சுதந்த ர

வானில்

சுற்ற த்

எந்த அடிைமச் சங்க லியும்
எட்டிப் பார்க்க முடியாத
சஞ்சரிக்க றது

வாட்டுக றது.

எல்ைலயற்ற

ஒரு

ெவளிகளில்

கவைல

என்ைன

உன்ைன அடக்கம் ெசய்த
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அந்தச் ச றுதுண்டு ந லம்
அடிைமதான்

அதுவும்

கூட

இப்ேபாது

உன் பூத உடல்
அைமத யாய்
சுதந்த ரமாய்
ந ம்மத யாய் ஓய்ெவடுக்க
புனிதமான
புைதகுழிப் பூமிையயாவது
வ டுதைல ெசய்ேவாமா
நீ வாழ்ந்தது அடிைமயாய்இ
ஓய்வு

அடிைமக்கு

ஏது

ந ம்மத யான

(ஆங்க லத்த லிருந்து தமிழில் : கவ ஞர் காமுகா. முருகானந்தம்)
ேமலும், கல்லூரிக் காலத்த ல் அவர் அடர்ந்த
கானகங்களிலும், ஏரிகளிலும், நத க்கைரகளிலும்

www.Kaniyam.com

50

FreeTamilEbooks.com

அடிக்கடி

பயணம்

ெசய்து

இயற்ைக

இரச ப்பத ல் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டார்.
மாந லம்,

_நகருக்கு

பள்ளத்தாக்க ன்
பற ெகாடுத்து,

அருக ல்

இயற்ைக

அழக ல்

ஆங்க லத்த ல்

அவர்

அழைக
காஷ்மீர்
குல்மார்க்
மனைதப்
எழுத ய

கவ ைத:
காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்குஸ
குல்மார்க்க ல் ஓர் இரவு
அைமத
ஆழ்ந்த அைமத
பூமிய ல்
எங்கும் இல்லா அைமத ைய
ஊடறுத்துக் ேகட்க றது
துரத்து அருவ ய ன் ேபேராைச
வ த வசத்தால் ப ரியப்ேபாகும்
காதலர்களின்
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கைடச சந்த ப்ப ன் வ சும்பல்

இளவரச களாய் ேதான்றும்
இந்தக் குன்றுகைள
இனி எப்ேபாது காண்ேபன்
இந்தப் ேபரழக ல் ஆழ்ந்து ேபாவது
இனி எப்ேபாது
எங்ேகா இரவுத் தூக்கத்த ல்
த டுக்க ட்டு எழுந்து
ஏங்கத்தான் முடியும்

ந லவும் நட்சத்த ரங்களும்
ச ந்தும் நீல ஒளிய ல்
இரவு அழகாக றது

ஒவ்ெவாரு ஒற்ைற வ ளக்கும்
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குடிைசக்குள் ஊர்ந்து வரும்
மக ழ்ச்ச ைய அைடகாக்கும்
கூடாக றது

அந்த இரவ ல் தான்
வருக ேறன்

குடிைசைய

வ ட்டு

ெவளிேய

பனிக் குன்றுகளின் ேமல்
பார்ைவ பத க றது
ந ைலகுத்துக றது
ஒளிரும் நட்சத்த ரங்கள்
அச்சமூட்டுக ன்றன
(ஆங்க லத்த லிருந்து தமிழில் : கவ ஞர் காமுகா.முருகானந்தம்)
இவ்வாறு

லாகூர்

கைலக்கல்லூரிய ல்

அரச னர்

பால்ராஜ்

இலக்க யத்த ல்

முதுகைலப்
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காலத்த ல்

அவர்

கட்டுைரகள்,
எழுதும்

ஆங்க லத்த ல்
ச றுகைதகள்,

அளவ ற்கு

த றைம

ஆங்க லம், சமஸ்க ருதம், இந்த
ெமாழிகளில்

பைடப்புகைள

கவ ைதகள்,
நாடகங்கள்

ெபற்ற ருந்தார்.
மற்றும் உருது
ெவளிய டும்

அளவ ற்கு ெமாழிப்புலைம ெபற்ற ருந்தார்.

www.Kaniyam.com

54

FreeTamilEbooks.com

2. தந்ைதயின் இறக்குமதித்
ெதாழிலில்
“மனந ைறேவாடும்,
அர்ப்பணிப்பு
ெதாழிலில்,

மக ழ்ச்ச ேயாடும்,

உணர்ேவாடும்
ேவைலய ல்

நாம்

வ ரும்பும்

சுறுசுறுப்பாக

நாம்

ஈடுபடேவண்டும். மனசுக்கு ப டிக்காத ேவைலய ல்,
அத ருப்த யுடன்

நீடிப்பது

வீணாக்கும் ெசயலாகும்.
ெதாழில்

அல்லது

நம்

வாழ்நாைள

நாம் ேதர்ந்ெதடுத்த

ேவைல

காலப்ேபாக்க ல்

நம்முைடய சுபாவத்துக்குப் ெபாருத்தமானதல்ல
என்று

அனுபவத்த ல்

எவ்வளவு

ெதரியவந்தால்,

வருமானம்

வருக்கூடிய

அது

ெதாழில்

அல்லது ேவைலயாக இருந்தாலும் சரி ….. அைத
உடேன ைகவ ட்டுவ ட்டு நம் மனம் வ ரும்பும் ேவறு
ெதாழில் அல்லது ேவைலக்கு மாற க் ெகாள்ள
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ேவண்டும்” என்பது என் அண்ணனின் ெகாள்ைக,
ப றவ க்குணமாகும்.

(எழுத்தாளர்

-

பீஸ்மம்

சஹானி - பால்ராஜ் சஹானிய ன் தம்ப )
கல்லூரிப்
சஹானி

படிப்பு

முடிந்தவுடன்

ேமற்ெகாண்ட

வாழ:க்ைகப்

பால்ராஜ்
பயணம்,

அவரது குணத்ைதப் பற்ற அவரது தம்ப ெசான்ன
ேமற்கண்ட ெசாற்ச த்த ரம் முற்ற லும் சரியானேத
என்பைத நாம் பார்க்கப் ேபாக ேறாம்.
1933ஆம்
இலக்க யத்த ல்
பட்டம்

ஆண்டு

ஏப்ரலில்

முதுகைலப்

ெபற்றவுடன்

ஊரான

ராவல்ப ண்டி

அந்தக்

காலத்த ல்

ஆங்க ல

பட்டம்

பால்ராஜ்
நகருக்குத்

தன்

(M.A.)
ெசாந்த

த ரும்ப னார்.

அவைரப்ேபால்

படித்த

இைளஞர்களின் கனவு, ேமற்ெகாண்டு ஐ.ச .எஸ்
படித்து ஆங்க ேலயரின் அரசாங்கத்த ல் மாவட்ட
ஆட்ச யராவேத!
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எண்ணங்கள்,

கைலஇலக்க யம்,

நாடகங்களிலிருந்த

இைச மற்றும்

ஆர்வம்

காரணமாக

அரசுேவைலைய அறேவ ெவறுத்தார்.
தந்ைத

தன்னுைடய

இறக்குமத

அவரது

வாணிபத்த ல்

ஈடுபடுமாறு அவைர வற்புறுத்த வந்தார்.
இங்க லாந்து
நவீன

மற்றும்

ஆடம்பரமான

ப ரான்ஸ்

நாடுகளில்

ைகக்கடிகாரம்,

வாசைன

த ரவ யங்கள், குழந்ைதகளுக்கான ெபாம்ைமகள்,
வண்ணத்

துணிகள்

ெபாருட்கைளத்

தயார்

ந றுவனங்கள்,
நகரில்
தந்ைதைய

சல

ெசய்யும்

அவற்ைற

தங்களது

வ ந ேயாகம்

மற்றும்

ெசய்யும்

ஆடம்பரப்
புகழ்ெபற்ற

ராவல்ப ண்டி

வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு
முகவராக

பால்ராஜின்

ந யமித்த ருந்தார்கள்.

அந்தப்

ெபாருட்கைள

வ ந ேயாகம்

வாடிக்ைகயாளர்களிடமிருந்து

ெசய்துவ ட்டு,
பணத்ைத

வசூல்

ெசய்து ெவளிநாட்டு ந றுவனங்களுக்கு அனுப்ப
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ைவத்தார்.

இதன்மூலம் அவருக்கு கணிசமான

ெதாைக கமிஷனாகக் க ைடத்து வந்தது.

இந்த

இறக்குமத வணிகத் ெதாழிலில் அத க முதலீடு
எதுவும் ேதைவப்படவ ல்ைல.

நஷ்டம் எதுவும்

ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்ப ல்ைல.

ஓய்வு ேநரமும்

அத கமாகக் க ைடத்தது.
தந்ைதய ன்

வற்புறுத்தைலயும்,

வ ருப்பத்ைதயும்
1937

ஆம்

காலம்
வந்தார்.

தட்டமுடியாமல்

ஆண்டு

வைர

அவரது

பால்ராஜ்

சுமார்

மூன்றாண்டு

ெதாழிைலக்

கவனித்து

இத ல் அவருக்கு ெபரிய வ ருப்பம்

எதுவுமிருக்கவ ல்ைல.
க ைடத்ததால்
ச றுகைதகள்,

ஓய்வுேநரம்

இந்த

மற்றும்

ஆங்க லத்த ல்

கவ ைதகள்

எழுதுவத ல்

ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டார்.

அவரது ெநருங்க ய

நண்பரும்

நாேடாடிப்

பத ப்ப ட்டு

ெவளிய டுவத ல்
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ெகாண்டவருமான எழுத்தாளர் மற்றும் ஆய்வாளர்
ேதேவந்த ர சத்யாத்த ரி என்பவருடன் இைணந்து,
பஞ்சாப் க ராமங்களில் சுற்ற யைலந்து மக்கைளச்
சந்த த்தார்.
உைட,

ேமற்கத்த ய

கல்வ யும்,

பாவைனகளுக்கும்

நைட,

பழக ப்ேபாய ருந்த

பால்ராஜூக்கு க ராம மக்களின் சந்த ப்பு, அந்த
மக்களின்

பாரம்பரியமான

அவருக்கு

புத யஆர்வத்ைத

அந்த

நண்பருடன்

கைலகளின்மீது

ஏராளமான

பாடல்கைளச் ேசகரித்தார்.
நாட்டார்
அந்த

இலக்க யத்ைத

அனுபவம்,

ஏற்படுத்த யது.
நாேடாடிப்

க ராம மக்களின்
ெதரிந்துெகாண்டார்.

ப ற்காலத்த ல்

கம்யூனிஸட்

கட்ச தைலவர் ப .ச .ேஜாஷ ெதாடங்க ய இந்த ய
மக்கள்

நாடகமன்றத்த ன்

தயாரிப்பத ல்,

கைலந கழ்ச்ச கைளத்

இயக்குவத ல் அவருக்கு மிகுந்த

உதவ யாக அைமந்தது.
பால்ராஜிடம்
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தூண்டிய
ஜஸ்வந்த்

ஆங்க லெமாழிப்
ராைய

மத த்துப்

அவர்

ேபராச யர்

தனது

குருவாகேவ

ேபாற்ற னார்.

ஆளுைமையச்
அவருக்குப்

பால்ராஜின்

ெசழுைமப்படுத்த யத ல்

ெபரும்பங்குண்டு.

கல்லூரி

மாணவப்பருவத்த ல் ேபராச ரியர் ஜஸ்வந்த் ராய்
குடும்பத்துடன்

ெநருங்க ப்

பழக ய

பால்ராஜ்

சஹானிக்கு

தனது

தங்ைக

தமயந்த ையத்

த ருமணம்

ெசய்துெகாடுக்க

முன்வந்தார்

ஜஸ்வந்த்

ராய்.

த ருமணம்

பால்ராஜ்

1936

நைடெபற்றது.

ஆம்

ஆண்டு

தமயந்த யும்

கருத்துகள் ெகாண்ட இளம்ெபண்.
வாழ்க்ைகய ல்,
பரிேசாதைன

அவர்

-

டிசம்பரில்

முற்ேபாக்கான
பால்ராஜின்

ேமற்ெகாண்ட

முயற்ச களிலும்

உறுதுைணயாகவும்,

தமயந்த

பல்ேவறு

பால்ராஜூக்கு

உந்துசக்த யாகவும்,

ேதாழியாகவும் வ ளங்க னார்.
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தந்ைதய ன்
ேவைலய ல்

ஆர்வத்துடன்

த ருமணமும்

மனம்

ஏbஜன்ட்

ராவல்ப ண்டி

கசந்துவ ட்டது.

அனுபவங்கைளத்

புத ய

ேதடி

அைமத ய ல்லாமல்

ெகாண்டிருந்தது.

ேமல்

ஈடுபடமுடியவ ல்ைல.

முடிந்துவ ட்டது.

அவருக்கு

வாழ்க்ைக

கமிஷன்

மூன்றாண்டுகளுக்கு

பால்ராஜால்
வாழ்க்ைக

இறக்குமத

அவரது

அைலபாய்ந்து

வீட்ைட வ ட்டு ெவளிேயற

தாெனாரு புத ய ேவைலய ல் ஈடுபடப்ேபாவதாக
1937 ஆம் ஆண்டு ெசப்டம்பர் மாதத்த ல் தனது
ெபற்ேறாரிடம்
ெதாழிலில்

அற வ த்தார்.
அவருக்க ருந்த

அனுபவங்களின்
தம்ப

தந்ைதய ன்
மூன்று

அடிப்பைடய ல்

தனது

பீஷ்மம் சஹானிக்கு இறக்குமத

ஏbஜன்ட்

ெதாழிலில்

ப ன்பற்ற

வருட
ஒேர

கமிசன்

ேவண்டிய

நைடமுைற நுணுக்கங்கைளக் கற்றுக்ெகாடுத்தார்.
அவரது

முடிைவ
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கண்டுெகாண்ட

தந்ைதயால்

ந றுத்தமுடியவ ல்ைல
பறைவ

“ச றகு

கூட்ைடவ ட்டு

சுதந்த ரமாக

அவைரத்

முைளத்த

ெவளிேயற

பறந்துெசல்வது

தடுத்து
வானில்

இயற்ைகதான்”

என்று பால்ராஜின் தாயார் தனது கணவைனச்
சமாதானப்படுத்த னார். ெசப்டம்பர் மாதஇறுத ய ல்
பால்ராஜ்

தனது

அைழத்துக்ெகாண்டு

மைனவ

தமயந்த ையயும்

லாகூரில்

ஒரு

வாடைக

வீட்டுக்குக் குடிேயற னார்.
பால்ராஜ், கல்லூரிய ல் தன்னுடன் ஒன்றாகப்
படித்த மாணவன் ஜக் பர்ேவஸ் சுந்தர், அவரது
நண்பர்
ஆக ய
day

ப .ப .எல்.ேபடி
நான்கு

Morning”

மற்றும்

த ருமத .ேபடி

ேபரும்

ஒன்ற ைணந்து

என்ற

ஆங்க ல

லாகூரில் ெதாடங்க னார்கள்.

“Mon-

வாரஏட்ைட

ஏற்கனேவ லாகூர்

நகரிலிருந்து The Tribune எனும் ேதசீய வாரஏடும்,
ஆங்க ேலய ஆட்ச ைய ஆதரிக்கும் Civil and Military
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Gazzette என்ற வாரஏடும் ஆங்க லத்த ல் ெவளியாக
வாசகர்களிைடேய

பரவலான

ெவளிவந்து ெகாண்டிருந்தன.

ஆதரவுடன்

பால்ராஜ் மற்றும்

ஆச ரியர் குழுவ ற்கு எந்தவ தமான பத்த ரிக்ைக
முன்அனுபவம்

இருந்தத ல்ைல.

பத்த ரிக்ைக

நடத்துமளவ ற்கு ந த வசத யும் ேபாதாது. முரட்டுத்
துணிச்சலுடனும்,

ஆர்வத்த ன்

காரணமாகவும்

ெதாடங்கப்பட்ட Monday Morning என்ற வாரஇதழ்
நான்கு வாரத்ேதாடு ந ன்றுவ ட்டது.
நான்கு

இதழ்களின்

தயாரிப்பும்

இல்லாமல் ேமாசமாக இருந்தன.
பத்த ரிக்ைகயாளர்

ெவளிவந்த

கனவு

தரமாக

பால்ராஜின்

லாகூரில்

அத்துடன்

கைலந்து ேபானது!
லாகூர் கல்லூரி நண்பன் ஒருவரின் அண்ணன்
வாத்ஸhயனர் என்பவர் கல்கத்தா நகரில் ப ரபல
இந்த

எழுத்தாளராக

புகழ்ெபற்ற ருந்தார்.

அவர் மூலமாக கல்கத்தா நகரில் ஏதாவெதாரு
www.Kaniyam.com

63

FreeTamilEbooks.com

ேவைல ேதடிக்ெகாள்ளலாம் என்ற த ட்டத்ேதாடு,
நண்பனிடமிருந்து

ஒரு

வாங்க க்ெகாண்டு
இறுத ய ல்

பரிந்துைரக்

1937

ஆம்

லாகூரிலிருந்து

வந்துேசர்ந்தார்

கடிதம்
ஆண்டின்

கல்கத்தாவுக்கு

பால்ராஜ்.

எழுத்தாளர்

வாத்ஸhயனர் வீட்டிேலேய மைனவ தமயந்த யுடன்
தங்க னார்.

ச றுவர்களுக்கான இந்த இலக்க ய

இதழ் “சச த்ரா பாரத்” ஆச ரியரிடம் பால்ராைஜ
எழுத்தாளர் வாத்ஸhயனர் அற முகப்படுத்த னார்.
அந்த ச றுவர்களுக்கான இலக்க ய இதழில்
ச றுவர்களுக்கு
நைகச்சுைவ

வ ழிப்புணர்வூட்டும்

ததும்ப

எழுத வந்தார்.

பால்ராஜூம்

கைதகைள
ெதாடர்ந்து

வாசகர்களிைடேய

அவரது

கைதகளுக்கு நல்ல வரேவற்ப ருந்தது.

அவர்

எழுதும்
இரண்டு

கைத

மாதத்த ல்

முைற

ஒருமுைற

மட்டுேம

அந்த

ெவளியானது.

ெவளியான
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ச றுகைதக்கும்

பால்ராஜூக்கு

ரூபாய்

நான்கு

மட்டுேம சன்மானமாக ெகாடுக்கப்பட்டு வந்தது.
இந்த

குைறந்த

குடும்பம்

வருமானத்த ல்

நடத்துவதற்கு

ந த ப்பற்றாக்குைறவ னால்

அவரால்

ச ரமேமற்பட்டது.
பால்ராஜ்

மிகுந்த

ெநருக்கடிக்கும், மனஉைளச்சலுக்கும் உள்ளானார்.
தன்னுடன் குடிய ருக்க உதவ ெசய்த எழுத்தாளர்
வாத்ஸhயனருக்கும்

பால்ராஜ்

ெதாடர்ந்து

சுைமயாக இருக்க வ ரும்பவ ல்ைல.
மாதவருமானம்

வரக்கூடிய

ேதடிக்ெகாண்டிருந்தார்.
ேநரத்த ல்,

ேவைலக்கு
ஆச ரியர்

ரவீந்த ரநாத்

நடத்த வந்த

உயர்ந ைலப்பள்ளிய ல்
ஒருவர்
ேவைலக்கு

ேவைலைய

அந்த ெநருக்கடிய லான

மகாகவ

தைலைமேயற்று

குற ப்ப ட்ட

தாகூர்

சாந்த ந ேகதன்

இந்த ெமாழி

ஆச ரியர்

ேதைவெயன்றும்,
மாதம்

ரூபாய்

அந்த
நாற்பது

சம்பளமும், தங்குமிடமும், உணவும் வழங்கப்படும்
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என்றும்

பத்த ரிக்ைககளில்

ஒரு

வ ளம்பரம்

ெவளியாக இருந்தைதப் பால்ராஜ் கவனித்தார்.
முழுேநர

எழுத்தாளர்

ேவைலையக்

ைகவ ட்டுவ ட்டு

சாந்த ந ேகதன்

உயர்ந ைலப்பள்ளிய ல் இந்த ெமாழி ஆச ரியராகப்
பணிக்குச்

ேசர்ந்தார்.

இந்த ெமாழி

சாந்த ந ேகதனில்

ஆச ரியர்ேவைல

அவருக்கு

புத ய அலுபவங்கைளத் தந்தது.
ந றுவனங்கைளப்
மாணவர்களுக்கான
பசுைமயான

வகுப்புகள்

வகுப்பைறகேள க ைடயாது.
வளாகம்
மரம்,

முழுவதும்

அங்கு

மரத்தடிய ல்
நடத்தப்பட்டது.

உயர்ந ைலப்பள்ளி

பசுைமயான

ெசடிெகாடிகளும்

பரவசமூட்டும்.

மற்ற கல்வ

ேபாலில்லாமல்

புல்ெவளிய ல்

பல

புல்தைரயும்,

அைமந்து

மனதுக்கு

அத காைலய ல்

அங்ேக

தங்க ப்படித்துக் ெகாண்டிருக்கும் மாணவர்களின்
இன்னிைசப்

பாட்டு,
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தம்பத ய னைர துய ல் எழுப்ப யது.
ேநரத்த ல்

மகாகவ

தாகூர்,

வங்கெமாழிப்

அத காைல

தான்

பாடல்களுக்கு

இயற்ற ய
அவேர

இைசயைமத்து பாடிக் ெகாண்டிருப்பைத பால்ராஜ்
-

தமயந்த

பலமுைற

முக்க யமான

ேகட்டு

மக ழ்ந்தார்கள்.

பாடங்கள்

தாய்ெமாழியான
நைடெபற்றது.

அைனத்தும்

வங்கெமாழிய ேலேய
ஆங்க லம் மற்றும் இந்த ையயும்

துைணப்பாடங்களாக

மாணவர்கள்

கற்றுக்b-

hண்டனர். அங்கு பணிய லிருந்த ஆச ரியர்களும்,
மாணவர்களும்,

தாகூரின்

ச றுகைதகைள,

பாடல்கைள இைசநாடகங்களாக்க ந கழ்ச்ச கைள
நடத்த னர்.

பால்ராஜூம் ஓர் நாடகத்ைத எழுத

இயக்க னார்.
க ைடத்த

புத ய

“சாந்த ந ேகதன்

சாந்த ந ேகதனில்

அவருக்கு

அனுபவத்த ன்

காரணமாக

இந்த யாவ ன்

கலாச்சாரத்

தைலநகர்” என்று தனது வாழ்க்ைக வரலாற்று
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நூலில் பத வு ெசய்த ருக்க றார்.
சாந்த ந ேகதனில் அவர் ஆச ரியராக இருந்த
காலகட்டத்த ல்

“தாய்ெமாழி”

அவருக்கு

புத யெதாரு

ஏற்பட்டதாகவும்
அவர்

பால்ராஜ்

ஆச ரியர்

சம்பந்தமாக
வ ழிப்புணர்வு

ந ைனவு

கூர்க றார்.

ேவைலய ல்

இருந்த

காலத்த ேலேய கல்கத்தாவ லிருந்து ெவளியான
பல

இலக்க ய

இதழ்களுக்கு

இந்த ய லும்,

ஆங்க லெமாழிய லும் ச றுகைதகள், கவ ைதகள்,
கட்டுைரகள்,

இலக்க ய

ஆக யவற்ைற

எழுத வந்தார்.

தமயந்த யும்

அடிக்கடி

அரச யல்
குற த்து

மற்றும்

வ மர்சனங்கள்
பால்ராஜூம்

தாகூைர

சந்த த்து

சமூகப்ப ரச்சைனகள்

வ வாத ப்பைத

ெகாண்டிருந்தனர்.

வழக்கமாக

ஒருநாள்

பால்ராஜ்

தாகூருடன் உைரயாடிக்ெகாண்டிருந்தேபாது தான்
ஆங்க லத்த லும் இந்த ய லும் பத்த ரிக்ைககளுக்கு
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எழுத வரும் பைடப்புகைளப்பற்ற க் குற ப்ப ட்டார்.
“பல

ெமாழிகள்

ெதரிந்த

ஒருவர்

அவருக்குப்

பழக்கமான எந்தெமாழிய ல் ேவண்டுமானாலும்
பத்த ரிக்ைககளுக்கு எழுதலாம்” என்று பால்ராஜ்
குற ப்ப ட்டார்.

அதற்கு

தாகூர்

“எனக்கு

ஆங்க லத்த ல் புலைம இருந்தாலும் நான் எனது
தாய்ெமாழியான வங்கெமாழிய ேலேய முதலில்
எழுதுக ேறன்.
ஆங்க லத்த ல்

ேதைவப்படும்ேபாது அவற்ைற
ெமாழிப்ெபயர்த்துக்

ெகாள்வது

எனது வழக்கம். ஏெனனில், நாம் ச ந்த ப்பது நமது
தாய்ெமாழிய ல்தான்.

ெமாழி என்பது ஒருவரது

கருத்ைத இன்ெனாருவருக்கு ெதரிவ க்கும் கருவ
மட்டுமல்ல. தாய்ெமாழி என்பது அந்த ெமாழிையப்
ேபசும் இனத்த ன் பண்பாட்டு அைடயாளமாகும்.
தாய்ெமாழி
சமம்.

ஒருவனுைடய

மைனவ க்குச்

அவன் பயன்படுத்தும் மற்ற ெமாழிகள்

மைனவ ய ன் அந்தஸ்ைத அவனுக்கு ெகாடுக்காது.
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தாய்ெமாழிையத்தவ ர மற்ற ெமாழிகள் அவனுக்கு
ெதரிந்த ருந்தாலும்
அவன்

அவைனப்

பயன்படுத்தும்

ெபாறுத்தவைர

மற்ற

ெமாழிகள்

மைனவ iையத் தவ ர அவன் ேவெறாரு ெபண்ைண
வ ரும்ப யைதப்

ேபாலத்தான்.

மைனவ ையவ ட

அவனுைடய

இன்ெனாருத்த

எவ்வளவு

ேபரழக யாக இருப்ப னும் அவளும் மைனவ யும்
ஒன்றல்ல”

என்று

குற ப்ப ட்டார்.

அழுத்தந்த ருத்தமாகக்
இந்த

உைரயாடல்தான்

ப ற்காலத்த ல் பால்ராஜ் பல ச றுகைதகள், பயண
நூல்கள், நாடகங்கள், கவ ைதகள், கட்டுைரகள்,
இலக்க ய வ மர்சனங்கள், ஆக யவற்ைற அவரது
தாய்ெமாழியாக ய பஞ்சாப (குர்முக ) ெமாழிய ல்
எழுத ப்
என்றும்,
மார்க்ஸ்,

புகழ்ெபறக்

காரணமாக

“தாய்ெமாழிக்
காந்த யடிகள்,

ஆக ேயாேர

எனது
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ரவீந்த ரநாத்

தாகூர்

குருக்கள்”
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வாழ்க்ைக வரலாற்று நூலில் குற ப்ப ட்டுள்ளார்.
சாந்த ந ேகதனில்
வங்கெமாழி
தாகூர்

இருந்த

காலத்த ல்

ேகட்டு

ரச ப்பதற்கும்,

இைசைய

இயற்ற ய

கவ ைதகளுக்கு

அவேர

இைசயைமத்து

பாடுவைதக்

ேகட்பதற்கும்

பால்ராஜூக்கு

ஏராளமான

வாய்ப்புகள்

ஏற்பட்டன.

“இதன்மூலம்

பாரம்பரியம்,

கலாச்சாரம்,

அவருக்குப்

இந்த ய

நாட்டின்

பண்பாடு குற த்தும்

புத யெதாரு

வ ழிப்புணர்வு

ஏற்பட்டது” என்றும் பால்ராஜ் ந ைனவு கூர்க றார்.
காந்த யடிகளும், ஜவஹர்லால் ேநருவும் தாகூைரச்
சந்த த்துப்ேபச

பலமுைற

வந்துெசன்றார்கள்.
சந்த த்துப்
ஏற்பட்டது.
புகழ்ெபற்ற

சாந்த ந ேகதனுக்கு
அவர்கைள

ேபசும்

வாய்ப்பும்

ேமலும்,

கல்வ யாளர்கள்
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சந்த த்துப்

ேபச ய ருக்க றார்.

புகழ்ெபற்ற

இந்த ெமாழியற ஞரும்,

எழுத்தாளருமான

ஹஸhரி ப ரசாத் துவ ேவத ,

வரலாற்றாச ரியர்

ச த்த

ேமாகன்

நாடக

ஆச ரியர்

ெசன்

மற்றும்

நந்தலால்

தைலச றந்த

ேகாஷ்

ஆக ேயார்

சாந்த ந ேகதனில் தங்க ய ருந்து மாணவர்களுக்கு
வகுப்புகைள

நடத்த னார்கள்.

ெநருங்க ப்பழக ய

பால்ராஜூக்கு,

சமூகத்ைதப்பற்ற யும்,
ஆழமான

அவர்கேளாடு
“இந்த ய

வாழ்க்ைகையப்பற்ற யும்

ச ந்தைனகைளயும்,

வளமான

புத ய

அனுபவத்ைதயும் என்னுள் ஏற்படுத்த யது” என்றும்
பால்ராஜ்

ந ைனவு

கூர்க றார்.

பால்ராஜின்

மைனவ தமயந்த யும் சாந்த ந ேகதன் கல்லூரிய ல்
மாணவ யாகச்

ேசர்ந்து

இந்த ெமாழிய ல்

இளங்கைலப் பட்டம் (B.A.) ெபற்றார்.
வார்தா ஆச ரமம் ேநாக்க …..
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சாந்த ந ேகதனில்
பணிய லிருந்தெபாழுது
இறுத ய ல்

பால்ராஜ்

ஆச ரியர்

1938

ஆம்

ஆண்டின்

நகரில்

இந்த ய

கல்கத்தா

ேதச ய

காங்க ரஸ்

மாநாடு

ஒன்று

மாநாட்டில்

கட்ச ய ன்

நைடெபற்றது.

அைமக்கப்பட்டிருந்த

சாந்த ந ேகதன்

அரச யல்
அந்த

கண்காட்ச ய ல்

பல்கைலக்கழகத்த ன்

சார்ப ல்

ஒரு அரங்கமும் ந ர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த
கண்காட்ச

அரங்கத்ைத

வழிநடத்த

ேவண்டிய

ெபாறுப்பு பால்ராஜிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்டிருந்தது.
காங்க ரஸ் தைலவர் டாக்டர்.
சாந்த ந ேகதன்
பார்ைவய ட

கண்காட்ச

ஒருநாள்

ஜாகீர் உேசன்
அரங்கத்ைதப்

வந்த ருந்தார்.

அவர்

பால்ராேஜாடு உைரயாடி, அவரது எழுத்தாற்றல்
முன்அனுபவங்கைள அற ந்து வ யந்தார். மராட்டிய
மாந லம்,

வார்தாவ ல்

ஒரு

புத ய

ேதச யக்

கல்வ த்த ட்டம்

உருவாக்க ய ருப்பதாகவும்,
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காந்த யடிகள்

அந்த

தங்க ய ருந்து

அந்த

வழிகாட்டியாக

ஆச ரமத்த ேலேய
கல்வ த்

த ட்டத்த ற்கு

இருப்பதாகவும்

பால்ராஜிடம்

ெதரிவ த்தார்.

வார்தா

மக்களிைடேய

பரப்புைர

வார்தா

ஆச ரமத்த லிருந்து

பத்த ரிக்ைக

த ட்டத்ைத

ெசய்வதற்காக
“Nai

Talim”

என்ற

துவக்கப்பட்டிருப்பதாகவும்

ெதரிவ த்தார்.
கற்றப ன்

கல்வ த்

இலண்டனில்

நாடு

த ரும்ப ய ருந்த

உயர்கல்வ
ஆரியநாயகம்

என்பவர், அந்தப் பத்த ரிக்ைகய ன் ஆச ரியராக
ெசயல்பட்டு

வருவதாகவும்,

பால்ராஜ்

அந்த

பத்த ரிக்ைகய ன் உதவ யாச ரியராகச் ெசயல்பட
முன்வரேவண்டும்

என்றும்

ேகட்டுக்ெகாண்டார்.

சாந்த ந ேகதனுக்குள் மரம், ெசடிெகாடி ந ைறந்த
அழக ய

பூங்காவ ற்க ைடய ல்

இயற்ைகச்

சூழ்ந ைலய ல்

பணிபுரிந்தாலும்,
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அைமத யான
ஆச ரியராகப்

சாந்த ந ேகதனுக்கு ெவளிேய
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காந்த யடிகளின்
ேபாராட்டம்

தைலைமய ல்

சுதந்த ரப்

வீறுெகாண்ெடழுந்து

அனல்வீச க்

ெகாண்டிருந்தைதயும் பால்ராஜ் அற வார்.

இந்த

வ டுதைலப் ேபாராட்டத்த ல் ஏதாவெதாரு வழிய ல்
தானும்

பங்ெகடுத்துக்

ெகாள்ளேவண்டும்

என்று அவர் வ ரும்ப னார்.

அதன்வ ைளவாக,

சாந்த ந ேகதன் ஆச ரியர் பணிையத் துறந்துவ ட்டு
வார்தா கல்வ த்த ட்டத்த ன் பத்த ரிக்ைக “Nai Talim”
உதவ யாச ரியர் ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாள்ள 1939
ஆம்

ஆண்டின்

வார்தா
தனது

ஆரம்பத்த ல்

ஆச ரமத்ைத
புத ய

ேநாக்க

வாழ்க்ைகப்

துவக்க னார்.

காந்த யடிகளின்
பால்ராஜ்
பயணத்ைதத்

காந்த யடிகளின்

வார்தா

ஆச ரமத்த ல் தங்க ய ருந்து “Nai Talim” பத்த ரிக்ைக
ேவைலகளில்
வச த்துக்
அடிக்கடி

மூழ்க னார்.

ஆச ரமத்த ற்குள்

ெகாண்டிருந்த

காந்த யடிகைள

சந்த த்து,
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சமூகப்ப ரச்சைனகள்

குற த்து

வ வாதங்கைள

நடத்த னார். தாகூைரப் ேபாலேவ, காந்த யடிகளும்
தாய்ெமாழிக்கு

ெகாடுத்த

முக்க யத்துவத்ைத

பால்ராஜ் உணர்ந்தார் !
பால்ராஜ்

உட்பட

ஆச ரமவாச கள்

அைனவரும் ஓைல ேவயப்பட்ட மண்குடிைசகளில்
வாழ்ந்தனர்.
இரவ ல்

மின்சாரவ ளக்கு

ஒளியூட்டுவதற்கு

வ ளக்குகள்

மட்டுேம

க ைடயாது.

மண்ெணண்ெணய்
பயன்படுத்தப்பட்டன.

சைமயல் அடுப்புக்கு வ றகுகளும், சுள்ளிகளும்
பயன்படுத்தப்பட்டன.
உணவு.

ஆண்,

அைனவரும்
அணிந்தனர்.
க ராமங்களுக்கு
காைலய லும்
நைடப்பயணம்
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எல்ேலாருக்குேம ைசவ
ெபண்

முரட்டுக்

ஆச ரமவாச கள்

கதர்த்துணிையேய

ஆச ரமத்ைத

சுற்ற ய ருக்கும்

ஆச ரமவாச கேளாடு
மாைலய லும்
ேமற்ெகாள்வது
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பத்த ரிக்ைக ேவைலகள் அத கம் இல்லாதேபாது
பால்ராஜூம்
கலந்து

காந்த யடிகளின்

நைடபயணத்த ல்

ெகாள்வதுண்டு.

பத்த ரிக்ைகப்

பால்ராஜின்

பணிகைளயும்,

ஆச ரம

வாழ்க்ைகையயும் ேநரில்பார்க்க அவரது தம்ப
பீஷ்மம்

சஹானி

வ ருந்த னராக

ஒருமுைற
வந்து

தங்க ய ருந்தார்.

பால்ராைஜ சமாதானப்படுத்த
த ருப்ப யைழத்துவர

ஆச ரமத்த ற்கு
ெசாந்த ஊருக்கு

இைளயமகைன

அனுப்ப

ைவத்தேத அவர்களின் தந்ைததான்! அண்ணனது
எளிைமயான
சஹானி
மற்றும்

ஆச்சரியப்பட்டார்.
தாகூர்

ஒருவருடன்
ேநரம்

வாழ்க்ைகையப்
ஆக ய

வாழ

வந்தால்,

பார்த்து

“காந்த யடிகள்

இருவரில்

முடிவுெசய்ய
நீங்கள்

பீஷ்மம்

யாராவது
ேவண்டிய

யாருடன்

வாழ

வ ரும்புக றீர்கள்” என்று பீஷ்மம் சஹானி தன்
அண்ணனிடம் ேகள்வ ெயழுப்ப னார். “ந ச்சயமாக
www.Kaniyam.com
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காந்த யடிகளுடன்தான்”
பால்ராஜ்!

என்று

பத லளித்தார்

“காந்த யடிகளின் கதர்துணி இயக்கம்,

சுற்றுப்புறச்சூழல்

சுத்தம்

மற்றும்

அஹ ம்ைச

வழிய லான ேபாராட்டங்கள்மீது நீங்கள் நம்ப க்ைக
ைவத்த ருப்பது ஒரு ெபாருளற்ற ஆர்வம், ப ரைம.
இந்தவைகப்

ேபாராட்டங்களினால்

ஆட்ச யாளர்கைள

நாட்ைடவ ட்டுத்

ஆங்க ேலய
துரத்த வ ட

முடியுெமன்று எப்படி நம்புக றீர்கள்” இது தம்ப
பீஷ்மம் சஹானி எழுப்ப ய ேகள்வ .

ச ற துேநரம்

ஆழ்ந்துேயாச த்த பால்ராஜ், தம்ப க்குச் ெசான்ன
பத ல்

“

காந்த யடிகளின்

இலட்ச யம்மீது

எனக்கு

ெகாள்ைககள்,

ெபரிய

ஆர்வம்

எதுவுமில்ைல என்றாலும், இந்த துணிச்சாலான
வ யப்புக்குரிய மனிதேராடு ச ற து காலமாவது
வாழேவண்டுெமன்ற

வ ருப்பத்ேதாடுதான்

நானிங்கு

ெகாண்டிருக்க ேறன்.

அவருைடய

வாழ்ந்து
துணிச்சலுக்கு

www.Kaniyam.com
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சம்பவத்ைத

உனக்குச்

ெசால்லேவண்டும்.

வட்டேமைச மாநாட்டில் கலந்து ெகாள்வதற்காக
காந்த யடிகள்

லண்டனுக்கு

ேபாய ருந்தார்.

இங்க லாந்து நாட்டின் ப ரதமர் காந்த யடிகளுக்குக்
ெகாடுத்த

ஒரு

ஆட்ச யாளர்கள்

வ ருந்த ன்ேபாது
ந ைனத்தால்

“ப ரிட்டிஷ்

காந்த யடிகளின்

சுதந்த ரப் ேபாராட்ட இயக்கத்ைத ஆங்க ேலயரின்
ஆயுத பலத்தால் ஒேர நாளில் ஒழித்துக்கட்டிவ ட
முடியும்”

என்று

அதற்கு

அந்த

காந்த யடிகள்

சுதந்த ரத்த ற்காகப்
எங்கள் மக்கைள,
தாய்நாட்டு

ெசான்னாராம்.

“சாத்வீகமுைறய ல்

ேபாராடிக்

ெகாண்டிருக்கும்

சாதாரண ேகாைழகெளன்று

ந ைனத்துக்ெகாள்ள
உங்கள்

ப ரதமர்

ேவண்டாம்.

மக்கள்

ெகாத த்ெதழுந்தால்,

பீரங்க கைளயும்,

துப்பாக்க கைளயும்,

ெவடிகுண்டுகைளயும்
தீபாவளி

குழந்ைதகள்

பண்டிைகய ன்ேபாது
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ெகாளுத்துவைதப்ேபால் ெகாளுத்த வ டுவார்கள்”
என்று ச ரித்துக்ெகாண்ேட ெசான்னாராம் !
லண்டனில் B.B.C. வாெனாலிய ல் ேவைல.
வார்தா ஆச ரமத்த ல் பால்ராஜ் தங்க ய ருந்த
காலத்த ல், 1939 ஆம் ஆண்டு ெசப்டம்பர் மாதத்த ல்
இரண்டாம் உலகப்ேபார் ெவடித்தது.

இந்த ய

வாெனாலி ந ைலயத்த ல் (All
India

Radio)

பீல்டன்

இயக்குனராக

என்பவர்,

இருந்தும்

அவர்

மரியாைதயும்,

ஆங்க ேலய

அத காரியாக

வாெனாலி

ெகாண்டிருந்த

ந ைலயத்த ல்,

ெசய்த

மிகுந்த

ெகாண்டிருந்தார்.

ெசயல்பட்டுக்

மக்களுக்காக

லேயானல்

காந்த யடிகளின்மீது
அன்பும்

லண்டனில்
ப .ப .ச

இருந்த

இந்த ய

ஒலிபரப்புப்ப ரிைவத்

ெதாடங்குதற்காக லண்டனுக்கு ேபாகும்வழிய ல்
வார்தா

ஆச ரமத்த ற்கு
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பால்ராஜின்

ச றப்பான

தகுத கைளயும்,

முன்அனுபவங்கைளயும்
ெதரிந்துெகாண்டார்.
பால்ராஜூம்

ேகட்டுத்

அந்தமாத ரி த றைமயுள்ள

தமயந்த யும்

லண்டன்

வாெனாலிய ல்

இந்த ெமாழி

ந கழ்ச்ச கைளத்

தயாரிக்கும்

ேசர்ந்தால்,

அந்த

ப .ப .ச
ஒலிபரப்பு

ேவைலய ல்

ந கழ்ச்ச கள்

ச றப்பாக

அைமயுெமன்று கருத னார். தனது எண்ணங்கைள
காந்த யடிகேளாடு
அவர்கள்
ெசல்ல

பக ர்ந்து

இருவைரயும்

ெகாண்டார்.

லண்டன்

காந்த யடிகளிடம்

அனுமத

அைழத்துச்
ேகட்டார்.

இந்த ய வ டுதைலப் ேபாராட்டத்ைத ஆதரிக்கும்
பால்ராஜூம், தமயந்த யும் ப .ப .ச . வாெனாலிய ல்
ேசர்ந்து
இருக்கும்

பணியாற்றுவது
என்று

ெபாருத்தமாக

காந்த யடிகளும்

கருத னார்.

இவ்வாறு காந்த யடிகளின் அனுமத ையப் ெபற்ற
பால்ராஜூம் தமயந்த யும் 1940 ஆம் ஆண்டின்
www.Kaniyam.com
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இறுத ய ல் லண்டனுக்கு புறப்பட்டுச் ெசன்றார்கள்.
1939 ஆம் ஆண்டு ஜூைல மாதம் அவர்களுக்கு
முதல்

ஆண்குழந்ைத

ைகக்குழந்ைத
ெபற்ேறார்
பால்ராஜ்

ப றந்தது.

பரிக்ஷத்

சஹானிைய

ெபாறுப்ப ல்
லண்டனுக்கு

ஆறுமாதக்
தனது

ஒப்பைடத்துவ ட்டு

புறப்பட்டுச்

ெசன்றார்.

லண்டன் ப .ப .ச வாெனாலிய ல் கணவன்மைனவ
இருவரும்

ெசய்த

ஒலிபரப்பாளர்

மற்றும்

கைலந கழ்ச்ச தயாரிப்பாளர்களாக ேவைலக்குச்
ேசர்ந்தனர்.
இந்த

மற்றும்

தம்பத யர்

ஆங்க லத்த ல்

ெசய்த

வாச ப்பாளராகவும்,

கைலந கழ்ச்ச கைளத்
த றம்படப்
ேடாேஜா

தயாரிப்பவர்களாகவும்

பணியாற்ற னார்கள்.

உலகப்ேபாரில்

ஹ ட்லர்,

(ஜப்பான்)

பால்ராஜ்

இரண்டாம்

முேசாலினி

மற்றும்

சர்வாத காரிகள்

மற்றும்

பாச ஸ்ட் கூட்டணி முற யடிக்கப்படேவண்டியத ன்
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வரலாற்று

முக்க யத்துவத்ைதயும்,

அவச யத்ைதயும்
தயாரித்து

உைரநைட

வழங்க னர்.

ேபார்க்களங்களில்
இந்த ய

ந கழ்ச்ச களாகத்
ெவளிநாட்டுப்

ேபாரில்

ராணுவ

ஈடுபட்டிருந்த

வீரர்களிைடேய

இந்த

வாெனாலி ந கழ்ச்ச கள் ெபருத்த வரேவற்ைபப்
ெபற்றன!

லண்டன்

ப .ப .ச

வாெனாலி

ந ைலய ந கழ்ச்ச த் தயாரிப்ப ல் பல இடதுசாரி
அற ஞர்கள்

பங்ெகடுத்துக்

ெகாண்டனர்.

ேமலும், அந்த வாெனாலிய ல் பணியாற்ற வந்த
ெபருமபான்ைமயான
கம்யூனிஸ்ட்

ஊழியர்கள்

கட்ச த்

இங்க லாந்து

தைலவர்களின்

தைலைமய ல் இயங்க வந்த ெதாழிற்சங்கங்களில்
உறுப்ப னர்களாக

இருந்து

பால்ராஜ்-தமயந்த யுடன்

வந்தார்கள்.
பணியாற்ற வந்த

சகஊழியர்கள்மூலம் அவர்களுக்கு இங்க லாந்து
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் அரச யல் மற்றும் மார்க்சீய
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தத்துவமும் அற முகமாய ன.

ேமலும் ப .ப .ச

வாெனாலிய ல் பணியாற்ற ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
ஊழியர்கள்
கட்ச ய ன்

மூலம்

இங்க லாந்து

ப ரபலமான

முன்னணித்

கம்யூனிஸ்ட்

கம்யூனிஸ்ட்

தைலவர்கள்

ஹாp

கட்ச ய ன்
பாலிட்,

ெபஞ்சமின் ப ராட்லி,; ரஜனி பாமிதத் ஆக ேயார்
அற முகமானார்கள்.

கணவன்மைனவ

இருவரும் இங்க லாந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
உறுப்ப னர்களாக ேசர்ந்தார்கள்.

இங்க லாந்து

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் நாளிதழ் “DAILY WORKER”
இருவருக்கும்

அரச யல்

வ ழிப்புணர்ச்ச ைய

ஊட்டின.
இந்த ய

சுதந்த ரத்த ற்கான

ேபாராட்டம்,
எத ராக

ஏகாத பத்த ய
நைடெபற்றுவந்த

ேபாராட்டத்துடனுள்ள

நாடுகளுக்கு
உலகளாவ ய
இைணப்ைபயும்

கண்டுெகாள்ள

பால்ராஜ்
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இங்;க லாந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்ச த் தைலவர்களின்
ெதாடர்பு உதவ யது.

பால்ராஜின் அற வுத்ேதடல்,

அவைர வ ஞ்ஞான ேசாசலிசக் ேகாட்பாடுகளுக்கு
அற முகம்

ெசய்தது.

வாச ப்பாளராக

வாெனாலிய ல்

ேவைல

நாடகங்களுக்குத்
குரல்வளத்ைத

ெசய்தத ன்

ேதைவப்படும்
பால்ராஜ்

ெசய்த
மூலம்,
புத ய

கற்றுக்ெகாண்டார்.

இந்த , இந்துஸ்தானி மற்றும் உருது ெமாழிகளில்
ஏராளமான

ச று

நாடகங்கள்

தயாரித்து இயக்க னார்.

பாச ச ஆத க்கத்த ன்

அபாயங்கைளயும்,

ெகாடுைமகைளயும்

அம்பலப்படுத்துவதற்கு
வடிவங்கைளப்

எழுத த்

பல்ேவறு

கலாச்சார

பயன்படுத்த னார்.

த ைரயரங்குகளில்
“அெலக்ஸhண்டர்

லண்டன்

உலகப்புகழ்
ெநாவாஸ்க ,

ெபற்ற
ேபார்கப்பல்

ெபாடாம்க ன், பால்டிக் ெடபுடி, தாய், கார்க்க ய ன்
வாழ்க்ைக,

ேவால்கா
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ேசாவ யத் ரஷ்யத் த ைரப்படங்கைள பால்ராஜூம்
தமயந்த யும்

பார்த்து

ரச த்தனர்.

அந்த

த ைரப்படங்கள் நவீன ெதாழில்நுட்பங்கைளயும்,
எதார்த்தவைக

நடிப்ைபயும்

கற்றுக்ெகாடுத்ததாகவும்
த ைரப்படங்களின்
அடிப்பைடயான

தனக்குக்

பால்ராஜ்

கைதகள்

கூறுக றார்.

சமூகநீத க்கும்,

சமூகமாற்றத்த ற்கும்

குரல்

ெகாடுப்பைவயாக இருக்கேவண்டும் என்பைதயும்
அந்த

ரஷ்யப்

உணர்ந்ததாகத்

படங்களின்மூலம்
ெதரிவ க்க றார்.

தான்
ேசாவ யத்

ரஷ்ய த ைரபடங்கைளப் பார்த்து ரச த்த அவர்கள்
புத ய

அனுபவங்கைளப்

புகழ்ெபற்ற

ரஷ்ய

ெபற்றனர்.

த ைரப்பட

ஸ்டானிஸ்லாவ்ஸ்க ையயும்
கண்டனர்.

உலகப்
இயக்குனர்

அைடயாளம்

இதன் காரணமாகத்தான் “காரல்

மார்க்ஸ், ெலனின், காந்த யடிகள், தாகூர் மற்றும்
ரஷ்ய த ைரப்பட இயக்குனர் ஸ்டானிஸ்லாவ்ஸ்க
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ஆக ேயார் என் வாழ்க்ைகக் கண்ேணாட்டத்ைதச்
ெசழுைமப்படுத்த ய குருமார்கள்” என்று தனது
வாழ்க்ைக வரலாற்று நூலில் பால்ராஜ் நன்ற
ெதரிவ த்துப் பத வு ெசய்த ருக்க றார்.
இந்த யாவ லிருந்தேபாது, இலக்க யம் மற்றும்
நாடகக்கைலய ல்

அபாரமான

த றைமகைள

பால்ராஜ் ெவளிப்படுத்த ய ருந்தார். நடிப்புக்கைல,
நாடகக்கைல,

நாடகங்கள்

எழுத த்

தயாரித்தல்,

இயக்குதல், ஆக யவற்ற ல் இலண்டனில் க ைடத்த
ச றப்புப்பய ற்ச

மூலம்,

அவர்

ேமலும்

தனது

த றைமகைள வளர்த்துக்ெகாண்டார். அவருைடய
இந்த அனுபவம், ப ற்காலத்த ல் இந்த ய வாழ்வ ன்
கலாச்சார துைறய ல், குற ப்பாக இந்த ய மக்கள்
நாடகமன்றம்
பல

அரிய

அைமந்தது.
இந்த ய

மற்றும்

த ைரப்படவுலக ல்

சாதைனகள்

புரிய

அவர்

அடித்தளமாக

பால்ராஜ் என்ற மனிதேநயமிக்க

ேதசபக்தனுக்கு,
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ெகாடுத்த புத யஅனுபவம், ப ற்காலத்த ல் இந்த யா
த ரும்ப யவுடன்
தீவ ரமாக

அவர்

ஈடுபட

உந்துசக்த யாக

என்று ெசால்லலாம்.
உச்சகட்டத்த ல்

ெபாதுவாழ்க்ைகய ல்
அைமந்தது

இரண்டாம் உலகப்ேபார்

இருந்த

ேநரத்த ல்

1944

ஆம்

ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்த ல் பால்ராஜூம் தமயந்த யும்
தாய்நாடு த ரும்ப னர். இங்க லாந்து நாட்டில் தங்க
உயர்கல்வ படித்துக் ெகாண்டிருந்த மாணவர்கள்
மற்றும்

இந்த யர்களிடம்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச த்

ெதாடர்பு

தாய்நாடு
பற்று,

எடுத்துக்ெகாண்ட
உைழத்து

ெபன்

பால்ராஜூம்

த ரும்புவதற்கு

கம்யூனிஸ்ட்
ேவைலகைளக்

88

முன்ேப

கட்ச ய ன்மீது

இலட்ச யத்த ல்

ந ைறேவற்றுதல்
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ப ராட்லி

அவர்களுக்கு

ெசயல்பட்டார்.

அவர்களிருவரும்
ைவத்துள்ள

தைலவர்

ைவத்துக்ெகாண்டு

வழிகாட்டியாகச்
தமயந்த யும்

இங்க லாந்து

மனஉறுத ,
கடினமாக

ேபான்ற

அரிய
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பண்புகைளப்

பாராட்டி,

புகழ்ெபற்ற

அந்த

இங்க லாந்து நாட்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்ச த் தைலவர்
ெபன் ப ராட்லி, இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
ெபாதுச்ெசயலாளர்

ேதாழர்

ப .ச .ேஜாஷ க்கு

அற க்ைகெயான்ைற அனுப்ப ய ருந்தார்.
ப .ச .ேஜாஷ

தனது

ந ைனவுக்

இைத

குற ப்புகளில்

பத வுெசய்துள்ளார்.
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3.

இந்திய மக்கள்

நாடகமன்றத்தின் இதயம்
ப .ச .ேஜாஷ

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்

ெபாதுச் ெசயலாளராகப் பதவ வக த்த காலத்த ல்
(1936-1947) அவரது தைலைமய ல் கட்ச அைடந்த
சாதைனகளில்

மிகமுக்க யமான

வரலாற்றுச்

சாதைனெயன்பது “இந்த ய மக்கள் நாடகமன்றம்”
எனும்

கலாச்சார

இயக்கமாகும்!

பல்ேவறு

மாந லங்களில், குற ;ப்பாக வங்காளம், ஆந்த ரா,
ேகரளா,
1936

பஞ்சாப்

ஆம்

ஆக ய

ஆண்டிலிருந்ேத

மாந லங்களில்
ஒருச ல

கைல,

கலாச்சாரக் குழுக்கள் இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச த்
ேதாழர்களின்

வழிகாட்டுதேலாடு

ெசயல்பட்டு

வந்தன. அவற்ைற “இந்த ய மக்கள் நாடகமன்றம்”
என்ற ெபயரில் அக ல இந்த ய அைமப்ப ன்கீழ்
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ப .ச .ேஜாஷ

ஒருங்க ைணத்தார்.

1943

ேம

மாதம் 23 ஆம் நாள்முதல் ஜுன் 1 ஆம் நாள்வைர
பம்பாய ல் இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் முதல்
ேதசீய

மாநாடு

நைடெபற்றது.
மக்கள்
ATRE

எழுச்ச ேயாடு

மிகச்ச றப்பாக

ேம

நாள்

25

நாடகமன்றம்
-

IPTA

ெதாடக்க

)

(INDIAN

என்ற

மாநாடும்

ஆம்

இந்த ய

PEOPLES

கலாச்சார

THE-

அைமப்ப ன்

அேதநகரில்

நடந்தது.

பல்ேவறு மாந லங்கைளச் ேசர்ந்த நாட்டுப்புறக்
கைலஞர்கள்
நாடகங்கள்,

அவரவரது

தாய்ெமாழிய ல்

ெதருக்கூத்து,

ெபாம்மலாட்டம்,

நாேடாடிப்பாடல்களின்
நடத்த க்காட்டி

இைசந கழ்ச்ச கைளயும்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

மாநாட்டுக்கு

வந்த ருந்த ப ரத ந த கைளயும், ெதாழிலாளர்கள்,
வ வசாய கள்,

ெபாதுமக்களைனவைரயும்

மக ழ்ச்ச க்கடலில் ஆழ்த்த னர்.
1943

ஆம்
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ஆம்

நாள்

பம்பாய ல்

நாடகமன்றத்ைதத்
மாநாட்டு
ேநரு

ெதாடங்க

அடிய ற்கண்ட

வாழ்த்துச்

வளர்ச்ச யைடயச்

மக்கள்
நாடக
ெசய்வத ல்

ேமற்ெகாண்டால்

மக ழ்ச்ச யைடேவன்.
வளர்ச்ச ய ல்

ெகாண்டுள்ேளன்.
பழக்க

ெசய்த ைய

மக்களுக்கான

நடவடிக்ைககள்
இயக்கத்த ன்

ஜவஹர்லால்

“இந்த ய

நாடகமன்றம்,
இயக்கத்ைத

மக்கள்

வழிநடத்த ய

வரேவற்புக்குழுவ ற்கு

அனுப்ப ய ருந்தார்.

மிகவும்

இந்த ய

நான்

உங்கள்
நான்

நாடக

அக்கைற

மக்களின் பாரம்பரியமான

வழக்கங்கள்,

நம்ப க்ைககைளப்

புரிந்துெகாண்டு எத ர்காலத்த ன்மீது அவர்களுக்கு
நம்ப க்ைகயூட்டும் கைலைய வளர்த்தீர்களானால்,
உங்கள்

இயக்கம்

ெவற்ற யைடய

அத க

வாய்ப்புகளுண்டு.

மக்கள்மீது அக்கைறெகாண்ட

பைடப்புகைள

உருவாக்கவ ல்ைலெயன்றால்,
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உங்கள் இயக்கம் காலப்ேபாக்க ல் மைறந்துவ டும்.
மாநாட்டு
கூர்ந்து

ந கழ்ச்ச களுக்கான
கவனித்து

சுற்றற க்ைகைய

மக ழ்ச்ச யைடந்ேதன்.

ஏெனனில், நைடெபறவ ருக்கும் கைலந கழ்ச்ச கள்
அைனத்தும் மக்களுக்கானைவ. மக்கள் நலனில்
அக்கைற ெகாண்டைவ!
நாட்டிலும்

சீனாவ லும், ஸ்ெபய ன்

நைடமுைறய லிருக்கும்

கைல,

கலாச்சார இயக்கம் மக்கள் நலன் சார்ந்தைவ.
துரத ருஷ்டவசமாக இந்த யாவ ல் அப்படிய ல்ைல.
உங்கள்
பாைதய ல்
இந்த ய

புத ய

அைமப்பு

நைடேபாடும்
மக்கள்

முற்ேபாக்கான

என்று

நாடகமன்றம்

ஆதரைவப்ெபற்று

நம்புக ேறன்.
மக்களின்

ெபரும்ெவற்ற யைடய

மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துக ேறன்.”
ஜவஹர்லால்
ெசான்ன

ேநரு

அவரது

தீர்க்கதரிசனமாகச்
வாழ்த்துக்களுக்ேகற்ப

மக்களின் அைனத்து வைகயான பாரம்பரியமான
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நாட்டுப்புறக் கைலவடிவங்கைளயும் பயன்படுத்த
இந்த ய

மக்கள்

அளவ ல்
பல

நாடகமன்றம்

மக்களிைடேய

புத யபுத ய

அக ல
புகழ்

மக்கள்

இந்த ய
ெபற்றது.

கைலஞர்கைள

அைடயாளங்கண்டு அற முகப்படுத்த யது.
மக்களிைடேய
வரேவற்புப்
மூலம்

பரவலாகப்

ெபற்ற ருந்த

கம்யூனிஸ்ட்

மற்றும்
என்பைத

ேதசபக்த ,

அரச யல்

மதச்சார்ப ன்ைம
மக்களிைடேய

ெகாண்டுேபாக
ப .ச .ேஜாஷ

அணிய னருக்குப்
கலாச்சார

வடிவங்கள்

ேபாராட்டங்கைளயும்,

நாட்டுநடப்புகைளயும்

பரவலாகக்

முடியும்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

புரியைவத்தார்.

கைல,

ந கழ்ச்ச களிலிருந்து

ஒதுங்க த்

தனிைமப்பட்டுக்க டந்த
கைல,

கைல
கட்ச ய ன்

ெகாள்ைககைளயும்,
கருத்துக்கைளயும்,

ப ரபலமாக

கலாச்சார
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ெதாடர்பும்,

அக்கைறயும்

ஆர்வமும்

ஏற்படவும்

ேஜாஷ தூண்டுதலாக இருந்தார்.
இந்த ய

மக்கள்

ெசயல்படுத்துவத ல்
ேநரடியாகத்

சார்பற்ற

ெகாண்ட
உறைவ

கம்யூனிஸ்ட்

தைலய டாமல்

சுதந்த ரமாகவும்,
கட்ச

நாடகமன்றத்ைதச்
அந்த

கட்ச
அைமப்பு

ஜனநாயக

வழிய லும்

முற்ேபாக்கான

கருத்துக்கள்

கைலஞர்களுடனும்

இணக்கமான

ஏற்படுத்த க்ெகாண்டு

ந கழ்ச்ச கைள

நடத்துவதற்கு ேஜாஷ வழிகாட்டினார்.
இந்த ய
ேநரடி

மக்கள்

நாடகமன்றம்

ேஜாஷ ய ன்

ேமற்பார்ைவய ல்

கைலஞர்கைள

பல்துைறக்
ஒருங்க ைணத்தது.

முற்ேபாக்கான கருத்துக்கள் ெகாண்ட நாடகங்கள்,
ெதருக்கூத்துக்கள்,
பாடலிைச

இைசநடனங்கள்,

ந கழ்ச்ச கள்
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குடிய ருப்புப்

பகுத களிேலேய

நடத்தப்பட்டன.

ெதாழிற்சங்க

மாநாடுகள்,

வ வசாய கள்

மாநாடுகள் மற்றும் ெபாதுமக்கள் ெபருமளவ ல்
கூடும்

இடங்களில்

இந்த ய

மக்கள்

பல்ேவறு

“இப்டா”

என்றைழக்கப்பட்ட

நாடகமன்றத்த ன்

கைலக்குழு

கைலந கழ்ச்ச கைள

நடத்த ,

மக்களிைடேய நல்ல வரேவற்ைபயும் ஆதரைவயும்
ெபற்றது.

நாட்டுப்புறக் கைலஞர்களுக்கு புத ய

உற்சாகம் ப றந்தது.
த றைமகைள
ேஜாஷ

கைலஞர்களிடமிருக்கும்

ெவளிக்ெகாண்டு
மிகஅற்புதமாகச்

கடுைமயான கட்ச

வருவத ல்
ெசயல்பட்டார்.

ேவைலகளுக்கு இைடேயயும்

ேஜாஷ ேய நாடகம், இைசநடன ந கழ்ச்ச களுக்கு
ேநரில்வந்து கண்டுகளித்து அவற்ற ல் பங்ேகற்ற
கைலஞர்கைள உற்சாசப்படுத்த னார்.
1943 ஆம் ஆண்டில் ேதான்ற ய இந்த ய மக்கள்
நாடகமன்றம், பம்பாய ல் தைலச றந்த கலாச்சார
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இயக்கமாக வளர்ந்து மக்களிைடேய புகழ்ெபற்றது.
அதன் கைலந கழ்ச்ச களுக்கு அன்ைறய ப ரபல
இந்த த் த ைரப்படக் கைலஞர்கள் ப ரித வ ராஜ்
கபூர், ராஜ்கபூர், ஷச கபூர் குடும்பத்த னர் மிகவும்
உதவ ெசய்தனர்.

முதன்முதலாக முற்ேபாக்கான

எதார்த்தக்கைதகைள
த ைரப்படங்களான

ைமயமாகக்ெகாண்ட
ேதவதாஸ்,

மதுமத ,

யஹுத , ேதா ப கா ஜமீன் ேபான்ற படங்கைளத்
தயாரித்தும்

,

இயக்க யவருமான

(இன்ைறய
ப றந்தவர்)
நடனேமைத
சாந்த

பங்களாேதசம்
ப ற்காலத்த ல்
உதய

பரதன்,

இயக்குனர்,
புகழ்ெபற்ற
வளர்ச்ச க்கு

அவரது

பத்த ரிக்ைகயாளரும்,
கதாச ரியர்

K.A.அப்பாஸ்

கைலஞர்கள்
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ேதான்ற ய

இந்த ய

தைலவராக
பார்வத

ப மல்

மக்கள்
ராயும்,

க ருஷ்ணன்

நாடாளுமன்ற

மைறந்த

(ப ற்காலத்த ல்

உறுப்ப னர்)

ப .ச .ேஜாஷ ய ன்

நாடகமன்றத்த ன்
ேதாழர்
ேகாைவ

ெசயலாளராகவும்

வழிகாட்டுதலில்

ச றப்பாகச்

ெசயல்பட்டார்கள்.
1943
ெகாடிய

–

44

ஆம்

ஆண்டுகளில்

வங்கப்பஞ்சத்த ல்

இருபது

ஏற்பட்ட
லட்சம்

மக்கள் உணவு க ைடக்காமல் பச ப்பட்டினியால்
மாண்டு

ேபானார்கள்.

நாடகமன்றம் மும்ைபய லும்,
லாகூர்,

இந்த ய

மக்கள்

அகமதாபாத்த லும்,

ராவல்ப ண்டி நகரங்களிலும் பல்ேவறு

கைலந கழ்ச்ச கைள நடத்த பல லட்சம் ரூபாையத்
த ரட்டி இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ேமற்ெகாண்ட
பஞ்ச

ந வாரணப்

இந்த ய

மக்கள்

குற த்து

நடத்த ய

www.Kaniyam.com

பணிகளுக்குக்
நாடகமன்றம்
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வங்கப்பஞ்சம்
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நாடகத்ைதக் காண பம்பாய் நகரத்த ன் அைனத்து
முக்க யப்ப ரமுகர்களும்

வந்த ருந்தார்கள்.

டாடா மற்றும் நுஸ்லி வாடியா ேபான்ற ெபரிய
ெதாழிலத பர்கள்

குடும்பத்த னருடன்

கைலந கழ்ச்ச களுக்கு

வந்த ருந்தனர்

இந்த
என்றும்,

வங்கப்பஞ்சத்த ன் ேகாரக்காட்ச கைள ேமைடய ல்
கண்டு

அவர்கள்

கண்ணீர்

வ ட்டழுததாகவும்

பத்த ரிக்ைககள் எழுத ன.
இந்த ய

மக்கள்

ேஜாஷ ெயன்றால்,
இதயமும்”

நாடகமன்றத்த ன்
அதன்

த ைரப்பட

“மூைள”

“முதுெகலும்பும்,
நடிகர்

பால்ராஜ்

சஹானிெயன்றும் ெசால்வார் மைறந்த தைலவர்
பார்வத க ருஷ்ணன்.
1944
இந்த யா

ஆம்

ஆண்டில்

த ரும்ப

லண்டனிலிருந்து

வந்தவுடன்

தமயந்த ,

ப ரித வ ராஜ் கபூரின் த ைரப்பட ந றுவனத்த ல்
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கதாநாயக யாக
அவரது

முதல்

அைமந்தது.

நடிக்க

ஒப்பந்தமானார்.

த ைரப்படேம

ெவற்ற ப்படமாக

பால்ராஜ்

த ைரப்படங்களில்

ேகட்டுக்

இந்த

நடிக்கத்ெதாடங்க னார்.

கணவன்மைனவ
ெநருக்கமான

சஹானியும்,

இருவரும்

நட்புடன்

ப .ச .ேஜாஷ யுடன்

இருந்ததுடன்,

ெகாண்டதற்க ணங்க

நாடகமன்றத்ைதச்

ேசர்ந்த

இந்த ய

அவர்
மக்கள்

கைலஞர்களுக்கு

நாடகங்களில் நடிக்கப் பய ற்ச யும் ெகாடுத்தனர்.
பால்ராஜ்

சல

முக்க யமான
ெசய்தார்.

நாடகங்கைள
பாத்த ரங்களில்

இந்த யக்

உறுப்ப னர்களாகச்
சஹானியும்
ஏைழஎளிய

இயக்க யதுடன்,

கம்யூனிஸ்ட்

ேசர்ந்தனர்.

தமயந்த யும்
உைழப்பாளி

ேசரிப்பகுத களுக்கும்
ேநரில்ெசன்று
www.Kaniyam.com

நடிக்கவும்
கட்ச ய ல்
பால்ராஜ்
ேசரிகளிலும்,

மக்கள்

வாழும்

நாடகக்குழுவுடன்

வீத நாடகங்கைளயும்
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அவற்ற ன்

மூலம்

கம்யூனிஸ்ட்

ெகாள்ைககைளயும்,
ேபாராட்ட

நாட்டின்

கட்ச ய ன்
வ டுதைலப்

லட்ச யங்கைளயும்

பரப்பும்

பணிகைளயும் ேமற்ெகாண்டார்கள்.
இப்டா என்ற இந்த ய மக்கள் நாடகமன்றம்
வங்காளம், உத்த ரப் ப ரேதசம், ஆந்த ரம், ேகரளம்,
பஞ்சாப், மராட்டிய மாந லக் கைலஞர்களிைடேய
மிகவும் புகழ்ெபற்ற கைலக்குழுவாக வளர்ந்தது.
இந்த

நாட்டுமக்களின்

பாரம்பரியமான

க ராமப்புறக் கைலகைள, நாேடாடிப் பாடல்கைள
“இப்டா”

கைலஞர்கள்

உள்வாங்க க்

ெகாண்டு

அவற்ற ல் புத ய முற்ேபாக்கான கருத்துக்கைளப்
புகுத்த
என்று

மக்களுக்கு
ேஜாஷ

வழங்க

ேகட்டுக்ெகாண்டார்.

சுதந்த ரமைடவதற்கு
கம்யூனிஸ்ட்
மக்கள்

முன்னர்,

கட்ச ய ன்

வரலாற்ற ல்

நாடகமன்றம்”

ஒரு
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அத்த யாயமாகும்!
நாடகங்கைள

அரங்கத்த ல்

வீத நாடகங்களாக

நைடெபற்ற
மாற்ற யதும்,

பல்ேவறு ெமாழி ேபசும் இைசக்கைலஞர்கள் ஒேர
ேமைடய ல் பாடிய “ேசர்ந்த ைச” [COIR] என்ற புத ய
இைசவடிவமும்

இப்டாவ ன்

சாதைனகெளன்ேற

ெசால்லலாம் !
பால்ராஜ் சஹானிய ன் இப்டா களப்பணிகளும்
சாதைனகளும்
1944 ஆம் ஆண்டின் இறுத ய ல் மும்ைப இந்த ய
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் தைலைம அலுவலகத்த ல்
பால்ராஜ் சஹானி மற்றும் தமயந்த ைய கட்ச ய ன்
ெபாதுச்ெசயலாளர்

ப .ச .ேஜாஷ க்கு

அவரது

தனிச்ெசயலாளர் ேதாழியர் பார்வத க ருஷ்ணன்
(ேதாழர்

ேமாகன்

குமாரமங்கலத்த ன்

அற முகப்படுத்த னார்.

பார்வத

தங்ைக)

க ருஷ்ணன்

1954 ஆம் ஆண்டுமுதல் 1957 ஆம் ஆண்டுவைர
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கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

உறுப்ப னராகவும்,
ேகாயமுத்தூர்

மாந லங்களைவ

ப ன்னர்

இரண்டு

நாடாளுமன்றத்

முைற

ெதாகுத ய ல்

ெவற்ற ெபற்று மிகச்ச றப்பாகப் பணியாற்ற னார்.
பால்ராஜ்

சஹானியும்,

தமயந்த யும்

இந்த யத்

த ைரப்படங்களில்

முயற்ச கள்

ெசய்துவருவைத

அவர்கள்

நடிப்பதற்கான
ப .ச .ேஜாஷ ய டம்

ெதரிவ த்தார்கள். ப .ச .ேஜாஷ 1943ஆம் ஆண்டில்
ெதாடங்கப்பட்ட இந்த ய மக்கள் நாடகமன்றத்ைத
மறுசீரைமப்பு

ெசய்யும்

ெதாடங்க ய ருந்தார்.

ேவைலைய
அந்த

அப்ேபாது

ேவைலகளிலும்

அவர்களின் உதவ ேதைவப்படுெமன்றும் ேஜாஷ
ெசால்லிைவத்தார்.
நடுத்தர

வர்க்கத்ைத

அற வுஜீவ களின்
ெசயல்பட்டுக்

ேசர்ந்த

தைலைமய ல்

ெகாண்டிருந்தது.

நடுத்தரவர்க்கக்

கைலஞர்கள்
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நடத்த ய நாடகங்கள் மற்றும் கைலந கழ்ச்ச கள்
அவர்களது

தனிப்பட்ட

காட்டிக்ெகாள்க ற

த றைமகைளக்
ந கழ்ச்ச களாகவும்,

அவற்ைற தங்களுைடய ெசாந்த நலன்களுக்கு
மட்டுேம

பயன்படுத்தும்

ேபாக்கும்

இயக்கத்த ல் தைலதூக்க இருந்தது.
கைலஞர்கள்

மற்றும்

இப்டா
க ராமியக்

நாேடாடிப்பாடகர்கள்

ஆக ேயாைரயும் இைணத்து கூட்டு முயற்ச யாக
கைலந கழ்ச்ச கைளத் தயாரிப்பதற்குப் பத லாக,
நடுத்தர

வர்க்கத்ைத

தங்களது

ெசாந்தப்

அடித்துக்

ெகாள்ளும்

பயன்படுத்த னார்கள்

ேசர்ந்த

கைலஞர்கள்,

ெபருைமகைள
ேமைடயாக
என்று

தம்பட்டம்
இப்டாைவ

ப .ச .ேஜாஷ

வ மர்சனம் ெசய்த ருக்க றார்.
இந்தக்

குைறபாடுகைள

ந கழ்ச்ச கைள
கைலஞர்கள்
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இப்டா

தைலைமதாங்க

நடத்தும்

கூட்டுமுயற்ச க்கு

முதலிடம்
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ெகாடுத்துத்

தரமான

நாடகங்கள்

மற்றும்

கைலந கழ்ச்ச கைள நடத்துவதற்கு பால்ராஜூம்
தமயந்த யும்

உதவ ெசய்ய

ேவண்டும்

என்று

அவர்களிடம்

ப .ச .ேஜாஷ

ேகட்டுக்ெகாண்டார்.

ப .ச .ேஜாஷ யுடன் ஏற்பட்ட இந்த சந்த ப்பு பால்ராஜ்
சஹானிய ன் வாழ்க்ைகய ல் மிகப்ெபரிய த ருப்பு
முைனைய ஏற்படுத்த யது.

த ைரப்படங்களில்

நடிப்பதற்கான முயற்ச கைளவ ட அவர் இப்டாவ ன்
ந கழ்ச்ச கைள

தயாரிப்பத ல்

அத கமான

வ ருப்பத்துடன் தீவ ரமாகச் ெசயல்பட்டார். இப்டா
ந கழ்ச்ச களில் பங்ேகற்கும் கைலஞர்கள் தங்களது
நடிப்புத்
பால்ராஜ்

த றைமைய

வளர்த்துக்

சஹானி

ஒத்த ைககள்

ெகாள்வதற்கு

அவர்களுக்கு

நடத்த ப்

பய ற்ச

ந ைறய

ெகாடுத்தார்.

கைலஞர்களின் மனம் புண்படாமல் அவர்களுக்கு
நவீன

ேமைடக்கைலய ன்

கற்றுக்ெகாடுத்தார்.
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லண்டனில்

நல்லஅனுபவம்

க ைடத்த ருந்தது.

இப்டா தயாரிக்கும் ந கழ்ச்ச களில் ேதசீய மற்றும்
சர்வேதசீய

அரச யல்

ந கழ்வுகைள

முக்க யத்துவம்

கைலஞர்களுக்கு

வ ளக்க னார்.

அவர்கள்

உள்வாங்க க்ெகாண:டு
வழிகாட்டினார்.
கைலவடிவங்களான

புரியும்படி

அவற்ைற
ச றப்பாக

பாரம்பரியமான
கைதப்பாடல்

வாய்ந்த
மனத ல்
நடிக்க

க ராமப்புற
ந கழ்ச்ச கள்,

க ராமிய நடனங்கள், நாேடாடிப் பாடல் ந கழ்ச்ச கள்
ஆக யவற்ற ன் மூலம் சுதந்த ரப் ேபாராட்டத்த ன்
முக்க ய சம்பவங்கைளயும், சமூகநீத க்கான மக்கள்
ேபாராட்டங்கைள

உள்ளடக்கமாகக்

ெகாண்டு

ந கழ்ச்ச கைள தயாரித்தார்.
பம்பாய்
நகரம்.

நகரம்

பரந்து

நகரத்த ன்

ஒரு

வ ரிந்த

ெபரிய

மூைலய லிருந்து

இன்ெனாரு த ைசக்குச் ெசன்று வீத நாடகங்கைள
நடத்துவதற்கு

வ ைரவாகச்
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ெபாதுப்ேபாக்குவரத்து
இருந்தது.

வசத

பால்ராஜ்

இல்லாமல்

சஹானிக்கு

ேபாத ய

ேபாக்குவரத்து வசத ைய ஏற்பாடு ெசய்துெகாடுக்க
கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச க்கு

இருந்தது.

இலண்டன்

ந ைலய

வாெனாலி

வ லகும்ேபாது

சஹானிக்கும்

க ைடத்த

தமயந்த க்கும்

ேசமிப்புத்ெதாைகய ல்
ேவைலகைள

ெசாந்தமாக
வ ைலக்கு

இல்லாமல்

ப .ப .ச

ேவைலகளிலிருந்து

பால்ராஜ்
இப்டா

ந த வசத

ஒரு

பால்ராஜ்

கவனிப்பதற்காகேவ
ேமாட்டார்ைசக்க ைள

வாங்க க்ெகாண்டார்.

ேமாட்டார்ைசக்க ளில்

குறுக்கும்

அவரது
ெநடுக்குமாக

நகரத்த ல் பலத ைசகளிலும் இப்டா கைலஞர்கள்
நடத்த ய

கைலந கழ்ச்ச கைள

ேமற்பார்ைவய ட்டு ஒருங்க ைணத்தார்.
ப .ச .ேஜாஷ க்கு

ேநரம்

பால்ராஜ்
ேதாழர்

க ைடக்கும்ேபாது

அவைரயும் ேமாட்டார்ைசக்க ளில் ஏற்ற க்ெகாண்டு
www.Kaniyam.com

107

FreeTamilEbooks.com

இப்டா வீத நாடகங்கள் நைடெபறும் இடத்த ற்கு
அவைரயும் அைழத்துச் ெசன்றார்.
இப்டா கைலக்குழுவ னர் பம்பாய், அந்ேதாpப்
பகுத ய ல் ஒரு ெபரியபங்களாைவ வாடைகக்கு
எடுத்து

அங்கு

ெபரிய

கூட்டுவாழ்க்ைக

சுற்றுச்சுவருக்கு

மரங்கள்

மற்றும்

ெகாண்டிருந்த

மத்த ய ல்

பசுைமயான

அந்த

இடம்

நடத்த னர்.
ஏராளமான

புல்தைரகைள
நாடகங்களின்

ஒத்த ைக பார்ப்பதற்கும், கூட்டாகப் பய ற்ச கைள
ேமற்ெகாள்வதற்கும்
இருந்தது.

வசத யான

இடமாக

ஒத்த ைகப் பய ற்ச கள் ெபரும்பாலும்

த றந்தெவளிய ல் நைடெபற்றன.

பால்ராஜூம்

இப்டா

நாள்ேதாறும்

நாடகக்

கைலஞர்களுக்கு

10 மதல் 12 மணிேநரம் கடுைமயாக ஒத்த ைகப்
பய ற்ச ைய ெகாடுத்தார்.

இப்டா கைலஞர்களின்

பய ற்ச த்

அரச யல்

இருந்தது.

த ட்டத்த ல்

கல்வ யும்

ப ரபல கைலஞர்கள் ப ருத வ ராஜ்
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கபூர்,

K.A.அப்பாஸ்,

இைசேமைத

பண்டிட்

இைசேமைத

சலீல்

த ைரய ைச
பால்ராஜ்

நடனேமைத

உதயசங்கர்,

ரவ சங்கர்,

வங்கத்த ன்

ெசௗத்த ரி,

மன்னன்

R.D.பர்மன்

இயக்கத்த ல்

ந கழ்;ச்ச கைளப்
வழக்கமாக

இந்த த்
ஆக ேயார்

நைடெபற்ற

பார்ைவய ட

இருந்தது.

ஒத்த ைக

வந்துெசல்வது

இவர்களது

வருைக,

பால்ராஜூக்கும் மற்ற இப்டா கைலஞர்களுக்கும்
மிகுந்த உற்சாகத்ைதயுமளித்தது!
ப .ச .

ேஜாஷ

சஹானிய ன்

ேநரடி

கைலஞர்கள்
ெகாண்ட

பல

மற்றும்

பால்ராஜ்

வழிகாட்டுதலில்

இப்டா

முற்ேபாக்கான

உள்ளடக்கம்

நாடகங்கைளயும்,

கைதப்பாடல்

ந கழ்ச்ச கைளயும், இைசநடன ந கழ்;ச்ச கைளயும்
அரங்ேகற்ற னார்கள்.

அைவ

மக்களிைடேய

ெபற்றது.

ேபராதரவு

அைனத்தும்
இப்டா

நாடக இயக்கத்த ல் பால்ராஜ் சஹானி தீவ ரமாக
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ஈடுபட்டத ன்

வ ைளவாக

மற்றும்

நடுத்தரவர்க்கத்ைதச்

த றைமவாய்ந்த
அைடயாளம்
அவர்கைள

ெதாழிலாளிவர்க்கம்

பல

ேசர்ந்த

புத யகைலஞர்கைள

கண்டு

மக்கள்

முன்னால்

அற முகப்படுத்த னார்.

இப்டா

ந கழ்ச்ச கைள தயாரிப்பதற்கான களப்பணிைய
ெதாடங்குவதற்கு

மராத்த ய

அவருக்குத் ேதைவப்பட்டது.
ெபரும்பான்ைமயான
உைழக்கும்

ெதாழிலாளர்

மற்றும்

தாய்ெமாழியான

பால்ராஜ்

வார்த்ைதகூடத் ெதரியாது.
பஞ்சாப .

பம்பாய் நகரத்த ல்

மக்களின்

மராத்த ெமாழிய ல்

ெமாழியற வு,

சஹானிக்கு

ஒரு

அவரது தாய்ெமாழி

கல்லூரிய ல் ஆங்க லம் மற்றும் இந்த

இலக்க யத்த ல் முதுகைலப் பட்டம் ெபற்ற ருந்தார்.
அவருக்கு சமஸ்க ருதம் மற்றும் உருது உட்பட பல
ெமாழிகளிலும்
இப்டா

அவருக்குப்

புலைம

நாடகேவைலகளில்
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ெசயல்பட

மராத்த

ெமாழிைய

கற்றுக்ெகாண்டார்.
கலாச்சாரப்

ெமாழிய னுைடய

பாரம்பரியம்

அற ஞர்களிடம்
பம்பாய ல்

அந்த,

மிகேவகமாக

ேகட்டுத்

குற த்தும்

ெதரிந்துெகாண்டார்.

ெதாழிலாளிகளின்

வாழ்க்ைகைய

அற ந்துெகாள்வதற்கும்,
கலாச்சாரம்

மற்றும்

அவர்களது
பாரம்பரிய

வரலாற்ைற

ெதரிந்துெகாள்வதற்காகவும் உைழப்பாளி மக்கள்
வாழ்ந்த பகுத களுக்கு ேநரில்ெசன்று, அவர்களது
தாய்ெமாழி

மராத்த ய ேலேய

அவர்களுடன்

கலந்துைரயாடினார்.
“தமாஷா”

நாடகக்

கைலஞர்

அன்னபாவ்

சாத்ேத
பால்ராஜின் இைடவ டாத களப்பணிகள்மூலம்
அவர்

பல

கண்டுப டித்தார்.
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புத யகைலஞர்கைள

மக்களுக்கு

அற முகப்படுத்த னார்.

“மண்ணுக்குள் மைறந்து

க டந்த அந்த ைவரங்கைளத் ேதாண்டிெயடுத்து
மிகுந்த ெதாழில்நுட்பத்துடன் பட்ைடதீட்டி ஒளிவீசும்
ைவரக்கற்களாக மாற்ற னார்” என்று ப .ச .ேஜாஷ ,
பால்ராஜ்

சஹானிய ன்

பாராட்டினார்.
மாந ல

இப்டா

“தமாஷா”

மக்களிைடேய

பணிகைளப்

என்பது

மிகவும்

மராட்டிய

புகழ்ெபற்ற

பாரம்பரிய க ராமிய நாடகமாகும். இந்ந கழ்ச்ச ைய
நடத்துவத ல் அன்னபாவ் சாத்ேத என்ற தலித்
ெதாழிலாளி

மிகவும்

ப ரபலமாக

இருந்தார்.

பள்ளிப்படிப்பு அவருக்கு அத கமில்ைல. “தமாஷா”
நாடகத்ைத தயாரிப்பத லும், அத ல் நடிப்பத லும்
த றைமயான கைலஞராக வ ளங்க ய அன்னாபாவ்
சாத்ேதேவாடு பால்ராஜ் ெநருக்கமான நட்புறைவ
வளர்த்துக்ெகாண்டார்.

அந்த க ராமப்புற நாடகக்

கைலஞரிடம் ெதாழிலாளிவர்க்க வாழ்க்ைகய ன்
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இலட்ச யம்

குற த்து

அவர்

புரிந்துெகாள்ளும்

வைகய ல் அற வ யல் பூர்வமாக பால்ராஜ் அவரிடம்
ேபச ப் புரிய ைவத்தார்.
தமாஷா
பல

க ராமிய

முற்ேபாக்கான

ந கழ்ச்ச கைள
பால்ராஜ்

நாடகவடிவத்த ல்

கருத்துகள்

உருவாக்க

அன்னபாவுக்கு

பய ற்ச ெகாடுத்தார்.

ெசால்லிக்ெகாடுத்த

ெகாண்ட
பால்ராஜ்

அரச யல்

முக்க யத்துவம்

வாய்ந்த ந கழ்ச்ச கைள அந்த க ராமியக் கைலஞன்
நன்றாகப்

புரிந்துெகாண்டதுடன்,

கைலக்குழுவ ல்
இடதுசாரி

இருந்த

வ வாத த்துத்

அற வாற்றைல

நன்றாக

வளர்த்துக்ெகாண்டார்.

அந்த

கைலஞர்கள்

மற்றும்

கூட்டங்களில்

கலந்துெகாண்டு

அவர்களது

ஒத்த ைககள்

பால்ராஜூம்
மனம்

ேதாழர்களுடனும்,

அற வுஜீவ களுடனும்

தன்னுைடய
நடத்த ய

தன்னுைடய

புண்படாமல்
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அவர்களுக்கு

கற்றுக்ெகாடுத்தார்.

கைலயுணர்வு,

நாேடாடிக்

“தமாஷா”

க ராமப்புற

நாடகக்கைலய ன்

வடிவம்

மற்றுமதன்

பாரம்பரியத்துக்கு

ெபரியபாத ப்பு

இல்லாமல்

பல

முற்ேபாக்கான

பைடப்புகைள

தயாரிக்க

அன்னபாவ் சாத்ேதவுக்கு பால்ராஜ் உதவ ெசய்தார்.
பால்ராஜ்

சஹானி

ெகாடுத்த

இைடவ டாத

பய ற்ச ய ன் காரணமாக அன்னபாவ் சாத்ேதவும்
அவரது குழுவ னரும் தங்களுைடய ந கழ்ச்ச கைள
மிகச்ச றப்பாக தயாரித்து மக்களிடம் பாராட்டும்
அங்கீகாரமும் ெபற்றார்கள் !
பால்ராஜ்

கண்ெடடுத்த

இன்ெனாரு

நாட்டுப்புறக் கைலஞன்: கவன்கர் !
“நல்லா பாவாடா” என்பது மராட்டிய க ராம
மக்களின்

பாரம்பரியமான

வடிவம்.
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த ருவ ழா

ந கழ்ச்ச களில்

மற்றும்

புராண,

கர்ணபரம்பைரக்

முழுவதும்

பாடல்களாகப்

கைதகைள
பாடி

கதாகாலட்ேசபமாகும்.
கைதப்பாடல்

இத காசம்
நடத்தப்படும்

இந்த

ந கழ்ச்ச கைள

இரவு

க ராமிய

நடத்துவத ல்

கவன்கர் என்ற கைலஞர் மக்களிைடேய மிகவும்
புகழ்ெபற்ற ருந்தார்.
ெபற்ற ருந்தார்.
வடிவத்ைத

அவர் ஓரளவுக்கு கல்வ யும்

நாட்டுப்புறக் கைதப்பாடல்களில்

மாற்றாமல்

சுதந்த ரப்

ேபாராட்டம்,

மதநல்லிணக்கம், ேசாசலிச சமூகமாற்றம் ஆக ய
கருத்துக்கைள உள்ளடக்கமாக ைவத்து “பாவாடா”
கைலஞன் கவன்கர் ந கழ்ச்ச கைளத் தயாரிக்க
ப .ச .ேஜாஷ யும், பால்ராஜூம் உதவ னர்.

இந்த

புத ய மாற்றத்தால் க ராமப்புற கைலஞன் கவன்கர்
பம்பாய்

மக்களிைடேய

ப ரபலமாக

வ ைரவ ல்

புகழின் உச்ச க்ேக ெசன்றார்.
பம்பாய ன் “பால் ராப்சன்” அமர்ேஷக்!
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ெதாழிலாளி
கம்பீரமான

வர்க்கத்த லிருந்து

குரலில்

பாடிக்

ேதான்ற
ேகட்ேபாைர

ெமய்மறக்கச் ெசய்யும் பாடகர் அமர்ேஷக், பால்ராஜ்
கண்ெடடுத்த மற்றுெமாரு புகழ்ெபற்ற நாேடாடிப்
பாடல்

கைலஞன்.

இயற்ற ,

அவர்

அவற்ற ற்கு

பாடும்

அவரது பாடல்களின்

முற்ேபாக்கான

அைமவதற்கு

பாடல்கள்

இைசயைமத்து

ஆற்றலும் ெபற்ற ருந்தார்.
உள்ளடக்கம்

தாேன

பால்ராஜ்

த ைசவழிய ல்

அவருக்கு

இடதுசாரி

அரச யல் கருத்துகைளச் ெசால்லிக் ெகாடுத்துப்
பய ற்ச யளித்தார்.
ேபரணிகள்

ெதாழிலாளர், வ வசாய கள்

முடிவ லும்,

மாநாடுகளிலும்,

அமர்ேஷக் இைசக்குழுவ னர் நடத்த ய ந கழ்ச்ச கள்
மக்களிைடேய
அமர்ேஷக்

ெபரும்வரேவற்ைபப்

“பம்பாய ன்

பால்

ெபற்றன.

ராப்சன்”

என்று

அன்புடன் அைழக்கப்படுமளவுக்குப் புகழ் ெபற்றார்.
த ைரய ைச ேமைத ப ேரம் தவான்
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ப ற்காலத்த ல் இந்த த ைரயுலக ல் புகழ்ெபற்ற
பாடலாச யராகவும்,

இைசயைமப்பாளராகவும்

புகழ்ெபற்ற ப ேரம் தவானும் ப .ச .ேஜாஷ மற்றும்
பால்ராஜ் கூட்டணியால் கண்டுப டிக்கப்பட்டு இப்டா
மூலம் அற முகமானவர்.
மாந லத்ைதச்

ேசர்ந்த

ப ேரம் தவான் பஞ்சாப்
ஒரு

ச ைறயத காரிய ன்

மகன். “கதர்” (GHADAR) எனும் புரட்ச இயக்கத்த ன்
தைலவர்கள்

பஞ்சாப்

ச ைறகளில்

ஆயுள்

தண்டைனக் ைகத களாக ைவக்கப்பட்டிருந்தனர்.
அவர்களது
மூலம்

வீரதீரச்

ேகள்வ ப்பட்ட

வயத ேலேய

ெசயல்கைளத்
ப ேரம்

முற்ேபாக்கான

தவான்

தந்ைத
இளம்

கருத்துக்கேளாடு

வளர்ந்தார். ப ன்னர், பம்பாய க்கு வந்து இப்டாவ ன்
முன்னணி

ஊழியராகச்

த ைரப்படங்களுக்கு
இைசயைமத்துப்

ெசயல்பட்டதுடன்,

பாடல்கள்
பாடியும்

இயற்ற யும்,
மக்களிைடேய

புகழைடந்தார்.
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சைமயல்

கைலஞன்

-

கதகளியாட்டக்காரனாக….
சாதாரண

உைழக்கும்

த றைமயுள்ள

கைலஞர்கைளத்

ேதடிக்

அவர்களுக்கு

இப்டா

கண்டுப டித்து,
ந கழ்ச்ச களில்

மக்களிடமிருந்து

பால்ராஜ்

வாய்ப்பளித்துப்

பயன்படுத்த க்ெகாண்டார்.

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன் பம்பாய் அலுவலக உணவுக் கூடத்த ல்
சைமயல்காரராக
அப்புண்ணிக்கு
என்று

ேவைல
கதகளி

ேகள்வ ப்பட்ட

ந கழ்ச்ச களில்

ெசய்துவந்த
நடனமாடத்

பால்ராஜ்,

அவைரக்

ேதாழர்
ெதரியும்

இப்டா

“கதகளி

நாடக

நடனமாடும்”

கைலஞராக வாய்ப்பு ெகாடுத்தார். ப ற்காலத்த ல்
ேதாழர் அப்புண்ணிக்கு ெடல்லிய ல் அக ல இந்த ய
வாெனாலி

ந ைலயத்த ல்

நடனஇயக்குனர்

ேவைல க ைடத்து, அதன் மூலம் புகழ்ெபற்றார்.
கல்கத்தாவ ல்
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பார்;த்துவந்த ேதாழர் தாசரத் என்பவரிடம் “ேடாலக்
மற்றும்
இருந்த

டிரம்”

இைசக்கருவ கள்

த றைமையக்

வாச ப்பத ல்

கண்டுவ யந்த

பால்ராஜ்,

அவைரயும் இப்டா நாடகங்களில் பயன்படுத்த க்
ெகாண்டார்.

ப ற்காலத்த ல் இந்த த ைரயுலக ல்

இைசப் புயலாக வ ளங்க ய ஆர்.டி.பர்மன் இைசக்
குழுவ ல் தாசரத் ேசர்ந்து புகழ்ெபற்றார்.
இப்டாவ ன்

ெபாதுச்ெசயலாளராக

இருந்த பால்ராஜூம்,
இைசக்குழுத்
மதக்கலவரம்

அவரது நாடகம் மற்றும்

ேதாழர்களும்
நடந்த

பம்பாய ல்

பகுத களில்

அைமத

மற்றும் மதநல்லிணக்கம் ஏற்படுத்த,

உய ருக்கு

ஆபத்தான சூழ்ந ைலய ருந்தும் கைல ந கழ்ச்ச கள்,
நாடகங்கைள நடத்த னார்கள். வாடைக லாரிய ன்
ேமைடய ேலேய மத நல்லிணக்கம் சம்பந்தமான
ஓரங்க நாடகங்கைளயும், இைசந கழ்ச்ச கைளயும்
நடத்த னார்கள்.
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அத க
நடந்து

ெபாருட்ெசலவ ல்

ெகாண்டிருந்த

ெகாண்டுவந்து

அரங்கங்களில்

நாடகங்கைள

வீத க்கு

பல்லாய ரக்கணக்கான

கண்டுகளிக்கும்

வைகய ல்

மக்கள்

நாடகக்கைலைய

வளர்த்தது இப்டாவ ன் முதன்ைமயான சாதைன என்று பால்ராஜ் பத வு ெசய்த ருக்க றார். ேமலும்,
நாடகங்கள்

மற்றும்

இைசந கழ்ச்ச களிலும்

சமூகஅக்கைறயுள்ள
கைதகைளயும்

முற்ேபாக்கான

புகுத்த

மக்களிைடேய

புத ய

வ ழிப்புணர்ச்ச ைய ஏற்படுத்த யதும் இப்டாவ ன்
சாதைனேய !
இப்டா குழுவ னர் 1945-46 ஆம் ஆண்டுகளில்
அரங்ேகற்ற ய

“இந்த யாவ ன்

எனும்

நாடகமும்

“அழியாவரம்

எனும்

நாட்டிய

நாடக

வரலாற்ற ல்

ெபற்று

முத்த ைர
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பாராட்டிய ருக்க றார். “அழியாவரம் ெபற்றவர்கள்”
நாட்டிய

நாடகம்,

பண்பாட்டு

இந்த யாவ ன்

வரலாற்ற ன்

கலாச்சார,
முக்க யமான

காலகட்டங்கைள கைல நயத்ேதாடு வ வரிக்கும்
நாடகெமன்றும், இந்த நாட்டிய நாடகம் புகழ்ெபற்ற
த ைரப்பட இயக்குனர் ப மல் ராய், இைசேமைச
ச த்ேதா ப ரசாத், பண்டிட் ரவ சங்கர், நடனேமைத
சாந்த பரதன் மற்றும் இளங்கம்யூனிஸ்ட் தைலவர்
பார்வத

க ருஷ்ணன்

ஆக ேயாரின்

கூட்டு

முயற்ச யாகும்.
1947 ஆம் ஆண்டின் இறுத ய ல் ப .ச .ேஜாஷ
கம்யூனிஸ்ட்
பதவ ய லிருந்து
ஆண்டு

கட்ச ய ன்

நீக்கப்பட்டார்.

ப ப்ரவரி

கூடிய

கம்யூனிஸ்ட்

ேதசீய

மாநாட்டில்

மாதத்த ல்
கட்ச ய ன்
ேதாழர்

ெபாதுச்ெசயலாளராகத்
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“இந்த யாவ ற்கு க ைடத்த சுதந்த ரம் ேபாலியானது”
என்றும்,

“ஜவஹர்லால்

மற்றும்

அெமரிக்க

ஏஜண்ட்”

என்றும்,

ேநரு

ஏகாத பத்த யங்களின்
“ேநருவ ன்

ஆயுதங்தாங்க ய

ேபாராட்டங்கள்

ேவைலந றுத்தங்கள்

மூலம்

என்றும்

கட்ச ெயடுத்த

குறுங்குழுவாதக்
(ெசக்ேடாpயன்)

ப ரிட்டன்
ஆட்ச ைய
மற்றும்

தூக்க ெயற ேவாம்”

அத தீவ ர,

சாகசவாத,

கண்ேணாட்ட
இரண்டாண்டு

முடிவால்

காலம்

கட்ச க்கு

மிகப்ெபரிய அழிவு ஏற்பட்ட கட்ச த்தைலைமய ன்
அத தீவ ர முடிவுகளால் “இப்டா” நாடக இயக்கமும்
காலப்ேபாக்க ல்

ந ைலகுைலந்து

கலகலத்துப்

ேபானது.
“ேநருவ ன்

அரசாங்கத்ைதத்

தூக்க ெயற ேவாம்” என்ற கட்ச ய ன் அத தீவ ரப்
பாைதையக்
நாடகங்கள்,
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கைலஞர்களும்

தயாரித்து

வற்புறுத்தப்பட்டார்கள்.

வழங்கும்படி

இப்டாவ ன்

புத ய

ெபாதுச்ெசயலாளராக ராமராவ் என்ற ஆந்த ரத்
ேதாழர்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டிருந்தார்.

கட்ச த்

தைலைமய ன் சர்வாத காரப்ேபாக்கு ப டிக்காமல்
ேக.ஏ.அப்பாஸ், ரித்வ க் கட்டாக், ேசட்டன் ஆனந்த்
ேபான்ற

த ைரயுலக

நாடக

இயக்கத்த லிருந்து

கட்ச ய ன்

ஜாம்பவான்கள்

வ லக னார்கள்.

அத தீவ ரப்பாைத

உடன்பாடில்லாமலிருந்தும்கூட

இப்டா

அவருக்கு

ப .ச .ேஜாஷ ய ன்

வற்புறுத்தலால், பால்ராஜ் சஹானி கட்ச ய லும்,
இப்டா நாடக இயக்கத்த லும் தனது பணிகைளத்
ெதாடர்ந்தார்.
க ண்டலும்

ஜவஹர்லால்
ேகலியும்,

அவைரெயாரு
இப்டா

ேநருைவக்

ைநயாண்டி

பதவ ப்ப த்தராகச்

ெபாதுச்ெசயலாளர்

ெசய்தும்
ச த்தரித்து

ராமராவ்,

எழுத

இயக்க ய “ஜாடு-க -குர்ஷ ” நாடகத்த ல் பால்ராஜ்
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கதாநாயகனாக நடித்தார்.

“இந்த நாடகம், எனது

கைலயுலக வாழ்ைகய ல், ஒரு கரும்புள்ளி” என்று
தனது வாழ்க்ைக வரலாற்று நூலில் வருத்தத்துடன்
பால்ராஜ் பத வு ெசய்த ருக்க றார்.
1949 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்த ல் ேநருவ ன்
ஆட்ச க்ெகத ராக கம்யூனிஸ்ட் கட்ச நாடுதழுவ ய
கண்டன

ஆர்ப்பாட்டங்கைள

நடத்த யது.

பல

பால்ராஜ் தைலைமய ல் பம்பாய்

நகரில் ேபரணி நைடெபற்றது.
நைடெபற்ற
தடியடி

நகரங்களில்

ஊர்வலத்த ன்மீது

நடத்த னார்கள்.

குண்டுகைள வீச னார்கள்.

தைடையமீற
ேபாலீசார்

கண்ணீர்ப்புைகக்
ஊர்வலத்தைலவர்

பால்ராஜ் சஹானியும், பல ேதாழர்களும் ைகது
ெசய்யப்பட்டார்கள்.
ஆறுமாதம்

நீத மன்றம் பால்ராஜூக்கு

ச ைறதண்டைன

ச ைறதண்டைன

முடிந்த

ப ன்னர்

வழங்க யது.
வ டுதைல

ெசய்யப்பட்டார். பால்ராஜ் ச ைறக்குச் ெசன்றதுடன்
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இப்டாவ ன்

ெபாற்காலமும்

முடிவுக்கு

வந்தது.

அரச ன் அடக்குமுைற நடவடிக்ைககளுக்கஞ்ச யும்,
கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

அத தீவ ர,

சாகசப்

பாைதையக்கண்டு வ ரக்த யும், ஏமாற்றமுமைடந்த
இப்டாவ ன்

முன்னணிக்

வ லக ச்ெசன்றார்கள்.

கைலஞர்கள்

“கைலயுலக

வானில்

ப ரகாசமாக ஒளிவீச ய இப்டா என்ற முழுந லவு,
ஓர்நாள்
ேபானது”

இரவு

த டீெரன

என்று

மைறந்து

இப்டாவ ன்

காணாமல்

ேசாக

முடிைவ

பால்ராஜ் வருத்தத்துடன் பத வு ெசய்த ருக்க றார்.
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4.

இந்தி திைரப்படங்களில்
மக்கள் கைலஞன்

“மார்க்சீயம்
மட்டுேம
இது

என்று

தவறான

மனித

என்பது
ச லர்

கருத்து.

வாழ்க்ைகய ன்

அரச யல்

தத்துவம்

எண்ணுக ன்றனர்.
இயற்ைக
ஒவ்ெவாரு

மற்றும்
அம்சம்

குற த்தும் அற வ யல் கண்ேணாட்டத்துடன் நாம்
அணுக ேவண்டும் என்று மார்க்சீயம் நமக்குப்
ேபாத க்க றது.
ஏற்பட்டுள்ள
ேபாக்க ,

நம்

கருத்துகளில்

தவறான

இதுவைர

கண்ேணாட்டத்ைதப்

வாழ்க்ைகய ன் உண்ைம ந ைலையக்

கண்டற ய இந்தத் தத்துவம் நமக்கு உதவுக றது.
சமூகவ யல் ஆய்வாளர்களுக்கும், முற்ேபாக்கான
அரச யல்வாத களுக்கும் இந்த தத்துவம் சரியான
பாைதையக் காட்டுவைதப்ேபாலேவ, நம் காலத்துக்
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கைலஞர்களும்

மார்க்சீயத்

கற்றுத்ெதரிந்து

ெகாண்டால்,

அவர்கள்

தத்துவத்ைதக்
சமூகத்துக்கு

ஆற்றேவண்டிய

அவர்களுக்குத்

பங்களிப்ைப

ெதளிவாக

உணர்த்தும்.

அவர்களது கைலப்பணியும் ச றப்பாக அைமயும்”பால்ராஜ் சஹானி.
த ைரப்படங்கள்

20

ஆம்

வ ஞ்ஞான சாதைன !
பால்ராஜ்

சஹானி

நூற்றாண்டின்

1946 ஆம் ஆண்டில்

த ைரப்படங்களில்

நடிக்கத்

ெதாடங்க யேபாது புராண இத காசக் கைதகள்,
மாயாஜாலக் காட்ச கள் ந ைறந்த மந்த ரவாத கள்
கைதகளும்

ெகாண்ட

இந்த த்

த ைரப்படங்கள்

ெவளியாக க்

ெகாண்டிருந்தன.

அன்றாட

ப ரச்சைனகளுக்கும்

மக்களின்
இந்த த்

த ைரப்படங்களுக்கும் எந்தவ தமான சம்பந்தமும்
இல்லாமல்

இருந்தன.

ேபாராட்டத்த ன்
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இந்த ய சமூகத்த ல் ந லவ வந்த ேவைலய ல்லா
த ண்டாட்டம்,
நாட்டின்

வ வசாய களின்

ந லப்ப ரச்சைன,

வ டுதைலக்குப்ப ன்பு

அைமய

ேவண்டிய புத ய சமூகஅைமப்பு, சமூகநீத க்கான
ேபாராட்டங்கள்பற்ற எந்தவ தமான த ைரப்படமும்
ெவளிவந்தத ல்ைல.
மக்களின்

சமூகஅக்கைறயுடன்

ப ரச்சைனகைளச்

த ைரப்படங்கைளப்

பால்ராஜ்

ெசால்லும்
ேதர்ந்ெதடுத்து

நடிக்கத்ெதாடங்க னார்.
1946

ஆம்

ஆண்டில்

பாணி

மஜூம்தார்

இயக்கத்த ல் ெவளியான “இன்சாப் (நீத )” அவர்
நடித்த முதல் த ைரப்படம். அவர் 1973 ஆம் ஆண்டு
இறுத யாக நடித்த “கரம் ஹவா” (அனல் காற்று)
த ைரப்படம் உட்பட சுமார் 27 ஆண்டு காலத்த ல்
134 த ைரப்படங்களில் நடித்த ருக்க றார்.
ேதர்ந்ெதடுத்த

ஒவ்ெவாரு

அவர்

த ைரக்கைதயும்

இந்த த் த ைரப்பட வரலாற்ற ல் த ருப்புமுைனைய
www.Kaniyam.com

128

FreeTamilEbooks.com

ஏற்படுத்த யது.

ஒவ்ெவாரு

சமூகஅக்கைறயுடன்

மக்களின்

ேபச யது.

த ைரப்படமும்
ப ரச்சைனையப்

ச னிமா வ மர்சகர்கள் அவர் நடித்த

த ைரப்படங்கைள “புத ய அைல த ைரப்படங்கள்”
என்றும்,

இந்த த்

த ைரப்பட

உலக ல்

அைவ

புத யெதாரு சகாப்தத்ைத ஏற்படுத்த யது என்றும்
பத்த ரிக்ைகயாளர்கள்
அவரது

வாழ்க்ைக

பாராட்டி

எழுத னர்.

அனுபவத்த லிருந்து

அவர்

த ைரப்படங்களில்

ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்ட

பாத்த ரங்களும்

இந்த த்

ரச கர்களிைடேய

த ைரப்பட

ெபரும்வரேவற்ைபப்

ெபற்றது.

ெதாழிலாளியாக, வ வசாய யாக, ரிக்ஷாகாரனாக,
வ வசாயக்கூலித்ெதாழிலாளியாக,
வ யாபாரியாக,
கல்லூரிப்

பஞ்சாைல

ேபராச யராக,

ெபற்றப ன்பு
குடும்பத்ைதச்

ேவைல
ேசர்ந்த
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பாத்த ரங்களில் நடித்து, இந்த த் த ைரப்பட உலக ல்
புத ய வரலாறு பைடத்தார்.
பால்ராஜ் நடித்த “ேதா ப கா ஜமீன்” (2 ஏக்கர்
ந லம்) 1953 ஆம் ஆண்டு ஜனவரிய ல் ெவளியாக
உலகப் புகழ்ெபற்றது.
சீனா,

ேசாவ யத் ரஷ்யாவ லும்,

ேபாலந்து,

ெசக்ேகாஸ்ேலேவக யா,

ெஜா;மன் ஜனநாயக குடியரசு ேபான்ற ேசாசலிச
நாடுகளிலும் ெவளிய டப்பட்டு அவருக்குப் புகைழத்
ேதடித்தந்தது.

இந்த யத்

முதன்முதலாக
வ ழாவ ல்”

“ேகன்ஸ்

சர்வேதச

ெவளிய டத்

ெபருைமையப் ெபற்றது.
“இந்த ய
என்ற

த ைரப்படங்களின்

வைகய ல்

த ைரப்படங்களில்
த ைரப்பட

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
இந்தத் த ைரப்படம்
யதார்த்த

முதல்தரமான

படம்

ச னிமா”
என்று

மக்களிைடேய பரவலாக வரேவற்ைபப் ெபற்றது.
இந்தத்

த ைரப்படம்

ப ற்காலத்த ல்

புகழ்ெபற்ற

த ைரப்பட இயக்குனர்களாக அங்கீகாரம் ெபற்ற
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ப மல் ராய், சத்த யஜித் ேர, ஹ ரிேகஸ் முகர்ஜி,
மிர்னாள் ெசன், குரு தத், M.S..சத்யூ ேபான்ற
இயக்குநர்களுக்கு உந்து சக்த யாக அைமந்தது.
ேதா

ப கா

வங்கத்ைதச்

ஜமீன்

(இரண்டு

ேசர்ந்த

ஏக்கர்

ப ரபல

ந லம்)

த ைரய ைச

ேமைத சலீல் ெசௗத்ரி (ெசம்மீன் மைலயாளத்
த ைரப்படத்த ன் இைசயைமப்பாளர்).

எழுத ய

ச றுகைதய ன் அடிப்பைடய ல் த ைரக்கைதயாகத்
தயாரிக்கப்பட்டது.
ெபயரில்

“ேதா ப கா ஜமீன்” என்ற

வங்கத்த ன்

ஏைழவ வசாய களின்

வாழ்க்ைகையப்பற்ற தாகூர் எழுத ய கவ ைதய ன்
தைலப்ேப த ைரப்படத்துக்கும் சூட்டப்பட்டது.
த ைரக்கைதய ன் சுருக்கம் :
வங்கத்த ன்

க ராமம்

ஒன்ற ல்

மஹாட்ேடா

என்ற ப ற்படுத்தப்பட்ட சாத ையச் ேசர்ந்த சம்பு
மஹாட்ேடா

என்ற
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ஏக்கர் ந லம் ெசாந்தமாக இருந்தது.

மைனவ

பார்வத , 15 வயத ல் ஒேர மகன் கண்ைணயா
மற்றும்

தந்ைத

கங்கு

ஆக ேயாருடன்

அந்த

ந லத்த ல் வ வசாயம் ெசய்து ப ைழத்துவந்தான்
சம்பு மஹாட்ேடா.

அவனது ஒேர வாழ்வதாராம்

அந்த இரண்டு ஏக்கர் ந லம் மட்டுேம.

வ வசாய

ேவைலகளுக்குத் ேதைவப்படும் பணம் இல்லாத
காரணத்தால்

அடிக்கடி

அந்த

ஹர்னாம்ச ங்தாகூரிடம்

,

வாங்குவது வழக்கம்.
நாட்கள்

ந லப்ப ரபு

சம்பு

வட்டிக்கு

வட்டிையப் பணமாகத்

த ருப்ப க்ெகாடுப்பதற்குப்
இரண்டு

ஊர்

பத லாக

சம்புவ ன்

வாரத்த ல்

குடும்பத்த னர்,

கடன் ெகாடுத்த ந லப்ப ரபுவ ன் பண்ைணய ல்
இலவசமாக

உைழக்க

அந்தக்காலத்த ல்

ேவண்டும்.

இதுதான்

ெபரும்பாலான

வடமாந ல

க ராமங்களில் ந லவ வந்த உைழப்புச் சுரண்டல்
நைடமுைற.
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சம்புவ ன் இரண்டு ஏக்கர் ந லத்ைதெயாட்டி
இரண்டுபுறமும்

அவனுக்குக்

ந லப்ப ரபுவ ன்

வ வசாயந லம்

க டந்தது.
கடன்

கடன்

ெகாடுத்த

பரந்துவ ரிந்து

ஏைழ வ வசாய களுக்கு வட்டிக்குக்
ெகாடுக்கும்ேபாேத

சம்பு

மாத ரி

படிப்பற வ ல்லாத வ வசாய களிடம் ந லப்ப ரபுவ ன்
கணக்குப்ப ள்ைள

பல

ெவற்று

ஸ்டாம்ப்

ேபப்பர்களில் ைகெயாப்பம் வாங்க க்ெகாள்வான்.
ந லப்ப ரபு ஹர்னாம் ச ங்க டம் ஒருமுைற சம்பு
அறுபத்ைதந்து ரூபாய் கடன் வாங்க ய ருந்தான்.
அதற்கு வட்டியாக அவனது குடும்பம் முழுவதும்
ஆறுமாதங்களுக்குேமல்
பண்ைணய ல்

ந லப்ப ரபுவ ன்

ஏற்கனேவ

இலவசமாக

உைழத்த ருக்க றார்கள்.
இந்த சூழ்ந ைலய ல், அந்த ந லப்ப ரபு தனது
ந லத்த ல்
ேசர்ந்து

ேவெறாரு
ஒரு

www.Kaniyam.com

முதலாளியுடன்

பஞ்சாைலையக்
134

கூட்டு

கட்டுவதற்குத்

FreeTamilEbooks.com

த ட்டமிட்டான்.

பஞ்சாைலைய

கட்டுவதற்கு

ந லப்ப ரபுவ ன் வ வசாய ந லத்துக்கு இைடய ல்
இருந்த

சம்புவ ன்

இரண்டு

ஏக்கர்

ந லமும்

ேதைவப்பட்டது. அந்த இரண்டு ஏக்கர் ந லத்ைதயும்
தனக்ேக வ ற்றுவ டும்படி ந லப்ப ரபு,

சம்புவ டம்

ேகட்டுப் பார்த்தான். சம்பு அதற்கு மறுத்துவ ட்டான்.
இதனால்

ஆத்த ரமைடந்த

ந லப்ப ரபு,

சம்பு

தன்னிடம் வாங்க ய கடன் ெதாைக முழுவைதயும்
48

மணி

ேநரத்த ல்

த ருப்ப க்ெகாடுத்துவ ட

ேவண்டுெமன்றும், இல்ைலெயன்றால் அவன்மீது
நீத மன்றத்த ல் வழக்கு ெதாடுக்கப் ேபாவதாகவும்
மிரட்டினான்.
மூக்குத்த

,

மைனவ
தாலி

பார்வத ய ன் கம்மல்,

ஆக யவற்ைற

வ ற்றும்,

வீட்டிலிருந்த பண்டபாத்த ரங்கள், கால்நைடகைள
வ ற்றும் க ைடத்த ரூ.65/-ஐ எடுத்துக் ெகாண்டு
கடன்

முழுவைதயும்

த ருப்ப ச்

ெசலுத்த

சம்பு,

ந லப்ப ரபு வீட்டுக்குப் ேபானான். ந லப்ப ரபுவ ற்;கு
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சம்பு ரூ.235/- த ருப்ப ச் ெசலுத்தேவண்டுெமன்று
கணக்குப்ப ள்ைள

ஒரு

ெவடிகுண்ைடத்

தூக்க ப்ேபாட்டான். ரூ.65/-க்கு ேமல் பணம் த ரட்ட
சம்புவ ற்கு எந்த வழியுமில்ைல. இனி வ ற்பதற்கு
அவனிடம் எந்தப் ெபாருளுமில்ைல.
ஏற்கனேவ சம்புைவ ஏமாற்ற க் ைகெயாப்பம்
வாங்க ய ருந்த
பூர்த்த ெசய்து

ஸ்டாம்ப்

ேபப்பர்கைளப்

ந லப்ப ரபு,

ரூ.235/-

ேகட்டு

நீத மன்றத்த ல் சம்பு மீது ஒரு ெபாய்வழக்ைகத்
தாக்கல்
கடனாகப்

ெசய்தான்.
ெபற்றதாக

அழுதுபுரண்டான்.
சம்பு,

ரூ.65/-

மட்டுேம

சம்பு

நீத மன்றத்த ல்

எந்தப்

பயனுமில்ைல.

அந்த ந லப்ப ரபுவ ற்கு ரூ.235/-ஐ மூன்று

மாதங்களுக்குள்
தவற னால்

ெசலுத்தேவண்டும்

அவனது

இரண்டு

ஏக்கர்

என்றும்,
ந லம்

ஏலமிடப்படும் என்றும் நீத பத தீர்ப்பளித்தார்.
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ைகய லிருந்த

ரூபாய்

மீத த்ெதாைகையத்
ஒருவரின்

த ரட்ட,

65
அவனது

ஆேலாசைனப்படி

ேபாக
நண்பன்

ேவைல

சம்பு கல்கத்தா நகருக்குப் ேபானான்.
புறப்பட்ட
அவனது
அேத

ரய லில்
15

அவனுக்கும்

வயது

ரய லில்

மகன்

ேவெறாரு

ேதடி
அவன்

ெதரியாமல்

கண்ைணயாவும்
ெபட்டிய ல்

கல்கத்தாவுக்கு வந்துேசர்ந்தான்.

ஏற

தந்ைதையத்

தனிேய தவ க்கவ ட அந்த 15 வயது ச றுவனுக்கு
மனது ேகட்கவ ல்ைல. அப்பாவும், மகனும் முன்ப ன்
அற முகமில்லாத அந்த ெபரிய நகரத்த ல் ேவைல
ேதடியைலந்தனர். இறுத ய ல் மகன் கண்ைணயா
ெதருேவாரம் ஷ

பாலீஷ் ேபாடும் ஒருவனிடம்

உதவ யாளனாக ேவைலக்குச் ேசர்ந்தான்.
ெதருேவார

ஷ

பாலீஷ்

ேபாடும்

அந்த

ெசருப்புத்

ைதக்கும் ெதாழிலாளி, சம்புைவ தனது ரிக்ஷாகார
நண்பனிடம் அற முகப்படுத்த iகரிக்ஷா இழுத்துப்
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ப ைழக்க உதவ ெசய்தான்.

க ராமத்த ல் ெசாந்த

ந லத்த ல் வ வசாயம் ெசய்துவந்த சம்பு, இப்ேபாது
iகரிக்ஷா இழுத்துப் ப ைழத்தான். ச ற துச ற தாகக்
க ைடத்த வருமானத்ைத ேசமிக்க ஆரம்ப த்தான்.
நீத மன்ற

உத்தரவுப்படி

சம்புவ ன்

ந லத்ைத

ஏலம் வ டுவதற்கான மூன்றாவது மாதக்ெகடுவும்
ெநருங்க க் ெகாண்டிருந்தது.
கணவைனயும்,
பார்வத யும்

மகைனயும்

அவர்கைளத்

ேதடி

கல்கத்தா

நகருக்கு ஒருநாள் வந்துேசர்ந்தாள்.
ஒரு சாைலவ பத்த ல் ச க்க
அவளது

உய ைரக்

மருத்துவச்

பார்க்க
பார்வத

படுகாயமைடந்தாள்.

காப்பாற்றத்

ச க ச்ைசக்கு,

ேதைவப்பட்ட

சம்பு

ேசமித்து

ைவத்த ருந்த பணம் முழுவதும் ெசலவாக வ ட்டது.
இனி

ந லத்ைத

அவர்களிடமில்ைல.
நடப்பது

நடக்கட்டும்
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சம்புவ ன் குடும்பம் ெசாந்த க ராமத்த ற்கு வந்து
ேசர்ந்தது.
சம்புவ ன்

மூன்று
இரண்டு

உத்தரவுப்படி

ஏலம்

மாதக்ெகடு
ஏக்கர்

முடிந்தவுடன்,

ந லமும்

வ டப்பட்டது.

நீத மன்ற
அவனுக்கு

கடன் ெகாடுத்த ந லப்ப ரபு ஹர்னாம்ச ங் தாகூேர
அவனது ந லத்ைத நீத மன்ற ஏலத்த ல் ைகப்பற்ற
அவன்ந லத்ேதாடு
ஒருநாள்

சம்புவ ன்

பஞ்சாைலக்கு

இரண்டு

ேதைவப்படும்

ெதாடங்க யைதப்
கங்கு,

ேசர்த்துக்ெகாண்டான்.

பார்த்த

ஏக்கர்

ந லத்த ல்

கட்டிடேவைலகள்
சம்புவ ன்

ெநஞ்சுவலியால்

தந்ைத

ெசத்துப்ேபானாhன்.

இறுத ய ல், இரண்டு ஏக்கர் ந லத்ைதயும் இழந்த
சம்பு, மைனவ ,; மகனுடன் மீண்டும் ேவைல ேதடிக்
கல்கத்தா நகரம் ேநாக்க ப் புறப்பட்டுச்ெசல்க றான்!
அவன் ப றந்துவளர்ந்த ஊருக்கு அவன் இனிேமல்
எப்ேபாதுேம

த ரும்ப வரப்

ரய ல்ந ைலயம்

ேபாகும்
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ஒருகாலத்த ல் ெசாந்தமாய ருந்த ந லத்த லிருந்து
ஒரு

ைகப்ப டி

மண்ைண

கணவன் சம்புைவ பார்வத
ெசல்க றாள்.

எடுத்து

கதற யழும்

ேதற்ற

அைழத்துச்

இந்த இறுத க்காட்ச யுடன் அந்தத்

த ைரப்படம்,

நம்

கண்கைள

குளமாக்க வ ட்டு

முடிவைடக றது.
ச றுந ல ஏைழவ வசாய கள்,
க ராமங்களில்

சந்த க்கும்

இந்த நாட்டின்
ெநருக்கடிகைள,

இன்னல்கைள, உைழப்புச் சுரண்டைல “சம்புவாக”
நடித்த பால்ராஜ் சஹானி அந்த பாத்த ரமாகேவ
மாற

தனது

படத்ைதப்

உச்சகட்ட

பார்த்த

குளமாக்க னார்.

நடிப்பாற்றல்

மக்களின்

மூலம்

கண்கைளக்

கல்கத்தா நகரத்த ல் iகரிக்ஷா

இழுக்கும் ெதாழிலாளியாக நடிக்கும் காட்ச கைளப்
படமாக்க, இயக்குனர் ப மல் ராய், படக்குழுைவ
கல்கத்தா

நகருக்கு

மாதத்த ற்குேமல்
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படமாக்க னார்.

iகரிக்ஷா இழுத்துச் ெசல்வது

தத்துரூபமாக
பால்ராஜ்

இருக்கேவண்டும்

சஹானி

iகரிக்ஷா

என்பதற்காக

ெதாழிலாளிகள்

அங்கம் வக க்கும் கம்யூனிஸ்ட் ெதாழிற் சங்கத்
ெதாழிலாளிகைளச் சந்த த்தார். இரவுேநரங்களில்
iகரிக்ஷா

ஓட்டுவதற்கு

இரண்ேட

நாட்களில்

பய ற்ச ெயடுத்துக் ெகாண்டார்.
ரிக்ஷாக்காரனாக நடித்த அவரது நடிப்பாற்றல்
உலகம்

முழுவதும்

வ மர்சகர்களால்

த ைரப்பட

ெபரிதும்

ரச கர்கள்,

பாராட்டப்பட்டது.

பால்ராஜூக்கு

ரிக்ஷாக்காரன்

பாத்த ரம்

மிகச்ச றப்பாக

அைமந்ததற்கான

ப ன்னணிக்

காரணத்ைத

பால்ராஜ்

தனது

த ைரயுலக

அனுபவங்கைள

எழுத ய ருக்கும்

“ேமாp

ப லிமி

என்ற

பத வு

ஆத்மகதா”

புத்தகத்த ல்

ெசய்த ருக்க றார்.
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“கல்கத்தா நகரில் ஒருநாள் இரவு படப்ப டிப்பு
ஒத்த ைகக்காக

ஒரு

ரிக்ஷா

ஸ்டான்டில்

உட்கார்ந்த ருந்ேதன். இதுவைர நடித்த நாைலந்து
படங்களும் எனக்கு முழுத் த ருப்த யளிக்கவ ல்ைல.
இந்த

பாத்த ரத்த ல்

நடிக்கப்

ேபாக ேறேனா

குழப்பமும்,

அச்சமும்,

ந ைறந்த ருந்தது.
முடியவ ல்ைல.

எப்படிச்
என்று

மனத ல்

படபடப்பும்,

ஒேர

சஞ்சலமும்

ேகார்ைவயாகச் ச ந்த க்கக்கூட
நள்ளிரவு

அமர்ந்து

ெகாண்டிருந்த

வயதுள்ள

ஒரு

ந ன்றான்.

ச றப்பாக

ரிக்ஷா

ரிக்ஷாவ ல்

என்னிடம்
ஓட்டி

ஒல்லியான

ந ைறந்த வாடிய முகம்.

ேநரம்

நடுத்தர

அருக ல்

உடல்,

வந்து

சுருக்கங்கள்

ஐயா, இங்கு என்ன

நடக்க றது என்று ேகட்டான். ச னிமா படப்ப டிப்புப்
பற்ற யும், ேதா ப கா ஜமீன் த ைரக்கைதையயும்
சுருக்கமாக

அவனுக்குப்

ெசான்ேனன்.
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நான்தான் நடிக்க ேறன் என்பைதயும் ெசான்ேனன்.
அவனது

கண்களிலிருந்து

தாைரதாைரயாக

கண்ணீர்

ெகாட்டியது.”

“ஐயா,

நீங்கள்

ெசாந்தக்

கைத…

நடிக்கப்ேபாவது
ஆம்.
கடன்
இருந்த

என்னுைடய

பீஹாரில் என் ெசாந்த ஊரில் வட்டிக்கு
வாங்க ேனன்.
இரண்டு

எனக்குச்

ஏக்கர்

ந லமும்

ெசாந்தமாக
எங்களூர்

பண்ைணயாரிடம் அடமானத்த லிருக்க றது.

என்

ந லத்ைத மீட்பதற்காக பத ைனந்து வருடங்களாக
கல்கத்தா ெதருக்களில் ரிக்ஷா ஓட்டிப் ப ைழத்துக்
ெகாண்டிருக்க ேறன்.

நான் சாவதற்குள் என்

ந லத்ைத மீட்ேபனா என்பது சந்ேதகந்தான்” என்று
ெபருமூச்சு

வ ட்டுக்

ெசான்னான்.

ெகாண்ேட

வருத்தத்துடன்

த ரும்ப ப் ேபாகும்ேபாது “ ஐயா

இது என் கைத….

ஐயா இது என் கைத” என்று

ேதம்ப த்ேதம்ப அழுதுெகாண்ேட என்னிடமிருந்து
வ ைடெபற்றான். என் ெநத்த ய ல் ஒரு சுத்த யால்
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அவன் அடித்ததுேபால் நான் அத ர்ச்ச யைடந்ேதன்.
என்

அடிமனத லிருந்து

குரல்

ேகட்டது.

இனியும்

நடிப்புக்

துயரங்கைள,

ெகாடுைமகைள

ெகாண்டிருக்கும்

நாட்டில்
படும்

உலகத்துக்குச்

இப்படிெயாரு

வாய்ப்பு

துன்பத்த ல்

உழன்று

க ைடத்த ருக்க றது…
சைதயுமாக

இந்த

ஏைழவ வசாய கள்

உனக்கு

ஒரு

கைலையப்பற்ற

ேயாச க்காேத.

ேகாடிக்கணக்கான
ெசால்ல

அசரிரியாக

இந்த

வ வசாய ைய

மக்களுக்கு

நீ

காட்ட

ரத்தமும்,

ேவண்டாமா

உனக்கு அந்த ெபாறுப்ப ல்ைலயா” என்று அந்த
குரல் என்ைன உசுப்ப யது.
சற்றுமுன்
என்

ந ன்ற ருந்த

உய ரில்,

என் முன்னால்

அந்த

உள்ளத்த ல்,

ரிக்ஷாக்காரன்
நாடிநரம்புகளில்

கலந்தான். நான் அவைன அப்படிேய உள்வாங்க க்
ெகாண்ேடன்.
நடிப்புக்கைலய ன்
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நான்

ச ந்த க்க

நான்தான்

ேவண்டிய

அந்த

பீஹார்

என்ற உணர்வு ேமேலாங்க
கைலைய

நான்

அவச யேமய ல்ைல.
ஏைழ

வ வசாய

ந ன்றது.

நடிப்புக்

புத்தகங்களிலிருந்து

ெகாள்ளவ ல்ைல.

கற்றுக்

ந ஜவாழ்க்ைகய ல் என் கண்

முன்னால் நடமாடும் என் நாட்டின் ஏைழஎளிய
மக்களிடமிருந்து கற்றுக்ெகாண்ேடன்.”

என்று

பத வு ெசய்த ருக்க றார்.
“பால்ராஜ்

சஹானி

நடிக்கவ ல்ைல.
ஒரு
என்று

ஒரு

ஏைழ

ரிக்ஷாகாரனாகேவ
அமிர்த

பஜார்

இந்த

படத்த ல்

வ வசாய யாக,

வாழ்ந்த ருக்க றார்”

பத்த ரிக்ைகய ல்

ஒரு

த ைரப்பட வ மர்சகர் எனது நடிப்ைபப் பாராட்டி
எழுத ய ருந்தார்.

இந்த

பாராட்டு

எனக்கல்ல.

கல்கத்தா ெதருவ ல் நான் சந்த த்த அந்த நடுத்தர
வயது

ஏைழ

அவன்தான்

ரிக்ஷாக்காரனுக்ேக
என்

www.Kaniyam.com

கண்கைளத்
145

ெசாந்தம்.
த றந்தவன்.

FreeTamilEbooks.com

ேசாவ யத்
எனது
ஒரு

ரஷ்யாவ ல்

நடிப்ைபக்

த ைரப்படத்

இந்த

கண்டு

உணர்ச்ச வசப்பட்ட

தயாரிப்பாளர்

ஏைழவ வசாய ைய

கண்

த ைரப்படத்த ல்
“இந்த யாவ ன்

முன்னால்

ெகாண்டு

வந்து ந றுத்த ய ருக்க றீர்கள்” என்று மனந்த றந்து
பாராட்டினார்.
ஏைழ

இந்த பாராட்டும், புகழும் அந்த

ரிக்ஷாக்காரனுக்ேக

இந்த யாவ ல்,
துயரம்

இன்னும்

ேசரும்.

இவர்களின்
ெதாடர்க றது,

சுதந்த ர
வாழ்க்ைகத்

முடியவ ல்ைல

என்பேத நாமைனவரும் கவைலப்பட ேவண்டிய
வ ஷயமாகும்.:”
“இந்த உலகத்ைத வ ட்டு நான் மைறயும்ேபாது
நான் இந்த படத்த ல் நடித்தைத ந ைனவுபடுத்த ப்
ெபருைமப்பட்டுக்

ெகாள்ேவன்.”

என்று

பால்ராஜ் உருக்கமாகப் பத வு ெசய்த ருக்க றார்.
உள்நாட்டிலும்,

ெவளிநாடுகளிலும்

த ைரப்பட

வ ழாக்களில் இந்த த ைரப்படம் பல வ ருதுகைளப்
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ெபற்று பால்ராஜூக்கு புகைழத் ேதடித் தந்தது.
இதற்குக்

காரணமாய ருந்த

அந்த

ஏைழ

ரிக்ஷாக்காரனுக்கு பால்ராஜ் இந்தளவுக்கு நன்ற
ெதரிவ த்த ருக்க றார். ஆம். அவர் நடித்த அத்தைன
படங்களின் கைதகளும் கற்பைனக் கைதகளல்ல.
நம் கண் முன்னால் நடமாடும் ந ஜ மனிதர்கேள !
“கரம் ஹவா” (அனல் காற்று) 1972 ஆம் ஆண்டு
ப ற்பகுத ய ல் படப்ப டிப்பு ெதாடங்கப்பட்டு 1973
ஆம்

ஆண்டு

த ைரக்கு
ேசர்ந்த

ஏப்ரல்

மாதக்கைடச ய ல்

வந்தது.
ப ரபல

இயக்கத்த ல்

கர்நாடக

நாடக

மாந லத்ைதச்

இயக்குனர்

தயாரானது.

படம்

M.S.சத்யூ

த ைரக்கைதைய

ப ரபல கம்யூனிஸ்ட் எழுத்தாளர் ைக@ப ஆஸ்மி
(ப ரபல

இந்த

நடிைக

தந்ைத)

எழுத ய ருந்தார்.

ஷப்னா

ஆஸ்மிய ன்

இந்த ய

நாட்டின்

ப ரிவ ைனய ன்ேபாது பாக ஸ்தான் ெசல்லாமல்,
இந்த

நாட்டிேலேய
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நடுத்தர ெதாழிற்சாைல உரிைமயாளர் சந்த த்த
துயரங்கைளச்

ெசால்லும்

த ைரப்படம்தான்

இந்த

கைதய து.

இந்த

மகத்தான

மக்கள்

கைலஞர் பால்ராஜ் சஹானிய ன் கைடச ப் படம்.
படம் த ைரக்கு வருவதற்கு இரண்டு வாரங்கள்
முன்னேர, சஹானி 1973 ஏப்ரல் 13 ஆம் நாள் 59
வயத ல் அகால மரணமைடந்தார்.
த ைரக்கைதச் சுருக்கம்:
உத்த ரப்ப ரேதச

மாந லம்,

ஆக்ரா

நகரில்

மீர்ஸh சேகாதரர்கள் பல வருடங்களாக காலணி
தயாரிக்கும்

ெதாழிைலச்

ெசய்துவருக றார்கள்.

இரு சேகாதரர்களில் அண்ணன் ஹலீம் மீர்ஸh,
இந்த ய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்ச ய ன் உத்தரப்
ப ரேதச
ஒருவர்.
சஹானி)

மாந லத்த ன்
தம்ப
காலணி
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சறய

கம்பனிையக்

கவனித்துக்

ெகாள்க றார்.

அவருக்கு பாஹர் மற்றும் ச க்கந்தர் என்று இரு
மகன்கள்.

மூத்த மகன் பாஹர், அப்பா சலீம்

மீர்ஸhவ ன் ெதாழிலுக்கு உதவ யாக இருக்க றான்.
இைளய மகன் ச க்கந்தர் கல்லூரிய ல் படித்துக்
ெகாண்டிருந்தான்.
முஸ்லீம்

லீக்

கட்ச ய லிருந்த

அண்ணன்

ஹலீம் மீர்ஸh நாட்டின் ப ரிவ ைனக்குப்ப ன்னர்
பாக ஸ்தான், கராச்ச நகருக்கு இந்த ய அரசுக்குத்
ெதரிவ க்காமல்

ரகச யமாகக்

“இந்த யாவ ல்

இனிேமல்

குடிெபயர்க றார்.
இஸ்லாமியருக்கு

எத ர்காலம் இல்ைல, என்ேனாடு பாக ஸ்தானுக்கு
வந்துவ டு” என்று தம்ப சலீைமயும் வற்புறுத்த ப்
பார்த்தார்.

ஆனால்

ேயாசைனைய

ஏற்கவ ல்ைல.

மண்

ஆக்ராைவ

சலீம்,

அண்ணனின்
தான்

வ ட்டுவ ட்டு

ப றந்த

மதத்த ற்காக

நாட்ைடவ ட்டு ெவளிேயறமாட்ேடன் என்று மறுத்து
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வ ட்டார். மீர்ஸh சேகாதரர்களில் அண்ணன் ஹலீம்
ரகச யமாக

பாக ஸ்தானுக்கு

ஆக்ராவ ேலேய

குடிெபயர்ந்ததால்,

தங்க வ ட்ட

முஸ்லீம்

சமுதாய

மக்களிைடேய மீர்ஸh குடும்பத்துக்கு அவப்ெபயர்
ஏற்பட்டது.

ேமலும் ச ல முஸ்லீம் வணிகர்களும்,

நடுத்தர ெதாழில்முைனேவார்களும் த டீர்த டீெரன
இரேவாடு

இரவாக

பாக ஸ்தானுக்கு

இந்த யாைவவ ட்டு,

குடிெபயர்ந்து

இதனால்

முஸ்லீம்

வணிகர்களும்,

ெதாழில்முைனேவார்களுக்கும்
வங்க கள்

கடன்

கடன்ெபற்றவர்கள்

ெசன்றனர்.

ெகாடுப்பைத
த டீெரனப்

ஆக்ரா

நகர

ந றுத்த வ ட்டன.
பாக ஸ்தானுக்கு

ஓடி வ ட்டால் ெகாடுத்த கடைன இழந்து வ டுேவாம்
என்று வங்க அத காரிகள் அச்சப்பட்டனர்.
சலீம்

நடத்த வந்த

கம்பனிக்கும்

வங்க கள்

ெகாடுக்க மறுத்தன.
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நடத்துவதற்கு
மீர்ஸh

ந த வசத ய ல்லாமல்

சலீம்

நடத்த வந்த

ெதாழிலில்

அவருக்குப்

ெபரும்ப ன்னைடவும்,

நட்டமும்

ஏற்பட்டது.

முன்னனுமத

ெபறாமல்

இந்த ய

அரச ன்

அண்ணன்

ஹலீம்

ரகச யமாக

பாக ஸ்தான்

ெசன்று வ ட்டதால் அவர்களுக்குப் பூர்வீகமாகச்
ெசாந்தமாய ருந்த ெபரிய வீட்ைடயும் இந்த ய அரசு
ைகயகப்படுத்த க்ெகாண்டது.
வீட்டின்

பத்த ரம்

ஏெனனில், அந்த

பாக ஸ்தானுக்கு

ஓடிப்ேபான

அண்ணன் ஹலீம் ெபயரில் இருந்தது.

தம்ப

சலீம் மீர்ஸh குடும்பம் நடுத்ெதருவ ல் ந ன்றது.
காலணி தயாரிக்கும் ெதாழிலும் நச ந்து ேபாய்,
பூர்வீக

வீட்டிலிருந்தும்

ெவளிேயற்றப்பட்டதால்

ெவறுத்துப்ேபான சலீமின் மூத்தமகன் பாஹரும்
தனது மைனவ , குழந்ைதகளுடன் பாக ஸ்தானுக்கு
குடிெபயர்ந்தான்.
வாழ்வாதாரத்ைத
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வயதான

தாய்,

முடித்துவ ட்டு
இைளயமகன்

கல்லூரிப்

ேவைல

படிப்ைப

ேதடிக்ெகாண்டிருந்த

ச க்கந்தர்

ஆக ேயாருடன்

ேவறு

ஊருக்குப்ேபாக ஆக்ரா ரய ல் ந ைலயத்துக்குச்
ெசன்றுெகாண்டிருக்க றார்.
ேபரணிய ல்
“ேவைல

வழிய ல்

மாணவர்கள்,

ேவண்டும்,

ஒரு

இைளஞர்கள்

ேவைல

க ைடக்கும்வைர

அரசு ந வாரணம் ெகாடுக்க ேவண்டும்” என்று
முழக்கமிட்டுச் ெசல்க றார்கள்.
இைளஞர்கள்

ேபரணிய லிருந்த

ச க்கந்தருடன்

ஒன்றாகப்

படித்தவர்கள்.

அவர்கள்

ச க்கந்தைர

அைடயாளங்கண்டு

அந்தப்

ேபரணிய ல்

கலந்துெகாள்ள

அைழக்க றார்கள்.

மகன்

ச க்கந்தைர அந்தப் ேபரணிய ல் கலந்துெகாள்ள
அனுப்புக றார் சலீம். வயதான தாயாைர ேவெறாரு
நண்பர்

வீட்டில்

பாதுகாப்பாக

வ ட்டுவ ட்டு,

அவரும் அந்தப் ேபரணிய ல் கலந்துெகாள்க றார்.
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புத யநம்ப க்ைகயுடன் ஆக்ராவ ேலேய சலீம் மீர்ஸh
வாழ்க்ைகைய மீண்டும் ெதாடங்குக றார் - என்ற
கைடச க் காட்ச ேயாடு படம் முடிக றது.
“நாட்டின்

ப ரிவ ைனக்குப்

ப ன்னரும்

மதத்த ன் காரணமாக பாக ஸ்தான் ெசல்லாமல்
ேதசபக்த யுடன் இந்த யாவ ல் தங்க வ ட்ட முஸ்லீம்
வணிகர்கள்,

நடுத்தர

ெதாழில்

புத தாக

வ டுதைலயைடந்த

அரச ன்

உதவ களும்

முைனேவார்

இந்த

நாட்டில்

க ைடக்காமல்

பட்ட

கஷ்டங்கைளச் ெசால்லும் இந்த த ைரப்படத்த ல்
பால்ராஜ் சஹானி “சலீம் மீர்ஸh” பாத்த ரமாகேவ
மாற

தனது

பண்பட்ட,

தரமான

மக்களின் கண்கைளக் குளமாக்க னார்.
இைளஞர்கள்
த ண்டாட்டப்

சந்த க்கும்
ப ரச்சைன

படித்த

ேவைலய ல்லாத்

இந்த

முதன்முதலாகப் ேபசப்பட்டது.

நடிப்பால்

த ைரப்படத்த ல்
அரச ன் தவறான

ெகாள்ைககைளயும்,

த ட்டங்கைளயும்
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நைடெபற்ற

ேபாராட்டங்கள்

மதேவறுபாடு,

ெமாழி, இனம், எல்ைலகைளத் தாண்டி மக்கைள
ஒன்றுபடுத்துக றது” என்று இந்த படம் ேபச யது.
மத்த ய

அரச ன்

தணிக்ைகக்குழுவ டம்

சான்ற தழ் ெபறுவதற்காக அதன் தைலவருக்கும்,
குழு

உறுப்ப னர்களுக்கும்

ேபாட்டுக்

இந்த

த ைரப்படம்

காட்டப்பட்டது.

ைமயக்கருத்ைதக்

கைதய ன்

கண்டு

அத காரிகள்

அஞ்ச னார்கள். த ைரய டப்படும் ச ல நகரங்களில்
மதக்கலவரம் ஏற்படலாம் எனவும் பயந்தார்கள்.
இதன்

காரணமாக,

தணிக்ைகச்
ந றுத்த

சுமார்

சான்ற தழ்

எட்டு

மாதங்கள்

வழங்காமல்,

ைவத்தார்கள்.

ஆனால்,

படத்ைத

இயக்குனர்

ஆ.ளு.சக்யூவும், கைலஞர் பால்ராஜ் சஹானியும்
கூட்டாக
அரசு

இைணந்து

த ைரப்படத்ைத

அத காரிகள்,

த ைரப்பட

பத்த ரிக்ைகயாளர்கள்,

வ மர்சகர்கள்
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மீண்டும் த ைரய ட்டுக் காட்டினார்கள்.

படத்த ற்கு

சான்ற தழ் வாங்குவத ல் ெவற்ற யும் ெபற்றார்கள்.
பரிேசாதைன முயற்ச யாக இந்த த ைரப்படத்ைத
முதலில்

ெபங்களூரு

சங்கீத்”

இரு

ரிலீஸ்

நகரம்

“சாகர்

மற்றும்

த ைரயரங்குகளில்

ெசய்ய

மத்த ய

அனுமத யளித்தது.

மட்டும்

தணிக்ைகக்குழு

மதக்கலவரம்

ஏற்பட்டால்

படத்துக்கு ெகாடுக்கப்பட்ட தணிக்ைகச் சான்ற தழ்
ரத்து

ெசய்யப்படும்

-

என்று

ந பந்தைன

வ த க்கப்பட்டது.
“ேதசீய

ஒற்றுைமைய

மதநல்லிணக்கக்
ப டித்தும்,

வலியுறுத்த யும்,

ெகாள்ைகைய

படித்த

உயர்த்த ப்

இைளஞர்களுக்கு

உரிய

ேவைலவாய்ப்புகைள அரசு உருவாக்க ேவண்டிய
அவச யம் குற த்தும், இந்த யாவ ேலேய தங்க வ ட்ட
இஸ்லாமிய
ேதசபக்த

ச றுபான்ைமய ன
பற்ற யும்,

www.Kaniyam.com

மக்களின்

ெதாைலேநாக்கமில்லாத
156

FreeTamilEbooks.com

அரச ன் த ட்டங்கைள வ மர்ச த்தும் இந்த கரம்
ஹவா

த ைரப்படம்

என்று

மிகச்ச றப்பாக

ேபசுக றது”

பத்த ரிக்ைகயாளர்களும்,

படத்ைதப்

பார்த்த மக்களும் வரேவற்றுப் பாராட்டினார்கள்.
ெபங்களூரு
க ைடத்த

நகரமக்களிைடேய

ெபருத்த

படத்தயாரிப்பாளர்
ெபற்று

ஆதரவால்

படத்துக்குக்

உற்சாகமைடந்த

தணிக்ைகக்குழு

பம்பாய ல்

த ைரய ட

அனுமத

ஏற்பாடுகைளச்

ெசய்தார். “இந்தப் படம் ேதசவ ேராதப் படெமன்றும்,
பாக ஸ்தான் ஆதரவுப் படெமன்றும்,” பால் தாக்கேர
எத ர்ப்புத் ெதரிவ த்தார்.

படம் ெவளிய டப்படும்

த ைரயரங்குகைள முற்றுைகய டும் ேபாராட்டத்ைத
ச வேசனாக் கட்ச ய னர் அற வ த்தார்கள்.
ச வேசனாத் தைலவர் பால் தாக்கேரவுக்கும்,
மற்ற

அரச யல்கட்ச ப்

பத்த ரிக்ைகயாளர்களுக்கும்
த ைரப்படம்

ச றப்புக்
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காட்டப்பட்டது.

அவர்கள் எத ர்ப்பும் வ லக யது.

த ைரப்படத்ைதப்
மிகவும்

பார்த்த

பாராட்;டி

இந்த யாவ ன்
ெவளியாக
பாரிஸ்

அவர்கள்

வரேவற்றார்கள்.

முக்க ய

மக்களின்

நகரில்

கைதைய
ப ன்னர்,

நகரங்களில்
வரேவற்ைபப்

“ேகன்ஸ்

சர்வேதச

படம்

ெபற்றது.
த ைரப்பட

வ ழாவ லும், ஹாலிவுட்டில் ஆஸ்கார் த ைரப்பட
வ ருது

ேபாட்டிய லும்”

ச றப்ைபப்

பங்ெகடுத்துக்

ெபற்றது.

இந்த த்

ெகாண்ட
த ைரப்பட

வரலாற்ற ல் பால்ராஜ் நடித்த “ேதா ப கா ஜமீன்”
(இரண்டு

ஏக்கர்

இன்றுவைர
ெகாண்ட

“கரம்

ேபசப்படுக றது!

கைதக்காகவும்,

நடிப்புக்காகவும்
புத ய

ந லம்)

இந்த

படங்களாக

சமூக
ேதர்ந்த

இரண்டு

இயக்குனர்களுக்கும்

வழிகாட்டும்

ஹவா”

வும்

க்கைற
எதார்த்த

படங்களும்,

நடிகர்களுக்கும்

இருப்பதுடன்,

பு{னா

த ைரப்படக் கல்லூரிய ல் த ைரப்படக்கைலையப்
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பய லும்

மாணவர்களின்

பாடத்த ட்டத்த லும்

ேசர்க்கப்பட்டுள்ள ெபருைம பைடத்ததாகும் !
காபூலிவாலா
அப்துல்
மற்றும்

ரகுமான்

பாதாம்

ேபரிட்சம்பழம்,

முந்த ரி

பருப்புகைள

வ ற்கும்

ச று

வ யாபாரி.

அவனுக்குச்

ெசாந்த

ஊர்,

ஆப்கானிஸ்தான்

நாட்டின்

கல்கத்தாவ ல்
பழங்கைளயும்,
ெசய்து

தைலநகரம்

வீடுவீடாகச்

ெசன்று

ெகாட்ைடகைளயும்

வருக றான்.

ஒரு

அந்தப்

வ ற்பைன

வாடைக

தனியாகத்

தங்க ய ருக்க றான்.

அவனுக்கு

ஐந்து

வயத ல்

அவன்

அந்தச்

அம்மாவ ன்

வந்த ருந்தான்.

ஒரு

மகளுண்டு.
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பாதுகாப்ப ல்
எப்ேபாதும்
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காபூலில்

குழந்ைத ப றந்தவுடன் அவன் மைனவ
ேபானாள்.

காபூல்.

இறந்து

ரஹ்மான்,
வ ட்டுவ ட்டு

தனது

மகளின்
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ந ைனவாகேவ இருந்தான்.
காபூலிவாலாவ ன்
வடேமற்கு
ேசர்ந்த

உைட,

எல்ைலப்புற
பட்டாணியர்

ேபாலிருக்கும்.

பஞ்சாப்

மாகாணத்ைதச்

அணியும்

உைடையப்

முறுக்க வ டப்பட்ட

காதுவைர

நீண்ட ெபரியமீைச தைலய ல் குஞ்சம் ைவத்த
ெதாப்ப ,

முழுக்ைகச்சட்ைட,

அதற்குேமல்

ைகய ல்லாத இடுப்புவைர மட்டும் நீண்டிருக்கும்
ேமல்ேகாட்டு,

ெதாளெதாள

கூர்ைமயான
பூட்ஸ்.
ெதருவ ல்

ைபஜாமா

முைனயுைடய

இந்த

ச ன்னஞ்;ச று

இறுக்கமான

உைடயலங்காரத்த ல்

நடந்து

வருவைதப்

குழந்ைதகள்,

மற்றும்
அவன்

பார்த்தாேல

ச றுவர்

ச றுமிகள்

பயந்துேபாய் வீட்டுக்குள் ஓடிஒளிவார்கள். அழும்
குழந்ைதகைளத் தாய்மார்கள் “காபூலிவாலாவ டம்
ப டித்துக்

ெகாடுத்து

பயமுறுத்துவது
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பார்த்து

பயப்படாமல்

ச ரிக்கும்

ஒேர

ேநருக்கு

ச றுமி

ேநர்

பார்த்து

“மினி”

அவளுக்கு

ஐந்து

வயத ருக்கும்.

காபூலில்

வ ட்டுவ ட்டு

வந்த

தனது

ேபாலேவ

இருந்தாள்

மினி.

மகைளப்

மினிையப்

பார்க்கும்

ேபாெதல்லாம்

ரஹ்மானுக்கு மிகுந்த மக ழ்ச்ச ேயற்படும். அவன்
மகேளாடு

உைரயாடுவதுேபால

மினியுடன்

ச ரித்துப்ேபச மக ழ்வான். அந்த ச றுமிய ன் வீட்டுத்
த ண்ைணய ல அமர்ந்து அவளுக்குக் கைதகள்
ெசால்வான்.

மினிக்கு இனிப்புப் பலகாரங்கள்,

ெபாம்ைமகள்
மினிய ன்
மகைளக்
தைடயாக

வாங்க வந்து

ெபற்ேறாரும்

தங்கள்

ெகாஞ்சுவதற்கு

ெகாடுப்பான்.
ஐந்து

வயது

ரஹ்மானுக்குத்

இருக்கவ ல்ைல.

நாட்படநாள்பட

ரஹ்மானுக்கும் ச றுமி மினிக்கும் இைடய லான
அன்பும், பாசமும், நட்பும் வளர்ந்ேதாங்க ய ருந்தது.
கல்கத்தா

நகர

www.Kaniyam.com

வாழ்க்ைகய ல்
161

ரஹ்மானுக்குக்

FreeTamilEbooks.com

க ைடத்த ஒேர சந்ேதாஷம் - ச றுமி மினிய ன்
பாசமும், அன்பு மட்டுேம !
ரஹ்மான

ஒருச ல

ெபாருட்கைள
அவனிடம்

வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு

கடனுக்கு
கடனுக்கு

வ ற்பதும்
ேபரிட்சம்

வழக்கம்.
பழங்கள்,

முந்த ரிப் பருப்புகள் வாங்க ய ருந்த ஒருவனிடம்
ஒருநாள்

ரஹ்மான்

பத ெனட்டு

பாக்க ைய வற்புறுத்த க் ேகட்டான்.
ெகாடுக்காததுடன்,
முன்னிைலய ல்

அவன்
“ச றுமி

மினிய ன்

ரூபாய்
பணத்ைத
நாலுேபர்
தாயுடன்

ரஹ்மான், தகாத கள்ள உறவு ைவத்த ருப்பதாக”
அபாண்டமாகப் பழி சுமத்த னான். ஆத்த ரமைடந்து
ரஹ்மானுக்கும்
வாக்குவாதம்
முடிந்தது.
தகராறு
ேபானான்.

அவனுக்குமிைடய ல்
ஏற்பட்டு

ைககலப்பு,

அடிதடிய ல்

கடைனத் த ருப்ப க் ெகாடுக்காமல்
ெசய்தவன்

காயம்பட்டு

ெசத்துப்

ரஹ்மான் மீது ெகாைல வழக்கு
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நடந்தது.

ஆத்த ரத்த ல்

ெகால்லப்பட்டதால்

நடந்த

சண்ைடய ல்

ரஹ்மானுக்கு

நீத மன்றம்

பத்தாண்டு ச ைற தண்டைன மட்டுேம ெகாடுத்துத்
தீர்ப்பு

வழங்க யது.

தனது

மகைளயும்,

காபூலில்
கல்கத்தா

இருக்கும்
நகரச்ச றுமி

மினிையயும் ரஹ்மான் நாள்ேதாறும் ந ைனத்து
ந ைனத்து வருந்த ச ைறய ல் காலம் தள்ளினான்.
காலச்சக்கரம் சுழன்றது.
பத்தாண்டுகள்

ச ைறவாசம்

வ டுதைலயைடந்த
வீட்ைட

ேநாக்க

வழிய ல்

வந்து

மினிய ன்

சந்த த்தார்.
நடந்து

ரஹ்மான்,

மினிய ன்

ெகாண்டிருந்தான்.

தந்ைத

மினிக்கு

முடிந்து

ரஹ்மாைனச்

த ருமண

ெகாண்டிருப்பதாகவும்,

ஏற்பாடுகள்
இப்ேபாது

ரஹ்மான் மினிையச் சந்த க்க வந்தால் மணமகன்
ெபற்ேறாருக்கு
வருெமன்றும்,
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அவன்

மகைளயும்

மூன்று

அைழத்துக்

மாதங்கழித்து

மினிய ன்

த ருமண

வந்து

ெகாண்டு

நைடெபறப்ேபாகும்

வ ழாவ ற்கு

ரஹ்மான்

கலந்துெகாள்ளும்;படி

கூறுக றார்.

ேயாசைன

அதுமட்டுமல்ல,

ரஹ்மான்

காபூலுக்கு ெசன்று த ரும்ப வழிச்ெசலவுக்கு ஒரு
ெதாைகையயும் ெகாடுத்தனுப்புக றான் மினிய ன்
தந்ைத!
கலந்து

மினிய ன்

த ருமண

ெகாள்ளப்ேபாகும்

மக ழ்ச்ச யுடனும்,

ந கழ்ச்ச ய ல்

நாைள

ஆனந்தக்

எண்ணி

கண்ணீருடன்

ரஹ்மான் தனது ெசாந்த ஊர் காபூைல ேநாக்க ப்
பயணமாக றான்.

இத்துடன் தாகூரின் கைத

முடிவைடக றது.
இந்த

ச றுகைதைய

தாகூர்

1892

ஆம்

ஆண்டில் எழுத ப் புகழ்ெபற்றார். ஆஙக லத்த லும்,
இந்த யாவ ன்

பல்ேவறு

ெமாழிகளிலும்

ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட ெபருைமக்குரிய ச றுகைத!
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வங்காள
ெபற்ற

மக்களிைடேய

இந்த

மிகுந்த

ச றுகைத

1957

வரேவற்ைபப்
ஆம்

ஆண்டில்

வங்க ெமாழிய ல் “காபூலிவாலா” என்ற ெபயரில்
த ைரப்படமாக

ெபரும்ெவற்ற ையப்

ெபற்றது.

இேத கைத மீண்டும் 1961ஆம் ஆண்டில் இந்த ய ல்
த ைரப்படமாக யது.
பால்ராஜ்

சஹானி

“காபூலிவாலா ரஹ்மானாக”
நடித்து

தனது

பண்பட்ட

உணர்ச்ச கரமான நடிப்பால் மக்கைளக் கவர்ந்தார்.
நாடுகளின் எல்ைலகள்,

மதம்,

இனம்,

ெமாழி

எல்ைலகைளயும் தாண்டி குழந்ைதகளின் நட்பும்,
பாசமும்,

அன்பும் மனிதர்கைளக் கட்டிப்ேபாடும்

ேபராற்றல்

மிக்கது

என்ற

கருத்ைதத்

தாகூர்

இந்தக் கைதய ல் அழுத்தமாகச் ெசால்லிய ருந்தார்.
இந்த த ைரப்படத்த ன் தயாரிப்பாளர் ப மல் ராய்.
இயக்குனர் ேஹமந்த குப்தா.
பம்பாய்

நகரத்த ல்

ெதாழிலாளர்கள்,

ச றுவ யாபாரிகளுக்கு வட்டிக்கு கடன் ெகாடுக்கல்
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-

வாங்கல்

ெதாழிைல

ஆப்கானிஸ்தான்
அவர்கைளப்
அல்லது

நடத்த

நாட்ைடச்

பம்பாய்

ச லர்

ேசர்ந்தவர்கள்.

மக்கள்

காபூலிவாலாக்கள்

வந்த

பட்டாணியர்கள்

என்று

அைழத்து

வந்தனர். த ைரய ல் தனது பாத்த ரம் எடுப்பாகவும்,
நடிப்பு

ச றப்பாகவும்

சஹானி

கடுைமயாக

அைமய
உைழத்தார்.

பால்ராஜ்
பம்பாய்

நகரத்த ல் ஒருச ல பட்டாணியர்கள் குடிய ருந்த
பகுத களுக்குச்

ெசன்றார்.

அவர்களணியும்

உைடகைளத்

ைதத்துக்ெகாண்டார்.

உட்காருவது,

உண்ணுவது

பாவைனகைளக்
கற்றுக்ெகாண்டார்.

மற்றும்

கவனமாக

அவர்கள்
நைடயுைட

உற்றுேநாக்க க்

காபூலிவாலா படம், அவரது

கடும்உைழப்புக்கு ெபரும்புகைழப் ெபற்றுத் தந்தது
!
ேமலும் ச ல த ைரப்படங்கள்
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ஹம் ேலாக் (நம்முைடய மக்கள்) சாதாரண
மத்த யதரக் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு இைளஞன்
கல்லூரி படிப்பு முடிந்தும் ேவைல க ைடக்காமல்
இந்த

சமூகத்த ல்

ெசால்லும்

சந்த க்கும்

படம்.

ேநர்ைமயான
நடித்த படம்.

சவால்கைளச்

ஹல்சல்

(கலகம்)

ச ைறயத காரியாக

பால்ராஜ்

“ச ைறக்கூடம், ச ைறவாச கைளத்

த ருத்தும்

சீர்த்த ருத்தப்பள்ளியாக

ேவண்டும்”

என்று

ேபாராளி நீத பத

மைறந்த

ெபரும்ெவற்ற ையப்
படம்.

படும்

இருக்க

மனிதஉரிைமப்

V.R.கிருஷ்ணையர் ெசான்ன

கருத்ைத வலியுறுத்தும் படம்.
அகத கள்

ஒரு

ெபற்ற

வணிகரித ய ல்

படம்

வக்த்

ேவதைனையச்

(வ த ).

ெசால்லும்

முதன் முைறயாக அன்ைறய காலத்த ல்

முன்னணி நட்சத்த ரங்கள் ராஜ்குமார், சுனில்தத்,
சச கபூர்;, சாதனா மற்றும் ஷர்மிலா தாகூருடன்
பால்ராஜ்

இைணந்து
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ெவற்ற ப்படம்

(1965)

பூகம்பத்தால்

ச தற

ெவவ்ேவறு த ைசகளில் ச தற ப்ேபான அண்ணன்
தம்ப கள் குடும்பங்கள் பல வருடங்கள் கழித்து
ஒன்று ேசரும் குடும்பக்கைத. தர்த்த -க -லால் : 1943
– 44 ஆம் ஆண்டுகளில் ஒன்றுபட்ட வங்கத்த ல்
ஏற்பட்ட

ெகாடூரமான

பஞ்சத்ைதயும்,

இருபது

லட்சம் மக்கள் ஆங்க ேலயர் ஆட்ச ய ல் மாண்ட
அவலத்ைதயும்,

வங்கத்த ன்

வ வசாய கள்

வாழ்வாதாரத்ைத

கல்கத்தா

நகரத்ெதருக்களில்

கடற்கைரேயார
இழந்து

அனாைதகளாக

அைடக்கலம் புகுந்து அல்லல்பட்டு மரணமைடந்த
கைத.

மக்கைளக்

அன்னியராட்ச ய ன்
ச த்தரித்த

படம்

புதல்வர்கள்)
நாடகமன்றேம
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முடியாத

ைகயாலாகாதத்தனத்ைத

“தர்த்த

இந்த யக்

தைலைமய ல்

காப்பாற்ற
க

லால்”

(பூமிய ன்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

இயங்க ய
தயாரித்த
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இயக்குனரும்,

கதாச யருமாகப்

புகழ்ெபற்ற

K.A.அப்பாஸ் இயக்கத்த ல் பால்ராஜ் சஹானியும்,
மைனவ தமயந்த யும் இைணந்து நடித்த படம்.
ேசாவ யத்
ப லிம்ஸ்”

ரஷ்யாவ ன்

படந றுவனம்,

“மாஸ்

இந்த யப்

படத்

தயாரிப்பாளர்களுடன் கூட்டாக இைணந்து ரஷ்ய
ெமாழிய லும்,

இந்த

ெமாழிய லும்,

த ைரப்படம் “பரேதச ”.

தயாரித்த

14 ஆம் நூற்றாண்டில்

இந்த யாவுக்கு முதன் முதலாக வந்த ரஷ்ய வணிகர்
அபனாஸ்வ ந க தாவ ன் வாழ்க்ைகக் கைதையச்
ெசால்லும் த ைரப்படம். இத ல் பால்ராஜ் சஹானி
அபனாஸ்வ ன் இந்த ய நண்பனாக மிகச் ச றப்பாக
நடித்த ருக்க றார்.
காஷ்மீரி ெமாழிய ல் ஒரு த ைரப்படம்
ேகாைட

காலத்த ல்

குடும்பத்துடன்

தங்க

ஓய்ெவடுப்பதற்காக பால்ராஜ் தந்ைத காஷ்மீர்
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தைலநகரம்

_நகரில்

வாங்க ய ருந்தார்.
அங்கு

அடிக்கடி

இயற்ைகயழக ல்

ஒரு

வசத யான

வீட்ைட

குழந்ைதப் பருவத்த லிருந்து
ெசன்று

தங்க

பால்ராஜ்

காஷ்மீரின்
மனைதப்

பற ெகாடுத்த ருந்தார். காஷ்மீர் மக்கள், காஷ்மீரி
ெமாழிமீது
காஷ்மீர்

அவருக்குத்
இயற்ைகயழைக

தனிப்பாசமிருந்தது.
ரச த்து

அவர்

பல

கவ ைதகைள எழுத ய ருக்க றார். காஷ்மீரி மக்கள்
ேநச த்த ஒரு மக்கள் கவ ஞன் “ெமஜ்பூர்”.

அந்த

காஷ்மீரி ெமாழிக் கவ ஞன் “ெமஜ்பூர்” வாழ்க்ைகக்
கைதைய

அேத

ெமாழிய ல்

த ைரப்படமாகத்

தயாரித்தார். காஷ்மீரி ெமாழிய ல் அதுதான் முதல்
த ைரப்படம்.

கவ ஞன் ெமஜ்பூராக பால்ராஜின்

ஒேர மகன் பரிக்ஷத் சஹானியும்,

கவ ஞனின்

தந்ைதயாக பால்ராஜூம் நடித்தும் அந்த மாந ல
மக்களின் அன்ைபப் ெபற்றார்.
முற்ேபாக்கான
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கற்றுக்ெகாள்ள
சஹானிைய

தனது

ஒேர

“மாஸ்ேகா

மகன்

பரிக்ஷத்

மாக்ஸிம்

கார்க்க

த ைரப்படக் கல்லூரிய ல்” (1965-1967) ேசர்த்துப்
படிக்கைவத்தார்.
முற்ற லும்

1965 ஆம் ஆண்டுக்குப்ப ன்

வணிகமயமாக ப்ேபான

த ைரயுலக ல்

மகன்

பரிக்ஷத்

பாலிவுட்
சஹானிக்கு

நடிப்பு வாய்ப்புகள் அத கமில்லாமல் ேபானதால்,
ப ற்காலத்த ல்

அவர்

படத்தயாரிப்பாளராக

மாற ப்ேபானார்.

பால்ராஜூம் தனது ெகாள்ைக,

இலட்ச யத்த ற்கு ஒத்துவந்த ஒரு ச ல படங்களில்
மட்டும்

நடித்தார்.

தயாரிப்பாளர்களும்
அவர்தான்
1973

ஆம்

ஒருச ல
அவைரத்

மறுத்துவ ட்டார்.
ஆண்டுவைர

வணிகப்படத்
ேதடி

வந்தனர்.

1946

மக்களின்

முதல்

அன்றாடப்

ப ரச்சைனகைள, ேபாரட்டங்கைள , இந்த சமூக
அைமப்ைப மாற்ற அவர்கள் அைடய ேவண்டிய
புத ய ேசாசலிச சமூகஅைமப்ைபப் பற்ற பால்ராஜ்
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படங்கள்

ேபச ன.

அவரது

படங்கள்

“புத ய

அைலப்படங்கள்” (NEW WAVE) “இைணச் ச னிமா”
(Paralell

Cinema)

என்றும்,

எதார்த்தவாதத்த ன்
Trends)

புத ய

உருவாக்க ய

வரலாற்ைறப்

இந்த

படங்களில்

ேபாக்குகைள

படங்கெளன்று

பைடத்தது”

என்றும்

(New
புத ய

த ைரப்பட

ஆய்வாளர்கள் புகழாரம் சூட்டிய ருக்க றார்கள்.
பால்ராஜ்

சஹானி

த ைரப்படங்களில்
த ைரக்கைதயும்,
நடிப்பாற்றலும்

நடித்த ருக்கும்

ஒருச ல
வ யக்கைவக்கும்

இன்றளவும்

134

படங்களின்
அவரது

ேபசப்படுக ன்றன.

இளந ைல எழுத்தர் (கரம் ேகாட்), ஏைழ வ வசாய
(ேதா ப கா ஜமீன்), வீட்டுேவைலக்காரன் (அவுலத்),
ஆப்கானிஸ்தானத்து பட்டாணியன் (காபூலிவாலா),
பாக ஸ்தான் அகத (வக்த்) பஞ்சாைல முதலாளி
(ஏக் பூல் ேதா மாலி), முஸ்லீம் ச று ெதாழிலத பர்
(கரம் ஹவா),
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ேதடியைலயும் நடுத்தரக் குடும்பத்து இைளஞன்
(ஹம்

ேலாக்),

கடைம

ச ைறயத காரி

தவறாத,

(ஹல்சல்),

ேநர்ைமயான

வங்கப்

பஞ்சத்தால்

கல்கத்தா நகருக்கு குடிெபயரும் ச றுந ல வ வசாய
(தர்த்த க லால்) ஆக ய பாத்த ரங்களில் ேதான்ற
பால்ராஜ்

சஹானி

இன்றளவும்

நடித்த ருக்கும்

பூனா

நடிப்புத்துைற

த ைரப்படக்

காட்ச கள்

கல்லூரிய ல்

மாணவர்களுக்கு

பாடமாக

ைவக்கப்பட்டுள்ளன.
“ஏைழ வ வசாய யாக நடிக்கும்ேபாது,

இந்த

நாட்டின் க ராமங்களில் வட்டிக்கு கடன் வாங்க
வ வசாயபூமிைய

இழந்த

ஏைழவ வசாய ைய

நான் கற்பைன ெசய்துெகாண்டு நடிப்பத ல்ைல.
அவைன
ேநரில்

நான்

பலமுைற

பார்த்து,

வருந்தத்தக்க

பல

க ராமங்களில்

அவர்களின்
வாழ்க்ைக

ேமாசமான,

ந ைலைமக்காக

கண்ணீர் ச ந்த ய ருக்க ேறன். நடிக்கத் ெதாடங்க ய
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அடுத்த ந மிடேம நான் அந்த வ வசாய யாகேவ
உணர்க ேறன்.
பட்டதாரி
நான்

ேவைல

இைளஞனின்

ேதடியைலயும்
மனேவதைனைய

உணர்ந்த ருக்க ேறன்.

அகத யாக

நடித்தேபாது என் ெசாந்த ஊரிலும் (ராவல்ப ண்டி)
ெடல்லிய லும், கல்கத்தா நகரத்த லும் அைலந்து
த ரிந்த
மனம்

அகத கைள

ேநரில்பார்த்து

பைதத்த ருக்க ேறன்.

நான்

என்னுைடய

ெபற்ேறாரும், தம்ப யுேம அகத களாக ெடல்லிக்கு
வந்தவர்கள்தான்.

அந்த பாத்த ரத்த ல் நடிக்க

எனக்கு ஒத்த ைகேய ேதைவப்படவ ல்ைல.
அகத யாக
வாழ்வ ழந்த

நடிக்கும்ேபாது
அகத கள்

கூடுபாய்ந்துவ ட்டதாகேவ
என்று நடிப்புக்கைலபற்ற

நான்

ந ஜவாழ்க்ைகய ல்

எனக்குள்
நான்

கூடுவ ட்டு
நம்புக ேறன்”

தனது சுயசரிைதய ல்

பால்ராஜ் பத வு ெசய்த ருக்க றார்.
பால்ராஜின் மைனவ தமயந்த யும் இரண்ேட
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ஆண்டுகளில் 1945-1947 தீவார்,
ஹல்சல்,

தூர்

படங்களில்

சேலன்,

குடியா

கதாநாயக யாக

தர்த்த -க -லால்,
ஆக ய

ச றப்பாக

ஐந்து

நடித்துப்

புகழ்ெபற்றார். 1947 ஏப்ரல் 29 ஆம் நாள் 28 வயத ல்
அகால மரணமைடந்தார். “நான் உய ருக்குய ராக
ேநச த்த என் மைனவ
கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச த்

தமயந்த ய ன் உடல்மீது
தைலவர்கள்

ெசங்ெகாடி

ேபார்த்த மரியாைத ெசலுத்த அடக்கம் ெசய்தனர்.
அன்றுமுதல்
அவள்மீது

மைனவ ய ன்

ேபார்த்தப்பட்ட

உடலின்

ஒரு

என்று

சுயசரிைதய ல்

ந ைனவுகளும்,

ெசங்ெகாடியும்

பகுத யாகேவ

என்

ந ைலத்துவ ட்டது”

பால்ராஜ்

ந ைனவு

கூர்க றார்.
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5.

ஆற்றல்மிக்க முற்ேபாக்கு
எழுத்தாளர்

1953
ப கா

ஆம்

ஆண்டில்

ஜமீன்”

ஏக்கர்

ந லம்)

ப ன்னர்

அளவ லும்,

அெமரிக்காவ லும்
இந்த த்

“ேதா

(இரண்டு

த ைரப்படத்த ற்குப்
இந்த ய

ெவளியான

பால்ராஜூக்கு

ேசாசலிச

நாடுகளிலும்,

ெபரும்புகழ்

க ைடத்தது.

த ைரப்படவுலக ல்

அவருக்கு

ந ைறய

படவாய்ப்புகள் அவைரத் ேதடிவந்தன. இருப்ப னும்,
அவர்

பணத்த ற்காகவும்,

உப்புச்சப்பற்ற,

புகழுக்காகவும்

சமூகமுன்ேனற்றத்த ற்கு

எந்தவ தத்த லும் பயனளிக்காத ெபாழுதுேபாக்கு
வணிகப்படங்கைளத்
வ ழிப்புணர்ச்ச ைய

தவ ர்த்தார்.
ஏற்படுத்தும்

சமூக

முற்ேபாக்கான

கருத்துகள் ெகாண்ட த ைரக்கைதகைள மட்டுேம
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ேதர்வுெசய்து நடித்துவந்தார். படவாய்ப்புக்காகவும்,
பணத்துக்காகவும் அவர் தனது ெகாள்ைககளில்
யாருடனும் சமரசம் ெசய்துெகாள்ளவ ல்ைல !
1954ஆம்

ஆண்டிலிருந்ேத

உலக ல்

ேகாடீஸ்வரத்

நுைழந்து ஆட்டம்பாட்டம்,
கவர்ச்ச

நடனங்கள்,

காட்ச கள்

ெகாண்ட

இந்த யத்

த ைரப்பட

தயாரிப்பாளர்கள்
ேதைவயற்ற ஆபாசக்

பாடல்கள்,

சண்ைடக்

வணிகப்

படங்கைள

தயாரிக்கத் ெதாடங்க ய ருந்தனர்.

மக்களுக்குப்

பயன்படாத குப்ைபகூளப் படங்கள் ெவளிவரத்
ெதாடங்க யைதக்
ெநாந்து

கண்டு

ேபாய ருந்தார்;.

பால்ராஜ்

வ ஞ்ஞானத்த ன்

புத ய கண்டுப டிப்பான ச னிமா,
சமூக

வ ழிப்புணர்ச்ச ைய

மனம்

மக்களிைடேய

ஏற்படுத்துவதற்குப்

பத லாக மூடநம்ப க்ைககைளயும், ப ற்ேபாக்கான
கருத்துக்கைளயும்

அடிப்பைடயாகவும்,

ெபாழுதுேபாக்ைக மட்டுேம ேநாக்கமாகக்ெகாண்ட
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வணிகப்

படங்கள்

தயாரிக்கப்படுவைதயும்

ெவறுத்தார்.
மாணவப் பருவத்த லிருந்ேத அவரது அடிமனத ல்
குடிெகாண்டிருந்த

கவ ைதகள்,

ச றுகைதகள்,
வாய்ந்த

அரச யல்

கட்டுைரகள்

நாடகங்கள்,
முக்க யத்துவம்

எழுதுவது

ேபான்ற

எழுத்துப் பணிகளில் 1954 ஆம் ஆண்டிலிருந்ேத
பைடப்ப லக்க ய முயற்ச களில் தீவரமாக ஈடுபடத்
ெதாடங்க னார்.
கல்லூரி

வாழ்க்ைகய ல்

அவர்

ஆங்க ல

இலக்க யத்த ல் முதுகைலப் பட்டம் ெபற்ற ருந்தார்.
பாடத்த ட்டத்த ல்
ஆங்க லக்

இல்லாத
கவ ஞர்களின்

ஆர்வத்துடனும்,

பல

தைலச றந்த
பைடப்புகைள

அக்கைறயுடனும்

கற்றுத்

ேதற ய ருந்தார். கல்லூரி ஆண்டு வ ழா மலர்களில்
கைதகள், கட்டுைரகள், கவ ைதகள், நாடகங்கள்
எழுத ய

அனுபவம்
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இளம்பருவ ஆர்வம் இப்ேபாது ேவகெமடுத்தது.
ஆங்க லம்,

இந்த ,

உருது,

மராத்த ,

அவரது

தாய்ெமாழியான “குர்முக ”(பஞ்சாப ) ெமாழிகளில்
எழுதும் ஆற்றைல வளர்த்துக் ெகாண்டிருந்தார்.
நடிப்புத்

ெதாழிலுக்காக

நமது

தாய்ெமாழி

தமிைழயும் கற்றுக்ெகாண்டு, தமிழ்த்த ைரயுலகக்
கைலஞர்கேளாடு

தமிழில்

ேபசுமளவுக்கு

த றைமைய வளர்த்துக் ெகாண்டார்.
த ைரப்படங்களில்
சம்பாத த்து

நடித்து

ஏராளமாகப்

புகழைடவைதவ ட,

பணம்

எழுத்துப்

பணிகள் மூலமாகவும், முற்ேபாக்கான கருத்துகள்
ெகாண்ட
சமூக

நாடகங்கள்

மூலமும்

வ ழிப்புணர்ச்ச ைய

மக்களிைடேய

ஆழமாக

முடியும் என்பது அவரது நம்ப க்ைக.
பணிதான்

என்

த ைரப்படங்கள்

முதன்ைமயான
எனக்கு

அளிப்பைவயல்ல.
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ஏழாய ரம்

ரூபாய்

ேசமிப்ப ல்

இருக்க றது.

ேமலும் இரண்டு புத ய த ைரப்படங்களில் நடிக்க
ஒப்பந்தமாக ய ருக்க ேறன்.
முப்பதாய ரம்

ரூபாய்

வாய்ப்ப ருக்க றது.
நடிப்பைத

அேனகமாக எனக்கு

வைர

வருமானம்

வரும்

அத்துடன் த ைரப்படங்களில்

ந றுத்த வ ட்டு

ெடல்லி,

அமிர்தசரஸ்

அல்லது _நகர் ஆக ய ஏதாவெதாரு நகரத்த ல்
ரவீந்த ரநாத்

தாகூரின்

சாந்த ந ேகதன்

ேபான்ெறாரு இலக்க ய ஆச ரமத்ைத உருவாக்க
அங்கு நீயும், நானும் மற்ற முற்ேபாக்காளர்களுடன்
இைணந்து

எளிைமயாக

முயற்ச களில்
எழுத்தாளர்
1954ஆம்
எத ர்கால

வாழ்ந்து,

ஈடுபடலாம்”
தம்ப

ஆண்டில்

என்று

பீஷ்மம்
எழுத ய

த ட்டத்ைத,

பைடப்பு
தனது

சஹானிக்கு

கடிதத்த ல்

வ ருப்பத்ைத

தனது

பால்ராஜ்

ெதரிவ த்த ருக்க றார்.
முதல்

மைனவ ,

www.Kaniyam.com

நடிப்புக்
180

கைலஞர்

த ருமத

FreeTamilEbooks.com

தமயந்த

1947

ஏப்ரல்

மரணமைடந்தார்.

மாதத்த ல்

அகால

அவர்களுக்குப்

ப றந்த

மகன் பரிக்ஷத் சஹானி, மகள் சப்னம் மற்றும்
இரண்டாவது

த ருமணம்

ெசய்துெகாண்ட

சந்ேதாஷ

மற்றும் அவர்களுக்குப் ப றந்த மகள்

சேனாபர்

ஆக ேயாைரக்

காப்பாற்ற

ேதைவ அவருக்க ருந்தது.

ேவண்டிய

ஆைகயால் அவர்

வருடத்த ற்கு இரண்டு மூன்று படங்களிலாவது
நடிக்க ேவண்டிய அவச யமிருந்தது.
ேவைலப்பளுவால்
பணிகளில்
இந்த

முழுேநரமாக

அவரால்

மனக்குைறயும்,

த ைரப்பட
எழுத்துப்

ஈடுபடமுடியவ ல்ைல.
வருத்தமும்

அவருக்கு

இறுத க்காலம் வைர நீடித்தது.
பால்ராஜ்
(1946-1973)

அவரது
134

நடித்த ருக்க றார்.

த ைரப்பட
இந்த த்
இைவ

வாழ்க்ைகய ல்

த ைரப்படங்களில்
தவ ர

ேசாவ யத்

ரஷ்யா மற்றும் இந்த யக் கூட்டுத் தயாரிப்பான
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“பரேதச ” (14 ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த யாவ ற்கு
பயணம்
என்ற

ேமற்ெகாண்ட

ரஷ்ய

அபனாஸ்வ

வணிகரின்

ந க தா

வாழ்க்ைகக்

கைத)

என்ற ரஷ்ய மற்றும் இந்த ெமாழிப் படத்த லும்
அந்த

ரஷ்ய

வணிகனின்

நடித்த ருந்தார்.
-

இதற்காக

நண்பனாக
இந்த யாவுக்கும்

மாஸ்ேகாவுக்குமிைடய ல்

அடிக்கடி

படப்ப டிப்புக்காக பயணம் ெசய்துெகாண்டிருந்தார்.
நாடகங்கைள
ேபான்ற

இயக்குவது,

அவற்ற ல்

கைலப்பணிகளுடன்,

கம்பயூனிஸ்ட் கட்ச

நடிப்பது
இந்த யக்

நடத்த ய பல்ேவறு மக்கள்

இயக்கங்களிலும் கலந்துெகாண்டார்.

இத்தைன

ேவைலப்பளுவுக்க ைடய ல் சுமார் இருபதாண்டு
காலம் (1954-1973) அவரது எழுத்துப் பணிகளும்
ெதாடர்ந்தன!
இந்த

குறுக ய

காலத்த ல்

தாய்ெமாழியான பஞ்சாப
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ெவளிவந்த

இலக்க ய

(அமிர்தசரஸ்),

இதழ்கள்

ஆர்ச (ெடல்லி)

ப ரித்த லாரி

மற்றும்

ரணஜித்

(பம்பாய்) ஆக யவற்ற ல் கவ ைதகள், ச றுகைதகள்,
கட்டுைரகள்,

தனது

பயண

அனுபவங்கள்,

வாழ்க்ைகய ல் தான் சந்த த்த சாமான்ய மனிதர்கள்
பற்ற ய
தனது

வர்ணைனக்
நாடக

கட்டுைரகள்

அனுபவங்கள்,

இந்த

(portraits),
நாட்டின்

ெமாழிப்ப ரச்சைன, புத்தக வ மர்சனங்கள், ேதசீய சர்வேதசீய இலக்க யப் பைடப்புகளின் வ மர்சனக்
கட்டுைரகைளயும் எழுத க் குவ த்தார்.
“வாழ்க்ைகய ன்

அைனத்து

வ ஷயங்களிலும்

உண்ைமயாக இருக்க ேவண்டும்” என்ற தனது
ெகாள்ைகைய வலியுறுத்த ய அவரது வ மர்சனக்
கட்டுைரகளில்
ெதளிவான,

ெவளியான

ேநர்ைமயான,

ஆணித்தரமான,

முற்ேபாக்கான

கருத்துகள்

பல்துைற

அற ஞர்கைளயும்,

ேபராச யர்கைளயும்,

மாணவர்கைளயும்,
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பைடப்பாளிகைளயும் ெவகுவாகக் கவர்ந்தன.
அவரது வாழ்க்ைகய ன் ப ற்பகுத ய ன் இருபது
ஆண்டுகளில்

அவர்

எழுத ப்

புத்தகங்களாக

ெவளிவந்தைவ:
� இரண்டு பயண நூல்கள் (1960 ல் பாக ஸ்தான்
பயண நூல் மற்றும் 1969 ல் ேசாவ யத் ரஷ்யப்
பயண நூல்)
� எனது த ைரயுலக அனுபவங்கள்.
� நான் சந்த த்த சாமானிய மனிதர்கள்.
� “பப்பு என்ன ெசால்க றான்” எனும் ெபரிய நாடக
நூல்
ேமற்கண்ட
இலக்க ய

புத்தகங்களைனத்ைதயும்,

இதழ்களில்

கவ ைதகள்,

ெவளியான

இலக்க ய

ஏராளமான

வ மர்சனங்கள்,

கட்டுைரகள், நாடக வ மர்சனங்கள் அைனத்ைதயும்
பால்ராஜ்

தனது
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ெமாழிய ேலேய

எழுத னார்.

தாய்ெமாழிப்பற்றுக்கு
வங்கத்த ன்

என்ன

மகாகவ

சாந்த ந ேகதனில்

அவரது
காரணம்

ரவீந்த ரநாத்

இந்த ெமாழி

அவர்

தாகூரின்

ஆச ரியராகப்

பணிபுரிந்த காலத்த ல் (1936-1939) தாய்ெமாழிய ன்
முக்க யத்துவம்பற்ற

தாகூர்

அவரிடம்

வலியுறுத்த க்கூற ய கருத்துக்கள்தான் காரணம்.
“ஆங்க ல

இலக்க யத்த ல்

ெபற்ற ருந்தும்,
ேபசவும்

இந்த ெமாழிய ல்

எழுதவும்

தாய்ெமாழி

முதுகைலப்பட்டம்

ெதரிந்த ருந்தும்

பஞ்சாப ய ல்தான்

தனது கவ ைதகள்,

சரளமாகப்
இனிேமல்

எத ர்காலத்த ல்

கட்டுைரகள்,

ச றுகைதகள்,

நாடகங்கள் ஆக யவற்ைற எழுத ேவண்டுெமன்று
முடிவு

ெசய்து

ெகாண்ேடன்”

என்றும்

“ெமாழி

குற த்து காரல் மார்க்சும், காந்த யடிகளும், மகாகவ
தாகூரும்தான் என் கண்கைளத் த றந்தவர்கள்”
என்று ப ற்காலத்த ல் பால்ராஜ் தனது மலரும்
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ந ைனவுகள் கட்டுைரய ல் எழுத ய ருக்க றார்.
பால்ராஜ் எழுத ய நூல்கள் எண்ணிக்ைகய ல்
குைறவாக

இருந்தாலும்,

அைவ

அவருக்கு

காலத்தால் அழியாப்புகைழப் ெபற்றுத் தந்தன.
அவர்

பஞ்சாப

எழுத்தாளர்

ெமாழிய ல்

என்ற

அவரது

மிகத்த றைமயான

அங்கீகாரத்ைதப்

எழுத்த லிருந்த

ெபற்றார்.

“உண்ைமயும்,

மனிதேநயமும், மதச்சார்ப ன்ைம ெகாள்ைககளும்,
இந்த யாவ லும் ஒரு ஏற்றத்தாழ:வற்ற ேசாசலிச
சமூகஅைமப்பு

ேதான்ற

ேவண்டும்,

மக்கள்

எல்ேலாரும் சரிந கர் சமானமாக மக ழ்ச்ச யான
வாழ்க்ைகைய வாழ ேவண்டும் என்ற லட்ச யத்ைத
உயர்த்த ப்
என்று

ப டிப்பனவாக

தைலச றந்த

இலக்க ய

அைமந்தன”
வ மர்சகர்கள்

பாராட்டிய ருக்க றார்கள்!
1960 ஆம் ஆண்டில் பால்ராஜ் பாக ஸ்தானில்
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சுற்றுப்பயணம்
பஞ்சாப்

ெசய்துவ ட்டு

ெமாழிய ல்

எழுத ய

த ரும்ப யவுடன்
முதல்

புத்தகம்

“ேமரா பாக ஸ்தான் சாபர்” (எனது பாக ஸ்தான்
பயணம்)

இந்த

புத்தகம்

இந்த ,

உருது

ெமாழிகளிலும் ெவளிய டப்பட்டு இந்த யாவ லும்,
பாக ஸ்தானிலும்

ெபருத்த

வரேவற்ைபப்

ெபற்றது. “நாட்டின் ப ரிவ ைனக்குப் ப ன்னர் இரு
நாடுகளுக்குமிைடேய பைகைம நீடிப்பது இரண்டு
நாட்டு
நீண்ட

மக்களுக்கும்
பல

நல்லதல்ல,

வருடங்களாக

இந்த யத்

ஏெனனில்
துைணக்

கண்டத்த ன் வளமான கலாச்சாரம், பண்பாட்டுப்
வரலாைறப்

ெபாதுவாகக்

ெகாண்ட

மக்களிடம்

நல்லுறவு நீடிப்பேத இன்ைறய ேதைவ” என்பைத
அந்தப்

புத்தகத்த ேல

வலியுறுத்த ய ருக்க றார்.

பயண இலக்க யத்த ல் இந்த புத்தகம் முற்ற லும்
வ த்த யாசமாக

இருந்தது

என்று

புத்தக

வ மர்சகர்கள் பாராட்டினார்கள்.
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பாக ஸ்தானில் பால்ராஜ் இந்த ய மக்களின்
நல்ெலண்ண
சாதாரண

தூதுவராகேவ

ஏைழ

எளிய

வலம்

மக்கைளப்

வந்தார்.
ேபட்டி

கண்டு ஆழ்ந்த மனிதேநயத்துடன் தனது பயண
நூலில்

பத வு

ப ரிவ ைனக்கு
ஊரான

ெசய்த ருக்க றார்.

நாட்டின்

முன்னால்,

ெசாந்த

அவரது

ராவல்ப ண்டிய ல்

பக்கத்து

வீட்டுப்

“ேபாஸ்டான்கான்”

பள்ளித்

ேதாழனான

என்பவேராடு

பாக ஸ்தானில்

அவெரடுத்துக்ெகாண்ட
நூலின்

ப ன்னட்ைடய ல்

பால்ராஜ்

இந்த யாவ ன்

நட்சத்த ரம்.

தன்னுைடய

புைகப்படத்ைத
ெவளிய ட்டிருந்தார்.
புகழ்ெபற்ற

ச னிமா

அவர் பாக ஸ்தானில் புைகப்படம்

எடுத்துக்ெகாண்ட

இளைமக்கால

நண்பன்

ேபாஸ்டான்கான் ராவல்ப ண்டிய ல் குத ைரவண்டி
ஓட்டி வாழ்ந்து ெகாண்டிருந்தான்.
இளைமக்கால
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இருந்தான். ேமலுெமாரு நண்பன் வட்டாச்ச யராக
அரசு ேவைலய லிருந்தான். இவர்கைளச் சந்த த்து
உைரயாடியைதப் பற்ற யும் அந்தப் பயணநூலில்
எழுத ய ருக்க றார்.
பாக ஸ்தான்
பால்ராஜ்

சுற்றுப்பயணத்த ன்ேபாது,
ராவல்ப ண்டிய ல்

வளர்ந்த

ெபரியவீடு

ஆவலுடன்

ேபாய ருக்க றார்.
வாழ்ந்து
த ருமண

ஒரு
ெசாந்த

வீட்டில்

ேபாய ருந்த
வரேவற்பு

குடும்பம்
குடிேயற

அவர்

சமயம்,

அந்த

அங்ெகாரு

ந கழ்ச்ச யும்,

நடந்துெகாண்டிருந்தது.

என்று
பார்க்கப்

முஸ்லீம்

ெகாண்டிருந்தது.

வீட்டுக்குப்

ப றந்து

என்னவாய ற்று

ெதரிந்துெகாள்ளும்
பால்ராஜின்

தான்

வ ருந்தும்

மணமக்களின்

ெபற்ேறாரிடம் பால்ராஜ் “முன்ெனாரு காலத்த ல்
அந்த
என்று

வீட்டின்

ெசாந்தக்காரன்

அற முகப்படுத்த க்
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ேமலும்

வ ருந்த னர்களுக்குப்

தட்டில்ேபாட்டு

பரிமாறத்

ப ரியாணிைய
ெதாடங்க ேனன்.

அந்த முஸ்லீம் குடும்பத்த ன் மூத்த ெபண்மணி
எனது

ெநற்ற ய ல்

என்ைன

அவரது

முத்தமிட்டுக்
மகனாகேவ

ஆனந்தக்கண்ணீர் ச ந்த னார்.”

கட்டித்தழுவ

அன்புெசலுத்த
என்று பால்ராஜ்

அந்த புத்தகத்த ல் பத வு ெசய்த ருக்கும் சம்பவம்
இந்த ய, பாக ஸ்தான் இரு நாட்டு மக்கைளயும்
பரவசமைடயச் ெசய்தது.
பஞ்சாப் ெமாழிய ல் ெதாடர்ந்து அவெரழுத ய
அடுத்த

புத்தகம்

“ேமேர

ரூச

சாபர்நாமா”

(எனது ரஷ்யப் பயணம்) இந்த ய - ேசாவ யத்
கலாச்சார

நட்புறவுக்

கழகத்த ன்

துைணத்தைலவராக

ேதசீயத்

இருந்தெபாழுது,

நல்ெலண்ண தூதுக்குழுவுக்குத் தைலைமதாங்க
ரஷ்யா

ெசன்ற ருந்தார்.

ேசாவ யத்

ரஷ்ய
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சுற்ற ப்பார்த்து, ேசாசலிச ஆட்ச ய ல் அந்த நாட்டு
மக்கள் அைடந்த ருந்த வளமான வாழ்க்ைகைய
ேநரில்கண்டு வ யந்து வ வரித்த ருக்க றார். அங்கு
அவர் சந்த த்த ெதாழிலாளிகள், கூட்டுப்பண்ைண
வ வசாய கள்,
நடிகர்கள்,

நடனக்கைலஞர்கள்,

புரட்ச க்குப்

ெபாதுவான

கைலவளர்ச்ச

எழுத ய ருக்க றார்.
உருது,

இந்த

ஏற்பட்டிருக்கும்

பற்ற

வ ரிவாக

புத்தகமும்

இந்த ,

ஆங்க லம் மற்றும் ரஷ்ய ெமாழிகளில்

ெவளிய டப்பட்டு
மக்களிைடேய
இந்த ய

ப ன்னர்

த ைரப்பட

–

இந்த யாவ லும்,

ரஷ்யாவ லும்,

ெபரும்வரேவற்ைபப்

ேசாவ யத்

நட்புறைவ

ெபற்றது.

வளர்ப்பத ல்

இந்த புத்தகத்த ன் பங்களிப்ைபப் பாராட்டி 1970
ஆம் ஆண்டில் அன்ைறய ேசாவ யத் அரசாங்கம்
பால்ராஜூக்கு “ேசாவ யத் நாடு ேநரு வ ருத ைன”
வழங்க க் கவுரவ த்தது.
ெமாழிப்ப ரச்சைன

இந்த யாவ ல்
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குற த்து “தர்மயுக்” மற்றும் ச ல இந்த
இலக்க ய

இதழ்களுக்கு

கட்டுைரகைள

எட்டு

ெமாழி

வ ரிவான

அனுப்ப னார்.

அவரது

கட்டுைரகளின் உள்ளடக்கத்ைதப் படித்துப் பார்;த்த
பத்த ரிக்ைக ஆச ரியர்கள் மிரண்டு ேபானார்கள்.
எந்தெவாரு

கட்டுைரையயும்

ப ரசுரிக்கவ ல்ைல.

ெபாறுைமயாகக் காத்த ருந்தும் பயனில்லாததால்,
எட்டு

கட்டுைரகைளயும்

ெதாகுத்து

“இந்த

எழுத்தாளர்களின் கவனத்த ற்கு” என்ற ெபயரில்
தனது ெசாந்தச் ெசலவ ல் ஒரு நூலாக பல்லாய ரம்
ப ரத கள்

ஆங்க லத்த லும்,

இந்த ய லும்

அச்ச ட்டு நாடு முழுவதும் வ ந ேயாகம் ெசய்தார்.
உண்ைமய ல்

அந்த

“ெமாழிப்ப ரச்சைன”
பார்ைவயும்,

புத்தகத்த ல்
சம்பந்தமான

ெகாள்ைகயும்,

கண்டுள்ள
அவரது

இன்ைறக்கும்

ெபாருத்தமானதாக உள்ளைத நாம் ச ந்த த்துப்
பார்க்க ேவண்டும்.
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இந்த புத்தகம் பல இந்த எழுத்தாளர்களுக்கும்,
வ மர்சகர்களுக்கும், பத்த ரிக்ைகயாளர்களுக்கும்
அத ர்ச்ச ையயும்,

அச்சத்ைதயும்

ஏற்படுத்தக்

காரணம் “ெமாழிப் ப ரச்சைன” குற த்து பால்ராஜ்
ெதரிவ த்த ருந்த த ட்டவட்டமான கருத்துக்கேள!
� “ஒேர நாடு, ஒேர ெமாழி, ஒேர கலாச்சாரம்”
என்று

ேபசுவது

உண்ைமயல்ல.

இந்த ய
இப்படிப்

வரலாற்ற ல்
ேபசுபவர்களுக்கு

அரச யல் உள்ேநாக்கமுண்டு.
�

இந்த யா,

ெகாண்ட

பல்ேவறு

ேதச ய

துைணக்கண்டமாகும்.

இனங்கைள
ஒவ்ெவாரு

ேதசீயஇனத்த ன் தாய்ெமாழிக்கும் மத்த ய, மாந ல
ஆட்ச யாளர்கள் சமஉரிைம ெகாடுத்து சட்டங்கள்
இயற்ற ேவண்டும்,
� இந்த , நாடு முழுவதற்குமான ெபாதுெமாழியல்ல.
இந்த ெமாழிைய மற்ற ேதசீய இனங்களின்மீது
த ணிப்பது,

இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்த ற்கும்,
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மக்களின் ஒற்றுைமக்கும் ஆபத்தானது.
�

பள்ளிகளிலும்,

கல்லூரிகளிலும்,

ஆட்ச யத காரத்த லும், ேகாவ ல் வழிபாடுகளிலும்
அவரவர் தாய்ெமாழிக்ேக முன்னுரிைம ெகாடுக்க
ேவண்டும்.
�

உருது

ெமாழிைய

இஸ்லாம்

இைணத்துப் ேபசுவது தவறு.

மதத்துடன்

உருது ெமாழி

இந்த ய

நாட்டின்

பண்பாட்டு

வரலாற்ற ல்

நமக்குக்

க ைடத்த

பரம்பைரச்

ெசாத்தாகும்.

உத்த ரப ரேதச

மாந லத்த லும்,

பஞ்சாப்

மாந லத்த லும்

மக்கள்

மதேவறுபாடின்ற

ேபச னார்கள்.

இதன்

ஒன்றுபட்டிருந்த

ெபரும்பான்ைமயான
உருது

ெமாழிையப்

காரணமாக,

உருது

ெமாழிைய ச றுபான்ைம மதத்த னாpன் ெமாழி
என்று முத்த ைர குத்துவது தவறு. மத்த ய மாந ல
அரசுகள்,

குற ப்பாக

உத்த ரப ரேதசம்

மற்றும்

பஞ்சாப் மாந ல அரசுகள் உருது ெமாழிக்கு உரிய
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இடத்ைதத் தரேவண்டும்.
�

ெமாழி

என்பது

ஒருவர்

கருத்ைத

இன்ெனாருவருக்கு ெதரிவ க்க பயன்படும் கருவ
என்றும் அதற்கு ேமல் எந்தவ தமான புனிதமும்
அதற்கு

க ைடயாது

என்று

சல

இடதுசாரிகள்

ெசால்லுவதும் தவறு. ெமாழிெயன்பது ஒவ்ெவாரு
ேதச ய இனத்த ன் கலாச்சாரம் மற்றும்; பண்பாட்டு
அைடயாளமாகும்.
வராற்றுப்

எனேவ

ெபருமிதத்ைத

ஒரு

ெமாழிய ன்

நாம்

குைறத்து

மத ப்ப டக்கூடாது.
பால்ராஜ்,

இந்த ய

கம்யூனிஸ்;ட்

கட்ச ய ன்

கைல இலக்க யம் மற்றும் நாடகத் துைறய ன்;
முன்னணி

ஊழியராகச்

ெசயல்பட்டு

வந்தார்.

இருப்ப னும், இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச அன்ைறய
காலகட்டத்த ல் ப ன்பற்ற வந்த ெமாழிக்ெகாள்ைக
அவருக்கு உடன்பாடாக இருக்கவ ல்ைல. நாட்டின்
இைணப்பு

ெமாழியாக
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அவர்

ஏற்கவ ல்ைல.

குற த்து

ெமாழிப்

அவருக்க ருந்த

காரணமாக,
இந்த த்

ஆழமான

தமிழ்நாட்டில்

த ணிப்புக்கு

ெபாங்க ெயழுந்த

ப ரச்சைன

1965ஆம்

எத ராக

புரிதல்
ஆண்டில்

மாணவர்கள்

ேபாராட்டத்ைத

அவர்

ெவளிப்பைடயாகேவ ஆதரித்தார்.
அவரது

கைதகள்,

வ மர்சனங்கள்,
பயண

கட்டுைரகள்,
கவ ைதகள்,

இலக்க யங்கள்,

பைடப்புகள்

அரச யல்

குற த்து

நாடகங்கள்,

தன்வரலாறு
புகழ்ெபற்ற

ஆக ய
பஞ்சாப

இலக்க ய வ மர்சகர் சர்தார் கபூர்ச ஸ் கும்நாம்
ெதரிவ த்த ருக்கும்

கருத்துகள்:

“எழுத்தாளர்

பால்ராஜ் சஹானி எழுத ய ஒவ்ெவாரு வரியும்
படிப்பவரின்

இதயத்துக்குள்

ஏெனனில்,

அது

வாழ்க்ைக
பாலில்

நுைழந்துவ டும்.

அவருைடய

அனுபவத்த லிருந்து

இன்சுைவ
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மைறந்த ருப்பைதப்ேபால்
மிகச்ச றந்த
அவரது

அவருைடய

ஆளுைமய ன்

எழுத்த ல்

ஒருபகுத யும்

கலந்த ருக்கும்.

அவரது

ரஷ்யப் பயண நூைல நாம் படித்தால்,
நமக்கு

முன்னால்

அமர்ந்து

நம்ேமாடு

அவர்
ேநரில்

வ வரிப்பது ேபாலிருக்கும். நாேம அவேராடு அந்த
நாட்டில் பயணம் ேமற்ெகாண்ட அனுபவத்ைதப்
ெபறுேவாம்.

அவரது

அடிநாதேம

எழுத்தாற்றலின்

உண்ைமையப்

ேபசுதலாகும்.

அவரது பைடப்புகளைனத்த லும் அவர் மக்கைள
உளமாற

ேநச க்கும்

மனிதேநயம்

ஒளிவீசும்.

அவரது எழுத்துக்கள் தாெனாரு “ெமத்தப்படித்த
ேமதாவ ”

என்று

தனது

அற வாற்றைல

முன்னிைலப்படுத்துவதாக இருக்காது.
நம்முள்

ஒரு

ச ந்தைனகைள
வளர்க்கும்.
www.Kaniyam.com

வ வாதத்ைதத்

துவக்க

உருவாக்கும்.
அரச யல்
197

மாறாக,
புத ய

பகுத்தற ைவ

தத்துவம்,

அற வ யல்,

FreeTamilEbooks.com

சமுதாய வளர்ச்ச குற த்து எழுதும்ேபாது அவரது
எழுத்து நைட, ேகள்வ
எளித ல்

பத ல் வடிவத்த ல் நாம்

புரிந்துெகாள்ளும்படி

எளிைமயாக

இருக்கும். அவரது நடிப்புக்கைலையக் கண்டு நாம்
வ யப்பைதப்ேபாலேவ, அவரது எழுத்தாற்றைலயும்
உணர்ந்து

வ யப்பைடக ேறாம்.

அவர்

எந்தப்ெபாருள் குற த்து எழுத னாலும்,

அவரது

கருத்து பசுமரத்தாணி ேபால் நம் ெநஞ்சுக்குள்
இறங்க

வ டும்”.

அவரது

சுயசரிைதையப்

படிக்கும் அைனவருக்கும் ேமற்ெசான்ன அனுபவம்
க ைடப்பது

முற்ற லும்

பாருங்கள்.
புத்தகத்த ற்கு
பலம்,

உண்ைம!

படித்துப்

காந்த யடிகளின் “சத்த யேசாதைன”
இைணயானது.

பலவீனங்கள்

எைதயும்

அவருைடய
மைறக்காமல்

எழுதப்பட்டிருக்கும் அருைமயான சுயசரிைத!
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6. ெபாள்ளாச்சியில் மக்கள்
கைலஞன் !
தமிழ்நாடு கைல இலக்க யப் ெபருமன்றத்த ன்
இரண்டாவது
மாவட்டம்,
ஆண்டு

மாந ல

மாநாடு

ெபாள்ளாச்ச
ப ப்ரவரி

நகரில்

மாதம்

17

ேகாைவ
1966

முதல்

20

ஆம்
ஆம்

ேதத வைர நான்கு நாட்கள் மிகக் ேகாலாகலமாக
நடந்தது!

ேதாழர்கள்

தா.பாண்டியன்,
ேபராச ரியர்

ெதா.மு.ச .ரகுநாதன்,
நா.வானமாமைல,

ேக.ச .எஸ்.அருணாசலம்,
வாழப்பாடி
ஜனசக்த
இரவுபகல்

பாலதண்டாயுதம்,

சந்த ரன்,

கவ ஞர்

கடலூர்

பாலன்,

ப .ேக.ராமசாமி

மற்றும்

ஆச ரியர் எம்.ேக.ராமசாமி ஆக ேயார்
பாராமல்

உைழத்து

ெவற்ற கரமாக
www.Kaniyam.com

மாநாட்ைட

நடத்த க்காட்டினார்கள்.
199

FreeTamilEbooks.com

ெபாள்ளாச்ச

ெதாழிலத பர்

நா.மகாலிங்கமும்,
மாநாட்டுச்

குன்றக்குடி

ெசலவுக்கு

ெசய்தனர்.

இந்த

மாநாட்டு

இைசேமைத

த ைரப்படக்

கைலஞர்

புகழ்ெபற்ற

மைலயாள

ச வசங்கரன் ப ள்ைளயும்,
ச றப்பு

எழுத்தாளர்

சஹானி,
தகழி

மற்றும் ேகரளாவ ன்
முண்டச்ேசரியும்
கலந்துெகாண்டு

மாநாட்டில்

அமரர்கள்

ந கழ்ச்ச களில்

பால்ராஜ்

வ ருந்த னர்களாகக்

ந கழ்ச்ச ,

ந த யுதவ

எஸ்.ராமனாதன்,

ேஜாஸப்

உைரயாற்ற னார்.

அடிகளாரும்

கணிசமாக

கர்நாடக

கல்வ யைமச்சர்

அருட்ெசல்வர்

மறக்கமுடியாத

பாலதண்டாயுதமும்,

தா.பாண்டியனும், முகைவ ராஜமாணிக்கம் மற்றும்
கடலூர் பாலனும் நடித்த “உலகப்பன்” நாடகமாகும்
என்று ேதாழர் தா.பாண்டியன் ந ைனவு கூர்க றார்.
இந்த

நாடகத்த ல்

ேநதாஜிய ன்
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ச ம்மகர்ஜைன புரியும் காட்ச கள் காண்ேபாைர
ெமய்ச லிர்க்க ைவத்தன.
மாநாட்டு

ந கழ்ச்ச களில்

ச றப்புைரயாற்ற ய
பால்ராஜ்
இந்த

மக்கள்

சஹானி,

அந்த

த ைரயுலக ல்

:

ஆற்ற ய

கைலஞன்
காலகட்டத்த ல்

முடிசூடா

புகழ்ெபற்ற ருந்தார்.
சஹானி

கலந்துெகாண்டு

மன்னனாகப்

மாநாட்டில்
உைரய ன்

சல

பால்ராஜ்
பகுத கள்

“வ ஞ்ஞானம் கண்டுப டித்த பல அற வ யல்

கண்டுப டிப்புகளில் ச னிமா என்பது சக்த வாய்ந்த
மீடியம்!

மக்களிைடேய சமூகவ ழிப்புணர்ச்ச ைய

ஊட்டவும்

பயன்படுத்தலாம்.

ப ற்ேபாக்கான

மூடக்கருத்துகைளப் பரப்பவும் பயன்படுத்தலாம்.
ச னிமா எனும் கத்த
என்பைதப்

யார் ைகய ல் இருக்க றது

ெபாறுத்து

அைமயும்.

இதன்

அறுைவச க ச்ைச

பயன்பாடும்
மருத்துவர்

ைகய ல் ப டித்த ருக்கும் கத்த ய ன் பயன்பாடும்,
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ெகாைலகாரன் ைகய ல் ப டித்த ருக்கும் கத்த ய ன்
பயன்பாடும், வ ைளவும் ேநெரத ரானைவ.
முற்ேபாக்காளர்களும்,

கம்யூனிஸ்டுகளும்

ச னிமா என்ற இந்த சக்த வாய்ந்த மீடியத்த ன்மீதும்
கவனஞ்ெசலுத்த ேவண்டும்.
ேவடிக்ைக

நாம் வ லக ந ன்று

பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க

இன்ைறக்கு

ச னிமா

சம்பாத க்கும்

முடியாது.

ெகாள்ைளலாபம்

ேகாடீஸ்வரர்கள்

ைகய ல்ச க்க

வணிகமயமாக ,

சீரழிவுப்பாைதய ல்

ெசன்றுெகாண்டிருக்க றது.

இருப்ப னும்,

நம்ப க்ைகய ழக்காமல்

அடக்க ெயாடுக்கப்பட்ட

ஏைழஎளிய

மக்கள்,

வ வசாய கள்

மற்றும்

வாழ்க்ைகைய
தீவ ரமாக

ெதாழிலாளர்கள்,
தலித்

த ைரப்படங்களில்

முயற்ச

நாம்

மக்களின்
காட்டத்

ெசய்துெகாண்ேடய ருக்க

ேவண்டும்.
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இந்த ய-சீனப்ேபார்
நடந்துெகாண்டிருந்த
ேநாக்க ப்ேபாகும்
த ைரப்படக்

உக்க ரமாக
ேநரம்.

நமது

ேபார்க்களம்

ராணுவ

கைலஞர்கள்

உற்சாகப்படுத்த

வீரர்கைள

ேநரில்

ேவண்டுெமன்று

ெசன்று

ஜவஹர்லால்

ேநரு ேகட்டுக்ெகாண்டார். சுனில்தத், த லீப்குமார்,
ராஜ்கபூர், நர்கீஸ், ைவஜயந்த மாலா, மீனாகுமாரி,
ஷர்மிளா

தாகூர்

த ைரப்படக்
நானும்

மற்றும்

கைலஞர்கள்

ச யாச்ச ன்

முகாமுக்குப்

பனிமைலச்ச கர

ேபாய ருந்ேதாம்.
தமிழர்கள்,

ெதலுங்கர்கள்

என்று

இனங்கைளச்

நடத்த ய

ேதசபக்த யும்,
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ராணுவ

சீக்க யர்கள்,
மைலயாளிகள்,

பல்ேவறு

ேசர்ந்த

கண்டுகளித்தார்கள்.

முன்னணி

இைசேமைதகேளாடு

வங்காளிகள்,

நாங்கள்

பல

மாந ல

ராணுவவீரர்கள்
கைலந கழ்ச்ச கைளக்

அவர்களிைடேய ந லவ ய

ஒற்றுைமயும்
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இந்நாட்டு

மக்களின்மீது

புத ய

நம்ப க்ைகயும்,

உள்ளக்க ளர்ச்ச ையயும்
மதம்,

ெமாழி,

இனம்

ஏற்படுத்த யது.
எல்ைலகைளத்

தாண்டி

ராணுவவீரர்களுக்குள் ந லவும் அேத ஒற்றுைம,
நம்

மக்களிைடேயயும்

ேநாக்கத்ேதாடு
ெபருமன்றம்

வளர்க்கும்

உங்கள்

கைல

ெதாைலேநாக்ேகாடு

ேவண்டுெமன்று

வாழ்த்துக ேறன்”

அற்புதமான

உைரைய

உயர்ந்த
இலக்க யப்
ெசயல்பட

பால்ராஜின்

தா.பாண்டியன்

தனக்ேகயுரிய அழகுதமிழில் ெமாழிெபயர்த்தார்.
மாநாட்டில்
தங்க ய ருந்த

உைரயாற்ற ய
வ டுத

பால்ராஜ்,

அைறக்கு

தா.பாண்டியன்

ப ன்னர்
த ரும்ப ய
மற்றும்

வரேவற்புக்குழுத் ேதாழர்களுடன் ேதாழைமயுடன்
எந்தவ தமான பந்தாவுமில்லாமல் கலகலப்பாகச்
ச ரித்துக்ெகாண்ேட

ேபச க்ெகாண்டிருந்தாராம்.

பால்ராஜ்,
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வ மானம்மூலம்

பம்பாய்

த ரும்ப ச்ெசல்ல

புறப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்.

ந த ப்பற்றாக்குைற

காரணமாக

வரேவற்புக்குழுத்

ேதாழர்கள்

தயங்க த்தயங்க வ மானப்பயணத்துக்கு எவ்வளவு
பணம்

ெகாடுக்கேவண்டுெமன்று

பால்ராஜிடம்

ேகட்டார்களாம்!
பால்ராஜூக்கு தமிழ் ெதரியும். ந ைலைமையப்
புரிந்துெகாண்டவர் “நடிப்புத் ெதாழிலில் எனக்குப்
ேபாதுமான

வருமானம்

வருக றது.

கைல

இலக்க யப் ெபருமன்ற மாநாடுகளில் மக்கைள
ேநரில்

சந்த த்து

உைரயாடுவதன்மூலம்,

புத்துணர்ச்ச யைடக ேறன்.
புதுப்ப த்துக் ெகாள்க ேறன்.

என்ைன

நான்
நாேன

ச றப்புைரயாற்ற

வாய்ப்பு ெகாடுத்த உங்களுக்கல்லவா நான் நன்ற
ெசால்ல ேவண்டும்.
பணெமதுவும்

என் பயணச்ெசலவுக்கு

ேவண்டாம்”

என்று

ெசால்லிச்

ச ரித்துக்ெகாண்ேட வ ைடெபற்றுச் ெசன்றார் அந்த
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மக்கள் கைலஞன் - என்று மலரும் ந ைனவுகளில்
தா.பா.

ந ைனவு கூர்க றார்.

“மக்கைள ேநச த்த

மகத்தான அந்த த ைரப்படக் கைலஞன், கைல
இலக்க யப் ெபருமன்ற மாநாட்டில் கலந்துெகாண்ட
ந கழ்வு மறக்கமுடியாதது” என்று கைல இலக்க யப்
ெபருமன்றத்த ன் ெபாதுச்ெசயலாளர் ேக.ச .எஸ்.
அருணாசலமும் பத வு ெசய்த ருக்க றார்.
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7. மக்கள் கைலஞன் வாழ்விேல
!
பால்ராஜ்

சஹானிய ன்

நல்லேநாக்கத்துக்காகவும்,
அர்ப்பணிப்புடன்

வாழ்க்ைக

ஒரு

லட்ச யத்துக்காகவும்

வாழ்ந்த

வாழ்க்ைகயாகும்.

அவரது ஒவ்ெவாரு த ைரப்படமும்,

கவ ைதகள்,

கட்டுைரகள்,

நாடகங்கள்

ச றுகைதகள்,

அைனத்தும் சாதாரண மக்களும் எளித ல் புரிந்து
ெகாள்வதுடன் அவர்களது அற ைவ வ ரிவைடயச்
ெசய்தன.

சமூக வ ழிப்புணர்வூட்டின.

சஹானி

-

தைலச றந்த

கம்யூனிஸ்ட்டாகவும்,

மக்கள் கைலஞனாகவும் வாழ்ந்தார்.
எழுத ய

சுயசரிைதய லும்,

எழுத்தாளரும்,

அவரது
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புகழ்ெபற்ற

நாடகாச யரும்,

ேபராச யருமான

பால்ராஜ்

தம்ப

கல்லூரிப்
பீஷ்மம்
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சஹானி எழுத ய ருக்கும் வாழ்க்ைக வரலாற்று
நூலிலும்,
சஹானி
பற்ற

தம்ப ய ன்
பால்ராஜ்

மகள்

மற்றும்

எழுத ய ருக்கும்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

ப .ச .ேஜாஷ

பால்ராஜ்

எழுத ய ருக்கும்
சஹானிய ன்

அவரது

தம்ப

நூலிலும்,

இந்த யக்

புகழ்ெபற்ற

தைலவர்

சஹானிையப்

புத்தகத்த லும்,
அடிய ற்கண்ட

பற்ற

பால்ராஜ்

வாழ்க்ைகய ல்

மறக்கமுடியாத

கல்பனா

நடந்த

சல

ந கழ்வுகைளப்

பத வு ெசய்த ருக்க றார்கள்.
ேஜ.என்.யூ. வ ல் பட்டமளிப்பு வ ழா
1972ஆம்
ெடல்லி

ஆண்டு

ஜவஹர்லால்

நவம்பர்
ேநரு

மாதத்த ல்

பல்கைலக்

கழக

ந ர்வாகம் பால்ராஜ் சஹானிைய முதன்முதலாக
நைடெபறும்
ெகாண்டு

பட்டமளிப்பு
ச றப்புைரயாற்ற
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இந்த

தகவல்

ெவளியானதும்

நக்ஸைலட்

இயக்கத்ைதச் ேசர்ந்த மாணவர்களும்,

இந்த ய

மாணவர் சங்கம் அைமப்ைபச் ேசர்ந்தவர்களும்
“முதல்

பட்டமளிப்பு

ஒரு

நடிகைர

வ ழாவ ல்

ச றப்புைரயாற்ற

அைழத்த ருப்பது

அவமானப்படுத்துவதாகும்.

எங்கைள
அனுமத க்க

மாட்ேடாம், பட்டமளிப்பு வ ழா மண்டப வாசலில்
ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துேவாம்” என்று ேபாராட்டத்ைத
அற வ த்தார்கள்.

துைணேவந்தரும்,

ேபராச யர்களும்
பதட்டமைடந்தார்கள்.

மற்ற

மிரண்டுேபானார்கள்,
பல்கைலக்

கழகத்த ல்

ச றப்புந ைல ஆய்வாளராக கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
முன்னாள் ெபாதுச்ெசயலாளர் ேதாழர் ப .ச . ேஜாச
அப்ேபாது பணிய லிருந்தார்.

அவைரச் சந்த த்து

வ வாத த்தார்கள்.
“தனது

மாணவப்பருவத்த லும்,

இப்டா

நாடகங்கைள நடத்த ய காலத்த லும்,

த ைரப்பட
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நடிகராக

வாழ்ந்து

ெகாண்டிருக்கும்

எத்தைனேயா

ேபாதும்

மதக்கலவரங்கைளயும்,

ஆர்பாட்டங்கைளயும் ேநரில் சந்த த்த அனுபவம்
பால்ராஜ் சஹானிக்கு உண்டு.

எந்த கலவர

சூழ:ந ைலையயும் உள்ளஉறுத யுடன் அஞ்சாமல்
எத ர்த்து ந ன்றவர்.

துணிச்சல் மிக்கவர்.

தனது

கருத்ைத மாணவர்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள ைவக்கும்
வல்லைம அவருக்குண்டு.
ச னிமா நடிகரல்ல!

அவெராரு சாதாரண

ந கழ்ச்ச

ெவற்ற கரமாக

அைமயும்” என்று ப .ச .ேஜாஷ துைணேவந்தருக்கு
நம்ப க்ைகயூட்டியனுப்ப னார்.
பட்டமளிப்பு
வந்தார்.

வ ழா

ேமைடக்கு

அரங்கத்த ல்

பால்ராஜ்

குழுமிய ருந்த

அைனவருக்கும் வணக்கத்ைதயும், வாழ்த்ைதயும்
ெசால்லிவ ட்டு, ைடப் ெசய்து எடுத்து வந்த ருந்த
உைரையக்

குரலில்

ஏற்றஇறக்கத்துடன்

உணர்ச்ச ப்பூர்வமாகப் ேபச முடித்தார். “அன்ைறய
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அரச யல்ந ைலையயும்,
வறுைம,

நாட்டுநடப்புகைளயும்,

ேவைலய ல்லாத்

த ண்டாட்டம்

ஒழிக்கப்பட்ட புத யெதாரு ேசாசலிச சமூகஅைமப்பு
இந்த நாட்டில் மலர்வதற்கு மாணவர் சமுதாயமும்
தங்கள்

உைழப்ைபயும்,

ெசலுத்தேவண்டும்”

பங்களிப்ைபயும்

என்று

தனது

உைரய ல்

அழுத்தமாகக் குற ப்ப ட்டார். அவெராரு சாதாரண
த ைரப்பட நடிகன் என்று முதலில் மாணவர்கள்
ஏளனமாக

ந ைனத்துக்

ெகாண்டிருந்தனர்.

ஆங்க ல இலக்க யத்த ல் அவர் முதுகைலப் பட்டம்
ெபற்றது,
ேநரு

காந்த யடிகள்,

ஆக ய

தாகூர்,

தைலவர்கேளாடு

ஜவஹர்லால்
அவருக்க ருந்த

நட்பும் ெதாடர்பும், லண்டன் ப .ப .ச
ந ைலயத்த ல்
ப ன்

இந்த யக்

தன்ைன
மக்கள்

அவரது

பணி,

நாடக
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கம்யூனிஸ்ட்

இைணத்துக்
மன்றம்
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இந்த ய

நாடகங்கைள
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நடத்த ய

அனுபவம்,

உலகப்

புகழ்ெபற்ற

முற்ேபாக்கான த ைரப்படங்களில் நடித்து வரலாறு
பைடத்தது,

அவரது

எழுத்தாற்றல்

தாய்ெமாழிப்பற்று

ஆக ய

ப ன்னணி

அவரது

மற்றும்

வாழ்க்ைகப்

மாணவர்களைனவருக்கும்

அவரது உைரமூலம் ெதரியவந்தது.

வ யந்து

ேபானார்கள்! அவரது உைர முடிந்ததும் அரங்க ல்
எழுந்துந ன்று

மாணவர்கள்

எழுப்ப ய

பலத்த

கரெவாலி மூலம் பால்ராஜ் சஹானி என்ற அந்த
மகத்தான

மக்கள்

ஆரவாரத்துடனும்
அவரது

கைலஞனுக்கு
மரியாைத

வருைகைய

அன்புடனும்,

ெசலுத்த னார்கள்.

எத ர்த்து

ஆர்ப்பாட்டம்

நடத்தத் த ட்டமிட்டிருந்த மாணவர்களும் அவரது
உைரைய
ந கழ்ச்ச
என்று

வ யந்து
“வந்தான்,

ஜூலியஸ்

ெசய்த ருக்கும்
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பாராட்டினார்கள்!

இந்த

பார்த்தான்,

ெவன்றான்”

சீசைரப்பற்ற

ேசக்ஸ்ப யர்

வர்ணைனையத்தான்
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ந ைனவுபடுத்துக றது !
பட்டமளிப்பு

வ ழா

உைரய லிருந்து

சல

பகுத கள் :
“எனது ெசாந்த ஊரில் வச த்து வந்த பல
அற வார்ந்த ெபரியவர்களும்,
ேபராச யர்களும்,
ஆங்க ேலய

உலக ேலேய

ஏகாத பத்த ய

அறவழிப்ேபாராட்டத்த ன்
ெபறமுடியும்

எனது கல்லூரிப்

என்று

சக்த வாய்ந்த

ஆட்ச ைய
மூலம்

எத ர்;த்து
சுதந்த ரம்

ெசான்ன

மகாத்மா

காந்த ையப் பார்த்து ஏளனமாகச் ச ரித்தார்கள்.
காந்த

பகற்கனவு

காண்க றார்

என்றார்கள்.

காந்த யடிகளின் மனஉறுத ையப்பற்ற
தவறாக

எைட

ேபாட்டார்கள்.

நாடித்துடிப்ைப அவர் நன்கற ந்தவர்.
மட்டுேம

காந்த யடிகள்

மக்கைளத்

அவர்கள்
மக்களின்
ஒருச லர்
த ரட்டிப்

ேபாராடும் நைடமுைறைய வரேவற்றார்கள்.
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நாம்

சுதந்த ரத ன

ெகாண்டாடிக்

ெவள்ளிவ ழாைவக்

ெகாண்டிருக்க ேறாம்.

ஆனால்,

குடிெகாண்டிருந்த

தாழ்வு

நம்மனத ல்

மனப்பான்ைமையயும்,

அடிைமப்புத்த ையயும்

ைகவ ட்டுவ ட்ேடாமா

-

என்பைத

ேநர்ைமயாகச்

ச ந்த த்துப்

நம்முைடய

ெசாந்த

பார்க்கேவண்டும்.
வாழ்க்ைகையயும்,

சமூகவாழ்க்ைகையயும்
சுதந்த ரமாகச்
நமது

ச ந்தைனகள்

வாழ்க்ைகய ன்
சுதந்த ரம்
நம்ைம
நான்
ஒரு

நமக்குநாேம

ச ந்த த்து

நாடுகளிலிருந்து

முடிெவடுப்பத ல்ைல.
முழுவதும்

கடன்
பல்ேவறு

இருக்கும்

ந ைலகளிலும்

ஏமாற்ற க்
த ைரப்படத்

உதாரணத்த ற்காக

இந்த யாவ ல்
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வாங்கப்பட்டது.

ெபற்றுவ ட்டதாக
நாேம

நாம்

நாம்

நடிக்க ேறாம்.
ெகாள்க ேறாம்.
ெதாழிைலேய
ெசால்க ேறன்.

ெபரும்பான்ைமயான
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படங்கைளப்

பார்த்தால்

சுயமாகச்

ச ந்த க்கும்

த றனுள்ளவர்களுக்கு, ச ரிக்கத்தான் ேதான்றும்.
அவற்ற ன்

த ைரக்கைதகள்

அைனத்தும்

குழந்ைதத்தனமானைவ.

வாழ்க்ைகய ன்

உண்ைமக்கு மாறானைவ.
ஒத்துவராதைவ.
ெதாழில்நுட்ப

நமது பகுத்தற வ ற்கு

இயக்குனர்களும்

கைலஞர்களும்

மற்ற

த ைரக்கைதைய

வடிவைமப்பத லும்,

ெதாழில்

நுட்பத்ைத

ைகயாள்வத லும்,

பாடல்கள்

மற்றும்

நடனங்களிலும் ேமற்கத்த ய த ைரப்படங்கைளேய
கண்மூடித்தனமாக காப்ப யடிக்க ன்றனர்.
ேமற்கத்த ய
அப்பட்டமாகக்
இந்த ப்

த ைரப்படங்;கைள
காப்ப யடித்துத்

அப்படிேய

தயாரிக்கப்பட்ட

படங்களுமுண்டு.

எனக்குப்

பணத்ைதயும், புகைழயும் ெபற்றுத்தந்த இந்த த்
த ைரப்படங்களின்

வருந்தத்தக்க

சூழ்ந ைல

இதுதான்!
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நாடு

வ டுதைலயைடந்த

ப ன்னர்

கைலத்துைறய ன் அைனத்துப் ப ரிவுகளிலும் நாம்
ப ரம்மாண்டமான

வளர்ச்ச

ெபற்ற ருக்க ேறாம்.

த ைரப்படங்கைளத்

தயாரிப்பத லும்,

இயக்குவத லும்,
ராயும்
நமது

உலகளவ ல்

புகழ்

தைலச றந்த

ேரயும்,

ஒளிப்பத வாளர்கள்,

வல்லுனர்கள்
த ைரத்துைற

ேபாடுமளவுக்கு

ப மல்

ெபற்ற ருக்க றார்கள்.

கைலஞர்கள்,

ெதாழில்நுட்ப
ேபாட்டி

சத்யஜ[pத்

உலகத்த ல்

வல்லுனர்கேளாடு

வளர்ந்த ருக்க றார்கள்.

நாடு சுதந்த ரம் ெபற்றப ன் உலகநாடுகளில் நம்
நாடுதான் அத க த ைரப்படங்கைளத் தயார் ெசய்து
வருக றது.
நமது

நாம் தயாரிக்கும் த ைரப்படங்கள்

நாட்டில்

ஆப்கானிஸ்தான்,

மட்டுமல்லாது,
ஈரான்,

பாக ஸ்தான்,

அரபு

நாடுகள்,

ேசாவ யத் ரஷ்யக் குடியரசு நாடுகள், ஆப்ப ரிக்கா
மற்றும் க ழக்காச ய நாடுகளிலும் மக்களிைடேய
www.Kaniyam.com
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ெபரும்வரேவற்ைபப் ெபற்ற ருக்க ன்றன.
ஆனால்,

த ைரப்படங்கைளத்

உருவத்த லும்,
நாம்

தயாரிப்பத ல்

உள்ளடக்கத்த லும்

ேமற்கத்த ய

வருக ேறாம்.

நாடுகைளக்
நமக்ெகன்று

இன்னும்

காப்ப யடித்து
தனித்துவமான

பண்பாடு, கலாச்சாரப் பாரம்பரியமுண்டு.
மக்கள்

எத ர்ெகாள்ளும்

ஏராளம்.
ப ன்பற்ற ,
வ தத்த லும்

ப ரச்சைனகளும்

காலங்கடந்த
மனித

பார்முலாக்கைள

சமுதாயத்த ற்கு

பயன்படாத

குப்ைபப்

எந்த

படங்கைள

நம்மவர்கள் தயாரித்துத் தள்ளுக ன்றனர்.
ேமாசமான

சூழ:ந ைல

தயாரிக்கப்பட்டு
ஓடி

இந்த

“பாக்ஸ்

ெவற்ற ெபற்ற

நம்

மற்றும்

இந்த

தமிழில்

ஆபீஸ்”

படங்களாக

படங்களுக்கும்

ெபாருந்தும்.

இலக்க ய

உலகத்த ன்

ந ைலயும்

நம்முைடய

நாவலாச ரியர்கள்,

இதுதான்!

நாடகாச யர்கள்,

கவ ஞர்கள்கூட ேமற்கு நாடுகளின் பாணிையப்
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ப ன்பற்றேவ வ ரும்புக றார்கள்.
கல்வ த்துைறய லும் ேமற்கத்த ய நாடுகளின்
தாக்கேம

இன்றளவும்

சுயச ந்தைனையயும்,
ஊக்குவ க்காத

பரவலாக

இருக்க றது.

அற வ யல்

ேதடைலயும்

“ெமக்காேல”

கல்வ

முைறைய

இன்னும் நாம் ைககழுவவ ல்ைல.
கழகங்கள்,

கல்லூரிகளில்

பல்கைலக்

நாம்

ேமல்நாட்டுப்

பாணிய ல் “ேகாட்-சூட்” நவீன ஆடம்பர உைடய ல்
ெசன்றால்தான்

மத க்க றார்கள்.

ேவட்டி,

சட்ைடக்கு மரியாைதேய க ைடயாது.
வங்காளமும்
அங்கு

ஓரளவுக்கு
ப ரமுகர்கள்,

ெபாதுந கழ்ச்ச களில்
பாரம்பரிய

தமிழகமும்,

பரவாய ல்ைல.
படித்தவர்கள்கூட

அவர்களின்

உைடய ல்

மாந ல,

பங்ெகடுத்துக்

ெகாள்க றார்கள். மக்களும் அவர்கைள மத க்கேவ
ெசய்க றார்கள்.
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வ டுதைலப்
தாங்க

ேபாராட்டத்ைதத்

நடத்த ய

காங்க ரஸ்

ெசாத்துைடைமயாளர்கள்,
ஆத க்கேம

கட்ச ய ல்

ந லப்ப ரபுக்களின்

வலிைமயாக

ஜவஹர்லால்

தைலைம

ேநரு

இருந்தது
அவர்கேள

சுயசரிைதய ல் பத வு ெசய்த ருக்க றார்.

என்று
தனது
இதன்

வ ைளவு என்ன நாடு வ டுதைலயைடந்த ப ன்னர்
ஆட்ச யத காரத்த லும்
வர்க்கத்த ன்

ைகேய

ந ைலைமைய
ெசய்தார்.

ஆனால்,

தைடகைளயும்,

ேநரு

இந்த

முயற்ச கள்

அவராலும் ெவற்ற ெபற

அதற்கு,

அவர் ஏராளமான

எத ர்ப்ைபயும் சந்த க்க ேவண்டி

கடந்த 25 ஆண்டுகளில் பணக்காரர்கள்

ேமன்ேமலும்
இன்னும்

ெசாத்துைடைம

ஓங்க ய ருந்தது.

மாற்ற

முடியவ ல்ைல !
வந்தது.

இந்த

பணக்காரர்களாகவும்,

ேமாசமான

வறுைம

தள்ளப்பட்டார்கள்.

சுதந்த ரப்
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ேபாராட்டத்த ல்
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கலந்துெகாண:டு
ைககளில்

நம்

மக்கள்

தடியடிபட்டதும்,

வாடியதும்,

ேபாலீசாரின்

ச ைறச்சாைலகளில்

இன்னுய ைரத்

ெசய்ததும்

இதற்காகத்தானா
ேசாசலிசத்தால் மட்டுேம சமூகத்த ல் அடிப்பைட
மாற்றங்கைளக்

ெகாண்டுவர

எனது

உறுத யான

பட்டம்,

பதவ ,

அஞ்சும்

பணம்,

முதலில்

அத காரத்ைதக்
மனந ைலைய

உரிய

மரியாைதயும்

அங்கீகாரமும்,

க ைடயாது.

அத காரத்துக்கும்,
மனப்பான்ைமைய

கண்டு
மாற்ற

ேவண்டும்.

அடிைமகளாக
நாட்டின்

கூண்டிலிருந்து
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வ ட்ெடாழிக்க

ஆண்டுகள்
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எந்த
மக்கள்

பணத்துக்கும்

பழக்கப்பட்டுவ ட்ேடாம்.
நம்ைம

என்பது

இந்த சமூகத்த ல் அற வாற்றலுக்கும்,

த றைமக்கும்

இருநூறு

நம்ப க்ைக!

மக்களின்

ேவண்டும்.

முடியும்

வாழ்ந்து
வ டுதைல,

ெவளிேயவர

வாய்ப்பு
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ெகாடுத்துள்ளது.

தயங்க த்தயங்க ெமதுவாகக்

காலடிெயடுத்து ைவக்கும் ேசாம்ேபற த்தனத்ைத
நாம்

முதலில்

ச றைகவ ரித்து

வ ட்ெடாழிக்கேவண்டும்.
வானில்

பறந்துெசல்லும்

புத்துணர்ச்ச ைய நாம் ெபறேவண்டிய காலமிது!
இந்த

வ ழிப்புணர்ச்ச ைய

ஏற்படுத்துவத ல்

மக்களிைடேய

மாணவர்களாக ய

உங்களின்

பங்களிப்பும் ச றப்பாக அைமய ேவண்டுெமன்று
வாழ்த்துக ேறன்”
பார்த்தால்

உைர

முழுவைதயும்

நீங்கள்

அசந்து

படித்துப்

ேபாவீர்கள்!

இைணயத்த ல் க ைடக்க றது !
நன்ற மறவாத நட்புணர்வு
1961 ஆம் ஆண்டில் பம்பாய் டர்னர் ராயல்
வீத ய ல்

பால்ராஜ்

இடம்

ஒரு வீட்ைடக் கட்டினார்.

வாங்க

வசத யான

பம்பாய ல் புகழ்ெபற்ற

கட்டிடக்கைல ந புணர் இக்ரம் அஹமது எனும்
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ெபாற யாளர்தான் அந்த இல்;லத்ைத அழகாகக்
கட்டிக்ெகாடுத்தார்.

புத ய

இல்லத்ைதக்

கட்டிக்ெகாடுத்த தனது ெபாற யாளர் நண்பரின்
ந ைனவாக பால்ராஜ், அவரது புத ய இல்லத்துக்கு
“இக்ரம்

இல்லம்”

என்ேற

ெபயர்

சூட்டினார்.

பால்ராஜ் காலமான ப ன்னர் அவர் குடிய ருந்த
அந்த வீத க்கு “பால்ராஜ் சஹானி மார்க்” என்று
பம்பாய்

மாநகராட்ச

ெபயர்சூட்டி

அவைரப்

ெபருைமப்படுத்த யது!
கப்பற்பைட எழுச்ச க்கு ஆதரவாக பால்ராஜ்
சஹானி
இந்த ய சுதந்த ரப் ேபாராட்ட வரலாற்ற லும்,
கப்பற்பைட

வரலாற்ற லும்,

கட்ச ய ன்

வரலாற்ற லும்

18

23

முதல்

பம்பாய்

நகரில்
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கம்யூனிஸ்ட்
1946

நாள்வைர

“ராயல்
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ப ப்ரவரி
6

இண்டியன்

நாட்கள்
ேநவ ”
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கப்பற்பைடய னாpன் ேவைல ந றுத்தப் ேபாராட்டம்
ெபரிய

த ருப்புமுைனயாகும்.

தைரப்பைடய லும்,
பணிய லிருந்த

ஏற்கனேவ

வ மானப்பைடய லும்

இந்த ய

வீரர்கள்,

ஆங்க ேலய

அத காரிகளுக்கு எத ராக இந்த யாவ ன் பல்ேவறு
நகரங்களில் ச றுச று ேபாராட்டங்களில் ஈடுபட்டு
வந்தார்கள்.

ஆங்க ேலய ராணுவவீரர்களுக்கும்,

ஊழியர்களுக்கும்,
ெசய்துவந்த
ெபரிய

அேத

ேவைலையச்

இந்த யர்களுக்குமிைடய ல்
சம்பளவ த்த யாசம்,

பணிந ைலைமகள்
அத காரிகள்
படுேகவலமான

மற்றும்
இந்த ய

ேமாசமான
ஆங்க ேலய
ஊழியர்கைள

ெகட்டவார்த்ைதகளில்

த ட்டி

அவமானப்படுத்த வந்தது ஆக ய காரணங்களால்
மூண்ட அத ருப்த , இறுத ய ல் ேவைலந றுத்தமாக
ெவடித்தது.
இந்த ய வ டுதைலப் ேபாராட்ட உணர்வுகளும்
www.Kaniyam.com
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மக்களிைடேய

ெபாங்க ப்ெபருக

வந்து

ெகாண்டிருந்த காலம் 1945-1946 காலகட்டமாகும்.
1946 ஆம் ஆண்டு ப ப்ரவரி மாதம் 17 ஆம் நாள்,
மும்ைப

துைறமுகத்த ல்

“தால்வார்”

என்ற

ந றுத்தப்பட்டிருந்த

கப்பலில்

இந்த ய

மாலுமி

B.ஊ.தத் என்பவர் “ெவள்ைளயேன ெவளிேயறு”
(ஹரைவ

ஐேனைய)

என்ற

முழக்கத்ைத

கப்பலின் ேமல்தளத்த ல் ஒரு சாக்பீஸ் கட்டியால்
எழுத ைவத்தார்.
உடேன

கப்பற்பைடப் ேபாலீஸ் அவைர

ைகதுெசய்து

ச ைறய ல்

தள்ளியது.

பம்பாய் துைறமுகத்த ல் ந றுத்தப்பட்டிருந்த 1200
கப்பற்பைட மாலுமிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் ைகது
ெசய்யப்பட்ட சகமாலுமி B.ஊ.தத்தை வ டுதைல
ெசய்யும் படியும், ேமலும் ஆங்க ேலய மாலுமிகள்,
ஊழியர்களுக்கு
ேவைல

இைணயாக

ந ைலைமகைள

ெசங்ேகாட்ைட
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சமஊத யம்,
வலியுறுத்த யும்,

ைவக்கப்பட்டிருந்த
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ேநதாஜிய ன் இந்த ய ேதசீய ராணுவ வீரர்கைள
வ டுதைல ெசய்யக்ேகாரியும் 1946 ஆம் ஆண்டு
ப ப்ரவரி 18 ஆம் நாள் காைல உண்ணாவ ரதப்
ேபாராட்டத்ைதத்

ெதாடங்க னார்கள்.

உண்ணாவ ரதமிருந்த மாலுமிகைள ஆங்க ேலயப்
பைடத்தளபத “இந்த யக்கூலிகள், ேவச களுக்குப்
ப றந்த

பசங்கள்”

என்று

ேகவலமாகத்த ட்டி

அவமானப்படுத்த யதால்
ேபாராட்டம்,
இந்த
ஆக ய

ேவைலந றுத்தமாக

ேபாராட்டத்த ற்கு

கராச்ச ,

மண்டபம்

மாலுமிகளும்

ஆதரவாக
இருந்த

ேபாராட்டத்த ல்

மாலுமிகள்

ெவடித்தது.

(ராமநாதபுரம்),

துைறமுகங்களில்

இந்த ய

உண்ணாவ ரதப்
கல்கத்தா,
அந்தமான்
கப்பற்பைட
குத த்தார்கள்.

அவர்களது

கப்பல்களின்

உச்ச ய ல் பறந்து ெகாண்டிருந்த ஆங்க ேலயரின்
“யூனியன்

ஜாக்”

காங்க ரஸ்
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இறக்க வ ட்டு,

கட்ச ய ன்

மூவர்ணக்ெகாடி,
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கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் சுத்த அரிவாள் ெபாற த்த
ெசங்ெகாடி, முஸ்லீம் லீக் கட்ச ய ன் ப ைறந லா
ெபாற த்த பச்ைசக் ெகாடி ஆக ய மூன்ைறயும்
ஒன்றாகக்

ெகாடிக்கம்பத்த ல்

கல்கத்தா

ஏற்ற னார்கள்.

துைறமுகத்த லும்

கப்பற்பைட

மாலுமிகள் ேபாராட்டம் தீவ ரமாக நைடெபற்றது.
ப ன்னர், 1200 மாலுமிகளும், ஊழியர்களும்
19

ஆம்

நாள்

காங்க ரஸ்,
மூன்று

காைல

பம்பாய்

வீத களில்

கம்யூனிஸ்ட்,

முஸ்லீம்

கட்ச களின்

ெகாடிகைளயும்

கரங்களில்

எழுச்ச ஊர்வலமாக வந்தார்கள்.
மக்கள் அவர்களுக்கு
ஆர்ப்பரித்தார்கள்.
ஏ.ஐ.டி.யு.ச

ஏந்த

பம்பாய் நகர

உற்சாக வரேவற்பளித்து
கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச யும்,

ெதாழிற் சங்கங்களும் அைறகூவல்

வ டுத்ததால் கப்பற்பைட எழுச்ச க்கு ஆதரவாக
ெதாழிலாளர்கள் ெபாது ேவைலந றுத்தம் ெசய்து
ஊர்வலமாக

வந்து
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வரேவற்பளித்தார்கள்.

பம்பாய் நகரம் முழுவதும்

ெபாது ேவைலந றுத்தம் ெவடித்தது.
வழக்கமான

த னசரி

நகரத்த ன்

வாழ்க்ைக

ஸ்தம்ப த்து

ந ன்றது.
கப்பற்பைட
நடத்த ய

மாலுமிகள்,
அவர்களின்

ேபாராட்டத்த ற்கு
மற்றும்

ஜின்னாவும்,

தைலவர்கள்

காங்க ரஸ்,

முஸ்லீம்

ேகட்டார்கள்.

ஊழியர்கைள

லீக்

வழி

தங்கள்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச களின்

ஆதரைவக்

வல்லபாய் பட்ேடலும்,

முகமதலி

கப்பற்பைட எழுச்ச யால் மிரண்டு

ேபானார்கள். ேபாராட்டத்துக்கு ஆதரவு ெதரிவ க்க
மறுத்ததுடன்,
வாபஸ்

ேபாராட்டத்ைத

ெபற்றுக்

ெகாண்டு

உடனடியாக
கப்பல்களுக்குத்

த ரும்பும்படி வலியுறுத்த னார்கள்.

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச யும், ஏ.ஐ.டி.யு.ச ெதாழிற் சங்கங்கள் மட்டுேம
மாலுமிகள் பக்கம் உறுத யாக ந ன்றன.
டாக்டர்

அத காரி,
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B.T.ரணதிவே,

S.S.மிராஜ்கர்,

R.S.நிம்ப்கார்

ஆக ய

தைலவர்கள்

மும்ைப

K.N.ஜோக்லேக்கர்,

கம்யூனிஸ்ட்
வீத களில்

ெதாழிலாளர்

கட்ச த்

நைடெபற்ற

ஊர்வலங்களுக்குத்

தைலைமதாங்க

களத்த ல்

ந ன்றார்கள்.

கப்பற்பைட எழுச்ச க்கு ஆதரவாக டாக்டர் அத காரி
அவர்களது

ந யாயமான

ேகாரிக்ைககைள

ெபாதுமக்களுக்கு வ ளக்க துண்டுப்ப ரசுரங்கைள
எழுத ெவளிய ட்டார்.
கப்பற்பைடய னாpன்
மிரண்டுேபான

த டீர்

எழுச்ச யால்

ஆங்க ேலய

ஆட்ச ய னர்

ராணுவத்ைத

வரவைழத்தனர்.

ராணுவமும்,

ேபாலீசாரும்

மாலுமிகள்

ெதாழிலாளர்கள்
நடத்த ய

மற்றும்

துப்பாக்க ச்சூட்டில்

நூற்றுக்கணக்கான
ெபாதுமக்களும்
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வீத களில் ரத்த ஆறு ஓடியது!
கப்பற்பைட

மாலுமிகள்

ேபாராட்டத்த ன்ேபாது
பால்ராஜ்

நடத்த ய

உய ருக்குமஞ்சாமல்

சஹானி,

கம்யூனிஸ்ட்

தைலவர்கள்

ேபாராட்டத்த ற்கு

ெதரிவ த்து

எழுத ய

கட்ச த்
ஆதரவு

ப ரசுரங்கைள,

ேபாராட்டக்காரர்களிைடேயயும்,

ெபாதுமக்கள்

மற்றும் ெதாழிலாளர்களிைடேயயும் வ ந ேயாகம்
ெசய்தார்.

லண்டன் BBC வாெனாலிய ல் அவர்

ேவைல

ெசய்துெகாண்டிருந்த

அணிந்து

ெகாண்டிருந்த

நவநாகரிக

உைடகைள

ெகாண்டார்.
இருந்த

காலத்த ல்

ேமற்கத்த யபாணி
மீண்டும்

அணிந்து

ஆங்க ேலயர் ஆட்ச க்கு ஆதரவாக

“ைடம்ஸ்

ஆப்

இந்த யா”

பத்த ரிக்ைக

நண்பர்களிடமிருந்து “ ந ருபர் அைடயாள அட்ைட”
ஒன்ைறப்

ெபற்றுக்ெகாண்டார்.

ெசாந்தமான

ேமாட்டார்
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நகரவீத களில் ேபாலீஸ் தைடையமீற ரகச யமாகக்
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ப ரசுரங்கைளத் ெதாடர்ந்து
வ ந ேயாகம் ெசய்துவந்தார்.

இந்த ேவைலையச்

ெசய்ய ைடம்ஸ் ஆப் இந்த யா ந ருபர் அைடயாள
அட்ைடயும், லண்டன் நவநாகரிகமான உைடய ல்
அவருைடய

மிடுக்கான

தைடயரண்கைளக்

ேதாற்றமும்

கடந்துெசல்ல

ேபாலீஸ்
அவருக்கு

மிகவும் உதவ யாக இருந்தது.
கல்லூரி வாழக்ைகய ல் துணிச்சல் :
லாகூர் அரச னர் கல்லூரிய ல் 1930-34 ஆம்
ஆண்டுவைர

மாணவனாக

இருந்த

காலத்த ல்

கல்லூரி மாணவர் மன்றத்தைலவராக பால்ராஜ்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டு ெசயல்பட்டு வந்தார்.
மாணவர்

மன்றத்த ற்கு

ந த யுதவ

அளித்துவந்தது.

கல்லூரி
இந்த

இந்த

ந ர்வாகம்
கல்லூரி

ந ர்வாகத்ைத ஆங்க ேலய அரசாங்கம் ேநரடியாக
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ந ர்வக த்து

வந்தது.

பால்ராஜ்

தைலவராக

இருந்த மாணவர் மன்றம், அடிக்கடி மாணவர்கள்
கலந்துெகாள்ளும்
கலந்துைரயாடல்

கருத்தரங்குகள்
கூட்டங்கைள

மற்றும்

நடத்த வந்தது.

இந்த மாணவர் மன்றக் கூட்டங்களில் பல்கைலக்;
கழக ந ர்வாக களும்,
அத காரிகளும்
அந்ந ய

ேபராச ரியர்களும்,

கலந்துெகாள்வது

ஆட்ச யாளருக்கு

ஆதரவாக

அரசு

வழக்கம்.
இருந்த

பல்கைலக்கழக ந ர்வாக களும், ேபராச யர்களும்
மற்றும்

ஆங்க ேலய

அரசு

அத காரிகளும்

கலந்துெகாண்ட ஒரு கருத்தரங்கத்த ல், பால்ராஜ்
சஹானி “மாணவர் தைலவன்” என்ற முைறய ல்
தைலைமயுைரயாற்ற னார்.
“பஞ்சாப்

க ராமங்களில்

மக்களிைடேய

ப ரபலமான கைதெயான்று இருக்க றது. ஒருவன்
அவன் நண்பனிடம் ெசால்க றான், எனது வீட்டின்
மாடிய ல்

பரண்
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பரண் மீது மரப்ெபட்டி ஒன்று இருக்க றது.
மரப்ெபட்டிக்குள்

ைபெயான்று

அந்த

இருக்க றது.

அந்த ைபக்குள் மணிப்பர்ஸ் ஒன்று இருக்க றது.
அந்த

மணிப்பர்சுக்குள்

கள்ள

நாணயம்

இருக்க றது. அந்தக் கள்ள நாணயத்ைத உன்னால்
ெசலுத்தமுடியுமானால்,
உனக்கு

வ ருந்து

அந்தக்கைத.
ெசால்லும்

ைவக்க ேறன்

நம்ைம

என்பதுதான்

ஆள்பவர்கள்

வாக்குறுத களும்

இருக்க றது.”
தனது

அைதக்ெகாண்டு

பால்ராஜ்

தைலைமயுைரய ல்

நமக்குச்

இப்படித்தான்
இந்தக்கைதைய

ெசால்லிமுடித்ததும்,

பல்கைலக்கழக ந ர்வாக களும், ேபராச யர்களும்,
அரசு

அத காரிகளும்

அத ர்ச்ச யைடந்தார்கள்.

பால்ராஜ் இப்படி தனக்குச் சரிெயன்று ேதான்ற ய
கருத்துக்கைள யாருக்கும் அஞ்சாமல் ெவளிய டும்
துணிச்சலுைடயவர்

என்பதற்கு

இதுெவாரு

உதாரணம் !
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இேதமாத ரி

கல்லூரி

அத காரிகள்,
கல்லூரி

வ ழாவ ல்

பல்கைலக்கழக

முதல்வர்

மாணவர்களும்

அரசு

ந ர்வாக கள்,

மற்றும்

ேபராச யர்கள்,

கலந்துெகாண்ட

வ ருந்த ல்

மாணவர் தைலவன் என்ற முைறய ல் பால்ராைஜ
ேபசும்படி

ெசான்னார்கள்.

“இந்த

நைடமுைறய லிருக்கும்
இந்த

வ ருந்தும்

ஆடம்பர
வ ருந்து

கல்வ முைறயும்

ஒன்றுதான்.

வந்த ருப்பவர்கள்

நாட்டில்

வ ருந்துக்கு

எல்ேலாரும்

உைடயணிந்து

அழகான,

வந்த ருக்க றார்கள்.

பரிமாறப்படும்

ேமைஜேமல்

ஒளிமின்னும் ெவள்ளிப்பாத்த ரங்கள், கரண்டிகள்,
சாப்ப டும்

தட்டுகள்

ஆடம்பரமாக

ைவக்கப்பட்டுள்ளன.
ஊழியர்கள்

வ ருந்து

கவர்ச்ச கரமான

காட்ச யளிக்க றார்கள்.

அடுக்க
பரிமாறும்

உைடயணிந்து

ஆனால்,

ெவள்ளிப்

பாத்த ரங்களுக்குள் சாப்ப ட எதுவுேம இல்ைல”
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என்று ேபச னார்.

இவ்வாறு அவர் மாணவராக

இருந்த காலத்த ேலேய கல்லூரி ந ர்வாகத்த ன்
கருத்துக்கேளாடு

ஒத்துப்ேபாகாததுடன்,

ஆட்ச யாளருக்கு

எத ரான

மாணவர்களிைடேய

கருத்துக்கைள

துணிச்சலாக

ேபசும்

குணத்ைதயும் ெபற்ற ருந்தார்.
தாய்ெமாழிப்பற்று
சாந்த ந ேகதனில்

ரவீந்த ரநாத்

தாகூருடன்

தாய்ெமாழிப்பற்ற வ வாத த்ததன் காரணமாகவும்,
வார்தா ஆச ரமத்த ல் மகாத்மா காந்த யடிகளுடன்
தாய்ெமாழிப்பற்ற
நடத்த யதன்
தீவ ரமான
பள்ளி

வ வாதங்கள்

காரணமாகவும்,
தாய்ெமாழிப்பற்று

மற்றும்

தாய்ெமாழி

நீண்ட

கல்லூரி

பஞ்சாப

கற்பதற்கு
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இல்லாமலிருந்தது.
இந்த ய

மக்கள்

இயங்க யேபாதும்,

1944

ஆம்

நாடகமன்றத்த ல்

ஆண்டில்
தீவ ரமாக

த ைரப்படங்களில்

நடிக்கத்

ெதாடங்க யேபாதும் அவருக்கு தாய்ெமாழிப்பற்று
அத கமாக ஏற்பட்டிருந்தது. அதன் காரணமாகேவ
கடினஉைழப்ப ன் மூலம் தாய்ெமாழி பஞ்சாப ைய
ஆழமாகவும்,
கைதகள்,

வ ைரந்தும்

கட்டுைரகள்,

வ மர்சனங்கள்,

கற்றுக்ெகாண்டார்.

நாடகங்கள்,

ச றுகைதகள்

இலக்க ய

ஆக யவற்ைற

எழுதுமளவுக்குப் புலைம ெபற்றார்.
மாந லத்த ல்

இந்த ய

ேதான்றுவதற்கு
உதவ கள்
பம்பாய்

நாடகமன்றம்

அைனத்து

ெசய்தார்.

மாந லத்த ன்

மக்கள்

பஞ்சாப்
வைகய லும்

ஒன்றுபட்ட

நகரங்களிலும்,

நகரத்த லும்

ெடல்லி

பஞ்சாப

பஞ்சாப்
மற்றும்
ெமாழி

எழுத்தாளர்களின் மாநாடுகைள ெவற்ற கரமாக
நடத்துவதற்கு முன்னணிய லிருந்து உற்சாகமாகச்
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ெசயல்பட்டார்.
ெசய்தார்.
அவர்

ெபரியளவுக்கு

ந த யுதவ யும்

தாய்ெமாழிப்பற்ற ன் காரணமாகேவ
எழுத ய

முதலில்

நூல்கள்

பஞ்சாப

ப ன்னர்தான்
இந்த ,

அைனத்ைதயும்

ெமாழிய ேலேய

அந்த

உருது

எழுத னார்.

நூல்கள்

ஆங்க லம்,

ேபான்ற

ெமாழிகளில்

ெமாழியாக்கம் ெசய்யப்பட்டன.

அவருக்க ருந்த

தாய்ெமாழிப்பற்ற ன் காரணமாகேவ 1965 ஆம்
ஆண்டில் தமிழகத்த ல் நைடெபற்ற இந்த எத ர்ப்புப்
ேபாராட்டத்த ற்கு

ெவளிப்பைடயாகேவ

ெதரிவ த்தார்.

ஓரளவுக்கு

ேபசக்கற்றுக்ெகாண்டார்.
வ ைரவ ல்
ஆற்றல்
தம்ப

தமிழ்ெமாழிையப்

எந்த ெமாழிையயும்

கற்றுக்ெகாள்ளக்கூடிய
அவருக்க ருந்தது

எழுத்தாளர்

ஆதரவு

பீஷ்மம்

ச றப்பான

என்று
சஹானி

அவரது
பத வு

ெசய்த ருக்க றார்.
ச ைறச்சாைல அனுபவம் :
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1949

ஆம்

ேக.ஆஷ ப்
என்ற

ஆண்டு

இயக்கத்த ல்

படத்த ல்

த லீப்குமாரும்,

மாதத்த ல்

“ஹல்சல்”

பால்ராஜ்

(கலகம்)

சஹானியும்,

நர்கீஸீம் நடித்தனர்.

பால்ராஜூக்கு,
பாத்த ரம்.

ப ப்ரவரி

ேநர்ைமயான

படத்த ல்

ச ைறயத காரி

ச ைறயத காரி bஜயிலாpன் த னசரி

ேவைலகளின் தன்ைம,

நைட உைட பாவைன,

ச ைறக்ைகத களின் நடவடிக்ைககைள பால்ராஜ்
ச ைறக்குள்

ேநரடியாகச்

ேவண்டும்,
ேவடத்த ல்
இயக்குனர்

அப்ெபாழுதுதான்
ச றப்பாக

மத்த ய

ெசன்று

சந்த க்க ைவத்தனர்.
அவேராடு

முடியும்

ேகட்டுக்
ச ைறக்கு

ஒருநாள்

என்று

ெகாண்டார்.
பம்பாய்
பால்ராைஜ
bஜயிலரைச்

bஜயிலரை ேநரில்சந்த த்து

ெநருக்கமாக
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பார்க்க

ச ைறயத காரி

தயாரிப்பாளரும்

ேராடு

அைழத்துச்

நடிக்க

ஆஷ ப்ப டம்

இயக்குனரும்,
ஆர்தர்

ெசன்று
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அவரது

த னசரி

ேவைலகள்,

ேகட்டுத்

ெதரிந்துெகாண்டார்.

எடுத்துக்ெகாண்டார்.

கடைமகைளக்
குற ப்புகளும்

ைகத கேளாடும் ேபச னார்.

ச ைறயத காரி ேவடத்த ல் தன்னால் மிகச்ச றப்பாக
நடிக்கமுடியும்
த ரும்ப னார்.

என்ற

நம்ப க்ைகயுடன்

வீடு

“இன்னும் ச ல நாட்களில், அவேர

அந்த ச ைறக்கு ைகத யாக வரப்ேபாக றார்” என்று
அப்ேபாது அவருக்குத் ெதரியாது.
பால்ராஜ்

சஹானி

இந்த யக்

கம்யூனிஸ்;ட்

கட்ச ய ல் தீவ ரமான உறுப்ப னர். கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
1948 ஆம் ஆண்டு ப ப்ரவரி மாதத்த ல் கல்கத்தா
மாநாட்டில் இடதுசாரி அத தீவ ர சாகசப்பாைதய ல்
ெசல்ல முடிெவடுத்தது. “ேநருவ ன் அரசாங்கத்ைத
ேவைல

ந றுத்தங்கள்

ேபாராட்டங்கள்
என்ற

மூலமும்,

மூலமும்

த ட்டத்ேதாடு

ஆயுதேமந்த ய

தூக்க ெயற ேவாம்”

ெசயல்படத்

துவங்க ய

காலமது. பல முன்னணித் தைலவர்கள் ச ைறய ல்
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தள்ளப்பட்டனர்.
கம்யூனிஸ்ட்

ேநருவ ன்
கட்ச

அரசாங்கத்தால்

சட்டவ ேராதமானதாக

அற வ க்கப்பட்டு தைடெசய்யப்பட்டிருந்தது.
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

நடத்த ய ஆர்ப்பாட்டங்கள்,

ேபாராட்டங்களில்

பால்ராஜ்

கைலத்துைறய லிருந்த

கட்ச

மற்றும்

உறுப்ப னர்களும்

வ த வ லக்க ல்லாமல்

கலந்துெகாள்ள

ேவண்டுெமன்று கட்ச ய ன் பம்பாய் நகரக்க ைள
உத்தரவ ட்டது.
எத ர்த்து,
1949

ேநருவ ன்

ேபாலீஸ்

ஆம்

ஆண்டு

அரசாங்கத்ைத

தைடயுத்தரைவ

ஏப்ரல்

மாதத்த ல்

மீற
பம்பாய்

நகரில் நடந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் பால்ராஜ்
சஹானி
மைனவ

தைலைமய ல்

நடந்தது.

முதல்

தமயந்த க்குப் ப ன்னர் பால்ராஜூக்கு

இரண்டாம்

த ருமணம்

நடந்து

வாரங்கள்தான் முடிந்த ருந்தன.

இரண்டு

பால்ராஜ் உட்பட

ஆர்ப்பாட்டத்த ல் கலந்து ெகாண்ட அைனவரும்
www.Kaniyam.com

239

FreeTamilEbooks.com

ச ைறய ல் தள்ளப்பட்டார்கள்.

ஜாமீனில் யாரும்

ெவளிவரக்கூடாெதன்று கட்ச உத்தரவ ட்டிருந்தது.
பால்ராஜூக்கும்

மற்ற

ேதாழர்களுக்கும்

ஆறு

மாதம் ச ைறதண்டைன வழங்கப்பட்டது. இதனால்
பால்ராஜ் ச ைறயத காரியாக நடிக்கத் ெதாடங்க ய
“ஹல்சல்” படப்ப டிப்ைப ெதாடரமுடியாமல் ந ன்று
ேபாய ருந்தது.
படத்தயாரிப்பாளரும்,
ேக.ஆஷ ப்பும்

உள்துைற

இயக்குனர்
அைமச்சேராடு

ேபச

பால்ராைஜ “பேராலில்” ெவளிய ல் ெகாண:டுவந்து
படப்ப டிப்ைபத் ெதாடர்ந்து நடத்த னார்கள். பகலில்
“ஸ்டூடிேயா ச ைற ெசட்டிங்க ல்” ச ைறயத காரியாக
நடிப்பு.

மாைல ஆறு மணிக்குேமல் மீண்டும்

ந ஜமான ச ைறய ல் அைடப்பு!

உண்ைமயான

ச ைறய ல் இரவு ேநரங்களில் அைடக்கப்பட்டிருந்து,
பகல்ேநரங்களில் ஸ்டூடிேயா ச ைற ெசட்டிங்க ல்
நடித்துமுடித்து ெவளியான படந்தான் “ஹல்சல்”.
www.Kaniyam.com

240

FreeTamilEbooks.com

த ைரப்படத்த ல்
ேவடமும்,

பால்ராஜின்

ச ைறயத காரி

நடிப்பும் மிகச்ச றப்பாக அைமந்ததாக

பத்த ரிக்ைககள்

பாராட்டின.

த லீப்குமாரும்,

பால்ராஜ் சஹானியும் ேபாட்டி ேபாட்டுக்ெகாண்டு
நடித்த

அற்புதமான

த ைரப்படம்

“ஹல்சல்”.

“இந்த யாவ லும், ேவெறந்த நாட்டிலும் இரவு ேநரம்
ந ஜச ைறய லும், பகல்ேநரம் ஸ்டூடிேயா ெசட்டிங்
ச ைறய ல்

நடிக்கும்

ேவெறந்த
என்று

வாய்ப்பு

நடிகருக்கும்
ந ைனக்க ேறன்”

என்ைனத்தவ ர
க ைடத்த ருக்காது

என்று

பால்ராஜ்

நைகச்சுைவயுணர்ச்ச யுடன் இந்த அனுபவத்ைதப்
பத வு ெசய்த ருக்க றார்.
ஆக்கப்பூர்வமான சமூகெசயல்பாட்டாளர்
1951
ப கா

ஆம்

ஜமீன்”

ெபற்றது.
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ெவளியான

“ேதா

த ைரப்படம்

ெபரும்ெவற்ற ைய

சர்வேதச

த ைரப்படவ ழாவ ல்
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த ைரய டப்பட்டதன்மூலம்
இந்த

த ைரப்பட

பால்ராஜ்

உலக ல்

நல்லவரேவற்பும்,

ெபரியஅங்கீகாரமும் க ைடத்தது.

அவைரத்ேதடி

ந ைறய படவாய்ப்புகள் குவ ந்தன.
அவர்

முற்ேபாக்கான

படங்கைள

மட்டுேம

ெதாடங்க னார்.

ேதர்வு

அைமந்த

ெசய்து

இந்த த்

ேபான்ற

இருப்ப னும்,

த ைரக்கைத

நடிக்கத்

த ைரப்படங்களில்

அப்ேபாது நடித்த த லீப்குமார்,
ஆனந்த்

சஹானிக்கு

ராஜ்கபூர்,

புகழ்ெபற்ற

ேதவ்

நடிகர்களின்

வரிைசக்கு உயர்ந்தார். கணிசமான வருமானமும்
வந்தது.

ஓய்வ ல்லாத

ெதாடர்ச்ச யான

படப்ப டிப்புகளுக்க ைடய லும் அவர் இதயத்த ற்கு
ெநருக்கமான

சமூகெசயல்பாடுகளில்

அக்கைறயுடன் ஈடுபட்டு வந்தார்.

மிகுந்த

1955 ஆம்

ஆண்டு ஜூைல மாதத்த ல் ேபாலந்து நாட்டின்
தைலநகரம் “வார்ஸh”வ ல் உலக இைளஞர்கள்
வ ழா நைடெபற்றது.
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தூதுக்குழுவ ற்குத்

தைலைமதாங்க

அந்த

மாநாட்டில்

சர்வேதச

ெகாண்டார்.

பால்ராஜ்

பங்ெகடுத்துக்

அேத ஆண்டு அக்ேடாபர் மாதத்த ல்

சீனக் குடியரச ன் அைழப்ப ன்ேபரில் த ைரப்படக்
கைலஞர் ப ருத வ ராஜ் கபூர் தைலைமய ல் ெசன்ற
த ைரப்படக்குழுவ ல் K.A.அப்பாஸ், ேசட்டன் ஆனந்த்
மற்றும் ச லருடன் பால்ராஜ் சஹானியும் கலந்து
ெகாண்டு சீன நாட்டுக்கு நல்லுறவுப் பயணமாகச்
ெசன்று வந்தார்.
இந்த ய
ேதச ய

-

ேசாவ யத்

நட்புறவுக்கழகத்த ன்

துைணத்தைலவராக

ெசயல்;பட்டுவந்த

பால்ராஜ், பலமுைற ேசாவ யத் ரஷ்ய நாட்டிற்கு
நட்புறவு

தூதராகச்

ெசன்றுவந்த ருக்க றார்.

த ைரப்பட படப்ப டிப்புகள் ெதாடர்ந்து நைடெபற்றுக்
ெகாண்டிருந்த நாட்களிலும், காங்க ரஸ் கட்ச ய ல்
தீவ ர

இடதுசாரிகளாகச்

ெசயல்பட்டுவந்த

V.K.கிருஷ்ணமேனன், த ருமத
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_ அமர்நாத் வ த்யாலங்கார் ேபான்ற தைலவர்கள்
நாடாளுமன்ற
ேதர்தல்

ேதர்தலில்

ேபாட்டிய ட்டேபாது,

பரப்புைரகளிலும்

கலந்துெகாண்டு

வாக்கு

ேசகரித்தார்.

ப .ப .ச .

வாெனாலி ந ைலயத்த ல் பணியாற்ற க்

ெகாண்டிருந்த
44)

அவரும்

பால்ராஜ்

லண்டன்

காலத்த லிருந்ேத
பாதுகாப்புத்

(1940-

துைறயைமச்சர்

V.K.கிருஷ்ணமேனனும் ெநருங்க ய நண்பர்கள் !
மதநல்லிணக்கப் ேபாராளி
1947 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்த ல் மைனவ
தமயந்த இறந்த ெபருந்துயரத்ைத மறப்பதற்காக,
குழந்ைதகளான

மகன்

பரிக்ஷத்ைதயும்,

மகள்

ஷப்னத்ைதயும் அைழத்துக்ெகாண்டு ெசாந்த ஊர்
ராவல்ப ண்டிக்குச் ெசன்ற ருந்தார்.
பஞ்சாப்

மாந லத்த லும்,

மாந லத்த லும்

நாட்டின்

ஒன்றுபட்ட

ஒன்றுபட்ட
ப ரிவ ைன

வங்க

மதெவற த்

தீ, தீவ ரமாகப் பரவ ய ருந்த ேநரமது. ேநற்றுவைர
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அண்ணன் - தம்ப யாக வாழ்ந்து ெகாண்டிருந்த
இஸ்லாமியரும்,
சக்த களின்

இந்துக்களும்

தூண்டுதலால்

ெவட்டிக்ெகாண்டு

மதெவற

ஒருவருக்ெகாருவர்

மாய்ந்தனர்.

பால்ராஜின்

ெசாந்த ஊரில் இஸ்லாமிய மதெவற க் கூட்டம்,
இந்து

மற்றும்

சீக்க ய

மதங்கைளச்

ேசர்ந்த

மக்களின் வீடுகைளத் தீ ைவத்து ெகாளுத்த னர்.
கைடகளும்,

வணிக

ந றுவனங்களும்

சூைறயாடப்பட்டன.
பால்ராஜ்

சஹானி

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச த்

தைலவர்களுடனும், ேதாழர்களுடனும் இைணந்து
மதக்கலவரத் தீையத் தணிக்கவும், அைமத ைய
ஏற்படுத்தவும்
நகரிலும்,
தீவ ரமாகச்

இரவுபகலாக
சுற்றுவட்டார

ெசயல்பட்டார்.

ராவல்ப ண்டி
க ராமங்களிலும்;
கலவரம்

நடந்த

அைனத்து வீத களிலும் பால்ராஜூம், ேதாழர்களும்
உய ருக்குத்துணிந்து

ெதருமுைனக்கூட்டங்கைள
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நடத்த னார்கள்.
பம்பாய்

“இப்டா”

இயற்ற ய
உரத்த

சம்பவ இடத்துக்குப் ேபானதும்
இைசேமைத

ேதசபக்தப்

குரலில்

ப ேரம்

பாடல்கைள

பாடுவார்.

தவான்
பால்ராஜ்

கூட்டங்கூடியதும்,

பகத்ச ங் சத வழக்க ல் ஆயுள் தண்டைனயைடந்து
ச ைறமீண்ட
தன்வந்த ரி

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச த்

மதநல்லிணக்கத்ைத

தைலவர்

வலியுறுத்த ப்

ேபசுவார்.
நாடு

சுதந்த ரமைடந்த

சல

நாட்களுக்கு

முன்னரும், ப ன்னரும் ெதாடர்ந்து ச ல மாதங்களும்
மராட்டிய
நடந்த

மாந லத்த ல்

பல்ேவறு

மதக்கலவரங்களில்

நகரங்களில்

ஆய ரக்கணக்கான

இஸ்லாமிய ச றுபான்ைமய ன மக்கள் அவர்களின்
வாழ்வாதாரம்

சூைறயாடப்பட்டு

ந ைலைமக்கு

தள்ளப்பட்டனர்.

ெகாடூரமான
உய ருக்கு

ஆபத்து ஏற்படக்கூடிய அந்த சூழ்ந ைலய லும்கூட,
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ஊழியர்கள் மற்றும் காங்க ரஸ்
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கட்ச த்

ெதாண்டர்களுடன்

பாத க்கப்பட்ட

மதக்கலவரத்தால்

பகுத களுக்கு

பால்ராஜ்

ேநரில்ெசன்று ந வாரண உதவ கைள வழங்க னார்.
மராட்டிய மாந லத்த ல் “ப வாந்த ” என்ற நகரில்
ஒருமுைற மிகேமாசமான மதக்கலவரம் ஏற்பட்டது.
நூற்றுக்கணக்கான இஸ்லாமியக் குடும்பத்த னர்
மிகக் கடுைமயாக பாத க்கப்பட்டனர்.

கலவரம்

நடந்த பகுத களில் அைமத ைய ஏற்படுத்துவதற்கு
பால்ராஜ்
மற்றும்

சஹானி,
பல

த ைரப்படக்

K.A.அப்பாஸ்,

கைலஞர்கள்
குழுவ னர்

I.S.ஜோஹர்

கலந்து
ேநரில்

ெகாண்ட
ெசன்றனர்.

அவர்களைனவரும் ஒருநாள்மட்டும் இருந்துவ ட்டு
பம்பாய் த ரும்ப
ேமாசமான

வந்துவ ட்டனர்.
பாத ப்புகைள

கலவரத்த ன்
ேநரில்பார்த்த

பால்ராஜால் மனஅைமத யுடன் பம்பாய் நகரில்
தனது த ைரப்பட ேவைலய ல் ஈடுபட முடியவ ல்ைல.
இரண்டு
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சஹானி

மட்டும்

“ப வாந்த ”

கலவரம்

நகருக்கு

நைடெபற்ற

மீண்டும்

கம்யூனிஸ்ட்

ெசன்று

கட்ச த்ெதாண்டர்களுடன்

இைணந்து

ந வாரணப்பணிகளில்

ஈடுபட்டார்.

இஸ்லாமியர்கள் அத கமாக வாழ்ந்த பகுத களில்
அவர்கேளாடு

இரண்டு

வாரம்

தங்க ய ருந்து

ந வாரண உதவ கைளச் ெசய்தார்.
1971ஆம்
வாரத்த ல்

ஆண்டு
முஜிபுர்

பங்களாேதஷ்

மார்ச்

மாத

இறுத

ரஹ்மான்;

தைலைமய ல்

வ டுதைலப்

ேபாராட்டம்

ெதாடங்க யது.

ப ரதமர்

இந்த ராகாந்த ,

பங்களாேதஷ் வ டுதைலப்ேபாராட்ட வீரர்களுக்கு
உதவ ெசய்வதற்கு
க ழக்கு

இந்த ய

பாக ஸ்தானுக்குள்

பாக ஸ்தான்

ராணுவத்ைத
அனுப்ப ைவத்தார்.

ராணுவத்த ன்

அடக்குமுைறய லிருந்து

ெகாடூரமான

உய ர்தப்ப

க ழக்கு

பாக ஸ்தானிலிருந்த பல குடும்பங்கள் அஸ்ஸhம்
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மாந ல

எல்ைலக்குள்ளும்,

ேமற்கு

வங்காள

எல்ைலக்குள்ளும் அகத களாக வந்துேசர்ந்தனர்.
பங்களாேதஷ்
அரச யல்

வ டுதைலப்ேபாராட்டத்த ன்

முக்க யத்துவத்ைத

உணர்ந்த

பால்ராஜ்

மிகச்சரியாக

சஹானி

தன்னுைடய

இைடவ டாத த ைரப்பட ேவைலகளுக்க ைடய லும்,
ேமற்கு

வங்காளம்

எல்ைலகளில்

மற்றும்

அஸ்ஸhம்

அைமக்கப்பட்டிருந்த

மாந ல

அகத கள்

முகாம்களுக்கு ேநரடியாகச் ெசன்றார்.

அங்கு

ஒன்ற ய

ெசய்த

அரசும்,

ந வாரணப்

மாந ல

பணிகளில்

அகத களாகக்

அரசுகளும்

கலந்துெகாண்டார்.

குடிெபயர்ந்த

க ழக்கு

பாக ஸ்தான் மக்களுக்கு ஆறுதல் கூற யதுடன்,
எத ர்காலத்த ன்மீது அவர்களுக்கு நம்ப க்ைகைய
ஏற்படுத்த னார்.
“மதக்கலவரங்கள்
அைமத ைய

நைடெபற்ற

ஏற்படுத்தவும்,
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பகுத களில்

மக்களிைடேய

பணிகைள

ேமற்ெகாள்ளவும்,

காலங்களில்

முற்ேபாக்கு

ேவட்பாளர்கள்
ேதர்தல்
நம்ப

ேதர்தல்

எண்ணங்ெகாண்ட

ேபாட்டிய டும்

ேவைலகைளச்

ெதாகுத களில்

ெசய்வதற்கும்

ஏற்றுக்ெகாண்ட

எனக்கு

ந வாரணப்

மார்க்சீய

உந்துசக்த யாக

நான்

தத்துவேம

இருந்தது”

என்று

பால்ராஜ் சஹானி தனது சுயசரிைதய ல் பத வு
ெசய்த ருக்க றார்.
வ ளம்பரமில்லாமல் ெசய்த ந த யுதவ கள் :
இந்த த ைரப்படங்களில் பால்ராஜ் சஹானிக்கு
ந ைலயான

ஒரு

இடம்

அவருக்கு

படவாய்ப்புகள்

த ைரப்படங்களின்
வருமானமும்

க ைடத்த

அத கரித்ததுடன்

மூலம்

கூடியது.

ப ன்னர்,
ஓரளவுக்கு

ஆனால்,

அவரது

குணத்த ற்கு ஏற்றமுைறய ல் அவர் கருப்புப்பணம்
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ைவத்துக்ெகாள்வைதேயா,

ேமன்ேமலும்

ெசாத்துக்கள் ேசர்த்துக் ெகாள்வைதேயா அத க
வருமானம்

வந்தகாலத்த லும்

வ ரும்பவ ல்ைல.

கூடுதலாக

வருமானம்

வந்தகாலத்த ல்,

வறுைமய ல்

வாடிய

உறவ னர்களுக்கும்,

நண்பர்களின்

குடும்பங்களுக்கும்

ெசய்தார்.

உதவ

ந த யுதவ

ேதைவப்படுபவர்களின்

வ வரங்கைள புகழ்ெபற்ற எழுத்தாளரும், தனது
தம்ப யுமான பீஷ்மம் சஹானி மூலம் தகவல்கள்
த ரட்டி,

தம்ப மூலேம

ேமற்ெகாண்டார்.

ந த யுதவ ப்
வலதுைக

இடதுைகக்குக்கூடத்

பணிகைள
ெகாடுப்பைத,

ெதரியாதவைகய ல்

இந்தந த யுதவ கைளச் ெசய்தார்.

தன்னுைடய

ெசாந்த ெசலவ ல் அமிர்தசரஸ், ெடல்லி, பம்பாய்
நகரங்களில் பஞ்சாப

எழுத்தாளர் மாநாடுகைள

நடத்த னார். பஞ்சாப்ப ல் மக்கள் நாடகமன்றத்ைத
உருவாக்குவதற்கு

பால்ராஜ்
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ெசலவு

ெசய்தார்.

இப்டா

புனரைமப்பதற்;கும்,

நாடகமன்றத்ைத

ெசயல்படுத்துவதற்கும்

தாராளமாக ந த யுதவ வழங்க னார். கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச

நடத்த ய

மக்களியக்கங்களில்

பங்ெகடுத்துக்ெகாண்டேதாடு,
ெபருந்ெதாைககைள

அவரும்
கட்ச க்குப்

நன்ெகாைடயாகவும்

ெகாடுத்துவந்தார். ேமலும், மராட்டிய மாந லத்த ல்
வறட்ச மற்றும் மதக்கலவரங்களால் பாத க்கப்பட்ட
பகுத களுக்கு

ந வாரணப்பணிகளுக்காகவும்

ந ைறய ெசலவு ெசய்தார்.
பால்ராஜ்

சஹானி

அகால

மரணமைடந்த

நாளன்று, பம்பாய ன் பல்ேவறு பகுத களிலிருந்து
ப ரபலமாகப்
ேவைல

புகழ்ெபற்ற

ெசய்துவந்த

கடற்கைரேயார
மக்களும்
உடலுக்கு

உணவு

ஊழியர்களும்,

பம்பாய்

மீனவக்குப்பங்களில்

வாழ்ந்த

ஏராளமாகக்

குவ ந்தனர்.

கண்ணீரஞ்சலியால்
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ெசலுத்த னர்.
நாங்கள்

“ஒட்டல்

பல

காலம்

ஊழியர்களாக ய

ேகாரிக்ைககளுக்காக

ேவைலந றுத்தம்

ஒருமாத
ெசய்ேதாம்.

ேவைலந றுத்த காலத்த ல் எங்கள் குடும்பங்கைள
பட்டினிக்

ெகாடுைமகளிலிருந்து

ந த யுதவ

ெசய்த

வ ட்டார்.”

என்று

நல்லமனிதர்
ஓட்டல்

பத்த ரிக்ைகயாளர்களிடம்
ேபட்டியளித்தனர்.
காரணமாக

மீன்

பாதுகாக்க
மைறந்து

ஊழியர்கள்
கண்ணீர்

“புயல்,
ப டிக்கக்

ச லர்
மல்கப்

அைடமைழ

கடலுக்குள்

ெசல்ல

முடியாமல் பச பட்டினியால் நாங்கள் கஷ்டப்பட்ட
காலத்த ல் எங்கள் குடும்பங்கைளக் காப்பாற்ற ய
நல்லமனிதைன இழந்ேதாம்” என்று ேபட்டியளித்த
மீனவர்கள் கண்ணீர் ச ந்த னார்கள்.
ேதடி வந்த பட்டங்களும், வ ருதுகளும்
த ைரப்படங்களில்
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பாராட்டி

இந்த ரா

காலத்த ல்

காந்த

1969

சஹானிக்கு

அம்ைமயார்

ஆம்

பத்ம_

ஆண்டில்
வ ருது

ெகௗரவ க்கப்பட்டார்.
த ைரப்படங்களில்
யதார்த்த

நடிப்புக்காக

த ைரப்படப்
ெதாடர்ச்ச யாக
பாராட்டியது.

நடித்த

அவருக்கு

பல

மிகச்ச றப்பான

பம்பாய்

பத்த ரிக்ைக

பால்ராஜ்

வழங்கப்பட்டு

அவர்
அவரது

ஆட்ச க்

“ப லிம்ேபர்”

பல

ஆண்டுகள்

வ ருது

ெகாடுத்துப்

அவர் எழுத ய ேசாவ யத் ரஷ்ய

பயண நூலுக்காக, ேசாவ யத் அரசாங்கம் அந்த
நாட்டின் மிக உயர்ந்த வ ருதான “ேசாவ யத் நாடு
ேநரு வ ருத ைன” பால்ராஜூக்கு வழங்க ச றப்பு
ெசய்தது.

1971 ஆம் ஆண்டில் இந்த ராகாந்த

அம்ைமயார்,
உறுப்ப னர்”

அவைர
ஆக்குவதற்கு

“மாந லங்களைவ
ஒப்புதல்

ேகட்டார்.

த ைரப்பட ேவைலகள், இப்டாைவப் புனரைமக்கும்
பணிகள்,
www.Kaniyam.com
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ஆக யவற்ற ன்
அவருக்குக்

பணிச்சுைமகள்

க ைடத்த

அந்தப்பதவ

மறுத்துவ ட்டார்.

ேமலும்,

அைமச்சரைவய ல்

காரணமாக

ெசய்த

வாய்ப்ைப

இந்த ராகாந்த
ஒளிபரப்புத்துைற

அைமச்சராக இருந்த ஐ.ேக.குஜ்ரால்,
சஹானிக்கு
தைலைமப்

“பூனா

த ைரப்படக்

பதவ ைய

ெகாடுக்க

பால்ராஜ்

கல்லூரிய ன்
முன்வந்தார்.

அந்தப் பதவ ையயும் பால்ராஜ் ஏற்றுக்ெகாள்ள
மறுத்துவ ட்டார். பட்டம், பதவ கைளத்ேதடி நாயாய்
ேபயாய் ச ல நடிகர்கள் அைலயும் இந்த உலக ல்,
ேதடிவந்த

பதவ கைள

ஏற்கமறுத்த

பால்ராஜ்

சஹானி என்ற இந்த மக்கள் கைலஞன் ஒரு
“அத சயப்ப றவ ” என்ேற ெசால்லலாம்.
பால்ராஜின்

மரணத்ைத

வ ைரவுபடுத்த ய

மரணங்கள்.
பால்ராஜின் சாந்த ந ேகதன் வாழ்க்ைகய லும்,
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வார்தா ஆச ரம வாழ்க்ைகய லும் லண்டன் ப .ப .ச .
வாெனாலி ேவைலய லும், இந்த யா த ரும்ப அவர்
தீவ ரமாக ஈடுபட்ட இப்டா நாடக வாழ்க்ைகய லும்,
த ைரப்படங்களில்
பால்ராஜ்

நடிக்க

அைலந்த

வாழ்க்ைகய லும்

ஆரம்பகட்ட

அவருக்குப்

ேதாள்ெகாடுத்துவந்த,
ேநச த்த மைனவ
28

வயத ல்

இதயத்த ல்

வாய்ப்புத்ேதடி

அவர்

கஷ்டமான

பக்கபலமாகத்
உய ருக்குய ராக

தமயந்த , 1947ஆம் ஆண்டில்

இயற்ைகெயய்த யது
இடியாக

பால்ராஜின்

இறங்க யது.

தமயந்த

இங்க லாந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய லும், இந்த யக்
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய லும் உறுப்ப னராக இருந்தவர்.
அவர்களுக்குப்

ப றந்த

ஒேர

மகள்

“ஷப்னம்”

மீது பால்ராஜூக்கு அளவு கடந்த பாசமிருந்தது.
மகைளத் த ருமணம் ெசய்து ெகாடுத்த இடத்த ல்
அவள்

மனந ம்மத ய ழந்து

மாண்டு ேபானாள்.
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அவரது இதயத்த ல் சம்மட்டியடியாக இறங்க யது.
மகளின் மரணத்ைத அவரால் தாங்க க்ெகாள்ள
முடியவ ல்ைல. 1973 ஏப்ரல் 13ம் நாள் மாைல த டீர்
இதயேநாய் தாக்குதல் மகத்தான அந்த மக்கள்
கைலஞன் பால்ராைஜ 59 வயத ல் நம்மிடமிருந்து
பற த்துக் ெகாண்டது.
பால்ராஜ்

சஹானி,

மிகவும்ேநச த்த
மண்ணிலும்

மக்கள்

கைலஞன்.

உண்ைமயான

மலரேவண்டுெமன

வாழ்க்ைகைய
இந்த ய

ேசாசலிச

ஆைசப்பட்டவர்.

ஆட்ச
1973

ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 13 ம் நாள் காைல
படப்ப டிப்புக்கு புறப்பட்டுக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
ெநஞ்சுவலி
புகழ்ெபற்ற

வந்த ருக்க றது.
நானாவத

உடனடியாக
அவசர

பம்பாய ல்
மருத்துவமைனக்கு

எடுத்துச்

ெசல்லப்பட்டார்.

ச க ச்ைசப்ப ரிவுக்கு

லிப்டில்

ெகாண்டுெசன்றேபாது உடனிருந்த மருத்துவரிடம்
www.Kaniyam.com
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எழுத க்ெகாள்ளும்படி அவர் ெசான்ன கைடச ச்
ெசய்த
full

:

and

இல்ைல.

“I have no regrets.
happy

life

(எனக்கு

I have lived a
எந்த

வருத்தமும்

மக ழ்ச்ச யுடனும், முழுத்த ருப்த யுடனும்

வாழ்ந்துவ ட்ேடன்”
வரலாற்ற ல்

இந்த யத்

காலத்தால்

ெபற்றுச் ெசன்றுள்ள,
கைலஞனின்

அழியாப்

த ைரப்பட
புகைழப்

இந்த மகத்தான மக்கள்

ந ைனவுகளுக்கு

என்றும்

மரணமில்ைல!
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இந்த நூைல எழுத உதவிய
நூல்கள் :1. AUTOBIOGRAPHY - BALRAJ SAHNI
2. BALRAJ- MY BROTHER - BHISHNAM SAHNI
3. BALRAJ � BHISHNAM SAHNI - Brothers in Political
Theatre - KALPANA SAHNI
4. BALRAJ SAHNI - A Dedicated and Creative Life P.C.JOSHI
5. THE PEOPLES WARRIOR - GARGI CHAKRABORTHY
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6. P.C.JOSHI – A BIOGRAPHY - GARGI CHAKRABORTHY
7. NEW AGE ARTICLES
8. Life and Works of P.C.Joshi - Anil Rajimwale
9. ப .ச .ேஜாஷ

நூற்றாண்டு

ந ைனவுக்

கட்டுைரகள் - NCBH ெவளியீடு
10. இந்த யக்

கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கம்

-

ெபருைமமிகு வரலாறு - என்.ராமக ருஷ்ணன்
11. ஒரு ஜீவநத - ெபான்னீலன்
12. Google இைணயதளக் கட்டுைரகள்
ேமற்கண்ட
www.Kaniyam.com
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கட்டுைரகைளயும்

எழுத ய

ஆச யர்கள்

பலர்

மைறந்துவ ட்டனர். ஒரு ச லர் இன்றும் நம்மிைடேய
வாழ்க றார்கள்.
நம்ேமாடு

மைறந்ேதாருக்கு புகழஞ்சலியும்,

வாழ்ந்து

வருேவாருக்கு

ெநஞ்சம்

ந ைறந்த நன்ற யும்.

-ேக.சுப்ரமணியன்
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FREETAMILEBOOKS.COM
மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:
மின்புத்தகங்கைளப்
ைகய ேலேய
கருவ கள்

படிப்பதற்ெகன்ேற

ைவத்துக்

தற்ேபாது

ெகாள்ளக்கூடிய

சந்ைதய ல்

பல

வந்துவ ட்டன.

Kindle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல்
ெபரும்பங்கு

வக க்க ன்றன.

கருவ களின்

மத ப்பு

இத்தைகய

தற்ேபாது

4000

6000 ரூபாய் வைர குைறந்துள்ளன.

முதல்
எனேவ

ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன
வாங்க வருக ன்றனர்.
ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்க லத்த ல்
மின்புத்தகங்கள்
ெபறுக ன்றன.
www.Kaniyam.com

லட்சக்கணக்கான
தற்ேபாது

க ைடக்கப்

அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
262

FreeTamilEbooks.com

ேபான்ற வடிவங்களில் இருப்பதால்,
ேமற்கூற ய

கருவ கைளக்

அவற்ைற

ெகாண்டு

நாம்

படித்துவ டலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு
மின்புத்தகங்களாக

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.

ProjectMadurai.com

எனும்

குழு

தமிழில்

மின்புத்தகங்கைள

ெவளிய டுவதற்கான

ஒர்

உன்னத ேசைவய ல் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு
இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன.

ஆனால்

இைவ மிகவும் பைழய புத்தகங்கள்.
சமீபத்த ய

புத்தகங்கள்

ஏதும்

இங்கு

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது
எப்படி?
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அேமசான்

க ண்டில்

கருவ ய ல்

தமிழ்

ஆதரவு தந்த ப றகு, தமிழ் மின்னூல்கள் அங்ேக
வ ற்பைனக்குக்

க ைடக்க ன்றன.

ஆனால்

அவற்ைற நாம் பத வ றக்க இயலாது.

ேவறு

யாருக்கும் பக ர இயலாது.
சமீபகாலமாக
பத வர்களும்,
பற்ற ய

பல்ேவறு

எழுத்தாளர்களும்,

சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப்

வ வரங்கைளத்

ெதாடங்க யுள்ளனர்.
வ ைளயாட்டு,
அரச யல்,
தகவல்

தமிழில்
அைவ

கலாச்சாரம்,

ெதாழில்நுட்பம்

இலக்க யம்,

உணவு,

புைகப்படக்கைல,

வணிகம்

ேபான்ற

எழுதத்
ச னிமா,
மற்றும்
பல்ேவறு

தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து
தமிழ் மின்புத்தகங்கைள உருவாக்க உள்ேளாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட
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Creative

Commons

எனும்

ெவளிய டப்படும்.
மூலம்

கீழ்

இவ்வாறு ெவளிய டுவதன்

அந்தப்

புத்தகத்ைத

ஆச ரியருக்கான

உரிைமகள்

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.
மின்புத்தகங்கைள
யாருக்கு

உரிமத்த ன்
எழுத ய

மூல

சட்டரீத யாகப்

அேத ேநரத்த ல் அந்த

யார்

ேவண்டுமானாலும்,

ேவண்டுமானாலும்,

இலவசமாக

வழங்கலாம்.
எனேவ

தமிழ்

படிக்கும்

ஆய ரக்கணக்க ல்
மின்புத்தகங்கைள

வாசகர்கள்

சமீபத்த ய
இலவசமாகேவ

தமிழ்
ெபற்றுக்

ெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும்

எந்த

வைலப்பத வ லிருந்து

ேவண்டுமானாலும் பத வுகைள எடுக்கலாமா?
கூடாது.
ஒவ்ெவாரு
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ஒருச ல அனுமத கைளப் ெபற்ற ருக்கும்.

ஒரு

வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள
“யார்

ேவண்டுமானாலும்

பயன்படுத்தலாம்”

என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம அதைன நாம்
பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன்
கீழ் வரும் பத ப்புகைள மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த
முடியும்.
அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும்
உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும் பத ப்புகைள நம்மால்
பயன்படுத்த முடியாது.
ேவண்டுமானால் “All Rights Reserved” என்று
வ ளங்கும் வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும்
ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள “Creative Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

நாம்

நமது ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும்
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அவரது

பைடப்புகள்

ெபயரின்

கீேழ

தான்

அைனத்தும்

அவருைடய

ெவளிய டப்படும்

எனும்

உறுத ையயும் நாம் அளிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவாக
பத வுகைள
பத வுகள்

புதுப்புது
உருவாக்குேவாருக்கு

அவர்களது

ந ைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய

ேவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும்.
அவர்களது

பைடப்புகைள

எடுத்து

நாம்
இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள் அனுமத யளித்தால்,
அவர்களது

பைடப்புகள்

மக்கைளச்

ெசன்றைடயும்.

உண்ைமயாகேவ

ெபரும்பான்ைமயான
வாசகர்களுக்கும்

ந ைறய புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்
வாசகர்கள்

ஆச ரியர்களின்

வைலப்பத வு

முகவரிகளில் கூட அவர்களுைடய பைடப்புகைள
ேதடிக் கண்டுப டித்து படிக்கலாம். ஆனால் நாங்கள்
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வாசகர்களின் ச ரமத்ைதக் குைறக்கும் வண்ணம்
ஆச ரியர்களின்

ச தற ய

வைலப்பத வுகைள

ஒன்றாக இைணத்து ஒரு முழு மின்புத்தகங்களாக
உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

ேமலும்

புத்தகங்கைள

“மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்”க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்
ெசய்க ேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த

வைலத்தளத்த ல்தான்

ப ன்வரும்

வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள் காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3,
ODT
இந்த

வைலதளத்த லிருந்து

ேவண்டுமானாலும்
இலவசமாகப்
www.Kaniyam.com
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ெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட
புத்தகங்கைள

யாருக்கு

ேவண்டுமானாலும்

இலவசமாக வழங்கலாம்.
இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?
நீங்கள்

ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

எழுதப்பட்டிருக்கும்

தமிழில்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து

பத வுகைள
எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற
wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர் எளிய மின்புத்தகமாக
மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:
1. ஒருச ல
அவர்களது
www.Kaniyam.com
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உரிமத்த ன்கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

மின்னஞ்சல் அனுப்புதல்
2. தன்னார்வலர்களால்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும்

தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்
3. ேசாதைனகள் முடிந்து அனுமத வழங்கப்பட்ட
தரமான

மின்புத்தகங்கைள

நமது

வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்
வ ருப்பமுள்ளவர்கள்

freetamilebook-

steam@gmail.com எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்பவும்.
இந்தத்

த ட்டத்த ன்

மூலம்

பணம்

முழுக்க

முழுக்க

சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ைல.
இந்த

வைலத்தளம்
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தன்னார்வலர்களால்
ஒரு

வைலத்தளம்

ேநாக்கம்

ெசயல்படுக ன்ற
ஆகும்.

என்னெவனில்

மின்புத்தகங்கைள

இதன்
தமிழில்

உருவாக்குவதும்,

ஒேர

ந ைறய
அவற்ைற

இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.
ேமலும்

இவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

மின்புத்தகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்ெகாள்ளும்
வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.
இத்த ட்டத்தால்

பத ப்புகைள

எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு என்ன
லாபம்?
ஆச ரியர்/பத வர்கள்

இத்த ட்டத்த ன்

மூலம்

எந்தவ தமான ெதாைகயும் ெபறப்ேபாவத ல்ைல.
ஏெனனில்,

அவர்கள்

புத தாக

இதற்ெகன்று

எந்தஒரு பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.
ஏற்கனேவ அவர்கள் எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும்
www.Kaniyam.com
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பத வுகைள எடுத்துத்தான் நாம் மின்புத்தகமாக
ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.
அதாவது
இந்தப்

அவரவர்களின்

பத வுகள்

அைனத்தும்

க ைடக்கப்ெபற்றாலும்,
ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து

வைலதளத்த ல்
இலவசமாகேவ

அவற்ைறெயல்லாம்
ebook

reader

ேபான்ற

கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த் தரும்
ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.
தற்ேபாது

மக்கள்

ெபரிய

அளவ ல்

tablets

மற்றும் ebook readers ேபான்ற கருவ கைள நாடிச்
ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு
நல்ல வாய்ப்பாக அைமயும்.
நகல் எடுப்பைத அனுமத க்கும் வைலதளங்கள்
ஏேதனும் தமிழில் உள்ளதா?
உள்ளது.
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ப ன்வரும் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல்
எடுப்பத ைன அனுமத க்க ன்றன.
1. http://www.vinavu.com
2. http://www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. http://kaniyam.com
5. http://blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS

உரிமத்த ன்

கீழ்

அவரது

பைடப்புகைள

ெவளிய டுமாறு கூறுவது?
இதற்கு

ப ன்வருமாறு

ஒரு

மின்னஞ்சைல

அனுப்ப ேவண்டும்.
<துவக்கம்>
உங்களது
www.Kaniyam.com
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[வைலதளத்த ன் ெபயர்].
தற்ேபாது

படிப்பதற்கு

உபேயாகப்படும்

கருவ களாக Mobiles மற்றும் பல்ேவறு ைகய ருப்புக்
கருவ களின்

எண்ணிக்ைக

அத கரித்து

வந்துள்ளது.
இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w w w . F r e e T a
m i l E b o o k s . c o m எனும் வைலதளத்த ல், பல்ேவறு
தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்
கீழ்

ேசகரிப்பதற்கான

ஒரு

புத ய

த ட்டத்த ல்

ஈடுபட்டுள்ேளாம்.
இங்கு

ேசகரிக்கப்படும்

மின்புத்தகங்கள்

பல்ேவறு கணிணிக் கருவ களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும்.
அதாவது இத்தைகய கருவ கள் support ெசய்யும் odt,
pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல் புத்தகங்கள்
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அைமயும்.
இதற்காக

நாங்கள்

வைலதளத்த லிருந்து

உங்களது

பத வுகைள

ெபற

வ ரும்புக ேறாம். இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள்
உலகளவ ல் இருக்கும் வாசகர்களின் கருவ கைள
ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.
எனேவ

உங்களது

பத வுகைள

வைலதளத்த லிருந்து

ப ரத ெயடுப்பதற்கும்

மின்புத்தகங்களாக

அவற்ைற

மாற்றுவதற்கும்

உங்களது

அனுமத ைய ேவண்டுக ேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில்
கண்டிப்பாக
மற்றும்

ஆச ரியராக

உங்களது

இடம்ெபறும்.
உரிமத்த ன்

உங்களின்

வைலதள

ெபயரும்

முகவரியும்

ேமலும் இைவ “Creative Commons”
கீழ்

மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும்

எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.
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http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள்

எங்கைள

ப ன்வரும்

முகவரிகளில்

ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G plus: https://plus.google.com/communities/108817
760492177970948

நன்ற .
</முடிவு>
ேமற்கூற யவாறு
உங்களுக்குத்

ஒரு
ெதரிந்த

மின்னஞ்சைல
அைனத்து

எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து
அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.
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முடிந்தால்

அவர்கைளயும்

“Creative

Com-

mons License”-ஐ அவர்களுைடய வைலதளத்த ல்
பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.
கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத
அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும் மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எனும் முகவரிக்கு
அனுப்ப ைவயுங்கள்.
ஓர்

எழுத்தாளர்

ேவண்டுேகாைள

உங்களது

மறுக்கும்

உங்களது

பட்சத்த ல்

என்ன

ெசய்வது?
அவர்கைளயும் அவர்களது பைடப்புகைளயும்
அப்படிேய வ ட்டுவ ட ேவண்டும்.
ஒருச லருக்கு
முயற்ச ய ல்

அவர்களுைடய
மின்புத்தகம்

ெசாந்த
தயாரிக்கும்

எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகேவ அவர்கைள நாம்
மீண்டும் மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
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அவர்கைள அப்படிேய வ ட்டுவ ட்டு அடுத்தடுத்த
எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க

நமது

முயற்ச ையத்

ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?
ஒவ்ெவாருவரது
குைறந்தபட்சம்
காணப்படும்.

வைலத்தளத்த லும்

நூற்றுக்கணக்க ல்
அைவ

பத வுகள்

வைகப்படுத்தப்பட்ேடா

அல்லது வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் த ரட்டி
ஒரு ெபாதுவான தைலப்ப ன்கீழ் வைகப்படுத்த
மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம்.

அவ்வாறு

வைகப்படுத்தப்படும்

மின்புத்தகங்கைள

பகுத -

I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக்
ெகாடுக்கலாம்.
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தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?
இனம்,

பாலியல்

மற்றும்

வன்முைற

ேபான்றவற்ைறத் தூண்டும் வைகயான பத வுகள்
தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.
எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத்
ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEb
ooks
� Google Plus: https://plus.google.com/communities/
108817760492177970948
இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
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SUPPORTED BY
கணியம் அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foun
dation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision
தமிழ்

ெமாழி

மற்றும்

சார்ந்த ெமய்ந கர்வளங்கள்,
அற வுத்ெதாகுத கள்,

இனக்குழுக்கள்
கருவ கள் மற்றும்

அைனவருக்கும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்
பணி இலக்கு – Mission

www.Kaniyam.com

281

FreeTamilEbooks.com

அற வ யல்
வளர்ச்ச க்கு
பயன்பாடு

மற்றும்

சமூகப்

ெபாருளாதார

தமிழ்

ெமாழிய ன்

ஒப்ப,
வளர்வைத

உறுத ப்படுத்துவதும்,

அைனத்து அற வுத் ெதாகுத களும், வளங்களும்
கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல்

அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/
� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச
தமிழ் மின்னூல்கள் – http://FreeTamilEbooks.co
m

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech
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� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி
� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல்
– Send2Kindle
� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்
� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ
� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி
� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
� WikisourceEbooksReportஇந்திய
ெமாழிகளுக்ககான

வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்
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� FreeTamilEbooks.com

–

Download

counter

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க

மூலத்த ல்

உள்ள

மின்னூல்கைள

பகுத ேநர/முழு ேநரப் பணியாளர்கள் மூலம்
வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்
� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள் உருவாக்குதல்
� தமிழ்

NLP

க்கான

பய ற்ச ப்

பட்டைறகள்

நடத்துதல்
� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
� கட்டற்ற

ெமன்ெபாருட்கள்,
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காமன்சு

உரிைமய ல்

வளங்கைள

உருவாக்குபவர்கைளக்

கண்டற ந்து

ஊக்குவ த்தல்
� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள
உருவாக்குதல், பய ற்ச அளித்தல்
� மின்னூலாக்கத்துக்கு

ஒரு

இைணயதள

ெசயலி
� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� தமிழ்

ஒலிேயாைடகள்

உருவாக்க

ெவளிய டுதல்
� http://OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், ெதரு,
ஊர் ெபயர்கைள தமிழாக்கம் ெசய்தல்
� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.
org ல் வைரதல்
� குழந்ைதக்
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வழங்குதல்
� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு
ேதாதாக மாற்றுதல்
� h t tp : / / T a . w i k t i o n a r y . o r g க்காக ஒலிப்பத வு
ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்
� தமிழ்

ேவர்ச்ெசால்

காணும்

கருவ

உருவாக்குதல்
� எல்லா h t tp : / / F r e e T a m i l E b o o k s . c o m
மின்னூல்கைளயும்

Google

Play

Books,

GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
� தமிழ்

தட்டச்சு

கற்க

இைணய

ெசயலி

உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய
ெசயலி உருவாக்குதல் ( aamozish.com/Course_www.Kaniyam.com
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preface ேபால)

ேமற்கண்ட
உருவாக்க

த ட்டங்கள்,

ெமன்ெபாருட்கைள

ெசயல்படுத்த உங்கள் அைனவரின்

ஆதரவும் ேதைவ.
பங்களிக்க

உங்களால் எவ்வாேறனும்

இயலும்

எனில்

உங்கள்

வ வரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம்
த ட்டங்கள்,
அைனவருக்கும்

அறக்கட்டைளய ன்

ெசயல்கள்,

ெமன்ெபாருட்கள்
ெபாதுவானதாகவும்,

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும்

யாவும்
100%

இருக்கும்.இந்த

இைணப்ப ல் ெசயல்கைளயும், இந்த இைணப்ப ல்

www.Kaniyam.com

287

FreeTamilEbooks.com

மாத அற க்ைக, வரவு ெசலவு வ வரங்களுடனும்
காணலாம்.
கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும்
ெமன்ெபாருட்கள்

யாவும்

ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன்,
Apache,

கட்டற்ற
GNU GPL,

BSD, MIT, Mozilla ஆக ய உரிைமகளில்

ஒன்றாக ெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும் ப ற
வளங்கள்,

புைகப்படங்கள்,

காெணாளிகள்,

ஒலிக்ேகாப்புகள்,

மின்னூல்கள்,

கட்டுைரகள்

யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல்
க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.
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நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற
வளங்கைள

உருவாக்கும்

ெசயல்கைள

ச றந்த

வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.
ப ன்வரும்

வங்க க்

கணக்க ல்

உங்கள்

நன்ெகாைடகைள அனுப்ப , உடேன வ வரங்கைள
k a n i y a m f o u n d a t i o n@ g m a i l . c om க்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
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Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code
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குற ப்பு:

ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR

Code ேவைல ெசய்யாமல் ேபாகலாம்.

அச்சமயம்

ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ
பயன்படுத்தவும்.
Note: Sometimes UPI does not work properly, in that
case kindly use Account number and IFSC code for internet
banking.
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