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�க�ைர
நாரயண…நாரயண..
எ�ேலா���� இ�த நாரதேராட ஆ��வாத�. த��ராைவ� ைக�ல
வ���� சதா நாராயண� நாம�ைத ஜ����� இ���ற அேத நாரத�
தா�.
ந�ப மா�ேடஙக�� ெத���. இ�த நாவ��� �க�ைர எ�த ேவ����ட
ஆ��ய� ��யாேவ நா� நாரத�� ந�பைலேய!
��ேலாக ச�சா�யான நா�, இ���ற ேவைலெய�லா� �����, இ�த
blog கைத�� �க�ைர�� ஒ�ைன ஏ� எ�த��?
ைவ��ட��ல �ேத���� �ேத���� ேப��வா��ல ஒ� �யா நானா
ேபா��. ேதவ�கேளாட கா� ���� �� வா�க� சம� ஆகமா�டா�க�
எ���, தா�க ��யாத அ��ரம�கைள�� அ�யாயஙகைள�� ெச��� நர
ம�த�கைள �ேத� எ�ப��தா� தா���றாேளா என �ேத�
��டல��க, ேச��� மல��த ெச�தாமைரயா� ஒ� இள� �வசா� வா���
கா��ய உ�ைம� கைத ப����, அதனா� ஏ�பட�ேபா�� ��ய ச�தாய�
�ர�� ப���� அ��தா�, �ேத���, ��ப� ��ேகா�� ேதவ�க��
��கா���� ெகா�வா�கெள�� �ேத� ப���� சவா� �ட, இர��
ப�க�� �ர��ைனைய ஊ�� ெப�தா�க இ�த நாரத��� ேவைல வ�த�!
�ேத� சவா� ��ட �வசா��� கைதைய உடேன எ� த��ரா�� ���
ெத��� ெகா�ேட� (என� த��ரா�� ��� உஙக� ஐபாெட�லா� ஒ�
��� எ�ப�� ஐய�பா� ேவ�டா�!). எ�ேபாேதா ஒ� �ைற blog�
எ�����, அ��� எ�ன எ�தலா� எ�� த���� ெகா����த
ஆ��ய� ��யா�� �ைள��, இ� கைத�� க�ைவ �ேத� �ைத�க,
உடேன ம��� சவசவெவ�� எ��� த����டா�!
�ேத�ேயாட சவா� கைதயா�ேச! �ேத��� ஆ�� ைவ�க� ேபாற
கைதயா�ேச! �� ���� ப��ேச�. மனைத� ெதாடற கைத
தா�…ச�ேதகேம��ல.
ஆனா, ஏேதா ��ய ச�தாய� �ர���� �ேத� ெப�ைமய���� ��ட
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மா�� நாவ�ல ஒ� வ� �ட எ� க��ல படேல!
இ�� ஏேதா ������ (��லால�க� ேவைல?) நட�����. ேநர ஆ��ய�
��ட ேபாேன� (மா� ேவஷ��ல – ம�ஷ ெவஷ��ல).கைதய� ப�� அவ�
��� �டல. ��ேவனா…��ளயா� ���ேல�� ��� வைர அவ� எ��
வ����தைத மன����ள scan ப�� ஒ� எ��� �டாம ஒ���ேச�.
ம�ஷ� அச�� ேபா� கைத�� ��கதா� �க�ைர எ�த��� எ�
கா�ல ���� ேவ��� ��டா�. ஆனா, நா� நாரத�� ெசா�னா அவ�
ந�பேவ இ�ைல!
இ�த� கைத�ல, ச�தாய� �ர�� ப�� எ�க வ���� ஆ��யைர�
ேக�ேட�. ப�� ெசா�லாம, ேப�த ேப�த ���சா�!
ேநர �ேத� ��ட ேபா�� ேக�ேட�. நம�� ���ேபாட, வர ேவ��ய
ேநர��ல வ��� ர�� �ைட�ல ப�� �ைட���!
�டல நா�… ஒ� �� ���க ேத��� ேக�ேட�. ம��சா� �லமா
ெத���� ெசா���� மைற�� ேபா��டாஙக.
வாசக�கேள…..�ேத�-�ேத� சவா� �ஷய��ல இ�த நாரதேராட கலக�
ந�ைம�ல ��ய��னா, ��க என�காக ஒ� கா�ய�
ெச�ய��…ம�ஷ�கள� ப�� ம�ஷஙக���தான ெத���? இ�த blog
கைதைய� ப���, ��றா� �ற�� ஏ� தைல��, கைத�ல ம��சா� எ�க
வ�றா�, எ�ன ச�தாய� �ர�� நட�க� ேபா���� உ�க commentsல
ெசா�னா, நா� எ� த��ரா�ல பா���ேப�. ஏ�னா, நா� �ேலாக�ைத
���� �ள��யாக��….ேவேற ேவேற ேலாக��ல ��� ��யற ேவைல
ெநறய இ���!
நாராயண….நாராயண.
இ�கன�,
நாரத�
(இ� வ�� ��றா� �ற�….)
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ப�� 1 - �ைதய�

��றவா�� ���� �����த ேகா�ல���ணைன ஏெற����
பா��தா� ��ப�. அ��� நவ��,ேகாபா�, ெவ�க�, ராதா ஆ�ேயா� தைல
���தப� �����தன�.
“ஏ�பா ேகா�ல���ண�….உ� பா�ட� ப�� ெச�ச �ல��ல �ைதய�
எ��க � �ய�� ெச�சதா உ� ேப�ல வழ�� ப�வா����….அைத
ஒ���க�யா…இ��யா?”
“ஒ���கேற� ஐயா….ெபாதய� எ��க�தாஙக நா� வ����ேக�”
ேகா�� அ��த ப��, பா�ைவயாள� ப���� அம�����த �யாமளைவ
அ������ ஆ���ய�. ேச…ந�லவனாக, அ�பா�யாக ந��� ஏமா��
��டாேன ேகா��? இவ��� உதவ�தாேன எ��ைடய மண வா��ைக��
�ய�வர�ைத அ���ேத�…எ�லாேம ேக�� ��தா� ��டேத?
��ப� ெதாட��தா� –
“எ�ன �ைதய� எ��க வ�ேத ேகா��?”
“ம���க�� ஐயா..அைத ம��� ேக�கா��க”
��ப��� �க��� ேகாப ேரைக பர�யைத� க�ட ேபா�� இ��ெப�ட�
பர� அவசரமாக எ��தா�“�வ� ஹான�….ேகா�� ம����ல…ப�க��ல ���ற நா� ேப�� �ட
அரசா�க ெசா�ைத ��ட �ய���ததா எ��� ெகா�����கா�க”
ஐவ�� வா���ல�கைள�� ப���� பா��த ��ப�, ��ைமயான ��ற�
ப����ைகைய� தா�க� ெச��� வைர அவ�கைள ��� மாத �சாரைண�
காவ�� ைவ�க உ��ர��டா�.
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இ��ய �க��ட� ��ம�ற�ைத ��� ெவ�ேய�ய �யாமளாைவ
ப�சாதாப��ட� பா��தப� நர��மா�சா�யா�� வா��� உட�
ெதாட��த��. அ� கா��ைய ெவ�வாக மன���� ர��தப� ��றா�
பா�க�.
யா� இ�த ேகா��? இவ���� �யாமளா�� ��மண ������ எ�ன
�மப�த�? ஒ� வ�ட� ��ேனா��� ேபாேவாமா……….
(����: வாசக�கேள…மக�� நாரத� உஙக� comments�காக�
கா�����றா�!)
…ெதாட��
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ப�� 2 - மஹாபாரத��� ��பா��

ந���…������….வாகன நடமா�டேம��லாத சாைல…..இ� ப�க��
������ ஏ���லாத பர�த �ல�பர��.
ப�தைட�� ��� ேபான ேவ�� நர��மா�சா� �ைற� ��க���
இ��தா�. ப�க��� ��மா உத� இய��ந� ரா��� �ற�ைட ஒ�.
பட������ ஓ�யா� ேவைல ெச�த கைள�� அவ���.
��மா�கார�க� ��மண� கா���� ’����த���
ேநரமா��..ெபா�ண அழ���� வா�ேகா’ �க� ஐயைர ஒ�ப�த� ெச�வ�
ேபால, வா��� ��யான சைமய���� பட����� நா�க��
நர��மா�சா�ைய� தா� ����வா�க�.
பா���ேச� �ராமெமா��� ஒ� வார� பட�����. கைட� நா� இர�
உண� ���� ேவ�� சா�, ரா��ட� �ள���ேபா� ம� ஒ�பதைர.
���� வ��� ெச�றா� ���ர� ெச�ைனைய அைட�� �டலாெம��
�ைரவ� ��ெவ��தத� பல�, ஆ� அரவ��லாத ப���� வ�� ���
ேபா�, இர�� ெபா�ைத ெவ�ட ெவ��� க��க ேவ��ய �லைம.
��ெரன �ச�த�ைத� ���தப� கா��� �த�� வ�த உைரயாட�க�
நர��மா�சா��� கா�கைள எ��ன“த�மேன….��� உன� நா�� சேகாதர�க��, உஙகள� மைன�
�ெராளப���, இ� என��� ெசா�த�…��சாதனா…� ேபா� �ெராளப�ைய
இ��� வா”
………………..
“வ�� ��டாயா �ெராளப�…..எ�ப�ெய�லா� எ�ைன� ேக� ெச�தா�!
அத�� இ�ெபா�� ப� ����ேற� பா�! த�� ��சாதனா…இவள�
உைடகைள அ���ெத�! இ�த� சைப�ன� எ�ேலா�� க�� க��க���!”
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“ேவ�டா� மகேன ��சாதனா…�ெராளப�ைய ஒ��� ெச�யாேத…. பாவ�
ெசய��� இட� ெகாடாேத”
“யா�ைடய அ��ைர�� என�� ேவ�டா�…�…��சாதனா…நா�
ஆைண���ேற�….ெசா�னைத� ெச�”
(ெப� �ர�) “அ��� வராேத ��சாதனா…த�மேர, �மேர, அ���னேர…
ஏ� எ�ேலா�� ம�னமாக �����க�? ஐயேகா…என� உைடைய
எ��காேத �சேன….����ண பரமா�மா …. எ� மான�ைத� கா�பா��”
………
“உம�� ேகாடா� ேகா� ந�� க�ணா….என�� ேநர இ��த ெப��
அவமான�ைத� த����”
(ேகா�� �ர�க� – ‘�ழ��� ெத�வேம…இ�த �வசாய� ���பஙக���
�ேர �ல ெத�வ�…உம� ெப�ைமைய எ���ைர��� வைக�� ஒ�ெவா�
���ண ெஜய����� ���� பாட�க�ட� �ழா எ����
ெகா�டா��ேறா�! எஙக� வய�க�� �ைள�சைல� தஙக����
பைட��ேறா�…ஏ��� ெகா���க� பரமா�மா”
நர��ம�சா� எ��� உ�கா��� ரா�ைவ உ��� எ���னா� “ேட� ரா�….��� டயலா� ேக���டா…..மஹாபாரத�!”
“��க ��ஙக மாமா…காைல�ல ம�ப� ட������ ஓட��”
���க�ட� வா� ���� ப��க, த� வ��ைக� தைலைய� தட�யப�
ேயா��தா� சா�. இ�த� ���� வ��� அவ� �ல �ைற வ�����றா�.
க���� எ��ய வைர ������க� இ�ைல…இ�ப����க, யா��காக
��� நட��ற�?
��க ேதவைத சா�ைய� ���ப� த�வ வ�த �ய�� பய� தர��ைல.
ம�ப� கா��� வ�த �ர�க� சா��� க� இைமகைள �ல�� ைவ�தன!
(ெப� �ர�)
“ெவ�ள�கார ெதாெர…��க ஏ� ���ண� சா� ேகா���� வ��ஙக?”
”க�ண�மா…� இ�த ேநர��ல இ�க வ�ேவ�� ெத���….அதா�
வ�ேத�!”
“ெதாேர….��க ��������க”
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“க�ண�மா…ேந�ைத�� � ���ல �ெராளப�யா ஆ�� ப�ேண..நா�
இ�ப ��சாத� ேவைல ப�ண� ேபாேற�!”
“ேம�� ெதாேர…��க த�� ெச�ய� பா����க…��ட வரா��க….”
“அ�ப �யா வ���…வர மா��யா? நா� உ�ைன �டமா�ேட� க�ண�மா”
“ேட� ேம��…�டைவைய இ��காேத…����ணா…எ�ைன� கா�பா��”
“க�ண�மா…���லதா� சா� கா�பா���…இ�த ெவ�ள�கார ��சாத�
��ட ���ண� பா�சா ப��கா�!”
“ேட� ��டா� ெதாெர…சா� என�� வ� கா�������டா…இஙக பா�…க��
அ�வா�…எ� க��ைத அ��� ��� ெச��� ேபா��ேவ�…..ஓ��
ேபா��!”
�� இைடெவ��� ம�ப� �ர�க�….
“ப�� எ�ற����ள எ�ெலா�� கைல�� ேபா��ஙக….ஒ�, �, ��…”
“ேபாக மா�ேட�….எ�ேலா�� ����க…ேபாகா��க”
��� ச�த�…ஐ�ேயா எ�� ெப��� கதற�…ெதாட��� �ச�த�.
ம�ப� ரா�ைவ உ��� எ��� உ�கார ைவ�தா� சா�“ஏ�டா ரா�…மஹாபாரத�ல ெவ�ள�கார�, ��பா�� ச�தெம�லா�
வ�ேத…எ�ப� டா?”
��க� கைல�த எ��ச�� மன���� சா�ைய� ச��த ரா���
ம�ைட�� ��னலாக ஒ� ேயாசைன இற�க, அவ� ��னா� “மாமா …ந�ல ஐ�யா…எ�க பட��ல பாட� கா���� ல�ட� ேபாக���
�ெரா��ச� ெசா��� �����தா�. அ�க ேபா� ெவ�ைள�கார�கைள
ைவ�� மஹாபாரத� ���� பா�ைட �� ப�ணா எ�ன?”
தன��� ப�ல��காததா� எ��ச� ப�ட சா� க�க��தா� “பா�� ெச�….இ�ைல�னா �ேய�ட�ல க�ைல� ேபா�வா�க…�ெரா��ச�
தைல�ல ��ைட� ேபா��� பா�!”
���த�� ச� ெச�ய� ப��� �ள��ய ேவ�, �ல ��ட�க�� ெஜய�
������� ப��ைய� கட�� ெச�ைன ேநா��� ெச�ற�.
(����: வாசக�கேள…மக�� நாரத� உஙக� comments�காக�
கா�����றா�!)
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…ெதாட��
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ப�� 3 - ந�ன �ய�வர�

ம� நா� வர� ேபா�� த��ைடய �ற�த நாைள� ப��ேய �யாமளா��
��தைன �ழ�� ெகா����த�. நாைள அவ� த��ைடய வா��ைக�
�ைணைய� ��மா��க ேவ��ய ���ப�த�!
�யாமளா யாைர�� காத��க��ைல. த� ெப�ேறா� ���� கா���
ைபயைன� கணவனாக ஏ��� ெகாளள அவ� தயா�! ஆனா�, அவ�கேளா
ஆ��ெகா� ைபயைன� ���� கா���றா�கேள?
�ற�த����� இ�� வைர �யாமளா��� எ�லாேம ஏ��க� தா�. ���
எ������ ப�ட��ட� ெப�க�� க�ெப�ெயா��� ேவைல பா��த
அவள� த�ைத மகா�ஙக�, �யாமளா �ற�த�� தா� த��ைடய ந�ப�
ம��ர�����ட� ேச��� சாம�� க��ர�ஷ� க�ெப�ைய�
ெதாடங�னா�. �யாமளா அழேகா�� �றைமேயா�� வளர வளர, சாம��
க�ெப��� ெப�க��� ேபேரா�� �கேழா�� வள��த�.
கால��� மா�த��� ஏ�ப, க��மான� �ைற�� ��ய ெதா��
��ப�கைள� பய�ப���வத�� ஏ�வாக, த�க�ைடய வா��க� �ற��
க�� ெபற மகா��க�� ��தர������ அவ�கைள� தயா�
ெச����தன�.
ம��ர������ இட��� இ�ேபாைதய பா��ன� அவர� மக� பா�க�.
அைத� ெதாட���, மகா��க����� ப�லாக அவர� மக� �யாமளா ��ய
பா��ன�. ேம��, ��வாக��� ேம�ப��� ���த மகா��க��� அ�கா
மக� வா�, க�ெப��� ��ய ெஜனர� ேமேனஜ�.
இ�த �வ� ��ட�யா�, ெப�க��� ம��ேம இய�� வ�த சாம��
க�ெப�, ெவ� ���ய கால��� க�நாடகா�� பல இட�க�� �ைள �ட
ஆர���த�.
க�ெப��� ��வா�க ேவைலக�� ���த� பா�க�, வா� ச�த�
�யாமளா க�நாடகா�� பல இட�க���� ெச�ல ேந��வதா�,
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�யாமளா�� அ�மா ��யா, ெப��� ��மண�ைத� ப��� ��ரமாக
ேயா��க ஆர���தா�.
அத�� ேவ� காரண�� உ��. ச�ப காலமாக, த��ைடய கணவ�
மகா��க�, பா�கைர ஓேஹா எ�� �கழ ஆர���த� ��யா���
��தமாக� ���க��ைல. அத� ��ன��� ஏேதா உ��த� இ��பதாக
அவ� ச�ேத��தா�.
க�ெப��� நல��� எ�ராக �ல �ைற நட�க �ய�ற த� ��டா�
ம��ர����ைய த��ைடய கணவ� க����� பா�பாக இ���
அ�வ�ேபா� க���� அட�� ைவ�த� ��யா���� ெத���.
�யாபார�ைத�� த��ைடய ���ப�ைத�� ஆர�ப�����ேத
ெவ�ேவறாக� பா��தவ� மகா��க�. உற�க��� ���ய��வ�
ெகா��ப�� அவ� உதாரண ��ஷ�. தன� அ�ைன இற�த ��,
கணவைன இ��� மக� வா��ட� த�யாக வ���� ெகா����த அ�கா
அ�ன���ைய� த� ���ப�ைத வ� நட�த� த��டேன இ��க
ைவ�தவ� அவ�. அ�ப�� ப�ட கணவ�, இ�ேபா� எ�ப�
ம��ர����ைய�� அவர� மக� பா�கைர�� தைல�� ��� ைவ���
ெகா�டா��றா�! அ� எத�காகவா��� இ��க���…என� மக�
�யாமளா�� க���� தா� க��� உ�ைம எ� நா�தனா� மக�
வா����� தா� உ��. அ�ன�ர� நா�தனா�� த� த�� மக�
ம�மகளாக வ�வைதேய �����றா�.
ேபான வார� �யாமளா���� அவள� ெப�ேறா���� அ�ன�ர� இர�
உண� ப�மா�ய ேபா�, �யாமளா���� வா����� க�யாண�
உடன�யாக நட�கேவ��ெம�� ��யா ஆர���க, பா�க�தா�
மா���ைளெய�� மகா��க� அட� ���க, தன�� யா� �ைணயாக
வரேவ��ெம��ற த� ���ப�ைத �ற�த நாள�� ெசா�வதாக
�யாமளா அ�த� �ர��ைனைய� த��� ேபா�� �மா��தா�.
இேதா, ���த�� த� �ற�த நா�. ம��ர������, பா�க�� ������
வ�வா�க�. வா�ைவ �� வய����ேத அவ� அ�வா�. �க ந�லவ�.
பா�கைர� பா��ன� எ�ற �ைற�� தா� பழ�க�. வா�ைவ
க�யாண���� ஓேக ெச�தா� அ�பா���� ேகாப� வ��. பா�கைர ��
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ெச�தா� அ�மா �க��� எ��� ெகா��� ெவ����! எ�ன
ெச�யலா�?
“எ�ன�மா �யாமளா…ேயாசைன பலமா இ��ேக!” – நர��மா�சா��� �ர�
�யாமளாைவ� ��தைன����� ��ட�.
“வா�க மாமா….உ�கா��க”
“எ�னேமா ெப�ய �ஷய� உ� மன�ல இ���…நா� கர� மா��
வ���ேடனா?”
“அெத�லா��ேல…ஒ� ��ன �ர��ைனதா�…��க எ�ன சா��ட��க
மாமா?”
“ஒ��� ேவ�டா�மா…ெமாத�ல, வாச�ல யா� வ����கா பா�!”
வ�தவைன� பா��த�� �யாமளா��� �ய�� கல�த ஆன�த�..மற�க
���மா இவைன!
சாதைன� கன�க�ட� �யாபார� ெபா��ைப ஏ�ற �யாமளா�� �த�
�ய��, கைட� �ல ��ட�க�� ைக �ட�ப�� �ைல�� வ�� அவ�
மனெமா��தேபா�, ஆப�பா�தவனாக எ����ேதா வ�த இவ�தா�
உத�� கர� ���, அவள� ெவ���� வ� வ��தா�.
நா�ப� ேகா� �பா� அரசா�க ெட�ட�. ஐ�� ��ட�கேள உ�ள
�ைல��, ப��ர�க� அட��ய ெப��ைய �யாமளா�ட���� எவேனா
அேப� ெச�� ெகா�� ஓட, சாைலேயார� �����த ேகா�ல���ண�
அ�ர�யாக� ��டைன ஓ�� ����, �யாமளா�ட� ெப��ைய
ஒ�பைட�தா�. �ர�பல� ஏ�� பாராம� உட� ெவ�ேய� மைற�தா�.
கால�ேத ெச�த உத� ஞால���� ெப�த�லவா? ஊ� ேப� ெத�யாத அ�த
உபகா�ைய� க������, ப���� ஏதாவ� அவ���� ெச�ய� ���தா�
�யாமளா. அவ�தா� இ�ேபா� எ�ேர ���றா�.
தா� உய�வத�� ஒ� க��யா� இ��தவைன இ�ேபா� த� க�ெண�ேர
ெகா�� ����ய ���ப ந�ப� நர��மா�சா��� �யாமளா�� பா�ைவ
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ம�யாைத கல�த ந�� ெசா�ன�.
“இ�த ேகா�ல���ணைன ேத�� ���� உ� ��ேட அழ����
��ற��� ெப�� பா� ப���ேட�மா. ஆ� எ�னேமா அ�னாட�
கா���தா�. ஆனா, கா� தேற�னா ‘��ட வராேத’�கறா�! ேவைல வா���
தேற�னா ‘ெபாழ���க என��� ெத���’�றா�. த��நா��ேல��
க�நாடகா�ல ெச��லானவ� இவேனாட தா�தா. அ�மா ெச���டா..அ�ப�
ேவற ஒ���ெயாட ஓ��டா�..தா�தா�� ச�ப��ல ேமல ேபா��டா�”
�யாமளா, ேகா�ைல� ப�சாப��ட� பா��தா� “ேகா��…� அநாைத��ல…இ�ேம, எஙக ���ப��ல ���
ஒ��த�…இ��ேய இ����”
ச�ேதாஷ� ப�வாென�� பா��தா�, ேகா�� �����தா�!
“ேக���களா சா�..இ���� தா� நா� வரமா�ேட�� ெசா�ேன�”
“சா� அவைன� தாஜா ப��னா� “ேகா����காத ேகா�� க�ணா”
“ேகா�ல���ண�…���ணா�ப�� ேகா�ல���ண�”
“ச�…ச�…ெசா�த ஊைர � மற�கேல….உ� தா�தாேவாட கைட� ஆைச� ப�
���ணா�ப���� � ேபாக��…பா�ட� �ல�ைத உழ��…பர�பைர
வழ�க�ப�, ஊ�ல ��� ேபாட��…இதான�பா?”
”ஆமா�க…அேதாட இ�ெனா� கடைம�� என�� இ���…ஆனா, அ�
எ�ன�� ெசா�லமா�ேட� சா�”
“பய�கரமான ஆ��பா �! ெமாைற��ேற…மைற��ேற! உ� பா�ட�
ெநல��ல � எ�ன ேவணா ப���க..எ��� உ�ைன� ேத�� ����
இ�க அ����� வ�ேத�� ெசா��டேற�…� அ�ைன��
�யாமளா��� ச�யான சமய��ல உத� ப�ேண…ப���� �யாமளா
உன�� ஏதாவ� ெச�ய��� ஆைச� படறா..�யாமளா…� எ�ன
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ப�ேற…ேகா�� த�ேனாட ெசா�த ஊ���� ேபாக � ஏ�பா�
ப�ேற…அேதாட, ஊ� ேபாக ெசல���, அ�க த�கற��ெக�லா� பண�
ேவ�ேம…அ��� உ� ���� ேதா�ட��ல ேகா�ைல ேவைல பா�க வ��,
இவ� ச�பள�ைத ேச�� வ�� ���ணா�ப���� ேகா�ைல
அ��பேற…எ�ன�பா..ச�யா?”
ேகா�� �க��� ம���� ��� ��ட� “ெரா�ப ச�ேதாச� சா�…��ன�மா, நா� ேதா�ட����� ேபா� ேவைலைய
ஆர����டேற�க..ஆனா, இ�பேவ ெசா����டேற�…எ�ேனாட ஊ���
���ரமா அ�����க”
ேகா�� அக�ற��, �யாமளா ெந�����ட� ‘ேத��� மாமா’ எ�றா�.
“இ�ப� ஒ�ைத வா��ைத�ல ���� ேபாற �ஷய��ேல�மா இ�!
���ணா�ப���ல ேகா�ைல ேச�கற� ெரா�ப ���ய�”
“���ணா�ப���னா, த��நா��லதா� இ��க��..எ�க மாமா இ���?”
”ேக��ேய…இ� ேக��! ேகா���ேக த� பா�ட� �� ���ணா�ப��
எ�க இ����� ெத�யா��கறா�! த��நா� �ரா ��தற என���
ெத�யேல…ந�மா அ���ப�� �ராம�ைத� க�����சா மா��, �தா�மா
���ணா�ப��ைய� க������, ேகா�ேலாட ஆைசைய� ����
ெச�ய��”
�யாமளா உடன�யாக பா�கைர��, வா�ைவ�� ெதாைலேப��� ெதாட��
ெகா�டா�. �வ�� இைணயதள� ேபா�ற சாதன�கைள அல��
பா��தன�. ���ணா�ப�� ப��ய எ�த� தகவ�� �ைட�க��ைல!
�யாமளா���� ச�ெடன ஒ� ேயாசைன ேதா��ய�. ேகா���� உத�
ெச�வ� �க �க ���ய�. அத�� பா�க�, வா� இ�வ�� ெப���
உ��ைணயாக இ��பவேர த��ைடய கணவனாக வர ���ப� என
நாைள த��ைடய �ற�த நா�� அ���தா� எ�ன?
த��ைடய மணவா��ைக� �ர��ைனைய ேகா��� ல��ய��ட�
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����� ேபா�� த� எ�ண�ைத சா��ட� ெசா�னா� �யாமளா.
எ�த� �ர��ைன கா�� ���தா��, அ�� த� ��ைக �ைழ�பெத�ப�
சா��� ல�� சா���வ� மா��! ��மா� �ைற�� ைடர�ட����� ைல�
பா� வைர, யா� ப��ய கச�சா �ள��னா��, தவ� ெச�வ�கைள எ�ேலா�
���ைல��� க����� ��லா� மாமா அவ�!
ம� நா� �யாமளா�� �ற�த நா� �ழா�� நர��மா�சா��� ஆஜ�.
அைனவ� ���ைல�� அவ� �யாமளா�� க�யாண� ேப�ைச
ஆர���தா�. ேகா��� ஊ�� கனைவ �வ��த சா�, ���ணா�ப��
ப��ய �வர�கைள� க�����ப�� �யாமளா��� பா�க��, வா���
ேபா�� ேபா��� ெகா�� உதவ ேவ���. அ�� ���பவேர
�யாமளா���� தா� க�ட� த��யானவ� …இ�ேவ �யாமளா�� ���ப�
எ�� ெபா��� அ��தா� ேபா� ெசா�னனா� சா�!
(����: வாசக�கேள…மக�� நாரத� உஙக� comments�காக�
கா�����றா�!)
…ெதாட��
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ப�� 4 - ேதட� ஆர�ப�

���� ேதா�டேவைல�� வ������ ேகா�ைல ��யா����,
அ�ன�ர���� �க�� ����� ேபா���. தா� உ��, த� ேவைல
உ�� எ������ அ�த இள� �வசா��� உத�� ேநா��� �யாமளா
ேபா�� ைவ�தைத அவ�க� வரேவ�றன�. ஏென�� வா� அத��
உத�வ�� ���ைல வ��பாென�ப�� அவ�க���� ச�ேதக��ைல.
வா����� பாட�க�, க�ைதக� எ�றா� �க�� �����. அ�த வைக��,
உ�மணா� ��� ேகா��ட� ேப��� ெகா���, அவன� பா�ட�
அன�த���ண�, ேகா���� �� வய�� பா�� கா��ய மஹாபாரத�
���� பாட�கைள� ெகா�ச� ெகா�சமாக வா� ெத���ெகா�டா�.
பாட� வ�கைள �ைற� ப���, ேகா���� அ�� ப���ய��க
ஆர���தா�.
****
பா�க� த��ைடய ���� ேயாசைன�ட� ����� ெந���மாக உல��
ெகா����தா�. �யாமளா தன��� தா� எ�� ஆைச� கன�� �த��
ெகா����தவ���, அவ� அ���த �ய�வர� ேபா�� எ��சைல�
த�த�.
ெத��� ���� ெகா����த த���ர� பய� ேகா�ைல� த� ���ட�
தஙக ைவ��� ெகா��, அவ��காக எ�னமா� உ���றா� �யாமளா!
���� ேதா�ட��� ேகா�� இ��பைத� சாதகமா��� ெகா��, ���
ெசா��� த�� ெபய�� வா� ேபா���கான ெவ��� பாைத�� ெம�வாக
��ேன�� ெகா�����றாேன?
’ஏ�னடா பா�க�…ஆ���� ெகள�பேல’ எ�றப� வ�த அ�பா
ம��ர����ைய� பா��� எ�மைலயா�� க��னா� பா�க�“ஆ����� ேபாகேவ ���கைல�பா..ேபான��, �யாமளா�� வா���
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அ�த� ��ைச�கார� பய� ேகா�� �ராண�ைத எ� ��ட பா�
ேபார���றா�க�பா”
“அவ�க பா�னா, ��� தாள� ேபா�….�யாமளா உன���� ஆன� பற�,
அ�த ெவ�� பயைல ெவர��டலா�!”
“இ�ப� ��வா ேப�னா ஆ���சா? ���ணா�ப�� ேபாக ேகா����
வ� கா����றவ���� தா� க��ைத ���ேவ�� �யாமளா
ெசா���டா…ஆனா, அ�ப� ஒ� ஊ� இ���ற மா��ேய ெத��ல�பா!”
அ��ற� எ�னடா பா�க�…ேபா�� ������� ேபா���! ஒ�� ம���
ந�லா ெத����க…�யாமளாேவாட அ�பா எ� ���ல
இ��கா�…�யாமளா எ� ம�மகளா வ�றேதாட, சாம�� க�ெப��� ��சா
ந�ம ைக�� வ�ற��� உன�� ேமல என�� அ�கைற இ���டா”
ேபராைச ���த அ�பா�� �க��� கா�� ���வதாக மன���� க�பைன
ெச�� ெகா�டா� பா�க�.
க�ெப������ த� ப�காக வ�த லாப�ைதெய�லா�, த��ைடய ��ன
����� ெகா��� ெகா������ இ�ேபா� கட�� �த��றவ�
ம��ர����. அ����� �ள, மகா��க�ைத� த��ைடய ச�ப��யா���
ெகா��, அவர� ெசா���க�, க�ெப��� அவர� ப��க�
ஆ�யவ�ைற� தனதா��� ெகா�வ� அவர� ��ட நாைளய� ��ட�!
ஒ� �ைற மகா��க��ட� ெவ��� ேஹா�டெலா��� த�க ம��ர����
ஏ�பா� ெச��, ெப�ணாைச �����லாத மகா��க����
���பான��� மய�க ம��� த��, ஒ� �ைலமா��ட� உறவா��ற
மா�� படெம���, அ�த� ��க����� அவைர� கா�பா��ய மா��
நாடக� ேபா�டா� ம��ர����! அைத� ����� ��டாக ைவ��� ெகா��,
மகா��க��� மன�� த�ைன ச�ப��யாக அவ� ஆ��� ெகா���
எ�ண�ைத ஆழமாக �ைத����டா�!
பா�க�� �ைள ேவ��தமாக ேவைல ெச�த�. அ�பா�� ��ட�ப�
�யாமளா�� சாம�� க�ெப��� த��ைடய ��� க���பா�����
வர���. �ற�, இ�த அ�பைன அட�� �ைல�� உ�கார ைவ�� �டலா�!
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(����: வாசக�கேள…மக�� நாரத� உஙக� comments�காக�
கா�����றா�!)
…ெதாட��
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ப�� 5 - ம��� ேபா�ட கண��

ஒ� ந�����, நர��மா�சா��� கா�க�� ��� வசன�க� ஒ��த
ெவ�டெவ�ைய� ப�� வாசக�க��� �ைன�����. ெச�ைன அ�ேக
ெஜய� நகைர ஒ��ய அ�த� ப��ைய எ�வள� நா�க� தா� ந�ம
ஆசா�க� ��மா ��வா�க�?
இ�ேபா� அ�ேக ேவளா�ைம� �ைற அைம��� ெச�ல���
பா�ைவ���� ெகா�����றா�. உண� உ�ப���� நா� த��ைற�
ெபற அவ� மன�� ஏதாவ� ப�ைம� �ர��� ��ட� உ�வா�����றதா?
அ�� ���! அவெர�ன அ� ��டாளா? உட� வ������ ெஜ�மா�ய
�தலா���, ���க���� ெதா��சாைலெயா�ைற அைம�க அ�த
இட�ைத� தாைர வா��க� ேபா�றா�! அத� �ல� ேகா�� கண���
அவ���� க���� பண� �ைட���!
ஒ� கால��� ���ேக ஆ� ஓ�ய அைடயாள�….அ�ைட மா�ல� அைண
க��யதா�, இ�ேபா� ெம�தான �� ஓ�ட� ம��ேம….ஆ�ற�கைர�� ஒ�
ப�க� ஆ��ேலய� ஆ�� கால��� ேகா�ஃ� ைமதா�� இ��தத�
அ���…ம� ப�க� ஜ��தா� ஒ�வ� வச� இ��த �ராம� ப��க�.
�லஙகைள� �� ேபா��, ������� ப��களாக ���� ��வன�க� �ல,
அ�த �ல��� ெசா�த� ப��ய �வர�கைள� ெபற அரசா�க
அ�வலக��� �ய�� ெச�� ஏமா�தன! அ�வள� ��
ஜா��ரைதயாக��, ரக�யமாக�� �ல �வர�கைள யா���� தராம�
அைம�ச� ெச�ல��� ெசய�ப��, இ�ேபா� ெஜ�ம� ெதா��சாைல�ட�
ஒ�ப�த� ேபா�� பண� கற�க� ேபா�றா�!
எ�த ஒ� ��ட�� �ர�மா�டெம�றா�, அ� ச����� �ர��ைன��
ெப�தாக இ����. அ���, நர��மா�சா� �லெம�றா� ேக�கவா
ேவ���?
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��பா����� மா�றலா� ெஜய� நக���� �� வ�� மா���ைளைய��
ெப�ைண�� பா��பத�� அ�� வர ஆர���தா� சா�. அ�காைம��
இ��த �ல� பர������ மஹாபாரத� ��� வசன�க� ேக�ட� அவ���
�ைன� வர, அைத� ப�� அ�க� ப�க� �சா��க ஆர���தா�.
��� ப��ய �வர� ஏ�� அவ���� �ைட�க��ைல. ஆனா�, அ��
���க��� ெதா��சாைல வர� ேபாவைத அ��� அவ� ேகாப� ப�டா�.
வர� ேபா�� ெதா��சாைல��, ெஜய� நக�வா�க��� ேவைல��
����ைம தர�ப�ெம��ற அைம�ச� ெச�ல����� உ��ெமா�ைய,
ெஜய�நக� �����ேபா� சஙக� ��ட��� அத� ெசயலாள� அ���க,
உ���ன�க� எ�ேலா�� ைக த�� அைத வரேவ�றன�. ��ட����
வ����த சா� உடேன எ��� ேப�னா�“ம��� வா�� �����டா�� பலமா ைக த�டேற�…ேப�ட� வ�தா, ��க
இ�ப அ�ப��������ற ��தமான கா��, ��தமான ஜல�,
அைம�ெய�லா� இ���மா�� ��த ேயா���� பா��ேதளா?”
���க���� ெதா��சாைலயா� ஏ�ப�� ���� �ழ� பா���கைள அவ�
��� �வர�க�ட� �வ��க, �ைலைம தைல�ழா���..ெதா��சாைலைய
அைம�பத��� க�ைமயான எ���� ெத���பெதன ச�க��� ஒ�
மனதாக� ��மான� �ைறேவ�ய�. �த� க�டமாக, அரசா�க����
அ���ட�ைத� ைக��மா� ேகா� ம� த�வெதன ��வா���.
தன� ேயாசைன�� ம��ப��த ெஜய� �க�வா�க�� ந�வா����,
ப�க��� ெதா��சாைல வ�வைத� த��பேதாட�லாம�, அ��
������க� வ�வேத ��லெதன சா���� ேதா��ய�. உடேன அவர�
�ைன�� சாம�� க�ெப� �ழலா�ய�. அ� ப�� �யாமளா�ட� ேபச,
ெதாைலேப�ைய எ��தா� சா�.
****
�ல நா�க� க���, ெப�க���“ஏ�ன�பா ம��ர����….எ��� எ�ைன வர� ெசா�ேன?”
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“உ�கா� மகா��க�…ஒ� ச�ேதாஷமான �ஷய�…ெச�ைன�� ப�க��ல
ஒ� ெப�ய க��ட �ரா���..��ம க�ெப� த��நா��ல ெமாத�ெமாதலா
அ�த ேவைலைய� ���க ஏ�பா� நட���டா..இட�ைத� பா���, எ�ப�
க�ட��� ��மான� ெச��, ப�காவா �ளா� ேபா��, அ�கா�கேளாட
ேபசற�, ெட�ட� அ��பற� எ�லாேம எ� ைபய� பா�க�தா�
��ெவ��க��� �யாமளா எ�லா� ெபா��ைப�� இவ� ��ட
ஒ�பைட���டா!
“�ேர�…வா����க� மா���ைள”
மகா��க� ைக����ய��லாம�, மா���ைளெய�� ��யதா�,
பா�க��� வாெய�லா� ப�!
“ேட� மகா…எ� ைபய�தா� ம�மக�� � எ�ேபாேவா
��மா����ேட…அேதாட, �யாமளா��� பா�க� ேப�ல வ������
ந���ைக இ�ப ஓபனா ெத��� ேபா��…அ��ற� எ���டா க�யாண����
ேபா���� �டல�கா��!”
“ம��ரா…இ��� ெகா�ச நா� ெபா�…�யாமளாேவ ேபா��ைய
ைக����� ‘என�� பா�கேராட க�யாண� ப�� ைவ�பா’��
ெத�வா ெசா���வா பா�”
****
அேத ேநர���, ���ணா�ப�� ப��ய ��ய தகவ�க�ட� வா�,
�யாமளாைவ� ச���தா� “�யாமளா…���ணா�ப�� �ஷய��ல நாம ெகா�ச�
��ேன����ேகா�”
எ�ப�ெய�� பா�ைவ�னா� �ன�யவ���, உட���த ேகா�� ப��
த�தா� “��ன�மா…ஓ��ல ராமாயண� ��� ேபாடறா�க�� வா� ஐயா ரா���
எ�ைன� ��� ��� ேபானா�…அ�மா�ேயா! த�� ம��ல
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ெமாதெமாதலா எஙக பர�பைர வழ�க�� ��ைத ேந�ல பா�� �����
ேபா��ேட�க….த�ம� ேவஷ� கார� ஒட��� ��ளாற எ�ேனாட
அன�த���ண� தா�தா �����டா�…ச�ேதகேம��ல!”
வா�ைவ� ெப��த��ட� ேநா��னா� �யாமளா. நா� ெச�ய
����யைதெய�லா� வா� ெச��றா�..எ� மன ஓ�ட���� இவ�
ஒ���ேபா�றா�..இவ�தா� எ� கணவனாக வர ஏ�றவ�…அவ�
பா�ைவ�� காத� க�சமாக� கல����த�.
வா��� �ர� அவைள �ைன�ல���� ����ய� “�யாமா…அ�த� ��ைத நட��னவ�க கேரா��….நா�ேவ நா���
ெப�ம�…ந�ம நா��� கலா�சார�ைத, ���� கைலைய ஆரா��� ெச�ய
வ�தவ�க…மஹாப��ர��ல ���� ப�டைற நட��, ெநறய ேப��� ப���
���கறா�க..அவ�கேளாட ேப�ன�ப, ���ணா�ப���கார�க ஒ�
கால��ல ��� ேபா�� வ�தைத ெசா�ேன�. அ�ப ெத��ச�, அேத
ஊைர ேச��தவ�க�� நா� ேப� க�நாடகா�ல இ��கா�களா�..பர�பைர
��ைத க���க ஆைச�� கேரா���� அவ�க ெலட�
ேபா����கா�களா�!”
“இ� ���யமான �ஷய� வா�..அவ�கைள ச���சா, ���ணா�ப��
எ�க இ����� ெத����ேம?”
“கெர��..அதனாலதா� த�ைன�� ���� ப�டைற�ல ேச���க�ெசா��,
கேரா�� ��ட ேகா�� ெக�ச ஆர�����டா�…அவ�க�� ச���
மஹாப��ர���� இவைன வர� ெசா���டா�க”
“ஏ�பா ேகா��..உன�� இஙக எ�ன �ைற? ஏ� இ�வள� ���ர�
எஙகைள� ���� ேபாக��� ெநைன��ற?”
”அ�ப�ெய�லா� ெநைன�கேல ��ன�மா…எ�ேனாட தா�தா����
ெபற� இ�த ஏைழ ேப�ல பாச� கா�டற மகரா�யா�ேச ��க! ���ண� சா�
அ�ளாேல, எ� ஊ��கார�கைள� பா��க வ� ெகட�����. கேரா��
அ�மா �ட மஹாப��ர� ேபா�, ஊ� சன�கைள ேத�� ����, ெசா�த
���ணா�ப�� ம��ல உ��� எழாம, ேவற எ�த ேவைல�� என��
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ஓடா��க…எ�ைன ஆ��வாத� ெச�� அ��� ைவ��க ��ன�மா”
“ச� ேகா��…ேபா��� வா….� ���ணா�ப���ல ச�ேதாஷமா
இ���ற��� ஒேர ஒ� கா�� ம��� க�டாய� எ��� ேபா�”
“எ�ன அ�ப� ெசா�����க ��ன�மா…எ�க ஊ� ���ண ெஜய��
����� உ�க எ�ேலாைர�� வரவைழ��, வைட பாயச�ேதாட ���ேத
ைவ�ேப�க!”
(����: வாசக�கேள…மக�� நாரத� உஙக� comments�காக�
கா�����றா�!)
…ெதாட��
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ப�� 6 - �ைன�த�� நட�த��

அவரவ� �ைன�தப�ேய எ�லா� நட����மா எ�ன?
நா�ேவ ெப�ம��� ���� ���ன�ட� ேகா�� மஹாப��ர�����
ெச�ற�டேன, ���ணா�ப�� இ����ட� ெத��� �ட��ைல. அ�த
ஊ����� ெவ� கால� ��ேப க�நாடகா�� ��ேய�யவ�க��
இ�ைறய இள� வா��களான நவ��, ேகாபா�, ெவ�க�, ராதா ஆ�ேயா�,
���� ப��� ெபற ஆ�வ� ெத���� கேரா���� எ��ய க�த�க��
அவ�கள� க�நாடகா �கவ�க� இ��தேத ஒ�ய, ���ணா�ப�� ப��ய
�வர� ஏ���ைல!
ேகா�� அதனா� ேசா��� �டாம�, ேபா�� வா�ைவ� ெதாட��
ெகா�டா�. வா� ம��� நர��மா�சா��� உத��ட� அ�த நா�வைர��
க�நாடக �லாச�க�� ேத�� ����, மஹாப��ர����ள
����ப�டைற�� அைழ�� வ�தா�. அவ�க�ட�, த��நா���
ெவ�ேவ� ப��க�� ��� நட��, அ�ப�ேய ���ணா�ப��ைய� ேதட
கேரா�� ��ெவ��தா�.
ேகா�ைல� ேபாலேவ, ம��� ெச�ல����� ெஜ�ம� ெதா��சாைல
கன�� �ைறேவற��ைல. ம����� ேப�ைச ந��, ெஜ�ம� க�ெப�,
�ல�ைத� சம�ப���� ரா�சத எ��ர�கைள வரவைழ�� ��ட�.
ஆனா�, சா��� வ�கா��த�ட� ெஜய� நக�வா�க�� ேபாரா�ட�
ேம�� �� ����, அத�� ��யா தய�� ஆதர� ெப�க ஆர���த�.
எ��சலைட�த ெச�ல���, ர��கைள ஏ� ெஜய� நக� ������க��
ரகைள நட��, அவ��� எ�ராக காவ� �ைலய��� �கா�க� ���தன!
ஏ�ெகனேவ ம�க�� மன� கச�பா� அர� ஆ�ட� க�ட �ைல��
வ����பதா� வ��த� ப����த �தலைம�ச�, ெச�ல���ைவ� பலமாக�
க���ததாக� ெச��க� ப���ைகக�� ெவ�யா�ன!
ெதா��சாைல வ�� சா��ய� �� இ�லாத �ைல வ����டதா�, அ�த
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�ல� பர��� �� க��� ��ட���� �ய�� ெச�ய இ�ேவ ந�ல த�ண�
என ��� க��ன� சாம�� க�ெப� ��வா�க�. அத� �த� க�டமாக,
க�ெப��� �ைளெயா�ைற ெஜய� நக�� உ�வா��, அ�� பா�க�,
�யாமளா, வா� �வ�� ெசய�பட� ெதாட��ன�. அத�கான ஆர�ப�
ப�க��� சா��� ஒ��ைழ�� இ��த� எ�பைத� ெசா�ல
ேதைவ��ைல!
ெஜய�வா�க��� சாம�� க�ெப��� வ�ைகயா� ெப�� ம����.
ஆ��ெகா� �� வா��� ஆைச ம����லாம�, உற�ன�, ெத��தவ�
எ�� ��� ேச��� ெகா��, க�ெப��� ��ட���காக ஆவ�ட�
எ��பா��தன�!.
���ணா�ப�� ப��ய ேப�� அட��� ேபான இ�ேபாைதய �ைல��,
தாேன ���ைல�� ��பதாக பா�க� உ����� ெப�ைம�
ப���ெகா�டா�. �யாமளா தன�� மைன�யாக� �ைட�க தைடேய��
இ�ைல.
ஆனா�, பா�க�� அ�த ந���ைக�� ேகா�� வ��� ��னைட�
வ�த�. ஆ�, சாம�� க�ெப��� ெஜய� நக� �ைள�� எ�ேலாைர��
ேகா�� ச���தா�.
“எ�ேலா�� ந�லா இ��க��களா?”
அவைன� க�ட�� �யாமளா, வா�, சா� ஆ�ேயா� ஆன�த�பட,
பா�க�� �க� இ��ய�. சா� ேக�டா� “எ�ன�பா ேகா��…ஆைச� ப�டப�, ���ணா�ப��ைய
க������யா?”
“இ��� இ�ல சா�”
“எ�ன�பா இ�? உ�க ஊ� பச�க நா� ேபைர�� க�ட�ப�� ேத�� ����
மஹாப��ர���� ����� ேபாேன…ஒ��த���� �டவா ெசா�த ஊ�
ப��ன �வர� ெத�யேல?”
“எ�ன ெச��ற� சா�…எ�ேனாட தா�தா ம���தா� கேடா� கால� வைர
ெபாற�த ம�ைண ெநன�� ெபனா�� ��� உ�ைர ��டா�..ம�தவ�க
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பழைச ெக�ட கனவா மற����, க�நாடகா�ல வாழ க����டா�க..அவ�க
வ� இளவ�ட�க �ட, பர�பைர ���ல �ெர��� எ������,
க�நாடக����� ����� ேபாக�தா� ��யா
இ��கறா�க…���ணா�ப�� ேப�ல அவக ெப�சா ஆைச எைத��
வள����கல…நா�தா�க�யா ‘���ண ெஜய�� வைர��மாவ� எ�ேனாட
இ��க�பா, எ�ப��� ஊ� ம�ைண அ����ளா� க������, ���
ேபா��டலா�� அவ�க கா�ல �ழாத ெகாறயா ேக��������ேக�”
“ேகா�� உ�ேனாட ஊ�� பாச�த நா� பாரா�டேற�…உ��யா இ�…�
ெநன�ச� க�டாய� நட���”
�யாமளா�� ேப�ைச இைடம��தா� பா�க�. ேபா��ைய ஒ����லாம�
ெச�ய ேவ��ெம�ற அவசர� அவ���!
“�யாமளா…�ராம�� ஆசா��கேள எ��� ெத�யா���
ைக�����டா�க…இ��� எ��� ேகா�� �ணான ஆைசைய மன�ல
வள���கக��? இத பா� ேகா��…உன�� எ�க க�ெப��ல இ��ேய
ேவைல ேபா��� தேற�..உ�னாட ச�பள�ைத ேச��� ைவ��, இ�த ெஜய�
நக� ப�க��ல நா�க க�ட� ேபாற இட��ல உன�� அட�கமா ஒ� ��
க��� தேற�! ��ேடாட ேபைர ���ணா�ப�� பவன�� வ���க..ச�யா?”
�ர��ைனைய� தன��� சாதகமாக மா��யதாக மன���� பா�க�
சா��ஸா� ����� �� ேபா��� ெகா�டைத ேகா��� ப�� ��தமாக
அ�����ட�!
’பா�க� ஐயா..நா� ஊ� ம�� ேப�ல ��ய� வ�����ற�, அ� என�ேக
ெசா�த�� உ�ைம ெகா�டாட இ���க…அ�த ம��ல ஒ� �வசா�யா
ெகாஞச ேநரமாவ� ஏ� ஓ�ட��….அ����தா�க”
இ�ேபா� வா� ேக�டா� “ச� ேகா��…இ��� நாேல மாச��ல ���ண ெஜய�� வ�ேத…எ�ன
ப�ணலா�?”
ெவ�க�ேடாட பா��, ���ணா�ப�� ெம�றா� ப�க��ல இ���றதா
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ஞாபக�� ெசா�றா�களா�..அதனால, ெச�ைனைய ��� இ���ற
�ராம�க�ல ��� நட������ �சா���ேறா��க..இ�ப, இ�த
ெவ�டெவ��ல �டார� ேபா����� வ����ேகா�..உ�க க�ெப�
வ�����றதா ேக��� ப��தா�க எ�ேலாைர�� பா�க வ�ேத�”
� ப�க���ேய வ�����ற� ெரா�ப ச�ேதாஷமா இ��� ேகா��..�
���ல எ�ப� ந��க� ேபாேற�� பா�க ஆைசயா இ���”
�யாமளா�� ேப�� பா�க��� எ���காயாக� கச�த�…ச� ��டெத��
�ைன�தா�, ம�ப� ேகா�லா?
(����: வாசக�கேள… �க�ைர எ��ய ’மக�� நாரத�’ �ல ேக��கைள
எ�����ளா�. கைதைய� ப��� ப�� தா��கேள�.)
…ெதாட��
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ப�� 7 - ரா� ேத�

ெஜ�ம� ெதா��சாைலைய வர�டாம� த��பத�காக ெஜய� நக�வா�க�
ேபாரா�ட��� ���த நா� �த�, அ�த �ல�பர�� ��யா �ல� ம�க�
ம���� �க� �ரபலமா� ��ட�!
‘இ�வள� ெப�ய கா� இடமா…இைத வைள��� ேபா�டாெல�ன’ எ��
வாைய� �ள�தப� ��த பல �ய� எ�ேட� ��வன�க�, அ� அரசா�க
வச� உ�ள இட� எ�பைத� த�ர ேவ� தகவ�க� ெபற��யாம� ��
வா��ன!
பா�க� அ�ப� ��� �ட��ைல. ச�ப�த�ப�ட அரசா�க ஊ�ய�க��
�வர�கைள� ேசக��தா�. ெவ� காலமாக அ�� ப����த ஒ�வ�
ச�ப��� ேவ� இட���� மா�றலா� ��டைதய���, அவைர�
க������� ேப�ய��, அ�த �ல�பர���, பா� ஒ� ஜ��தா� வச�
இ��த ப��, அரசா�க�ைத� ேசரா� எ��ற உ�ைமைய� ெத���
ெகா�டா�!
ஒ� அ�ர�� ��ட� மன�� உ�வாக, பா�க� உடன�யாக அைம�ச�
ெச�ல���ைவ� ச���தா�. சாம�� க�ெப� உ�ைமயாளனாக� த�ைன
அ��க� ப���� ெகா�ட அவ�, ெதா��சாைல�� எ���� வ��பதா�,
அ�� ������கைள அைம�பேத ச�யான� எ�� த� ேகா��ைகைய
ைவ�தா�. அவ�ட���� �ைட ெப�� ேபா�, �ல�பர��� பா� ஜ��
�ல�க�, அரசா�க����� ெசா�தமானத�ல எ�ப� தன�� ம��ேம
ெத��த ரக�யெம��ற ����� ��ைய� ேபா����� வ�தா�!
ஆனா� பாவ� பா�க�…அவன� ��ட�ைத அவ��ேக ெத�யாம� ��ட
ஒ� சாகச�கா� வ�வாெள�ப� அவ��� அ�ேபா� ெத�ய �யாய��ைல!
இ��யா�� வட ப��க�� பலமாக ேவ���ய க��மான ��வன�
ப�ேட� க�ெப�. க�ெப��� �தாபக� ப�ேட� காலமா� ��,
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க�ெப��� ��வாக� அவர� மக� கா�சனா, ம��� அவள� கணவ�
�வரா� ைகக��.
க���� ப��� வைர ெச�ைன����த கா�சனா��� அேர�ய�
��ைரைய� ேபா�ற க��ரமான உட�வா�. �ண��� அவ� ஒ� ரா�
ேத�. ஆ�க�� உைழ�ைப� த��ைடய க�ெப����, உடைல� த�
இ�ைச��� பய�ப���� வ��ர �ண� ெகா�டவ�! கணவ� �வரா�
அவ��� ஒ� �����ைர.
ெஜ�ம� ெதா��சாைல வர���த கா��ட�ைத� ப��ய ேச� ெத��த��,
கா�சனா அைத அைடய� ேபா�ட ��டேம அலா�. ���லா ம��� கணவ�
�வரா�� ம���வ ப�ேசாதைன�காக வ�த� ேபால, ெஜய� நக�� ஒ�
��ைட வாடைக�� அம���� ெகா�டா� அவ�. வ�த �ல நா�க�ேலேய,
அ�� �� க��� �ய������த சாம�� க�ெப� ப����, அத�
உ�ைமயாள�க� ப���� ெத��� ெகா�டா�.
ஒ� நா� ெப�க�� ெச����த பா�க�, �மான��� ெச�ைன���
����யேபா�, ப�க�� இ��ைக�� கா�சனா அம�����தா�! த�
க��ட� ேம�ைய� பா��த�ட� பா�க� �ைல�ைல�� ேபானைத
கா�சனா ஓர� க�ணா� பா���� ����ெகா�டா�. ச�யான ெஜா���
பா���தா�. என� ேவைல �லபமாக ����!
வ�ய அவ�ைடய ைகைய� ப���ெகா�� கா�சனா ����ய�� பா�க�
�ற��� ேபானா�.
“உ�கைள ெஜய� நக�ல பா�����ேக�” எ�றவ�, த��ைடய அ��க
அ�ைடைய அவ� ைக�� ���தா�.
“கா�சனா…ேச�ப�ச�…ப�ேட� ��ம�”
ஒ� கண� ��சைட��� ேபானா� பா�க�. ேகா�� கண��� பண�
�ர�� க��மான� க�ெப� அ� எ�பைத அவன�வா�. அத�ட�
ஒ���டா� த��ைடய சாம�� க�ெப� ஒ� ��ட�கா�!
“நா� இ�க ெசா�த �ஷயமா வ����ேக�. எ�ேனாட கணவ� �வரா���
ெஹ�� �ரா�ள�. ெஜய� நக�லதா� த�����ேக�” எ�றவ� 35

“��க எ�ன ��ன� ப���க ��ட�…?”
தய�க��ட� தன� சாம�� க�ெப��� அ��க அ�ைடைய அவ�ட�
���யவா� ‘ஐயா� பா�க�..�ஸ� கா�சனா” எ�றவைன, அைண�காத
�ைறயாக ெந��க� கா��, ெச�லமாக அவ� ெதாைட�� த��,
����யவா� ேப�னா� கா�சனா “பா�க�…ந�ம ந��ல இ�ேம ேநா ��ட�, �ஸ�…டா, � தா�! ���
நா�� ஒேர �ைற�ல இ���ற� ெரா�ப ச�ேதாஷமா
இ���டா…நம���ள ேபசற��� ெநறய �ஷய� இ��� பா�க�!”
�மான �ைலய������ த��ைடய கா�ேலேய பா�கைர ெஜய� நக���
அைழ��� ெச�றா� கா�சனா. கணவ� �வரா��� ��� பழ�க�
உ�டா�. வா��ைகைய ர��க� ெத�யாத�னா�. ‘எ�ப� ெஜய� நக�ல
ெபா�ைத� க���ற��� ேயாசைனயா இ��ேத�…�
ெகைட���ேடடா..ேநர� ெகைட�கற�ப ெதன� � ����� வர��..any
time’ எ�றவ�� க�க�� ேபாைத ெபா�� வ��த�!
பண�கார� ெப� ���� வ��� அைழ�� ���றா�….��வானா
பா�க�? �ன�� கா�சனாைவ� ச���தா�..�த��
வரேவ�பைற��..�ற�, ப��ைகயைற��!
இ�, பா�க� த��ைடய வா��� ஒ� அ�க� எ�� அவ�ட�
��மானமாக� ெசா�� ��டா� கா�சனா. ப�ேட� க�ெப��� ப��க��
ஒ� ப��ைய பா�க�� ெபய�� ச�யான (!) சமய��� அவ� மா��வாளா�.
இ�ெனா� நா� ப��ைகயைற� ச����� பா�க�ட� ெசா�னா�
கா�சனா “பா�க�..இ�ப நா�� ��� ெரா�ப ெந��கமா��ட�னால, ப�ேட�
க�ெப��� சாம�� க�ெப��� ஒ����தா� ெநைன�க��…சாம��
க�ெப� ந��தர ம�க���� தா� �� க�டற ��ட� வ�����…ப�க��
�ல� பர��ல, ப�ேட� க�ெப�ேயாட �ர�மா�டமான ���க ��ட�
வ�தா, ேகா�, ேகா�யா பண� ெகா��ேம!”
கா�சனா�� தைலயைண ம��ர�தா�, பா�க�� மன�� ேபராைச� ேப�
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����, ப�ேட� க�ெப�ைய �த�ட��� ைவ��, சாம�� க�ெப�ைய�
������ த��ய�!
(����: வாசக�கேள… �க�ைர எ��ய ’மக�� நாரத�’ �ல ேக��கைள
எ�����ளா�. கைதைய� ப��� ப�� தா��கேள�.)
…ெதாட��
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ப�� 8 - இைணயதள� ெச��

அைம�ச� ெச�ல��� தன� ���� ச�ன� வ�ேய எ��� பா��தா�.
அவைர� ச���த பா�க�� கா�சனா�� ேக�ட�ேக �����த கா��
ஏ�� �ள��வ� ெத��த�.
இர�� ேபா��� க�ெப�க�� �ர���க� ஒ�றாக வ�� த�ைன�
ச���த� ��ன� அைம�ச���� ��ய��ைல. அைத�ட, தா� �க
ரக�யமாக ைவ����த �ல�க� ச�ப�த�ப�ட ஆவண�க��
�வர�கைள பா�க� எ�ப�ேயா ெத���ெகா�ட� அவர� மனைத
ெந��ய�. ஆவண�க�� நக��� பா�க� ��ண���தா�, அரசா�க
அ�வலக� அைத� த�தாகேவ��ேம?
பா�க�, ஒ� ��ட�ைத அைம�ச�� பா�ைவ�� ைவ������தா�
ெச�றா�. சாம�� க�ெப���, ப�ேட� க�ெப��� அ�த �ல�பர���
��க� க�ட quotation த�வா�க�. அரசா�க�, ப�ேட� க�ெப���
��க� க�ட அ�ம� தர ேவ���. அ�� ப�� சத��த� அைம�ச����
க�ஷனாக� �ைட���.
பா�க�� கா� ெவ�ேய�ய �ைசைய ��� ேநர� பா��த ெச�ல���
ேவ��தமாக ேயா��தா�. அவர� ஆ�� க�� ம�க�� ெவ��ைப
ெவ�வாக� ச�பா��த �ைல�� உ�ள�. எ�ேபா�� ஆ��
க��ேமாெவன அவ��� உ��ர பய�!
பா�க�� ேயாசைனைய அம� ப���னா�, க�ஷ� எ�ற ெபய��
அவ���� ெப�தாக ஏ�� வர� ேபாவ��ைல. அைத �ட, ெமா�த�
பர�பள��� ெம�ெபா�� ��காெவா�ைற அைம�தா�, ெஜ�ம�
ெதா��சாைல�� வ�த� ேபால எ���� ஏ�� �ள�பா�. அேத சமய�
ெப�ய ெதாைகைய அ�ளலா�. ஏ�..ெஜ�ம� ஆசா��ேக ஆ�ட� ெகா���,
ெதா��சாைல�காக அவ�ட� வா��ய க���� பண�ைத அ�ப�ேய
ைவ��� ெகா�ளலா�. அேதா� ம����ல, வரேபா�� ெம�ெபா��
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��கா��காக, ��ைய� சம� ெச�ய இற��ம� ெச�ய� ப�ட ரா�சத
இய��ர�கைள��, அைத இய�க வ�த ராப��, ��ட� ஆ�ய இ�
ஆ��ேலய�கைள�� ����ய��பாம� ைவ��� ெகா�ளலா�!
ஆனா�, ராப����, ��ட�� �ல�ைத� சம� ெச�யம��� வர��ைல,
அ�� ெப�� �ைதயைல எ���� ���ேகாைள� த�க� மன��
உ�ளட����ளனெர�� அைம�ச� ெச�ல������� ெத�யா�!
ெஜ�ம� ெதா��சாைல�� �ைளக� எ�� �வ��னா��,
அ�க�ெப��� ஊ�ய�க� ராப����, ��ட�� �த�� �ல�ைத
சம�ப��த அ��ப� ப�வா�க�. இ�வ���ேம நா� நாடாக� ���வ��
ஆ�வ� அ�க�. காரண�, ப�லா�� காலமாக� பய�ப��த� படாத
��ைய� �ள�னா�, ெச�வ�க� �ைட�க வா����ளதாக அவ�க�
ந��ன�!
ெஜய� நக�வா�க�� ேபாரா�ட�க�னா� ெதா��சாைலைய
ஆர���ப�� தட�க� காரணமாக, இய��ர�கைள இய�க ��யாம�
ெவ�மேன ெபா�ைத� க������, ல�� மா�� மாத ச�பள� வா���
ெகா����த ராப��, ��ட� ஆ�ேயா���, �க� ெப�ய ‘ெர�டாவ� ல��’
���� ஆைச, ராப���� ேபா� வ�� தகவலா� வ�த�!
அ� இ�ட�ெந��� �ைட�த தகவ�. இ��யா��, ஆ��ேலய� ஆ��
��� ெப�வத��� ப�� ஆ��க� ���, மதராச� ப�டண� அ�ேக
ேகா�ஃ� ைமதான�ைத ஒ��ய ப���� வ��த �வசா�க�, ஆ��ேலய
அ�கா�க�ட� கலவர��� ஈ�ப��, ேகா��கண�கான ம����ள
நைககைள� ெகா�ைளய���, அைவகைள� த�க�� �ல�க��
�ைத����டதாக அவ�க�� �� ேபாட� ப�ட வழ��� �வர�க� அைவ!
வழ��� �����ட �ல� ச�ேதகேம��லாம� தா�க� சம�ப��த�
ேபா�� இட�தா� எ�� ராப������, ��ட���� ���� ேபா���.
ஆனா� இய��ர�கைள இய�க அவ�க��� உடன�யாக உ��ர� �ைட�க
வ����பதாக� ெத�ய��ைல!
அவ�க��� ந���ைக��ட, இர�� ெச��க� ஒ�ற��� ஒ�றாக
வ�தன. ெதா��சாைலைய அைம�ப� சா��ய��ைலெய��
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ெத�����டா��, அைம�ச� ெச�ல����� ேவ��ேகா��ப�
இ��� ��� கால� அவ�க� அ�ேகேய த�க ெஜ�ம� க�ெப�
உ�தர��ட�. ெதாட���, நா�ேவ ெப�ம��� ���� ப�டைற அ��
�கா���, அ�த �ல� பர��� ��� ேபாட� ேபா�� ேச�!
ெஜய� நக� ச�க உ���ன�க� ���� ப�டைற�� உ�ைமயாள�
கேரா�ைன ச����, ப�க�����த �ற�தெவ��� ��� ேபா�வத���
த�க�� �� ஆதரைவ� ெத���தன�. அதனா�, ேகா�� ம��� அவன�
�ராம இைளஞ�க�ைடேய ��ய உ�ேவக� �ற�த�.
�யாமளா ைவ�த ேப���� ேகா���� உதவ பா�க� எ�த அ�கைற��
கா�டாத �ைல��, ேவஷ� ம��� வசன�க� ேபச ேகா���� ப��� த��
வைக�� வா�ேவ ம�ப��� ��ன��� ��ப� எ�ேலா����
ப�டவ�தனமாக� ெத��த�. ஆனா�, ���� அ���ட� கா�� ��ெரன
அ���, பா�கைர அேல�காக ����� ெகா��வ�� ��ட�!
அ� எ�ப� நட�தெத�� ேக����களா? அ�த �ல� பர��� ஒ� ப��யாக
ஜ��தா� வச���த �ராம�க�� ப��ர�க��காக பா�க�
��ண����, அைவ அவ� ைக��� �ைட�க, �வர�கைள� கவனமாக�
ப��தவ� க�க�� ���ய� ஒ� �ராம��� ெபய� – அ� தா�
���ணா�ப��!
பா�க� �ைரவாக� ெசய� ப�டா�. ஒ� ெபா�� ��ட� ேபாடாத �ைறயாக,
சாம�� அ�வலக���� �யாமளா, வா�, சா� ம����லாம�, ேகா��,
அவன� ஊ� ந�ப�க�, கேரா�� ஆ�ேயாைர�� வரவைழ���
ேப�னா� “அ�ைன�ேக எ� மன�ல ேதா���, ேகா�� இ��க ேவ��ய இட�
இ�தா��. அதனால தா�, ேகா���� இ�க �� க��� த�றதா
ெசா�ேன�. நா� ெசா�ன� இ�ப ����� �� ச�யா����! இ�த
ெவ�டெவ��ல தா� ���ணா�ப�� இ��த��� ப��ர��ல ஆதார�
இ���!”
பா�க�� ���ணா�ப�� க������, ஒ�வ� �டாம� அைனவைர��
ம������ ஆ���ய�� எ�த �த ச�ேதக�� இ�ைல. த��ைடய ெசா�த
ம��� தா� ���ேறா� எ��ற �ைன�� ேகா���� ஆன�த�
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க��ைர வரவைழ�த�. அவ� பா�க�� கா�க�� ���� ����டா�!
‘தா�தா…ந�ம ஊ��� வ���ேட�’ எ�� ��யப� அ�த �ல� பர�ைப�
��� ��� ஓ� வ�தா�!
�யாமளா�� அ�மா ��யா����, வா��� அ�மா அ�ன������
பா�க�� �லமாக ���ணா�ப�� க�����க� ப�ட�
ஏமா�றம��தா��, ேகா���காக அைத வரேவ�றன�.
மகா�ஙக�� ம��ர������ தா�க� ச�ப��யாக� ேபாவ�
உ��யா���டதாக� ெப��� ம���தன�.
வர�ேபா�� ���ண ெஜய��ய�� அ��ல� பர��� மஹாபாரத� ���
ேபா�வெதன ���� �� ��மா��� ��டதா�, ெஜய� நக�வா�க�ைடேய
ஒ� பரபர�� ெதா��� ெகா�ட�.
ராப���� ��ட�� தா�க��யாத ச�ேதாஷ��� ஆ��தன�. ��� ேபா��
நா� ��வா� ��டதா�, இய��ர�கைள அவ�க� இய�� �ல�ைத உடேன
சம� ெச�யேவ��ெம�� எ�ேலா�ேம ப�ைச� ெகா� கா����டன�.
��ட�ப� தா�க� �ைதயைல� ேதட வ� �ைட�தா��� என அவ�க�
�ள�கா�த� அைட�தன�!
ஜ��தா� �ல�க�� ப��ரஙகைள ���� ப��� ���த பா�க����
கா�சனா����, ம��� ெச�ல���ைவ� த�கள� �� க��� ��ட����
ப�ைச� ெகா� கா�ட ைவ�க ஒ� வ� ெத��த�. ���ணா�ப��
�ல�க�� அ�பவ உ�ைம அ� �ராம�� ம�க��� உ�� என
ப��ர��� ெத�வாக எ�த� ப�����ற�. அதனா�, ேகா�� ம���
நா�� �ராம இைளஞ�க���� த�க���� சாதகமாக எ�� வா��,
அைத� த�கள� ����� ��டாக� பய�ப��தலா�. இைத எ�வா�
�ைறேவ��வ� எ��ற ��ர ேயாசைன�� இ�வ�� ���ன�.
(����: வாசக�கேள… �க�ைர எ��ய ’மக�� நாரத�’ �ல ேக��கைள
எ�����ளா�. கைதைய� ப��� ப�� தா��கேள�.)
…ெதாட��
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ப�� 9 - ந���� பரபர��

�யாமளா��� எ�த� �ழ�ப�� இ�ைல. ேகா��� ஆைசைய
�ைறேவ��வ�தா� அவ� ைவ�த ேபா���� ேநா�க�. அத�கான ேநர�
ெந�����ட�.
ேகா���� உளமாற உத� ��பவ� வா�. ஆனா�, ேகா�ைல அல��ய�
ெச��� பா�க����தாேன ெத�யாத ஊ��� வ� ெத��த�!
”�யாமா” – எ�ேர, வழ�கமான ������ட� வா�. எ�ப�டா � எைத��
இய�பாக எ����கேற! மன���� �ய�தா� �யாமளா.
“�யாமா…உன�� ெநறய ச�ேதாஷமான �ஷய�கைள ெசா�ல�
ேபாேற�..இ�ேபா, ேகா�ேலாட ���ணா�ப�� ந�ம க�ண�ேர
இ���றைத பா�க� க�� �����டா�. அ��த க�ட� எ�ன? இ���
�� மாச��ல ���ண ெஜய�� அ�ைன�� மஹாபாரத� �����
ப�காவா �ளா� ேபாட��. அதனால, ேகா��, ம�த �ராம� பச�க,
கேரா��, சா� மாமா, ெஜய� நக� க��� ஆசா��க எ�ேலாைர�� வ��
���� ேபா�ேட�.. அ�தைன ேப�ேம இ�த �க���ைய ெப�ய அள�ல
நட�த��� ஆைச� படறா�க!”
�யாமளா உ�சாகமானா� “வா�..ந�ல ேயாசைனயாதா� இ��� …ஆனா ஏ�பா�க��� பண� ெநறய
ேதைவ� ப�ேம?”
“அரசா�க�ேதாட ஒ��ைழ�ேபாட இ�த �க��ைய நட�த ��ட�
ேபா����ேகா� �யாமா…பார�ப�ய கைலகைள வள��க அரசாஙக� ��
ஒ��� இ��� .. அ��லாம இ� ெபா� கா�ய�… காைல����ேத கைல
�க���கைள ஆர���� ரா��� ��ைத ���க� ேபாேறா�…ெப�ய
ம�ஷ�க, க�ெப��க�� உத� ேக�க ஏ�பா� நட����� இ���.
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இ�ெனா� ���யமான �ஷய�..���ண��� இ�க ேகா�� இ������..
���ண� �ைல ��னா�தா� ��� நட�த��…அதனால சா� மாமா,
��மா�கார�க உத�ேயாட ���ண� �ைலைய தயா� ப�ண� ேபாறா�!”
�யாமளா வா�ைவ� ெப�ைம�ட� பா��தா�. எ�வ�� ஆ�மா��த
அ��ப���ட� ெசய�ப��றா�! கட�ேள..வா�ேவ என��� கணவனாக
அைமய ேவ���.
“�யாமா…ஒ� �ஷய� எ�ன�னா.. ேகா���� இ��� ��சா ����
வரல..’���ணா�ப���ல எ� தா�தாேவாட ெநல� எ�க இ�����
ப��ர�ைத� பா�� ெசா���க’�� பா�கைர ேக����கா�..அவ���
ப�� ெகைட�கல… ஏ�னா, ���ணா�ப��ேயாட ெமா�த
���ரண�ைத��, எ�ைல� ேகா��கைள�� ம��ேம ப��ர��ல
��������கா�!”
வா� த�த �வர��னா� �யாமளா��� ஒ�� ���த�. ���ணா�ப��
க�����க�ப�டா��, ேகா��� தா�தா ப���ட �ல� எ�ேக ���பாக
இ���ற� எ�ற �வர� தர�பட��ைல. அத�� எ�ன வ�?
வா� ெதாட��தா� “ஆனா..நா� ேகா�ைல ந���ைகைய ைக�டாம இ��க�
ெசா�����ேக� �யாமா.. ���ண� �ைல ��னா�தா� ��� நட�க�
ேபா��..அ�த சா�ைய மன�ல ெநன���க…அவ� ச�யான வ�
கா���பா�� ேகா���� ைத�ய� ெசா�����ேக�”
�யாமளா�� க�ண�ராைன மன�� ேவ��� ெகா�டா�..ேகா���காக
ம��ம�ல, வா�ைவ� கர� ���க வ� கா�ட��தா�!
****
அ�ைறய ���ர�. ���� ப��� ����, உண� உ�ட��
ப��ண��� �லெவா��� ‘எ�க� ஊ� ம��� நட��ேறா�’ எ��ற
ெப�ைம�ட� ேகா��, ெவ�க�, ேகாபா�, நவ�� ஆ�ேயா� ெம�வாக நைட
ப��� ெகா����தன�. �ர�ேத, ராப��, ��ட� ஆ�ேயா�ட�, ஆ��ல�
ெத��த ராதா ேப�� ெகா����தைத� கவ��தன�. இவ�கைள�
பா��த��, ராதா ைகைய ஆ�� வர�ெசா�னா�.
“க���களா..ந�ைம� ேத� ந�ல ேச��க ஒ�ெனா�னா ேபா��
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ேபா����� வ��!”
“எ�னடா ராதா…ஜ�க�மா �� மா�� ெசா�ேற!” – இ� ெவ�க�
“இவ� இ���� ��யா�ேச! அதா� ��� ஓ�ட வ�த
ெவ�ள�கார�கேளாட கைத ேப�, த��ய����� ெபனா�தறா�” – இ�
ேகாபா�.
“ேட� மட� பச�களா… இ�த ெவ�ள�கார�க ம�ைண அ�ளறேதாட, ந�ம
���ேல�� ெபா�ைன�� அ��� தர�ேபாறா�க!”
எ�ேலா�� வாைய �ள�க, ேகா�� �����பானா� “இ�த ெவ�ள�கார�க��� ந�ம �ல� எ�க இ����� ெத��மா?”
“ஊ� ேப� ெத��ல இவ�க���…ஆனா, ஆ� ஓ�ன எட���� வல�ைக�
ப�க��ல ���ண� ேகா��, ப�� �ல�க இ������ கெர�டா
ெசா�ற�க. ந�ம நா���� �த��ர� ெகைட�கற��� ப�� வ�ஷ� ���
இ�க ��� நட�த�ப, �வசா��க கலவர� ெச�� ெவ�ள�கார�க நைக
ந�ைடெய�லா� ெகா�ைளய���, ெநல��ல ெபாத���டதா ேகா���ல ேக�
நட����கா�. ேகா��கண�கான ம��பான �ைக�க இ�த ம��லதா�
ெபாத�� ெகட���� இவ�க ெசா�றா�க”
ெவ�க� ெவ���தனமாக� ேக�டா� – “அ�ப இவ�க ம���ல வ����க
ெவ�ைள�கார ேபா�சா?”
“அட ��..��ைய ேதா�� நைக�கள ைநஸா எ������� ேபாக ��ட�
ேபாடறா�க!”
“அைத ஏ� உ���ட ெசா�னா�க?” இ� ேகாபா�� ெவ���தனமான
ேக��.
“ந�ல ேநர� பா�� ெசா�ல நாம ஐய� பா�…அேட�…ரா����ல
ேதா��னா ��ப� �டா�…��� ேபாடற��காக ெநல� ச� ெச�யறதா
��ைம வ����� ேத�னா, யா���� ச�ேதக� வரா� பா�! நம���
க�சமா ப�� தாேர�கறா�க”
எ�ேலா�� ஒ�வ� �க�ைத ஒ�வ� பா���� ெகா�டா�க�. ���
இைடெவ� ���, ராதா தய�க��ட� ேக�டா� “ந�ம ஊ� ெநல��ேல�� ெசா�� வ�தா, ஏ� �ட��? ச���
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ெசா��டலா��ல?”
ம�றவ�க� ��� தய�க��ட� ெம�வாக� தைலயா�� ச�மத� ெத���க,
ேகா�� ேயாசைன�� ஆ�����தா�.
ராதா ��� இைடெவ� ���� ேக�டா� “ஏ� ேகா��…இ� த���� ெநைன���யா?”
அவசரமாக ம��தா� ேகா�� “ம�தவ�க ெச��றைத த�பா ைர�டா�� ெசா�ல நா� யா�? ஆனா, இ�த
ெவ�ைள�கார�க ந�ம ��ைய ேதா��� பா��ற� என��� ேதைவ தா�!
ஏ�னா, நா�� �ைதய� எ��க�தா� இ�க வ����ேக�”
நா�வ�� அவைன �ய��ட� பா��தன�. ேகாபா� ேக�டா� அ�ேபா, உ�ேனாட தா�தா, �ைக� �ைத�ல� ப�� உ� ��ட
ெசா�����கா�! அைத � ரக�யமா வ����ேத…இ�ப எ�க���� ெத���
ேபா��…கெர�� தாேன?”
ேகா�� ப�ெலா��� ேபச��ைல!
(����: வாசக�கேள… �க�ைர எ��ய ’மக�� நாரத�’ �ல ேக��கைள
எ�����ளா�. கைதைய� ப��� ப�� தா��கேள�.)
…ெதாட��
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ப�� 10 - ம���ைய ந��.....

தா�ட�ப�ட த�யைற�� கா�சனா�ட� ெந��கமாக இ����, பா�க��
மன� ேவெற�ேகா அைல பா��த�.
“எ�னடா பா�க�…கா�������ேகேன”
மன�� ச�கட�ைத ைவ��� ெகா�� அவனா� கா�சனா�� ெகா�ச�
அைழ�ைப ஏ�க இயல��ைல. காைல����� நட�த �க���கைள ம�ப�
அைச ேபா��� பா��தா� பா�க�.
��ெரன அ�� காைல, ம��� ெச�ல����ட���� அைழ�� வர,
கா�சனா�ட� அவைர� ச���தா� பா�க�. பாவ� பா�க�..�யாபார
த��ர�ைத� க�றவ��� அர�ய� ���ைல ெத�ய��ைல!
இ��� ஒ� வார��� எ��� க���ன� ச�டசைப�� ����ைக��லா�
��மான� ெகா��வர� ேபாவதாக��, தன� க���� ெப��பா�ைம�ன�,
எ��க���� ஆதரவாக ஓ��� ேபா��, அதனா� ஆ�� க�� க��வ�
உ��ெய��� ெச�ல������ ரக�ய� தகவ� �ைட�����ற�. பா��தா�
அைம�ச�. அக�ப�டைத உடேன ����� ெகா�� ��க��� ஓ��ட�
��மா��தா�!
ஜ��தா� �ல�க�� �� க��� ��ட�ைத ப�ேட� க�ெப� ெசய�
ப���வத�� ஒ��த� அ���� அரசா�க� க�த�ைத அைம�ச�
த�தேபா� பா�க�� கா�சனா�� ���பைட�தன�. ப�� ேகா� �பாைய
க�ஷனாக இர�� நா�க�� தன��� த���ட ேவ���, �ராம��
இைளஞ�க� எ�த �தமான உ�ைம�� ேகாராம���க அவ�க�ட�
ஒ��த� க�த� வா��� தரேவ��ெம�� �ப�தைனகைள ���தா�
ெச�ல���.
கா�சனா�� �ைள �����பாக ேவைல ெச�த�. த��ைடய க�ெப�
ேப�� �� க��� ��ட���� அரசா�க அ�ம� �ைட�தா���, பா�க�
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�லமாக �ராம�� இைளஞ�க�ட���� த��ைடய க�ெப��காக
ஒ��த� க�த�க� ஓ�� நா�க�� வா�� ���, �ற� அவைன� கழ��
�டேவ���! அத��� அவ�ட� இைட�டாத �க�ைத அ�ப���
�டேவ���.
அைம�ச� ������� கா�� �ள��� ேபாேத, ���� ஒ� பா���
சர�ைக உ�ேள த��, ேபாைத மய�க��ட� பயண�ைத வ��ேலேய
���த� ெசா��, பா�க�� ேம� பட��தா� கா�சனா.
�ர�� ேபான பா�க�, பா�கா��� காரண� கா�� த���க �யல,
அைர�ைற அல�ேகால��ட� கா�சனா காைர ���ற��, சாைலேயார�
கைட�� ர�ப� உைறைய ச�த� ேபா�� வா�க, அ�த� க�ணறா��
கா��ைய ேகா�� உ�பட பல ேப� பா��க, ச�கட��� ெந��தா� பா�க�!
ஏ�ெகனேவ �யாமளா�ட� ைகேகா���� ெகா�� ேகா����� �ற�பான
�ைற�� ���� ப���ய��� வா� �ரபலமா� �����தா�. இ�ேபா�
த�ைன கா�சனா�ட� �க ேமாசமான ேகால��� பா��தைத ேகா��
�யாமளா�ட� ெசா�னா�, அவ� த��ட���� �ல� �ட ஏ�வா�ேம?
ேகா��� வாைய �ட எ�ன ெச�யலா�? இ�ப��ப�ட மன �ைல��,
காஞசனா�� அ��� பா�க� மர�க�ைட மா�� ப�����த��
ஆ�ச�ய� இ�ைல!
�ரகதாப� த�த எ��ச��, ���ெட�� எ���, ஜ�ன� ப�க� ேபா�
��றா� கா�சனா. க�ெண�ேர ைமதான��� ெத��த கா�� அவ���
�ய���ட, பா�கைர அைழ�தா� “பா�க�..இ�க வாேய�..இ�த ரா����ல ப�க�� ெவ�டெவ��ல எ�ன
ெச��றா�க!”
ரா�சத இய��ர�கைள ராப��, ��ட� ஆ�ேயா� இய�� அ�க�ேக
ப�ள�க� ேதா�ட, ேகா�� ம��� இதர �ராம இைளஞ�க�
ம����� எைதேயா ேத�வ�, பா�க���� ெதாைலேநா��� க��
�ல� ெத�வாக� ெத��த�!
��டாக� ேச��� அவ�க� எைதேயா ரக�யமாக� ேத��றா�க�..��சய�
ஏேதா ��ல�கமான �வகார� தா�. �ராம��� பச�கைள, ���பாக
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ேகா�ைல� த� வ���� ெகா��வர ஒ� வ� �ற�� ��டதனா�,
பா�க��� மன�� உ�சாக� ���ட�. ம�மத ராசாவாக மா�,
கா�சனாைவ அேல�காக� ���னா�!
(����: வாசக�கேள… �க�ைர எ��ய ’மக�� நாரத�’ �ல ேக��கைள
எ�����ளா�. கைதைய� ப��� ப�� தா��கேள�)
…ெதாட��

48

ப�� 11 - ஏமா�த பா�க�!

“ஒ���கேற� ஐயா….ெபாதய� எ��க�தா�க நா� வ����ேக�”
��ம�ற������ கா�� ������ ����� ெகா����த �யாமளா��
கா�க�� ேகா��� அ�த வா��ைதக� ���ப� ���ப ஒ���, அவள�
��ற உண���ைய� ���ன.
ேபா�மடா சா�…அேயா��ய� ேகா�� இ���� �ைச�� ஒ� ����
ேபா�����, �ய�வர� அ���த� �த� இ�� வைர நட�தைத ஒ� ெக�ட
கனவாக மற���ட ேவ���. இ� க�ெப� �ஷய��� ம��ேம கவன�
ெச��த ேவ���.
கா�� ��ப���� அம�����த பா�க�� �க��� நம��� ����
ந��தனமா�ய�. இரேவா� இரவாக, ேபா�� இ��ெப�ட� பர�ைத
வரவைழ��, ேகா�� ம��� இதர நா�� இைளஞ�கைள�� காவ�
�ைலய��� வரவைழ�� வ�� �ர��, வா���ல� எ�� வா��,
���த�� ��ம�ற��� ���� ைவ��, இ�ேபா� அவ�கைள
�சாரைண� ைக�களாக� �ைற�� அைட�தா���! சமேயா�தமாக,
அைம�ச� �ைண�ட�, ராப��ைட��, ��டைர�� ேகரளா�� ரக�யமாக�
த�க ஏ�பா� ெச�தா���. ேகா���� இ�ேபா� ����� ப�ட�
�ைட����பதனா�, இ� ேபா��யாவ�, ம�ணாவ�! அ����லாம�,
ப�ேட� க�ெப��� �ல உ�ைமைய மா��த தர அவ�க�ட���� �க�
�லபமாக எ�� வா�� �டலா�!
�யாமளா�ட� கா�� உ�கா�����த நர��மா�சா����, வா����� மன
ஓ�ட� ேவ� மா�� இ��த�. க�ணா� பா��ப�� ெபா�, காதா� ேக�ப��
ெபா�, �ர �சா��பேத ெம�.
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“�யாமா – என��� சா� மாமா���� ேகா�� ேப�ல இ��� ந���ைக
இ���”
“எ�ப� வா�? ஆர�ப�����ேத ேகா�� ‘தா�தா என�� ஒ� ேவைல
������கா�..ஆனா, அ� எ�ன�� ேக�கா��க’ ெசா�������தா�.
‘�ைதயல தா� ேதட வ����ேக�’� இ�ப ேகா��ல ஒ��� �����கா�”
சா� தய��யப� ேப�னா� “�ழ�ேத… ேபா��கார�கைள� ப�� உன��� ெத���. அ��� ெமர��
அவ�க��� சாதகமா எ�� வா��, ேகைச ���க� பா��பா�க. எ����
நாம ஒ� தர� ேகா�ைல �ேடஷ�ல ேபா� பா��ற� ந�ல��ைலயா?”
”மாமா..ம����க. அ�த� க���ம�கைன நா� இ�ேம பா��க
���பேல. ��க ெர�� ேப�� ேபா�� பா���, அவ� எ�த த���
ெச�யாதவ�� ெத�ஞசா, என��� ச�ேதாஷ�தா�”
�யாமளா ெசா�ன� ச�ேய. காவ� �ைலய��� ேகா�ைல� ச���தேபா�,
��தா� எ�த �வர�� சா���� வா����� �ைட�க��ைல. அேத சமய�,
ேபா�� இ��ெப�ட� பர� இ��கமான �க��ட� ச�யான ஒ��ைழ��
ெகா��காத� அவ�க��� ஏமா�றம��த�. இய��ர�கைள இய��ய இ�
ஆ��ேலய�க�� எ�ேகெய�ற ேக���� இ��ெப�ட� ப�� தராத�
அவ�க��� ச�ேதக�ைத எ���ய�.
வா�����, சா���� உத�� கர� ���யவ�க�, ���� ப�டைற இய��ந�
கேரா���, ெஜய� நக� ச�க ��வா�க��. ைக�� ��ன��� ஏேதா
ச� நட�பதாக எ�ேலா�� ந��ன�. �ர�மா�டமான �ைற�� ���ண
ெஜய��ய�� ���ணா�ப�� �ல��� மஹாபாரத� ��� நட�த
ஏ�பா�க� ஆர���� ��ட �ைல��, ேகா�� ���ன�ட� அைத
நட��ேய ��வ� என அவ�க� ��ெவ��தன�. ���� ப����காக,
�ன�� �ல ம� ேநர�க��� அ�த �சாரைண� ைக�க��� அ�ம�
த�மா� அரசா�க���� ம� தர அவ�க� ��ெவ��தன�.
இ�ப����க, ஆ�� க���� ெப�� �ள� ஏ�ப��, ச�டசைப�� நட�த
ந���ைக��லா� ��மான���, ெப��பா�ைம��லாததா� ஆ��
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க���த�! �ரதான எ���க�� த� பல�ைத �����, உடன�யாக�
பத�ேய�ற�!
அைத ஏ�ெகனேவ எ��பா��த மா� அைம�ச� ெச�ல���, ெஜ�ம�
�தலா� ம��� ப�ேட� க�ெப��ட� வா��ய ேகா��கண�கான
பண��ட� உடன�யாக ெவ�நா����� ெச����டா�!
ைக�ெக��ய� வா��ெக�டாத எ��ச�ட��, ேகா��கண���
பண�ைத�ழ�த ஆ��ர��ட�� கா�சனா த� கணவ�ட� த� ெசா�த
ஊரான ெட����� பற����டா�!
உ������� அதல பாதாள��� த�ள� ப�ட� ேபால உண��தா�
பா�க�. ந��� வ�த கா�சனா, எ�ென�னேமா ஆைச� கன�கைள
அவ�ட� வள��� ���, இ�ேபா� அ�ேபாெவ�� ���� ெச��
��டா�!
இ�, சாம�� க�ெப�ைய��, �யாமளாைவ�� ��டா� அவ��� ேவ�
நா���ைல!
(����: வாசக�கேள… �க�ைர எ��ய ’மக�� நாரத�’ �ல ேக��கைள
எ�����ளா�. கைதைய� ப��� ப�� தா��கேள�)
…ெதாட��
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ைக����த ெப��ைய ேசாபா�� ேகாப��ட� ���ெய��த பா�க�,
எ�ேர ச�கட��ட� ெந��த த�ைத ம��ர����ைய ேநா���
படபடெவ�� ெபா��தா� “’உடேன �ள�� வா’�� தகவ� ெகா��ேத…�யாமளா���� என���
��சயதா��த���� ஏ�பா� ெச�� ������ேப�� ஆைசயா
வ�ேத�..ஆனா � உ�ேனாட ��ன ���� �ர��ைனைய� ெப�சா��
����ேய…ேச”
ெப�தவனாக இ�லாம���தா�, ��ட� ச��� பா�க� ஒ����
ேபா���பா�. அவேன இ�ேபா� உைட�� ேபா����றா�. �ல �ஷய���
த��நா� அவன� ��ைக உைட�� ��ட�. கா�சனா தா�� ஏமா��
இவைன�� ைகக������ ேபா���டா�! இலவச இைண�பாக,
ெப�யதாக இ�ெனா� க�ெப� வர� ேபா�ற� எ��ற எ�ண��� ம�
���தா���. வா�ேவா, ��� ஏ�பா�க�� ெஜய� நக�வா�க��
ேபராதர�ட� �ரபலமைடவத� �ல�, ேபா���� த�ைன� ������
த�� ��ேன�வதா�, �யாமளா தன�� எ�டா� க�யா� ��வாேளா
எ��ற பய� ேவ� பா�க���.
த��ைடய �லைம இ�ப�� த��� தாள�க� ேபாட, அ�பேனா ��ன
����காக வா��ன கடைன� ����� தர ��யாம�, ���� ேப�� ஜ��
ேநா��ைச ைக�� ைவ��� ெகா�� ேசாக ராக� பா��றாேன?
“சா�டா பா�க�…ெகா�ச� ச������..�தா� உடன�யா அ�ப� ல�ச�
�ர�� ந�ம மான�ைத� கா�பா�த��.”
அ�பைன ெவ��� �� ேபா�டாெல�னெவ�� உ����� �ட��ள�
அ� உைல மா�� ெகா��தா� பா�க�. ெச���ேபான அ�மா����
ச�கள��யா� வ�தவ�, இ�த� �ழவ�ட� ����� வைர லாபெம�� கட�
�ைமைய ஏ����டாேள!
“அ�ப� ல�ச���� நா� எ�க ேபாேவ�? சாம�� க�ெப��ல நயா ைபசா
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எ��க ��யா�…வா� க����� பா�� கண�கா கண��� பா�கறா�”
“த��நா�� ��� �ராஜ��ல ேகா� ேகா�யா அ�ள� ேபாேற��
ெசா��ேயடா பா�க�?”
“எ�லா� பணா� ஆ�, ��� ேமல இ���றமா�� நா�
த���ேற�பா…அ�த ேகா�� பய, ���ல ெபாத�����ற �ைக�கைள
�����தனமா எ��க� பா�� ேபா��ல மா��� ��டா�. உடேன இ�த
�யாமளா எ�ன ெச����க��? ேகா����� த��நா����� உடன�யா
��ைப ெசா����, ெப�க�� ���� வ��, என�� க��ைத ���,
க�நாடகா ��னைச ஒ��கா கவ��கலா���யா?”
ம��ர������ ���ன� �ைள ச�ெடன ����� ெகா�ட�. தன�
கட� �ர��ைன� ������, மக� – �யாமளா ��மண உ�����
��கெமா�� அவர� மன�� உ�வான�!
****
த�ென�ேர ம��ர���� ைவ�த சாம�� க�ெப��� வர� ெசல��
கைண�ைக� பா��� அ���� ேபானா� மகா��க�. க�ெப��� ஆ��ட�
ேதவா ைகெய�������த அ�த �வர�க� கட�த ��� மாத�க��
க�ெப��� லாப� ேகா��கண��� ச�����தைத� ���� கா��ன!
“மகா�ஙக�…நா�� ��� சாம�� க�ெப�ைய எ�வள� க�ட�ப��
வள��ேதா�? இ�ப� �ர�யற��கா, க�ெப� ெபா��ைப எ� ைபய����
உ� ெபா����� ெகா��ேதா�?”
இ� எ�ப� நட����க ���ெம�� ச�ேதக��ட� மகா�ஙக�
�வரஙகைள உ���பாக� பா��க ஆர���க, ம��ர���� அவசரமாக�
ெதாட��தா� “ஆர�ப கால�����ேத ந�ம ந�பரா இ������ ந�ம க�ெப�
வள����ல ெரா�ப அ�கைற ெகா�ட ஆ��ட� ேதவா பய�� ேபா� இைத
அ�������றா�. நாம, க�ெப� �ஷய��ல இ�ப தைல�டற��ேல��
ெத���� அவ� நம�� இைத அ������கா��னா, ��ம பச�க இ���
ஏமாறாம இ��க ெப�யவ�க நாம தைல�டற� அவ�ய�� தாேன
அ��த�?”
ஆ��ட� ேதவா ச�யான ச�த��பவா�. பண���காக யா� ப�க�
ேவ��மானா�� சா�வா�. ம��ர�����ட���� ெப�� ெதாைக
�ைட��� எ��ற உ��ரவாத��ட�, ேதவா ெபா�யான தகவ�கைள
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அ������ப� மகா��க����� ெத�ய �யாய��ைல!
“ம��ர����…��ம �ைழ�ைத�க ஏ� இைத� கவ��காம ����டா�க?”
ம��ர���� இ�த� ேக��ைய� தாேன எ��பா��தா�. ப�� உடேன
த�தா� “மகா…எ� ைபய� பா�க�� உ� ெபா�� �யாமளா�� க��ட�கைள
எ�ப�� க�டற��� ��மா��கற ெபா���ல இ���றவ�க… வர� ெசல�
��வாக� உ�ேனாட அ�கா மக� வா���ட இ���. வா�
���சா�தா�..ஆனா, �ைளயா��� ��ைளயா இ��காேன? த��நா��ல
��னைஸ� ���க பா�க��, �யாமளா�� ெச�ைன�� ேபான� ச�. வா�
ெஜனர� ேமேனஜரா ல�சணமா ெப�க��ல த�� ��வாக�ைத�
கவ��காம, அவ�� ெச�ைன��� ேபானேதாட, அ�க ���� ேபாடற
ெநைன�பாேவ இ��கா�. இ�ப அேதாட �ைள� பா�…�ேண மாச��ல
க�ெப� ��வாக� ேமாசமா����”
மகா��க� ேயாசைன�லா��தா�. த��ைடய ேப�� அவ��� �ைள�
சலைவ ெச�ய ஆர���தைத� ����ெகா�ட ம��ர���� ேப�ைச�
ெதாட��தா�.
“இத பா��பா…உ�ைன வள��த அ�கா��� ந��� கடனா அவ ��ைள
வா�ைவ� ப��க வ��, ந�ம க�ெப��ல ெஜெனர� ேமேனஜரா ேவைல
ேபா��� ெகா��த� ெரா�ப ச�. ஆனா, க�ெப���� �ர��ைன�னா,
உறெவ�லா� ெர�டா� ப�ச�. வா� ெச��ற தவறால, க�ெப� ேமல ேமல
ேமாசமாறைத� பா��������க ���மா? இ�த ல�சண��ல, வா�
மா���ைளயா வர��� உ� ெபா�டா����, உ� அ�கா�� வ���
க�� ���ற� ேவ��ைகயா இ���டா!”
மகா��க��� க�க� ேகாப��� �வ�தன “இ�பேவ ேபா� ேபா��, அ�த வா�ைவ ந�லா ��ட�ேபாேற�”
“ேட�…ேட�…அவசர� படாத மகா…இைத ேவற வ��ல ��
ப�ண��…�ைற� ெபா�ைண க�ெப� ெசா�ேதாட அைடய, வா� உற�
ெச��ெம���கற அ��ர�ைத� �ரேயா��க� தயாரா வ����கா�.
அைத அவ� பய�ப��த வ���லாம ெச���டா எ�ன?”
“எ�ப�டா?”
“நாம க�ெப� நட��ன�ப, � அ�ப� ப��, நா� நா�ப� ப��
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வ����ேதா�. ந�ம வா���க ��ட க�ெப�ைய ஒ�பைட�ச�ப, � �யாமளா
ேப�ல ��ப� ப���, நா� பா�க� ேப�ல இ�ப�� மா��� ெகா��ேதா�.
நா� எ�ன ெசா�ேற�னா, இ�ப � வ����க �� ��ப� ப�ைக உ�
மா���ைளயா வர�ேபாற பா�க� ேப�ல உடன�யா மா���. அ�ப��
ெச�சா, க�ெப��� க���ேகா�பா இ����. வா�ேவாட ேபராைச��
�ைறேவறா�. ஆனா, மகா��க�… இைத� கா�� கா�� வ�சா�ேபால
ரக�யமா, உடன�யா ெச�ய��. உ� மக வா��ைக ��லப�யா
அைமய���தா�டா நா� இ�த ேயாசைனைய� ெசா�ேற�”
ம��ர������ பச�� வா��ைதக� மகா��க�ைத� க��� ேபா�டன!
“ச�யா� ேயாசைனதா�டா… உடன�யா அ��� வ� ெச�”
“இ� ேபா�ேம ம��ர������� பா�க����! �ல வ�ஷ�க��� ��ேப
பா�க�� ெபய�� மகா��க��� �� ��ப� ப�ைக மா��ய� ேபால,
ெபா� ஆவண�கைள உ�வா��, ஒ� வார����� அத�� அரசா�க
அ�ம� ெபற ம��ர���� ஒ� அவசர� ��ட� ேபா�டா�. த�க�
ஆ��க��� வ�� எ�லா க�ெப� ப��கைள�� அடமான� ைவ��,
அ�� வர� ேபா�� பண��� ஜ���� வ�த த� ��ைட ��ப�தா�
அவர� �த� ேவைல!
ஆனா�, அ��த ஒ� வார����� நட�த �க���க�, ம��ர������
ேபராைச� ��ட�ைத� ேப��யா�� தா��ன!
��னா� அைம�ச� ெச�ல����� ப�ேவ� ஊழ�கைள ��ய
அரசா�க� ேவகமாக� �ளற ஆர���க, அத� ஒ� ப��யாக பா�க�,
கா�சனா ச�ப�த�ப�ட �ல ேமாச� �வர�கைள ஒ� �லனா���
ப����ைக ப�� ப��யாக ெவ���ட�. பா�க�, கா�சனா��
ெந��கமான �ைக�பட�க�ட�, அவ�கள� க�ள உற� எ�ப�, எதனா�
ஆர���த�, சாம�� க�ெப��� எ�ராக பா�க�, கா�சனா����
ெசா�தமான ப�ேட� க�ெப�ைய வள��க� ��ட� ேபா�� ஏமா�த� ப��ய
�வர�கைள ப��த �யாமளா, வா�, சா� ஆ�ேயா� அ���� அட�தன�.
அத� ெதாட���யாக, அரசா�க� ெச�ல��� �� வழ��� ப�� ெச��,
வழ��� ��றவா�க�� ஒ�வனான பா�கைர� ேதட ஆர���க, அவ�
ேபா��ட� ��காம���க ெப�க������ ஆ��ரா����
த��ேயா�னா�.
தன� ��ட�க� அேராகரா ஆ�, மக�� �ைலக� ெத��� ஊேர ���பா�
���க, த�ைன ந��ெத��� ���த�ேபா�� ��� ஜ�� ேத���
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���ர��, அவமான� தா�காம� த�ெகாைல ெச��ெகா�டா�
ம��ர����.
(����: வாசக�கேள.. �க�ைர எ��ய ’மக�� நாரத�’ �ல ேக��கைள
எ�����ளா�. கைதைய� ப��� ப�� தா��கேள�.)
…ெதாட��
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ப�� 13 - ேகா�� ந�லவனா, ெக�டவனா?

தன� வா�ைவ� தாேன ���ைல��� ெகா��, த�ைத��� ெகா��
ேபாட��யாம� ேவ� மா�ல��� ப�������, இ���� ேபா��ட�
���� �ைற�லைட�க�ப�ட பா�க���, �யாமளாவா� ஆ�த� ம��ேம
ெசா�ல ���த�.
இ�, அவள� எ��கால�ைத��, சாம�� க�ெப��� எ��கால�ைத��,
வா��ட� ைக ேகா���� ெகா�� எ�� ேநா�க �யாமளா தயா�.
ெதாட��� வ�த �க��க� ��கலமாகேவ அைம�தன.
இ��லா���, ��மா��காக ���ண� �ைலைய படெம��க� தன��
அ�ம� த�த ெவ�ைள�கார அ�கா��� ேபர� ஆ�ப��ைட ரா�
ச���தா�. அ� �ைலைய� ���ப ���ணா�ப�����
ெகா��வரேவ��ெம��ற த��நா�� ப�த�க�� ���ப�ைத ரா�
ஆ�ப���ட� ெத���க, அத�� உடேன அவ� ச�மத� ெத���தா�.
அ��ைலைய� இ��லா����� ெகா�� வ�த நா� �த�, இற��� வைர
அவ�ைடய தா�தா, த��ைடய பத� கால��� தா� ���ணா�ப����
ெச�த பல தவ�க��காக, மன ��ம��ழ�� த��ததாக ஆ�ப��
��னா�. �ைலைய� பைழயப� உ�ய இட��� ேச��தா�, தா�தா��
ஆ�மா சா��யைட�ெமன� தா� க��வதாக�� அவ� ெத���தா�.
ஒேர வார��� ���ணா�ப����� �ைல வ�� ேசர ஏ�பா�க�
ெச����டதாக, சா��ட� ேபா�� ம�����ட� ெத���தா� ரா�. தா�
இ��லா�ைத ��� இ��யா���� �ள��� ��, ஆ�ப��ைட ம�ப�
ச����, அவன� தா�தா ���� ெச�ற ���ணா�ப�� ப��ய ���
தகவ�கைள�� ெபற� ேபாவதாக�� ரா� ெசா�னா�.
பா�க�, மா� ம��� உத��ட� எ�வாெற�லா� �சாரைண� ைக�களாக
இ��த ேகா�� ம��� இதர �ராம இைளஞ�கைள �ர�� வா���ல� தர
ைவ�தா� எ�பைத, இ��ெப�ட� பர� ப����ைக ம��� ேசன�
ேப��க�� �வ��தத� காரணமாக, ேகா�� �� �யாமளா��� இ��த
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மன� கச�� �ல�ய�. எனேவதா�, �ைற����த ேகா�ைல� ச���க
வா���, சா��� �ள��யேபா�, �யாமளா�� அவ�கேளா� ேச���
ெகா�டா�!
அவ�க�� கா� பயண��� ேபா� சா���� ெதாைலேப� அைழ�� வர,
ரா� �� �ைன�� உ�சாக��ட� ேப�னா� “மாமா…��க உடன�யா இ��� வா�� எ�ேலா���� ெகா��க…இ�ப
ஆ�ப�� ���ேல��தா� ேபசேற�…���ணா�ப�� ப��ய நாம
எ��பா��த எ�லா தகவ�க�� �ைட�சா�� மாமா!”
“�ேர�றா ரா�… �வரமா ெசா��”
“அ�த ெவ�ைளகார அ�கா�ேயாட ெப��ைய� �ட�ச�ல, ���ணா�ப��
வைரபட� ெகைட�ச�. ேகா�ஃ� ைமதான�, ���க ஆ�, ���ணா�ப���
ேகா��, ேகா�ைல ��� ப�� �ல�க, ���க�� ஆ��க ேபேராட,
அளேவாட ������� மாமா. ���பா, ேகா�ேலாட தா�தா
அன�த���ண� �ல� எ�க�� ெத�வா இ���… அைத நா�
உ�க��� ஈ ெம��ல அ��பேற�”
“ேகா�ைல பா�க�தா� நா�க ேபா��� இ��ேகா�. அவ� ெரா�ப
ச�ேதாஷ� ப�வா�. ���ண பகவா� உ� மன�ல ���� ��லைத
ப�����கா�…ெரா�ப ���டா ரா�”
“மாமா…நா�தா� உ�க��� ந�� ெசா�ல��. இ�ப எ� மன�ல
‘���ணா�ப��’�� ைட��� ேபா���� ஒ� �� ��மா கைதேய
ஓ��� இ���!”
“பேல…பேல! ச��ல ��� பா���யா! ேசா�ய� ��� ��மா ஆடா��கேற!”
“அைத ���க மாமா…���ணா�ப�� �வசா��க��� ெரா�ப
ெதா�ைல ���ததா த�ேனாட தா�தா அவேராட ைட��ல எ������றதா
ஆ�ப�� ெசா�னா�. கைட� கால��ல தா�தா அ��காக வ��த� ப��
ச���ல பாவ ம���� ேக�டாரா�. மாமா … ஆ�ப��ேடாட தா�தா ேபைர
ேக�டா ��க ஆ�ச�ய� ப���க.. ஒ� நா� ந����ல உ�க கா�ல ���த
ேப�தா�… ேம�� �ைர!”
ஒ� �னா� அ���� ேபானா� சா�. அ�� த��ைடய கா�க�� ���த
��� உைரயாட�க� எ�லா� க�ண�ரா�� ���ைளயாடலா!
****
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�ைற�� த�ைன� பா��க சா�, வா��ட� �யாமளா�� வ�த�ட�, த�
தா�தா உ�த �ல��� இ���ட� ெத�ய ஆதார� �ைட�த தகவைல
அவ�க� ெசா�ல, ேகா�� ஆன�த� க���� நைன�தா�. �யாமளாைவ
ேநா��� ைக���ய வ�ண� அவ� ெந����� ேப�னா� “��ன�மா.. எ�ேனாட உட�ைப ெச��பா ெத��� ேபாடற அள��� நா�
உ�க��� கடைம� ப������க…. ல��� கடா�ச�னா எ�ன��
உ�கைள� பா�த��ற�தா� ������ேட�… உ�க பா�ைவ எ� ேப�ல ப�ட
ெபற�தா�, நா� வ�ஷ� கண�கா �ைறேவ�த ��யாம த���� �����த
எ�ேனாட தா�தாேவாட கன� இ�ப ெநஜமா நட�க�ேபாற ெநைல��
வ�����. ��க, சா� ெப�யவ�, வா� ஐயா அ�லா�� இ�த ெவ�� பய
ேப�ல ��ய� கா��, ஆதர� த�ற�, நா� ெச�ச ��வ ெஜ�ம ���ய�க”
ேகா�� மன����� ெவ��ப�ட உ�ைமயான வா��ைதகளா�,
வ�தவ�க� ெந���� ேபா�ன�.
அ�ேபா� அ�� வ�த இ��ெப�ட� பர�, அவ���� ச�� �� �ைட�த
�ைதய� ப��ய ேச�ைய, அவ�க�ட� ப����ெகா�டா� “��னா� அைம�ச� ெச�ல��� ஏ�பா��� ப�, ��ைன ஓ��ன ராப��,
��ட� இ�வ�� ேகரளா�� மைற�������தைத ேபா��
க�������டா�க. ஆ��ேலய� இ��த�ப, �வசா��க அவ�க
�ைக�கைள ெகா�ைளய���, ���ணா�ப�� �ல��ல �ைத�� வ�சதா
ஒ� ேக� நட�தைத இ�ெட����ல பா�����, அ�த ��� ஓ�டற
ஆசா��க, இ�த அ�� �ராம� ��ள�கேளாட, ம�ைண� ேதா��
ேத����கா�க. ஆனா, �ைக�கைள ெகா�ைளய��ச���
ஆதாரேம��ல�� ஆ��ேலய அரசா�கேம நா� வ�ஷ� க��� அ�த�
ேகைச ரக�யமா ���டா�க�� �கா��ல இ�ப ெத������”
’ெவ� �� ���’ எ�ற வா�, க��க���� ��னா���தவ�கைள� பா���
ேஜா� அ��தா� “அ�ப ��க எ�ேலா�� ���ண ெஜய���� உ�க �ல��ல ���
ேபாடற� உ��யா����…இ�யா��� �ைதயைல மற�����க இ�ேல!”
ம�ற நா�வ�� ��ற உண����� தைல ��ய, ேகா�� ��மானமாக�
ெசா�னா� “வா� சா� … நா� ��ன�மா ��ட ெமாத��ேய ெசா�����ேக�…
���ணா�ப�� �ல�த� க������, ஏ� ஓ�� உ�க��…���
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ேபாட��…இ�ெனா� �ஷய�� தா�தா ெசா�ப� ெச�ய��.. அதா�
தா�தா �ல�ைத ேதா�ட��!”
எ�ேலா�� வாயைட�� ��க, �யாமளா ��� ேகாப� ெதா��க� ேக�டா�
“எ�ன ேபசேற ேகா��? ேகா��ல ஜ�� ��ட, �ைதய� எ��க� ேபாறதா �
ஒ��� ��ட� ெநஜ�தானா?”
“ஆமா�க ��ன�மா…ஆனா, அைத ரக�யமா ெச�ய மா�ேட�! ���ண
ெஜய��ய����, ��� ���ல எ�லா ம�ஷ��க ம���ல, எ�
பா�ட� �ல�த ேதா��ேவ�க. அ��� எ�ன த�டைன ���தா�� நா�
ஏ����ேற�க!”
ேகா��� ெவ��பைடயான ேப��, �யாமளா உ�பட அைனவ����
ஒ�ைற� ��ய ைவ�த�. ேகா�� �ேநாதமானவ�. ஆனா�
ெக�டவ��ைல!
�ற�, ���� ப�டைற உ�ைமயா�� கேரா�ைன��, வா�ைவ�� த�ேய
ச���க ஆைச�ப�டா� ேகா��. ���ண ெஜய�� ���� ����
க�ட���, ஒ� ��ய கா��ைய� ேச���மா� அவ� ேவ��ேகா� ���க,
அவ�க�� அத��� ச�ம��தன�.
அ� எ�னெவ��, அ�த �ழா நைடெப�� வைர கா����� பா��ேபாேம!
(����: வாசக�கேள… அ��த ப���ட� கைத ���ற�. மக�� நாரத��
�னா�கைள �ைன�� ெகா�ள��.)
…ெதாட��
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இ��� ப�� - �வசா�க�� �ழா

எ�த� தர������� ஒ� �� எ����� வராம�, �� சத��த ெவ���ட�
நட�த �க���ெய�றா�, அ� ���ணா�ப���� ���ண ஜெய��ய��
நட�த மாெப�� ���� கைல�ழா தா�!
சாதாரணமாக, ஓ� ��ய அரசா�க� ஆ�� அைம�தா�, ��ைதய பத��
கால��� அ�ம��க� ப�டைவெய�லா�, இ�ெபா�� அைர ேவ�காடாக
��� ேபா��. ஆனா�, பர�த மன� பைட�த ��ய
�தலைம�ச�, ப�லா��களா� �ட�த ���ணா�ப�� �வசாய�
���ப�க�� பார�ப�ய� கைலைய� ������� �ய���� �� ஆதர�
ெத���தா�!
��ெக�ன… ெப�ய ம�த�க�� ஆதர�� ேச���, ப����ைக, ��,
�வெரா��க� ேபா�றைவ �ல�, �ர��க�த�க �ள�பர� ெப��, ���
பார�ப�ய��� அ�கைற ெகா�ேடாைர உல�� �ைல
�������ெத�லா� ஈ���, ���ணா�ப�� ைமதான�ைத ம�த
ெவ�ள�தா� �ர�ப ைவ�த� ��� �ழா� ��!
அ�த �ல� பர�ைப� �����ள ப��க�� வா��,தா�தா பா�� ேபா�ற
��ைதய தைல�ைற�ன�� வா� வ�� ெச��கைள� ேக�ட���, அ�த
�வர�கைள �ழா� �� மலராக ெவ��ட, �க� ெதா�ைம வா��த
பார�ப�ய �க��� அ�த ம��� அர�ேக� வ�த� ெத�வா�ய�.
�ழா நாயக�, பாகவத��� �வசா�ைய ‘அ�ன தாதா’ெவன� �க��த
���ண பகவா� தா� எ�ப�� யா��காவ� ஐய����மா எ�ன?
இ��லா������ ��மா உத� இய��ந� ரா� ���ன�ட�, �ைல
ச�யான ேநர��� ���ணா�ப���� வ�� ேச��த�ேம, அ�த இட� ப���
பரவச��� ���ய�. ேம�� �ைர ைவ����த வைரபட��� உத��ட�,
��� ேகா�� அைம����த இட� க�ட�ய�ப��, கைல ��ண�க��
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ைகவ�ண��� ஆகம ��க��� உ�ப�ட உயரமான �ட� அைம�க�
ப��, அ�� ����ண� �ைல ேவத�க� �ழ�க �ர��ைட ெச�ய�
ப�ட�.
ெத��க மண� ���த �ைலைய� கவன��� ெகா��, காைல �த� இர�
��� ஆர����� வைர நைடெபற���த ேவ� கைல �க��கைள�
கவனமாக�� ரசைனயாக�� வ�வைம����தன� �ழா� ���ன�.
உணவக�க�, த���ட�க�, கைடக� என ப�ேவ� வச�க�
�ைற��லாம� இ��தன.
உ�சாக��� உ�ச�ைத மன�� �ர��� ெகா��, அ�த ைமதான�ைத
வல� வ��ெகா����தா� ரா�. ���ணா�ப�� ���ண� �ைல இட�
ெப�ற பட� பாடைல இய��யவ� எ�� அவ��� எ�க�ச�கமான
�ள�பர� ��யா தயவா� �ைட�����ற�. �� ஆ�� இைடெவ����
�� க�ண�ரா� இ��ைல வ��� தன��� தா� �த� த�சன� த�தா�
எ��ற ெப�ைம ேவ� அவ���!
யா�ேம எ��பா��க��ைல, இ��லா������ ேம�� �ைர�� ேபர�
ஆ�ப�� அ�த �ழா��� வ�வாென��! அவ� த��ைடய வ�ைகைய
யா���� ெத���காம�, ��ட��� ஒ�வனாக� ���வ�தா�. த��ைடய
தா�தா, ��ைல ெப�யா� அைண �க� ெப����� அள����
த��நா��� �ரபலமாக இ�லா���� பரவா��ைல… ���ணா�ப��
�வசா�கைள� ெகா�ைம�ப���ய�லவா �ரபலமைட�தா�? அவர�
ெபயைர� ெசா�� த�ைன அ�� �ற�ட� அ��க�ப����ெகா�ள அவ�
ெவ�க�ப�டா�. அேத சமய�, �� வய� �த� த� ���� ேதா�ட���
தா� ���� ��� �ைளயா�ய ���ண� �ைல, இ�� ம�க�
ெவ�ள���ைடேய க��ரமாக ��பைத, மத� கட�த ேதாழைம� பாச��ட�
பா���� பரவசமைட�தா� ஆ�ப��!
ரா��� பா�ைவ�� எ�ப�ேயா ஆ�ப�� ப���ட, �ைல��� ஆ�ப��
���ப��ன���� இ��த உற� ெச��யாள�க�ைடேய கா��� � ேபால�
பர�ய�. தா�தா ேம�� �ைர ப��ய ��ப�க�� ேக��க���� தன���
ெத��தைவகைள மைற�காம� ��, தா�தா சா��� ���ணா�ப��
�வசாய� ���ப�க�ட� தா� ம���� ேகா�வதாக ப�ர�கமாக
அ���தா� ஆ�ப��.
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வ�ண மயமான வாணேவ��ைகக�� ����. மஹாபாரத� ��� இர�
எ�� ம���� ெதாட��ய�. இ�ைறய அவசர உலைக மன�� ெகா��,
��� நா�ேக ம�க�� பழைம மண� மாறாம� ���மா� அைம�க�
ப����த�. ேந���யான ஒ� ஒ�யைம��ட�, ப�லா�ர�கண�காேனா�
வ�ட வ��� அம��� பா���� வச��ட� ேமைடயைம��…ஆஙகா�ேக
���ைர….
த�ம� ேவட�ைத ேகா�� ஏ�க, நவ��, ெவ�க�, ராதா, ேகாபா� ஆ�ேயா�
ம�ற பா�டவ� சேகாத�களாக� ேதா�ற, நா�ேவ ெப�ம� கேரா���
இய�க���, மஹாபாரத� ��� �ற�பாக நட�த�.
���� ����, க�ண�ரா� பவ� வர,அவரவ� �ல�க�� �வசா�க�
���ெகா��, வய�� �ைள�தைத சா���� பைட�ப� மர�. ேம�� �ைர
வச���த வைரபட��� உத�யா� ���யமாக� ���� ெச�ய�ப�ட த�
பா�ட� �ல��� த�மராக ேவட��ட ேகா��, �ெராளப� ேவடதா��ட�
பைடய�ட� �����தா�.
ஒ�ைற உறவாக இ��த பா�ட�� �ற�த ம� ஏ�க�ைத� த� வா�நா��
ஒேர ���ேகாளாக ஏ��, அேத ம��� இ�ேபா� ���றா� ேகா��!
ெப�ைம� படேவ��ய த�ணம�லவா இ�! ஆனா��, அவ� �க���
ஏ� இன� ��யாத ேசாக�?
அ�ேபா� ஆ��ல ��பா�க� ேவடம��த �ல� ��பா���ட� வ��, பா�டவ�,
க�ரவ� ேவடம��ேதாைர� ���� ெகா�டன�! தைலைம� ��பா�
உர�க� ��னா� “இ�த இட��� ��� நட�த� �டா� எ�� அரசா�க� சா�பாக
ஏ�ெகனேவ ேம�� �ைர அவ�க� உ��ர� ேபா���ளா�. அர�
ஆைணைய ��வ� ��ற�… உடன�யாக, எ�ேலா�� கைல��
ேபா����க�”
த�மராக ேவடம��த ேகா��, ஆேவசமாக� �ர� ெகா��தா� “இ� எ�க� �ைள�ல�…ஆ���� ஒ� �ைற நா�க� ��� �ழா
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நட��வ� பர�பைர பர�பைரயாக நட��ற�. அ��� ��க�
ஏ�ப�����ள ேகா�ஃ� �ைளயா�� ைமதான���� வ�� ஆ��ேலய
அ�கா�க��� எ�க� �ழா இைட�சலாக இ��பதாக �ைர அவ�க�
தைட���ர� ேபா�ட� �யாயம�ற�”
அ�கா��� �ர�� ேகாப� ெகா�ப��த� “� �த�டாவாத� ேப��றா�. அரசா�க உ��ரைவ �ற உ�க���
அ�ம���ைல. நா� ப�� எ��வத��� எ�ேலா�� கைல��
ேபா����க�. இ�லா���, ���� த��ேவா�”
ேவடதா�க� ஒ�ெவா�வராக ���ட� ெவ�ேயற ஆர���க, ‘த�ம�’
ேகா��, �ெராளப� ேவடதா��ட� ஏ� கல�ைப ச�த� த��ைடய �ல�ைத
��� அைசயா� ���, ம�றவ�க��� ேவ��ேகா� ���தா� “தய� ெச�� யா�� �லகா��க�. இ� ந��ைடய த�மான� �ர��ைன”
ஆ��� பல��ைல… அவ�க� இ�வைர� த�ர அ�� யா���ைல!
��பா�� தைலவ� ப�� வைர எ�� ����, Fire எ�� உ��ர�ட,
��பா�� ��� ச�த�ைத� ெதாட���, ேகா�ைல மைற�� ��ற �ெராளப�
ேவடதா� ெந�ைச� ����� ெகா�� ம��� சா��றா�!
ஒ� ெவ�ள� ேகா��� �� வ�ட வ�வமாக� பாய, அவ� த�த��த
�ர�� ேப�னா� –
”இ��� ெப�ய ம�ச�க, ப��சவ�க எ�ேலா�� இ�ப கேடா�யா பா�த
கா��, ெநசமா நா� ���������ற இேத ம��ல �ட�த ெகா�ைம�க.
ெவ�ள�கார ��பா� ��பா��யால ��ட�ல ெச��� ேபான�, �ெராளப�
ேவச� க��ன எ�ேனாட க�ண�மா பா��…”
“வய��� ெபாழ���காக, மா�ேடாட மாடா ேச��� ேவ��க �����க ஏ�
ஓ��� ெபாழ�சவ�க இ�த ���ணா�ப�� �வசா��க. அவ�க ேபாதாத
கால�, ெவ�ள�கார�க ேகா�ஃ� ��� ெவைளயா�� ைமதான�
அ�காைம�ல வ����. ெவ�ள�கார அ�கா��க அ�க வ�� ேபாக, எ�க
ெவவசாய ெநல�க தைடயா இ����சா�; அதனால எ�கைள ெவர�ட ேம��
ெதாைர ��ட� ேபா�டா�. வ�ச���� ஒ� தர� பார�ப�ய பழ�க�ைத
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�டாம, �வசா��க ஒ�னா ேச��� ��� ேபா�� சா��� பைட��றைத,
ெவ�ைள�கார�க��� ெதா��ர� ெகா���றதா த�� க�����சா�
ெதாைர. இ�த �ல��ல கல�ைபேயாட ைத�யமா ��ன எ�ேனாட
அன�த���ண தா�தா��� வ�ச ேதா�டா ��, ���க ���த பா��
க�ண�மாைவ கா� வா������க�யா..(அ��றா�)”
“இேத எட��ல தா�க, தா�தா க�ெண��ேய பா��ைய அவக ��
ேதா��� ெபாத�சா�க. அ�கா��கேளாட நைக�கைள ெகா�ைளய��சதா
ெபா� ேக� ேபா��, ெமா�த �ராம�� �வசா���கைள�� க�காணத
�ர��ல ெகா�� ����டா�க சா�”
“ஐயா… நா�க ைகயாலாகாத ஏைழ�க�னா��, பாச�, ப�த�, ெசா�த
ம�� ேப�ல ��ய�� எ�க���� இ��ேக… �யாமளா ��ன�மா,
ெப�யவ� சா�, வா� சா� மா�� ��லவ�கேளாட �டா�ய��யால, நா�
இ�க வ�� ேச����ேட�. இ�த ம���� ெசா�த� ெகா�டாட நா�
வர��க.
எ�ேனாட தா�தா கேடா� ஆைச�ப�, ெகாஞச ேநர� இ�க ஏ� ஓ�ட��..
அ��ற� … உ�����ள ெபாத�� ெகட��ற எ� பா�� க�ண�மாேவாட
��ச�ைத ெவ�ய எ��� ஈம� ��ைய ெச�ய��… இைத ெச�ய
���க�யா”
ேகா�� ���க ���க அழ ஆர���க, அ�� �����ேதா� மன�க� ஒ�
ேசர ப�சாதாப�தா� �ர��ன.
(வாசக�கேள.. கைதைய ேமேல ெதாடர மன��லாம� இ�ேக
�������ேற�. ஆனா��, கைத ச�ப�தமாக இ�� நட�த ஒ� ���ய
�க��ைன, உ�க�ட� நாைள ப���� ெகா�ள �����ேற� – ஆ��ய�)
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��தைன� ப��

���த கைதைய� ெதாட��த ��தைனக�:
எ��ைடய கைதைய blog� ெதாடராக� ப�� ெச�ய ஏ�பா�க�
ெச��ெகா����த அேத ேநர���, அைத� ��தகமாக�� அ����
ெவ���� ேநா�க���, ஒ� ப��பக��ட� அத�கான ஒ�ப�த�
ெச����ேத�. ��தக�ைத அ���� ெவ��ட இர�� மாத�க�
ஆ�ெமன� ெத���க�ப�ட�.
ஒ� மாத� க�������. கைத�� ���� ப��ைய blog� ேந��� ப��
ெச��� ேவைள��, ப��பக உ�ைமயாள� ேவ� எ�ைன� ேத� வ�தா�.
உட� வ�தவைர� த��ைடய ெந���ய ந�பெரன என�� அ��க�
ெச�தா�.
��யவ�� ெபயைர� ேக�ட��, ஆ�ச�ய��� நா� உைற�� ேபாேன�!
’மக�� நாரத�’ த��ைடய �க�ைர�� �����ட ம��சா�!
ம��சா� ேப�னா� “��யா சா� .. நா� �ய� எ�ேட� ��ன� ெச��றவ� .. எ�ேனாட ந�ப�
ேவ� ��தக�கைள அ��டறவ�னா, நா� அ�ல ��வா ெந��றவ�!
அதா�க, ��தக� ��! அ���� ��க ���த கைதைய ெமாத ஆளா
ப����ேட�னா பா��கேள�”
ேவ��ைகயா�� ேப�யவ�, �னாெவா�ைற எ���னா� “��க ஏ� சா� ேகா�ைல அழ வ�� அ�ப�ேய ������க?”
நா� ����யைட�ேத�. ேந�ைமயான ஒ� �வசா� �ைதய� எ��த கைத,
அவர� மன�� ஒ� தா�க�ைத ஏ�ப�������ற�. ஒ� எ��தாள���
ேவ� எ�ன ேவ���?
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“என��� ���� சா�. ேகா�ேலாட கன� �ைறேவ�னைத� ெசா��, ��க
கைதைய �������க. ஆனா, �ல அகப��� �ய���னால த�ேனாட
பா�� ெச�தைத ெநன�� ேகா�� ��ட க��ைர, �ல�ைத ���ற
ெதா��ல இ���ற எ�னால அ�வள� �லபமா மற�க ��ய��க”
“ந�ம நா��ல, நக�� �ற�ைத� ��� ஜன�ெதாைக ெப�� ��ேட வ��.
������, ெதா��சாைல��� �ல� அ�கமா ேதைவ� ப��. அதனால,
�வசாய� ப�ண ��யாம ெவ�ெமேன ெகட��ற �வசாய �ல�க இ�ப
������� ப��களா மா���� வ��. இ�, கால�ேதாட க�டாய�”
”ேகா�ேலாட கதாபா��ர�, பர�பைர �வசாய �ல� இ���� அ�ல
�ைள�சைல� பா�க ��யாம த���ற ��ன� ��ன �வசா��கேளாட
�லைமைய� �ர�ப����. இவ�க��� உத� ெச�ய எ� மன�ல ஒ�
��ன ��ட� ��ைளயா� �� ேபா����� உ�வா���க”
”நக�� �ற����� �ராம� �ற����� இைட�ப�ட ப���ல, அதாவ� ��க
தைல�� ���த ��றா� �ற��லதா� எ�ைன� ேபால ஆ��க,
சாதாரண ம�க� வா�க� ��ய ������ மைனகைள ���றா�க. அ�ப�
நா� ச�ப��ல ஆர���ச ��ட��ல, ஒ� ��� மைன வா��னா, ப�க��ல
�க� �ைற�ச �ைல�ல �வசாய �ல� ஒ�� த�றதா அ������ேக�!
அ�ப� �வசாய �ல� வா�கறவ�க, த�யாகேவா ��டாகேவா அ�ல
உண� உ�ப�� ெச�ய எ�னாலான ஒ��ைழ�� த�றதா உ��
த����ேக�! ‘வ��க ���, ���க வைக ெச��� �ல�� ெபற எ�க�
ேகா�� நக��� வா�க’�� �ள�பர� ெச����ேக�”
“எ�ன மா�� �ய� எ�ேட� ெதா��ல இ��க ம�தவ�க�� இத
மா��யான ��ட�ைத� ெசய� ப���, இத�� அரசா�க அ�ம���,
ஆதர�� இ��தா, க�சமான �வசாய �ல�கைள� கா�பா�தலா�� நா�
�ைன��ேற�க. �� க�டற சாதாரண ஜன�க �வசாய��ல ஆ�வ� கா�ட
இ�த� ��ட� வ� வ����”
ம��சா� ேப� ���க, ��தக� ப��பாள� ேவ� ெதாட��தா� –
��யா சா� … ேகா�ைல� பைட�ச� ��க. அ�த� ேப�ல ஆர�������ற
இ�த ‘�வசாய-��� மைன’ ��ட�ைத� ப��� ேக�டா, ��க
ம����யைட��க��தா�, உ�கைள� ச���க ம��சா�ைய� ��� ���67

வ�ேத�”
யா� ெப�ற இ�ப� வாசக�க�� ெபற, இ�த �வர�கைள� த���ேள�.
அ��ைட��, இ��ய நா� �வசாய நா�…வ��வ�� பார��� உழைவ�
ேபா��யைத ��கள���. ஆத��, ���ட� �ைள �ல�ைத�� நா���.
��� எ� ெதா�� ��பவரா���, ப�யக��� ஏேரா��� ப��ைன�
ேப�� கா�����.
ேம�ப� ‘�ைள�ல-��’ ேகா�� நக� ��ட���� உ�கள� ஆதர�
இ��தாேலா, �ைள�ல�கைள� கா�பா�ற மா��� ��ட� தர ��க�
����னாேலா NO WAITING FOR COMMENTING !
ஆ��ய�

1

எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய
பல க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android
Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய
க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன.
எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�
ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா�
ப����டலா�.
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த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ��
ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய
��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத��
க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத��
இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய
�க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�.
அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�,
�ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள
உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ��
உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த�
��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள
எ��கலாமா?
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�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள�
ெப������. ஒ� வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா�
ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம
அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள
ம��ேம நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons”
உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள�
ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய��
�ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத��
நம�� அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள�
பைட��க� ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க����
�ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க�
வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட
��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற
வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
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இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க�
காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce
ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய ����தகமாக மா��
எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள
“Creative Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள
நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�

71

வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன
லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன���
இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக�
ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா���
த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற
க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல
வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன
அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
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4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� ��
ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க�
support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க�
அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள ெபற
�����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க� உலகள�� இ����
வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத���
அவ�ைற ����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய
ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக
உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��.
ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா�
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ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com FB
: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச���
எ�ன ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ����
ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா��
நம� �ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
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����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த�
படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட
த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான
ப��க� த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
This is where you can add appendices or other back matter.
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�� ஆ��ய� - ஒ� �� ����
இ�த ��� ஆ��ய� ‘பல �ைற ேமைட ஏ�ற� ப�ட ராதா �ஜய�,
�ேரா�� 27, ம��� ைம�த� ஆ�ய நைக��ைவ நாடக�கைள��,
ெவ�க� ராதா எ�� ெதாைல�கா�� நாடக�ைத��, �ல ேர�ேயா
நாடக�கைள��, இ�ப��� ஒ� அ�மா, ஊ� ��� ேத� இ��ேபா� ஆ�ய
��னஙகைள�� இய����ளா�. கைட��ப��, ��றா� �ற� ஆ�ய
��கைள �ளா��� எ����ளா�.

�.எ�.வரத�
nithyavaradants@rediﬀmail.com
http://varadants.blogspot.in/
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