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அ��க�

இ�த ெதா���� இட�ெப������ க��ைரக� ெப��பா�� கட�த ஆ� வ�ட�களாக
இைணய��� நா� ப��� வ�தைவ. ��தக�க� ம��� �ைன�க���� �����ெகா��
வா��பைத ம��� ���ய ெபா��ேபா�காக ெகா����பவ�. �ைன�க� ப��ப�,
�ைர�பட�க� பா��ப� ேபா�ற ெபா�� ேபா��கைள அ���ரமாக� ெச�பவ� எ�றா��
அ�வ�ேபா� �டாம� ஏதாவ� எ�� ைவ�����ேற�. இைணய��� பல�� ெச�வ�
ேபாலேவ ேநர �ரய�, வ�� ேப��க�� ஆ�வ� கா��னா�� அைத�� தா�� ெகா�சமாவ�
என� வா��ைப ��ைமயா�� ெகா�ள ������ப�� இைணய����� ப�����ற�.
�ன� “ஒ� ப�க�’ எ�தேவ��� எ�ற ���ேகா�ட� ெதாட��ய எ��ைடய
இைணயதள��� அ�வ�ேபா� (ேசா�ேப��தனமா�) ப��த �ல ப�க�கைள ெதா���தா�
இ�த ‘வைல�� ���த வ�ண�க� �ல’ உ�வா�����ற�.
ெப��பா�� இைணய��� எ��பைவ அ�த தள��ேனாேடேய �ட��� ேபாவத�கான
சா��ய���க� அ�க�. ஏதாவ� ��தக����ழா நட���ேபா� ஏ�ப�� ‘���’ peer
pressure� வாசக�க� ��ெகா�� எ��� ேபா� அ�� ��தக�க� வா��� ைவபவ�தா� �ல
எ���க��� ப��பக�க� வா�லாக �ேமாசன� �ைட�கலா�.
இ�த ச����� மா�றாக, த��ைணய��� ஒ� ��ய �ய��ைய ெதாட������� ந�ப�க�
����� ந���ட� இ�த ெதா���� உ�ளட�க� அைன�ைத�� Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported உ�ம��� அ��பைட�� வழ���ேற�
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இைணய� அ���� சாதக�க�� இ�மா��யான ��ய �ய��கைள ஊ����ப��
���யமா�ற�.
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���, ெந����, �ல�� ம��� �ல ெப�க��

����: ‘வா��ைத’ இத��காக �ைர�பட ெதாட� ஒ���காக எ��ய�. இ�ேக�� ப�� ெச��ேற�

.

ராதா, �தா, சா�தா, ப��, ��யா, ம�ம�, க�யா�, ச��தலா எ�� எ�தைன ெப�கைள இ�த
ெந����, �ல��, ��� �ர�������றன எ�ப�தா� �பா ேம�தா�� �ைர�பட�க�
ெசா��� ெச��. இ��யா�� �ற�� கனடா�� ��ேய�ய �பா ேம�தா�� ���
�ைர�பட�களான Fire, Earth ம��� Water ��ைவ��� பா�ைவக� ப�ேவ� ப�மான�க��,
ப�ேவ� காலக�ட�க�� பாரத� ெப�கைள, அவ�க� அ�ப��த ெகா�ைமகைள,
அட���ைறகைள ��த����றன. ேத��த பைட�பா�க� அ��த��த பைட��க�� ெவ�ேவ�
�ைசக�� நக��றா�க�. �ைற�தப�ச� ��� பைட��க�� அ�த பைட�பா�க�� பயண�
ந��ைடேய ஒ� ��ப�மாண கா��ைய உ�டா���ற�.

1996� Fire �ைர�பட� ெவ�வ�தேபா� ��யாேவ ������� ெகா�ட� ேபா� பரபர��.
அத�� ���ய காரண� அ�த �ைர�பட��� இட�ெப�ற ஓ�ன� ேச��ைக கா��க�. அ���
ராதா ம��� �தா எ�ற இ� ெப�க�ைடேய ஏ�ப�� உறைவ� ப��ய கைத. அ��� ஒ�
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மத���� ெந��கமான கா��ய, ெதா�ம ெபய�க�
ெகா�ட ெப�க�� ெபய�க�. 1998� Earth �ைர�பட�
ெவ�வ�த�. பா�� ��வா (Bapsi Sidwa) எ��ய
Cracking India எ�ற நாவ�� அ��பைட�� அைம�த
ெபா���க� ச�யான படமாக இ��தா�� ச��ைசக���
�ைற��ைல. ெதாட��� ேம�தா�� ��றாவ� படமான
Water தயா���� இ����ேபாேத கலா�சார காவல�க��
கலவர�க� கைர�ர�� ெபா�� எ�����ட�.
��ட��ட�ப� பட�ைத கா��� எ��க ��யாம� ெவ�
கால� க��� கனடா�� எ��� 2005�தா�
ெவ���டா�. இ�த எ�த ���ய� (Element Trilogy)
வ�ைச�� �ற�பான படமாக இ��த�� Water தா�.

இ�த �ைர�பட�க�� �பா ேம�தா இ��ய ச�க��� ��� ெவ�ேவ� காலக�ட�கைள
க��தமாக கா��யப�������றா� எ�ேற ெசா�ல ேவ���. அ��சரடாக ெப�க� ேம�
ெதா��க�ப�� அ��க� ப�ேவ� ேகாண�க�� ��ைவ�க�ப��ற�.
காத�, க�யாண�, ைக�ைம

எ�ப��ப�ட ெப�க� இவ�க�? சா�தா �க�� �த��ரமானவ�. ெச�வா�கான, பண�கார
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பா��க�� ���� ேவைல ெச��� அவ� அ�க�ப�க� ேவைல ெச��� பல இைளஞ�க�ட�
சகஜமாக பழ��றா�. அவைள� ��� பல ஆ�க� – ���ய�க�, இ���க�, இ�லா�ய�க�
அவ� அழகா� கவர�ப�� அவ� ேம� ��யமாக இ���றா�க�. �� நவா� அவ�ட�
ெந��� பழ��றா�. ��மண� ெச�� ெகா� எ�� ெவ��பைடயாக� ேக��றா�. ஆனா�
அவ� மனேமா ஹாச�பா� க��� ���ற�. ஹாச�� சா�தா�� காத�� உ�� கைர��
�ய���ேபா� �� நவா� பா����ட அவ�ைடய காத� வா��ைக ���லமா� ���ற�.
ந��� ெதாட�� காத�� க��� ��மண���� ��னேர ���� ���ற� 1948 Earth
�ைர�பட�.
�தா��� ��மண� ஆ� ேத�ல���
கணவேனா� தா�மகா� வ��றா�.
கணவேனா தன� பைழய காத���
�ைன�� மைன��ட� மனதள��
ெந��காம� �ல�ேய இ���றா�.
�தா�� கணவ�� அ�� ராதா����
அேத �ைல. ராதா��� �ழ�ைத
பா��ய� இ�ைலெய�பதா� அவ�
கணவ� தன� ஆ��க ����
வ�கா��தலா� ��ர �ர�மசா�யா�
���றா�. அ�த ��ைவ ராதா��
ஏ��� ெகா�ள�தா� ேவ������ற�.
ராதா�� �தா�� ஒ�வ��ெகா�வ�
ஆ�தலாக ப��� ெகா��றா�க�.
��மண���� �ற� ெதாட��� கைத அ�த ��மண� �ைத�� இ�மண� ஒ�றாவேதா�
���ற� Fire �ைர�பட�.
எ�� வய� ��யா�� கணவ� ேநா�� இற���ட தைல ம��க�ப�� ைக�ெப�ணாக
ம��தா�� �தைவ இ�ல���� ெகா�� வர�ப��றா�. வாழ லாய��லாத ெப�களாக
ஒ��க�ப�டவ�க�� கைதயாக �வ�� ச��தைல ��யாேவா� வா��ைக�� அ��த�ைத
ேத�� ெச��� பயண�ேதா� �ைறவைட�ற� Water �ைர�பட�.
�ரக�, ேவக�, ����
இ�த� கைதக� ெவ��ப���� உண��க�� ��� தள�க�� இ���ற�. கணவனா�
ஒ��க�ப�ட ராதா�� �ரகதாப� ெந��பாக உ�வக�ப��த� ப��ற�. �தா�� �த�ர��
காத��லாம� கணவ� ெச�த கல��னா� அ���� ப�லாக அ����ேய ஏ�ப��ற�. �தா��
ராதா�� ஒ�வ��ெகா�வ� அைண��� ெகா�ள அ�த �ரக�� அைண�ற�.
��யா�� அ��கேம ஒ� ந��� ��ள�ட�தா� ஆர����ற�. ேபாக� ேபாக கைர�ர��
ஓ�� கா�டா� ேபா� �தைவக� ����� தைல� ம�ம�ையேய எ����� ேபாரா��றா�.
க�யா�ேயா� உ�சாகமாக வல� வ��றா�. இ���� ச��தைலேயா� ச�க��� மகா�மா11

கா��ைய� ேத� பய����றா�. இ�ெனா� �தைவ
க�யா�ேயா பல இர�க� ���ப��லாம� க�ைகைய
கட�� அ�கைர�� ெச�� �����றா�. ஆனா� ஓ�ர�
அவ� ���ப�ப�� கட�க �ைழ��ேபா� அவளா�
��ய��ைல.

இ��யா பா��தா� ���ைன�� ேபா� �ள��ப�� �ல���ைடேய ����� �ைத��
ேபான எ�ண�றவ�க�� சா�தா�� ஒ���. ெபா�ைம���, ெப�ைம��� உ�வகமாக
ெசா�ல�ப�� �� த� ேம� இ� நா�க� ெச���� அ�கார�ைத தா�காம� �ள�ப�வ�
ேபால �� நவா����, ஹாச����ைடேய சா�தா ��� �த�� ேபா�றா�. ேல��� ��வய�
கதாநாயகேன ஐ�வ���கார �� நவா�தா�. அவைன ந�� சா�தா தன� ����� மைற��
இ��பைத ேல� ெசா��றா�. ெசா�ன�ற�தா� �� நவா�� நயவ�சக� ���ற� நா�
ந��யவ� �ேராக� ெச���ேபா� �� இர�டாக �ள�� ந�ைம �����ட��டாதா எ��
ேதா��ேம… ஆனா� ேல��� ப�� அ�த �� சா�தாைவ ������ட�.
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����� ஆ��, ���ைன, ��ைதய இ��யா

அ��த சரடாக இ��யா�� வரலா� இ���� �ைர�பட�க��� ��ன���
கா�ட�ப��ற�. Water �ைர�பட��� ����� அரசா�க��, அவ���� எ�ராக கா����
��தைல �ர���� கா�ட�ப��ற�. ம�ம��� அவள� அ�ல�ைக �லா��� மகா�மா கா��
�தைவ� ��மண�ைத� ஆத���� ேப�வைத கா���ட� �ம����றா�க�. இ����
�ர��க�ப�ட ��யாைவ ���� ெகா�� �ராதராவாக ���� ச��தைல�� கா��ேய கல�கைர
�ள�கமாக ெத��றா�.
����� ஆ����� �ற� வ�� இ��ய� ���ைன ��ன�தா� Earth �ைர�பட�.
இ���க�, ���ய�க�, பா��க�, இ�லா�ய�க� எ�� கல������ ச�தாய� இ��ய
பா��தா� ���ைனயா� அ������ப�� மா��ற�. ���ய�க� அ��தசரஸு�� �ல�
ெபய��றா�க�. ெச�வ�த�களான பா���க� ெவ�� Bum Lickers ஆக இ���� �ைல��,
�ைழ���காக இ���க� மத� மா�வைத�� கா���ற�. ஹாச� சா�தா�� ேம��ள
காத�னா� இ��வாக மத� மாற ��ெவ���றா�. இ�லா�யரா� ெகா�ல�ப��றா�. ��
நவா�� சேகாத�கேளா இ�� ��ரவா�களா� ெகா�ல�ப��றா�க�. த� காதைல �ராக��த
சா�தாைவ இ���� ப� ����� ெகா��றா�.
�த��ர இ��யா�� நைடெப�� கைதயாக Fire. இ�த� காலக�ட��� ெப�க� ஆ�க���
�கராக �யாபார�க�� ஈ�ப��றா�க�. கணவ� அ��தா� ���� அ���� அள���
த�மான��ளவ�களாக இ���றா�க�. ஆ�கைள சா����லாம� �யமாக ��ெவ��க�
��யவ�களாக ெத��றா�க�. ஆனா�� ராதா�னா� பார�ப�ய ���ப �ழைல ��� ச�ெட��
ெவ�ேயற ��ய��ைல.
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இராமாயண �ைத
Fire பட��� நாய� ம��ம�ல… இ���� பட�க����
நாய�யாக இராமாயண �ைத இ���றா�. இராவணனா� ����
ெச�ல�ப�ட �ைத அேசாகவன��� உ�ேரா� �ைற ைவ�க�
ப��றா�. ஆனா� இராவணைன ெவ�ற இராமேனா �ைதைய
��ட �ற� அவைள� ���� இற�க� ெச��றா�. கணவ�
இ�லாம� ெப�க� த�ேய உ�� வா�த� ��த�த�ைமய�ற
ெசய� அ�லவா. Fire பட���� இராதா த�ேம� ைவ�க�ப�ட
ெந��ைப கட��தா� �தாேவா� ஒ�� ேசர ���ற�.
ஒ� வ�ணா�� ேப��னா� ���� ச�சல���ற இராம�
�ைதைய கா��� ெகா�� �ட� ெச��றா�. ச��தலா, ம�ம�,
��யா, க�யா� எ�லா�� வாழ� த��ய�றவ�களாக அ�ப�
த��� �ட�ப�ட ெப�க�தா�. ைக�ெப�க� கள��ல�
எ�� ைக�ட�ப�டவ�க�தாேன. இ��யாக இராமைன
அைட�� �தா ���� ��த�த�ைமைய ����க ேவ��
��
�ள��
மைற��
ேபா�றா�.
இ��ய
��
���க�ப�டேபா� சா�தா�� அைல�க��க�ப��, ஏமா�ற�ப�� அ�த� �ள��ேட மைற��
ேபா�றா�.

�தா�க�� பா�ைவ�� ெசா�ல�ப�ட இ�த ���ர�கைள எ�த�த சமரச�� இ�லாம�
அழ�ண���ேயா� ப�� ெச����ப�தா� �பா ேம�தா�� ெவ��.
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ெச�த ெமா� ேப�� இ� ���ர�க�

����:- கட�த வ�ட� ‘வா��ைத’ இத�� ெவ�யான இ�த� க��ைரைய இ�ேக ��ப�� ெச��ேற�.

�ைர�பட� ேபா�ற கா�� ஊடக�க�� ேபச�ப�� ெமா� அத� இல�� ேநய� (target
audience) வ�ட�ைத ��மா��க ���ய கார�யாக இ���ற�. �ளமான, நா�� த���
ெச��ய� வசன�க��காகேவ நாடக�க��, �ைர�பட�க�� ெவ�� ெப�ற கால�
மைலேய�� ேபா� யதா��த ��மா�க� ேகாேலா��� கால��� ’இற�த’ ெமா��� எ��க�ப�ட
�ைர�பட�க� அ�க ஆ�வ�ைத உ�� ப����றன. நம� தா�ெமா�ய�லாத �றெமா�
பட�க� எ�றா� ெப��பா�� உத�-வசன எ���க� (sub-titles) ேதைவ�ப���றன. அ���
அராைம�, சம���த� ேபா�ற ெமா�க�� எ��க�ப�ட �ைர�பட� எ�றா� ெகா�ச�
’��’ர��க�தா� ெச���.

கணப� ெவ�க�ராம ஐய� – ���கமாக �� ஐய�. இவ� இய�க��� 1983-� ஆ�
ச�கரா�சா�யா�� வா��ைகைய �ைர�படமாக ேத�ய �ைர�பட வள��� கழக� (NFDC)
தயா��த�. ஆ� ச�கர� ேவத மரைப ��ெட��� ���வைத �வ���� இ�பட��� ��வ��
சம���த��ேலேய ேப��றா�க�.
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ெம� கா�-�� ெஜரா�� ��ஸ� (Mel Com-Cille Gerard Gibson) 2004� எ��த ’������
��ப�’ (‘The Passion of the Christ’ ) �ைர�பட� ேப�வ� ெச���� ெமா�யான அராைம�
(Aramaic) – வடேம�� ப�� ெச���� ெமா����ம��� ஒ� ெமா�. ஆ�கா�ேக ேராமா�ய
கதாபா��ர�க� இல��� ெமா�ைய�� ேப��றா�க�.
இ�த இ� �ைர�பட�க�� மத� தைலவ�கைள, ேபாதக�கைள தன� ேப�ெபா�ளாக
ெகா����தா�� உ�வா�க��� ����ட�த�க ���யாச� ெத��ற�. ேப�ெமா�
ம����லாம�, �ைர�கைத அைம��, அழ�ய�, ����� கா��க�, �ைக��லாத ேத��த
ந���, க��தமான ��ன� இைச எ�� பலவைக�� இ� �ைர�பட�க�� ெவ�ேவ�
�ைச�� உ�ச�ைத ெதா���றன.
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�த��தலாக ேப��வழ��� இ�லாத ெமா��� பட� எ��தவ� �� ஐயராக�தா� இ����.
அவ�ேம இர�� பா��ர�க�� �ைர�� ேதா���றா�. கா�தாச� ேபா�ற சம���த க�க�
ெச��ய� ெமா��� இல��ய�க� �ைன��ேபா�, அ�� உ�ள சாதாரண பா��ர�க� ேப��
வழ�� ெமா�யான �ரா��த��ேல உைரயா�வா�க�. அைத உ��ைய ஐய�� ெச��றா�.
இள�� ���பவ� மைலயாள� ேப��றா�. ைவ�� வ�தவைன கா��� ������ �ள���
��� ������� ெச��� வ�ேபா�க�க� ‘தா� �கா��ைகேய சரண�’ எ�� த���
ேப��றா�க�. ச�கர� வட�� ேநா�� பய����ேபா� ஆ�கா�ேக ��ன��� இ����,
மரா���� பாரா���றா�க�. எ�டா� ��றா��� வா��த ேசர இளவ� இள�ேகா ��த���
�ல�ப�கார� இய������ேபா� ஏழா� ��றா��� ேசர நா��� சம���த� �ழ�க���
இ�����க வா����ைல. மைலயாள�� ��வ�மாக உ�வா�������கா�. ச�கர�
சம���த��� ��க� பல இய�����தா�� ேகரள� த���தா� உைரயா����க
வா���க� அ�க�. ஆனா� ஐய� ேவதா�த �யா��யான�க��� சம���த� ஏ�ற� எ�ற
���� அ�த ெமா�ைய ேத�� ெச�����றா�.
ெம���ஸ�� ‘இேய��� ��ப�’ இேய�
������ �ட�களான மா���, ��கா ம��� ம�ேத�
இய��ய Synoptic Gospels எ��� ெசா�ல�ப�� ஒ�த
��ேஷஷ�கைள அ��பைடயாக ைவ��
எ��க�ப�����ற�. இேய� வா��த கால���
ெச��ய� ெமா�யாக �ேர�க��, �����
இ�����க ஏ��� அவர� �ட�க�� அராைம���
ேப�����றா�க� எ�பதா� அ�த ெமா��ேலேய
பட�ைத எ������றா�க�. இ�ைற�� ���ைவ
ந�ன�ப��� �த�க� ��ெட������றா�க� எ�ப�
ேவ� �ஷய�. இேய� எ�� நம�� அ�ய�ப�ட
ேய�வா நசேரயைன ைக� ெச�த�����, அவ�ைடய
வழ�ைக �சா���, அவைர ���ரவைத ெச��, ��ன�
��ைவ�� அைற�� ெகா�ல, அவ� ��றா� நா�
உ���ெத�� வைர உ�ள ச�பவ�கேள இேய���
��பமாக (Passion) ����வ வழ���
ெசா�லப��ற�. இேய��� �ட�க��
இைறெச��க�� வ�யாக இ�த ��ப� ச�பவ ெதா��ைப அ�த காலக�ட��� ேப�ெமா�யான
அராைம� ெமா��� உ�வா��� த��ேபா� நாேம அ�த� �ழ�� பய���ற உண��
ஏ�ப��ற�.
ெம���ஸ� தன� �ைர�பட��� வைரயைறைய ��மானமாக ைவ��� ெகா��றா�. இேய�
ஆ��� மைலய�வார��� ெக�ெசம�� ேதா�ட��� இைறவைன� �ரா��தைன
ெச�வ����� அவ� ��ைவ�� அைறய�ப�� உ���ற��� வைர�லான 12 ம�ேநர�
��ப�தா� �ைர�பட�. இேய��� உ���ெத�த� இ���� ஒ� கா��யாக வ��ற�.
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ேபா��ய� ைபல��� �� �சாரைண கா��க� �க�� அ�ைமயாக �����க�
ப������றன. �த ��மா�க� ேகாபாேவசமாக இேய��� ேம� ��ற�சா�ட �ட இ����
��ட� இேய���� எ�ராக ஆ�ப���ற�. �த�� ���ரவைத த�டைன ம��� �����
ைபல� �ற� ��மா�க�� வ����த��� இண�� ��ைவ�� அைறய உ�தர��� ைகக��
���றா�. ெமா�த� ப�னா� �ைலக� ெகா�ட இேய��� இ�� �ரயாண�ைத ���யமாக
ப�� ெச�����றா�க�. ஐ�தா� �ைல�� ைச��� இ��� வ�த ைசம� எ��ற �த�
இேய���� உத�யாக ��ைவைய �ம��றா�. ஆறா� �ைல�� ெவேரா�கா தன�
�க���ைய இேய� �க� �ைட�க� த��றா�. இ�ப� அ�த ப��ெர�� ம� ேநர���
நட�ததாக இைறெச���� ெசா�ல�ப������ ஒ�ெவா� �ஷய�ைத�� ���ய
அழ�யேலா� �ைர�பட��� ப�� ெச�����றா�க�.
�� ஐயேரா ஆ�ச�கர�� �� வா��ைகைய�� �வ���றா�.
��ட�த�ட ��ப���ெர�� ஆ��க�. ெத�� பாரத��� ேசர
நா��� கால� எ��� ஊ�� �� 7-� ��றா�� �ற�த ச�கர�
��ப���ர�� ஆ��க� பாரத��� பல இட�க��� பய���
இ�� சனாதன த�ம�ைத �ைல���த பா�ப��றா�. தன��� ��ன�
அ�ைவத ெகா�ைகைய ெதாட��� பர�ப தன� �ட�க�� தைலைம��
நா�� ���க��� மட� ��� ெப�ய பார�ப�ய�ைத ெதாட��
ைவ���றா�. ைவ�க மத� ந���� ெபௗ�த��, சமண�� வ�ைம�ட� இ��த கால���
உ�ேவக��ட� ச�கர� அ�ைவத� ேபா���றா�.
��த�க�� ச���ர� எ�ெபா��� பல அ��த�க� உ�ளட�� ப��பவ�க��� ஒ�
மாய�ேதா�ற� தரவ�ல�. ப�ேவ� ெதா�ம� கைதக� ஆ�கா�ேக உ�வா� ��த�க��
ெபய�கைள உ�வா�� ��ன� ஒ�றாக இைண�� ஒ� வரலாறாக மா� ����. இ�� �க��
�ரபலமான ச�கர மடமாக வழ�க�ப�� கா�� மட� ஆ� ச�கர� ���யதாக� ெசா�ல�ப��
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நா�� மட�க�� இ�ைல. கா�� மட கண���ப� ச�கர� கால� ������� ��னதாக
ெச�����ற�. அ� ேபால ம�டல ��ர�� மைன� உபயபார� ச�கரைர இ�லற
சா��ர�ைத� ப�� வா�ட அைழ�த�� ச�கர� ஒ� அரச� உட�� பரகாய �ரேவச� ெச��
’ேம�ப�’ ச�க�ெய�லா� க��� ெகா�� வ�� ெவ�� ெப�றா� எ�� ஒ� ெதா�ம� கைத
உ��. இ�ப�யாக பல ெதா�ம� கைதக� ���� ���� ெசா�ல�ப�� வரலாறாக
மா����ற�. �� ஐய� �க� கவனமாக இ�வைக �ைச���ப�க� இ�லாம�
ேந��ேகா��ேலேய ஆ� ச�கர�� �ைர�கைதைய அைம�����றா�. கால��� உ�ச����
ெச��வ�� ச�கர� ந������ அவ� ஆசா� �ல� ச��யாச� ப��ய ஆவ� ஏ�ப��ற�.
ைவ�க மத� ந��� வ��ற� எ�� கவைல�ட� ெசா�ல�ப���ற�. ேகா��த பகவ�பாத�
ெபய� அ��க� �ைட��ற�. ெதாட��� ந�மைத� கைர�� ேகா��த பகவ�பாதைர ச����
�டரா�றா�. அ�ேக �யாச� எ��ய �ர�ம���ர� ��லமைட�� இ���றைத� பா���றா�.
அத�� உைரெய���றா�. அைத� ெகா�� ேபா� �ரயாைக�� �ம�ல ப�ட�ட� கா����
க���� ேக��றா�. இ�ப� ச�கர�� வா��ைக�� நட�த ச���ர ச�பவ�கைள பட� பா����
ேநய�க� த�மாறாதவா� �ற�பட ெதா��த���றா� ஐய�. ச�கர� பாரத� ��வ�� �ரயாண�
ெச���ேபா� கா���� ஒ� ��வ��� ச��யாச ��ைச ெகா��ப� ேபா� ஒ� கா�� ைவ��
கா�� மட� ��வ�ப�ட� யாரா� எ�ற ச��ைசைய ச�ேற சமா���றா�. ம�டல ��ர��
மைன� உபயபார� ’எ� கணவைர ம��� ெவ�றா� ேபாதா�. எ�ைன�� ெஜ��க ேவ���’
எ�� ெசா���ேபா� ச�கர� அவைர� தன� தா� ஆ�யா�பாளாக உ�வ���� பா��ப� ேபா�
கா�� அைம��றா�. ‘அ�பவ� அ�ைவ�ட �ற�த� தாேய’ எ�� ெசா�� உபயபார�ைய��
தன� �ட ேகா���� இைண��� ெகா�����றா�.

�ைர�பட�க�� அழ�ய� எ�பைத இய��ந�க� ம��� ��மா��ப��ைல. �ைர�பட
ேநய�க�ைடேய அ� எ�வள� அ��தமான பா��� தரவ�ல� எ�ப�� ���ய�.
ெம���ஸைன ெபா��தவைர இேய��� ��ப�ைதேய அழ�யலாக �������றா�. அைத�
���யமாக ப�� ெச�வ�� �� ெவ�� ெப��றா�. இேய�ைவ ��ரவைத ெச��� கா��கைள
இ�வள� ��ரமாக �ைர�பட�க�� ��த��� பா��த��ைல. மா�ச மைலக� ேபா�ற இ�
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ேராமா�ய �ர�க� இேய�ைவ க�ைப ைவ�� ைகவ����வைர அ���றா�க�. ெகா�ச� ���
வா���ெகா�� அ��த ேகா�டாவாக ��க� ப��த சா�ைடைய எ��� அவைர
�ளா��றா�க�. அ�த ��க� அவ� உட�� ப��� சா�ைட ���� ெகா�ள, அ�ப�ேய
�������றா�க�. தைசைய ����� ெகா�� இர�த� ����ற�. அ��� �ைவ�� இர�த�
ஆறாக ஓ����க இேய� ���ற ���� �ட��றா�. ���ரவைத� �ட� தைலவ�
அ��பவ�கைள ���த� ெசா����� எ��� ���றா�. ���ற �ட�பவைர ����� ப��க
ைவ�� ெதாட��� அ���மா� ைசைக�� க�டைள������ அம��றா�. ���ரவைத
ெதாட��ற�. பா��பவ�� ��� த�ைட ���ட ைவ��� ச�பவ�க�. ேதவ�மார� எ���,
�த�க�� அரச� எ���, ெம�ைஸயா எ��� �ரகடன�ப���� ெகா�ட இேய� எ�த
அ��த�க�� ெச�யாம� அ�த ப��ெர�� ம� ேநர ��ப�ைத உலக ம�க��காக தா���
ெகா��றா� எ�ற ந���ைகைய ஆழமாக பட� பா��பவ�க�ட� ெகா�� ெச��ற�. இ�த
���ய� �க��க�ைடேய ஆ�கா�ேக இேய��� இ�ைமயான, அ�பான வா��ைக�� �ல
ச�பவ�கைள கா��வதா� ெகா�ச� ��� ���� ெகா�ள ���ற�. இேய� அ�ைன
ம�ய�ட� கலகல�பாக ேப��றா�. த��� ெத��� �ைளயா��றா�. �ட�க���
ேபா���றா�. இ�� ���� ெகா���றா�. இ�த உண��� கலைவ பட��� �க� ெப�ய பல�.
�� ஐய�� பைட��� உண����
��யலான கா��க� அ�க� இ�ைல.
ச�கர�� த�ைத �வ�� தா� மர��க�
ேபா�ேறா� எ�� ெத��த�� ��வனான
ச�கர��� அைத� ���பா�
உண������ கா����� ப��தவாேற
உ�� ������றா�. ச�கர�� தா��
மரணேமா இ�ன�� ���கமாக நட��
ச��யா� ஈம��ைய ெச�யலாமா எ�ற
�ர��ைன�� ���ற�. ஓ�ட���
ச�கர� உற��� �ட�கைள க�� உ�ள�
ெந���றா�. ச��யா�யான ச�கர� தன�
�டரான ஹ�தமலகைர உ�� �க���
��த��� கா���� ஐய� ��ன�
��றலாக க�ைத ஒ�ைற� ����றா�.
இேய� ��ைவைய ���� ெகா�� பயண�ப��ேபா� த��� ���றா�. அவ� தா� ேம���
��வய� பாலகனாக இேய� �ேழ ���த� �ைன��� வ��ற�. ஓ�� ெச�� ��க ேவ���
எ�ற பைதபைத�ேபா�� வ��றா�. �ழ�ைத இேய�ைவ அ�� அைண�� ��� ����
அ�ைன ம�யைம� பா���ேறா�. அ�த ��ப�தா� இ��� ����வ ேதவாலய�க�� கா��
அ�ைன ம�ய�. தன� �ழ�ைத�ட� தா� ெசா��� ந���ைகயாக ‘நா� இ���ேற�’.
அைதேய இேய� உலக ம�க��� ெச��யாக� ெசா��றா�. இேய��� ’எ����� அ��ெச�’
ேபாதைனகைள
ஆ�கா�ேக
ெச�����தா��,
ெம���ச��
பட�
����வ
ேபாதைனக��கான� பட� அ�ல.
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மாறாக ஐய�� �ைர�பட��ேலா இ��ய த��வ வரலா�ைற ��ைமயாக பய�ப����
ெகா�����றா�. அ��� ச�ேடாக உப�ஷ���� அ�ைமயான �வரண� பட�
அைம�����றா�. �ழ�ைத �ரச��க�ப�� கா��ைய ��தா��பாக ைவ�� உ�ச�ைத
ெதா�����றா�. ��வ �மா�ச� அத� ���யாக ���ம ���ர� என�ப�� உ�தர �மாச�
ேபா�றவ�ைற ���லமாக ைவ��� ெகா�� ச�கர�� ஆ�ைமைய ந�றாகேவ �ைர��
������றா�. கனகதாரா ேதா��ர�, பஜேகா��த�, ந�ேகத �ரான�, ைரக�ய வரலா�,
ச�யகாம� ஜாபா� கைதக� எ�� சாம���யமாக அதனத� இட��� ெபா����றா�. சம���த
வசன�க� பல இட�க�� �ைர�கைத�� பலமாக �ைண ���ற�.
இர�� கா��க�� சா�தா� வ�� இேய�ேவா� உைரயா����� ெச��ற மா��
அைம�����றா� ெம� ��ஸ�. �த� கா���� த�ைன� ��� �க�� ச�வைலைய உண���
மன� உைட�� இைறவ�ட� �ரா��தைன ெச��றா� இேய�. சா�தா� ெதாட��� இெய�ைவ
அைத�யப��த வ��ற�. இர�டா� ஆதாமான இேய��� மனைச� கைல�க பா�ைப அவ�
ேநா�� அ����ற� சா�தா�. இேய� அ�த� பா�ைப ����� ெகா�����றா�. பரேலாக���
இ���� �தா�� ேம� தன�� இ���� �� ந���ைகைய ெவ��ப���� ���� கா��யாக
இ���ற�. ெதாட��� இேய�ைவ ���ரவைத ெச���ேபா� உ�ச�க�டமாக அவைர �ர���
ேபா�� அ� ����றா�க�. அ�ெபா�� சா�தா� ஒ� �ழ�ைதேயா� அ�ேக ம�க�
��ட��� ��� ேவ��ைக� பா���ற�. இேய��� ������ சா�தா�� அ��த தைல�ைற
உ�வாக� ேபாவைத ���பா� உண����ற�. வயதான ேதா�ற��� இ���� அவல�சண
�ழ�ைத இ�ெனா� ����.
�� ஐய� இ�த� ����� �ைறைய பலமாகேவ ��ப���றா�. ச�கர�� த�ைத
இற���ேபாேத அவ��� மரண��ட� ப���ய� ஏ�ப�� ���ற� எ�� கா���க மரண�
ஒ� ேதாழனாக அவர�ேக வ�� அம��ற�. �ற� �ர�ஞான�� அவ��� ேதாழனாக வ��ற�.
கா��ைட ச��யா�க��� ம���� மரண��, ஞான�� ந���� ேதா�ற��� ச�கர��
ஆ�மாவாக (Alter EGO) �டேவ பய����றன. அவ�ட� த��க� ����றன. அவ���
ஆ�த� ெசா���றன. ேகா��� ச�ைட ேபா���றன. ஒ� சமய��� �க�னமான ச�கரைர
கவ���� ெகா���றன. இ���� ச�கரா�சா�யா� தன� ந�ப�களான ஞான�ைத��
மரண�ைத�� ஆ��கன� ெச�� ேமா�ச� அைட�றா�.
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இ�த இ� �ர�ம�சா�க�� வா��ைக��� அவ�க�� அ�ைனைய� த�ர இ�ெனா� ெப�
இட� ெப�����றா�. ெஜ�சேல� ம�களா� க�ல�ப�� ேம� ம�த�ைல கா�க இேய�
அபய�கர� ����றா�. ெதாட��� இேய��� இ��� பயண� வைர அவ� இேய�ைவ�
ெதாட��� வ��றா�.
�ரயாைக�� �மா�ச த�சன��� �ற�தவரான ம�டல ��ரைர வாத���� அைழ��றா�
ச�கர�. அ�ெபா�� ச�கர�� ஆ�ட� ஈேகாவான �ர�ஞான� ��ர�� மைன�யான
உபயபார��ட� உைரயா��ற�. ������� �ளகா��� ப�� �ரா�ைச ெகா��கேவ���
எ�� ெசா��ற�. வா�� ெஜ��� ம�டல ��ரைர �டராக ஏ��� ெகா���ேபா�
உபயபார��� ச�கர�� ��ட��� இைண�றா�. ‘நா� ��லைக�� ��� வ�ேவ�’ எ��
ச�கர� ெசா���ேபா�, ‘��க� எ�� ெச�றா�� உ�கைள நா� ��ெதாட�ேவ�’ எ��றா�
உபயபார�.
��ன� ���ேக��� ச�கர மட� ����ேபா� அைத சாரதா �ட� எ��� அைம�� உபயபார�
சர�வ� அவதார� எ�� கைதக� உ�வா��றன.
இ� �ைர�பட�க��� ��த�க�� அ��த�க� இட�ெப�வ��ைல. ெம� ��ஸ�� பட���
ஒ�� கா���� ம��ேம ேராமா�ய �ர�க�ட� ச�ைட இ�� ேப��வா� காயமைட�த ஒ�
�ர�� கா�� இ���� காய�ைத ெசா�தப����றா�. அ�வளேவ. ஆ� ச�கர� பட���
அ��� இ��ப��ைல.
அ�ைறய இ�ேர�, நாசேர�, ெஜ�சேல� ப��க�� வா��ைக �ைறைய ப�� ெச�ய ெம�
��ஸ��� வா��� �ைற�. �� ஐய� ஓரள��� சனாதன மர�� ஏ�ற�தா�ைவ��, �ட
பழ�கவழ�க�கைள�� ேகா��� கா����றா�. ைவ�� வ�த ேநாயா�ைய கா��� ெகா��22

������றா�க�. மர� ���� ஒ�வ� தைலேம� ���ற�. அ� ��ச�ண� எ�� ந��
அவைன� க�லா� அ���� ெகா�� ேபா��றா�க�. ��ட�தகாதவ� எ��� ெசா�ல�ப��
ஒ�வ� வ��� எ��� வர ச�கர� அவைர ’�ல�� ேபா’ எ��றா�. ‘எைத �லக� ெசா��றா�?
இ�த உடைலயா? இ�த ஆ�மாைவயா?’ எ�� அவ� எ���ேக�� ேக�க ச�கர�
ெத�வைட�றா�. சட�� சா�ய�க����� ��ப�� ச�கர� ஞான மா��க�ைத ேத�வைத
இய�பாக ெசா��ற�.
ெம���ஸ� இேய� ���� அ�ப��த ��ப��� உ�சக�ட�ைத �க ���மா�டமாக��
���யமாக�� ப�� ெச��றா�. �� ஐயேரா ���மா�டமான ஞான�ேதடைல
எ�ைமயாக��, ெச�வாக�� ���ரப����றா�.
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�யாேனா கைலஞ�

ேராம� ெபாலா����� பட�க� இ�வைர பா��த��ைல. ெசா�கநாதைர �ர��� ���மஹ��
ேபால இ�ப�ைத�� வ�ட�களாக அெம��க ேபா�� அவ��காக ஏ�ேபா��ேலேய கா����க,
��� நா�� அரசா�க� அெம��கா�� extradition ேகா��ைகைய ம�த��தேபா�தா�
அவைர� ப�� அ�க� ப��க ேந��த�. அ�� ஒ�� சம�தா�� வா���ல�. சம�தா ெக�ம�
வழ��� உ�ள���க�� ���� �ற�ப�� வ�த�� ெபாலா���ைய அ��வ�� ச��
தய�க� இ��த� உ�ைமதா�. Pianist பட� Netflix� �ைட�தேபா� வாசக� தரவ�ைச�� ந�ல
அ�த�� இ��தைத� பா��த�� உடேன பா��க ெதாட����ேட�. எ�ேபா�� ஒ� பட�ைத
பா���� �� அதைன� ப�� ��ைமயாக Wikipedia�� ப�����ேட ஆர���ப� வழ�க�.
பட� பா��த�� தகவ�க� ச�பா��க ���� Wikipedia. ஆனா� இ�த� பட�ைத� ப�� உடேன
ப��ட� ேதா��யத�� காரண�க� இர��.
இ�த� பட��� ேஹாேலாகா� (Holocaust) ��ன�.
ம�த�� வா�வாதார உண��களான ப�ைய��, காம�ைத�� தா�� இைசைய
ஆ�மா�� உண�வாக உய��� ெசா��ற�. இைத� ெசா�வ� �லப�. ஆனா�
24

ெபாலா��� சா��� கா������றா�.

என�� �யாேனா அ�க� ப��சயமான��ைல. த�� �ைர�பட�க�� பா���க��� ம����
ேம�க��ய கலா�சார��� அைடயாளமாக �யாேனா கா�ட�பட, ந�க�க� அத� ேம�
�ர�களா� வ���ெகா�� நாய�கைள பா�ைவயா� வ�� கெர�� ெச�வா�க�. ெச�ற வ�ட�
��வ� ேதவ� ேபா�ற �யாேனா கைலஞ�கைள �� �க���க�� பா��க ���த�. இ�த�
பட� பா��த�ற� �யாேனா �� அப�தமான காத� �ற����ட�. Władysław Szpilman
ேபால��� 1940க�� �க��த �த இன அ���க����� த��� �ைழ�த �யாேனா கைலஞ�.
அவ�ைடய வா��ைக வரலா�ைற ைமயமாக ைவ�� எ��க�ப�ட பட�தா� ‘�யாேனா
கைலஞ�’ (The Pianist). 2002� ெவ�வ�த இ�த� பட� �ற�த இய��ந� (Roman Polanski),
�ைர�கைத (Ronald Harwood), ந�க� (Andrew Brody) என ��� அகாத� ���கைள��,
ப�ேவ� ���கைள�� ெப�����ற�. இ�த� பட��� ெவ��ைய ���ெம� பா��க
��யாம� 2000��ேலேய மைற����டா� என� ெத��ற�.
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1939� ெஜ�ம� ேபால�ைத ைக�ப�� நா��க�� ஆ���� �� ெகா�� வ��ற�. இர�டா�
உலக�ேபா�� ெதாட�க கால� அ�. ���ெம�� ���ப� த�� ஓ�வைத� ப�� ேப��ற�.
ேர�ேயா ெச��க�� �ல� இ��லா���, ஃ�ரா�ஸு� நா��க� ேம� ேபா� ெதா�����பைத
அ��� ச�ேதாஷ�ப�� த��ேயா�� �ய��ைய ைக����றன�. ஆனா� Schutzstaffel எ��
அைழ�க�ப�� ெஜ�ம��� ���ட� அரசா�க� (SS) வா�சாைவ ��� க���பா���
ெகா�� வ��ற�. �த�க� ேம� அட���ைறக� அ���� �ட�ப���றன. �����ட
அள�தா� பண� ைவ����கலா�. தா�� ந�ச��ர� ெபா��க�ப�ட ேதா�ப�ைட
அ���தா� அவ�க� நடமாடலா�. அவ�க��� எ�� க�ட�ப�ட Ghetto என� ெசா�லப���
த� ������க�� அவ�கைள ��ேய���ற�. அ�ர�யாக அவ�க�ைடேய ப�ெகாைலக�
�க��� அவ�கைள ெகா�ச� ெகா�சமாக ந����ற�. அவ�க� எ��பாராத�தமாக அ���
ெகா�� ேபா� ெகா�ட�க�� அைட��றா�க�. அ����� கா�நைடக� ம�ைதக� ேபால
��ட� ��டமாக �ஷவா� �ட��க��� ெகா�� ெச�� அ���றா�க�. வா�சா�� �த�க�
ப��ப�யாக ேத��� ேஹாேலாகா��� ெகா�� ெகா�தாக ம���ேபா� ���ெம� ம���, ஓ�
�த ெஜ�மா�ய ��பா�� க�ைணயா� த���றா�.
���ெம� ேபால�� ேர�ேயா�� �யாேனா கைலஞ�. அவ�ைடய �ள, ந�ன �ர�க�
�யாேனா�� நடனமாட இைச ெபா�� வ��ற�. Brody �க அ�ைமயாக ���ெம�
பா��ர�ைத �ர�ப������றா�. அவ�ைடய சேகாதர� ேராஷ�கார இைளஞனாக
உ�ேவக��ட� ேப��ேபா� ���ெம� அைத ம��க�� ��யாம� ஏ��� ெகா�ள��
��யாம� த�மா��றா�. Ghetto ������க�� உணவக��� �யாேனா வா��� ���ப�ைத
கா�பா���றா�. த� த�ைத�� ேவைலவா��� சா�த� வா�க �ய����றா�. ேவைல ெச�ய
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��யாதவ�கைள ‘லாய�கறறவ�க�’ எ�� ெசா�� SS ������. ���.
ெகா�ட��� அைட�க�ப������ேபா� ‘எ�னா� இய�றைத எ�லா� ெச����ேட�’ எ��
������றா�. இ�த கேளபர ெகா�ைமகைள அ�த காலக�ட��� ��ன�ேயா� வரலா��
��தேலா� ச�யாக கா��யைம�����றா�க�. பய��� உைற�த �த �க�கைள, இைற���
ம�த�கைள பா����ேபா� இ�வள� ‘க��பா�டனா’ அவ�க� இ�தைகய ெகா�ைமகைள
ஏ��� ெகா�டா�க� எ�� ேக�� எ��ற�. இற��� த�வா�� �ட த�����, அ�ைக,
ஆ�பா�ட� எ�� எ��� இ�லாம� அ�-நாக�க ��டமாக ம��ேமவா �த ச�தாய�
இ������ற�?
க��ட ேவைல ெச�பவராக��, �ேடா� ��பராக�� ப����� ���ெம�, ஒ� சமய���,
��பா��, ெவ�ம��� ேபா�றவ�ைற Ghetto�க��� உ�ேள கட�� வ�� ��ேயா���� ச�
ேவைலக�� ப�கா���றா�. �ற� ஒ� ��மாைல� ெபா��� தா�� ந�ச��ர ப��ைய�
கழ�� ைவ����� ெவ� எ�தாக Ghettoைவ ��� த���� ெச�����றா�. ஆனா� ெவ�
உல�� இ���� ெஜ�மா�ய�க� அ�வள� �லபமாக �த�கைள ஏ��� ெகா�வ��ைல.
த��ைடய பைழய ந��க�� �லமாக �ல அ�பா��ெம��� மைற�� உைற�றா� ���ெம�.
ம�ச� காமாைலயா� பா��க�ப�� ஈர� ஊ�� ேபா� இற�ைப எ��� பா��� ���றா�.
ெஜ�மா�ய� பைட��� ேபால�� �ர�� பைட��� நட��� ��த��� ந�ேவ த��
�ைழ��றா�. ர�யா�� �வ�� பைட வா�சா��க��� வ��வைர தா���������றா�.
��ட��த�ட ஆ� கா��வா� ேபா� �ைட�தைத உ��, க��ட இ�பா�க�� இைடேய உழ��
ெகா������ேபா� ெஜ�மா�ய ேக�டனா� க�����க�ப��றா�. அவ� ஓ� �யாேனா
கைலஞ� எ�� ெசா�ல ப�க�� அைற������ �யாேனாைவ இைச�க ெசா��� ேக��றா�
அ�த ெஜ�மா�ய ேக�ட�.
ேஹாேலாகா�� ெகா�ைமகைள ஒ� டா��ெம��� பாவ��ேலேய கா��ப����
ெபாலா���, ப�ேயா�, உண��க� ெச��� ேபான, சா�ட���� அ��, வா�வ� ம��ேம
��யாக இ���� ���ெம� �யாேனா இைச�பைத அ�ய��தமான உண�ேவா�
கா��ப����றா�. அ�� இைச�ப� ���ெம� இ�ைல. அவ�ைடய ஆ�மா. அ� ேநர�யாக
அ�த ெஜ�மா�ய ேக�டைன ெதா�� �ர�� ேபா��ற�. ர�ய� பைடக� ���� ெகா��
��ேன� வ�� அரவ� ேக�க ெதாட����ட�. அ�த ெஜ�மா�ய ேக�ட� ���ெமைன�
பா��� ெசா��றா� ”இ��� ஓ�� வார�க�தா� � மைற����க ேவ���”. இ��யாக
ர�ய�க�� உத�ேயா� ேபால�� ��� வர ���ெம� ேபால�� வாெனா��� ����
�யாேனா வா��க ஆர����றா�. அவைர� கா�பா��ய ெஜ�மா�ய ேக�ட� ர�யபைட�ட�
ைக�யாக இ����ேபா� ���ெம��� ந�ப�ட� தா� ஒ� கால��� ���ேமைன
கா�பா��யைத� ப�� ெசா�� தா� இ�ேபா� ேபா�ைக�யாக இ��பைத ���ேம�ட�
ெசா�� தன�� உத�மா� இைற���றா�. ச���ர�தா� எ�தைன ���த�ைம ெகா�ட�.
���ேம��� தகவ� �ைட�� ேபா�ைக�க� �கா��� ேபாவத��� கால� கட�� ���ற�.
அ�த ெஜ�மா�ய ேக�ட� ேக�� வச� ெச�� 1952� ேபா� ைக�யாகேவ மர��� ���றா�.
��னா� ���ேம�� �ய��யா� அவ��� ��� வழ�க�ப��ற�.
இத�� ��னா� ேஹாேலாகா�ைட ைமயமாக ைவ�� ���ெப��� Schindlers List27

பா������ேற�. ஆனா� ெபாலா��� அத� சாய� ச��� வராதப� ���ெம� பா�ைவ��
�க அ��தமாக ேஹாேலாகா��ைட� ப�� ப�� ெச�����றா�. அவ�� அவ� த�ைத��
ேஹாேலாகா���� த��� �ைழ�தவ�க� எ�ப� ����ட�த�க�. ஆனா�� ெபாலா��� �த
ப�ெகாைலகைள �க ந��ைலயான ெதா��ேலேய ப������றா�. வ�ைசயாக நட�� வ��
�த ேவைலயா�கைள ந��� ����� ெஜ�மா�ய ��பா�க�, வயதானவ�கைள ம���
ேத��ெத��� ��ேன வர� ெசா��றா�க�. �ேழ ப��க� ெசா�� ஒ�ெவா�வ�
��ன�தைல��� ‘���’. கைட�யாக Ghetto உண������ ��னா� உ�ைமயாள�ட�
வ��ேபா� ��� �������ற�. நா� �ர� ��பா���� கா� ேமக�ைன எ������
��யைத உ�ேள ேபா�� ‘���’. �ற� எ�ேலா�� நட�� த�க� �����ைப ேநா��
ெச��றா�க�. ஒ� அலற�, கதற�, எ�க���, ேக� இ�ைல. இரா�வ��ன�� க��ேகா�பான
அராஜக�� அத�� அட��� ேபான �த�க�� அ�ைம மேனாபாவ�� ம��ேம �ரதானமாக
கா�ட�ப��ற�.
வரலா�ைற ஆவணப���வ�� �த�க� சம��த�க�. ���ெம��� ��தக��, அைத ஒ��
எ��க�ப�ட �யா���� அ�� ஓ� அ�க�. ��ல�� ெம�� ெக�� த�ர நா��க�தர���
இ�ப� வரலா� எ��� ப�ய�ப�����றதா எ�ற ேக�� எ��ற�.
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�வாச�

Shwaas எ�ற மரா�� பட�ைத (த�� ச�-ைட��ேலா�) ப�� ந�ப� அ�யனா� ��� Buzz�
��������தா�. அ�ேக பல ந�ப�க�� பா������ ‘மன� கன��ற�’ எ�ற ����
கெம�� எ�����ததா� ெகா�ச� தய�க� இ��த�. பா��பவைன அழைவ�க ேவ���
எ�� க�கண� க��� ெகா�� எ��க�ப�� நாடக�தன� ெகா�ட பட�க� என�� அ�வள�
உவ�பான��ைல. அதனா�தா� அ�த தய�க�. �ற� �����யா�� ேம��தேபா� இ�த�
பட� 2004� வ�ட� இ��ய �ற�த பட���கான ��ைத��, ெதாட��� ஆ�க� �����
ப���ைர�க�ப����ைத�� ப��ேத�. வார����� �ைட�த அவகாச��� ஒேர����
பா��� ���ேத�. இ�த �ைர�பட��� பல அ�ச�க� ������தா�� இத� ‘ேந���’யான
�ரச�ேடஷ� எ�ைன �க�� ஈ��த�. இ�தைன��� பட��� பாட�க� �ைடயா�. காத�
�ைடயா�. ெப�ய ந�ச��ர�க�� �ைர ஆ�ைமக�� �ைடயா�.
ஒ� அைரம�ேநர �� �லா��� ெசா���ட���ய ��கைததா�. ஒ�றைர ம�ேநர
��மாவாக அகல��ைர�� ஏ�றவா� அ�ைமயான கா��யைம��க��, ெலா�ேகஷ�க��…
ந�க�க� ேத���, இைச��, �����பான எ���� எ�� ஃ��ச� பட���கான சகல
ல�சண�க�ட�� எ��க�ப�ட �ைர�பட�. ��ப� நா�க�� பட����ைப ���தவ�க�,
ஒ�றைர வ�ட�க��� ேபா�� �ரட�ஷ� ெச�����றா�க�. மரா��ய �ேய�ட��
வ�ைமைய ���� ெகா�ள ���த�.
ெமேலா�ராெம��கான கைததா�. �சாேர (Vichare) எ��� �ராம�� ெப�யவ� த��ைடய
ேபர� பர�ரா�� க� ம���வ���காக நகர���� வ��றா�. அவ�ைடய எ��பா��� �க��
சாதாரணமான�. �ராம�� டா�ட� ப��ன�� டா�டைர பா��க ெசா�� க�த� ெகா������றா�.
இவ� ெப�ய டா�ட�. ேபரைன� பா��த�ட� ம��� ெகா��� �ணமா�� ��வா�. ��ம�யாக
ஊ� �����டலா�. இ�வள�தா� அவ� எ��பா���. ஆனா� எ�ன நட��ற�?
எ��பாராத �ப�� காரணமாக ஆ�ப����� தாமதமாக வ�� ெப�யவ��� டா�டைர
பா��பத�ேக ��� ேமாத ேவ������ற�. டா�ட� ���� ஷாேன அ�ைறய அ�வைல
������� ����� �ள�ப� தயாராக இ���றா�. �ச�ஷ����� டா�டைர ெதா�தர�
ெச�ய ��யாத �ைலைம. ெப�யவைர�� சமாதானப��த ��ய��ைல. ��னைற��
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ெப�யவ� �ச�ஷ��ேடா� �டாம� ம��க��வைத கவ��த டா�ட� அவைர உ�ேள அ��ப
ெசா��றா�. டா�ட�� அைற���ேள வ�� ெப�யவ�� ெவ�� ேதா�ற�ைத அ�ெபா��தா�
�ைர�� பா���ேறா�. ‘இ�த �ராம�� ெப�� எ�ப� இ�த ப�டன��ல தா�����க� ேபா��’
எ�ற உண�� எ����ற�. ெதாட��ய 10 ��ட��� நம��� அ�த பா��ர� ��வ�மாக
இற�����ற�. ெதாட��� அ�த �ராம�� ெப�யவ�, �� �கா�, MRI, எ�ெற�லா�
அைல��ேபா� �ஜாதா�� ‘நகர�’ கைத மன�� �ழலா��ற�. ��ட�த�ட அேத �ழ�தா�
இ�த� கைத��� இட�ெப��ற�.
ெப�யவ�� ேபர� பர�ரா��� இர�� க���� ��� ேநா� (retinoblastoma)
தா������ற�. அ�ைவ ���ைச ெச�தா�தா� ���ேநாைய �ண�ப��த ����.
இ�ைலெய�றா� உ���� உ�தரவாத��ைல. ஆனா� அ�ைவ ���ைச��� ��ன� இர��
க���� பா�ைவ �ைட�கா�. ேவ� எ�த ���� �ைடயா�. பர��� �� அ�வள�தா�.
இ�த� ேப�� ��க�ைத ெப�யவ� எ�ப� எ��ெகா��றா� எ�ப�தா� ெசா�ச� கைத.
பட� ெதாட��ய ப�� �நா���� பர�ரா� ப�� ஆ�ய�ஸு�� ெசா�ல�ப�� ���ற�.
அைரம��� டா�ட�� ைபய��� �� ���ேநா� ப���� க�பா�ைவ ேபா����
எ�பைத�� ப���� ��மானமாக ெசா�����றா�. ��� பட� ��வ�� நா��
�சாேர�ட��, பர�ரா�ட�� அ�த அ�ைவ ���ைச�காக தயாரா�ேறா�. ஒ� ���ல� பட���
லாகவ�ேதா� அைம�க�ப������ �ைர�கைத, ��ய� ��ய அழ ைவ�காம� இய�பாக
நக��ற�.
�சாேரவாக அ�� நலவேட (Arun Nalavade). இ�த �ைர�பட��� எ�� தயா��பாள�க��
அவ�� ஒ�வ�. ப�ைட க�ணா�, கா�� ��லா�, அட���யான �ைச�� ��னா� ெவ�
ஆழமான உண���கைள கா���றா�. ஓ� ��ன ைகயைச��� ப��, ��ன தைலயைச��
ேகாப� எ�� ப� பா�த�. ��வ� பர�ராமாக ந��த� அ��� �டாேல (Ashwin Chitale).
அ�த� கைட� கா����, க� ஆ�பேரஷ� ���� க��� க�ணா��ட� இ��� உல��
இ���� பர�ரா�, ந�ப�க� த���� ����� ச�த� ேக�� உ�சாகமாக ைகத���ேபா�
நம�� ஓ� ��தைலயான உண�� ஏ�ப��ற�.
டா�டராக ச��� ��க��. �க இய�பான பா��ர�. ெலௗ�க ேவைலக�, மைன���
ெதாைலேப� அைழ��க�, ���ப அ�வ�க��� இைடேய பர�ரா�� பா�ைவ ப�ேபா��
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�ஷய�ைத �சாேர�� ெசா��� �ரஃபஷன� ேத���. �டேவ ச�க ேசவகராக வ�� அஸாவ�
பா��ர� �லமாக ேநாயா�க���� ஆ�ப��� ��வாக����� இைடேய ேதைவ�ப��
உற��பால�ைத அ�ைமயாக உண�������றா�க�. CT Scan எ��க ேவ��ய இட���
��ண�ப ப�வ��� ’இத� பாதக அ�ச�கைள டா�ட� என�� �ள������றா�’ எ�� ஒ�
வ� இ����. �சாேர அைத� ப������ ‘அ�ப� யா�� என�� ெசா�லேவ��ைலேய, நா�
எ�ப� ஒ��த� ைகெய��� ேபா�வ�’ எ�பா�. அ�த லா� ��வாக��ன��ேகா ெப�யவ��
ேக�� ஒ� ெபா��ேட இ�ைல. அ��த��� கா������ ேநாயா�க��� ‘ேசைவ’ ெச�ய
ேவ���. இ�ேகதா� ச�கேசவக� அஸாவ� பா��ர� �ைழ�ற�.
”டா�ட�க��� இவ�ைற� ப��ெய�லா� �ள�க ேநர� �ைடயா� ெப�யவேர. ஆனா�
�ள��யதாக ஒ��� ெகா�� ��க� ைகெய���� ேபா�டா�தா� �ேக� ெச�ய ����”
ேபா�ற நைட�ைற �த�சன�கைள ��யைவ�ப� அஸாவ�தா�. எ�ெஸல��.
டா�ட� ���� இ�த ஆ�பேரஷ�� ��கைல �சாேர ���ப��ன��� �வ���� ெபா��ைப
அஸாவ��� ெகா���றா�. ெப�யவ� ப�ேவ� ேயாசைனக���� ��ன� ஒ��� ெகா�டா��,
ேபர�ட� “இ�த ���ைச��� ��ன� உன�� க� ெத�யா�” எ�� உ�ைமைய ெசா���
மன�ட� இ�ைல. அஸாவ� டா�ட�டேம ைபயைன� ��� வ�� அவைரேய அைத �ள��
ெசா�ல� ெசா��� இட� அ�ைம. இ�ேக எ�ேலா�� ஒ��கமாக பர�ைவ ���ேநா�����
கா�பா�ற �ைனவ��, அத� �ைளவாக அவ� க�பா�ைவ ப�ேபாவ�னா�
��க�ப�வ�மாக, அ�த �ழைல பா��பவ�க�ட� ��ைமயாக கட��ய� இ�த� பட���
ெப�ய ெவ�� எனலா�.
இ�த �ைர�பட� மஹாரா��ரா�� ெப�ய �ர�� ெச�����ற� எ�� ெசா�லலா�. எ��
�ைர�பட ஆ�வல�க�� ஒ� மா���ைர�பட �ய�� எ�� ெதாட��, �ற� ேத�ய ���
ெப�� ஆ�க��� ப���ைர�க�ப�� ெப�ய ெவ�� ெப�����ற�. ஆ�க��� ெச�வ�
எ�றா� அத�கான �ைன��� உைழ��� பல மடங� ேதைவயா��ேற. பண� ேதைவ�காக
�ராம� �ராமமாக ெகா�� ெச�� �ைர��� வ�� ெச�����றா�க�. ச��� ெட���க�,
அ�தா� ப�ச�, ேகாவா மா�ல அரசா�க� எ�� பல�� ெகா��த ெகாைட�னா�
அெம��கா�� பல இட�க�� �ைர��� இ�த� பட��ைன� ப��ய சாதகமான பா�ைவைய
ந�வ� ���� ஏ�ப��த ெமனெக�� இ���றா�க�. ஆனா�� பட� இ��� ���� இட�ெபற
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��ய��ைல.
ஆ�க�� ெவ�� ெபற�தா� நம�� �ல�டா� ���யன� ேபா�ற மசாலா�க� இ����றனேவ.
��� �ைர�பட�ைத�� ����� காணலா�. Shwaas எ�� ேத��பா��க�.
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க�த� �ட��� ஆ�

‘Phantom of the Fine Hall’ எ�� ����ட� ப�கைலகழக��� க�த� �ட��� அகால
ேவைள�� உல�� �ழ��வ�ைத ெசா�வா�களா�. அெம��க க�த�யலாள� ஜா�
ஃேபா��� நா�தா� அ�. 1928� ேம�� வ���யா�� �ற�த ஒ� ���சா� ��ைள, ��ன�
1994� ெபா�ளாதார��� ேநாப� ப�ைச ெவ��றா�. ேம�க�ட வா��ய��� ��ய ெச��
எ�ன இ���ற�? ���யா நாச� எ��ய A beautiful mind ��ைதக�ைதேயா அ�ல� ரா�
ேஹாவ�� இய�க��� ெவ�யான A beautiful mind �ைர�பட�ைதேயா பா�����தா� அ�த
ேநாப� ப��� மக��வ� நம��� ����.
அ�ப� எ�ன �ர�ைன நாஷு��? த�ைதேயா ெப�ய எல���க� எ���ய�. தாயா� ப��
ஆ��ைய. ப���� ப����ேபாேத க�த��� அ�க�ப�யாக நா�ட� ெகா�� அ�வா���
மா�தமா��� எ�லா� க��� ெகா�� அ�பாட�கரா� ���றா�. �கா���� �ைணேயா�
��ேற வ�ட�க�� உய�ப��ைப ����றா�. ‘இவ� ஒ� ேமைத’ எ�ற கா��� க���
ேபரா��ய� �பா�� க�த� த��றா�. ஹா�ேவ��, ����ட� எ�� பல க���க�� அ�ம�
�ைட�க தன�� உக�த வா���ைன ேத�� ெச��� உய��த �ைல�� இ���றா�.
இ�ப���ெர�� வய�� க�த��� �ைனவ� ப�ட�� �ைட��ற�. ெவ�� இ�ப��ெய��
ப�க ஆ�� அ��ைக �ற� ெபா�ளாதார உல�� Nash Equilibrium எ�� ஒ� ெப�ய
ைம�க�லாக �க��ற�. இ�றள��. ஆனா� அத�கான ஆக� ெப�ய அ��காரமான ேநாப�
ப�� அவ��� 66� வய��தா� �ைட��ற�. இ�ப���ர�� வய�� இ�தைன சா��தவ���
அ�ப��யாறா� வய�வைர எ�னதா� ஆ���?
��கால��� தா� கட�� வ�த ேசாதைன� க�ட�ைத� ப�� அவ� �வ��த�� இ���…
மைன� க��பமாக இ��த கால�ெதா�� மன�ைத�க� ஏ�பட ஆர���தன… ெகா�ச�
ெகா�சமாக அ��ய���வ த��க ��தைன�� இ��� �ல� க�பனாவாத ��தைன�� ��ய
பா��ர�கைள உ�வா��� ெகா��றா�. ெத��க அ��னா� சாதாரண கா��க����� ��ய
����கைள உ�வ��க ���� எ�� ந��, அ�த �ற�� ச���� ஆதரவாக �ல க�பைன
பா��ர�கைள தன� உல�� காண ஆர����றா�. அவ�கேளா� உைரயா�வ� அவ�க��காக
ப���வ� எ�� இ�த உலைக ெகா�ச� ெகா�சமாக �ற��றா�.
ஆ�. பாரனா�� �ேஸா���யா �யா��னா� ���க�ப�� தன� ெப��ப�� இளைம�
கால�ைத க�பைன�ேலேய வா��தவ�தா� ஜா� நா�.
ஆனா� மைன�, ம��� ந�ப�க� அவைர மனநல கா�பக���� வ��க�டாயமாக ெகா��
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ேச��� ���றா�க�. மா��ைர ம���க� உ�ெகா�� இ�ன�� ���� ேபா�றா�.
தன�� �ைறயான அ��கார� �ைட�க��ைல, த��ைடய ேமைதைமைய உலக� உணர��ைல
எ�பதாேலேய க�பைன உல�� ச�ச���� தன�� இ�த ம���க�� ம���வ �ைறக��
இ���� �ைதைவ�தா� த��ற� எ�� அவ� உண��� ெகா��றா�. ம���கைள
உ�ெகா�வைத ���த �ய����றா�. அ�த க�பனாவாத ச�சார��னா�தா� அ��ய�� ��ய
��தைனகைள ேதா����க ���த� எ�� ��ரமாக ந���றா�. ம���வ�, ஆ�ப���,
��ற�தா� ேபா�ற �ற��ழ�� க�டாய�தா� தன� ெட�ஷன� உலைக �ற�க��� சாதாரண
ம�தனாக வாழ ��ெவ��தா�� அவர� மன� அைத ம���� ெகா�ேட இ���ற�. அ�த
ஊசலா�ட� அவ�ைடய மண வா��ைகைய பா��� �வாகர�� வைர��� ெகா�� ேபா�ற�.
அவேர �யமாக உண��� தன� த��க��வ ��தைனயா� க�பனாவாத �ழைல �ராக����
���தா� அவ�ைடய வா��ைக�� �க ���யமான, �க� க�ைமயான க�ட�. ��னா��
����� சராச� அ��யலா� ேபா� ����க அவ� ��ப�டா��, தன� க�பனாவாத உல��
இழ��னா� தா� �ைறப�ட� ேபாலேவ உண��றா�. ��ட�த�ட ��ப� வ�ட�க� தன�
மன�ைத� ேநாேயா� ேபாரா�யப�ேய ����ட� க�த� �ைற�� அவ� ஆ��ய ப��தா�,
1994� அவ��� அ��க�ப�ட ேநாப� ப���கான காரண�. இ�த இட��� A Beautiful Mind
பட� ��வைட�ற�.
ப�� வ�ட�க��� ��ன� இ�த� �ைர�பட�ைத �த��தலாக பா��தேபா� அ� ஒ� ஆ�க�
��� ெவ�ற பட� எ�ற ம�யாைத ம���தா� மன�� இ��த�. ெப�யதாக எ��பா���
ஏ���ைல. �ற� ஜா� நா�� ��றாக ‘I feel limited’ எ�� ப��தேபா� ‘���’ எ�� இ��த�.
மன�ைத� ேநாயா� அவ��ப�� �ற� ��� வ�தவ� கைதயாக நா� �ைன����ேத�.
ஆனா�, அவேரா �க�� உயரமான �ைல�� இ��� சராச� உல��� இற�� வ�� சமரச�
ெச��ெகா�� இ��பதாகேவ �ைன��றா�. I feel limited. இ�த வா��ய� எ�ைன �க��
அைல�க��க ைவ�த� உ�ைமதா�.
இ�த� பட�ைத �த�� பா��த ேபா� ஜா� நா�� வா��ைக வரலா� என��� ெத�யா�.
Shizoprenia எ�ற பதேம ெத�யா�. தன� �றைம �� அ�த க�வ� உ�ள ஒ� இைளஞ�
மன�ைத� ேநாயா� பா��க�ப��, �� தன� மைன� ந�ப�க� �ைணேயா� ��� வ��
ேநாப� ப�ைச ெவ�வதாக�தா� நா� பா��ேத�. நா�� அைற� ேதாழ��, ��ெர�
ஏெஜ���� �ஜமாக ந��ைடேய உலவ ெகா�ச� ெகா�சமாக நா�� நாேஷா� ேச���
அவ�க� உ�ைமயானவ�க� அ�ல எ�� �ராக���ேறா�. அ�தா� இ�த �ைர�கைத��
ெப�� ெவ��.
இ�ப���ர������ அ�ப�� ஆ��� மா��� கா��� ர�ஸ� �ேரா��� ந���� �க��
கவ��த�. உ�ைம பா��ர�ைத �ைர�� ெச�வ� க�னமான ேவைலதா�. ர�ஸ�� பா��ர�
உ�ைமயான ஜா� நா��� �க அ�காைம�� வ����பைத உணர ���ற�. இளைம�கால��
நா�� Eccentricityகைள பட��� அ�க� கா�ட��ைல. ஆனா� ��தக��� ���யா
அவ�ைடய ஓ�னேச��ைக ஆ�வ��, அத�காக அவ� ைக� ெச�ய�ப�டைத�� ெதா��� கா��
ெச��றா�.
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ெச�ற வார� பா��தேபா� ஜா� நா�� ஒ��ன� கைதைய ஒ�� எ�ப� ���கமாக,
���சா��தனமாக �ைர�கைதைய அைம�����றா�க� எ�பைத அவதா��க ���த�.
இ���கா���� ேநாப� ப���கான ஏ��ைர ஆ�����, த� க�பைன பா��ர�கைள
�ற�க��� ��� மைன� மக�ட� ெச��� ஜா� நா�� மன� எ�ன �ைன������ எ�ற
ேக�� �ற��ற�. எ� அழகான மன�?
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அ�சய அ��ய உலக�

இ�த வார����� வாகாக ��� �ைர�பட�க� பா���� வா��� அைம�த�. எ�லாேம
�ரமாதமான பட�களாக இ��த� அ�ய �க��தா�.
Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2
A Beautiful Mind
ெத�வ� ��மக�
����ஃ�� ைம�� ம��� ��றாவ� �ைறயாக பா��த பட�. ம�ற இர��� ��த� ��ய
பட�க�. த��த�யாக ஒ�ெவா� பட�ைத� ப���� எ���ேற�.
‘ஏ� கா�ல ேபா�����களா… ��மா ������ இ����’ எ�� ைமமகாமராஜ�� கம�
ெவ.ஆ. ����ைய கவ� ப��வ� ேபால, நா� எ� மாமனாைர��, ஜூ�யைர�� ‘ஐேம��ல
பட� பா������களா’ எ�� உ��ேப�� ஹா� ேபா��ட� ���� இ��� படமான Deathly
Hallows – 2�� ச���ழைம காைல கா���� ஆஜரா���ேட�.
ஐேம��� பட� பா��பத�� எ�� �ல சா��ய�க� உ��. அத�ேக�ப அைர �ர�ச� ஒ�ைற
மா��� ெகா�� ஒ� ப�ெக� பா�கா��� (பா�ெக� பா�கா�� இ�ைல. ப�ெக�. வா�ேபால
ெப�யதாக இ����) உயர ேகா�ைப ேகாேகா ேகாலா�மாக அைர ம��� ��னேமேய
�ேய�ட���� ேபா� உ�கா��� ெகா�ேடா�. ��ப�மாண கா��கைள பா��க ேதாதாக ந���
உ�கா����ட, பாவ� ஜூ�ய�ைடய அ�பச�ைககைள ����� ெகா�ள எ��� ேபாக
��யாம� அவ�ைதயா� ��ட�. ஐேம�� சா��ய�க�� ���யமான� �ழ�ைதகைள�
���� ெகா�� ேபாக� �டா� எ�பதா�. ஜூ�ய� அ�� ஆ�பா�ட� ெச�ய��ைல
எ�றா��, ��யாம� எைத�ேம பா��க� �டா� எ�ற ெகா�ைக உைடயவ�. ஊ� ���தா��
உல�ைக ���த� ேபா� ேக��� அைம��� ‘அவ� ஏ� ஈர�ைத �ைட�காம ச�ைட
ேபா���கறா�… ஜுர� வராதா’ எ�� ச�தமாக ேக��� ேக�� அ�க�ப�க அெம��க�க��
கா�� ெச�த�� ேத� பா���� ெகா����தா�.
Deathly Hallows எ�ப�� ச�யான த�ழா�கமாக ‘மரண ��த�க�’ எ��� ெகா�ளலா�. Holy
எ�ற ேவ��ெசா���� ெந��கமாக Hallow இ��தா�� இ� ெகா�ச� க���த�ைம ெகா�ட�.
ஹாேலா��, ஹாேலாம� ேபா�ற ப��ைகக�� ��தா� கட�, ஆ�க� உலக� எ�ெற�லா�
ச�ப�ப�����ற�. ஏ�… நம� �பாவ�ேயா, ஓண� ப��ைகேயா நரக / ஆ� உல���
ெந��கமான ப��ைகதாேன. �பாவ��� எ�ெண� ��ய���� ��தா� கட���� ச�ப�த�
உ�� எ��� ெசா��றா�க�.
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Harry Potter and The Deathly Hallows கைத ப�������க� எ�றா� பட� ஓரள��� ����.
ஹா� ேபா�ட�� �� ���க�� ப�������க� எ�றா� பட� �க ந�றாக� ����. அைத
�ட, ேஜ ேக ெரௗ�� உ�வா������� அ�த அ��ய உலக�ைத, மா���க�க�� உலக�ைத,
அவ�க�� பாடசாைல, அைம�சக�, �ைளயா�� ேபா��க�, �மா�க� நா��ய�, அ�ைமக�
உலக�, ��பைன� �ட�க�, வ�� அைம��க�, ப���ைகக� எ�� ஏகப�ட �ஷய�கைள
உ�ளட��ய அ�த அ��ய உலக�ைத உண��தவராக இ��தா� இ�த பட� ஒ� �ற�பான
அ�பவ�.
எ��� ��� ப�� வ�ைச எ�� ஒ� ��ன� ேகால� ேபா�����… ‘அடேட அழகா இ��ேக’
எ�� ஆைச�ப�� அ�க�ப�க� 2 வ�ைச ேச���, ஒ� ேகா�ர� வைர��, கல� ெபா�ெய�லா�
����� பா��தா� ேகால� அல�ேகாலமாக மா������. ஆனா� ேஜேக ெரௗ�� தன�
��பதாவ� வய�� �த� ஹா� ேபா�ட� நாவைல எ���றா�. இ�த ப�னா� வ�ட�க��
ஹா� ேபா�ட� உலக� �க ���மா�டமாக வள��� ��டா�� அ�த �த� ‘எ��� ��� ப��
வ�ைச ேகால���’ அழ� அ�ப�ேய எஞ�����ற�. இ�ைறய ஹா� ேபா�ட� �ரா���
ம��� ெவ�� �பா� ��பதா�ர� ேகா�க�தானா�. ஒ� த� ம�தராக இ�வள� ெப�ய
சாதைனைய இல��ய உல�� �க������ப� ெப�� அ�சய�தா�.
அவர� ஆறாவ� ��தக��� ெதாட�க��� மாய உல�� ம�����, ேஹா�ேவ���
ெஹ�மா�ட�� ேப�வ� ேபால ஒ� உைரயாட� இ����. இ�த� ப��ைய�தா� அவர� �த�
��தக��� ெதாட�க ப��யாக எ�����தாரா�. இர�� ��தக�க���� ந��� ப��
வ�ட�க� ம��� ப�ேனா� ���ய� வாசக�க�. இ�த ���ரண�தா� ேஜேக ெரௗ����
அள�ப�ய சாதைன.
இ�த அ��ய உல�� ெப��பாலான �ஷய�க� நம�� ஏ�ெகனேவ ப��சயமானைவேய.
�ைட�பக�ைட�� ஏ�� பா�� ஒ�ைற�ப� வ�சக ��ய��ழ�க� ஐேரா��ய ெதா�ம�
கைதக�� பா���ேறா�. அ�த �ைட�ப� க�ைடைய ைவ�� மா���க உல�� �����
�ைளயா�ைட வ�வைம��றா�. அேத ேபால Elfக� என�ப�� ��� �சா�கைள மா���க�க��
அ�ைமகளாக கா���றா�. அ�த அ�ைம உல��� �ர� ெகா��க ஒ� அைம��
உ�வா�க�ப��ற�. ெட�� ஹாேலா�-2 �வ�க��� டா���� க�லைறைய� கா���ேபா�
‘�த��ர எ�ஃ�’ எ�� கா���றா�க�. எ�ஃ�க� ேபால கா���க�� ஒ�வைக அ�ைம�
ச�க�தா�. ���ேகா�� வ��ைய பராம���றா�க�. மா���க�க���� ேதைவயான பல
உ�னத சாதன�கைள ெச�� ெகா���றா�க�. ஆனா�� அவ��� �தான த�க� உ�ைமைய
���� ெகா��ப��ைல. ஒ�சமய� ம�தனான ஹா� பா�ட� கா��ைன �ம�� ெச�ல அ�
அவைன எ�ளலாக பா����. ஒேர கா���� அ�த வரலா��� ��ன�ைய பட��� கா��
���றா�க�. ��க�� க��� �ராக� ��ய ம� ஓைச�� பய�� ந����ற�. �ன�க�
கைதக�� ேத�� பா��தா� அத�கான �� �ைட�க� ���. இ� ேபா�ற அ��சர� வரலா�க�
இ�த� பட��ைன� பா���� அ�பவ�ைத உய����ற�.
அ�மா��யான ஒ� �ராக� ேம� ஏ� ஹா� ேபா�ட�� ந�ப�க�� ���ேகா��
வ������� த��� ெச��றா�க�. பல நா�க� க��� ேபாட�ப�ட �ராக� ���ேகா��
வ������� த�����ேபா�, த�மா� த�மா� பற�ப�. ந�ல யதா��தமான �ராஃ���37

(நைக�ர�).
அ� ேபால உ�� உ���க�, அைர அர�க�க�, ரா�சத �ல��க�, ெகாைலகார மர�க�, ம�
ச�த���� பய�ப�� �ராக�க� எ�� பல ����ர�க�. எ�லாவ����� ஒ� ��ன���,
ெபா��� இ���ற�.
இ�த ����� ெபா��தமான Grand Finaleஆக அைம�த�தா� மரண ேதவேனா� ���
சேகாதர�க�� கைத. �த� நாவ�� வ�� ‘க����� ெத�யாததாக’ ஆ��� மா���க
ேபா�ைவ, ேவதா���� ர��ன�க� ேபா�றைவகேளா� ஒ� ஆக�ெப�ய ம��ர�ேகாைல
(Elderly Wand) ேச��� மரண ேதவ�� ��� ��த� ப��க� ஆ�ற�. இவ�ைற ப��களாக�
ெப�� ��� சேகாதர�க�� அவ�க�� ச�த�க�� எ�� ஹா� ேபா�ட��� ஒ� ெதா�ம
வரலா�ைற ேச���றா�. இ�த� ெதாட��� இைத �ட �ரமாதமான ��� அைமயா� எ��தா�
ெசா�ல ேவ���.
���, ��-ேர, �����, ���� ேடார�� எ�லாவ�ைற�� தா�� �ேய�ட��� ம�கைள
இ��க பய�ப��த�ப�� உ��யாக 3D அைம�� ��ட�. ம�றப� ஹா� ேபா�டைர
��ப�மாண��� பா��ப�� ெப�ய உவ�ேப�� இ�ைல. அ��� ேப�ேம� (ேநால��
இய�க���) ேவ� 3D�� வ��ராரா�.
ப�� வ�ட�களாக ஹா� ேபா�ட� பட�க�� ந���� ேட�ய� ரா���ஃ�, �ப�� ����,
எ�மா வா�ஸ�, ��ேக இ�லாத ரா�ஃ� ஃ��� ேபா�ேறா� இ� ேவ� ��ய பா��ர�க��
வ��ேபா� எ�ப� இ��க� ேபா�றேதா… ��ட�த�ட ெமா�த கா���ைக�ேம 8 பட�களாக
எ�த மா�ற���� பா�கா�� வ�த� �ய��தா�. ட���ேடாராக ந��த ஹா�� ம��� 2
பட�க��� அ��றமாக இய�ைக எ���ட, ைம�ேக� ேக�பா� ���ய 6 பட�க��� ந���
ெகா������றா�. ெரௗ�� ெசா�வ� ேபால ட���ேடா� பா��ர� ��ட�த�ட கதா��ய��
ப��பாக கைத�� உல��ற�. கைத வளர வளர ட���ேடா� பா��ர�� ப��ப�யாக ��ய
ப�னாம�க� கா�� இ���� ���� �ரா� ச����� ஹா��� ஆ�ைய த��தா�� ெகா��
அவைன ���� உ������றா�.
இ�த� கைத� ெதாட�� �ற�� எ�னெவ�றா� ஹா� ேபா�ட��, ��னா�� லா��
ேவா��ேமா�டாக
அ�ய�ப�ட
டா�
�����
ஏேதாெவா�
இைழ�னா�
�ைண�க�ப����பவ�களாகேவ இ���றா�க�. இ�த உ�� கைதைய வள���வ��
கதா��ய��� �ைறய உத� ெச��ற�. இ�த� பட���� �ேந� ெகா�ல�ப��ேபா� ஹா�
ேபா�ட� ேக�ட� �ஜ�கா�� ேபால ச�யான சமய��� ஆஜரா� �ேந��� க��� ��ைய
ேசக���� ெகா��றா�.
ப�ெதா�ப� வ�ட�க��� �றகான ஹா� ேபா�ட�, ெஹ��ேயா� �ராேகாெவ�லா� ���
�ராமா�க�� ஓ�� ெக�ட� ேபா�ட ��வ�க� ேபாலேவ இ���றா�க�. இ�ேக ெகா�ச�
�ராஃ��� ெச����கலா�. அ�ல� ப�ெதா�பைத ப�� வ�டமாகவாவ� �ைற����கலா�.
அ�ெபா������ அ�த அ�சய அ��ய உலக� அைம�யாக இ���றதா�. அ�தா� ேசாகமாக
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இ���ற�. அ�த உைட�த ம��ர�ேகாைல� ப��ேயா, கா��ேல ெதாைல�த இர��ன� க�ைல�
ப��ேயா யாராவ� ெத��� வ�� ெசா�ல� �டாதா?
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ராவண�� �வ��

அ�நாயக பட�க� எ�றா� உடேன நம�� �ைன��� வ�வ� ���டஃப� �� ( Christopher
Reeve) ந��த ‘��ப� ேம�’தா�. ேப�ேம�, அய�� ேம�, ஃப�டா��� ஃேபா� ேபா�ற பல
அ�நாயக�க�� இ�த �ரப�ச�ைத �ய ச��க�ட���� அயரா� பா�கா��� ெகா����க,
இ��ய அ�நாயகனாக ��ய அவதார� எ������ற� G.One. ‘�வைன’ ச�ேற �ைட�ஷாக
���� ெபய������றா�க�. Good One எ��� ெசா�லலாமா�.

ந�ம ��� ேராேபா ேபால ெர�� ��� எல������ உ��, ெநா�க�� ��தக�கைள
உ�வா��, க��ைத �� வ�டமாக ����கா��� எ�ைமயான ேராேபா இ�ைல. �ல
��சார�தா� உ�வா�க�ப�ட ��ேயா ேக� ��ப� �ேரா. �ல� க�கேளா�, ேர�ேயஷ�
�ெராெஜ�ட�, பவ� ெப��, �சன�� �ரா����ட� எ�� ஏக���� ெட��க� ஆழ�ேதா�
வ�வைம�����றா�க�. எ�ன ெச�வா� இ�த G.One? பவ� ஷூ�க�னா� அ�ப�ேய பற�க
����… அ�தர��� ��க ����… ஆ��� ேம��� ஃேபா��னா� அ�ர�யாக ச�ைட ேபாட
����… உல�� எ�த �ைல��� வ� க�����க ����… க��ைம�பத��� பற��
��வா�… அதாவ� அ�த��யானமா� ��வா�… எ��கால�ைத உண��� ெசா�ல ����…
இ�ப� எ�தைனேயா ச��க� உ��. எ�லாவ����� ேமலாக இதய� உ�� (HART Hertz40

Advanced Resonance Transmitter). அதனா�தா� அ� Good One (G.One) ஆக
அ�ய�ப��ற�.
ஆனா� வ�லவ��� வ�லவ� ைவயக��� உ�� எ�ப� ேபால எ��யாக ராவண�
உ�ெவ���றா�, Ra.One (Random Access One) எ�ப�� ���கமா�. இ�ெனா� ேகாணமாக
‘ராவ�’�� உ�ச��ைப�� ���� கா���றா�க�. �வைன �ட ராவ� எ�த வைக��
மா�ப�����றா� எ�ற �வர�கைள இ��� ெவ��ட��ைல.
ராவ���, �வ��� ��ேயா ேக�க����� Cyber Punk �ைட�� �க� உல���
வ�����றா�க� ேபால. இ�த ��ேயா ேக�க� உ�வா��� ��ண�, ேஷக� ��ரம�யனாக
(ஆ�. த�� பா��ர�தா�) ஷா�� கா� ந��க, (அவேரதா� �வ��) அவ�ைடய �றைமைய
தவறான பாைத�� உபேயா��க ��ட� ேபா�� ராவணனாக அ�ஜு� ரா�பா�. த��
��ரம�ய���� ப�சா� மைன�யாக ேசா�யா பா��ர��� க�னா க��.
ஒ� nerdy geeky dorky-ஆக இ���� ேஷக��� த� மகைன கவர ��ய��ைல. ��ப� �ேரா
�வனாக மா� அவைன கவர ��ட� ேபா��றா�. அத� �ைளவாக எ�னெவ�லா� நட��ற�
எ�பேத கைத எ�� இைணய��� பல தள�க�� �ல� அ�ய ���ற�.
ஷா��காைன ���பான இைளஞனாக Fauji, ச��க� ேபா�ற ��� ெதாட�க�� பா��த ேபா�
�க�� ������த�. ஆனா� ��மா�� அவ�ட���த ந�க� மைற�� ேபா� ெப�ய �டாராக
ம��ேம எ������றா�. இ��� ஆ��காைன ��சாக �ைர�� பா��க ���ற�. ஷா�� ச��
ச��பைடய�தா� ைவ��றா�. அவ�ைடய �� ேப��க��, �ழா�க��, ேக� ேஷா�க��
ெத���� ���சா��தனமான நைக��ைவ �க�� �����.
��ட�த�ட 4 வ�ட�களாக ரா.ஒ�ைன �ைர�� ெகா�� வர அயரா� பா�ப��றா�. ெம���
ேபா�, வய� ��� ேபான உ�வ�ேதா� அவ� ���� வ��ேபா� ‘இ�த ேதா�ற�ைத ச�ெச�ய
எ�வள� நா� �ராஃ��� ெச�ய�ேமா’ எ�ற ச�ேதக�� ஏ�ப��ற�. �டேவ ��ேயா
ேக�க�, �ரேமா�க� எ�� பல �ைனக������ இ�த� பட�ைத ���மா�டமாக க��
எ����றா�க�. �ேரா�� த�� ���ல�, த�� ட���, ர���� ேதா�ற� எ�� த��
ஆ�ய�ஸு�� ெந��கமானதாக இ���� என �ைன��ேற�. பட�ைத� ப�� ெப��
எ��பா��� �ள������ற�.
இ�த த�� / ப�சா� ��மண� த�ப� இ�� ��மா�� எவ���� காெம�க�� ஒ��. அ���
த�� எ�றா� ‘அ�ேயா…’ (ந��: ெம���) என� ��� ெகா�� ஒ� ஐய� ைபய� /
ெபா�ைண� கா��வா�க�. அப�ணாெச� பட�க�� தவறா� ஒ� த�� பா��ர� வ�� ���.
இ�த� பட��லாவ� ���ல�காக இ��தா� ம����யாக இ����. அ�ப� இ��கா� எ��
உ��ண�� ெசா��ற�.
ேபா�ட�, ம��� �ெர�ல�க�� இ���ேரஷ� ப�� இ�ெபா�ேத ஆ�கா�ேக ��ப���
எ����டா�க�.
அ���

‘��தாரா’

பாட��

வ��

ஒ�

��ெவ��

அ�ப�ேய

ஒ�

ெஜ�மா�ய41

�ள�பர������
(அ�ெஜ�ைட� ஃப��ேடஷ�
ஆஃ� த �ய�� இ�ேப��)
��டதா�.
பட� ெவ�வ�த��� இ���
எ�னெவ�லா�
‘உ�வ�’கைள
க�����க� ேபா�றா�கேளா.
ேநால��� சவா� ���
அள��� அ�நாயக� படமாக
வரா��டா��, சராச���
ேமலான அ�பவமாக இ����
எ�� எ��பா��கலா�. ��சய� பா��க ேவ��ய பட� எ�� ���� ைவ�����ேற�
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�ைரயா

‘The Stoning of Soraya‘ பட�ைத எ�தைன ேப� பா�������க� எ�� ெத�ய��ைல. இ�
பா��பதாக இ��தா� இ�த க��ைரைய த�����ட��. ெவ� கால� ��� பா��த பட�.
எ�ேகா அ� ஆழ������ ������ ெகா�� வ�� �ைன�க� இ�� வா��ைத வ���
வ�� ����றன. ��கா�� �ைன����� எ���ேற�. �� கா� �����யா உத��ட�.
‘�ைரயாைவ க�லா� அ��த�’ ேபா�ற பட�க� ஒ�வைக டா��ெம����தன� ெகா�ட�.
ஆனா� இ� டா��ெம��� அ�ல. ெகா�ச� தர�க�, ெகா�ச� க�பைன, ெகா�ச�
�ைகப���த� எ�லா� கல��தா� இ�ப��ப�ட பட�க� உ�வா��றன. இத� அழ�ய�
ச�ேற மா�ப�ட�. இரா�ய �ராம�ைத, அத� ம�கைள, அவ�க�� வா��ைகைய க���ேன
ெகா�� வ�� ����னா��, அத� உ��ைறயாக ெப�ண�ைம�தன�ைத ெவ��பைடயாக
அத� ��ர��ட� �� ைவ��ற�.
‘���பாேய’ (Kuhpayeh) எ�ப� இரா��, �மா� ஐயா�ர� ேப�க� ������� ��னெதா�
�ராம�. வ�ேயா� ேபா�� ப���ைகயாள� ஒ�வ�� கா� ம�க� ப�ண அ�த ஊ������
ெம�கா���ட� உத� ேவ���றா�. கா� ��ேப� ஆ�� கால இடெவ��� அ�த
ப���ைகயாளைர ‘சாரா’ (Zahra) எ��� ெப�ம� ச����றா�. அவர� உ��ேயாக� ப��
ெத��த��, �ல கால� �� த�க� ஊ�� �க��த ஒ� ெகா��ெகாைலைய� ப�� ெசா��றா�.
ப���ைகயாள�� சாரா ெசா�ன கைதைய ேட� ��கா�ட�� ப�� ெச��றா�. அ�தா�
‘�ைரயாைவ க�லா� அ��த�’.

சாரா�� ம�மகளான �ைரயா ஒ� சாதாரண ���ப� ெப�ணாக, கணவ�, நா�� �ழ�ைதக�
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எ�� ெப��பாலான த� வா��ைகைய அ��ப���� ெகா�ட இள� தா�. கணவ�� ஆ��க
ேபா���, ஆ� ��ைளக� ேம� �ர�ேயக பாச� கா��வ��, அவைள� ���னா�� அைத த�
வா��ைக�� ப��யாக எ�� ஏ��� ெகா��றா�.
�ைரயா�� கணவனான அ��� ஒ� அ���ட� அ���ற�. ப�னா� வயேதயான ஒ� இள�
ெப�ைண மண��� வா���. அ�� ஒ� ��ன ��க� எ�னெவ�றா�, �ைரயா�� �வாகர��
இ��தா�தா� அ�யா� அ�த அ���ட�ைத அைடய ����. அ��� தன� ைபய�கைள
த�ேனா� ைவ��� ெகா�ள �����றா�. ேபா�� ேபா�� ெப� ��ைளகைள ைவ���
ெகா�� அவ� எ�ன ெச�ய?
�ைரயா��� இ� வா��ைக �ர�ைனயா�ற�. �வாகர�� ெச����� அ�த �ராம��� எ�ன
�ைழ�ப�? அ��� ெப� ��ைளகைள ம��� ைவ��� ெகா��? பாச�, �த��ர�, ��வாச�
எ�லா� தா�� அவ��� அவ�ைடய வா��ைக�� பா�கா�� ெப�ய �ர�ைனயா�ற�.
அவ� �ைன�தப�ேய ஊ� தைலவரான ��லா�� அ��� சா�பாக அவ�ட� ேபர� ேப��றா�.
�வாகர���� ஒ��� ெகா�டா� ந�ல எ��கால�� த��ைடய ‘�ர�ேயக’ பா�கா���
உ�தரவாத� எ�� �ைரயா��� வைல ����றா�.
�ைரயா ஒேர ��வாக இ���றா�. ேவ�டாத கணவேன எ�றா��, எ�காரண� ெகா��
‘���ப�’ அ���� பா�கா�ைப அவ� ����தர ��யா� எ��றா�. மைன�ைய இழ�த
வயதான ெம�கா���� மகைன பராம����, அவ��கான சைமய� ெச�� ெகா����, ���ல
ேசைவக�� �ல� ��� பண� ஈ�� த� கா�� ��க �ய����றா�. தன�� ��தைல��
தரா�, த�ைன ��வ�� சா�����காம� அட� ����� மைன�ைய ப�வா�க அ��� ந�ல
வா��� வா���ற�.
ஒ��ைற ேவைல ெச�த கைள��� ெம�கா���� ���� க���� ச�ேற க�ணய��றா�
�ைரயா. ��ன� அைதேய அவ�க���ைடயான உைரயாட�� ������றா�. அ�த
உைரயாடைல ேக�க ேந��� அ�, அைத அ�ப�ேய ���� தன� மைன��� நட�ைத ேம�
ச�ேதக� இ��பதாக ��லா�ட� �கா� ெச��றா�.
இரா�ய ச�ட�ப� ஒ� ெப��� நட�ைத ேம� ச�ேதக� எ�ப� �க� ெப�� ��றசா��.
�த�� உட�பட ம���� ��லா, அ��� ��றசா���� சா�� ேதைவ எ��றா�. கணவைன
இழ�த சாராைவ ‘பா�கா�பாக’ ைவ������ ஊ�� தைலவ��� அ��� ேபா��
���க��ைல. சாரா அவ�ட� �ைரயா��காக ம�றா��றா�. ஆனா� ��லா ம��� அ���
��ட�ப� யா�� �ைரயா��� எ�ராக சா�� ெசா����டா� அவரா� ஒ��� ெச�ய
��யஅ�. மைன� இ�லாம� த�யாக �ழ�ைதைய வள���� ெம�கா���ட� ேபர�
ேப��றா�க�. ‘எ� க���� �ைரயா உற��னா�’ எ�� அவ� ெபா��� ஒ��� ெகா�டா�,
�ைரயா�� ேம� நட�ைத தவ�யவ� ��ற�ைத ��ப����டலா�.
அ� ம��� ��லா�� ஏ�பா���ப� எலல� நட�க �ைரயா�� தக�பனா���� ெச��
ெசா�� �ட�ப��ற�. எ�லா���� ��பாக �ைரயா�� ��ற� ����க�ப��, அவ���
‘அ�த’ த�டைன�� வழஙக� ப���ற�. க�லா� அ���� ெகா�ல�பட ேவ��� எ��.
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இத�க��ற� ஒ� இ�ப� ��ட���� �ைரயாைவ ‘அ�த’ த�டைன�� எ�ப�
தயா�ப����றா�க�, ம��� எ�ப� அ�த த�டைனைய �றேவ���றா�க� எ��
�லாவா�யாக கா��ப����றா�க�.
அரசாங� பா�காவல�களாக இ�வ� வ�� ேசர ஊ� ம�க� எ�லா� ஒ�� �� �ைரயாைவ க��
இ���� ெகா�� ஊ� ந�ேவ த�டைன �றேவ�ற�ப�� இட���� ெகா�� வ��றா�க�.
இ��� ஆழ���� �� ெவ�ட�ப� அ�� அவ� இற�� �ட�ப�� �� �ட�ப��ற�.
����� அைர வ�ட���� ம�க�, ஆ�க�, ெப�க�, �ழ�ைதக�, வயதானவ�க� எ�லா��
ஒ�� �� ���றா�க�.
அ�ெபா�� ஊ� ஊராக ெச�� ��ைத� கா�� �ைழ��� �� ஒ��� அ�த ஊ��� வ��ற�.
��ைத� கா��பவ� உர�க �ளமபர�ைத ��யவாேற வ��றவ� இ�த த�டைன �ைறேவ���
கா��ைய� க�� அைம�யா����றா�. அ�த ��ைதைய �ட இ�த ��ைத இ���
�வார�ய� எ�� �ைன�தாேரா எ�னேவா…
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�த� அ�யாக �ைரயா�� தக�பனா� ஒ� க�ெல��� ���றா�. அ� �ைரயா ேம� படாம� ��
த�����ற�. உடேன சாரா ��லா�ட��, ஊ�� தைலவ�ட�� �ைற���றா�. �� த��ய�
ெத�வ ச��ைஞயாகேவ பா��க ேவ���. �ைரயாைவ த���பைத கட�� ���ப��ைல
எ�� ெசா��றா�. ஆனா� அ��த வா���� அ�பா ச�யாக �ைரயா�� ேம� க�ெல���
���றா�. ெதாட��� தன�� வச�படாதவைள ��லா��, த�ைன �ற�க���
��ைமப���யவைள அ��� க�லா� அ���றா�க�. �ைரயா�� ைபய�க� ைக���
க�கைள� ெகா��� எ�ய� ெச��றா�க�. அ�பா�� அ��த ப��பாக இ���� ��த மக�
உ�சாகமாக அ�மாைவ க�லா� அ���றா�. �ற� �ழ�ைத மன� உ��த மன� கல��
அ��றா�.
ஒ�ெவா� க��� ந� ேம� ���ற�. ெகா�ச ேநர��� சடசடெவன பல க�க� ந�ேம� வ��
���தவ�ண� இ����றன. அவ� இற���வைர. �ைரயாேவா� நா�� ��க� ��க வ�யா�
���தப��� இற��ேறா�.
இ�ெபா�� கைத �க�கால���� வ��ற�. அ�த ப���ைகயாளைர சாரா ச����� ேப�வ�
ெத�யவ�� ��லா�� ஊ��கார�க�� ெம�கா���� கைட�� வ��றா�க�. ப���ைகயாள�
த���தாரா? �ைரயா�� கைத எ�ப� ெவ� உல��� ெத�ய வ�த�? �ைர�பட��� இ���
கா��க�� இ�ேக��க��� ப�� இ����ற�.

�ைரயா�� ந� ெந���� ��� �த� க� பல கால���� எ� தைல�� ���த வ�ண�
இ��த�. இ�த� பட�ைத� ப��� ேபச �ைறய இ���ற�. ஆனா� இ�த� பட� ெவ��ப����
தா�க�ைத வா��ைதகளா� ம��� ெசா���ட ���மா எ�ன?
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அைம�யான ந�

நா� எ��ெகா�ட ந�க� �க ெசா�ப�. ஆனா� பல ந�கைள அைவ உ�வா��� ெச�ற
வரலா���காக ெத��� ைவ�����ேற�. ெத�� ப�கமாக வைள�� ஓ�� ‘ெச��� ேஜாசஃ�’
ந�ையேயா, ��க� ெமேமா�ய��� எ���, கைரேயாரமாக ��ரா��யாக இ��த
ெவ�ைள�கார த�ப�ய� ர��த ெபாேடாேமா� ந�ையேயா, அவ�ைற� பா����ேபாெத�லா�,
இ� எ�த ��ேடாதர�� தாக�ைத ���க ஓ�வ������ எ��� ேதா���. எ�த
�ேளா�(Clovis) த� ��ேதாைர� கைட�ேத�ற ������� �ரயாைச�ப�� ெப�� த�த
ந�ேயா.
�ல�ைத ைக�ெகா�ள ���� அள��� ம�தனா� ந� ேம� ஆ��க� ெச��த ��வ��ைல.
�ல�ைத இர�டாக ெவ�� �� ேபா��ேபா�� ச�, அைத ���� இைண�க ��ப��ேபா��
ச�, அத�� ெமௗன சா��யாக ந� ஓ�� ெகா�ேட இ���ற�. அ�தைன ேவதைனக��,
�ைன�க��, ஆ�றாைமக�� ந��� ேபா��� அ��� ெச�ல�ப�டா��, ���� ேவ�
வ��� அவ�ைற ெகா�� வ�� ெகா������ ேபா�ற� இ�த ��.
பா��தா�� இ���� ப�சா�� ந�ேயாரமாக ஒ� ��ன��� �ராம� ‘ச���’. 1947� நட�த
இ��யா-பா��தா� ���ைன��ேபா� ச��� பா��தா� எ�ைல��� ெச����ட�.
அ����த ெப��பா�ைமயான ���ய ���ப�க� இ��யா��� �ல�ெபய���றன�.
ேதைவயான ெசா���கைள ம��� எ���� ெகா�� �ல�ெபய�� ���ய ���ப�க�, த�க�
��கைள, �ல�கைள, �வசாய�ைத, ஆ� மா�கைள இவ�ேறா� த�க� ���� ெப�கைள��
அ�ேகேய ஒ����க�� ��� இ��யா��� �ல�ெபய��றா�க�.
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��பா��யா� தன� ���� ெப�க�� 22 ேபைர ���� ெகா����� த���� ெச��றா� ஒ�
���ய�. இ�ெனா�வ� த� ���� ெப�கைள வ�ைசயாக அ�த ஊ� �ண��� ���க ைவ��
அவ�கைள ‘கா�பா���’ ெபா��ைப �வ��� ெச�� ெகா��றா�. எ�ேலாரா�� த����
இ��யா��� ேபாக ��யாத �ழ�. ஆனா� எ�காரண� ெகா��� த�க� ெப�கைள அ�த
ஊ�� உ�ேரா� ����ட� �டா� எ�ப� அவ�க� ேநா�க�. அ�ப� அவ�க� உ�ேரா�
அ�த� ெப�கைள �����டா� எ�னா��? அவ�கைள காஃ��க� எ�� ��ற�சா��
ெகாைல ெச�ய அேத ஊ�� ம�ெறா� ��ட� இ���ற�. ேநர�யாக �ண��� ���� சா�றாயா
இ�ைல �ர�� ��பலா� பலா�காரப��த�ப��, ��ரவைத���ளா� சா�றாயா எ�ப�தா�
அ�த� ெப�க� ��னா� ைவ�க�ப�ட ேக��.
அ�த கலவர���� அ��ற� ந� பலகால���� ஓ�� ெகா�ேட����ற�. எ�ேபா�� ���தப�
வைளய
வ��
ஆ�ஷா��ேகா,
அ�ல�
அ�த�
கைடெத���
சவர�கைட
ைவ����ப���ேகா,
அவ�ைடய
���ய
வா��ைகயாள�க��ேகா,
ஆ�ஷா��
அ�ைட����கா��ேகா ச��� �ராமவா��ைக ���சமாக�தா� இ���ற�. ஆ�ஷா���
அவ�ைடய இற�த� கணவ�� ெப�ஷ��, கன��க�கேளா� ஊைர� ���வ��
அவ�ைடய மக� ைசய��, அவ� மன��� உக�த �ைபதாைவ அவேனா� ேச��� ைவ�ப��,
அவ�ைடய ைதய� ெதா���, �ழ�ைதக��� ��-ஆ� ெசா��� ெகா��ப��தா� அவ�
உலக�. அவ� பா��� பய�ப�வ� அ�த ஊ� �ண�ைற ம���தா�. அவ� த�ைத��
உ�தரைவ ���தா� அவ� அ�த �ண������ உ�ேரா� த�� ���� ��ட��ன�ட�
அைட�கல� ���தா�. அ�ேகதா� அவ� கணவைன��, மா�� மா��க�ைத��, அைம�யான
வா��ைகைய��, அ�� மகைன�� ெப�றா�. அ�தா� ந� அ�வள� கால� ஓ���டேத. இ�
அவ��� எ�ன �ர�ைன?
1979� ��ேடா ����ட�பட, �யா-உ�-ஹ� பா��தாைன இ�லா�ய நாடாக அ�����
காலக�ட�. இரா�வ ஆ�� �ரகடன�ப��த�ப��ற�. ந��� ேபா�� �ைச மா��ற�
இ�ெபா��.
இ��யா�� லா������ �ல�ெபய��த இ� ஆ�ேராஷ இைளஞ�க� ச��� �ராம����
வ���றா�க�. ‘எத�காக பா��தா� ெப�ேறா�? அதனா� எ�ன சா��ேதா�’ எ�� ெபா��
எ�� அவ�க� அ�த �ராம��� இைளஞ�க�� கவ��ைத கவ��றா�க�. இ��ய-பா��தா�
ேபா�க�, �ழ�� பா��தா� �த��ர ேபாரா�ட� எ�� பல ��கைள �ம��ெகா����த
பா��தா��� �யா�� இரா�வ� �ரகடன� ��ய ெவ��ச�ைத ெகா���ற�.
ஆ�ஷா�� மகனான ைசய��� அ�த ��ன �ராம� ெப�� �ைறயாக இ���ற�. அவ�ைடய
கன�லக��� ��லா��ழ� இைச��, ப�� மாண� �ைபதா�� காத��, ஆ�ஷா��
கதகத��� இ��தா�� அவ�ைடய ேதட� ெதாட��� ெகா�ேட இ���ற�. ��ய ேதாழ�க��
��தா�த�க� அவ��� உ�ேவக�ைத ெகா���ற�. அவ�க� எ�லா� ��டமாக ெச�� �ைபதா
ப���� ெப�க� ப���� �����வைர உய��� க���றா�க�. ‘ந� ���� ெப�கைள
நா�தாேன பா�கா�க ேவ���?’ காதேலா� அவைன த�ைம�� ச���க வ�� �ைபதாைவ�
பா����ேபா� எ��ச� வ��ற� அவ���. ‘உன�� ெவ�கமாக இ�ைல? இ�தா� ஒ� ெப�
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நட�� ெகா��� �ைறயா?’ எ�� ஏ��றா�.

இ��ய-பா��தா� நா�க��� ந�ேவ இண�கமான உறைவ ஏ�ப���� வ�ண�, ���ய�க�
த�க� ��த� தல�க��� யா��ைர ெச�ல பா��தா� அரசா�க� அ�ம� ெகா���ற�. ச���
�ராம��� ெப�� ���ய� ��ட� வ��ற���ற�. ெசா�த ம���, அத� மண�� இ�தைன
���பானதா? ‘அ�தா� நா� வண��ய ���வாரா… இ�தா� நா� �ைளயா�ய ைமதான�’
எ�� அவ�க� த�க� ��வா�ரம�ைத ேத�� பா���றா�க�. 47� ெவ�ேய�ய ���ய�க��,
அத�� �ற� அ�ேக ��ேய�ய இ�லா�ய�க�� கைட�ெத��� ச�����ேபா� ந� ����
�ழேலா� ஓ��ற�. ‘அ�த� கலவர��� எ��ய ெப�க� யா�� இ���றா�களா இ�ன��’
எ�ற ேக��ேயா� ஜ�வ�� கைட�ெத���� வ��றா�. ஜ�வ���� ந�ப�க� ��மானமாக
ெசா��றா�க� ‘ந� ெப�க� யா�� அ�ப� உ��ட� இ��க மா�டா�க�. அவ�க�
மான�த�க�’. இ�லா�ய�க� ஆ�ேராஷமாக ெசா��றா�க� ‘எ�க� ெப�க� எ�லா��
�ச�மா�க�. இ�ப�� ேக�ப� அவ�க�ைடய இைற ந���ைகைய ேக�����ளா��வ�’.
தபா� ஊ�ய� ஆ���� ெபா��ப��ைல. அவ� த� ��வா�ரம சேகாத� ‘�னா’ைவ அ�த�
கலவர��� ெதாைல�தவ�. �� அ�த� கலவர��� த���� ஆ�ஷாவாக அ�த ஊ�� இ��ப�
அவ��� ஒ�வைக�� ���பாக��, இ�ெனா� வைக�� உ��தலாக�� இ���ற�.
ஜ�வ��ைத த�யாக ச����� ஆ��, ‘எவ� �ண��� த��� எ��க வ�வ��ைலேயா
அவ�தா� ��… அவ��காக அ�ைட ��டா�க�தா� த��� ேச��� ெகா���றா�க�’ எ��
ரக�யமாக ரக�ய�ைத ேபா��ைட��றா�.
ஜ�வ�� ஆ�ஷாைவ அவ� ���� ச���� ‘எ� சேகாத� �� எ�ேக? அ�பா இற���
த�வா�� இ���றா�… அவைள ஒ��ைற� பா��தா� ��ம�யாக க�ைண ��வா�’ எ��றா�.
���யைர த� ���� பா��க ேந��� ைசய���� அ����. அ�ெபா��தா� அ�மா��
���ல� அவ��� ெத�ய வ��ற�. த� ந�ப�க�ட� உ�ைமய� ெசா��றா�. எ� அ�மா
மா�� மத�தவளாக இ��தா�� அவ� ����தா� எ��றா�. அவைன ஏ��� ெகா�ள எ�த
தய�க�� இ�லாத ந�ப�க��� அவ� அ�மாைவ ஏ��� ெகா�ள அ�தா�� ேதைவ�ப��ற�.
எ�� அ�தா��?
ஆ�ஷா�� ந���ைகக�� ஒ��… மா�� மத�தவ���� ெசா��க��� இட� உ�� எ�ப�.
இைத அவ� ��-ஆ� வ���க�� �ழ�ைதக��� ெசா�ல, அைத� ேக��க ேந��� ைசய��
ந�ப�க��� உவ�பாக இ�ைல. இதனா�தா� அவ� இ���க� ெச�� ���வாரா���
அ����றாளா? அவைள� ேத� ���ய சேகாதர� வ�����றா� எ�� ெத��த��, அ�வைர
அைம�யாக இ��த ஆ�ஷா�� உலக� ச�ெடன மா����ற�. �ழ�ைதக� ��-ஆ�
வ����� வ�வ��ைல. அ�ைட அயலா� அவ�ட� உைரயா�வ��ைல. �ண������
யா�� �� ேச��� ெகா�� வ�வ��ைல. அவைள� ��� ஓ��ெகா����த ந� வற��
ேபா�ற�.
ைசய� அவ��� ஒ� உபாய� ெசா��றா�. ‘ஊர�ய இ�லா�தா� எ� மத� எ�� ஒ� �ைற
�ரகடனப��� அ�மா… அ� ேபா��’ ஆ�ஷா ப�� ெசா�வ��ைல. ம�நா� த��� ேச�த
�ண���� ேபா�� ஆ�ஷாைவ ஜ�வ�� எ��ெகா��றா�. ‘அ�பாைவ பா��க வா’ எ��றா�.
‘அ�பா எ�ப� எ�ைன� பா��பா�? எ�ன�தா� சாக ெசா����டாேர… அ�ெபா��49

ெச����தா� என�� ���ய ெசா��க� �ைட�����ேமா எ�னேவா… இ�ெபா�� ஒ�
���மாக ெச��� ேபாேவ�. என�� எ�த ெசா��க� ���க�ப�����றேதா… ‘ அவ� அட��
ைவ����த ேக��ைய ஜ�வ���ட� ேக�க, ந��� ����ய வ�வமாக அ�த� �ண�
அைம�யாக அவைள� பா���� ெகா�� இ���ற�.
ச��� �ராம�� தைலவ� ெசௗ��, கைட�ெத�வா�க�, தபா�கார� ஆ��, அவ�ைடய மைன�,
ச����� ��யதாக வ�� இ� இைளஞ�க�, ஆ�ஷா�� மக� ைசய�, ைசய��� காத�
�ைபதா, ஜ�வ��, ஒேர ஒ� கா���� ேதா��� ஜ�வ��� அ�பா எ�� ஒ�ெவா�வ����
ஒ� �யாய� இ���ற� கைத��. எ�ேலா�ைடய �யாய�� ஆ�ஷா�� ��ைவ
�ர�ப���ற�. அ�த �யாய���காக�தா� அவ� ��ப� வ�ட�க� கா����தாேளா. ����
ந�ேயா� ஆ�ஷா�� �ைன�க� எ�லா� ேபா�ற�.
2002� ராவ������ �ைபதா த��ைடய க���� ஆ�ஷா�� ச���ைய அ���,
அவைள �ைன����றா�. ைசய� ெப�� ���� தைலவரா� ‘பா��தா� ஒ� இ�லாம
நாடாக எ�ப� உ�வான�’ எ�� ���� உைர�க����றா�.
ந� இ�ெபா��� அைம�யாக ஓ��ெகா�����ற�.
நா� பா��த transworld �ைர�பட�க�ேலேய �க� �ற�த படமாக காேமா� பா�ைய�
ெசா�லலா�. இத� வரலா� என�� ப��சய� எ�பதா� எ�னா� இய��ந� ச�தா �மேரா�
ேச��� பய��க ���த�. ெலம� �� ேபா�ற பட�க��� இைணயான பட� என�
ெசா�லலா�.
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ஆ� கைதக�

1. ெட� அ�� ப�கைல�� Humanitarian Studies� ஆரா��� ப��� ப����
‘சசா’(zaza)-��� ஒ� ��ன �ர�ைன. அவ�ைடய பழைமவாத �த ���ப ெசா�த�க�
அவைன ��மண� ெச��ெகா�ள ��ப�����றா�க�. அ�மா, அ�பா, அ�ைத, மாமா எ��
அ�தைன ேப���� ‘��ப� வய��� ேமலா��� ஏ� இவ� ��மண� ெச�� ெகா�ளாம�
இ���றா�’ எ�� நைம�சலாக இ���ற�. The Late marriage பட��� ெதாட�க���, சசாைவ
ெப� பா��க ஒ� ����� அைழ��� ேபா�றா�க�. அ�த� ெப���ேகா ப�ேன�
வய�தா�. த� அைற�� ேப��ேபா� அவ�ைடய இளைம� கன�க�� க�பைனக��
சசா��� ���தா�� அவ� ஏேனா அவைன ஈ��க��ைல. ������ ����ய�ட�
ெசா�லாம� ெகா�ளாம� த��ைடய ெப� ேதா�ைய� பா��க இரேவா� இரவாக ஓ��றா�.
ேபா�றேபா��� ெப�ேறா�� ��� சா�ைய�� ெகா�� ேபா���வதா� அவ�க��� சசா
இர� ெவ��� த������றா� எ�� ெத������ற�.
சசா�� காத� ஜூ�� ப�� அவ�க���� ஓரள��� ெத������ற�. அவ�
�வாகர�தானவ�. ஒ� ெப� �ழ�ைத�� தா�. ேவெறா� �த ச�க�ைத ேச��தவ�. ���யமாக
சசாைவ �ட நா�� வய� ��தவ�. அ�பா�� த�ைக, அ�மா�� அ�ண� எ��
ெமா�தமாக பைட�ர��� ெகா�� இர�� கா�க�� �ள��� ேபா�றா�க�. சசா ஜூ��
����� இ����ேபா� ெமா�தமாக அவ� ����� �ைழ�� அதகள�ப����றா�க�.
சசா�� அ�மா கறாராக ‘� இ����தா�, அவைள�தா� �த�� ெகா�ேவா�’ எ��
ெசா�����றா�. அ�த கேளபர��� ஜூ�����, சசா த�ைன�ட அவ� அ�மா ேம�தா�
அ�க அ��� ம�யாைத�� ைவ�����றா� எ�� ���ற�. சசாைவ ஜூ���ட���� ����
கைட� த�ண�க�� சசா�� அ�மா��� ஜூ�� ேம� ப�தாபேம ஏ�ப��ற�. அைத� ��ட�
அ���� சசா�� த�ைத�ட� ‘எ� அ�பா ம��� உ�கைள ெகாைல ெச�ேவ� எ��52

பய���தாம� இ��தா�, ��க� இ��� <ஒ� ெப� ெபயைர� ெசா��> அவ� ���ேலேய
ப�யா� �ட������கேள’ எ�� ப�ல� ெகா���றா�.

சசா�� ��மண ���ேதா� பட� �ைறவைட�ற�. �����, ��ேபாைத�ட�, த��ைடய
��ய மைன�ைய� ப�� �க��� ேப�� சசா, ‘இவ��� ��னா� இவைள �ட அழகான
ெப�ெணா��� எ� வா��ைக�� இ���றா�’ எ�� �டகமாக ெசா�� த��ைடய �ர��
மாமா�ட� அவைள�ப�� ெசா�� எ��றா�. அவ�� ‘சசா�� அ�மாதா� அ�’ எ��
ெசா�� அவைர அ��கப��த, எ�ேலா�� நடனமாட� ெதாட���றா�க�.
பார�ப�ய �த ���ப�க��, அவ�க�� உற� �ைண��க��, பழ�கவழ�க�க��
(ெப�பா��க� ெச�ற ���� ைக நைன�க மா�ேடா� ேபா�ற) ெவ� யதா��தமாக
படமா�க�ப������றன. ��ைதய தைல�ைற��� இ�த தைல�ைற��மான ேவ�பா�ைட�
கா��ப���, ���� இ� தைல�ைற�� ஒேர ����� ச�க��பதாக கா�� ����றா�க�.
ஜூ�� ���� வாச�� மைறவாக கா�கைள பா�� ெச��ெகா�� த� ���ப��ன� எ�ேலா��
இ��பைத கவ���� சசா, அவ� ��� கத�� லா�ைக �ற�� ைவ����� உ�ேள
ேபா�றா�. அ�த ��பமான கா�� ேவ� ஒ� கைதைய நம�� ெசா��ற�.

2. ெம�னா (Malena) பட��� கைட�� கா���� கா�ராைவ� பா��� ‘வண�க�’ எ�� ஒ�
வசன� ேப��றா�. அ�தா� அவ� ஊ��கார�கைள� பா��� ேப�� �த� வசனமாக இ����.
அ�வைர அவைள� ப�� அவ� ��னா� ெபார� ‘ம���’ ேப��ெகா�� இ���ற� ெமா�த
ஊ��. ேமா�கா ெப����ெக�ேற இைழ�� உ�வா�க�ப�ட பா��ர� ேபா�றெதா�
ெபா��த�. கைத ��வ�� ெரேனேதா எ��� �டைல� ��வ� (ட�ச����� ேப�����
மா�� வய�) பா�ைவ�� ெசா�ல�ப��ற�. இர�டா� உலக�ேபா� சமய��� இ�தா���
���-�� நட��� கைத. ெச��� �ரஃபஸ�� ெப�ணான ெம�னா�� கணவ� ���ட���53

ப����றா�. ேபா� ���த� ெவ��� ெச���ட ஊேர ெம�னா��பா� இர��ப��
���ற�. ப�ைவ��ய�����, பலசர�� கைட�கார�வைர அ�தைன ஆ�க�� அவைள
வைள�க ��ட�ேபாட, அ�தைன ெப�க�� அவ� ேம� அ�ைய�ட� இ���றா�க�.
இைடேய அவ�ைடய கணவ� இற����டதாக ெச�� வ��ற�. ெம�னா�� நட�ைத ேம�
�கா�ெசா�� ெமா�ைட�க�தா� வர அவ�ைடய த�ைத�� அவைள �ராக������றா�.

அவைனெயா�த ந�ப�கைள� ேபால ெரேனேதா���� அவ�தா� கன��க��. எ�ன,
அவ�க� ேபால அவனா� அவைள இள�பமாக ேபச ��ய��ைல. அவ� த�ைம�� ேக���
பாட� ெகா�ட ெர�கா�ைட ேத������ அவ�� ேக��றா�. அவ�ைடய உ�ளாைடைய
���� ெகா�� வ��றா�. ஊ��கார�களா� அவ� ப��பா�ைட நம�� (�ைக
யதா��தவைக��) ெசா�வ�� அவேனதா�. ெஜ�மா�ய�க� ���ைய ஆ�ெகா�ள
ஊெர�லா� ஆ�� �ர�க�. ெம�னா��, த� தைல��ைய க������ ெகா��, கவ���யாக
த�ைன அல�க���� ெகா�� வல�வர, பல ஆ���ர�க� அவ��காக ேபா���
ேபா���றன�.
அ��த ���பமாக, ேபா� ��வைட����ட ெஜ�மா�ய�க� ஊைர��� ேபா�றா�க�. உடேன
அ�தைன ெப�க�� ��டா� ெம�னாைவ ஊ� ந�ேவ இ���� ேபா��, ெமா�ைட அ���,
இ���ப���� ஊைர��ேட அவைள �ர���றா�க�. ��� நா�க��, இற�தததாக
ந�ப�ப�� ெம�னா�� கணவ� ‘ஒ�ைற�கேயா�’ ����� ���� வ��றா�. ஊரா�
அவைன�� ல��ய�ப��த��ைல. அவ� த� மைன�ைய� ேத� ����வைத��
ல��யப��த��ைல.
ெம�னா�� �தான அப��தமா� காதேலா� ெரேனேதா ெம�னா�� கணவ��� ஒ� க�த�
எ���றா�. ெம�னா �� எ�த� தவ�� இ�ைல எ���, ஊரா�� வ�சக���� அவ�54

ப�யானா� எ��� எ��, கைட�யாக அவ� ெச�ற ஊ�� ெபயைர�� ������ க�த�
எ���றா�.
அ���, அ�தைன ஊ��கார�� அ�சயமாக� பா��க த� கணவேனா� ெம�னா ஊ��� ����
வ��றா�. வழ�க� ேபால கா�க� ச�ைத�� அவ�� ��� வர, ஊ��ெப�க� அவைள�
பா��� ‘வண�க�’ ெசா��றா�க�. �த��ைறயாக அவ�கைள ����� பா��� அவ��
வண�க� ெசா��றா�. பட� ��வ��, எ�ேபா�� சலசல���, இைர�ச�மா� ஊ��ேட
ெம�னா�� அவைள� ��ெதாட�� ெரேனேதா�� ைச���மா� அ�ப�ேய நா�ப�க��
��� ந� க���ேன ���ற�.

3. இ��ய மா�� �ைர�பட�க�� ���யமான ஆ�ைமக�� ஒ�வ� ரஜ� க��. �ரா நாய�,
ஃ�ரா� அ�த� பட�க�� இவைர ��க� பா�����கலா�. ேபஜா ஃ�ைர�� ச�கா-��
கணவராக ந�����தா�. ��ைப�� வ���� ��� அேராரா, மால� த�ப��� ஆ�வய�� ஒ�
ைபய�. ப�� வ�ட தா�ப��ய வா��ைக ����� �க�� ேசா�ைவ உ�டா����ட�.
ப��ைகயைற�� ேபாவைத த���க ��தக� ப��ப� ேபால, ேவைல இ��ப� ேபால எ�லா�
ெச�� த���க� பா���றா�. உ�ச�க�டமாக ைபஜாமா நாடா ப����சா� ������ட� எ��
(க����ேகாைல எ��� ஒ��� ைவ�����) மைன��ட� வா�தா வா���றா�. மால��ேகா
த�ைன கணவ� ���ப��ைலேய எ�� ச�ேதக�. வா��வாத� வள��ற�.

���� ந�ப� (அெம��கவா�) அல�பைற�� ‘எ�க� ஊ�� Swing பா���க� எ�லா�
சகஜ�. �ைணகைள மா��� ெகா�வ� ஒ� க��ச�’ எ�ெற�லா� அ����ட ����� அ�த
��� �������ற�. இ�த Swing பா���கைள� ப�� அவ� த� ந�ப� �ழா�ட�, த�
மைன��ட�, �ள�பர� ெச�தவ�கேளா� எ�� பலேரா� �வா��பைத நைக��ைவ
இைழேயாட கா��ப�������றா�க�. ர��� ேஷாேர��, ெகா�கணா ெச���
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(�ஜவா��ைக��� இவ�க� ��மண� ����ெகா�டா�க�) �ரமாதமாக ெச����பா�க�.
���� ேதட�� மா��� ம�ெறா� ேஜா�யாக ரஜ� க���, ேகாய� ���� கல�����பா�க�.
இ�மா��யானெதா� கைதைய இ�வள� ர����ப� எ��தேத ஆ�ச�ய�தா�. �ைளேம��
������ ஒ� ��ய ��னைக�� உ�தரவாத�.

4. �ரா�ேவ �ராமா�க� பா���� ஆைச எ�ேபா�� உ��. ெபா���, மன�� ஒ��
வரேவ���. ேம��, பா��� ர��க ச�யான �ைண�� அவ�ய�. ஃேப�ட� இ� த ஆ�பரா
ேபா�ற பட�கைள� பா��தேபா� இைத எ�ப� நாடகமாக நட��னா�க� எ�ப� ஆ�ச�யமாக
இ����. ஒ�ெவா��ைற�� அ�த சா���ய� உைட�� கா��ைய ெச�� கா��வா�களா?
ேட�� மாேம��� (David Mamet) ஒ�யனா (Oleana) பட�ைத� பா��தேபா� அ�த �ய��
ப�மட�கா�ய�. ஒ�றைர ம�ேநர� பட��� ெமா�த� நா�ேக ��க�. இர�ேட
கதாபா��ர�க�. ெமா�த ேநர�� வசன��ேல ஓ�� பட�. இ�த ����ைட ஒ� பாடமாக
ைவ�கலா�. அஃ�ேகா�� இ� ��வ�ேம ஒ� பாட�ைத� ப��ய பட�தா�. ���ய� ேம�
தா� �ரா�ேவ�� ந��த அேத பா��ர�ைத �ைர�பட���� ெச����தா�. அ�ப��� ெசா�ல
��யாத அ�தைன க��தமான ெப�ஃபா�ெம��.

ஜா� ஒ� �ரஃபஸ�. அவ� நட��� ேகா��� மாண�யான கேரா� அவ�ட� உத�� ேக��
வ��றா�. �த� கா�� ��வ�� கேரா�� ச�ேதக�க��, தன�� ஒ��ேம ��யாம� இ�ப�
��டாளாக இ���ேறாேம எ�ற த��ர�க��, அத�� ஜா� �ள��வ��, ந��� அவ�ைடய
மைன� ஃேபா�� அவைர� ெதாட��ெகா�வ�மாக நக��ற�. கேரா��� ஜா� எ��ய
��தக��� பல ச�ேதக�க�. பல �ழ�ப�க�. அைத ஜா�, தன�ேக உ��தான ேபரா��ய�
ேதாரைண�� �ள�க, அ�த� கா�� ��வைட��ேபா� என�� ஜா� �� ப�தாபேம எ��த�.
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அ��த� கா���� (ந��� ஒ� இ�ட��� கா�� உ��), ���� கேரா�� ஜா��
உைரயா��றா�க�. கேரா� ஜா� �� ‘ெச���� அ���’ �கா� ெகா�����க அைத�
ப��யான உைரயாட�. இ�ெபா�� கேரா�� ப�க��லான வாத�க� அ�க ���ய��வ�
ெகா�ள, ஜா� தா� �த��ர� ��தைன�� ந���ைக��ளவ� எ�� ெத��ப��த �ய��றா�.
ஆனா� ஜானா� கேரா�� பா�ைவைய� ���� ெகா�ளேவ ��ய��ைல. ��ைதய கா����
ந�ந�ேவ ஜா� ெசா�ன ‘உன��� ��ய��ைல எ�றா� அ� எ� தவ�… உன�கான உ��ைய�
த��ேற�’ ேபா�ற வசன�க� எ�லா� ஜா��� எ�ராக இ�ெபா�� ������றன. ஜா�
கேராைல �ராக��க���ைல, அேத சமய� அவைள எ�ப� ���� ெகா�வ� எ�� ெத�யாம�
�ைக��றா�. �ேகா� சமமாக ேபா�ற�.
��றாவ� கா����, கேரா�� �காரா� ஜா� த��ைடய ேவைல� ேபா���� �ைல��
அவைள ச����றா�. அேத அ�வலக அைற. இ�ெபா�� கேரா�� த� பா�ைவ�� ஜா��
அ�கார மமைதைய ���� கா��, அவரா� தன�� எைத�� ப����க ��யா� எ��
வா���றா�. ��வாக ‘ந��� அ��பைட��’ தா� �காைர வாப� ெப��� ெகா�வதாக��,
அத�� �ர�பலனாக ஜா� த��ைடய ேகா��� �ல ��தக�கைள �ல��� ெகா�ள ேவ���
எ��� �ப�தைன ேபா��றா�. அ�த ப��ய�� ஜா� எ��ய ��தக�� அட�க�. �ற�தா�
ெத�யவ��ற�, கேரா� இ�ெபா�� ஜா� �� ‘க�ப��க �ய��’ எ�� ���ன� �கா�
ெகா������றா� எ��. அ�வைர Freedom of thought ப��� ேப��ெகா����த ஜா� த�
வச� இழ�� கேராைல ����மா� �ராக���றா�. ெதாட��� ஜா� த� மைன��ட� ஃேபா��
ேபச, அைத�ப�� கெம�� அ���� கேரா� ‘உ�க� மைன�ைய ேப� எ�ெற�லா�
அைழ�கா��க�’ எ�� ெசா�ல, ஜா�� அ�தைன ப��� ேவஷ�� கைல��ேபா� கேராைல
அ����� எ���றா�. த� ைக�� ஏ�ப�ட காய�� அத� இர�த�� இ�ன�� உ�ம�த�
ஏ�ப��த, ேசைர� ��� அ��க� பா��றா�. கைட� ெநா��� த� �ைல உண���
எ�னவா��� எ�� �ைக��� ேபா� ���றா�.
���ய� ேம� ந��த �ரா�ேவ ப���� �ைட�தா� க���பாக பா��க��. நாடக
இய�க���கான �ற�த பாடமாக இ����.

5. அெம��க ெபா�ளாதார��� ெப�ய ��னைடவாக �க��த Lehman Brothers �ர�ைனைய
��ைவ�� எ��க�ப�ட பட� The Margin call. ெபா�ளாதார ஜா�க�க� எைத�� ேபா���
ப��தாம� �க எ�ைமயாக ெசா������றா�க�. ெக�� �ேப�, ெஜேரா� அய���, ெட�
�� எ�� என�� �க�� ���த பல ந�க�கைள ஒ�� ���யேத ெப�� ெவ��தா�. வா�
������ ஒ� வ���� 3 நா�க� ச�பவ�க�தா� கைதேய. ��றாவ� நா�� ���� எ�ன
�க��த� எ�� இ�த உல��ேக ெத���. �த� நா� அ�த வ���� �ேர�� தள தைலவ�,
ெக�� �ேப� த� நா�� ேநா��ற �ைலைய� ப�� எ�� வ���வ��, பட��� ����
இற����ட நாைய அட�க� ெச�வ�� கைதைய ���பா� உண������ற�.

57

அ�த இ�ெவ��ெம�� வ���� ெப�மள� ஆ��ைற�� நட��ெகா�����ற�. ���
ேமேன�ெம�� தலவைர தடால�யாக ��க, அவ� அ�வலக�ைத ��� ெவ�ேய�
ேபா��ேபா� த��ைடய ஜூ�யரான ��ட�ட� ஒ� ெமம� ���ைக� ெகா��� ‘இ�� நா�
இ�ெபா�� ெச�� ெகா������ ஆரா��� இ���ற�. �க ���ய�’ எ�� ெசா������
ேபா�றா�. அ�ைறய மாைல பா��� எ�� எ�ேலா�� ெச���ட எ�� ெகா��த �ராெஜ��ைட
எ��� ேவைல ெச��� ��ட��� அ����. Subprime �ர�ைன�� த�க� வ���� மா�ெக�
�லவர� ப� பாதாள���� ேபா�� அபாய� இ���ற�. ச�யாக கண����� பா��தா�, அ��
அ�த ெநா��ேல அ�த வ�� �வா� �ைலைய எ���ெகா�����ற�. அ�ல� எ����ட�.
அ�ர�யாக ச����க� நட�க, ��ஷ� ெஹ�, �ஃ� ��� ேமேன�ெம�� ஆ�ச�, CEO எ��
அ�தைன தைலக�� ��ய�காைல��� அ�ேக �� �வா���றா�க�.
தைல�� ேம� ேபா���ட� எ�� ����, ேடேம� க��ேரா�� இற���றா�க�.
கா��ெபாேர�க��ெக�ேற உ�ய வைக�� �த�� ‘ப� ஆ�க�’ தயா�ப��த�ப���றன.
�ற� ����� ேவைலக�. அ��த நாேள அ�தைன டா��� ெசா���கைள�� ��க
ெதாட���றா�க�. ஓ�� ம�ேநர�க�ேலேய ச�ைத �தா���� ெகா�� இவ�க�ைடய �வா�
�லைமைய� ப��ய ேப�� பர��ற�. த�ைன� கா�பா��� ெகா�ள, த��ைடய அ��ய
உ�ப��ைய ச�ைத ��வ�� பர�����ற� வ��. �ற� ந���� அ��� ஆ�ட�கைள
ெசா��, இ���� ெக�� த� இற�த நாைய �ைத�பேதா� ���ற� பட�.

6. ‘வ�றாத ந�ேய வ��� ேபா���டா� யாைர�பா��� ஆ�த� ெப�வ�’ எ�� த�க�பத�க�
�ைர�பட��� ஒ� வசன� வ�ேம, அ� ேபால ேபா�க�, ஆ��ர���க�, ச�வேதச ஆ�த
ேபர�க� எ�� நா�க� �ர��க�ப��ேபா�, UN ேபா�ற ச�வேதச அைம��க� பா��க�ப�ட
ெபா�ம�க�� நலைன ��க பா�ப�� எ�� எ��பா��க�ப���ற�. ஆனா� UN அைம���ேக
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சவா� ��ட ேக�தா� ‘The Whistleblower’. ப��மவய�� ஒ� ெப� �ழ�ைத�� தாயான
ேக�த��, அெம��க, ெந�ரா�கா�� ேபா�� ஆ�சராக ப����றா�. ேபா��யா ��தைல�
ேபா��� �ற� ‘ச�வேதச ேபா�� காவலராக’ அ�ேக ப����� வா��� �ைட��ற�
அவ���. ேபா���� �றகான ேபா��யா�� பல �ர�ைனக�� ஒ�றாக அ�ைட
நா�க����� ெப�கைள� கட��� ெகா�� வ�� �ரா�த� ெச�வ�� இ���ற�. கா���
��க�ப�� ெப�க� ேபா��யா பா�க�� ப���ய அவ�கைள ��� ெப�� இ���
ேவ�யாக, உ��� ேபா�� ம��ம�லா� ச�வேதச அைம� கா��� அைம��ன��
ச�ப�தப�����றா�க�. பா�� ெர�� ெச�� மா��� ெப�கைள ���� அ�த பா� நட���
��ட��டேம ���� அ������றா�க�.

ஒ� ெர��� மா��� இர�� ெப�க�ட���� பல �பர�கைள� ெப�� ேக�� அவ�கைள
UN ேபா�� ஆ� ஒ�வைர எ���� சா�� ெசா�ல தயா�ப����றா�. ஆனா� அ�கார�ைத��,
அைம�ைப�� எ���� ஒ��� ெச�ய ��யாத �ைல�� ‘ச�யான ேப�ப�க� இ�ைல’ எ��
அ�த� ெப�கைள பா�ட� தா�� உ�ைர�� ெகா�� ����ட ேபா��யா ��� ெச��ற�.
வழ�க� ேபால ேபா�ஸா� அ�த� ெப�கைள பா�ட� தா�டாம� கா��� ப���ேல ெகா��
�ட, மாஃ�யா ��ப� அவ�கைள ���� ைக�ப�� த�க� இட���� ெகா�� ெச�� டா��ச�
ெச��றா�க�. இ� யா�� ேபா�ேஸா� ேபச� �டா� எ�பத�� ��மா��யாக அ�தைன
ெப�கைள�� அ�த ‘�����த�’ கா��ைய� பா��க ைவ��றா�க�.
ேக�� �டாம� அ��த��� பல ெப�கைள ேத�� ���� சா�� ெசா�ல ைவ��றா�. ஆனா�,
ேபா��யா அர� அ�தைன ேக�கைள�� ஒேரய�யாக �����ற�. இ�ெனா� ெர���,
அ�த� ெப�கேள உ��� ேபா�ஸு�� பய��ெகா�� ‘த�க��� எ�த� �ர�ைன���ைல’
எ�� ெசா�� ப���� ெகா���றன�. �த�� சா�� ெசா�ல தயாராக இ��த ரயா உ�பட.
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‘க��ைட��’ ெர�� �����ட, பா� ஓன� ரயாைவ ��� கா��� ������றா�. ெபா��க
��யாத ேக�� ஒ� ெப�ய க��ைரைய தயா� ெச�� UN க����, ம�த உ�ைம� கழக�
எ�ெற�லா� ெம�� அ��ப, அவைரேய ேவைல����� ��� ���றா�க�. அெம��க
அரசா�க� ���ய� கண��� ேபா��யா�ட� கா��ரா�� ேபா����பதா�, இ�த ம�த
உ�ைம �ற� ப��ெய�லா� ெவ�ேய� ெத�ய� �டா� எ�� �� மைற�� ���றா�க�.
கைட���, ேபா��ய அர�� இ�ட�ென� அஃேப�� அ�கா� ஒ�வ�� �ைணேயா�
ஆதார�கைள ைக�ப�� ����� ெகா���றா�. ப���காக UN ேம�� ��ற� சா���றா�.
�ைளவாக, ேபா��யா����த அ�தைன �� ���� அைம��க�� �ல��� ெகா�ள�பட,
அெம��க அரசா�க� இ�ன�� அ�ேக �ஃெப�� ஒ�ப�த�கைள ெதாட��� �ைறேவ���
ெகா�����ற�. எ�லா �ைர�பட�க�� “They happily lived ever after” எ�� ��வ�ைல.
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மா�ட�

��வய�� �ல வ�ட�க� ���தாசல��� இ��ேதா�. அ�ெபா�� ப��த ப����
ெப��பா�� ெப� ஆ��ையகேள. அ�தைன ‘��’க����ைடேய ஒேர ஒ� ��ட�
‘மா�டராக’ இ��தா�. அவேர ெஹ�மா�ட�� �ட. ‘மா�ட�’னா அ�ப� ெகா�ச� ட����தா�.
அ��ற� ம�ைர�� ப���� ேபாெத�லா� ப���� ‘மா�ட�’ �ழ�க��� இ�ைல.
�����ேபா� ‘சாஆஆ�’ எ��� ம�றவ�க�ட� ������ேபா� ‘வா��யா�’ எ�ேற ெசா��
பழ�க�ப�டா���ட�. PT மா�டைர� �ட ‘யா�டா உ�க �� வா��யா�’ எ��தா� ேக���
ெத��� ெகா�வா�க�. வ��நாயக� எ�� ஒ� கரா�ேத மா�ட� எ�ேபா�� அ���
இ��கமான ச�ைட�காக ஞாபக� இ���றா�.
ெப�க���� இ����ேபா�தா� Toastmasters Club ப��� ேக���ப�ேட�. ஆ�. என���
அ�த ச�ேதக� இ��த�. ‘��ரா�கா ச�கர க��யா’ ேபா�� � மா�ட�, ��� �ெபஷ�
�ேரா�டா மா�ட� எ�� ெத��� ைவ����த என�� �ெர� ேடா�� ேபா�� மா�ட�க���
ச�கமா எ�� ேதா��ய�. இ�ைலயா�. Toast எ�ற� ெசா���� ‘�ரபலமான’ எ��� ஒ�
அ��த� உ�� – He is the Toast of the Town எ��� ெசா�ல�ப�வ� ேபால. ���யமான
�க���க�� �ழா நாயக�கைள �க��� �ல ��ட�க� ேப�வைத (ஞாபகமாக ைக��
ஷா�ெப�� �ளா� ைவ����க ேவ���) Proposing a toast to எ�பா�க�. அ�ப�யான ஒ�
வ��� இ�த Toastmaster ச�கமான� பல ேப�சாள�கைள உ�வா��� ஒ� அைம�� எ���
ெகா�ளலா�.
���� ெத�யாத நபைர ச��ரதாயமாக அ��க�ப���� ெகா�� அ��ற� எ�ன ேப�வ�
எ�� ெத�யாம� ���பவரா ��க�? நா� வ�ய� ெச��� ேப�னா� ம�றவ�க� அைத எ�ப�
ஏ��� ெகா�வா�கேளா எ�� தய�����களா? எ�த தைல��� ேப�னா� ம�றவ�க���
����� எ�� ேயா���� ெகா�ேட ேபசாமேல இ��� �����களா? Toastmasters அைம��
உ�க��கானேத.
ஒ� தைல�ைப� ேத��ெத���� ெகா�� ஆேற� ��ட�க��� ஒ� ��ட��� ��ன� ேப��
பழ�� வா��ைப� த��ற�. உ�க���� ப��� தர, உ�க� ேப�ைச ����� �ைற�ைறகைள
அலச, ேம�� பல ெபா���கைள �ற�பாக ெச�ய எ�� �ைறய வா���க� இ����றன.
த�ேபா� ேவைல����� இட��� இ���� �ள��� அ�வ�ேபா� ஓ�� சா�பா�� ேபா��
‘வ�� ேப�� பழ�’ எ��றா�க�. ச� எ�� ேபான மாத� ச�க��� உ���னரா� ��ேட�.
ேப�வேதா� ம��ம�லாம�, ம�றவ�க�� ேப��� இல�கண� �ைழ, ‘ஆ�.. ஊ��…’ எ��
ேப�� வராம� கா�� வ�� த�ண�க�, ேப�� ேநர�, ேப��� தர� எ�ெற�லா� எைட ேபா��
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ேவைலக�� எ��� ெச���க� எ�� ஊ����தா�க�.
�த� ச����� ‘Ah Master’ எ��� ப�ைய ஏ��� ெகா�� ெச�ேத�. ேப��� இைடேய
தட�கலாக, ��தைனேயா�ட� தைடப��ேபா� இ�� �ர��� ெபா���லாத ெசா�கைள� ப��
���ெப��ப�. ‘ஆ�! அதா�க, நா� ெசா�ேன�ல, இ�ப இவ� ெசா�றாேர, அ���� அேத
�லைமல, இ�ப ��கேள ெசா���க’ எ�� இ�� �ர��� ெகா�ேட ெச��� ேப�சாள�க��
உ��. அவ�க�ைடய ேப��� ‘இ�� �ர���’ ெசா�க� எ�தைன உபேயா��தா�க�. எ�தைன
�ைற உபேயா��தா�க� எ�� ����� ெகா�� அைத ெதா��� அ���� ந��ர� ேவைல.
��மா ெசா�ல��டா�. அ�ைற�� ேப�ய அ�ம� அழகாக ஆ�ெறா��காக ேப�
������டா�. ந��� ஒேர ஒ� ‘Ok… ‘ எ�� ேதைவ��லாம� ெசா�னா� எ�� �����
ெகா�ேட� (��ன… �����ேவா�ல). அ��� ேப�ய �ய�நா�� இைளஞ� �ற�பாக ேப�
என��� ����� த�வ� ேபால �ல Filler வா��ைதக� உபேயா�����தா�. கறாரான
��ேபா�� ெகா������ காலைர� ��� ���� ெகா�� வ�ேத�.
இர�� வார��� அ��த ச���� வ����ட�. இ��ைற ேப�வத�� ஆைச���தா��, எைத�
ப�� ேப�வ� எ�� ��� ெச�யாத�னா�, Time Master எ�ற ெபா��ைப எ����
ெகா�ேட�. �ர��ைன��லாத ேவைல. நம� ப��ம�ற�க�� ‘���’எ�� ம�ய��க அைத
க��ெகா�ளாம� ெதாட��� ேப�� ெகா�ேட இ��பா�கேள… அேத ேவைலதா�. ம���
ப�� ப�ைச, ம�ச�, �வ�� �ற அ�ைடகைள ேப�சாள� பா�ைவ�� ப�மா� கா�ட ேவ���.
அ�ைற�� எ�� ஒ� அ�ம� கரா�ேத ெடமா���ேரஷ� எ�லா� கா��னா�. பா�கா�பான
இைடெவ��� அம��� ெகா�� �வ�� கா�� ம��� கா�டேவ� �டா� ��மா����
ெகா�ேட�. ��� இ�ைலயா. ந�லேவைள �����ட ேநர����� கரா�ேத ப��
ெசா�ெபா�வா����� அம��� ��டா�.
��றாவ� ������ ‘�ற�ப� பா��யா’ எ�� ேப�வத�� ெபய� ெகா�����ேட�. இ�த
வ�ட��� கைட� ச���� எ�� ��ஸா ேகா�ெக�லா� ஃ��யாக உ�� எ�� ேவ��
ெசா�����த�னா� ��ட�த�ட ��ப� ேப�வைர வ�� ��டா�க�. தைல�ேப ��காம�
இ����ேபா�, ���ட�� Srikan2 எ�ற ந�ப� ஒ� Spark ெகா��தா�. எ��� ேபா� ந�ைம
அ�யாம� ஏ�ப�� �ள�ப�கைள ப��� ெசா��� ெகா����தா�. ‘Hi Tim!’ எ�� ��
ேப��� எ��� வா��ைகயாள��� ெம�� அ����ேபாெத�லா� அவ� ெபயைர ‘Time’
எ�ேற ைட�� ��வ� எ� வழ�க�. இ� ேபால ேப��ேபா� ஏ�ப�� ெசாத�ப�க�
Spoonerism எ�� ெசா�ல�ப��. இத�� �ள�கமாக ‘Tips of Slung’ எ�� ெசா�வா�க�.
அதாவ� Slip of Tongue (நா�� தவ�த�) எ�� ெசா�ல �ைன�� அைத தவ�� ேபா� Tip of
the Slung எ�� ெசா��றா�களா�
இ�த வா��ைத���, பழ�க����� �வார�யமான வரலா� உ��. இ�ேக ஒ� வைல�தளேம
இ���ற�. ப��� பய�ெப��க�.
ஆ� ��ட�க��கான எ��ைடய க��� ேப�ைச (Icebreaker) தயா� ெச�� ெகா�ேட�.
நா��ழற�லா� ஏ�ப�� வா��ைத �ைளயா��கைள நைக��ைவேயா� ெசா�ல ேவ���63

எ�ப� ேநா�க�. நா� ேத��ெத��த �ல �ைவயான Spoonersimகைள �ல ச�பவ�கேளா�
ெதா��� ேப� ���ேத�. ந�ல வரேவ�� ம��� ஊ����� இ��த�. ஒ� �ல
��-தய�க�க� த�ர ெப��பா�� சகஜமாக ேபச ���த�.
தயா� ெச�� ேப�வ� ஒ� �ைற எ�றா� ��ெர�� ேப�� �ைற Impromptu Speech
எ��றா�க�. எ�லா�� ேட��� ��� உ�கா��� ெகா�� இ��க ஒ�வ� ெதாட���றா�
‘நா�க� ���ைற�� வ���� ேபா�� ெகா������ேபா� 422 சாைல�� �ேர� ட��
ஆ���ட�. அ�ேபா�…’ எ�� அவ� ஒ� ��ட���� அள�� ���றா�. அவ� ��ட
இட������ ம�ெறா�வ� ெதாட�� ‘AAA�� ஃேபா� ெச�ய ஃேபா�� ேப�ட� இ�ைல. டய�
மா�ற ஜா�� இ�ைல’ எ�� ெதாட��� ேபசேவ���.
இ�த கலகல ேப��� கல�� ெகா�ள ஆர�ப தய�க�ைத தா�� நா� �ைழ��ேபா� ��ட�த�ட
எ�லா�த ���ேவஷ�கைள�� ேப� ���� ���றா�க�. ��யதாக ஏதாவ� ��ைய�
க������ ேப�ைச கட��� ெகா�� ேபாக ேவ���. நா�� ஏழாவதாக கல�� ெகா�� ஒ�
அ�ர� ���ப� எ�லா� ெகா���� ேப�� ெகா�����ேற�. ேப�� ெகா�ேட இ���ேற�.
அ��� ப�ேக�க யா�� ��வரேவ��ைல. ‘ஆகேவ இ����� நா� அ��� பாட�
எ�னெவ�றா�, இ�ப� ���லா ேபா��ேபா� ெச�ஃேபா�, ஜா��ெய�லா� இ���றேதா
இ�ைலேயா… நம�� அ���� ேபச க�டாய� ஒ� ஆ� இ���மா� பா���� ெகா�ள
ேவ���’ எ�� ����� ெகா�ேட�.
�ல �வார�யமான நா��ழற�க� இ�ேக.
வ��� ந�ப� �கெர� ப�றைவ���ேபா� �ரம�ப��றா�. ‘எ�ன�பா ெச�ய �ய����றா�’
எ�� ேக�டா� ‘I am Fighting a liar’ எ�� ெசா��றா�. அவ� ெசா�ல �ைன�த� ‘I am lighting
a fire’ எ��.
ஆனா� அ�த ைல�ட� அ�லவா ‘நா� ெபா�யேனா� ச�ைட ேபா��� ெகா�����ேற�’
எ�� ெசா�ல ேவ���?
Shake the Tower – ���க� ேபான��காக ெட�ர��� ஆ��ல அெர�� ப�ற� � ம��. (Take
the Shower)
Chewing the Doors – ��� ேவைல ெச�ய�ேம��ற��காக கதைவயா க��� சா��டற�?
(Doing the Chores)
Chipping the Flannel – ���� ேசன� மா�தற��காக எ��� ��ைய� ேபா� ேநா�ட��?
(Flipping the Channel)
Lack of Pies – ஆமா�. அ�ப�� ெசா���தா� அ�த� ெப�ம� ைடவ�� ெச�தா� கணவைன.
(Pack of Lies)
Ease my Tears – ெராமா���காக Tease my Ears � ெசா�ல �ைன�� ெச��ெம�டலாக64

���ச� பா��க.
Roaring with Pain – மைழ ெப��ற� எ�பைத ஒ� ��க�கா�� சாைல�����
ெசா���ேபா� இ�ப� நா��ழ�னா�? ேக��றவ�க��� ெகா�ச� எ�த ��க� க��ேதா��
‘ப�’எ�� இ���ேம.
Driving in the Right Lane – �� மைழ�� (light rain) வ�� ஓ��� ெகா�����ேற� எ��
ெசா�வத���, வல� ப�க� (right lane) வ�� ஓ��� ெகா�����ேற� எ�� ெசா�வத���
���யாச� இ���ற��ைலயா? அ��� இ��யா�� வல� ப�க� ஓ���ேற� எ�றா�
ேக�பவ��� இ�ன�� பத�ற�.
Bean Dizzy – Dean Busyதா� ஆனா� அத�காக காஃ� ெகா�ைடைய ��� வ�ய�மா?
Dear Queen – எ�� ெசா�ல �ைன�� அ�த� ெப��� அ�பா�ட� Queer Dean எ��
ெசா����டா�? அவ�தா� Dean ேவற
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ேப�ேசா� ேப�சாக

�ைளயா��� ேபா� இ���ற�. ஒ�றைர வ�ட���� ��ன� என� க��� �ரச�க��ைன�
ப�� ப�� ெச����ேத�. அத�� �ற� ��ட�த�ட ப�� �ரச�க�க� ���� அ��த �ைல��
தயாரா� இ��� ஒ� ��� �ட ���தா���ட�.
‘ஆனா��, � ெரா���ப ேபசேற’ எ�� ெசா�� இ�த வ�ட� எ�க ��ப�� ேடா��மா�ட�
�ள��� கா�யத�� ெபா��ைப� ைக�� ெகா��� ��டா�க�. அெம��கா�� ‘�த��ர
மா�லமான’ (The State of Independence) ெப���ேவ�யா�� ஆக�ற�த District 38, Area
23� ���மா�டமான �ள���, ப�ேனா� வ�ட ச���ர��� �த� ெத�கா�ய கா�யத��
எ�பைத த��� எ�� ப�� ெச�� ெகா��ேற�. ����… ����.
ெமா�த உ���ன� எ�ேளா��ற ேக��ெய�லா� எ��� இ�ேபா? நா�ப�����
நா�ப�த�����ள�� ெசா�றைத� ேக�� ந�கலா ���கற��கா? அட! ேம�ட��� ேபாேவா�
வா�க.
ெசா�ெபா�வா��வ� த�ர, ேநர� ப���, ேமலா�ைம, ஒ���ைண�த�, ெபா�ஜன� ெதாட��
எ�� ேடா��மா�ட�� ஏராளமான �ஷய�க� க��� ெகா�ள இ���ற�. உ�க�
அ�காைம�� Toastmasters �ள� இ��தா� க�டாய� ஒ� எ�� ேபா� பா��க�.
ப��� ����� எ�றா� ைவேகா மா�� மைட �ற�த ெவ�ள� ேபால இர�� ம� ேநர�க�
எ�லா� ேபச ேவ�டா�. ஐ������ ஏ� ��ட�க� வைரதா�. ெகா�ச� ��ேன�
அ�வா��� ���� ப�� ப�ைன�� ��ட�க� ேபசலா�. ‘ஹ.. இ�����தானா’ எ��தா�
�ைன�க� ேதா���ற��ைலயா… உ�ைம�� ச��� க�னமான ப���தா�.
ஒ� இ�ப� ��ப� ேப��� ந��� எ��� ��� ‘உ����� உ�ரான � மா�ட�கேள, கா�
ேம�க�கேள… ஊ..�க��� என� ப�வான வண�க�க�’ எ�� ெகௗ�டம� �ைட��
கலா��தலாக ஆர���கலா� எ�ெற�லா� ��ட� ���� ெகா�� ேபானா�, ��� எ��
மனெச�லா� �ளா�� அ�� ஆ�, ெதா�ைட க��� ெகா�ட� ேபால கமறலாக ஏதாவ�
உளரலாக வ��. சகஜமாக �ல கால� ���கலா�.
��றாவ� �ரச�க���ேபா� ஒ� ந�ப� ‘�ரமாதமான நைக��ைவ உண���ய�யா உங����’
எ�� ஃ��ேப� ெகா�����தா�. ேந�� ப�னா�காவ� ேப�ைச ���த�ற� அேத ந�ப�
‘இ�ெபா�� உன� ஆ��ல� பரவா��ைல. ந�ல ��ேன�ற�’ எ�� ��������தா�.
அ�ேபா… நா� த��த�பா இ���� ேப�னைத�தா� ேஜா���� �ன����டாேரா? :))
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எ��ைடய �� �ரச�க�கைள� ப��ய ��ன��� ����க�� ெதா���…
1. க��� ேப��.
ேடா��மா�ட� வழ��� Icebreaker எ��� ������றா�க�. ந�ைம� ப��ய ஒ� ��
���� வைர��, அ�� நாைல�� �வார�ய ச�பவ�கைள ேச��� ெசா�ல ேவ���.
நா� Spoonerisms ப�� ஆ� ��ட� ேப�ேன�. ஆ��ல ெமா��� �ரபலமான
நா��ழற�கைள ச�ேற கைதவ��� எ� க����� �கழ�த ச�பவ�களாக ெதா��� ேப�ேன�.
ந�ல வரேவ�� இ��த�. �ைறய ேப� நைக�ைவைய நைக�� �ைவ�தா�க�. அ� ஒ�
ெவ��தா�. ஆனா� ச�� பய�� பய�� ேப�ய�� உ�ச���� ெத�� அ�க� இ�ைல எ��
உணர ���த�.
ச�ப��� ேபேயா� ப��� வ�த ���ப�ஸ (Spoonerism என� ெசா���ேபாேத நா��ழ�
Snooperism என� ெசா�வா�களா�) கெம��ைட ெவ�வாக ர��ேத�.
2. வ�வான ேப��
வ�ேவ� ேப�� அ�ல. “இ�ப��தா� நா� �ற�ப��ேபாேத அவ� எ��ல வ�றானா… ‘ைட’
க����� வ�றா�… �� ஷ���� �க�� கல�ல ைடயா�… எ�க த�� வா��யா� ரா
ேகா��த� ��டலா ெசா�வா�… நா�க�லா� அவைர ராேகா ராேகா�� ����ேவா�… எ�ன
ேகா, ராேகா�� அவ� ேக�கற மா�� ச��� �டற�… சரவண�� ஒ� ேச�ைட�கார ைபய�
எ�ன ப�ணா�னா… ” எ�� தடா� தடா� என �ரா� மா�� ேபா��டாம� ேகா�ைவயாக ஒ�
வ�வ��� இ��க ேவ��� ேப��.
வ�வான ெதாட�க�, �ற� ேகா�ைவயான
��தா��ேபா� ���க ேவ���.

�வ���க�,

இ����

�வார�யமான

One day of Excitement எ�ற தைல��� ���� ஒ� ெகா�வ���ைய ��� ைவ�ேத�.
ெகா�ச� �ைன� கல�த ப���கால அ�பவ�. ஒ� நா� ந�ப�க� �வ� ‘ெச�ய� �டாத
ெச�ைக எ�லா� ெச�� பா��ட��’ எ�� ��ட� ேபா��றா�க�. அ� �ைறேவ�யதா
இ�ைலயா எ�பைத� ப���தா� ேப��. �ஜாதா ேத�க� எ��ய ஒ� ��கைதைய��
உபேயா���� ெகா�ேட�. ெசம ெர�பா��. ேப�ைச� ப�� ப��ைர�த ஒ� ெப�ம� ‘நா�
எ�லா�� இ�த அ�பவ�ேதா� அைடயாளப���� ெகா�ளலா�’ எ�ற ���� ெசா�னா�…
அட�பா�களா… அ�ேபா அ�த வய�ல எ�லா�ேம அ�பாட�க�தானா…
3. ேநர�யான ேப��
இ� ச�� ெப�ய அர�க��� நைடெப�ற�. ஓ� சா�பா� ெகா���றா�க� எ�� ெகா�ச� ஓவ�
��ட� ேவ� அ��. த�மா�ற� இ�லாம� ந�றாக ேபச ���த�.
Get to the point எ�ப� ேநா�க�. அைதேய நா� ச�� மா�� Get to the point in 30 seconds
எ�� ேப�ேன�. ��ப� ெநா�க�� பா��� ஏ�ப��த ேதைவயான ��� அ��பைடயான67

�ஷய�க� எ�� ைவ��� ெகா��, அைவ ஒ�ெவா����� ஏ�ற மா�� ஒ��ெர��
ேஜா��க� ெசா�� ������ேட�.
இ�த� ேப�ைச� ப�� �ம���தவ� ‘ேஜா�ெக�லா� ச�… ஆனா� ��ப� ெநா��� எ�ன
சா��க ���� எ�� ெசா�லேவ இ�ைலேய’ எ�றா�. அட… ெத��சா சா�����க மா�ேடாமா
ேமட�…
4. எ�ப� ெசா�வ�?
How to say it எ�ப� அ�ெஜ���. எ�ன�ைத ெசா�வ� எ�� இைணய��� வைல��
ேத�யேபா� ‘�ைன�� ம��� ெகா��ப� எ�ப�’ எ�ற ஒ� ப�ைவ ப��ேத�. ெசம
கலா��தலாக இ��த�. அ�ப�ேய ெகா�ச� ��க��, ெப���� அ���, ெகா�ச� ��க�
ெக�ச�� ேச��� ெச�ேத�. என�ேக ����யாக அைம����த�.
இ�த� ேப�ைச �ம���க வ�தவ� �ஜமாகேவ �ைன வள���றவரா�. ‘�ைன�� ம��� ெகா��க
இ�தைன �ரமமா? இ�தைன வ�ட��� என�� எ�த �ர�ைன�� இ�ைல’ எ�� ெகா�ச�
‘உ��’ெரன �ம������� ெச�� ��டா�.
5. உட�ெமா�
ேப���ேக�ற அங� அைச�க�ட� ெசா�ல வ�த க���ைன �ற�பாக ெசா�ல ேவ���.
அ�ெபா�� ஃ��பா� �ஸ�. அைத ைவ�� ஒ� ��ய கைத ேபா� ெச�� ேப�ேன�.
ஒ� ேலா�க� ஃ��பா� �� ேதா��� ேபா� பா�� உ�கா��� இ���றா�க�. அவ�க��
ஒ�வ�ட� ேபா� ஆ�த� ெசா�����… அவ��� ஒ� ���� வா��� த��றா�
கைதெசா��. அவசரமாக �ள�ப ேவ�����பதா� அ�த பான���கான பணமாக இ�ப�
டாலைர பா� ேட��� ைவ�� ��� ெவ�ேய��றா�.
இவ� பண� ெகா��பைத� பா����ற ஒ� ����வ� ���த ஆ�, ேம�� ஃ���
ெச����டா�க�, பண��றகாக ேதா��� ேபா���டா�க� எ�� ெசா�ல ஆர���க அ�
பர�ர�பாக ���ட�, ஃேப���, ஆ��� எ�� பர� �� ���� ஃ�ளாஷாக வர
ஆர������ட�. நகர ேமய� �சாரைண ெச�ய உ�தர��வதாக ���� ெசா��றா�க�.
ந��� ஃ��பா� �� ேக�ட���� பா�� ப�யா���ற ெப����� இ���� ெதாட�ப�
அ�பலமா�ற�.
இ�ப�யாக இ�ப� டால�� ஒ� ஃ��பா� ேம��ைச ஃ��� ெச�ேத� எ�� ெசா��
���ேத�. ெசா���ேபா� கைத ச�யாக �� ஆக��ைல எ�� ெத��த�. நாம எ�ன
�.ராஜநாராயணனா அ��தமா கைதைய ெசா�வத�� எ�� மனைத� ேத��� ெகா�ேட�.
6. �ர� மா�த�க�
Vocal Variety கா�� ேபச ேவ��ய ேப��. அ�ெபா��தா� ��யா���� ஒ� ைடேனாச� ேஷா
பா������ வ����ேத�. அைதேய தைல�பாக ைவ�� ைடேனாச�க� ேபால நட��, ச�த���68

கா��ேன�. ��தா��பாக ேஷா ���த�� அ�த ைடேனாச�க� ேப�வைத ஒ���
ேக�டதாக��, அ�� ஒ� ெப�� த�ேனாட �����ட ‘இ� எ�ன ெப�ய ேவ��ைக… அ��த
ஃ�ேளா�டா ேபாேவா�ல அ�க வ�ற ம�ஷ�பய�க ��ட�ைத� பாேர�. இ���
ேவ��ைகயாக இ����’ எ�� ெசா�னதாக�� ெசா�� ���ேத�. அதாவ� ைடேனாஸ�க�
பா���� ‘ம�த�க� ேஷா’�� நா� ப�ேக�ற� ேபா� இ��த� எ�� ெசா�ல, ந�ல
ெர�பா�� �ைட�த�.
7. ஆரா��� ேப��
ேப�ெபா�ைள� ப�� �ற�பட ஆ�� ெச����க ேவ��மா�. ச�ெடன இல��ய���� தா�
Popular Pairs எ�ற தைல��� ெஹ�ல� ேஹா�� / வா�ச� ேஜா�, ��� / ஊ�ட� ேஜா�
ம��� ஃ��யா� / பாேஸப�� ேஜா� எ�� ெதா��� ேப�ேன�. உத��� பவ�பா���
ைவ��� ெகா�� தகவல கள��யமாக ெதா��� அ��ேத�.
‘ெதார… ��டேர�ச� ப���லா� ேப��’�கற அள��� ெர�பா�� �ைட�த�. �னா பானா
அ�ப�ேய ெம��ைட� ப���கடா எ�� காலைர ������� ெகா�� வ����ேட�.
8. �ஷுவலான ேப��
ச�யாக� ெசா�ல ேவ��ெம�றா�… �ல ெபா��கைள கா���ப��� ேபச ேவ���.
�ைற�தப�ச� இர�� ெபா�� இ��க ேவ��மா�.
ஒ� ஆ��ைள�� ஆர�ைச�� எ���� ெகா�� ேபாேன�. ‘ஆ��ைள�� ஆர�ைச��
எ�ப�ெய�லா� ஒ��டலா�’ எ�ப�தா� தைல��. ெசம ர��. ம�க� ெவ� �வார�யமாக
ர��தா�க�. ���ட�� ������ �ைச, ஐ��ைட�� �ேல���� ேத�ற� எ�ெற�லா�
ர��� க�� அ��த ேப��. ந�ல Spontaneousஆக �க��த ���த�.
9. ��ட� ெச��� ேப��
Persuade with Power. அதாவ� ேப�ைச� ேக��றவ�கைள ெசய�� இற�க� ���� அள���
இ��க ேவ��மா�. அ��ய ��ைடைய �ச அ�ல.
‘ெதாைல�� ேபான என� ெசா�ெபா��’ எ�ற தைல��� ேப�ேன�. அ�ைற�� நா� தயா���
ைவ����த ெசா�ெபா�� ெதாைல�� ேபா���டதாக ெசா��.. அ�த� ேப�ைச� ப��ய
தகவ�கைள ெசா�ேன�. எ�தைன வா��ைதக� இ��த�, எ�ப� தயா��ேத�, எைத�
ப��ெய�லா� தகவ� ேசக��ேத�… இ�ப� ஒ� ேநேரஷ�. இ���� ‘இ�லாத ேப�ைச� ப��
இ�வள� ேப��ேற� பா��க�… இ���� �ஷய�கைள� ப�� ��க� எ�லா� எ�வள�
ேபசலா�? உடேன உ�க� ெப�ைச தயா� ெச���க�’ எ�� ெசா�� ���ேத�.
Wickedly humorous எ�� ஒ� ப�ட�ைத அ��தா� ேப�ைச� ப�� ஃ��ேப� ெகா��தவ�.
10. ேநய�கைள பா���� ேப��
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பா��� எ�றா� தவறாக �ைன�கா��க�. Inspire ெச�ய ேவ���. ச�ெடன ைம�ேக�
ட�ள�� ‘Greed is Good’ ேப�� �ைன��� வ�த�. அைதேய தைல�பா�� ேபராைச�
பா��ர�களாக நாைல�� ேபைர� ப�� ேப�ேன�.
‘ெதா�டெத�லா� ெபா�னா��’ வர� ெப�ற ைமதா� ப����, த��ேதா�� கைத�� வ��
‘ஓ�ய இடெம�லா� உனதா��’ வர� ெப�ற பா�ேகாைம� ப����, ேகாட�ைய
ெதாைல����� ேதவைத�ட� ேந�ைமயாக ேவ��ய �ற�ெவ��ைய� ப���� ���
�தமான கைதகைள ெசா��,
‘Greed is Good, but Contentnment is THE BEST’ எ�ற ��ேயா� ����� ெகா�ேட�.
அ��த ���� ��வ�� ேக��ைக� ேப�� (Entertainment) ம��� கைத ெசா��த� (Story
telling). அைத� ப�� �ற� எ���ேற�

70

ேக��ைக� ேப��

இ�ெபா�� ேடா��மா�ட�� அைம��� இர�டாவ� ���� ேப�� ெகா�����ேற�.
Advanced Communicator Bronze எ�� அத��� ெபய�. �ேழ ெகா��க�ப������ பட���
�வ�� க�ட� ேபா�ட இட�தா� அ�. அ�த சா���� இ���� அ�தைன �ைலகைள��
தா��னா� Distinguished ToastMaster எ�ற ப�டமா�. த�ேபாைதய ெவ�கல��� இர��
�ராெஜ��களாக ப�� ேப��க� உ��. �த� �ைல�� Entertainment Speaker (ேக��ைக
ேப�சாள�) எ�� ஐ�� ேப��க� ���� அைர��ண� தா��யா���ட�. அ��த �ைல��
‘கைத ெசா��’ ேத��ெத������ேற�.

ெக�கேர��கேர எ�� எ� ெச�தா�� அைத ேக��ைக ����� கா���டலா� எ�பதா�தா�
அைத� ���� ேத��ெத��ேத�. ��ரவ��� இ��� ஆக��வைர ஆ� மாத�க� ஆ���
���க.
ேக��ைக� ேப��
‘என� அ���ட ேதவைத ஒ� ந��ெகா��’ எ�� ர�� ��� ஆர���த ேப�� இ�.
ந��ெகா�ைப� ைக�� ����� ெகா�� எ�ன �ைன�தா�� அ�ப�ேய நட��� எ��
அ��க�ப���, ‘இேதா இ�தா� அ�த ந��ெகா��’ எ�� பா�ைவயாள�க�ைடேய �����
��ேட�. இேதா எ� தா�தாதா� இ�த ந��ெகா�ைப �த�� ெப�� வ�தா� எ�� எ�
�ைக�பட�ைதேய கா��ேன�. ��ன வய�� எ� தா�தா எ�ைன� ேபா�தா� இ��தாரா� எ��
ெசா�ல ெசம ����. அதா� ெசா�ேனேன ெக�கேர��கேர எ�� எ� ேவ��மானா��
ெச�யலா� எ��.
ந��ெகா��� அ�ைம ெப�ைமகைள (உத�- �����யா) ெசா�����, இ��யாக
பா�ைவயாள�க�ைடேய ‘�ைன�பைதெய�லா� நட�� கா��� ந��ெகா�ைப ��க� ைக��71

ைவ������கேள… எ��� �ைன�� பா��� ெட�� ெச���களா?’ எ�� ேக�ேட�. யா��
ஒ��� ெசா�ல��ைல. ��க� �ைன�த� நட�காதத�� காரண� அ� ேபா�, இ�தா� ஒ��ன�
எ�� இ�ெனா� ந��ெகா�ைப கா��ேன�. இேதா ெடேமா ெச�� கா���ேற� எ��
ெசா����� ‘இ�த அைற�� இ���� ேபா� ந��ெகா�ைப மைறய� ெச����’ எ��
ெசா�ல அ�த ேபா� ந��ெகா�� காணாம� ேபா���ட�. ��னேம ேக���ெகா����தப�
பா�ைவயாள�க�� ஒ�வ� அைத எ��� மைற�� �����தா�. �ைன�த அள���
�ரமா���காக ெச�ய ��யா��டா�� ஏேதா ��யதாக �ய�� ெச�த �ைற�. ஃ��ேப�
ெகா��த அ�ம� ப�க� ப�கமாக பாரா��னா�.
ேக��ைக ேப���கான ேதைவக�
பட�, பா�� எ�ெற�லா� ேச��� ேப�னா� ேக�பவ�க� மன�� த��� எ�ப�தா� இ�த
�ராெஜ���� அ��பைட. ‘எ�ைன� ெக��த க��’ எ�ற தைல��� ஒ� பவ�பா���
ெச��ெகா�� ேப�ேன�. என� ப��� என�� ஒ��ேம ெச�ய��ைல. ஃேப�����
ந�ப�க� ெப���தர��ைல, 140 எ���க�� ���ட ெசா���தர��ைல, �ளா� �ராஃ��
��ட ெசா���தர��ைல எ�� ஜா�யாக ேபா�� தா��ேன�. வரலா�ைற ���� எ�த
��யா� எ�� ெசா��றா�க�. ஆனா� வரலா�� ப��ைச�� எ��வைதெய�லா�
�����றா�க� எ�� கா��� �ைட� காெம�க� �ல�� ேச�����ேத�. இ�த ேதா���� ஒேர
ப�கார� நா� ப��த ப���� ெச�� க��ய பண�ைதெய�லா� �ஃப�� ேக�க� ேபா�ேற�
எ�� ெசா�� ���ேத�. FRIGYES KARINTHY எ�ற ஹ�ேக�ய� எ��ய நாடக�ைத
(எ�ேபாேதா ப���� ப��த�) ��ைவ�� அைம��� ெகா�ட கைத. ந�ல ெர�பா��.
ேப�ைச Evaluate ெச�தவ� ��� �ரமாத� எ�� பாரா��னா�.
ேவ��ைக ேப��
����தா� ேக��ைக ேப���கான ���ய ேதைவ. ெசா�த அ�பவ������ ஏதாவ� ெசா��
���க ைவ எ�� ைக�ைல� ெகா�����தா�க�. ‘Being Indian’ எ�ற தைல��� ஆ� ��ட�
ேப�ேன�. ெபா�வான Standup Comedyக�� தா��� ேப�வ� ேபா� இ�லாம� ச�� Genuine
அ�பவ�களாக ெசா��� ெகா�� ேபாேன�. ெதாட���ேபாேத ��ென�ச��ைகயாக ஒ�
ேஜா� ெசா�� நா� ைகைய உய���� கா���ேபா� �������க�. அ�தா� உ�க��கான
�� எ�� ெசா�� ைவ��� ெகா�ேட�. ஜா�யாக� ேபான�. எ�லா�� ந�றாகேவ
ெசா���ெகா��தப� ���தா�க�.
உண���கரமான ேப��
��� ��� ���ப�க�ட� ஒ� ���ல� �ேடா�ைய எ���� ெகா�ேட�. ‘அ��� சா��ைய
ெகா�ற� யா�?’ எ�ப�தா� தைல��. ெசா���ேபா� ெகா�ச� ��� ����� ேபா���ட�.
இ��� ெகா�ச� �ராமா ேச�����க ேவ��� என� ேதா��ய�. ந�லேவைள. யா�� எ���
‘நா� ெகா�லலேய’ எ�� காெம� ெச�ய��ைல.
��ன� ேப��
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��ன��� அ��ற� கல��ைரயாட�� ேப�வ� ேபா� இய�பான ேப�� எ�� �ராெஜ��.
ஆ�ய������ ஒ�வைர ேத��ெத��� அவ�ைடய ��ன��கான ந�� எ�� ெசா�����
அ�ப�ேய ேகஷுவலாக ேவ� ேவ� தைல��க�� ேப�ைச� ெகா�� ெச�ேற�.
‘�ரமாதமான ��ன�. �க�� ர��ேத�. ஆனா� எ�ன… ��க� ப�மா�ய சால� அள��� இ�த
ைவ� பழசாக இ�����தா� இ��� ந�றாக இ�������. உ�ைள��ழ�� க��ய அள���
��� ெவ����கலா�. இ�த அைற�� ெவ�ப� அள��காவ� உ�க� கா�� �டாக
இ�����கலா�’ எ�� கலா������, அ�ப�ேய மாமா�� ��மண �ன�, �ழ�ைத��
�ைக�பட�ைத பாரா��ய ந�ப� எ�� �ல ேஜா��கைள ேச��� ேப�ேன�. எ�லா�
ெம���� இைணய���� க�ட��த�தா�. பாரா��ய ேப�யவ� ‘ஆ� மாதமாக இ�த
�ராெஜ��ைட எ�ப� ெச�வ� எ�� �ண�� ெகா����ேத�’ எ�� ெசா���� பாரா��னா�.
இவேன ெச����டாேன நா� ெச�ய ��யாதா எ�� �ய ஊ����� ெச�� ெகா����பா�
ேபால.
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அ�� கைதகைள அ�� மாச��ல அ�� அ�� ��ஷமா...

அ�� கைத…
��க கைத�� ெசா�னாேல� ேபாறாதா? நா�கேள அ�� ஓ�டமா�ேடாமா… த�யா ேவற
ெசா�ல�மா?
இ�ல சா�… அ�� அ�� ��ஷமா அ�� கைதகைள
ஹா�� அ�டா�ேக �� தடைவ�� ேமல தா�கா�. உ�க டா��ச� ��� ��� அ��
தடைவ�னா எ�ப� சா� தா���?
அ�� மாசமா அ�� அ�� ��சமா அ�� கைதகைள…
எ�னதா� ெசா�ல வ���க இ�ப?
ேடா��மா�ட� ப��தா� சா�. Advanced Communicatorல ெவ�கல� ெவ�றா��. அ���
ெவ��, த�க�� ெப�ய ��ட� ேபா�….
ஐைய�ேயா… ேடா��மா�டரா?
அ��ற� அ�த ந�பைர இைணயெவ��� எ��ேம காேணா�. அ�த��யானமா� ��டா�.
இத�ெக�லா� அச�� ��ேவாமா. ெஹெஹ…
இ�த� ���� நா� எ���� ெகா�ட �� ‘கைதெசா�வ�‘. ெமா�த� ஐ�� ேப��க�.
1. நா����ற� கைத:ஜூ�ய��� அ�வ�ேபா� ெசா��� கைத�� ஒ�றான ‘�னவ�� ����’ கைதைய�தா�
ேத��ெத���� ெகா�ேட�. ஆ�ர�ேதா� அேர�ய இர�க�� �த�� வ�� கைத. இ�ேக
அைசபடமாகேவ பா��கலா�.
இ�த� கைத�� எ��ெட�ஷனாக இ�ெனா� ��� ெகா��கலா� எ�� ��� ெச�ேத�.
இ���� அ�த �னவ� த��ரமாக ��ைய ஏமா�� ���� ஜா��� அைட�� கட�� ���
எ��� ��வா� இ�ைலயா? அ�த ஜா� பல ��றா��க� க��� என�� அக�ப��ற�.
இ�ெபா�� நா� எ�ப� அ�த ���ட���� த���ப�?
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ஆனா� ேநர ெந��க��� ஒ��ன� கைதைய ம���தா� ெசா�ல ���த�. ‘��த� கைத’ைய
அ��ற� எ�ெபா�தாவ� எ�த ேவ���.
2. ப�சனலா ஒ� கைத
ெசா�த அ�பவ������ ஏதாவ� ஒ� கைத ெசா�ல ேவ���. அ�ெபா��தா� ஒ�
�ய�நா�ய ந�ப��� ��மண� ஆ����த�. ஏ� வ�டமாக ேட� ெச��ெகா����த
ெப�ைண� ைக������தா�. ��மண� ��வ�� அவ�க� இ�வ�� ம��ேம ��ட���
நட�����தா�க�. அ�த ��மண�ைத�� எ�க� ��மண�ைத�� ஒ���� ‘நா�
�த��தலாக அவைள ச���த ெபா��’ எ�ற தைல��� ஆ�ேடா ஃ��ஷ� ஓ��ேன�.
��மண���� ��னா� எ� மைன�ைய இ� �ைறக�தா� ச�������ேற�. �த�� ‘ெப�
பா��க ேபான�’. இர�டாவ� ��மண ��சயதா��த�. இர�� தடைவ�� எ�கைள� ��� ஒ�
ப�� இ�ப� ேப�களாவ� இ�����பா�க�. ெப� பா���� படல��� ேபா� �����ண�
‘ெர�ெடா� வா��ைதக� த�யா� ேப��கலாமா’ எ�� அ�ம� வா��யேபா� எ�ன ேப�வ�
எ�ேற ெத�ய��ைல. அ�த அ�பவ�ைத ச�� �வ��� கைதயாக ெசா�� ������ேட�.
3. இதனா� ெசா�ல�ப�� �� எ�னெவ�றா�
ச�யாக கைத� க� எ��� அக�படாம� ��வ� கைத ெதா���� இ��� ‘�ழ���, நா��
ந�ப�க��’ எ�ற ஒ� கைதைய ெசா��, அத�ெகா� ��ைய�� ெசா�� ஒ�ேப����ேட�.
கைத�� தைல�பாக ‘ெசா�வைத ச�யாக உர�க� ெசா�’ எ�� ைவ����ேத�. ஆனா�
தைல����� கைத��� ெப�ய ச�ப�த� இ��பதாக என�ேக ந���ைக��ைல.
4. ெந����� கைத

ஆ��ல��� ெந����யான ��கைத எ�றாேல என�� �த�� �ைன��� வ�வ� ஓ.
ெஹ���� The gift of the Magi. கைதைய� பட�களாக �ள��� பா��� ஒ� ந�ல
பவ�பா��� �ரெச�ேடஷ� தயா���� ெகா�� ேபாேன�. ஒேர ஒ� ச��க� எ�னெவ�றா�,
ஆ�ய���� இ�த� கைத ந�� அ��கமா����� எ�ற ஓவராக ந��ய�தா�. எ� ேப�ைச
�ம���க வ�தவ��� கைத�� ஏக�ப�ட ச�ேதக�க� வ����டன. ஒ�வ�யாக சமா���
��ேட�. ��ஸ� அ��க �ைன�� ���� ர� எ��த கைதயா� ேபான�.
5. வரலா��� கைத
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வரலா��� கைத எ�ற�ட� ச�ெடன �ைன��� வ�த� ெத�னெம��கா�� இ�கா ேபரரைச
����� ெகா�� வ�த �பா�ய�க�� இர�டாவ� ேபா�தா�. Guns, Germs and Steel எ�ற
��தக��� ேஜ�� ைடம�� ெசா��� The battle of cajamarca கைத. ��ட�த�ட எ�பதா�ர�
�ர�கைள� ெகா�ட இ�கா பைடைய ெவ�� ��� ெசா�ச� ேப� ெகா�ட ��ய பைட ெகா��
�பா�ய ெஜனர� ஃ�ரா���ேகா �ஸாேரா ெஜ������றா�. இ�த� ேபா�� ����
���மான வரலா�� தகவ�க� ஏராள�. �க�� உ�சாகமாக ெசா�ன கைத. இ��ைற எ�
ேப�ைச� ப�� �ம���க வ�தவ� ஒ� �பா��காரதா�. �ற� த�யாக எ�ைன ச����
‘என�ேக � ெசா���தா�பா இ�த வரலா��� கைத ெத��த�’ எ�� �லா��� ம���தா�.
ச�…ச�… அவ� வா� வா��ைதயா�தா� ெசா�னா�. அ����ள ம�ைட�ல ��ட வ��டா��க.
இ�த ���� ெப�ற �க� ெப�ய அ�பவ�… ‘கைத எ�தறைத �ட கைத ெசா�ற� �க��
க�னமான �ஷய�’. அ��த ப��� எ�த �ைச�� அ�ெய��� ைவ�ப� எ�� ேயா����
ெகா�����ேற�.
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ேப��� அத� ம����

அவ� ெபய� ச�யாக �ைன��ைல. ஏேதா ஒ� ெர��கா�. அவசர���� ல�மண ெர�� எ��
ைவ��� ெகா�ேவா�. ெப�க���� ேவைல ெச�� ெகா����த கால�. ��வன�ைத யாேரா
வா��, யாேரா �த�� ெச��, யாைரேயா எ�� உைத�� ெவ�ேய��� ெகா����தா�க�.
எ�����த ����ேபான ��ட������ ெபா���ெய��த 10 ேபைர ப�ேவ� தைலைமகைள
ஏ�க ஒ� ப���� ��ட�. அைத நட�த�தா� ல�மண ெர�� வ����தா�. ப��� எ�ற
ேபா�ைவ�� அ� ஒ� ப��ைசதா�. ெவா��ஷா� ����, ப�ேக�பாள�கைள� ப�� அவ�
தர�ேபா�� ��ேபா����காக ேம�ட�� கா����த�.
�த�நா�� ஒ� கா���� பட�ைத �ைர�� ேபா��� கா��னா�. ர��யமான ேசாைல��
ந�ேவ ஒ� ெப���� ���ற�. இர�� ேப�க� உ�கா������றா�க�. ெதா�� அ�����த,
�ரா� தைல�கார� ைகைய ப�க��� ��ட ��த�ைடயவ� ேம� ேபா�� அைண�தப� இ��க
இர�� ேப�� ������ற�தா� ெத��ற�.
‘இ�த�பட�ைத� பா��த�� எ�ன �ைன����க�?’
ப�ேக�பாள� எ�ேலா�� ஒ�ெவா� ப�ைல ெசா��யப� இ��தா�க�. ெபா�வாக எ�ேலா��
‘ஏகா�த���
இ����
காதல�’
எ�ற
����
த�க�
அவதா���கைள
ப�மா��ெகா����தா�க�.
இ�த� பட��� த��ரேம அ�த �ழைல ���றமாக கா��வ�தா� எ�� என�� உடேன
������ட�. இ�த� பட��� ம�ப�க� பா��காம� க��� ெசா�வ� எ�ப� தவறாக�தா�
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இ����. Appearance is deceptive எ�� ெசா�வா�கேள… அைத �ள�க�தா� இ�த� பட�ைத
ெர��கா� ேபா��� கா���றா� என� ���த�.
ஆனா� ேசாக� எ�னெவ�றா�, எ�னா� அைத ச�ெடன �ள�� ெசா�ல ��ய��ைல. எ�
�ைற வ�தேபா� �������, ‘இ� ந�ப�க� எ���ட இ��கலா�’ எ�ற மா�� எைதேயா
ெம�� ������� ������ேட�. ���ேயாைட�பான ப�� இ�ைலெய�றா��
ஆ��தரமான ப�லாக�� இ�லாததா� ெர��கா� இ�ட���� எ� ப�ைல ����
��டல��� �ழைல இல�வா����� பட��� ம�ப�க�ைத ேபா���கா��னா�.
அ�த� பட��� ெதா�� அ��த ஒ� ெப���, ஒ� நா�� பா�� ெப���� உ�கா�����தன�.
அ�த நா�� �ள� கா�கைள ��னா���� பா��தா� ��ட ��த�ேபால� ெத���ப�
கா������ வைர����தா�.
�ற� அவ�ட� த�யாக உைரயா�� ச�த��ப��� அவ� இேத ச�பவ�ைத �ைன�����, ‘�
ச�யானப� அவதா�����தா�. ஆனா� அைத ச�யாக ெசா�ல��ைல. உ� �ர�ைன
����ப�� இ�ைல. அைத ெவ��ப���வ��. ேடா��மா�ட�� ேபா�ற �ள�க� உன��
உதவ����’ எ�றா�.
ஒ�ெவா�வ�� வள����� �ழ� ���ய ப�� வ���ற�. எ�ைன� ேபா�ற
��நகரவா�க���, ெப�நகர�க�� ச����� �த� சவாேல த�ைன எ�ப� ச�யாக
ெவ��ப���� ெகா�வ� எ�ப�தா�. ெவ���தன� பல�னமாக பா��க�ப��. நகா�கள�ற
இய�� நாக�ம�றதாக ெத���. �� தவ�க� �ட �றைம��ைறவாக ���ப��க�ப��.
��தைனகைள வள�ப����ெகா�வைத� ேபால ெசய�பா�கைள��, ெவ��பா�கைள��
(expressions) வள�ப���� ெகா�ள ��யாம� த�மா��ெகா����த கால� அ�. பல
��ட�க��� தவறாக ����ெகா�ள�ப�ேவாேமா எ�ற பய��� ெமௗனமாகேவ
இ�����வ� உ��. அத� ப�க�ைளவாக இர�� �ர�ைனக�. “இவ� ேபசாமேலேய
இ���றாேன… ம�ைட�கன� அ�கேமா” எ�ேறா அ�ல� ெந����ேப�� த�ண���
“இ�ேளாதா��பா இவ�…. இ���� ேபாயா இ�வள� �� ேபா�டா�” எ�ேறா தவறான
��ப� உ�வாக���ய சா��ய�க� இ��தன. இ�த anxiety உண�ைவ ெவ���ெகா�ள ஒேர
வ�, ேப�வத�கான ெதாட�ப���தா�. அத���தா� ேடா��மா�ட�� ேபா�ற கள�க�
வா��ப����றன.
த�ேபாைதய அ�வலக��� ேவைல�� ெபா��ேப��� ெகா�ட �த� வாரேம,
‘ேடா��மா�ட�� ேசர வ����களா’ எ�� ேபா�� பா��த�� ெர��கா� �ைன��� உடேன
ேபா� பண�ைத� க����ேட�. இ��ட� நா��வ�ட�க� ���ற�.
இ�ேபா�� ேப�வ�� அ�த anxiety உண�� ேமேலா�����தா��, இல�கண தவ�கேளா,
ெபா���ைழகேளா ஏ�ப�� அ�ச� இ��தா��, தய�க�ைத ம��� �ைற��� ெகா�ள
���ற�. ேப�வேதா, அ�ல� �ற� ேப�வைத� ப�� ம����வேதா ெப�ய �ர�ைனயாக
இ�ைல. நைக��ைவ ேப���ேபா��க�� �ட ேபா� கல�� ெகா�ள� தய��ய� இ�ைல.
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ஆக�ெப�ய சவாலாக இ��த� ‘அ��தவ��� வ�கா��யாக’ (Mentoring a member) இ��க
ேவ��ய �ராெஜ��தா�. �க�� �ரயாைச�ப�� இர�� ��� ந�ப�கைள தயா�ப��த
�ைன���, ெவ�ேவ� காரண�க�னா� அவ�க� ெதாடர��யாம� ����ட, ஜா� ஏ�னா�
�ழ� ச���� கைதயாக ேபா��ெகா����த�. ஒ� ெலபா�ய ந�ப� உ�சாக�ேதா�
ஒ��ைழ�� �ற�பாக ெசா�ெபா��கைள ெபா��� த�� ‘� ஒ� ந�ல வ�கா��’ எ��
சா�ற��க இ��ட� ���யமான ��� �ைலகைள கட�� நா�காவ� �ைல�� தயா�ப����
ெகா�����ேற�. “அ��த க�ட���� நக��தா��” எ�� ����ெகா�வத�� ஏ�றவைக�� ஒ�
Flow-chart.
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அெம��கா�� ���ேக
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ேம������ �ழ�ேக - 1

ஏற��ைறய இர�� வ�டமாக அெம��க ேம�� கட�கைர ஓரமாக Bay Area எ��
ெசா�ல�ப�� ���க� ப�ளதா��� ��ைப ெகா����� இ�ெபா�� �ழ�� கட�கைர��
ேவைல ���தமாக பயணமா�ேற�. இ�கைர����� அ�கைர��� ��ட�த�ட 3000 �ர�
இ����. Coast-to-Coast கா� பயண� ெச�ய ேவ��� எ�� ெரா�ப நா�களாக ஒ� ஆைச
உ��. இ�த இடமா�ற�ைத சா���� அ�த� பயண�ைத ெச�� �ட ேவ��� எ��
��மா������ேற�.
சா�டா �ளாரா, க�ஃேபா��யா மா�ல������ ச���ழைம அ�காைல (July 25,
2009)�ள��, I-80 எ��� இ�ட��ேட� பாைத வ�யாக, ெநவடா மா�ல�ைத ���ேக கட��,
��டா (Utah) மா�ல��� ம���� சா�� ேல� ��� எ��� நகர�ைத அைட�� த�கலா�
எ�� ��ட�. இ� ஒ� எ��� ைம� �ர�. ஒேர நா�� இ�தைன �ர�ைத கட�ப� ச�ேற
க�ன�தா�. அ��� த�யாக பயண� ெச�ய ேவ�����பதா� ெசம ேபார��க
வா������ற�. அ����� அ��த நா� பயண��� ெந�ரா�கா மா�ல�ைத அைடய
ேவ��� எ�� ��ட������ேற�. அ�த ��ட�ைத நாைளதா� ��மான� ெச�ய ேவ���.
ந�ப�க� யாேர�� இ�வ��� இ��தா� ����ட��� ெத�ய� ப����க�. க���பாக
ெதாட�� ெகா�ள �ய�� ெச��ேற�.
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ந�ப� ஒ�வ�ட� உைரயா�� ெகா����த ேபா� இ�வார� ��ன� 3000 ைம�க� ஒேர
��சாக 3.5 நா�க�� பயண� ெச�தைத ெசா�ேன�. அவ�ைடய உடன� ப�� ‘இ�ைல. �
ெபா� ெசா��றா�’. நாேன ஓ�ெர�� நா�க� க���தா� அ�த அ�பவ�ைத ��வ�மாக
உணர ���த�. இ�� ேவ��ைக எ�னெவ�றா� அேத ந�ப�தா� பல வ�ட�க� ��ன�
இ�மா��யான ஒ� பயண�ைத� ப��ய க�பைனைய எ��� �ைத�த�. ந�� அவ���!
நா� காேரா�ட பழ�யேத இர�� வ�ட�க� ��னா�தா�. இ��யா�� �ல ெந��ெதாைல�
பயன�க� ேம�ெகா�����ேற�. ஆனா� அெம��கா�� ெந��சாைல அைம��க�
ெகா�ச� ��கலானைவ. ேஹா�ெவா�� ெச�யாம� ��ய ப��க�� பயண� ெச�வ� �க��
�ரம�. அ��� எ�ைன� ேபா�ற அ��க� வ� தவ�� ஆசா�க��� �க�ெப�� சவா�.
அெம��கா வ��ற��ய ���� எ��ைட �த� தைரவ�� பயன��� ப�� ைம�� ெச�றைடய
ேவ��ய இட���� நா� அ�க ேநர� ெச��� ெகா����பைத �க� தாமதமாக உண��ேத�.
ேம�ேக ெச�வத�� ப�லாக �ழ�ேக ெச�� �காேகா downtown வைர ெச�� ��ேட�.
��ட�த�ட 30 ைம� �ரயான� அ�. ���� 40 ைம� ேம�ேக பயண� ெச�� ��வ�மாக ��
வ�� ேச��த� ெப�� சாதைனதா� அ��. ��ன� Nexter ��வன��� GPS ஒ��
வா����ேட�. ேபாக ேவ��ய இட�: ெவ�ைள மா�ைக, வா��ட� எ�� உ����னா�,
ஒபாமா ேபா�� ேச��றாேரா இ�ைலேயா உ�கைள ச�யான பாைத�� ெகா�� ேச��� ���
தா�ய�� வ� ெசா��. ’இ�ன�� 200 அ��� இட� ப�க� ���ப� ேபா�றாயா இ�ைலயா’
எ�� ம�ைட�� ம�ய��� வ��ப���� சாதன�. வ� தவ�� ேபாவ�னா� உ�டா��
��க�க� இ�லாம� ேபான� காேரா��வ�� ேம� ேம�� காதைல� ���ய�.
க�ஃேபா��யா மா�ல��� இ��� ெப���ேவ�யா��� இட� மாற ேவ��ய வா���
�ைட�த�ட� �த�� மன�� ேதா��ய� ‘ஆஹா! Coast-to-Coast drive ெச�ய ஒ�
அ�ைமயான ச�த��ப�’. ந�ப�க�ட� ெசா�னேபா� பல��� அ����த எ�ைஸ�ெம��
��ய��ைல. ‘த�யாக அ�வள� ெதாைலவா? எத�� அ�த� க�ட�?’ எ�பேத பல��
ேக��யாக இ��த�. ெபா�வாக அெம��கவா� இ��ய�க�ைடேய ெந��ெதாைல� காேரா��
ெச�வ� எ�ப� ஒ� ��கன நடவ��ைகயாகேவ அ�ய� ெப����த�. ��வ�ச� ���ேயா,
லா� ேவகா�, நயாகரா, ���ேல��, கா�ேனா� ேபா�ற NRI ப��ய�� இ�மா��யான
ெந�� பயண� இட� ���ப��ைல. அ�மா��யான பயண அ�பவ�க� ��வ�ைற�
ப�����த�னா� என�� அ�� இ��த சவா�க��, ெசௗக�ய�க�� ஓரள���
ெத�����த�.
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இவ�தா�
எ��ைடய
பயண���
இ��யைமயாத ேதாழ�. 2009-� வ�ட
ெடாய�ேடா கேராலா. ��த� ��ய வ��.
நா����ைகக�, நா�� கத�க� ெகா�ட
ெசடா� வைக ம����. இ��யா��
இ��தெபா��
2004-�
வ�ட��
ஃேபா��
ஐகா�
ைவ����ேத�.
ெப�க�������,
��க��
அ�பைட ��க� எ�� அைழ�க�ப��
���பர���ற�,
பழ����ேசாைல,
���த�, �வா�மைல, ���ெச���
எ�� ஒேர வார��� ஒ� �ைர��
பயண� ெச�����ேற�. பழ��� ம��� ேப��� பயண�. ஆனா� அ��ைற என�
ெப�ேறா�, மைன�, �ழ�ைத எ�� கா� ��வ�� ம�த�க�. இ��ைற கா� ��வ��
ெப��க�, ��ைடக� ம��� ��தக�க�. எ�தைன ெப��களடா அைத ைவ�க எ�தைன
இட�களடா எ�� ஆ�ச�ய�பட ைவ��� அள��� கேராலா ��வ�ப� எ��� தன���ேள
எ�லாவ�ைற�� ����� ெகா�ட�.
பயண� ��வாவத�� ��ேப ��ைட ெமா�தமாக கா� ெச�� ந�ப�க�ட� ஜாைக
மா���டப�யா� அ�த வார� ��வ�� க��� கால�� ேகாைட ���ைற ேபா� ேகர�
ேபா��, ��டா�ட� எ�� ெபா�� ேபா�� ெகா����த�. அ�வள�தானா எ��
ேக�பவ�க���, அ�வள�தான�யா எ�த ����. Binge drinkging ப��ெய�லா� ேக��
ேக�பவ�க��� ஒேர ப��தா�. I am back to the TeeToteller Status அ�ப� இ�ப� ����
ஆற�தா�. �ெரௗைட ��ய� ப���� ேபா��ேட இ��க ேவ��ய�தா�. ச���ழைம
(1-Aug-2009) அ�காைல �ற�பா�, ெதாட��� ��� �ன� இைட�டாத பயண� எ�� ��ட�
தயா�.
ெவ����ழைம �ைரய� ர� -ஆக அ������ பாலா� ேகா���� Fully Loaded வ��ைய
ெகா��� ெச�ேற�. அ��� ைவ�க�ப�ட ெப��க� எ��� ஆடாம� அைசயாம� இ��தன.
No screeching noises. பாலா� ெகா�யைச�� �வ�� ைவ�க �ற�ப�ட� யா��ைர. ெஜ� ேஹா!
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ேம������ �ழ�ேக - 3

�த� நா� – 25 ஜூைல 2009 – ச���ழைம
ஏேதா ஒ� ப��� பாட� ��தக��� ப��த� கைத. ‘இ�த சாைல எ�ேக� ேபா�ற�?’ எ��
அரச� ேக�க, வ�ேபா�க� ெசா��றா�. ‘இ�த� சாைல எ�ேக�� ேபாக��ைல. �தா� சாைல
வ�ேய ேபா�� ெகா�����றா�’. இைதேய அ�ப�ேய ஒ� ெஜ� கைதயாக மா�� ��,
��ய� எ�ெற�லா� ேச��� ஓேஷா ெசா�னதாக �ைன��� ெகா�டா� இ�த க��ைர�� ஒ�
த� ம��� வ�����ற�. உ�ைம அ�தா�. சாைலக��� வரலா�, பர�பைர எ�லா�
இ���ற�. இ�த ��� பயண���� நா� ெப��பா�� ெச�ற� ஒ� சாைல வ�யாக�தா� I –
80. ேம�ேக சா� ஃ�ரா���ேகா����� ெதாட�� �ழ�ேக ��ெஜ�� வைர ெச�� ���ற�.
��ட�த�ட இ�த� சாைலைய நா� ��வ�மாக கட�����ேற�. ேசாழ அரச�க� பா��� ‘ஐ
எ�ப� ெகா�ட ஐ��யவா�’ எ�� ஏதாவ� ப�ட� ேபா��� ெகா�ளலா�.
காைல 6 ம��� �ற�பட ேவ��� எ�� ��ெவ��� வழ�க� ேபா� தாமதமாக 7 ம���
�ற�ப�ேட�. I 680, I 880 எ�� ெகா�ச� ������ I 80 -� ஏ�யா���ட�. ���தவைர
பய���� ெகா�ேட இ��ப�தா� ��ட�. ஆ�கா�ேக வ���� ப��காக��, வ���
ப��காக�� re-filling ெச�ய ம��ேம ���த ேவ��ய�. ேகாைட� ப�வ��� இ�மா��
பயண� ெச�வ� இல�வான�. ம�ற� ப�வ� கால�க�� பயண�தைடக� ஏ�பட வா���க�
அ�க�.
க�ஃேபா��யா மா�ல� ப�ளதா����� பாைலவன����� இைட�� இ���றெத�றா�
ெநவடா மா�ல� �ய�ரா-ெநவடா மைல�ெதாட�கைள ஒ�� இ����ற�. ேபா�� வ���
����� வ�வ�க�� ���க�, மைலக� �ைறய� பா��கலா�. மைல ��வ�� கா��த ��க�
பட��� ைவ�ேகா� �ற��� ேபா�ைவ ேபா���யப� இ����. வச�த கால��� இேத ��க�
ப�ைமயாக இ����ேபா� மைல�� �றேம மா���� எ�� ஒ� ந�ப� ெசா�����தா�.
ேவ� �ல மைலக�� ஆ�கா�ேக வ�ட� ���க� ேபால �த�க� �ைள����க, ‘மா�பழ�
கல�ேல ��டா� ேபா�ட, ேகா�ர அ��� பா�ட� இ���ற’ ப��� �டைவ �ைஸ� எ�லா�
ஞாபக��� வ�த�. ஆ�கால ம�த��� �த� உைற�டமாக இ��த� மைல� �ைக��, அட��த
கா�க��தா�. நம� ��ேனா�கைள ��� நா� ெவ��ர� �ல� வ����ேடா� எ��
ெத��ற�.
��ட�த�ட நா�கைர ம� ேநர��� ெநவடா�� எ�ைல��� �ைழ�தா���ட�. அ�க
அள�� ெவ��� �ர�க�க� இ��பதா� ’ெவ�� ��’ எ�� ெசா��றா�க�. நா� �ல �ல�க�
�ர�க�கைள�தா� வ��� க�ேட�. அைத�ட �ரபலமான� �தா�ட ���க�தா�.
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ேக��ைகக�� இ��ர��யாக��, �தா�ட��� காைச இழ��� த��ர��யாக�� இ����
Reno ைவ கட�� �டா (Utah) மா�ல��� �ரேவ��ேத�.
�டா மா�ல� மா�மா�ய�க�� �ல�. இவ�க�� வரலா� �வார�யமான�. மா�மா�ய�க��
தைலமயக� �டா�� தைலநகரமான உ�ேப��� (Salt Lake City) இ���ற�. அ��தா� �த�
நா�ர� த�க ��ட�����ேத�. மா�மா�ய�க� ����வ மத����� அத� �லமான �த
மத�����ைடேய த�க��� எ�� ஒ� மரைப உ�வா�� ைவ�����றா�க�. ெப��
எ������டேய இ��னா� மா�ல������ �டா��� �ல� ெபய������றா�க�. இ�பதா�
��றா�� �வ�க� வைர மா�ம�ய�க� ம���� பலதார மண� எ�ப� ஒ� ��த மரபாக
அ��க��ப�� வ�����ற�.
ெந�ச� இ�லாத அைம�யான ���� வ�� ஓ��� ெச���ேபா� எ�தைன ைம� ேவக���
ேபா��ேறா� எ�ப�� க��தாக இ��க ேவ������ற�. அ�கப�ச ேவகமாக 75 ைம�க�
��������தா� அைத�தா�டாம� இ��ப� நல�. எ����தாவ� ெகா�ைட�� �ல, �வ��
�ள��க� �ழல ேபா�� கா�க� பா��� வ�� �����றா�க�. Recession ேநர���
அபராத�க� இ� மட�காக வ����றா�க� எ�� ேவ� பய���� இ��தா�க�. இ�த
அ�கப�ச ேவக�ைத தா�டாம� இ��பத�� Cruise Control �க�� உத�யாக இ��த�.
ர�� பயண�க�� அைம�� சக பய�க� ேபால �ல சமய� கா� பயண���� அ�ைமயான
பா��ன�க� �ைட��றா�க�. எ�ன ‘எ������ ேபா��க’ எ�ெற�லா� ச�பாஷைனக� �வ�க
��யா�. ஒ� ��வாக ேச��� ெகா�� ��ெர�� ேபானா� அ�கப�ச ேவக அளவாவ�
ஒ�ணாவ�. ஒ� ெச�டாக பற�க ேவ��ய�தா�. ெநவடா ��வ�� ஒ� ெச� டாேஹா
(Chevy Tahoe) �டேவ பய��தா�. ெப�ேரா� �ர��� ேவைள�� காணாம� ேபா���டா�.
ஒ� வ�யாக 12 ம� ேநர� பய��� 750 ைம�க� கட�� உ�ேப��� Baymont Inn எ���
���ைய மாைல 7 ம��� அைட�ேத�. �ச�ஷ�� இ���� ெப��ட� ��க�
மா�மா�யரா எ�� ேக��� ஆைசைய அட��� ெகா�� ��ப�� ெச����த அைற��
சா�ைய வா��� ெகா�� ����னா� ��� க�கார� 8 ம� எ�� கா����ற�. ஆ�. �டா
மா�ல� ேவ� ைட� ேஜா� எ�பதா� க�ஃேபா��யா�� 7 ம� எ�றா� இ�� 8 ம�. இ�த
ப��ெர�� ம� ேநர �ரயாண��� ��� ��தாக ஒ� ம� ேநர�ைத இழ�����ேற�.
ஆ�ர�கண�கான ைம� ேவக��� �� த�ைன�தாேன ���� ெகா��� பாைத�� எ�ேகா
எ��ைடய ஒ� ம� ேநர� காணாம� ேபா���ட�.
ேபமா�� ��� ந�றாகேவ இ��த�. ெகா�ச� எ��ெப��� எ�றா�� ந�ல ெசௗக�யமான
உற�க�. இழ�த ஒ� ம� ேநர�ைத ��கவாவ� ேம�ைக ேநா�� பயண� ெச��� வா���
அ��த�ைற �ைட�க ேவ���.
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இர�டா� நா� – 26 ஜூைல 2009 – ஞா�����ழைம
ெச�ற ப���� ெசா�ன� ேபால ஒ� ��ர ெஜ� கைத �ய��� பா��கலா�. ஒ� ெஜ�
�ற���, அவர� �ட�� கா�� ��ட �ர� பயண� ேம�ெகா��றா�க�. ��ட ெந�ய
சாைல�� ெச��ெகா������ேபா� �ட��� ஒ� ச�ேதக�. ���ட� ேக��றா� ‘இ�த�
சாைல எ�ேக� ேபா�ற�?’ எ��. �� ப�� ெசா�ல��ைல. இ�ன�� ெகா�ச �ர�
பய���றா�க�. வ�த பாைதைய ���� பா���� �ட��� இ�ெனா� ச�ேதக� வ��ற�.
இ�ெபா�� ���ட� ேக��றா�. ‘இ�த� சாைல எ����� வ��ற�?’. �� ெமௗனமாக
இ���றா�. ச�ெடன �ட��� ஞாேனாதய� �ற��ற�. ���ட� ெசா��றா� ‘இ�த� சாைல
எ����� வ��றேதா, அ�ேகேயதா� ேபா�ற�’. இைத� ேக�ட�ட� ெஜ� �� �டைர
���க�டாக ��� கா����� �ேழ ேபா�����றா�.
ெஜ� கைதக��� த��வ �ள�க�க� எ�லா� ெசா�னா� அத� வ�கர� ேபா���� எ�பதா�
நா� பயண���� ���� வ�ேவா�.
�த� நா�ர� உற�க� ெச���ேபா� இ�ன�� இர�டா�ர� ைம�க� ெச�ல ேவ��ேம
எ�ற மைல�பாக இ��த�. அ��த நா� ெச�ல ேவ��ய� ெந�ரா�கா (Nebraska)மா�ல���
ஒமாஹா (Omaha) நகர�. வார� பஃேப-�� ஊ�. ஞா�����ழைம பஃேப-�� ஊ��
த��னா� யேத�ைசயாக எ�ேகயாவ� அவைர ேந�� ச���க வா��� �ைட�� ேபா�ற
ேபா��� அவ�� ெப��ைஷ�� ஒ� �� ப��கைள ப�சாக… ����� ��யா�.
உ�ேப������ (Salt Lake City) ஒமாஹா ெதா�ளா�ர�� ைம�க� ெசா�ச�. ஒேர நா��
அ�வள� �ர� பய��ப� சா��ய�படா� எ�பதா� ஒமாஹா��� ஐ�ப� ேம�க� ேம�ேக
ெந�ரா�கா�� தைலநகர� Lincoln� த�கலா� எ�� ��� ெச�ேத�. அ�ேக ேத�� பா��த��
I-80 ெந��சாைல�� அ��ேலேய Econo Lodge ஓரள��� க��ப�யாவ� ேபா� இ��த�.
ம�நா� இர��� அைற ��ப�� ெச����� ப��ேத�. மர�க�ைட ேபா� ச�யான ��க�.
ஞா�� காைல ஒ�பதைர���தா� �ற�பட ���த�. அெம��க காைல�ணவாக ஆ��ேலய
மஃ�ைன��, எ�ைம� க� (bull’s eye) அைரேவ�கா� ��ைட��, கா���� சா�������
அ��த இல�ைக ேநா�� பயண�ைத ெதாட��ேன�. கனரக வாகன�க��, மைல�பா�� ேபா�
��ட �ர��க�� ��� வர ெந��சாைல�� �ைர�� ெகா����ேத�. அ�த
ெந��சாைல�� அ�கப�ச ேவகேம எ�ப�ைத�� ைம�க�தா�. அ��த ேல�� வ��
ெகா����த ��ப���ர�� ச�கர�க� ெகா�ட ��ட டா�க�, எ�ப� ைம� ேவக���
�ர��� ெகா�� வ�த�. ��வ� ���ெப��� �ய� (duel) பட� ஏேனா ஞாபக���� வ��
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பய����ய�. ��� �ர��� தன� சகாவான இ�ெனா� �ர�ைக ச���த�� சம��தாக
வல�ப�க ேல��� மா� ஊ��� ெச�லவார���தா�. ஆ�கா�ேக ‘மா�க� ஜா��ரைத’ எ��
அ���� பலைக ைவ����தா�க�. வல� ப�க� மைல �க��, இட� ப�க� சமெவ��மாக
அ�ைமயான இய�ைக கா�� க���ேன �ர�த�. மைல�கா��� மா�க� �த��ரமாக ����
ெகா������. அவ��� வ���ட��� நா� சாைலகளா� ஊ������ப� ெத�யாம�
�லசமய� சாைல�� ���ேக வ�� வாகன�க�� அ�ப���ட வா��� உ�டா�. வ���
ஆேற� இற�த மா� உட�க� �ட�தைத பா��க ேந��ட�. ெப�ய �ர��க�� அ�ப�டா�
வ��ைய ������� ஓரமாக இ���� ேபா������ ேபா����றா�க�. ��ய கா�க��
ேம� இ��� ப��� மா� வ�� ேமா�னா� எ�னாவ�? ந�லேவைள, அச�பா�த� எ���
ஏ�பட��ைல. ’வா�க � எ�மா�’ எ�� அ�மா�கைள வா������, ��டாைவ (Utah)கட��
வேயா�� மா�ல��� �ைழ�ேத�. ெப�ய �லபர���, �ைற�த ம�க�ெதாைக�� ெகா�ட
மா�ல�.
cruise control� அ�கப�ச ேவக�ைத அைம��� ெகா�ளாத�னா� எ�ைனய�யாமேலேய
ஆ��ேல�டைர அ���� ெகா�� ம��� ெதா��� ைம� ேவக��� �ைர��
ெகா����ேத�. ைவேயா���� எ�ைல�ப���� வ�ைசயாக கா�கைள தா��� ெகா�ேட
ெந�ரா�கா(Nebraska)���� �ைழ�� ேநர� ஒ� காவல� �வ��/�ல �ள��க� �ழல����
ெகா�ேட கா�� �ர��� ெகா�� வ�தா�. ஆஹா… ஆ�� ஆலவ�ட� ேபா����� வ��றேத
எ�� வ��ைய ஓர� க��ேன�.
எ�ைன� தா�� ெச�ற ேபா�� வ�� �ல �ற�க�� ���, அைரவ�ட� க�ணா���, ��
ெமா�ைட�மாக இளவய� ேபா��கார� ஒ�வ� இற��னா�. வ�� ப�க��� ஒ�லாக
���ெகா�� �ரைல அைச�� எ�ைன அ��� வர� ெசா�னா�. அெம��க ேபா�சா�ட� ஒ�
�சய��� ந�ல அ�பவ� உ��. வ��ைய ���த� ெசா�னா� ������� ��மானவைர
இ��ைக�ேலேய (�� ெப��ேடா�) இ��� �டேவ���. சலாம���ேற�, வண�க�
ெசா��ேற� எ�� கா����� தடா� �டா� எ�� இற��னா� நா� ஏேதா எ����
கா���ேறா� எ�� பரபர�பைட�� க�சா ��சாெவ�� க��வா�க�. ம�ைர�� ஒ��ைற
ைப������ இற�� ��� ப�� ேபச��ைலெய�� ேபா��கார� ‘�ைர�� இற�� ���
ேபச� ெத�யாேதா’ எ�� �ர��ய� ஞாபக� வ�த�. இ�த� ேபா��கார� �ரைல ஆ�� ’வா
அ�ேக’ எ�ற� எ�ைனய�ல, காைர�தா� எ�� ஒ� மா�� ���� ெகா�� அவைர ேநா�� �ல
அ�க� உ���� ெச�ேற�. ேபா�� எ�� ைசைக ெச����� கார�ேக நட�� வ�தா�.
இ��ைப� ��� சல�ைகேயா� இ���� அைரஞா�� ெகா� ேபால ைக�கா��, ���த�, வா��
டா��, ��பா�� எ�� எ���ரா ஃ����ேகா� ெப�� அ���ெகா��, ����
ஈ������ பட�க�� காண�ப�� ெகௗபா� ெதா��ேயா� அ��� வ�தவ� ச��ரதாய
வசன�க�� நா� அ�கப�ச ேவக��� அளைவ �� வ�� ஓ�� ெச�ற ��ற�ைத� ��னா�.
ஒ�மா�� த��ய���� ெகா�ேட நா� crosscountry ஓ��� ெகா�� ெச��ேற� எ�பைத ��
���ேத�. ெகா�ச� சமாதானமானவ� ‘இ��தா�� இ�ப� இ�ப� வ��கைள ஒ�ேசர
ஓவ�ேட� ெச�வ� ெரா�ப�� ஓவ�’ எ��� ெசா�� ஒ� ��ெக� ெகா�����டா�. ஊ����
ேபா� அபராத� ெதாைகைய ஒ��காக ம�யா�ட� ெச�� �டேவ���. அச�� மற�� க�ட�
தவ�னா� அெர�� வார�� ேபா�� ��வா�க�. அெம��க ேகா��க� ��� ெகா���
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ெத�வ� மா��. ��ப� வ�ட�க� க���� எ�ெபா�தாவ� வேயா�� மா�ல���
�ைழ�தா�, இேத ேபா��கார� எ�ைல�� ைக�ல�ேகா� கா��� ெகா����கலா�.
�ரயாண��� இ�த� ப�� ெப��பா�� ப�ைமயாகேவ இ��த�. ெந�ரா�கா�� �ழ��ப��
CST Timezone� வ�வதா�, இ�� இ�ெனா� ம� ேநர� ப�ேபான�.
��கைன அைட�� எ�ேகானா லா�ைஜ அைட��ேபா� இர� ம� ப��. வரேவ�� ேமைச��
இ��த இ��ய� ’உ�க��� தவ�தலாக �ைக��� அைற ப�� ெச����டா�க�. உ�க���
எ��� ஆ�ேசபைண உ�டா?’ எ��� க�சன�ேதா� ேக�டா�. ஓ�ர� த��வ�� எ�த
அைறயாக இ��தா� எ�ன எ�� �த�பாக ‘பரவா��ைல’ எ�� ெசா����ேட�. �ற�தா�
ெத��த� �ைக��� அைற எ�ப� ���� ேகாட�� ேபால நா�றம���� அைற எ��. அ��
ப��ைக ����க�� ெந��� ெபா�த�க� ேவ�. ம�நா� ஓைஹேயா�� ெடா�ேடா��
த��வத�� �வ�� �ைர ����� (Red Roof Inn) ��ப�� ெச����� ப��ைக��
���ேத�.
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4

அ�பவ�க�
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கைல�� க�� மற

���ர�� ைக�பழ�க�, ெச�த��� நா�பழ�க�, ைவ�தெதா� க�� மன�பழ�க�…
ஔைவயா� �லபமாக ெசா����டா�. ஆனா� ஒ� கைலைய க�� ேத��� ��தாவா� உ�தா�
ஆவத�� ���ய ேதைவ ‘க�றைத மற�ப�’தா�. Unlearning எ�� ெசா�வா�க�. த�கேவ�
ஒ� �ைர�பட��� �� ெச�வைத� ப�� � � ���ல����� �ள��வா�. ‘அதா� என��
ெத��ேம’ எ�� ���ல��� ெசா��� ெகா�ேட வர தஙகேவ� ப��ப�யாக எ��ச�
அைடவா�. � � ���ல��� ெவ�ள��யாக உ��� ����� ெகா�ேட ேப�வைத பா��க
���பாக இ����. � � ���ல��� ேபால�தா� நா��. ஒ� �ஷய�ைத ெதாட��ய�டேன
‘எ�லாேம ெத��� �ட ேவ���’. அத�� வா��� இ�ைலெய�றா� அ�த� கைலைய� ெதாடர
��யா�.
��ற��� இர�ட��� நா�கா���� ேமைஜ��� ந�ேவ ைவ��� ெகா�� எ�த வச�யான
ந�ல ெப�ய அ�ைடைய ெந�����தலாக �வ��� சா��� ைவ�� �ரா�� ேநா� ேப�ப�கைள
���� ��� ேபா�� ெப�ய ேக�வாஸாக உ�வ���� ெகா�� வா�ட� கல�� பட�
வைர�த�தா� எ� �த� ���ர பழ�க� எ�� �ைன��ேற�. ‘����லாம வ�ட� ேபா��னா,
ச��ைய க��� வ�ச மா�� எ�ன வைரயற…’ எ�� �ரா�� மா�ட� ராப�� ����� �ர�பா�
அ��த�னா� ��ெர��டாக ேபா��ெர�� வைரய அ�ப� ஒ� ெச�ட� ெச�� ெகா�ேட�.
‘ந�லா வைர�சா�… நா� ��ள ெப�த மா��. �� ���������ற மா��… எ�ன பட�டா
எழ�’ எ�� தா�தா ேகாப�ப�டத� அ��த� ��யேவ��ைல. �ரஃைப�� �க� வைர�தா�,
��தா ேபா��, க�ணா� ேபா�� வா�� �கெர� இ�ைலெய�றா� �ைடலாக இ���மா
எ�ன? அ�வள�தா� எ� ���ர பழ�க�. �ற� ப��ெர�டா� வ��� ஜுவால� ெரகா��
ேநா���� ெவ� கவனமாக அ�பா, அ�க�� ����கா�� எ�� �ர� எ��த� �ைன��
இ���ற�. அ�பா��� வ�வ��ைலெய�றா� எ�ன, �ைளயாக 20 ம��ெப�க� ��ைவ��
இ����ேபா� எத�� ��� எ�� �ேர�ேப�ப� ைவ�� வைர�ேத�.
தா�தா அ�தகால�� ஆ��ல இல��ய��� இள�கைல ப�ட� ெப�றவ� எ�பதா� இய�பாக
அவ��� தன� ஆ��ல அ�� ேம� ெப�ைம உ��. சா��ல� �மா�� எ�ற ஐேரா��ய�
���ய ப���� நா� ப��ததா� �ைறய ஆ��ல ேப��� ேபா�� நட���. ேகா� ேபா�ட
ெவ�ைள�தா�� தா�தா உ�ைள �ல� ைவ�� மா��� எ�லா� ேபா�� எ��� ெகா����
க��ைரைய அ�ப�ேய ‘ம�’ அ��� ேமைட�� ேப���ேவ�. தைல�� ெசா�ப ����
��னா� ெப�ய ப� ெகா�ைட�மாக இ���� கெர�பா�ெட�� அ�ைமயா�
அெம��ைகயாக தைலயைச�� ‘��’ எ�� ெசா�னைத �ளகா��த�ப�� பா���ட� ெசா�ல
‘எ�லா� தா�தா ெசா��� ெகா��த�தா�’ எ�� அவ�� �க��பா�. அ�ப� ஒ���
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ேஷ���ய� ேர���� எ�லா� ஒ���த �ைன��ைல. ‘இ��ரா கா�� 197l �ற�தா�. அவர�
இய�ெபய� இ��ரா ��யத���’ எ�ற அள�லான க��ைரக�தா�. ��ெர�� ெச�வா��ல
நா�பழ�க���� வ�தேதா� ��க�. �வ�ணலதா எ�ற பா� க��� ெச�த ெப� ��தமான ஆ��ல
உ�ச��ேபா� ைககைள அழகாக அ�ந��� இ��ய ெபா�ளாதார��� ேம�ைமக�
எ�ெற�லா� ேமைட�� ேபச என�� ெட�பா�� கா�யான�. அவ� ���ேலேய ம��, டா�
எ�� ��ட� ��பவ� எ�ப� ��த� கவ���யா� ‘தா… ஓரமா ேபா� ஒ�கா�’ எ�ற ேர����
எ�ைன� ��ச�க� கழ���ட நா பழ�க� ’ேநா’ பழ�கமா���ட�.
நாலா� வ��� ட�� �� எ� மான�ைத கா�பா�ற ‘ெவ�� வ�க�’ நாடக��� ந��க
ஏ�பா� ெச�தா�. ப�� Annual �ன ெகா�டா�ட��� �ற�ப�ச� எ�பதா� �க ��ரமாக
�க�ச� எ�லா� பா��� ெர�யாக இ��ேதா�. த�யாக ஒ� ைடல� வ�� அளெவ��� ம�ச�
ப�� ���� ைபஜாமா��, ெம�� வ�ண��� �ள� ேகா��� ைத��� ெகா��க என�� ஒேர
��. அ�மா�ட� நா� ைஷலா�காக ந��க� ேபா�ேற� எ�� ெசா�னேபா� அ�மா ைமயமாக
‘அ� ��ல� ேகர��ரா�ேச’ எ�றா�. ைக�� ஒ� ேபனா� க��ேயா� ஆ�டா�ேயாைவ அ��
ஒ� இரா�த� சைதைய ெவ�ட வ��� ேவட��� வ�� ேபா��யா (���� �வ�ணலதா) ’ஒ�
ெசா�� இர�த� �ட ��தாம� சைதைய அ���� ெகா�’ எ�� ெசா�� எ�ைன த��தா��
ெகா��� �� ந�றாக �ைன�� இ���ற�. ஆனா� ஐ�தா� வ���� நா� ‘�’ ெச�ஷ���
ேபா��ட ‘ஏ’ ெச�ஷ� �னா ��தா� �ராமா��ெக�லா� ெபா��� எ�பதா� நா� ��
அ����� (Back burner) த�ள�ப�ேட�. அ�த வ�ட� என�� �ைட�த ேவட�க� ஒ�
ெநா�� ��ைச�காரனாக வ�� ேய� ைகயா� ெசா�த� ஆவ�… ���ேயா� த�ெகாைல
�ைன��� இ���� எ�ைன ச�க ேசவக�க� மன� மா��வ�… இ�ப��தா�. �ரவல� இ��
இைள�த �லவ� ேபா���த எ�ைன ���� ���யா��ய� மாயா ��ச�.
சா��ல� ப���� ��ெர�� கைல வ���க� எ�� மாைல நாலைர�� ேமலாக தேபலா,
வய��, வா��பா�� எ�� க��� ெகா��க ஆர���தா�க�. இ�ெனா� ப�க��� பரதநா��ய
வ���. ப�மா ��ரம�ய��� ��த சேகாத� �லா ���ண������ ��ையதா� மாயா ��ச�.
�ேபா��� ேட-�� ��ெர�� Folk நடன� ைவ��ேறா� எ�� ெமா�தமாக 5� வ��� ‘�’
ெச�ஷ����� ப�� மாணவ மாண�யைர அ��� ெகா�� ேபா� ‘பாசமல�’ பட���
‘எ�க���� வா�� வ��…’ பாட��� நடனமாட ைவ�தா�. �ழா�� ேபா� �ட ஆ�ய �தா
எ�ற ெப��� தைலயல�கார� எ�லா� கைல�� தைல�� அ���� ெதா�க ��� ���
ஆ�யைத ஆ�ய�� ர��தா�கேளா இ�ைலேயா நா�க� எ�லா� ���� �ர�� ���ேதா�.
டா�� ���த�ற� ���தத�� த�டைனயாக ஆழமாக நக� ப�ய ��� வா��ய�ற�� மற�க
���மா?
ஆனா� �ேபா��� �ன�ைத �ட Annual �ன���� அ�க ���ய��வ� உ��. ேபான
வ�ட� மாயா ��ச� ஒ� ேசாேலா நடன� ெச����தா�. ‘சா�ப�வாய நம ஓ�’ எ�ற ���ைய
வ�கைள ம��� மா�� ‘பா� �க�� பரேன’ எ�� ����பா� �ைனய�ப�ட பாட�. இ�த
வ�ட� ேசாேலா �டன� �தா� எ�� ���� ெகா�� ேபா� அைரம�டல��� ���, அ�ட�
ேபா� எ�� ெசம ��� வா����டா�. �ழா அ�ைற�� ��ம� �லா ���ண���� ேவ�
வ�த அல�கார� எ�லா� ேம�பா�ைவ ெச��, ‘ைவர�ேதா� இ�லாம எ�ன நா��ய�?’ எ��
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அ�கலா������, ஏேதா ச�ைக ேப�பைர கா�� ஒ��ைவ�� ேமைட�� அ���னா�. அேத
�டன�ைத இர�� ��� �ைற ஆ�ேன�. ��பா� ம�ைர கா�கா ேதா�� ெத��� �லா
���ண���� ����� ந�பேனா� �ய� எ�ேட� �வகாரமாக ேபானேபா� அவ�ட�
���� அ��க�ப���� ெகா�ேட�. அ�த ���� �� ��வ����, இ�த ெந�ெந� உயர
ம�த���� அவரா� ெதாட�� ப���� ெகா�ளேவ ��ய��ைல.
’��ரஹா�’ எ�� வாராவார� வ�� இ��� பாட� �க���க�� அ��க� �ஜ� அேராராேவா,
�� க�ேரா ஒ� �டாைர ம��� ைவ��� ெகா�� ‘ஜ�… ஜஜ�..’எ�� ��� �ன� அமைன��,
���� கபா�யாைவ�� ெராமா���காக உஷா� ��வா�க�. �ஜாதா ேவ� அ�வ�ேபா�
�டா�� ‘�’ நர�� ப�� ���ெவன எ��, �டா� ேம� ஒ� �ராத ைமய� ேதா����ட�.
இ�தைன��� நா� அ�ெபா�� அ�த வா��ய�ைத க�ணா� �ட க�ட��ைல. தா�தா ����
ஒ� பைழய ஹா�ேமா�ய� இ��த�. ெப�ேலாைஸ �டாம� ேபா���ெகா�ேட பா��
சரளமாக வா��பா�. ஒ� �ைச����� இ�ெனா� �ைச�� மா��ேபா� ‘கட�’ ‘கட�’ எ��
ச�த� வ�தா�� இ�ைமயான இைசதா�. ’அ�� க�ைட… அ�சைர…’ எ�� ��� பா���
‘ஆறைர க�ைட இவ���’ எ�� க�����த� �ைன�� இ���ற�. மகரக���� ��ைதய
ப�வ� அ�. ெப� �ழ�ைத�� வா��பா��, ஆ� �ழ�ைத�� ��த�க� எ�� �ச�ேவஷ�
ேகா�டா�னா� ெவ��� நா� ��த�க� ப�கேம ேபாக��ைல. ஆனா�� ��டா� ேம� ஒ�
ேமாக� ம��� �� ��த ெந��பா� கண�� ெகா����க யாேரா ‘வய�� க��� ெகா�டா�
��டா� �லப�’ எ�� ெகா���� ேபா����டா�க�. ஒ� காைல ���� ��� ைவ���
ெகா�� மா���� ���ேக வா� மா��� ெகா�� ம�ேயா� ��டா� ைவ��� ெகா��
வா��ப� எ�வள� �ைட�… ச�மண� ேபா�� உ�கா��� ெகா�� ��கா�� ����
ெகா���� ெகா�� ேதாேளா� வய�ைன ேச��� ைவ��� ெகா�� வா��பதாவ� எ��
த�மா�னா��, பரவா��ைல எ�லா சாைல�� ேரா��ேக இ�� ெச��� எ�ற ந���ைக�ட�
வய�� க��� ெகா�ள ��� ெச�ேத�.
வய�� ��வா� கணப�யா ��ைள ம�ைர எ� எ� கால��� இ��தா�. �க எ�ைமயான
ேதா�ற�. �ஜயதச�ய�� � எ� ேசஷேகாபால� �� த��ைண ெகா��க வ�தேபா�தா� அவ�
பார�ப�ய� ெத��த�. ‘ந�ல �ளமான �ர��பா உன��… ந�லா வ�� வய��. ��� ஒ��
வா���கறயா… பா�ேபேல�� ெகாணா��டலா�’ எ�� ஊ����� க��� ெகா��தா�. ���
மாசேமா எ�னேவாதா� ேபாக ���த�. ‘நா� ந�ட�� ேராஜா இ�ேற ��க��’ எ��
ஐ�வ�யா ரா� பா�வாேர… அ�த மா�� ”எ�ன� இ�… ஜ�ைட வ�ைச… தா�� வ�ைச��…
எ�படா ���தைன வா��� ராஜபா�ைவ கம� மா�� அ��மைழ ெபா��ற�லா� அம��கள�
ப��தற�” எ�� �ர��யா���ட�. இர�� மாச� �ளா��� ேபாகேவ��ைல. கணப�யா
��ைளேய ஒ� நா� ����� வ�� ‘அ�த வய�� ��மாதாேன இ���. �� �வா க��யா
எ���டேய ெகா����’�� வா��� ெகா�� ேபா���டா�. என�� எ�னேவா அவ� ‘�
ஆ�ேய ���க ேவணா�டா’ எ�� ெசா�ன மா�� ஒ� �ரைம. ஆனா�� எ� கைல�தாக�ைத
அைணய �டாம� �ரா�யா… �� ேமேர �� ேகா… எ�� �ன� அம� கன�க�� வ��
������� ெகா����தா�.
க���

ப����

ேபா�

ந�பெரா�வ�

���

�லமா

அ�ைமயாக

பா���

பா�
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�ரமாத�ப���வா�. ம�ைர ��எ� நக�� ஒ�வ� ���� ��� க�ேச�ேய ெச�வா�. அ�த
உ�ேவக��� AIR �ைலய ��லா��ழ� ��வா� ��வாச�ட� ��லா��ழ� க��� ெகா�ள
��ப�ேட�. ெச�ைன�காரரான அவ� ம�ைர�� ெவ�கால� த�����தா�� ெச�ைன
த���தா� அழகாக� ேப�வா�. �ழைல ஒ��காக ����� ெகா�� நாத� வ��ப�
ஊ�வத�ேக இர�� ��� நா�க� ஆன�. எ�ைன� ேபா�ற அவசர���ைகக� மன�
���தவ� அவ�. ஓ�� மாத�க�ேலேய மடமடெவ�� ேமாகன வ�ண�, இர�� ��� �த�க�
எ�� ெகா�� வ����டா�. ‘நாைள�� �ஜயதச�… 4 பழ� ெவ�தல பா�� வ����, ��
�வா பண�ேதாட வ��ட�� மற�காம’ எ�� �� ப��ைய எ�ைமயாக ெசா��� ெகா��தா�.
அ� எ�ப� ெதா��� பழ�க� ேபா���மா எ�ன? ��லா��ழ� ப������ ���ரேம
ஃ���டா�. ���ர�� ைக�பழ�க�… பழ�க�ைத பழகாத�தா� எ� பழ�க�.
த�சமய� இைணய� ெப�மள� ேநர� எ���� ெகா�வதா� எ�த கைல��� ஆ�வ��லாம�
’இ��ைக �ழ�காக’ (Couch Potato) மா�யா���ட�. ெச�ற வ�ட� வா��ய யமஹா
�ேபா�ேடா� இலவச இைண�பாக ���� �ல பாடங�ைள� ெகா������றா�க�. �ளா�,
���ட�, ெந�ஃ���� இ�லாத ஒ� ெபா��� அ�த ��ைய ேபா��� வா��� பழக
ேவ���.
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கட��க�� கா��ெவ�

ெபா�வாக இ��ய�க� தா�க� அெம��க ம�ைண ���தத�� சா��யமாக ���ேல��,
நயாகரா, ��யா�� ைட� �ெகாய�, லா� ேவகா� கா�ேனா�க� எ�� �காஸா ஆ�ப�க��
�ர�� ைவ�தா�� மன���� ரக�யமாக ’இ�க எ�����யா ைந� �ள�, ��� பா�லா�
இ���? ஒ�தடவ ேபா��� வ��ர��’ எ�� வ�த ���� ேந��� ெகா�வா�க�. ஆர�ப
பரபர��க� எ�லா� அைண��ேபா� ����, க�ள ����� �ைர�பட�மாக வா��ைக
�வார�ய��லா� ேபா��ேபா� ச�க ச���� �டமாக �த�� ெத�வ� ேகா��க�.
����வ�க�, இ�லா�ய�க��� அ�வளவாக கவைல��ைல. ���ய�க�, ைஜன�க�,
இ���க� ேபா�ற ��பா�ைம�ன� ஒ���� த�க��கான ஆலய� அைம����ேபா�
அத�ைடய கா�ேமாெபா�ட� த�ைம �க�� �வார�யமான�.
�காேகா நகர���� அ�ேக எ�� �ேரா�
(Elk Grove) எ��� �� ஊ��
த�����த ேபா�தா� ஒ� ெத���
ந�ப�
அேராரா��
இ����
ெவ�கேட�வர ெப�மா� ேகா�ைல�
ப�� ெசா�னா�. ெத��� அ�ப�க���
பாலா�
இ����டெம�லா�
���ப�தா�. வார����� உ�ைன��
���� ெகா�� ேபா�ேற� எ��
வா���� த�தவ�, அவ� �������
நா� த������� இட�����டான �ர�, ெப�ேரா� ெசல� எ�� �ல டால� கண��கைள�
ேபா����� ச�ெடன ��வா��� ெகா�டா�. இவ� இ�லா��டா� ந�மா� ேபாக ��யாதா
எ�ன எ�� �ராேவசமாக� ��மா��� வாடைக�� ஒ� காைர��, வ� ெசா�ல ஒ� ந�பைர��
ச�பா���� ெகா�� �ள����ேட�. ஆ�ேடா-�ரா���ஷ� கா� ஓ��� பழ�க��லாததா�
ெகா�ச� ேம�வ� எ�லா� பா��� ����ெகா�� ஒ� வ�யாக ேகா�ைல� ெச�றைட�ேதா�.
�க �ர�மாண�மான ேகா��… இ�ைல… இட�. அ�வள� ெப�ய இட��� ந��� ேகா��
��யதாக ெத��ததா�� உ�ைம�� அ� ெப�ய ேகா��தா�.
அெம��க ேகா��க��� எ�� �ற�� ஆகம�க� உ��. ெப�மா� ச��� �ரதானமாக
இ��தா�� அ�க� ப�க��� �வ�, நவ��ரக�க�, ச�ய நாராயண�, ��ரம�ய�, �நாயக�
ச���க� எ�� ெபா��டைம த��வ�ைத ��ப�� எ�லா அ�ப�கைள�� வரேவ���
அ��பைட�� ெப��பாலான ேகா��க� க�ட�ப������. ச���க�� ��னா�
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கா�கா�டைர க��� ெதா�க��� ப�கவா�� ���� ஒ�/ஒ� பர��� வச� க�டாய� உ��.
அ��� நட�க� ேபா�� அ�ேஷக�, ஆராதைன ப��ய ப��ய� ேநர� ���ேபா� ெத�வாக
காண�ப��. ���, ���ம�, �ள� ���த�, சடா� சா���வ� த�ர �ரசாதமாக பாதா� ப���,
உல��த �ரா�ைச, ஆ���க� எ�� ெகா���றா�க�. அத�ேக�ற�ப� உ��ய� கெல�ஷ��
�ரமாதமாக இ���ற� எ�ேற அ��ேற�.
அேராரா ேகா��� ேம���������த அெம��க ஆகம �ைற�ப� எ�லா ச���க����
இடம��க�ப�� ஒ� கட��க�� கா��ெவ� ேபா� கா��ய��த� (அ�பாடா தைல�ைப
ஜ��ஃைப ெச�தா���ட�). �ற�� அ�சமாக வாச�� ஒ� ெம��ெட� கா� ைவ�� Raffleக�
���� ெகா����தா�க�. ���க� �ைற�� கா� ப�சாக �ழலா� எ�� ெப�ய த�� ைவ��
�ள�பரெம�லா� �ரமாதமாக இ��த�. எ�க��� ��ன� ெச�� ெகா����த ந�ப�க�
�ழா�� ஒ�வ� ேலா�க�� ம�ைக� கைட ைவ�����றா�� ேபால. ‘��ன� கைட, ெப�த
லாப�. ெப�த கா�, ��ன ேரஃப�’ எ�� ப�சத��ர �ைர�பட��� வசன�க� ேப� கலா����
ெகா����தா�க�. ேகா�� உ�ேள ெத���� த��� ச���த��� கல����த�. நா�
இர�� வா��ய� ேப�ய�டேனேய ச�ெடன நம� ெமா�ைய க��� ‘அ��ற�’ எ��
ப�ட�க� த�க� மா�ெக��� �றைமைய ������ ெகா����தா�க�. �ரசாதமாக
��ேயாதைர�� த��சாத�� சா���ட மா�� ஞாபக�.
��ட�த�ட அேத ேபா�ற அைம��ட�
க�ஃேபா��யா�� �வ�ேமா� ஊ���,
��ெஜ��
����வா�ட���
ேகா��க� பா��தேபா� என� அெம��க
ஆகம �ய� உ��யான�. �வ�ேமா��
உப ேகா�லாக ெகா�ைல�ற��� ���ைக
ச��� த�யாக க�ட�ப������. ஆறைர
அ� உயர��� ஒ� த�� அ��சக�
உ�சாகமாக வரேவ�� �ைஜெய�லா�
ெச�� ெகா��தா�. அ�வ�ேபா� ராம�
ப�டா�ேஷக�, ��வாஸ ���க�யாண� எ�� ���ப� �ைட�� பரபர�பாக இ����ற
ேகா��. இ�ன�� பாரதவ�ஷ�� பரதகண����� இ��பதாக உ�வ���� ெகா��
ச�க�ப� ெச��றா�க�. அ��த� எ�லா� யா��� ஆக� ேபா�ற�. பாவ�ைத ெச�தா�
ேபாறாதா? ��வ�ட� �ற�த ஒ� ஜனவ� ��கள�� ேகா����� ேபான ேபா� ெகா�ச�
அ����யாக இ��த�. ���ப� பா��� ம��� ம��� ��வாக ���� எ�லா ச���ைய��
ேவ��ைக� பா���� ெகா�ேட ெவ�ேபா�தா� த�யாக அ��சக�க� வ�ைசயாக உ�கா���
ெகா�� �ள� ���த��, ��� ேப�பேரா� ச�கைர ெபா�க�� ெகா��தா�க�. ராம����
���ண���� ந��� �� வ�ட �ெபஷலாக ��� எ�� ஒ� அன�தசயன� ெப�மா� �
அல�கார��� சய�����தா�. ஓ�� வார�க�� அவ��� �� ஓ�வ��� உ�ேள ெகா��
ெச����டா�க�. இ�மா�� ெப�ய ேகா��க��� க���, வால��ய� எ�� �ைறய
ஆ�பைடக� இ��தா�� �ல ேலா�க� �பா�� ம�க� பல ப�க�� ெச��
ெகா����பா�க�. நாைளய ச���ர��� ஒ� ��ம�ைகயா�வா� �பா��� அர�க�
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ேசைவயா��யைத� ப�� பா�ர� பா�னா�� ஆ�ச�ய��ைல.
�வ�ேமா� ேகா�ைல �ட அ�காைம�� சா� ேஹாேச�ேலேய ஒ� ல�� கணப� ேகா�ைல�
க�ட��ேதா�. ஆ�. GPS க�����க ��யாத ஒ� ��ட��ைய�தா� ேகா�லாக
மா�����தா�க�. அ�ேக ஒ� ம���� ச���� உ��. வ�ைதவ ���பக� இ�ைலயா? இ�ேக
அ�க� த�� �ர�க� ேக�கலா�. ப�ட�க�� �மா��த த�ழ�கேள. சம���
த�ழ��ைலய�யா… �வைன வ�ப�� ைசவ�க� எ�� ெசா�ேன�. வட இ��ய�க� ெதாட��,
ெத��க�க� வ�யாக த�ழ� ைக�� வ�� ேச������� ேகா�� எ�� �ைன��ேற�.
அதனா�தா� ��� �நாயக��, ெவ�கேடச ெப�மா�� �����க த�� �வா�சா�ய�க� �ைஜ
ெச��றா�க�. ஒ� ெமாைப� ச����� �வெப�மா� ��க ெசா��யாக இ���றா�.
அ�வ�ேபா� நக�� அ�த�ைட ைவ����� ஹா� ��வத��மாக ச��யநாராயண �ைஜ
நட��வா�க�. ப�கவா��� ��னதாக ஒ� ��க� ம��� நவ��ரஹ ச����� உ��. ���,
��� எ�� இ� ேத�ய�ட� ஆஜா�பா�வான ��ைளயாைர ச�தன கா��� பா����ேபா�
அ��தமாக இ����. �ர�ம�சா� ��ைளயாெர�லா� இர�� ெப�டா��� க��� ெகா�டா�
ஏ�தா� ெப� ப�றா��ைற ஏ�படா�? நாைளய ச�த�ைய எ�� ச�ேற கவைலயாக�தா�
இ���ற�.
சா� ேஹாேச ேகா��� ���ப� �மா�
���ய���
சா�பா�
�ரமாதமாக
இ����. ஞா���� �ழைமக�� இ��,
��, ேபா�டா, ��ேயாதைர எ��
��ேலாக�ப��. ம��சா� / �ேவ�
�க�
�வச�க�
பாபா
அெம��கா
வ����த ேபா� சா� ேஹாேச ேகா���
�ேசஷ த�சன� த�தா�. அ�ெபா��
���ப� �மா����� ��ச� வ��
அைம��
மசாலா
ேதாைசெய�லா�
ேபா�டா�க�. எ�லா� ஃ��. நா� ம�ய
உற�க� எ�லா� ���� ெம�வாக
ேபாவத��� பாபா�� ெசா�ெபா�� ���� ��ட� �ள����ட�. பாபா ம��� ஒ� �ல
அ�ப�க��� �ர��ேயக ��ட� கா�ரா த�சன� ெகா���� ெகா����க அ�ேக ச�����
பா��ய� ெப�ேற�. ச�ேற ெவ�������த ைட அ��த ���ட�� �ரயாண� கைள��ட��
அ�சய�க� ெச�� கா�ட ��யாத ’��’�� இ��தா�. ’யாகவா ��வைர� ப�� எ�ன
�ைன����க�’ எ�� அ�நா�� வைர வ�த ேக��ைய உ�நா�ைக ம��� உ�ேள த�����,
எ�வள� எ��� பா��தா�� அவ� க�க�� ச��ர ��ய�கைள� பா��க ��யாத ஏ�க��ட�
�ள��ேன�.
�வா�சா�ய�க� ���யராக ஒ�ெவா� நா�� ஒ� கட���� எ�� ைட�ேட�� ேபா��
�ைஜ ெச�தா��, ெப�மா� ச�ேற ஒ��க�ப�டா�� ேபால�தா� இ��த�. தசாவதார� வ�த
���� அ�த ப�ட� ெப�மாைள ந��� ���ேபா� பா��� ‘ேப� ம��� ேகா��தராஜ
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ெப�மாளா இ�����தா… ஜ�� �� யா’ எ�� ெசா�னமா�� என�� கனெவ�லா� வ�த�.
�ர� ஞா���� �ழைம ஒ� ஓர��� ேதேமெய�� இ���� ��கைன �ரபலப����
ெபா��� ப�த ேகா�கேளா� ேச��� க�த ச�� கவச� ெசா�வ� உ��. அ�ப� ஒ�வ�
��க�� அ�பைட ��ைட�� ���� அேராஹரா ேகாஷ� எ���வா�. ெதாட��� கா�கா��
��க�, �வ�ேமா� ��க�, சா�ேஹாேஸ ��க� எ�� ஆ��க�தா��� அ�ஷன� பைட
��க� ெச� ெச����வா�. இ�ன�� 20-30 வ�ட�க�� சா� ேஹாேஸ ��க��� ஒ�
ெதா�ம வரலா� உ�வா�� ����கா���பைட�� அ�ெப���ஸாக ேச��க வா���க�
இ���ற�.
நா� ெச�ற ேகா��க�� �க�� ���த, அைம�யான �ழ� உ�ள ேகா�� சா� ேஹாேச
ல�� கணப� ேகா��தா�. �டேவ அ�� எ�ெபா��� �ைட��� �க�� அ�ைமயான
��ேயாதைர�� த��சாத��. ஐ �ய� �� இ�.
ெப���ேவ�யா���
��ெபய��த
ேபா�
ஆல�ட���
இ����
ேகா�ைல� ப�� ேக���ப�� ஓ�
சா�பா� �ைட��மா எ�� ஒ� ஓர���
ஜ��த ஆைசேயா� ேபாேன�. அ� ஒ�
�ரண இ��ய� ேகா��. ஒ� ப�க�
ைஜன�க����,
ம�ப�க�
���ய�க���� பாக� ெச�����
ந��� ராதா ���ண� �����தா�. ராதா
���ண��� ��னா� ெகா��ப���
ைவ�த மா�� �வ�, ெப�மா�, கணப�,
அ�மா� எ�� இ�ன �ற ெத�வ�க�. Poker �க ப��� ச�யாக மாைல 7:30�� �வ��
இ�ப� ��ட�க�� ஆர�� அல�கார�க� ������� �ைடய� ஆ����றா�. ேகா����
வ�� அ�ப�க� பல�� ஆ�டவைன �ட அ��தவேரா� உைரயா�வ�� ஆ�வமாக
இ��பா�க�. ேகா�ஃ� �ர���� ��ன� �� ���ப� ேபால இ�த� ேகா��� பல
���க� எ��க�ப����கலா�.
ேகா�ைல �ட ேகா���கான ச��ைக ஒ�� பரபர�பாக வல� வ��ற�. அ�த ச��ைக��
எ��டைர அ�ைம�� ச���த ேபா� �க�� உ�ேவகமாக �ன�ப� ேகா��� எ�னெவ�லா�
நட��ற� எ�� ெசா��� ெகா����தா�. ��க� �ழைம அ�மா� நா�ப� ெசா��ேறா�,
ெவ����ழைம ��ணவ� ஆ�ர� ெசா��ேறா� எ�� ெப�ய ப��யேல� ேபா�டா�. நா�
அ��க� ேகா���� வ�பவ� எ�ற�� �ர�� �ைற�� �ைடெப�� ெச����டா�.
உ�ைம�� இ��ய ���ப�க� ��ட� ��டமாக வ��றா�க�. வ�த�� ேநராக ச�க�
�ட���� ெச�� ப��ைக ெகா�டா�ட�க�, ெகா�டா�ட���� �க�ச�, �க�ச��� ����
எ�� ��ஸா பான�க�ட� �� க���றா�க�. அச�� மற�� �ட யா�� ஆர�� சமய� �ட
ேகா����� எ�� பா��ப��ைல.
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த�ேபா�
இ����
ப���க�ேக
��ெரௗ��ப���
ஒ�
அழகான
சாரதா�பா� ஆலய� இ���ற�. இ�
இ��யா��
���ேக�
மட���
க��பா��� இய���ற�. இளைமயான
ப�ட�க� ��� ��தமாக ��ர�, ஸு�த�
எ�லா� ெசா�� சாரதா�பா��� �ைஜ
ெச��றா�க�. ப�க��� ஆ�ச�கர���
ஒ� ச��� இ���ற�. ’����� கரேண’
எ�� ஆ�ச�கர� ம�த��த சட��கைள
�டாம� ��ப�� வ�� அைம��தா� அவர� அ�ைவத த��வ�ைத ேபா�� பா�கா��ற� .
��ரம�ய��� ச�ேற ெப�ய ச��� ைவ�����றா�க�. நா� �த��த�� ேபானேபா� ச�ேற
ெப�ய ப�த�க� ��ட� ��ரம�ய �ஜ�க� ெசா�� ��தாரமாக வ�ப���
ெகா����தா�க�. ஆ�. த�� ��ட�தா�. ஒ� ��ன �ைல�� �ல பல ப�� ��தக�கைள
அ��� ைவ�����றா�க�. �����ட �ைலெய���லாம� ேவ��யைத எ���� ெகா��
பண�ைத உ��ய�� ேச��� ���ப� ெசா��றா�க�.
சா�டா �ளாரா�� ஒ� பாலா� ேகா�� இ�ன�� க�� ���க��ைல. தா�கா�கமாக ஒ�
��ய ���� ைவ�� நட�� வ��ற�. க�நாடக மா�ல�� ப�ட� வட இ��ய பா��� ராக�
ேபா�� ��ர� ெசா�வ� ேவ��ைகயாக இ����. ஆனா� வார� ��வ�� பல �ைஜகைள
�ரமமாக ெச�� ��வா�. ச�கடஹர ச����, �� ெபய���, �ரேதாஷ� ேபா�ற நா�க��
�ெபஷ� �ைஜக�மாக �ரமாத� ப���வா�.
லா�
ஏ�ச����,
���ப����
�ரபலமான ேகா��க��� ஒ��ைற
ெச�� வ������ேற�. இ�வள�
ேகா��கைள
கவ��த��
���த�
எ�னெவ�றா�, அெம��கா�� ேகா��
க�ட
ேவ��ெம�றா�
ெவ�கேடச
ெப�மா�
�க
���ய�.
அேநக
ேகா��க� ‘பாலா� ேகா��’களாகேவ
அ�ய�ப���றன. ஸ�வேதவ நம�கார�
� பாலா� �ர�க�ச� – எ�லா
ேதவைதக��� ெச�ய�ப�� வண�க�� பாலா� ெப�மா��ேக ேபா�� ேச��ற�.
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ப��த ப���

தாராள மனேதா� �ரகா�ரா� ‘இ�தா 50 ல�ச� வ���ேகா, ேவ��னா �ட 25 ல�ச�
வ���ேகா’ எ�� ப��த ப����� ம��ப��பதாக �ள�பர� பா����ேபாெத�லா� என��
நா� பலவ�ட�க� ��� எ��ெகா�ட ஒ� ேந��க� ேத��தா� �ைன��� வ��. அ�த
ப�னா�� ��வன��� ப�ேவ� எ���� ேத��க� எ�லா� ைவ�� வ�க��ய �ற�
ேந��க���� அைழ����தா�க�.. யா� யாெர�லாேமா Codd’s ேகா�பா�க�, Classக��கான
பர�பைர பா��யைத, ெவ�நா�� சா� எ�� ேக���கைணகளா� �ைள�ெத����
ெகா������ேபா�, பா�� ெபா�ைம ேபா� ெசா��வாேயா� இ��த ��ைட� ��த�
அ��� (அ�த ரணகள����….��) டகா�� ந��� ���� ‘உ� ெபா��ேபா�� எ�ன?’
எ�றா�. ம�தவள ேம�பா�� �ைறைய ேச��தவராக இ�����க ேவ���.
‘இ�த� ேக���� நா� எ�ேபா�� ��தக� ப��ப�தா�� ப�� ெசா�ேவ�. ஏ�னா, நா�
��தக� ப���றைத�தா� ெபா��ேபா�கா வ����ேக�’ எ�� ��� வைள�� ெசா�ேன�.
அ�ெபா�ெத�லா� ப��ப� அ�தைன�� கைத ��தக�க�தா� எ��� ��ற�ண��� உ��.
அ�த� ெப� உ�சாகமாக ‘உன�� ���த எ��தாள� யா�?’ எ�றா�. ஏேதா ெப�சாக
த��ெதா�, ெசகா�.. எ���லா��டா�� அவ� ேர���� ஒ� ஒ� ��� ெஷ��ட�,
ெஹரா�� ரா��� ஆவ� எ��பா�����பாரா இ����. நா� சா���ய����� ெதாட��
�ளமாக ஒ� த�� எ��தாள� ப��யைல ெசா�� ���ேத�. அ�காலக�ட���தா�
��ைம��த� பைட��கைள ெச�ப��பாக ெவ��ட�ப� அவ�ைடய கைதக��, அ�பவ�
ப��க�� இைணய��� பரவலாக ப��க� �ைட�த� (��ைண, கால��வ�) . அ�த தா�க���
�டேவ ‘��ைம� ��த�’ ெபயைர�� ேச��� ெசா�ேன�. அவ� �ஜமாகேவ ப�����தாரா
இ�ைல ��மா�தா� ேக�டாரா எ�� ெத�ய��ைல. ‘��ைம� ��த�ைடய�� உ�க���
���த� எ�ன?’ எ�றா�. ‘ெபா�னகர�, கட��� க�தசா� ��ைள��… கா�சைன’ எ��
ேயா��� ேயா��� ெசா�ேன�. உடேன அைற ��வ�� ‘பகபக’ெவன ஒேர ����. அ�த�
����� தைலயாக இ��த ஒ� ேமன� ஆ�வமாக ‘அ�ப�யா? அெத�ன கைத… கா�சனாவா?’
எ�� ����வ�ட� ேக�டா�.
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த���த�மா� ஆ��ல��� ெகா�� �ள� ைவ�ேத�. ‘�� ைர�ட�, ����ய�க�
எ����ய�� சா�. ெவா�ஃ� ேக��� இ� ேஹா�. � ெக�� ஆ� ஹார� எ����ய��.
கா�சைன ��� ேகா�� ஆ� �ரா�லா ேமட�’
அ��ற�தா� ���த� அ�த ெஹ� ஆ� அ����� ெபய� கா�சனா எ�பதா�தா�
அ�ப�எ�லா�� ���தா�க� எ��. எ�ைன ைவ�� ேப��கைதயா ெசா��றா� எ��
��ய���� �ேழ ம��ெப� ேபா�டாேரா எ�னேவா… ேவைல ���யாக��ைல. ப��த ப���
இ�ப�ெய�லா� காைல வா�������ற�.
பல ந�ப�க�� வா��ைக�� ‘ப��த ப���’ எ�ப�ெய�லா� �ைளயா�����ற� எ��
�ைன��� பா��தா� �ய�பாக இ���ற�. ப���� ஒ� ��ய� மாணவ�. ேப���
ேபா��க�� எ�லா� ���ெய��பா�. த��� ���தா� த�யா� ெபா��ய� க���க�
ஏ�படாத கால��� அவ��� ல�� ேபால �வகா� ெம�ேகா�ேலேய இ���ய�� ��
�ைட�த�.
‘எ�லாவ�� ஈ அ�� � க����ட�� ேபா� �ழறா�வ. ேக�ட� �ைட�கேல�னா �ழ�ய
க���கேற�� ெம�கா��கலாவ� எ���ேற�றா�வ. நா� ெக��க�தா� ப��க� ேபாேற�.
ேவைலயா��ேபா� ேபா�� க��யா�����ல’ எ�� கா��ேலஷ� ப�� ப��ைப�
ேத��ெத��தா�.
ஆேற� வ�ட�க�தா� �������� ேவைல பா��தா�. ெமா�தமாக
ேவைலைய ���� ேபா����� ‘எ�ன�யா ச�பள�… ஏ� வ�ச��ல ஏழா�ர� �ட தா�டல.
��ன���ன பயக எ�லா� க����ட� ப����� இ�வ�த�சா�ர�, ��பதா�ர��
ச�பா��கறா�வ’ எ�� ஜாவா ப������ ���லா��� ேபா� ெகா�சகால� ேவைல
பா��தா�.
�றநக�� ப���� ெப�ய �� ஒ�ைற ��யேபா�, வ��சாக பல ஏ�க� �ல�ைத வைள���
���� ந�ன ������க� க�� ம�ைர�� �ய� எ�ேட��� ெப�ய பா��ச� �கழ�த கால�.
நா�த�க�� வ�த ��ப�க �ள�பர�க�� பா��தா� ஒ��ற� நம� ந�ப� ெபய��
இ��த�.
‘எ�ன நாகரா�, ெக��க� இ���ய������� க����ட� ேபா� இ�ேபா
����� வ�����களா’ எ�� ேக�டா� ‘ேச�ேச… நா� ஃைபனா�� ம���தா�
பா����ேற�’ எ�� ���தா�.
ேயா���� பா��தா� அவ� தா�தா ெச��வ�த வ��
ெதா�ைல�தா� அவ� ��வய����ேத ஊ��� ப�����தாராக இ����.
க���� கால��� ெந���ய ந�ப� ஒ�வ��� ‘கண��’ பாட� எ�றா� அ�வள� கச��.
க����� ெக���� ேமஜைர ���ப�ப�� எ��தா�. ஏென�றா� அ��தா� கண��
பாட�ைத ����மாக த���க வா��� இ��த�. ஆனா� இய��ய� பாட� இ��த� எ�பதா�
அ�வ�ேபா� ேத�ற� ���வத�� எ�லா� கண�ைக கட� வா��ேய ஆகேவ���. ம�ச�
காமாைல�� ம��தாக �ழாெந��ைய ��தாக அைர�� ��சாக உ���, ���ேகா�� �ர��
ெய���, க�ைண ���ெகா��, ந�நா��� படாம� அ��ெதா�ைட�� ேபா��� ெகா��,
அேல�காக ����ேவாேம, அ� ேபால ெமா�த ேத�ற�கைள�� ேஷ���ய� பாட� மா��
‘ட�பா’ அ�����வா�.
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ெச��ட� ேத��� ப� �����பாக கைட� அைரம�ேநர��� எ��� ெகா����தா�.
ப��ைச ேம�பா�ைவயாள� ெம�ள எ��� பா��� ‘எ�ன ���ரசா�… எ�ன எ������க
எ��� ேக�டா�.’�ேடா�� �யர�… சா�’ எ�� ெசா����� தா� எ��யைத அவேர
ஒ��ைற ���� �ர��� பா��தா�. Integration �ரகார� ஒ�ெவா� ப�யாக ேத�ற�ைத
�����டா��… ஏேதா �ைற�றேத… ��தக��� இ��ப� ேபால ‘அ�ப�ேய’ இ�லாம�
ஏேதா ெந���றேத
‘�� கா�யா����. ேப�ர��� எஃெப���� ��ட� இ�ைல’ எ�� க�����த ைடர�ட�
ேபால ��ெரன ��ைர� ஆன� அவ���. ஆ�கா�ேக Integral ����க�, அத�கான
‘��-ேம�’ வைரயைறக� எ�� ேவகேவகமாக ‘இ�� �ர�ப� ெதாட��னா�’.
பா����
ெகா����த ��ப�ைவச��� மய�க� வராத �ைற. அவ�தா� ஃ���� �ைற� தைலவ�
எ�ப� உபெச��. அ��� பல வ�ட�க��� தன� வ���� ‘���ரசா� வ�’ைய� ப��
����டாம� இ��தேத இ�ைல அவ�.
���ரசா� �ற� எ��ஏ ப������ இ�ேபா� ைஹதரபா��� ெப�ய �ள�பர��வன���
ைவ� �ர�ெட��டாக இ���றா�. ெப�ேனா� மாட� எ�லா� உபேயா��� மா�ெக� �ர��
ஆரா��� அ��ைக எ�லா� எ���றா�.
����ய� �ைற�� ேபரா��யராக வ�வா� எ�� �ைன����த ந�ப� இ�ேபா� ’5
���ய� டால��� �ைறவான ஆ�ட�னா எ���ட வராேத’ எ�� ெப�ய க�� ேசைவ
��வன��� ெப�ைம���ய அ�ெகௗ��க��காக வா��ைகயாள� ேமலா�ைம ெச��
ெகா�����றா�.
‘�� நாடா�ட� ��ன� சா���ேட�’ எ�� ஃேப����� பட�
ேபா��றா�.
‘சடேகாப� ரேமஷு� நா�� ஒ�ணா �ேபா��� ஹா�ட�ல இ��ேதா�’ எ��
ெப�ைமய���� ெகா�ட �வ�மா�ட� ‘அ��ற� ஏ� இ�த ெபா�� ���ற ெபாழ��’ எ��
ர��� க�� ேக� ெச�� ெகா����ேதா�. �வ�மா� ஒ� ��ன க�� ��பைன
��வன���காக ெப�ய ஆ�ட�கைள �ர��� ெகா����தா�. ‘��னதா �ர�ல அ�ப�ட��னா�
�ட ேக�யேர கா�யா��ட மா�� ஒ����வா�க�பா. ��வா�� இ�த மா�� ேவைலதா� ச�’.
பல வ�ட�களாக ெதாட��� இ�லாத கால���, எ�ப��� ேகா��கண��� ஆ�டைர� ����
வ�டா��ர �ழா�� CEO�ட���� ஒ� வா��சாவ� ப�� வா�����பாரா இ���� எ��
�ைன���
ெகா����ேத�.
‘�ேன��
ஒ�
Event
management
��வன�
ெதாட������ேற�. இ�த �ைக�பட�கைள பா��க�’ எ�� ஒ� ெம�� வ��ற�. ��ய
�ைர�� IPL��� ெப�ய கா��ரா��கைள ����, சடேகாப� ரேமெஷ�ன, ச���
ெட���கைரேய தன� ��வன��� ேபா��� ேபா�� ��வாரா இ����.
க���� ப��ைப ����, இ��ய� எ���ர�� ��பராக ப�யா��யவ�, �லகால� க���
����� ெப�ற�ேபால ��ய �ைற�� ேம�ப��� ப��� அெம��க ப�கைல�� ேபரா��யராக
ப�யா��� கைதைய ெச�றவார� ேக�க ேந��த�.
‘��க எ�ன ப�������க’ எ�� எ��ட� யாராவ� ேக�டா� ‘அ�ப�யான த�ண�க� அ�க�
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வா��க��ைல’ எ��தா� ெசா�ல� ேதா���. அட�க� எ�லா� இ�ைல. எ�தைன �ைற
ப��தா�� எ�ேபாதாவ�தாேன ச�யான வாச� �ற��ற�.
அ�ப�யான த�ண�க�
வா����ேபா�தா� க��ண��த ���� ஏ�ப��ற�. ெப��பா�� நா� க�ற� ச�யான�தானா
எ�� ப����� �ட�ேபா�� வா���க�தா� அ�க� ஏ�ப�ேம த�ர, ��யதாக க�ப� ெவ�
ெசா�ப�தா�.
‘காேல� ������ �ஏ ப���றெத�லா� அ�த� கால�. இ�ப�தா� ஃப��ேடஷ�லா�
வ����ேத. ஒேர வ�ஷ��� அ�ெர����� ேபா�டலா�. ஃேபாக�டா ப��சா �ேண
வ�ஷ��� ஆ��ட� ஆ�டலா�. ப�� வ�ஷ��ல நா� �த��ரமான ஆ��ர���ய�. ��மா
�மமா இ�த ��� ப�, அ�த ��� ப��� ேபார��காேத’ எ�� அ�கா மக� ெசா�னேபா�
ஆ�ச�யமாக இ��த�.
“அ��� ந�ல ஐ�யாதா�. என�� ெத��த ந�ப� ஒ�வ� �ஏ ������ ஆர���ல
ெம�ெபா��க� ��பைன ெச������கா�. ந�ல எ��கால� இ���” எ�� �டாம� உதா�
��ட�� ‘அட �ேச!’ எ�ப� ேபா� பா��தா�.
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���� �ழ�� ச�ர�க� - Rubix cube

என�� �க�� ���த Rubik Cube இ�� Google Doodle�. 40 வயதா�� ேதாழ��� எ�
மனமா��த வா���க�. எ��ைடய ��� அ�பவ�க� எ�� �லவ�ட�க� ��ன� ��ய
���பாக எ������ேற�.
இ�த �ைளயா�ைட க�����த ஹ�ேக�ய ேபரா��ய� ��� ஒ� ��ப�கைலஞ�. ��வ�மாக
கைல�க�ப�ட ������� �ைறயாக எ�லா ப�க�கைள�� சா�� ெச���ேபா�
உ�வ��லாத ஒ������ உ�வ�ைத ெச��� எ���� ���� உ�டான� எ�னேவா
�ஜ�தா�. அேத சமய� ��ைப சா�� ெச��� வ� ெத�����டா� அத� ����த�ைம
����� காணாம� ேபா���ட�. ஒ� ெதாைல�கா�� �க����� �� ��� ேநர�யாக ���
சா�� ெச�வைத� கா��வா�க�. ��ட�த�ட அேத ஃபா��லா�� அேத ேநர���தா�
எ�னா�� ���க ���ற�.
ஆனா� ஒ�றைர வய� �ழ�ைத�ட 38 ெநா�க�� (ஆமா�. ெநா�க��தா�) ����� சா��
ெச�த சாதைனக� எ�லா� ����� ெகா����ட��ற�. இ�வள� ஆகா��யெம�லா� நம��
ஆகா� எ�பதா� இைதேய �ைரவாக ெச�� 4-4.5 ��ட�க�� �����டலா� எ��
��ரமாக �ய�����ேற�. என�கான ��ைப கைல�� த�வைத ெப�ய உத�யாக ஜூ�ய� (6
வய�) ெச�� ெகா������ �டா�-வா�ெச�லா� ைவ��� ெகா�� க�கா��பா�. ‘���…
ஒ�ணைர ��ஷ� ஆ��… இ��� ஒ� ைச� ���கல ��க. இ�தவா�� ேஹா�ெல��பா’
எ�� ர��� கெம��� ேவ� நட���.
�ற� ெகா�ச� ெகா�சமாக ‘இ�க இ��கற ெர�ைட இ�ப�� ெகா�� வ��ர��… ஆனா
ெய�ேலா மா����’ எ�� அவராக ��ேன�� க��� ெகா�� ஒ� ைச� ��வ��
�ைற�ப�� ஆ�வ� கா��னா�. ஆகா, இவைர இ�ப�ேய பழ�� ஒ� ��� இளவரசனாக
ஆ���டலா� எ�� நா� க���ெகா�ட ���� ��ேயா�கைள அவ���� ேபா���
கா���� “U,R,U`,L`,U,R`,U`,L… இ�ப� �ழ����ேட� ேபானா நா� �ைல�� இ��கற
�ற�க�� ைச���கா இட� மா��ேட வ�� பா�…’ எ�ெற�லா� �ள��ேன�. �க��
ஆ�வமாக பா����ெகா����தவ� அ��� ஓ�� ம�ேநர�க��� ஆைளேய� காேணா�.
எ�ப��� 30 ெநா�க���� ��ைப ��சாக சா�� ெச����வாேரா, அைத எ�ப� ப��
ெச�� எ�ப� இ�த உல��� அ���ப� எ�ெற�லா� ேயா���� ெகா�ேட ஐஃேபாைன�
�ழா�னா� ��யதாக �ல ��ேயா�க� ெத�ப�டன. அ� ெந��க��� ஜூ�ய�� �க�
ெத�ய, அத���ளாகவா சாதைனைய �க���, ��யா�க�� வ����டதா எ�� பரபர�பாக
ேபா��� பா��ேத�.
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டா�� ���க�கைள எ�ப� ைக�� படமாக வைரவ�, வைளய� வைளயமாக ��னா
���க�கைள எ�ப� ம��க�ைட ��� உ�வா��வ�, �ள ப�� ைவ�� எ�ப� ‘ம��ர
வா�’கைள உ�வா��வ� எ�� அவேர �ள�� Selfie ேமா�� ��ேயா படமாக
����த�����தா�.
ஆழா�� அ�� அைர�கா��� வ�மா எ�றா� அைர�ப� எ�ெண� �ள���� ஆ�� எ�ற
கைதயாக ேபா���ட�. ந�லா வ���க த��.
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அ��ய� ���ழா!

ெபா�வாக அெம��கவா� இ��ய�க�ைடேய இ���� ஒ� அ�மான� இ������
ப���ப���� தர� இ��ய அள��� �ைடயா� எ�ப�. இ� ஒ�வைக ‘அ�கைர ப�ைச’
மேனாபாவ� எ�ற எ�ண� என�� உ��. இைத� ப�� ��வாக ஆரா�வத�கான அ�பவ�
�ைடயா� எ�பதா� ெப��பா�� ந�ப�க�� ����� ஒ���பா� ��ேவ�.நம� ஜூ�ய�
இ�ெபா��தா� அ�காைம�� இ���� �ர�ப�ேட�ய� ச�� நட��� பா�வா��� ேச���
கல��, க���, ஒ��� ேவைலக� க��� ெகா�� வ��றா�. இ��� நா�� வய�
�ைறய��ைல எ�பதா� எ���� பாட�க� எ��� �ைடயா�.
‘எ�னடா� காத� ஃபாத�� பா��?’
’சா��டற��� ��னா� எ�லா�� பா�ேவா�. �ஸ� டாஸ� ெசா��� ெகா��தா�க’
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இ� எ�னடா ம�ைர�� வ�த ேசாதைன. யாேரா காதைர, எ�லா �ழ�ைதக�� ஃபாத��
பாட�மா? ஒ�ேவைள, �ஸ� டாஸ�� அ�பாவாக இ���ேமா எ�� �சா���� பா��தா�….
அ� ‘God Our Father’ எ��� ேதா��ர பாடலா�. ந�லேவைள. எ� தைல த��ய�.

ெச�ற வார� அெம��க ப��க�� தர�ைத ஒ� �� ேந�� கா�� வா��� அைம�த�.
ெப���ேவ�யா �றா�க� அ��ய� அர��� (Pennsylvania Junior Academy of Science)
இ��� ஓ� அைழ��. வ�டா வ�ட� நட��� �றா�க� ச����� அ��ய� �ராெஜ��கைள
ம���ட த�னா�வல�க� ேதைவ எ�� ெசா�ல உடேன ம�� ேபா�� ��ேட�.
��ட�த�ட 1500 மாணவ�க� ெபௗ�ய�, ேவ�ய�, உ��ய�, க���ய�, க�த�, ��
ம��� ��ெவ� எ�� ப�ேவ� ���க�� �ரா�ெக��க� ெச�� �ரச�ேடஷ��� தயாராக
வ����தா�க�. ஒேர நா�� இ� அம��களாக �க��த�. காைல�� எ�டா� �ேர�
மாணவ�க��, ��பக�� ஒ�பதா� �ேர� மாணவ�க�� ப�ேக�றா�க�.
அ�வலக���ேக சாவதானமாக ஒ�ப�-ஒ�பதைர ம��� (எ�தைன ேப� கா�ல �ைக
வர�ேபா�ேதா) ெச��� வழ�க�ைடய நா� கட�த ச���ழைம காைல ஏழைர ம��ேக
தயாரா� Easton ப�� உய��ைல� ப���� ெச�ேற�.
வா��� அ�ேகேய த�னா�வல ஜ��க��� ப�� ெகௗ��ட� இ��த�.
’க����ட� ைச�ஸு�� ஒேர ஒ� ���தா�. ஏ�ெகனேவ 5 ஜ�� இ��கா�க. ��க ேவற
ஏதாவ� ேத��ெத��க’ எ�� ெசா�� ��டா�க�.
���சலாக ’ஃ���� ெச�யேற�’ எ�� ெசா�� ப�� ெச��ெகா�ேட�. எ�பேவா க����
கால��� ப��த�…
ேவைல ெகா�ச� �லப�தா�. என�க��க�ப�ட ����� ெமா�த� ப�னா�� மாணவ�க�
இ��தா�க�. எ�லா� எ�டாவ� �ேர� மாணவ�க�. இய��ய� ��க�� �ரகார� ஒ�
ைஹேபா��� ��மா���� ெகா�� தா�க� �க��� பா��த ேசாதைனைய� ப�� 10 ��ட�
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ேப�வா�க�. 5 ��ட� நா� ேக��� ேக�� அவ�க�� �ரச�ேடஷைன எைட ேபா��

ம��ெப� அ��க ேவ���.
�க�� ஆ�ச�யம��த �ஷய� இத� ஒ���ைண��தா�. �க எ�ைமயான, அேத சமய� �க�
ெத�வான �ராச�கைள எ�த�த �ழ�ப���� �க���னா�க�. நா� ��வ�� நா�
பா��தவைர ஒ� ������ இ�ைல. ச��ைசக� இ�ைல. அவரவ� ேவைலைய அவரவ� ெவ�
�றைமயாக ெச�� ப�கா��னா�க�.
�த� அம�� ��ட�த�ட 75 அைறக�� �க��த�. நா� 57� அைற�� இ��� இ�
ஜ��க�ட� ப�ேக�ேற�. மாணவ� �றைமைய க��பைத� ப�� எ��த ������ ெச��
ெகா�ளாம� அம�ைவ �வ��ேனா�.
ஏற��ைறய எ�லா மாணவ�க�ேம சமேயா�தமான, நைட�ைற ம��� அ�க� இ����
ேசாதைனகைளேய சம����தா�க�. �த� மாணவ� ��ய ச���� ேம� ெவ�ப� ஏ�ப����
பா���கைள ப�� ஆரா�����தா�. அ��� ஒ� மாண� ���� ேபா��க�� ெம�ைக
ேச��தா� ஏ�ப�� பய�க� ப��ய ேசாதைனைய ெச�ததாக ெசா�னா�. ெகா�ச�
எட��மட�கான அ��பைட ேக��கைள �றைமயாக எ��ெகா�டா�.
ேகா�ஃ� ம�ைடக�� வைள�க� ‘U’ வ�வ��� இ��தா� ந�லதா ‘V’ வ�வ��� இ��தா�
ந�லதா எ�� ஒ� மாணவ� ேசாதைன ெச����தா�. ஏகப�ட தகவ�க�ட� ெவ� �றைமயாக
�ெர��� ெச�தா�.
எ�ைன �க�� கவ��த �ராெஜ�� ேஜாசஃ� ேமலா� எ��� மாணவ�� Buoyancy ப��ய
�ராெஜ��. எ�ைமயான ைஹ�ேபா���. ப�ேவ� மர�க�� �த��� த�ைம� ப��ய
ேசாதைன. ேம���, ஓ�, ைப� ேபா�ற ஐ�தா� மர�கைள ெவ�ேவ� அ��த��� ���
�த�க��� �ைட�த தகவ�கைள ெதா��� �ற�பட ேப�னா�.
ஒேர ஒ� மாணவ� ம��� ெகா�ச� அ��பைட �ஷய�க�� ேகா�ைட �����டா�.
ெவ�ேவ� எைடெகா�ட ப��க�, ஒேர ேநர��� �ட�ப�டா� (Drop) ெவ�ேவ� ேவக���
பய���� எ�ப� ேபால� ெசா�� மா��� ெகா�டா�. க��ேயா த� க�லைற�� ச�ேற
�க� ������பாேரா எ�னேவா.
கவ�க������ �ட�ப�� ப��க� ப��; Coefficient of restitution; ��ெய�ய�ப��
ப��� ேம� ����ற ஈர�பத� ஏ�ப���� �ைள�க�; இைச�னா� இய�க�ைறக�
மா�ப�மா; ரா���� சா�மான��னா� ஓ�� கா�� ஏ�ப�� �ைள�க�; க��மான����
பய�ப��த�ப�� மர�க�� தா��� ச��; �ேள�க�� இற�ைக வ�வைம�� ப��;
Coefficient of Friction ேபா�ற பல தைல��க�� மாணவ�க� ேசாதைன �க������தா�க�.
இ�� �ற�� எ�னெவ�றா�, இ�த ேசாதைனைய ஏ� ேத��ெத��ேத�, இைத இ�ேனா� �ைற
ெச�தா� எ�ன மா�ற�க� ெச�ேவ�, இ��ைற �க��த தவ�க� எ�ென�ன… இத�
நைட�ைற சா��ய�க� எ�ென�ன எ�ப� ேபா�ற பல �ஷய�கைள�� ேச��ேத ெதா���
வழ��னா�க�. ஏேரா�ேள� இற�ைக ப�� ேப�ய ைபயைன,
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‘� ஏேரா�ேள�� பயண� ெச�����றாயா?’ எ�� ேக�� ேக�டேபா� ‘இ�ைல’ எ��
ப�ல��தா�.
‘�� ஏ� அத� பா�கா�ைப� ப�� ஆரா��றா�?’ எ�� ந�ப� �ைளயா�டா� ேக�க,
‘I don’t want them to fall on my head” எ�றா�. சமேயா�த�.
��வாக ��� ஜ��க�� �� அல� நா�� மாணவ�கைள �த� வ���� ேத�யதாக
க�ட��ேதா�. இ� அவ�க��� PSTS �கால��� ெபற ���ய ேதைவயா��.
ெப��பாலான த�னா�வல ஜ�ஜ�� இ�த அ��ய� ���ழா�� ப�ேக��� மாணவ�க��
ெப�ேறாராக இ��தா�க�. அதாவ� அவ�க� �ழ�ைத அ�லா� ம�ற மாணவ�க�� �றைமைய
எைடேபா�� ெபா����. நா� ஒ�வ�தா� ெவ�� ஆ�வ��னா� உ�த�ப��
ப�ேக����ேத� எ�� �ைன��ேற�.
ம�ய� ப�� ேக���ேலேய சா����, சால�, �ெரௗ�, ேசாடாெவ�லா� ெகா��தா�க�.
ஏேதா ைவ�ட�� த��� ைவ�����றா�கேள எ�� ஆைசப�� இர�� டால� ெகா���
வா��னா� அ� இ�ம� �ர� ேபால ம���வாைட அ��த�. பாவ� இ�த தைல�ைற
மாணவ�க�. ��� ஐ�, இல�தபழ�, ெகா��கா���, மா�கா ப�ைத��லாம� எ�ப� த�க�
ப���கால அ�பவ�கைள நாைள �ைன� �ர�ேபா�றா�கேளா…
அ��த அம���� ���ைஸ எ��காம� ��யதாக �� ம��� ��ெவ� (Earth & Space)
பாட���ைவ� ேக�� வா��� ெகா�ேட�.
இ� ஒ�பதா� �ேர� மாணவ�க��கான அம��. ��பக� ஒ�றைர ம��� �வ��� எ��
ேபா����தா�க�. அைற�� ெவ��� மாணவ�க�� சளசள�� ச�த� அ�கமா�� ெகா�ேட
இ���றேத த�ர, ேவ� ஜ��க� யாைர�� காேணா�. ஒ�� இ�ப�ெதா�ப��� ஒ�
Metallurgist அ�ைமயா� அ�ர�யாக �ைழ�தா�. ச��ரதாய அ��க� ���த�டேன ‘��க�
எ�ன ெச����க�?’ எ�� ேக��, நா� க�� ச�ப�தமான �ைற�� ப�யா��பவ�
எ�ற�� �க� ������ட�.
என�� ��ெவ� ஆரா���ெய�லா� �����… �டா� வா�� அ�தைன எ�ேஸா�கைள��
பா������ேற� எ�� அவைர ேத�ற� ேபாக இ�ன�� ேபஜாரா���டா�.
இ��ைற 12 மாணவ�க�. ஒ�பதா� �ேர� எ�றா�� �ல மாண�க� ஏேதா மாட�� பேர�
வ�த� ேபால படாேடாபமாக வ����தா�க�. இ��ைற �த�ேலேய சக ஜ�� அ�ம�
ெசா����டா�. க�ைமயாக ம���டாம�, ந�ல �பா�� ெத��தா� ந�ல ம��ெப�க�
ெகா��க ேவ��� எ��.
�த�� வ�த �பா�ய� ெப� ��மண�� தாவர� வள��பைத� ப��ய ேசாதைனைய
�ள��னா�. ந�ல தைல��தா� எ�றா�� பாவ� ஆ��ல� ெகா�ச� தகரா�. ைக��
ைவ����த ேப�ப�கைள� பா��ேத ப��த�னா� அ�வள� �ற�பாக எ�பட��ைல. அ��த
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மாணவ� ெவ�ேவ� ெவ�ப�ைல�� �� ஆ�யாதைல� ப��ய ேசாதைன ெச����தா�.
ேம��� சாதாரண �ஷயமாக இ��தா�� நைட�ைற�� �ைறய பய�பா�க� உ�ள
ைஹ�ேபா��ஸாக ேதா��ய�. ந�ல �ைற�� ேக��க��� ப�ல��� எ�க� ேவைலைய
�வார�யமா��னா�.
அ��� ஒ� மாணவ�, �, கா��, ேசாடா�க�� தாவர வள���ைய� ப�� �வ��தா�.
அ��பைடயான �ல �ஷய�க�� த�மா�ய� ேபா� இ��த�. ஆர� எ��ற மாணவ� கட��
அ�ல�த�ைம�� ஏ�ப எ�ப� �ேள�ய� உ���ற� எ�பைத ����க ��ய ேசாதைன
ெச����தா�. ஆனா� �ள�க��� ேபா� ஐ� ெப�� ம��� அத� அ�ல�த�ைம� ப��
�ள�க ஆர���� Metallurgist அ�ைமயாைர �ழ����டா�. ஆனா�� அவ�ைடய
ேசாதைனைய �க���ய �த�� அைத த�ன���ைகேயா� ெதா��த��த�� ந�றாக இ��த�.
அ��� வ�த ெப� மாட�� ேஷா����� ேநர�யாக வ�த� ேபா�ற ேதா�ற�ேதா� இ��தா�.
ெவ�ேவ� வைகயான ெவ�ப��� ��� வள�� ���டைல� ப��ய ஆ��. தன���
ெத��தைத ம��� அழகாக ேப� �ைறவாக ெச����தா�.
ெதாட��� ���� ேம����, Convection Currents� ஏ�ப�� பா���கைள ப��; �ராம��ற,
நக��ற �ேதா�ண��� ஈர�பத��� ேவ�பா�க�; �� ���பா�க�� வைகக��, அைவ ேம�
��ய ெவ�ப� ஏ�ப���� பா���க��; �ல�� �ைற�ைலகளா� ந�ச��ர�க��
ேதா�ற��� ஏ�ப�� மா�த�க�; ெவ���ற �ற��னா� ஏ�ப�� உ��ற ெவ�ப �ைல
மா�த�… இ�ப�� பல ேசாதைனகைள� ப�� மாணவ�க� �ள��னா�க�.
இ�த அம��� ைஹைல� BP எ�ெண� க�� �ப�தா� உ�தப�� ேச� ��ல� எ�ற மாணவ�
ெச�த ேசாதைன. கட� ��� கல�������த எ�ெணைய ெவ�ேய�ற ம�த தைல��க�னா�
ெந�ய�ப�ட வைலைய பய�ப���னா�களா�. ம�த தைல��ைய �ட நா� �� இ�ன��
அட���யான�. ������ எ�ெண�ைய ெவ�ேய�ற ம�த ��ைய�ட நா� �� �ற�த�
எ�ற ைஹ�ேபா��ஸுட� ேசாதைனைய �க������தா�. ��ல�� ேட�டா�க� எ�லா�
ச�யாக�தா� இ��தன. ஆனா� கைட�வைர எ�ப� நா��� ைவ�� வைல ெந�தா� எ��
ெசா�லாம� டபா��� ��டா�.
இ��ைற 5 மாணவ�க� �த�ட� ெப�� Penn State�� ெச���றன�. �க�� �ைறவான
நாளாக இ��த�. ���� ம��ெப�கைள ���� ேபா��ேபா� சக ஜ�� அ�ம� �க��
ெபா��பாக �த�ட� ெப�ற ஒ�ெவா�வ���� த��த�ேய ேநா� எ��னா�. ���ட�
வள��பைத� ப�� ேப�ய ெப����
‘Don’t play with your hair much எ�� ���� எ��ேவா�’ எ�றா�.
‘ஐேயா… அெத�லா� ப�சனலான கெம�� ஆ���ேம’ எ�� ���ேத�.
‘பா�…அ�த கைட�� ெப� (ெவ���ற �ற��னா� ஏ�ப�� உ��ற ெவ�ப ேவ�பா�க�)
ேப��ேபா�, �க��ைட இ��� இ��� ���� ெகா����தா�’ எ�� �ைறப��� ெகா�டா�.
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அ�ெபா��தா� உண��ேத�. நா� ேப�� ெகா����ப� ஒ� Metallurgist ம����ைல.
ஒ�பதா� �ேர� ப���� ஒ� ��ஏ� ைபய�� அ�மா�ட�� �ட.
‘உ� ைபய��� ��றைர வய�தானா… கவைல�படாேத. ��ெமன வள��� �����வா�க�.
உன��� ெத��மா? இ�ைற�� இர� ��� பா�����, எ� ைபய�ட� நடனமாட ���ப�
ெத�������றா� ஒ� ெப�. எ� ைபய��� எ�ன ெசா�வெத�� �ட ெத�ய��ைல.
பாவ�’ எ�� அ�கலா��தா�.
ஆமா�. எ�லா அ�மா�க���� அவ�க� ைபய�க� அ�பா�களாகேவ இ��க ேவ���
எ��தா� ���ப�.
(ந��: த�ேழா�ய�)
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ஒ� ேகா�ைப கா��

நட�த� ஒ� ���ய� ச�பவ�. த�ெகாைல ெச��ெகா�டாரா, அ�ல� த�ெகாைல
ெச��ெகா�ள �ழலா� ��ட�ப�டாரா, அ�ல� ெகாைல ெச�ய�ப�� த�ெகாைல ேபால
ெச�ட� ெச�ய�ப�டதா எ�ற ேக��கைள எ�லா� தா��, சா�ய ேவ��ைமகளா�
�க��த�ப�ட ���ய� ச�பவ�. இய�பான ஈ���� ேத��ெத��த �ைணேயா�
வாழ��யாம�, ெந��க��� ஆளா� ���த காதல�க�. ‘அவ��� ஏ�� ஆ��ட��டா�
எ�பத�காக ���ேற�’ எ�� இவ� ���ப, இ�� அவேர இ�ைல என ஆ���ட�.
இளவரச�, ��யா காத� �வகார� இ��ய சா�ய ���ய�க�� உைரக�. மகாரா��ரா��
�க��த ைகலா�� ெகாைலக�, த�ழக��� ேமலவள� ம��� ���ய� �ராம��� நட�த
த�� ெகா�ைம, �கா�� ர��� ேசனா ெச��� அ���ய� எ�� ெப�ய ப��யேல இ���ற�.
இளவரச� இழ��னா� வ���� அவ�ைடய உ�றா� உற�ன�க��� நம� அ�தாப�க�.
நா�, மத�, ெமா�, �ற�, ெதா�� எ�� எ�லா�த அைடயாள�கைள�� கட�� சா��� வ��
�ைலெப�� �� மன�பா�ைமேய ந��ைடேய அ�க�. ேவெற�த அைடயாள�ைத�� �ட
�ரதானமாக சா� (மத�கைளெய�லா� கட��) அைடயாள� �� ���த�ப��ற�. சா�ய
அைடயாள�ைத ம��பவ�க�� சா�ய மேனாபாவ�ைத ��வ��ைல. Racial (சா�ய) profiling
ெச�யாத, ெச�ய ���பாத ஒ� இ��யைர ��க� ச���க ேந��தா� அ� உ�க�ைடய
அ���ட�தா�.
இளவரச� மரண�ைத� ெதாட��� இ�� ேசா�ய� ��யா�� ஆ��ெத�� பல கலக�
�ர�க�� எ��பா��தைவதா�. இ�த கலக� �ர�களா� ஒ� ‘மா��’ (Sample) எ���ைப ப��
ெச�ய ���ேம த�ர சா�ய இன��� அ��பைடகைள தக��ப� ஆகாத கா�ய�. சா�-கல��
(Exogamy) ��மண�க� உ�டா��� அ��வைலகைள சமா��க ேபாக ேவ��ய �ர� அ�க�.
�க அ��தமாக க������� க��ைற அ���க அத�� ேம� அ��தமான ேவ� ஒ�
க��ைற� ேபா�� க�ட ேவ������ற�. அதனா�, �த� க�� ெந���� அ�ழ வா���
உ�டாகலா�.
அ��தப�யான அைடயாள� க�� எ��� சா� அைம�� அள���
வ�ைமயானதாக (இ�வைர) இ�ைல எ�ப� �த�சன�.
இ�� மாைல அ�வலக வாசைல� கட��� ��த ெநா�க�� க���ற �� ச�பவேம இ�த�
ப�ைவ ��ைமயாக எ�த� ���ேகா�.
ஒ� மாதமாக நட��ெகா����த ெதா����ப ேம�பா� �ராெஜ�� ஒ��� கைட�� ப�யான
ஆ�ைவ ெவ��கரமாக ����� ெகா�� ெவ�ேய வ�த ��ஃப� லா�ேப��, �க��
ேசா�வாக இ��தா�.
ஆனா��, உ�சாகமாக, ஆ�����ைவ வ�ய��� ைவ���
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ெகா����தா�.
‘����� �ற�பட ேவ��ய�தாேன ���? �க�� ேசா�வாக ெத��றாேய’ எ�� ��வாச�
ெட���� இ��த �யாரா ேகாேன அ�ைமயா� ��வ��தப��ேக ேக�க, ��� ெப��
ஆயாச��ட�,
‘ஆ��….! இேதா ஐ�� ��ட��� �ற�ப�� �ட ேவ��ய�தா�. இ�ைலெய�றா� தைல
ெவ������. உடேன… உடேன ஒ� கா�� ���க ேவ���’ இய�பாக ேகாேன அ�ைமயா��
�����த ேமைஜ ����� சா���
‘உன�� ஏ�� ேவ��மா? கா��? ஜூ�? ������� ெகா�� வ�த �ஃ�ெர�ெம����
�ைறய ��ச����ற�’
ெவ����ழைம மாைல�� ����� �ற�பட� தயாராக இ��த �யாரா அ�ைமயா�, ச��
����� ���ைவ ஒ�கண�, ஒ� கண�தா� பா��தா�. �ற� ச��� தய�காம� ‘���கலாேம!
ந�� ���’ எ�றா�.
��� ��ய தைலயா�டேலா� கா�ஃபர�� அைறைய ேநா�� நட�க� ெதாட�� ��டா�.
க��� கா��யா, ேத���� ச��கைர இ��, பா� கல�த கா��யா, அ�ல� ஆர�� ஜூஸா,
இவ��� எைத ��� ெகா�� வ�� �யாரா அ�ைமயா��� ெகா�����பா� எ�� ெத���
ெகா�ள ஆைசதா�. அத��� எ� நைட ���� நா� அ�வலக�ைத ��� ெவ�ேய
வ�தா���ட�.
��ஃப� லா�ேப�� ஒ� ெஜ�மா�ய�. ஐ�தா� தைல�ைற�� ��பாக அெம��கா��
��ேய�யவ�க�. ெத�� ெஜ�ம��� �ரபலமான லா�ேப�� ���ப ெதா���� எ�காவ� ஒ�
க���� ����� இ��பாரா இ����. லா�ேப�� ெத��க�, ர��ேவ �ேடஷ�க�,
�ேட�ய�க� எ�� பல�� இ��கலா�. இ�ெபா��� ஏதாவ� வ��தக ஒ�ப�த���காக
Vendors யாைரேய�� ச�����ேபா� சக ெஜ�மா�ய� இ���றாரா எ�� சா�ேகாபா�ேகாமாக ஆரா�வா�. ���ய� டால� கண��� ��வன���கான வ�க ஒ�ப�த�க�
ெச��� அ�கார� உ�ளவ�.
‘எ�ன� 140 ���� RAM ேதைவயா? அ�ப�ெய�றா� அ� சாஃ��ேவ� �ைடயா�. இர�த�
����� �ரா�லா. ���, உ�ைன ச�ைகயாக ஏமா���றா�க�’
எ�ன ெசா�னா��, த��ைடய ேதாழ�கைள ���� ெகா��கமா�டா�.
மாறாக, �யாரா ேகாேன க���ன அெம��க�. அ��� ஐ�ப�க��� �ைறயாத சாதாரண
ேதா�ற��ட� ��ய ஃ�ெர�� ெட�� (Front desk) ேவைலயா�. �ர�தர� ப�யா� �ட
�ைடயா�. அவ�ைடய �தாைதய� ஏேத�� ெத�னா����கா நா�க����� க�ப�
ெகா�ட�க� �லமாக அெம��கா��� வ�� ��� வா��� ��ைதய அர�ய�
�����த�களா� ����ைம ெப��, �ஸ� அ�ேதா� ேபா�ேறா�� ேபாரா�ட�க�னா�
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ஓ���ைம ெப�� இ�� த� �யகா�க�� ���றா�.
ச�� �ள�ெக�ெண� ���� ெகா�� ஆரா��தா�, ����� �தாைதயா� யாேர�� KKK
உ���னராகேவா, ந�ப�க� �ேயா நா� ��தா�தவா�களாகேவா� �ட இ��கலா�. �யாரா��
�தாைதய� ���� கைசய� த���கேளா� கா�ட� �ளா�ேடஷ�க�� ெகா�த�ைமகளாக
இ�����கலா�.
ஆனா�, இ�� �யாரா தய�க��லாம� ����ட� �த��ரமாக ஒ� ேகா�ைப கா�� ேக�க
அவ� உடேன அைத ெசய�ப����றா�. இ�தா� ��ைமயான ��தைல.
இ�த த�ண���காக நா� எ�வள� ெதாைல� ேபாக ேவ��ேமா?
எ�வள� ெதாைலவாக இ��தா��, அ�த பயண���கான ெமன�ெகட� உக�த�தா�. நாைளய
இளவரச�க��கான கா�� ேகா�ைப�ட� கா����ேபா�.
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ேவனைல வ�ய���த�

“கா�ைக�� க���தா�. ���� க���தா�. இர����மான ேவ�பா� எ�ன? வச�தகால�
வ�த�� ெத������” எ�ெறா� ேவ��ைக பழெமா� வடெமா��� உ��. ெபா�வாக
என�� ப�வ�க� ப��ய �ர�ைஞ அ�வளவாக இ��த��ைல. க�� ேகாைட, ேகாைட,
அ�காைல ப��டனான ேகாைட எ�ற ெட��ேள� �ச� ம��� ப��சயமான ெத�க�� ஆ�.
��ற��� ேத����ட��� மைழ��� ைச��� ����ெகா�� ேபாவ�, உ��ெவ����
உ�ள�கா� ெகா�ப��க �ைட�ப�� �ைளயா�வ�, �ச�ப� மாத� ���� அ�காைல��
எ����� �ரா�-க��� ஓ�வ� எ�ற இய�ைகைய எ���� �ர�� ெச�� வள��தவ�
எ�பதா�, அெம��கா�� வட�ழ�� ப�வ�ைல�� பழ��ெகா�ள �ல கால� ���த�.
�ழ�� அ�ைம ெவ��� ெத��� எ�பா�க�. ஆனா� ேகாைட�� அ�ைம ����தா�
ெத��த�. கன�த ேபா�ைவ��� ��கா�நா�� �ட�� ைவ��� க����ைர�ட, உ�சாக�ைத
ெபா�கைவ��� ேகாைடைய ெகா�டா�வ�� ஆ�ச�ய��ைல. அ��� இய�ைக ேப�ட�க�
உ��ரமைட��ேபா� ���கால� இ�ன�� ��கலா��ேபா�ற�. உலகாய �ர�ைனகைள
எ�லா�, ஃேப����� ஒேர ஒ� �ேட�ட� ெமேச�� ������� ந�ப�க�, சா��� �யலா�
��சார��லாம� வார�கண��� த���� ேபான����� ேகாைட �தான காத� ��� ேபான�.
ெஜ�மா�ய நா����ற கைத�ப� ��ைய �ள�� ெகா�� வ�� ப�� (groundhog day)
வச�த� வ����ட� எ�� அ����மா�. �வ�� வ�ண இற�ைக� ெகா�ட ேரமா�
பறைவைய� பா�����ேட� எ�� உ�சாகமாக வச�த�ைத வரேவ�க தயாராவா�க�. இ�த
ெதா���
பழ�க�கைளெய�லா�
சம�ப����
உலகமயமா�க�
ெகா�ைக�ப��
வச�த�/ேகாைட ப�வ� ‘ேபா� �ைன� நாள’�� (Memorial day) ெதாட��, ‘உைழ�பாள�
�ன’�த�� (labour day) ���ற�. பல நைட�ைற பழ�க�க���� இ�த கால�ட� அைம��
வச�யாக இ���ற�.
இ�வ�ட ேவ��கால�ைத ம����ேயா� ெகா�டா� ெச�றவார�ேதா� வ�ய���
ைவ�தா���ட�. ��ன recap ெச�� பா��தேபா� அ��� ஐ��ைண �ல�க���� ெச��
வ�த �ைற� ஏ�ப�ட�.
பழ�ேதா�ட ப�ைணக�:-
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இ���ள ெப�ய ப�ைணக�� ஒ� �க�வாக பா�ைவயாள�கைள வரேவ�� ����பா��க வச�
ெச�� த�வா�க�. ேவ��ய பழ�கைள� ப���� ெகா��, ஆ�மா�க��� �வன� ெகா���,
�� �ழ�ைதக� சவா� ெச�ய ��ன� ��ைரக� இ��க, ைவ�க�ேபா� வ��க�� ���
வரலா�. நா� ��வ�� ஆ�க� வ�� ப����ெகா�ேட����� அள��� ���மா�டமான
பழ�ேதா�ட�களாக இ����. ��ராெப��, �� (Peach), ேப��கா�, ஆ��� எ��
வைகவைகயான பழ�கைள �ஸ��� ஏ�றவா� ஃ�ெர�ஷாக ப��� வரலா�.
பா�ைவயாள�கைள ப��க அ�ம��பதா� ேசதார� அ�க� ஏ�ப�� எ�� �ைல ச��
அ�கமாக�தா� இ����. இ�த �ஸ�� இர�� ேதா�ட�கைள ெச�� பா��� வ�ேதா�.
ேபானவார� ெச�ற ஆ��� ேதா�ட��� �ைல�ைலயாக கா��� ெதா��ய க�கைள� பா���
பரவச�ப�� க��� ப�டைதெய�லா� ப���� ேபா��� ெகா�� வ����ேடா�. ��
ேபா�ட அ�ைமயா� ‘��� ஃ����� ைவ�தா� அ�வைட நா�வைர ைவ��� ெகா��
சா��டலா� �. ஆனா� இ�வளைவ�� ைவ�க ��யதாக ஒ� ஃ���� அ�லவா ேதைவ�ப��’
எ�� நம�� ���ேபா� கலா���� ெகா����தா�. மைன�யா� ஆ��� ைப (pie), ஆ���
ஜா� எ�� ஏக���� ெர���கைள ேத��ெகா�� இ��பைத� பா����ேபா� ‘ேசாதைன
எ�யாவத��’ நாேன ெசா�த ெசல�� ��ய� ைவ��� ெகா����ேட� ேபால.
�ைள�ச� �ல�கைள இ�ப� ெபா�ம�க� ����பா��க அ�ம��தா��, �ழ��� ���� ேக�
�ைளயாதப���
கவனமாக
ெச����தா�க�.
பரண�
பா�ைவ�த
பசைலபட��த
ஊ��ேக�ெய�லா� இ�ேக�� இ�ககா பா� எ�� ைசஸாக ேக��� பா��ேத�.
அ�ப�ெய�லா� இ�ைல. ����� �� ேகா�ைப ைசஸு�� ேவ�ைட நா�க�தா� இ����றன
எ�றா�க�. மைன� �ைற��� பா��த�� இ���, அவ�� ம�த� �ைண ப��ெய�லா�
ப������றா� எ�� ���த�.
அ��� ��ய�:-
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‘ேதா… இ�தால ெபாகாேனா மைல�ப�கமா ேபா��க�னா அ���லா� �ரமாதமா இ���ேம’
எ�� ெசா�னேபா� ெப�தாக எ���� ெகா�ள��ைல. ஐ�� அ��� அ�பா� இ����
அ��ைய இ�ேக ���� ெகா�� பா��க ெசா�வா�க�. இெத�லா� ஒ� ெபாைழ��… எ��
��டல����ெகா����ேதா�. ெபா��ேபாகாத ஒ� ச���ழைம ம�ய�, எ�னதா� அ�ப�
ெப���ேவ�யா�� நயாகரா எ�� ெசா��மள��� இ���ற�… எ�� Bushkill அ����
ெபா�நைடயாக� ேபா��பா��ேதா�. ம�ச� ேகா��� பாைத�� ேபானா� 10 ��ட���
அ��ைய� பா������ ���பலா�. �ல� ேகா��� பாைத�� ேபானா� ��கா�ம�
�����. மைல�� ��ப���� இ���� அ��ைய�� ேச���� பா��கலா�. �வ���ற�
பாைத�� ேபானா� மைல���ேள �ைட��� ெகா�� ேபா� நா�ைக�� அ��க� �ட�
பா��கலா�. ஆனா� hiking அ�பவ��ளவ� ம��� ேபாகலா� – எ�� �ழ �ள����
�ள�கெம�லா� ெகா�����தா�க�.
த�யா� ெசா�தான மைலைய�� அ��ைய��, ��ட�த�ட �� ஆ��க��� ேமலாக
ெபா�ம�க� பா�ைவ�காக �ற�� ைவ�����றா�க�. ெகா�ச� ச�ேதக��டேன உ�ேள
���தா�, பாைதெய�லா� அ�ைமயாக� ேபா��, வ��தடெம�லா� �ற�பாக ப���
�ரமாதமாக ைவ����தா�க�. ��, ��த�ப� அ� உயர��� இ��� ஆ�ேராஷமாக அ��
���றைத� பா��தேபா� உ�சாகமாக இ��த�. அ�ப�ேய ச�� உ�ேள� ேபா� அ��� எ�ன
இ���ற� பா����டலா� எ�� ���தா�, மைல அ�ப�ேய உ�ேள இ���� ெகா����ட�.
அ���� ��ேன ஓ�� ‘���’ ஆ�, அ�ப�ேய ேபானா� ���ற� ம�ெறா� அ��, அைத��
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��� வ�தா� மைல���ேள இற�� இ��� ச�� ஆழ��� ‘மன�ெப� �க��ைர’ ேபால
வ��ேதா�� அ��. ப�த��� ��ேப ேவ�ேபா�� த�����தா�க�. ��� பா����
ெகா����பவ�கைள வா-ெவன �������� ���தாைர. ஓ��வ� ேவ�தா�� அ�����
உ����� ெச�ல, வ�ைசயாக எ�ேலா�� ேவ�ைய ஏ�� ���� உ�ேள ெச�ேறா�.
எ�னெவா� ��தமான அ����. ��டேமா, ச�ைளேயா இ�லாம� ��ம�யான, ��ட
அ�����ய�. க�ல� (������ைண) பா�ய� ேபால மா�வைர இ�த�� �ய ெவ�ைள
அ��ைய ��� க��ைக� த���� ப�மல�� சார� வ�ேய நட�� ெச�ேறா�. ஆ���
கைரேயாரமாகேவ தட������ெகா�� வ�தா� அ���� �க���� வ���டலா�.
அ�ேபா�தா� ெத��த� எ�வள� ஆழ���� ெச�����ேறா� எ��. ப�ேய� சமதள����
வ�வத��� உ�பா� எ�பா� ஆ����ற�. மைல�பயண�, அ��� ��ய� எ�� ��றால�
ேபா� ����ய உண�� ெபா��ய�.
ஏ��கைர மண�ேகா�ர�:-

ெப������ (BELTZVILLE) ஏ�ெய�ப� ��ட�த�ட 1000 ஏ�க��� பர�� ���த
���பர�ைப� ெகா�ட�. �ளமான, ��தமான கைர ெகா�ட, ��ச� வச�, பட� சவா� எ�லா�
ெகா�ட �ரமாதமான இட�. கைரேயாரமாக ெப�ய �ளா��� �டார�கைள� ேபா���ெகா��
���ப�ேதா� ��ய���ய� எ���� ��ட� அ�க�. நா�க� ேபானேபா� அ�����த
��ட��� அ�ைமயான �பா�ய நா����ற�பாட�கைள ஒ�பர��� ெகா����தா�க�.
��ச�, ஃ���� எ�ெற�லா� �ைளயா� ���த�ற� ���ப�ேதா� அம��� மண�ேகா�ர�
எ��� த�ழ�� க�ட�கைலைய உலக�ய ெச�ேதா�. அ�த� ேகா�ர�ைத ேநா�� �ைர�� வ�த117

இர�� ல��ேனா ��வ�கைள� பா��� ‘ஆகா! நம� கைல அவ�கைள எ�ப� ஈ������ற�
பா�’ எ�� ெப�ைம�ப�� ������ன�, அவ�க�, அ�����த ��தைர�� உ�சா
ேபா���� ஓ���டா�க�. இர�ட��� ேகா�ரமாக எ���� க�டலா� எ�ற ��ட�ைத
ைகக����� �ற�ப�ேடா�.
�வனா� (ெந�த��ைண) பா�ய “ஓ�� �ைர ெவ� மண� உைட��� �ைற”ைய� ேத�
ந�ப�கேளா� ேபாக� ��ட�ட�ப��, மைழ எ�ச��ைகயா� ��ட� ைக�ட�ப�ட�. ஆ�க��
���� ஆர மா��� ெவ�கா�ைகயாக வா��தேத ெப�ம����.
கா� ���ப�:��ைல�ெத�வமா�ய மாேயாைன த����� ��ட� ெவ�நா�களாக �ைறேவ�ற�படாமேல
இ��த�. அெம��கா�� ெப�மா� ேகா���கா ப�ச�? த��� ���த இடெம�லா� பாலா�
ேகா��தா�. அ�ப� ���த ேகா��� பாலா� இ�ைலெய�றா� அ� இ��� ேகா�ேல
இ�ைல எ�� ஃப��� அெம��ெம���� ���த� ெகா�� வ�வதாக ஒ� ேப��
அ�ப��ற�. எ�லா ெப�மா�� ெப�மா� அ�ல. ஆ�ெப�மாளான ���ெப�� ெப�மாேள
‘ந�ம’ ெப�மா� எ�ப� ஆ��ரவ� வா��. ெப�மாைள� ேபாலேவ அ�த� ேகா�� உணவக��
�ர��தமான�. ச��சான �ைல�� அ�ன�ரதான�கைள அ��� ெகா���றா�க�. இ�நா�
பயணமாக ��ட���, ச���ழைமய�� �ற�ப�ேடா�. பால�ைத ��ெச��ேறா�, சாைல
உைட�ெப������ற� எ�ெற�லா� �ைச����ய ��ய இட�கைள� தா�� ேகா��
யா��ைரைய ����� ெகா�� ம�நா� ஆற அமர ஃ���ெப�� ��க�கா�� சாைல��
ெச�ேறா�.
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�ைனைய ��யாக� கா�� ஏமா��� ��ைதெய�லா� ெச�யாம� ஆ����க, ஆ�ய, �ரா�க�
கா�கைள எ�லா� உ�ளப��ேக உ�வா�க� ெச�� ைவ����தா�க�. ��க� ம�லா�க
ப���மா, யாைன ���ெகா�ேட ���மா, ���� ��� ைவ������ �தைல, ஆர��
வ�ண ��கைள ெகா�ட உ�ரா� உடா�க�, ெசய�ைக ப�����க�� உைற�� ��வ�
கர�க�, ெவ�ைளவா� மா�க� எ�� நா��ரா ���� பா����ப��� ��க�க�. $2/ெகா��தா� ��வ�க��� ஒ� zoo key ெகா��� ���றா�க�. ஒ�ெவா� ��க���
இ���ட���� ��யதான ஒ��ேபைழ�� அ�த ��க�க� ப��ய தகவ�கைள ேசக���
ைவ�����றா�க�. சா� ேபா�டா� அ�தைன தகவ�கைள��, பாட�கேளா� ெகா���ற�.
அ�ைமயான ஏ�பா�.

�ழ�ைதக��கான �ர�ேயகமாக ஏக�ப�ட �ைளயா�� வச�கேளா� Kids Kingdom இ��த�.
��க�� ��ைதகைள� பா��க� ேபானா� �டேவ ஒ� ைப�� சா����க� எ�லா� ேபா��
இலவச ல�� ேவ� ெகா��தா�க�. மா�க��ெக�� ஒ� த��பாைத ேபாட�ப�� அைவ
�த��ரமாக ேம���ெகா����க, இைட�ைடேய ���க� ேபா� அைம�����றா�க�. ஒ�
���� இ��� ம�ெறா� ����� பய����ேபா� மா�க� ந�ைம ேவ��ைக�
பா����றன. கட���ைரக�, �லா�� ��க�, �றா�க� எ�� �ரமாதமான அ�ேவ�ய��
உ��. ப���யாள� ம�ச� �ற ேகாைல க�ணா������ ப�கவா�� �வ�� ப��� ைவ�க
�றா�க� ச�யாக வ�� ��த������� ேபா�ற�. ெத�னெம��க ����ேர என�ப�� ந���
��க� ெப�ய ெதா�� வ�வ��� இ���ற�. ெப�ய ெதா���� ேமேலா�டமாக அைவ ���
வர, அைவக�� உ��� வ�� தைலைய நா� ெதா��� பா��கலா�. ��மாைல இ��
���வைர ���� பா������, ேபயனா� (��ைல��ைண) ெசா��� “��வ��ப���ய
ம��ைட வலேவா�” ேபால ேவ�வ��� (Toll� இ�லாத �ர�� �ைற�த பாைத��) �ைர��
�� ����ேனா�.
சாகச சவா�க�:119

சாகச�க� (adventure) இ�லாம� சவசவ எ�� எ�ன�ைத ��� வ�வ� எ�� �� ெகா��
�ள��ய�தா� Dorney Park எ�� �ைளயா�� �ட� அ�பவ�. இ�த பா�� வட�ழ���
அெம��கா�� �ரபலமான �� பா�� எ�றா�� வ��சாக ெசல� ஆ�� எ�பதா�, �����
ெவ� அ��� இ���� க��ெகா�ளாமேல இ��ேதா�. ேம�� �ழ�ைதக� ச��
வள��த��ேப இ�மா��யான இட�கைள அ�க� ����வா�க�. ஏற�தாழ ேகாைடகால�
���� த�வா�� ‘வா��ைகயாளைர வா����ேறா�’ எ�� ��க��� �ைல�� ��ெக�
ெகா��தா�க�. ஓதலா�ைதயா� (பாைல��ைண) பா�ய ெந���வ� ந��� இ���
ேபார��ததா� ��க� யாைனெயா� �� வழ��� பாைத�� சாகச�கைள ெச�ேவா� எ��
�ற�ப����ேடா�.

எ�தைன �தமான சாகச சவா�க�. ��க��� ஏ� பற�� ��வ� ேபா� ஒ� சவா�, இ���
வ�வைம��� இ�மா�� ���� ேரால� ேகா�ட�� ம�ெறா� சவா�, ேப� �������� பட�
சவா� இ��ெமா�� எ�� இ���ய�� கைல�� எ����கா�டாக ஏக�ப�ட சவா�க�.
காைல����� �ழ�ைதக��� �ைணயாக ������ வ�தவ�க�, வாகாக ஒ� ந�ப� ேப�
���� ெச�ய ஒ��� ெகா�ட��, ெப�யவ�க� ம��� ��டமாக ���பா��� அ�தைன
சவா�கைள�� ஒ���� இர�� �ைற ��� வ�� ெகா�டம��ேதா�. வா�ய��� ��ற ���
ைர�� ஏ��ேபாேத அ�வ�� கல��ய�. உயர�பற��, உ��� ����, அ�ேக ஒ�
ேகமரா�� பட� �������, அ�ப�ேய தைல���ற ���� ��� வ�� ����ேபா�
க�கல��� ேபா�ற�. ‘ேதா… � இ��கற பட�’ எ�� பய��� ெவ���ேபா���த �க�ைத
த�ேய ���ேள ேவ� ைவ����தா�க�. ‘அ�ப�ெயா��� பய�லா� இ�ல. ��மா �ர�ைத
�ைற�� கா����கற�தா�’ எ�� �ைசைய த������ ெகா�ேட�.
அ��ய� அ��கா��யக�:120

ப�ட� ���� கா���� நம�ெக�லா� ப����தவ� (இ�தா�� ேசாதைன) எ�றள���
அ��கமான ெப�ச�� ஃ�ரா���� ப��க ஆ�ைம ெகா�டவ� எ�ற��� ெகா�ள
உத�ய� இ�த அ�பவ�. ெப�ய ந�ப�க� ��ேவா� ஃ�ரா���� ச��� இ������
ெச�ேறா�. Conducive �ழ�� ��வ� / ���ய� எ�ப� �யமாக �����றா�க� எ�பத��
எ����கா�டாக பல அ��ய� ேசாதைனகைள �ழ�ைதக��� ஏ�ப �க���� கா��னா�க�.
���� ைந�ர��� ����� ேபா�� உேலாக ���, கா��ய�ைத��, கா�பைன�� கல��
வ�ண வ�ண வாணேவ��ைக �க���வ�, ம�-�ழ�� �ைற�� கா�த� தயா��த� எ��
�ழ�ைதக� ப�ேக��� �க���க� ெவ� �வார�ய�. ஐமா�� / 3� பட�க� ம��� ேகாளர�க
கா��க� எ�� �ரமாதமாக இ��த�. 18� ��றா�� எ�க� ஒ�ைற பா�ைவ��
ைவ����தா�க�. கா� எ���த ���� கனெய� பர�� ���தைத ஆ�ர�கண�கான வ�ட�க�
��னேர �ட��� �ழா� பா�ைவ�����றா� ஐயா எ�� உதா� ����ெகா�ேட�. ஆறா�
�ைணயாக அ��ய� �ைற��� பயண�ப�� இ�வா�� ேவனைல உ�சாகமாக வ�ய���
ைவ�ேதா�.
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5

க�த��, ���ெக���, கட��� இ�ன
�ற��
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ைதய� ெசா� ேகேள�

அெத�ப� ெப�க� ேப�ைச� ேக�க� �டா� எ�� ெசா�லலா� எ�� ேகா��க ேவ�டா�.
‘ைதய� ெசா� ேகேள�’ எ�ற ��ைரைய ெசா�னேத ஔைவயா� எ�� ெப�ம�தா�.
ஔைவயா� ெசா�னைத� ேக�டா� ெப�க� ெசா�வைத� ேக�க� �டா�. அ�ப�ெய�றா�,
ஔைவயா� ெசா�னைத ெச�ய� �டா�. அதாவ�, ைதய� ெசா�வைத ேக�� நட�க ேவ���.
ஓ! அ�ெபா�� ஔைவயா� ெசா�வைத ேக�� நட�க ேவ���. ���� ‘ைதய� ெசா�
ேகேள�’… ஔைவயா�… ெப�ம�… ேக�பதா.. �டாதா எ�� ��� ��� வ��ற� பா��க�.
இைத�தா� �ர���� (Paradox) எ�பா�க�. �ர�ைர எ��� ெசா�லலா�. �ைறய �ரபல
�ர����க� இ����றன. நா�த� பாரடா��, ர�ஸ� பாரடா��, �ற�தநா� பாரடா��,
தா�தா பாரடா�� எ�� பலவைகயான பாரடா��க� இ����றன. �னா�ேயா எ�� ஒ� ��வ�
கைத பா��ர�. அவ� ெபா� ெசா�னா� ��� ������. ��ெரன �னா�ேயா ‘இேதா… எ�
��� �ளமாக� ேபா�ற�’ எ�� ெசா�னா� எ�ன நட���? ேயா���� பா��க�. அவ� ���
��மா… �ளாதா…
‘இ�த வா��ய��� இ� �ைழக� இ����றன’ எ�ப�� �ர����தா�. இ��பேத நா��
ெசா�க�தாேன… இ�� எ�னடா �ைழ எ�� ேயா��தா�… அ�தா� ‘�ைழ’ எ��ற ெசா�
இ��ேக எ�பா�க�. அ�ப இ�ெனா� �ைழ? ‘இர�� �ைழ’ எ�� ெசா�ன�தா� அ�த�
�ைழ எ�� கரகா�டகார� ெச��� �ைட�� ப�� வ��.
த��க� எ���ைல. க�த�, ����ய�, அ��ய� எ�� எ�லாவ���� இ�த �ர�ைர
�யா��� ���ற�.
‘ஒ� கால இய��ர��� ஏ�, உ�க� தா�தா கால���� ேபா� அவைர உ�க� ைகயா�
ெகா����டா�…’ எ�ப� ேபா�ற �வார�யமான பாரடா��க�னால ந��� அ�ைமயான
�ைர�பட�க� �ைட������றன. Back to the future, Terminator, timeline, Timecop ேபா�ற
பட�க�� இ�த �ர���ைர ������ ச�பவ�க� அைம�க�ப������.
க�ஃேபா��யா ெப��� ப�கைல கழக�ைத எ���� ஒ� ெப�க� அைம�� வழ�� ேபா�ட�.
‘அ��ஷ�� ஆ�க��� பாரப�ச� கா����றா�க�’ எ��. அ�த ேகைஸ ஆரா��த க���
‘அ��ஷ�� ஆ�க��� பாரப�ச� எ�� ��ற�சா��வ�� சார��ைல. ெசா�ல� ேபானா�
அ��ஷ� �ராசஸ�� small but significant bias ெப�க����தா� கா���க�ப��ற�’
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எ�� தடால� அ��ைக ெகா�����டா�க�. இைத�தா� ���ஸ�� பாரடா�� எ��றா�க�.
ஒ� ��� ெஷ�ட� கைத�� இ�ப� ஒ� ச�பவ� வ��. ‘எைத�� கைர��� �ரவ� இ�’ எ��
�ள�பரப���வா�க�. அைத ந�பாத ஒ� ெப� ேக�பா� ‘அைத ைவ������ பா��ைல ஏ�
அ� கைர�க��ைல’
�ர�யக�� �ர�மாைவ ேநா�� க��தவ� ���� எ�ண�ற வர�கைள� ெப�றா� எ�ப�
கைத. ‘இறவா வர� தர ��யா�’ எ�� �ர�மா �த�ேலேய ���ைளம� ேபா����டதா�
‘ெவ��� மரண� �டா�… உ���� மரண� �டா�… காைல��� �டா�… மாைல���
�டா�…’ இ�ப� ஒ� ெப�� ப��ய�. இ�ப�யான ஒ� ைபன� ��ரா��ைய க�ட�ப��
ேயா��பத�� ப�லாக ‘ேவ��� ேபா� வர� ேக��� ெப�� வர� ேவ���’ எ��
அ�����தா� �ர�மா கா�யா����பா� இ�ைலயா?
இ�த �ர����களா� எ�ன பய�? உ�ைம�� ���ஸ�� பாரடா��, �ற�தநா� �ர����
எ�லா� அ��பைட�� எ�ைமயான �ராப����� கண��க�� நைட�ைற சா��ய�தா�.
இைணய உல�� ஹா�������, அத�� எ�ரான நடவ��ைகக���� இைடேய �க��
ெப���ய� ேபாரா�ட���� ��னா� இ�மா��யான ����ய� �ர����க�
�ைற�����ற�.
க�யாண� ஆன ம�வ�டேம க����கா� ��ைள ச�யாக ெச�ய��ைல எ�� ேவ� மா�ைய
த��ைவ�க ேபா���டா� சா�நாத மாமா. ‘ேசா��ல உ��� ேபா�� ��கறவனா இ��தா
உ�����ேலேய ���க மா�ேட�’ எ�� அ��க� உண����ழ�பாக ச�ைட ேபா�வா�.
‘�� எ�ப� மா� ஏ� �ழ�ைதக�? இ�தா� சா�நாத மாமா பாரடா�ஸா?’ எ�� ேக�டா� மா�
‘அட� ேபாடா! இ�ெல�ன ���� ��ணா���… இ�தா�டா இய�ைக’எ�பா�.
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இ�த இட� ேபாதா�

‘Pierre de Fermat’ – ஏேதா �ெர��� பட தைல�� அ�ல. ப�ேனழா� ��றா��� வா��த
�ெர�� க�த�யலாள� ஃெப�மா��� ���ெபய�. �ெரா�ரா�ட�, கா�ப�, ெஸ�
�ெகாயெர�லா� ைவ�� நா� வைர��பழ�� ‘�யாெம��’ைய ேதா����த ெட�கா�ட��
ேதாழ�. எ� க�த�, ����ய�, கா��ல�, ஆ���� எ�� பல �ைறக��� ப�க���
�க���யவ� அ�கமாக �க�ெப�ற� ஒ� அைர�ைற ேவைல��தா� எ�றா� ந�ப ���றதா?
க����ேலா, ப���ேலா ஃெப�மா� ேத�ற� ப�� ப�����கலா� ��க�. ேத�ற� எ�னேவா
எ�ைமயான�தா�.

ேமேல உ�ள பட��� ம�கலாக ெத��� ‘Google’ஐ ������க�. x^n + y^n not equal to z^n
எ�ப� ���றதா? எ�லா எ�ெம�ட� மாணவ�க���� அ��கமான �தேகார� ேத�ற�ைத
�ைன� ப���� ெகா���க�. ‘Right angled triangle’� ப�க�க�� ��தா�சார�ைத எ�ப�
ஈ��ேவ� ெச�ேவா�?
உதாரண���� நா��� வ��க�ைத�� (Square), ���� வ��க�ைத�� ���னா� எ�ன
வ��? 3^2 (9) + 4^2 (16) = 25. இ�த 25 எ�ப� �� எ�ணான 5� �ெகாய� பா��க�. இ�
x^n + y^n = z^n where n = 2 எ��� ஈ��ேவஷ�� ெபா����றதா?
இ� ேபால இ�ேனா� எ����கா�டாக 8^2 (64) + 6^2 (36) = 10^2 (100) எ�பைத��
ெசா�லலா� இ�ைலயா?
ஆனா� இ� ேபால �� எ�க�� ���கைள ைவ�� ஈ��ேவஷ�க� உ�வா�க ��யா�.
���க� எ�ன… அத�� ேமலான ^ 4 அ�ல� ^ 5 எ�ற எ�த எ�ைண ைவ��� ெச�ய
��யா�. இைத�தா� ஃெப�மா� தா� ப���� ெகா����த ஒ� �ேர�க க�த ��தக���
மா���� ��ன ���பாக ���� ைவ��றா�.
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‘ஒ� ��ைப இர�� ���களாக ���க ��யா�. ேபாலேவ நா�காவ� வ��க�ைத��.
ெபா�வாக இர���� ேமலான எ�த வ��க�ைத�� இர�� வ��க�களாக ���கேவ ��யா�.
இத�கான அ��த ��பண�ைத க��������ேட�. அைத எ�த இ�த இட� ப�தா�’.
ெகா�ச� �யாெம���ப� பா��தா� �����ட இர�� ச�ர�கைள ேச��� ஒ� ெப�ய ��
ச�ர�ைத உ�வா�� �டலா�. ஆனா� எ�த இர�� ���கைள�� ைவ�� ஒ� ெப�ய ��ைப
உ�வா�� �ட ��யா� எ�� ெசா��றா�.
���கமாக :- x^n + y^n is never equal to z^n unless n = 2.
ஃெப�மா� 1637� எ�ேறா இ�ப� எ�� ைவ���ட, ��கால க�த�யலாள�க� பல�� இைத
��வ�மாக ����க தைலயா� த��� ���� த��தா�க�. �ற� 19� ��றா�� ப�கமாக
n=3, n=4, n=5 எ�� ஒ�ெவா� அ�யாக எ��� ைவ�� ��பண� க������ ‘அடேட…
ச�யா�தா�யா ெசா�����கா�’ எ�� �ய�� ெகா����தா�க�.
கட�த 1993� எ�லா �ைர� ந�ப���� இ�த ேத�ற� ெபா����றேத எ�� க�ட��தா��
அ��� நா� ���ய� வைரதா� ����க ���த�. யாராவ� 4578345 எ�ற எ����
ஃெப�மா� ேத�ற� ெசா�லா� எ�� ெசா�னா� ‘ஆ�… அ�ப�யா…’ எ�� கா��ேல�டைர
ேத� எ��� கண��� ேபா��� பா��க ேவ���. ெந�ைச ����� ‘அெத�லா� இ�ல�யா…
பா��ய� �ஃெபெர��ேயஷ� ப� இ�ெட�ர� x=1 �� x=n’ எ�� ‘��’லாக க�த
���ர��� ப�� ெசா�ல ��யாத �ைல.
கைட�யாக ����� அ��யலாள� ஆ��� ைவ�� 1994� ��வ�மான ஒ� ��பண�ைத
��ைவ�தா�. ஏ� வ�ட உைழ�� �ள� �� ப�க ��பண�. அ�வா��� அ���ைர�
�யாெம��ெய�லா� ���� �ற�ப�� ஃெப�மா��� ��ன மா���� ����ய ேத�ற�ைத
������ கா�� ‘ச�’ ப�ட� வா��� ெகா�டா�.
இ�� ��� �க��� ப�க��� ஃெப�மா��� 410வ� �ற�தநாைள ����� ேம������ட
Google Doodle ெவ������தா�க�. அைத� பா��த�ட� என�� க���� கால நா�ட��யா
ெபா�� �ரவ���, ���� ஃெப�மா� ேத�ற �ைனவைலக�.
17� ��றா��� அவ� “இ�த இட� ேபாதா�” எ�� �����ட ��பண�, ��ட�த�ட 350
வ�ட�கைள �ைற��� ெகா�� ���மா�ட வரலாறாக மா���ட�. எ�வள� ெப�ய இட�
ேதைவ�ப�����ற� பா��க�!
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லா�� உல�� ேம�� நாயக�

இ�வார�க� ��ன� ப��ட� இத�� ெவ�வ�த க��ைர. ேச����காக இ���…
ஈட� ேதா�ட��� ஒேர �ழ�ப�. கட�� அ�� மர�ைத ெந��க� �டா�, அத� க�ைய
உ�ண� �டா� எ�� தைட ேபா����டதா�, ஆதா�� ஏவா�� அதன�ேக ேபாவேத
இ�ைல. சா�தா�� எ�வளேவா ��� ெச��� பா���றா� யா�� ம�ய� காேணா�. அவ�க�
அ��� க�ைய ���தா�தாேன இ�த �ரப�ச�ைத அ��த ப�ணாம���� நக��� ெச�ல
����? ஒேர கவைல�� கேளபர�மா� இ��த ேநர��� யாேரா அழகான ‘ஆ���’
ேலாேகாைவ அ�� மர��� ஒ�� ைவ�க… ‘ஆ���� ��ய ���’ எ�� ம�க��
இரா�பகலாக ைல� க�� ��� அ��� க�ைய வா�� ���ததாக ஒ� ெதா�ம வரலா�
உ�டா�.
இ�மாத� ப�தா� ேத������ ஈட� ேதா�ட�� ஆ���கைள �ரேமா� ெச�ய ���
ஜா�ஸு� �ரேமாஷ� வா��� ெகா�� ேபா���டா�. அவ�த� ஆ�மா சா��யைடவதாக.
ஆ��� ெபா��க� எ�றாேல ஒ��த� மன��ள����ட� எ��ேநா��� பயனாள�கைள நா�
பா���ேறா�. இ�த உண��மயமான ஒ�த��� ெவ��ல �ரா��க��ேக சா��யமா�ற�.
க��க� எ�றாேல லா�� �ர�க�, அ�கா�த� அல�ட�க� எ����த எ�ப�க�����
��னா�� அைத ேம�� உலகமாக மா��ய�� ��� ஜா���� ெப�� ப�� இ���ற�.
இைணய��� ேம�� வழ�க��ள எவ���� ��� ஜா�ைஸ ப��ய அ��க� இ�லாம�
இ��கா�. இைணய ச�ப�த��லாதவ�க��� இ�த� க��ைர�� ெச�� ேசரா� எ�பதா�,
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இ�ன இட��� �ற�தா�, இ�னா��� த�� அ��க� ப�டா�, க��� ப��ைப ���க��ைல,
எ�ெபா�ேதா எ�எ�� எ���� ெகா�டா� ேபா�ற ���யா�கைள த������ேவா�.
இைணய��� ஜா�� ப�� ச�ஜாடாக எ�லா தகவ�க�� இைற�� �ட��ற�. தன� ப��ம
வய�க�� ெகா�த��பான மன�ைல��, ெதாட��� ேதட�� த�ைன ��ரமாக ஈ�ப����
ெகா��������றா�. அத� �ைளவாக ��� கலா�சார��� ஆ�வ�, இ��யா��� பயண�,
ெபௗ�த� த�வ� எ�� �ைறய �க��க�. ஆனா�, அவ� வா��ைக வரலா�ைற ஊ���
பா��தா�, இைவெய�லா� ����� ேத�த� பயண��� ஆர�ப� த�மா�ற�களாக�தா�
ெத��ற� .
இ�ப���ெர�� வய��, ெவ��கரமாக ஆ��� ��வன�ைத ���யேபா�, “எ�ைமயான
க�� பய�பா� ” எ�ற ����� அவ� வ�� ேச��றா�. அத� �ற�, அ�ேவ த� வ�ெயன
அைடயாள� க�� த�ைன அ�ப���� ெகா��றா� . அவ� வா��ைத�� ெசா�ல
ேவ��ெம�றா�
‘Machintosh உ�வா��வத�� ��னேர அ� எ�ப�ெய�லா� இ��க ேவ���
எ�� என�� ��ைமயாக� ெத�����த� . அ� எ�ேபா�� இ�ேகதா� இ��த�.
நா� எ�ேபா�� பயனாள�க��� எ�ன ேதைவ எ�� ேக�ப� இ�ைல. ஒ�
�ர��கரமான தயா����� அவ�களா� ெப�தாக உத� ெச�ய ��யா�. அ�
நம�������தா� வரேவ���’ .
அவ� ெசா�ன� ேபாலேவ ஐபா�க��, ஐஃேபா�க��, ஐேப�க�� நா� ேக�காம�தாேன
நம��� �ைட�தன.
அ�த ��ய வய�ேலேய த�ைன ஒ� ெவ��கரமான ெதா�� �ைனவராக கா�ெபாேர� உல��
�ைல����� ெகா��றா� . ��� ேவா��யா��� ஆ���-II வ�வ�’, ‘ைப�’ அ�கா� பா�
ெட�ர�� �த� ப�ேச� ஆ�ட�, ைம� மா����லா�� �த��, ��-கா�� ��ெர���
ெசய�க� என ஆ��வ��க�ப�ட �க��க�னா� ஆ��� ��வன�, எ�ப�க�� ஆ���
எ��த க�� அைல�� உ�ச����� ேபா� ���ற�. அ�கால��� ஆ���-II க��
ேஹா� க����ட� ச�ைத�� �க� ெப�ய தா�க�ைத ஏ�ப����ற�. ஃேபா�� ��வன����
�ற� ஆ��� ��வன�தா� IPO�� ெபா�ம�க�ட���� அ�க பண� �ர�� சாதைன
பைட��ற�. இ�ப�ைத�� வய�� ��� �� ���ய� டால�க��� அ�ப�யா�றா�. ஆனா�
����� ‘ேத�த�’ அ�ேக ��க��ைல.
ெஜரா��� PARC ஆ��� �ட அ�பவ�க� அவைர க�� உல�� எ��கால� �ராஃ���
இ�ட�ஃேப�தா� எ�ற ��மாண�ைத ேநா�� ெச����ற�. அ�தா� Machintosh
க��க��கான ெதாட�க ���. லா�� உல�� இ��த க��க� ேம�� உல��� மா�ய�
அத� ெதாட���தா�.
ஆரா��� ேமைஜ�� உ�கா��� ��ய க������கைள அவ� �க��த��ைல. ஆனா�
உண��� ��வமான வ�வ�கைள உ�வா��� ��வன�ைத க��ெய���னா�. அவ�
அ�ேமஷ� பட�க� உ�வா��ய��ைல. ஆனா� அ�ேமஷ� அழ�யைல மா�� அைம�தா�.
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�ைலெப����ட ச�ைதக�� ேபா����வைத �ட, ேபா�� ச�ைதக� உ�வா��வ��
அ�கைற கா��னா�. வா��ட� (Wharton) ப��க� ெசா���தராத ெதா����ப
ேமலா�ைமைய அவ� எ��� ���� ைவ����தா�. அவ�ைடய ேம���க� எ�� நா�
இ�ெபா�� ெகா�டா�� சாதைனகைள, பல வ�ட�க��� ��னேர அகவயமாக உண���,
அ�த சாதைனகைள ஈேட�ற அயரா� உைழ�தா�.
1985� ஆ���� �க��த ��வாக� ேபா���னா� அவ� ஆ��ைள ��� �லக
ேவ�����த�. ‘அ��� ந�ல���தா�’ எ�� அவேர ��னா�� �����ட� ேபால,
அவ�ைடய அ��த��த �ய��களான NeXT, Pixar ேபா�ற ��வன�க�� க��
பய�பா��ைன ேம�ப���� ெச�ற�. இ�ைறய World-wide web� �த� அ� NeXT
Softwareக�னா�தா� சா��யமான�. �ற� ஜா�� ���� ஆ���� ேச��� அைத ��
உ�வா�� க���� எ�ைலகைள� தா�� த� ��ைச ����� ெகா�ட� ச���ர�.
��� ஜா�� ஆ��ைள ��� �ல��ேபா� அத�� ஒ�வைக�� காரணமா���த
அபா��யவா� ஜா� �ெக�� அ�ெபா�� ஜா���� எ��ய க�த� இ�….
“���, உன�� நா� �க�� கடைமப�����ேற�. இ�� இ�த �ரப�ச�
��ேத�� ேம�ப�����ற� எ�றா�, அ� உ� அ�கைற�னா�தா�. �க��
ரசைனேயா��, ேந���ேயா��, மய�க ைவ��� அ�பவ�ேதா��, சமரச��லாத
தரமான ெபா��க�னா�� அைத ேம�ப�������றா�. உ� சாதைன எ�கைள
எ�லா� ��னைக�க ைவ�����ற�”
ச��ய�. இைதேய நா� எ�லா�� இ�� ெசா��� ெகா�����ேறா�. We all miss you Steve!
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கட�� ம�த�க�

“���� ��ற��” எ�ற ந�மா�வா� பா�ர�ேதா� ெதாட�� தடால�யாக �வச�க� பாபா எ��
ைஹெட� ேயா� எ�� �வ���� �ஜாதா-�� ப�� (Column) ஒ�ைற ச�ப��� ப��க
ேந��த�. பைழய ��ச�கைள ��ய கல��� ப�மா�வ�� ேசா�ய� ��யா�� ஒ�
வச�தாேன. இேத ேபா� யாகவா ��வைர ������ ‘உழவ� நாடா�வா�� ெசா���க.
ேதவெகௗடா �ைர����ட� ஆ��டாேர…’ எ�� ர� ெப�னா� ஒ� ேந�காண� நட��ய
�க����� �ைன����ற�. இ�த இ� “�ய�ரகடன கட�� ம�த�க��” இைண�� கல��ய
அ�த �ர���� ெப�ற ‘அ�த�’ கல��ைரயாடைல வா��யா� பா��த �ற�� வா��யா� இ�த
ப��ைய எ��னாரா எ�ப� ெத�ய��ைல..
அ�க வாசக�கைள� ெகா�ட �ரபல கால����க��� (Columnist) இ� ஒ� ��க�. ச�ெடன
ெபா����ைய (‘வல�’, ‘இட�’ எ�� எ�த தர�பாக இ��தா��) எ���� தடால�யாக எ���ட
��யா�. ��யான�த� மா�� ைக�� ெம��மா�, மா��� மா��ைர�மா� ��ப�டா�
இைணயதள��� ைவர� வ�� க��ைரகைள அ�����ட� எ�� டகா��� அ��கலா�.
�ஜாதா ���� ��யா�� எ��யதா� அ�த சா�� �ட இ�ைல பாவ�.
நா� அ��பைட�� ஒ� சமயசா�பாள�தா�. ஏக�ப�ட ேக��க� ேக��, ம���ள���
�வாத�க� ெச�தா��, சட�� ச��ரதாய�க�� ெதாட��� ப�ேக��� ெகா��தா�
வ��ேற�. ெப��பாலான ம�த�க� ஒ�வ��ெகா�வ� இைச�� வா�வத�� ‘சமய�’ எ��ற
வ�வைம��க� ேதைவ எ�ேற �ைன�பவ�. ெவ�டெவ��� ����ேபா� ������ேதா,
ெவ�����ேதா பா�கா��� ெகா�ள ேபா�ைவ ேதைவ�ப��ற�. சமய�க� ெபய�ட�ப��,
��வனமா�க�ப��, brand value உ�டா�க�ப��, ெபா��ஷமா�க�ப�ட �ற� அேத
ேபா�ைவக� இ����கவச�களாக மா� ேபா�க��� தயாரா�����றன எ�ப�தா� �ர�ைன.
வா��யா� �லா���� ‘கட�� ம�த�’ �வச�க� பாபாைவ ஒ��ைற ேந�� ச�������ேற�.
அ�த ��ன��� ேகா��� �ரயாண கைள�ேபா� “இவனா� நம�� ஏேத�� உபேயாக�
உ�டா” எ�ப� ேபால எ�ைன ஏ���� பா������, அ�����த ���னேரா� Networking
ெச�ய� ேபா���டா�. ‘��, ��’ எ�� ேபா��தவ� தைல�� ‘ைட’ அ��பைத� �ட
�ட��ைல எ�ப�தா� �ைவயான �ர�. சாதாரண ம�க��� இ�ேபா�ற ேபாதைனக� ஒ�
‘அ����’ைய ெகா����றன. ரா��ன� ஏ� ����ேபா� ஏ�ப�ேம ஒ� ‘���’… அ� ேபால.
ரா��ன� ��ற�� இற�� ���� கா� ப���� ெகா�� ெலௗ�க வா��ைக�� ெவ��கரமாக
�������ேறா�.
�வச�க� பாபா எ���ைல… ‘���’ சா�யா�����

‘���’ சா�யா�வைர, ஆசார
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மட�க����� ைஹெட� மட�க�, அ-��த மட�க�வைர ஏக�ப�ட ேப� இ�த ��ைத
கா��வ�� வ�லவ�க�. என�� ��வய�� �த��தலாக அ��கமான ‘கட�� ம�த�’ எ��
பா��தா� ேப��ய�ம� ேகா��� ம������ தா�தா ஒ�வ�. ��ட�த�ட ��த� ேர����
அவைர �லா��பவ�க� உ��.
கா��ச�, ����க�, ம�ச� காமாைல, மன��ரா��,
ேபய��த�, கா�ச� எ�� சகல�த உபாைத��� ஒ� ெசா�� �ைர ைவ�ேத ம����� க����
ஒ� ���க�� க����வா�. பா��மா�க�, அ�ைதமா�க��� அவ� ஒ� க�க�ட ெத�வ�.
இ�மா�� �ஷய�க�� ��� ஆ�க� அ�க� அல��� ெகா�ளாம� ‘அவ�க ந���ைக சா�’
எ�� ஒ��� ���ெகா��, ம����தைல �ர���பாக பா���� ெகா����பா�க�.
��னா�� ைபபா� ேரா� ப�க� அ�பா ெசா�த�� க��� ெகா�� இட�ெபய��தேபா�,
���� ப�க� ஒ� �� அ�ம� ேகா�� இ��த�. அ�� ஒ� ‘அ�மா’ இ��தா�. அ�மா எ�றா�
அ�மா இ�ைல. ஆ�பராச���� அ�சமான ஆ� ‘அ�மா’ அவ�. ��கால�� உண��த ஞா�
எ�றா�� ஏேதா உட� உபாைத அ�வ�ேபா� ப���� ெகா�ேட���த� அவைர. ���
�ர�ைனயா� ���ய வ��ைற� ��� ஆ��ேவத ைதல� தட�� ெகா��, �ன�யவா�
ப�����தவைர ஒ��ைற அ������ பா������ேற�. ‘அ�மா��� இ�ப �க��ைல.
அ��றமா வா�கேள�’ எ�� கா�யத�� ெசா�ல அ��த ஞா�ற�� அவைர� பா��� ‘ைபய�
எ�ப�? ��ட ேகஸா, இ�ைல ெபாழ���பானா?’ எ�� அ��வா�� ேக�கலா� எ�� ��ட�
ேபா�� ைவ����தா� அ�பா. ச���ழைமேய அ�மா இ���லைக ப�பாலன� ெச���
உ��ேயாக������ ஓ��ெப��� ெகா�டா� எ�� ெச�� �ைட�த�.
ந�ப� ஒ�வ��� ��� ேசாதைன. அவ� �ர�� அ�����த ��மண ேமா�ர� காணாம�
ேபா���ட�. அ�வலக��� எ�ேலா�� பத�� ெகா����க சக அ�வல� ��னைக�ட�
அ�த ேமா�ர�ைத ம��ர�தா� ‘��ெட���’� ெகா��தா�. ந�ப� �ளகா�தமைட�� அ�த
‘அ��’ ெப�ற மகாைன ����� அைழ�� வ�� உபசாரெம�லா� ெச�தா�. ச�ைடைய�
கழ�����, ெவ��மா��� �ப�க, �ள� மாைலக� �ரள, அவ� உடைலெய�லா�
உத�யப��� அ�� வ�� அர�றலாக ‘எ�ேக உ� �லசா�…. ெதால����ேயடாஆஆ’ எ��
�ர�டலாக ஆ� வழ��னா�.
‘அ�த ேமா�ர�ைத அவேர அேப� ெச�� �ராமா
ெச����பாேரா’ எ�� லா��கலான ேக��ைய அ�மன�ேலேய �ைத����டதா�
ந�ப�டனான ந��ற� இ�ன�� ����ற�.
காைர��� சா�யா� எ�ற ‘கட�� ம�த�’ ஒ�கால��� எ�க� ���ப வ�டார��� �ரபல�.
கா� �ற��� அளெவ��� ைத�த ��பா�� பா�ெக�ெட�லா� ���� வ��� ேப�ப�க��,
�ளமான ��த�மாக இ��பா�. கா�யத�� எ�லா� ைவ��� ெகா��� அள��� வளராததா�
அவேர வா��ைகயாள� ேமலா�ைம ெச�ய ேவ�����த�. அதா� பா�ெக��� அ�வள�
����� கா��க��, �லாச ����க��. அவ�ைடய வ��ைற எ�னெவ�றா�, அ��
வசன�கைள ��� ேட� �கா�ட�� ப�� ெச�� காெச�டாக ெகா�����வா�. �டேவ ‘ேபா�
�ைஜ�� வ����ட��’ என� ெசா�� ஒ� ம����த எ���ச�பழ�� ெகா��பா�. அ�த�
பழ� வா� வத��, கா��� க�வாடான �ற��, ஏேத�� �� �களாக அ�� ஒ�����கலா�
எ�ற ந�பாைச��, பா�கா�பாக �ைஜயைற�� ைவ����பா�க�. அவ�ைடய ேகச�
ெசா�ெபா�� ேக�� ‘த��� எ�த ெமா��� ேப��றா� இவ�’ எ�� ச�ேதக� உ�டாகலா�.
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ந���ைக ைவ�த ப�த�க�ட� ம��� அ�த ெமா�ைய �ள�க� ெச��� �ர�ேயக சா�
இ��க� ���.
�ம�� சா�யா� எ�� ஒ�வைர ந�ப�ட� ேந�� ெச�� ச�������ேற�. ம��� ேபான
வாைட�ட� ��ய ெப�ய �ைஜ அைற��, ெப�ய ெப�ய அ�பா� பட�க��� ந�ேவ,
ேகாமண� ெத�ய ��ய ��ேடா� உ�கா������� ெப�யவ�தா� சா�யா� எ�ப�
ெசா�லாமேல ���த�.
‘கா��ைகெய�லா� ேபாடாேத… ‘ எ�� கறாராக ெசா�னவ�,
�ள���ேபா� ‘அ�பா��� ெந��ள�� ஏ��னா எ�லா நல�� ������. ஒ� ��த�ப�
�பா ெகா��தா, �ன�� உ� ேபைர� ெசா�� ெதன� �ள�ேக�தேற�’ எ�� ேப�ேக� ��
ெகா��தா�.
�ைஜயைற�� �ைழ�த�ட�, �த�� ேநா��� ��தக��� ���த �, ���த எ� எ�ெற�லா�
எ���ட ேவ���. அைத� ப��ேத சா� ந��ைடய கட�த ெஜ�ம�, �ன� ெஜ�ம� எ��
ஏ� ெஜ�ம�ைத�� ��� ��� ைவ�� ந�ைம கைட�ேத�ற ப�கார�� ெசா����வா�.
‘ேராஜா���னா… �டேவ ���� உ��. பா��ற��� ம����யா இ��தா�� இவ���
மன�கவைல எ�ேபா�� உ��. �யாழ��ழைம ேதா�� ��ைளயா��� பால�ேஷக�
ெச���� வ�தா ேதாஷ� �வ���யா��’ எ�� ஒேர ேபாடாக ேபா����வா�. அ��ற� எவ�
இவைர ந�பாம� இ��பா�க�.
ஒ� ந�ப� ���சா��தனமாக ‘பா�ஜாத� �’
எ�ெற����டா�. இ�த ���� எ��� �ைட�காத ேதவமல� அ�. ��வாரா சா�… ‘ெத�வ
ந���ைக அ�க� இவ���. ஆனா கட�தகால க�மபல� இ��ற��� வ�� ஆ���ற�…’
எ�� ஒ� �ள�க�� அத�� ப�கார�� ெசா�� �ைல க��தமாக ������டா�.
க�� பகவா��கான �ர�ேயக பஜைன�� அவ��ெக�� த�ேய நா�கா�ெய�லா� ேபா��
ைவ����பா�க�. பஜைன நட���ேபா� அவேர வ�� அ��பா������� ேபாவா� எ��
ஐ�கமா�. நா� பா��த பஜைன�� ஓ� அ�ைமயா� ஆ�வ����� அ�த நா�கா��� க��
பகவா�� ����வ பட�ைத ைவ�� ஐ�க�ைத ����க �ய�றா�. தடாெலன பட� ���காக
�ேழ ������ட�. �����த ��ட� ‘ஆ’ெவன வாைய� �ள�க, அ�த அ�ைமயா�
அல��� ெகா�ளாம� பட�ைத ���ப ேநராக நா�கா��� ைவ�����, அ����த ம��ைக�
சர�ைத ம��� ������,. ‘ம��ைக மாைல ேவணா�� ெசா�றா� �வா�’ எ��
�யா��யான� ேவ� ெகா��தா�. ��ய �ைர�� க�� ஃ�ரா�ைசைஸ ைபபா� ெச�� அவேர
ேநர� அவதாரமாக ஆ����பாராக இ����.
ம�க� அைனவ���� உலகாய இ�ைசக����� ��ப�� ��ேப� அைடய ேபா��த
��டப��� பாபா ‘தன�� ம���’ என �ல பல ேகா�கைள ப��ைகயைற�� மைற��
ைவ�����, பாவ� அைத எ��� ெச�ல��யாமேல ��� அைட�தா�.
அவ�ைடய
அ�-�ரபல�தா� ெபா�ம�க��கான அ��பைட வச� ேம�ப�� �ராெஜ��க� பல��
�க��த� எ�� �����பவ�க�� உ��. வ�க ��வன�க�� இலாப��� ஒ�ப��ைய
Charity�காக ஒ���வ� ேபால�தாேன.
இ��� �� ர�ஷ�க�, ர���, ேவதா�� மக�� எ�� கட��ட� ெந��கமாக அைழ��
ேபாக எ�தைன சா�யா�க�. அவ�க�ட� ந���ைகேயா� ஒ��� ெகா��க இ�தைன ேகா�
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ப�த�க� இ��தா�� இ�ன�� சா�யா�க��கான ேதைவ இ��� ெகா�ேடதா� இ���ற�.
�ைர���� ெச�� க�� ேபா�� ஒ� ெச� காஷாய�ைத ெர�யாக ைவ����க�. யா����
ெத���. சா�� அ��தா� ��க�� ஒ� ைஹெட� சா�யாரா� ச�வேதச ஆ�த ேபர �ெல�லா�
ெச�யலா�.
��வய�� �னா�� ேகா���� ேபா��ேபா� அ�த ‘��டா� பா��’ைய அ��க�
பா������ேற�. ஒ�வைக�� �ர�� உற�ன� எ�பதா� ஓரள��� ��ன� ெத���.
கணவைன இழ�� ைக�ெப� ேகால���, உற�ன�கேளா� ெசா���காக ம���க��
��ைளகைள வள��� ஆளா��ய �ற� எ�ப�ேயா ��� ேபத��� ��ைட ��� ெவ�ேய�
வ����டா�. ேபா�ற வ��றவ�க�ட� ைகேய�� கா� வா�� அ�� ��டா�க� வா��
�ழ�ைதக��� ெகா��ப� வழ�க�.
‘�லவ�ண� க�ணா வாடா, ��த� ஒ� ��த� தாடா’ எ�� அ��ெதா�ைட�� பா�யவா�,
க�ய வ��ய கர�கைள� ெகா�� �ழ�ைதக�� க�ன� வ��� ெகா��வா�. ��டா� ெப���
ெகா�ட�ட� ேபைய� க�ட� ேபால தைலெத��க ஓ���ேவா�. ஒ�தடைவேய�� ���
�தா��� அ�த பா���� ஒ� ��த� ெகா�����தா�, அ�த� க�ணைன பா���� அ���
ெகா�� ேச�����கலா� எ�� ேதா���ற�. “அவரவ� இைறயவ� �ைற�ல�”
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��ய கன��ேட ஒ� சகா�த�

ப�னா� வய� ைபயனாக வா�கேட �ேட�ய�� ப�� ெபா���� ைபய��� ஒ� �க�ெப�ய
கன�. அேத உலக�ேகா�ைப ேமைட�� தா�� இட�ெபறேவ��� எ�ப�தா� அ�. அ�கால
க�ட��� பல ��வ�க�� கனவாக அ� இ��க�தா� ெச�த�.
‘����� ச�� ேமேல எ���ய அ�த�
ப�ைத, அவ� கவ� �ைச�� �ைர� ெச�ய
�ைன�� ��ேன�, கைட� ெநா���
ம�ைடைய �ல��� ெகா�ள ப�� ��ப��
ைக�� ெச�ற�’ எ�ற ெகாரெகார ேர�ேயா
வ�ணைன��� ேக����� ‘எ�னாவா�…
ர�ேன எ��கல… அைத� ேபா� இ�ேளா
ெல��ததா ெசா�றா�க’ எ�� ஆயாச�ப���
ெகா����த ���ெக� ர�க�க� �யெலன
மா� க���கட�காத ெகா�டா�ட���
�ைள�க ஆர���த கால� அ�.
83-85 காலக�ட� இ��ய ���ெக��� �க�ெப�� �����ைன� கால�. ஏக�ப�ட
சாதைனக� உைட�க�ப��, ச���ர� மா��ெய�த�ப�ட கால�. 87� வ�ட ���ெக�
உலக�ேகா�ைப இ��ய ம��� �க��த ேபா�, வா�கேட �ேட�ய��� ப�� ெபா����
ேபா�� ைபயனாக ேபாக எ� வல�ைகைய ெவ��� தர ��தமாக இ�����ேப�. அ�ப��தா�
ச����, கா����� இ�ன�ற ைபய�க�� ����� ெகா�������பா�க�.
அத�� ��ைதய 83� வ�ட உலக� ேகா�ைப இ�� ஆ�ட���, ேகா�யா� ேபா�ற ேம����ய
�� அ�ைய க��ேத��� தைலைம�லான இ��யா ெவ��� ெகா�ட� ஒ��� ��ட���
��க� அைம�� ெப�ற ெவ�� அ�ல. ெவ�� ���ைப��, ந���ைகைய�� ம��ேம
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ெகா�� சா��த�. அ������ இ��வைர இ��ய ���ெக� அ�ப�ேயதா� இ���ற�.
க��ேகா�பான ��ட��த�, ெதாைலேநா�� பா�ைவ, ெவ��ெப�� ��க�க� எ�ெற�லா�
ெப�தாக அல��� ெகா�ளாம� ���� ��க �ர�க�� சாதைனைய ம��ேம ந��� ெகா��.
ச����� எ�ன �ைற�ச�? இ��ய ���ெக��� தைலவாசலான, அ�காரைமயமான ��ைப��
இ��தா�. கவா�க� ேபா�ற ந�ச��ர �ர�க� ைல� ைல��� இ����ேபா� அவ� பா�ைவ��
இவ� ���தா�. இர�ேட ஆ��க�� பா��தா� ���� ேத��ெத��க�ப��, ச�வேதச
ேபா��க�� ப��ெப�� வா��ைப எ��� ெப�றா�. அ��� காத�� ஒ� ஓவ�� �ல
��ைதக� கா�ட நா�த�க�� ���ய ெச��க�� அவ� ெபய�� ஓரமாக இட�ெப�ற�. The
blue eyed boy எ�ற அ��கார� உடேன அவ��� வழ�க�ப�ட�. அ��� இர�ேட
வ�ட�க�� அவ�ைடய உலக� ேகா�ைப கன�� நனவா�ய�. 1991 உலக� ேகா�ைப��
இ��ய அ��� ச��� இட�ெப�றா�. த��ைடய ெபா��பான ஆ�ட��னா� இர�� ேம�
ஆஃ� த ேம�� ���க�� ெப�றா�. மா���� �ேரா��� ேம��கா� ���மா�டமாக
உ�ெவ�����த ��� அ��ட� ேதா�ற ேம����� �ட ச���தா� டா� �ேகா�. ேபாதாதா?
ச�ேதாஷமாக �க� மைழ�� நைன�� �ைள�க ேவ��ய�தாேன?
வா���க��, அைத பய�ப���� ெகா�� ெவ��ெப�த�� �ர�க��� அழ�. ஆனா�
சாதைனயாள�க���? அ�த ப�னா� வய�� கன�� ��ச� அவைர அைம�யாக
அமர�டாம� �ர��� ெகா�ேடதா� இ��த�. ‘இத�ல எ� ���ேகா�’ எ�� த� ேவ�கைள
இ�ன�� ஆழமாக ������ ���சமா� வள��தா�. 96 உலக� ேகா�ைப�� இ��யா���
��� �ேகார�, 99 உலக� ேகா�ைப�� இர�� ெச���க�, 2003� உலக� ேகா�ைப��
அ���� எ�ப� ர�க�. ��ட�த�ட ஒ�ைற�ைகயா� இ��ய அ�ைய உலக� ேகா�ைப
ெவ����� �க அ�ேக இ��� ெச�றா�. ஆ��� அ�த ப�னா� வய� ��வ�� கன�
�ரணமாக �ைறேவறேவ��ைல.
உட�நல �ர�ைனக�. ெட��� எ�ேபா, ����த�� அ�ைவ ���ைச. ‘எ�க� மத�
���ெக�. எ�க� ெத�வ� ச���’ எ�ற ெவ����த ர�க�க� எ��பா��ைப ஒ�ெவா�
�ைற�� ���� ெச�யேவ��ய க�டாய� இவ��� ம���� த� ப��ம வய� ஆைச��ைய
அைணய�டா� ெதாட��� த�ைன ������ ெகா�ேட வ�தா�. இ�த உலக�ேகா�ைபயாவ�…
இ�த உலக�ேகா�ைபயாவ�… எ�� �டாம� ஓ�� ெகா�ேட���தா�. ��ட�த�ட 24
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வ�ட�க� க��� அேத வா�கேட�� இ��ய அ� த��ைடய இர�டாவ�
உலக�ேகா�ைபைய ெவ�ெற��தேபா� அ�த ப�னா� வய�� ��வ� க��� த��ப த�
அ��னைர ஓ� ஓ�� ெச�� அைண��� ெகா�� ெகா�டா�னா�.
ச��� கண�க�ற சாதைனக� பைட����கலா�. �� ேகா� ம�க�� நாயகனாக ெந��கால�
ேகாேலா�����கலா�. �ரா�ேம����� ெதாட��, இ�ைறய கா�� வைர ச��ேனா�
ஒ����� பா��காத ெலஜ��கேள �ைடயா�. இ��ய ���ெக��� அ�-ந�ச��ர�க� பல�ம
ச���� �ழ�� வள��தவ�கேள. ஆனா� இைவ எ��� அவ��� ெபா����ைல.
அவரள���, த��ைடய ப�னா� வய�� கனைவ ��ைமயைடய� ெச��� பயன��� ச���
கட�த �ல ைம�க�கேள இைவ.
ச������ இ���� எ��� மாறா ��வ�தா� அவைர இ�தைன உயர���� ெகா�� ெச��
ஒ� சகா�தமாக ஆ��ய�. எ��� இ��த ��வைன�� எ�தைனேயா �ைற ச�ேதாஷப���ய
அ�த ��வ��� எ�ெற��� எ� ந��க�!
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WC 2011: எ�வளேவா பா���ேடா�. இைத� பா�க
மா�ேடாமா?

83� ஆ�� உலக� ேகா�ைப சமய��� ���ெக� அ�வள� ப��சய��லாத �ைளயா��.
ெகா�…ெகா�..என ச�த��� இைடேய கரகர �ர�� ேர�ேயா கெம��� ேக��� மாமா�க�
அவ�க��ேக உ�ய ப�பாைஷ�� ‘அ����டா�…அ���டா�… கா� உ�டா�டா…’ எ��
அல�வைத அ�ணா�� பா���� ெகா����த ேபா� ச�த� ேபாடாம� க��ேத� க�ைப
லவ��� ெகா�� வ����டா�.
85� ேவ��� ��� க� சமய�தா� தா�தா ���� க��� ெவ�ைள �� கனேஜாராக வ�த�.
நேரா�த� �� ேபா�றவ�க� அ��காம� ‘��ெக��க��� இைடேய அ�ைமயான ஓ�ட�’
எ�� ������ காெம����ட� ���ழா� ��ட� ேபா� ���ெக� ேம�� பா��த �ைன�
இ���ற�. இ�� ஆ�ட� ஒ� ஞா�� எ�� �ைன��ேற�. �கா�� ��� வா�க ஓ� ஓ� 60
ர��க��� ேம� எ��தா�. ர�சா��� சா��ய��ெக�லா� சா��யனாக Audi காைர ப�சாக
வா��� ெகா�� (அத�� ��க� ��ைவ க��னாரா�யா?) ேபச, கவா�க� ‘நா� இ� கா�ட�
பத������ ��ற��� ெகா��ேற�’ எ�� ேப��� ெகா��தா�. எ�ன அர�ய� எ�ெற�லா�
ெத�யா�. ஆனா� க�ைடய� ேபா�� கவா�க��� எ�ரான �ர��� �ய� க��ேத� எ�ற
சாமா�ய ர�க�� மன�ைலதா� அ�ேபா�.
87� எ�க� ���ேலேய BPL கல� �� வ����ட�. ப�ேக�ற அ�க�ேல இைளய ேக�ட�
க��ேத�தா� எ�ற trivia�க��ெக�லா� �ளகா��த�ப�� ஒ� ேம�� �ட �டாம�
ெவ�ேயா� பா��ேத�. ம�நா� ����� ஆ�. ேமாக�� க��ைரகைள �� ைவ�� ��ைதய
ேம��ைச ேபா��மா��ட� ெச�� ந�ப�கேளா� �வா���… ஒ�ெவா�வ���� ஒ� ஆத�ச
நாயக�க� உ�� அ�ெபா��. ராமநாத��� கவா�க� எ�றா� ஆன���� ர�சா���,
ஜக�ச��� அசா���. நா� எ�ெற��� க��ேத�தா�. �ேபா���டா�� க��ேத� ேபா�ட�
த��றா�கெளன கைட கைடயாக ேத�� ���� �ைட�க��ைல. ஹ� அ�ண� ைவ����த
ேபா�டைர பா��� மனைத ஆ��� ெகா�ேட�. ெச�-ஃைபன�� இ��லா���ெக�ரான
ஆ�ட��� Eleventh hour Samaritanஆக வழ�க�ேபால க��ேத�. ெஹ����ைஸ ����
கா�� ேபா�� �ெகாய�ெல��� ஒ� ப���� அ��� ��ப� ர�க� எ�����டா�. ஆகா!
��ப� இவன�ேறா எ�� உண���கரமாக இ�மா����த ேபா�, அ��த ப��� ஆ�ஷ� ��ேள.
அேத ���, அேத �ெகாய� ெல�, எ�ன ப�� ம��� ச�� உயர� பற�� ேபா� பாழா�� ேபான
ேக��� �� �ெகாய�ெல��� ேக�� ���� ���றா�. இ��யா �ைளயாடாத ஃைபன��
பா��கேவ��ைல. ��ன… மான ேராஷ� ேவணாமா எ�ன…
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91� நட�க ேவ��ய ேவ��� க� ஒ�வ�ட� தாமதமா� 92�. ஆ�-���லா�� இைண��
நட��ய�. மா���� �ேரா� ‘கன� ேக�டனாக’ ப�ண��� ஒ� ேம�� �ட ேதா�காம� �ைம
வ�நட��னா�. ேவக� ப�தாள�கைளெய�லா� �ேர�பா�� இற�� இற�� சா�த, �ப� ப�ேட�
இர�டாவ� ஓவ�ேலேய ��� ேபாட… ஒேர காெம�தா�. ���லா�� ேதா�ற ஒேர ேம��
ெச�-ஃைபன���
பா��தாேனா�.
இ��யா��
ஏேதா
�ைளயா�ேனா�
எ��
ஒ�ேப��னா�க�. இ�த உலக� ேகா�ைப��� �ற� க��ேத� ேசா��க��ைல.
96� இ��ய �ைண-க�ட��� நட�த உலக� ேகா�ைப�� என� �ேராைவ� ேத� ச���
ெட���க�ட� சர� ���ேத�. ம�ஷ� ஏமா�ற��ைல. ஆனா� �� ஏமா����ட�. ஜா�
ஏ�னா� �ழ� ச��ய கைதயாக ஒ� ேம�� ெஜ��தா� அ��த ேம�� ேதா����வா�க�. ஒ�
ஓவ�� ெவ�கேட� �ரசா�ைத கவ� �ைர�� ப���� அ������ ஆ�� ேஷாைஹ�
ெப�ைமயாக ேப�ைட ஆ�� கா���க, அ��த ப��� �ரசா� ேஷாைஹைல ேபா�� ஆ��
���� ெப��யைன� பா��� ைககா�ட… எ�த ���ல� �ைர�பட�� தராத ��� அ�லவா
அ�. அ��� �ல�கா��� எ�ரான அ�த அ�யாயமான அைர��� ஆ�ட�ைத ���� பா��த
என�ேக ெகாைலெவ� வ�த�. வ�கா�க� உ�ைப ஓவராக சா���வா�கேளா எ�னேவா…
�ேட�ய�ைதேய அதகளமா�� ��டா�க�. கா����� க��ேரா� இ��யா�� ேவ��� க�
கன�� கைர�� ேபான�.
99� ைக���ள ேர���� ெதாட��ய இ��ய அ� ��ெரன ��வ�ப� எ��த� ேபால
ெக�யா, �ல�காைவ எ�லா� அ� அ�ெயன அ��� �ைவ�� ��ப� ��ஸு��� ேபான�.
அ��� ச�ர� க����� ஏ� ��ஸ�க�… ய�பாஆஆஆ! ஆனா� அ��த ர���� நாமதா�
கைட�. ��னெம��ேலேய அ�க ர� ரா�� �ரா��. ஒேர ேம��ல அ�க ர� அ��ச� க���.
அ��றமா �ரா��. அ��றமா ெட���க�. எ�ப�ேயா ெட���கலா ஆளா��� ��கா��
ப���ெகா�� �ைம ம��� ெமா�தமா க��� ��டா�க�.
அ�த ேவ��� க� ���த�டன க��ேதைவ ேகா�சா��, ெட���கைர ேக�ட� ஆ�� �ரமாத�
ப���னா�க�. அ� இ�ேனா� ைட�டா�� ஆன� த� ேசாக� கைத.
2003� வழ�க� ேபா� த�மா�ற�ேதா� ெதாட��னா�� �ற� �ெட�யா� வ�ைசயாக ஏ�
ெவ��க�. இ��யா-பா��தா� ேம��ைச Times of India�� ‘The Match of the Tournament’
எ�� �ள�பரப���னா�க�. ெப�க��� ந�ப�கேளா� �ய�� ைக�மாக ��வ�மாக
பா��� ர��த ேம�� அ�. ேம�� ���த�ற� ெஜயநக� 4� �ளா��� சா��ட� ேபா� அ�ேக
�����த ெப�ய ��ட�ேதா� இ�ன�� ��தா�… மற�க ��யாத ெகா�டா�ட� அ�.
ஃைபன�ைஸ� பா��க ஃ���� ��வ�� �ய� பா���கைள ேலா� ெச�� ��ேன�பாடாக
உ�கா�����த ேபா� ஜா�� கா� ேபா�ட �த� ஓவ�� 13 ப��க�. �ள��மா? ம�நா�
ேப�ப�� ��� பா��� ம��� மைன�ைய இ��� ��த���� ெகா�ேட ஓர�ைக��
ேவ��� க�ைப ����� ெகா��… காெத�லா� ெவ�� ேபா��.
2007� ேவைல அ��த� அ�கமாக இ��ததா� உலக� ேகா�ைப� ப�� அ�வள� எ��பா���
இ�ைல. ஆமா�… ேவ��� க� ஆர���சா�சா எ�� ����� பா����ேபா� இ��யா
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ெவ�ேய� இ��த�. அத�க��ற� எ�லா� �ேர� சா�ப� ம��� ேசாேலாவாக �ைளயா�
��யா��� ��� ேபா��� ெகா����தா�. The Less said the better.
2011� இேதா வ��ற� அேதா வ��ற� எ�� உலக� ேகா�ைப ���ெக� வ�ேத��ட�. நாைள
நட��� இ��ய வங�ேதச ேம�� ெதாட��� ேநர� இ�ேக அ�காைல ��றைர ம��கா�.
அலார� ைவ�� எ��� பா��பதா, இ�ைல ஏதாவ� �ைர�பட�, �� ��ய� பா���� ெகா�ேட
ேநர�ைத� கட���டலாமா எ�� பல ேயாசைனக�. இ�வள� எ��பா���ட� ேம��ைச
பா��க� ேபா�, ந��� ����ட� ஷ�� அ�-ஹச� ‘இ��யாைவ ேதா�க��த� �ற�தா�
அய�லா�ைத ப�� ேயா��க ேவ���’ எ�� ெசா�ன� உ�ைமயா���டா� எ�ன எ��
அ�மன�� ஒ� பய�� இ��க�தா� ெச��ற�.
இ��தா��, எ�வளேவா பா���ேடா�… இைத� பா�க மா�ேடாமா எ�ன. ேதா! அலார� ெச�
ப��யா��.
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����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�.
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.
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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?
�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� 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��.
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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
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��
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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� ெ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���.
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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���.
����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�
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