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கடதகடள நழனகு சுவரகளுக்குள் அமரந்து
எழுதிவிடைலழம. கற்படனயில் உலகத்டதமய சுற்றலழம.
ஆனழல், பசய்தி பதழகுபபமதழ, மபட்ட எடுபபமதழ
அபபட முடயழது. ஊபரல்லழம சுற்ற அடலந்து –கடளந்து
பசயல்படை மவண்டயிருக்கும. ஒரு விழழடவ ஏற்பழடு
பசய்வதிலும கூடை இமத அடலச்சல்தழன.
கடதகள், நழவல் எனறருந்த எனடன, முதலீடு எனும
பத்திரிடகயின ஆசிரியர அரிதழசன, “குடவத்திலிருக்கிற
பிசினஸமமனகடள சந்தித்து பதழடைரழக எழுதித்தர
முடயுமழ?” எனறு மகட்டைழர.
குடவத்தில் எனறல்டல, உலகின பல பழகங்களிலும
இந்தியரகள் பல பபரிய பதவிகள் வகித்தழலும கூடை, அது
சரியழய் பவளிபபடுவதில்டல. இந்தியழ எனறழல்
ஏடழநழடு –எனகிற துச்சமழன கண்மணழட்டைமம
பபழதுவழய் இருந்து வருகிறது.
குடவத்டத எடுத்துக்பகழண்டைழல் –எழுபது சதவிகித
கமபபனகளிலும, பிசினஸகளிலும இந்தியரகள்தழன
முனனணியில் இருக்கினறனர. அவற்டற பபருடமயுடைன

பவளிபபடுத்த மவண்டும. எனகிற தழக்கம மனதில்
நீண்டைநழளழகமவ இருந்து வந்தது.
அதற்கு இடத ஒரு வழய்பபழய் பயனபடுத்த பல
துடறகளிலும பவற்றபபபற்ற இந்தியரகடள சந்தித்து
அவரகளின பவற்றபபற்ற வரலழடற எழுதி பதழகுத்து
ஃபரண்ட்டலனரஸ எனறு ஆங்கிலத்தில் புத்தகமழக
பதழகுத்மதன.
அபபுத்தகத்டத பவளியிடை மவண்ட குடவத்திற்கு யழடர
அடழத்து வரலழம எனறு மயழசித்தமபழது முனனழள்
மத்திய நிதி அடமச்சரகளழன டைழக்டைர .மனமமழகன சிங்
அல்லது ப.சிதமபரத்டத அடனவரும சிபழரிசு பசய்தனர.
மனமமழகன சிங்டக அணுகியமபழது நழங்கள் மகட்டை
மததியில் அவர பிஸி. சரி சிதமபரமதழன சரியழன நபர
எனறு அவடர ஏற்பழடு பசய்ய தீரமழனத்மதழம. சிதமபரம
பரழமப கறழர எனறு அவடர எளிதில் அணுகமுடயழது –
பிடபகழடுத்மத மபசமழட்டைழர எனறும
மகள்விபட்டருந்மதன.
அது உண்டம எனகிற மழதிரி –நழன அனுபபின நபரகள்
எல்லழம அவடர சந்திக்க முடயழமல் திருமபிவிட்டைனர.
எபபடயும அவடர ஏற்பழடு பசய்துவிடுவது எனறு
விடுமுடறக்கு டவரழக்கியத்மதழடு வந்மதன. அவர
படைல்லி, லண்டைன, அபமரிக்கழ எனறு எபமபழதும
ஆகழயத்திமலமய இருந்தழர.

எனக்கு அவடர முனபின அறமுகமில்டல. விஷயத்டத
தினமலர வழரமலரின பபழறுபபழசிரியிடைம
பதரிவித்தமபழது,“கவடலபபடைழதீங்க –நழன ஏற்பழடு
பசய்கிமறன’’ எனறு நூருல்லழ எனும சீனயர
ரிபமபழரட்டைடர அடழத்து அறமுகபபடுத்தினழர.
நூருல்லழ பமபரமழய் சுழனறு –தூரதரஷன முனனழள்
நியூஸ எடட்டைரழன திருநழவுக்கரசு அவரகடள மபழய்
பழருங்கள் எனறழர.
திருநழவுக்கரசு, சிதமபரத்தின குடுமப நண்பரும,
ஆமலழசகரும ஆவழர. அவமர சற்று தயங்கி, “நழன
சிதமபரத்டத சந்திக்க அபபழயிண்ட்பமனட் வழங்கி
தருகிமறன. நீங்கமள மநரில் மபசிக்பகழள்ளுங்கள்”
எனறழர.
அனடறய பழரதி கடலமனற துடணத்தடலவி திருமதி
ஆனந்தி நடைரழஜன, இனயவனுடைன மறுநழள்
சிதமபரத்டத அவரது வீட்டல், அவர பகழடுத்திருந்த
மநரத்தில் சந்தித்மதழம. குடவத்திற்கு வர
ஒபபுக்பகழண்டைவர.
“மததி பினனர தருகிமறன’’ எனறழர.
“சரி பழஸமபழரட் கழபபி பகழடுங்கள். விசழ எடுத்து
அனுபபுகிமறன’’ எனமறன.
உடைன அவர “விசழவழ- எனக்கழ?” எனறு சிரித்தழர.
எல்லழம நழன பழரத்துக் பகழள்கிமறன? எனறு

எழுந்துவிட்டைழர.
அரபு நழடுகளுக்கு அவர முனபின வரழததழல் விசழபற்ற
அவருக்குத் பதரிந்திருக்க வழய்பபில்டல. எந்த
விசழவழனழலும இங்கிருந்து தழன எடுக்க மவண்டும
இந்தியழவிலிருந்து எடுக்க இயலழது.
டபளமமடக் பழஸமபழரட் டவத்திருக்கிற அவமர
இந்தியழவில் அபடள பண்ணி பநழந்துப
மபழகுமபடயழயிற்றழம.
சிதமபரம பல விஷயங்களில் பரழமப கறழர.
அனழவசிமழய் யழருடைனும மபசுவதில்டல
யழரிடைமிருந்தும எதுவும எதிரபபழரபபதுமில்டல.
பபறுவதுமில்டல.
அவரிடைம மததி வழங்குவதில் சற்று சிரமம இருக்கமவ
பசய்தது “அதழன தமரனனு பசழனமனமன. ஏன மபழனுக்கு
வீணழய் பசலவு பண்றீங்க்க?’’ எனபழர.
“இல்டல. இங்கு குடவத்தில் நிகழ்ச்சி நடைத்த அதிகமழய்
அரங்குகள் இல்டல. மததி பகழடுத்துவிட்டைழல் அரங்கம
புக் பண்ண வசதியழயிருக்கும.
“எனனழல் பரழமப முனனழட மததி தர இயலழது.
நிகழ்ச்சிக்கு மூனறு வழரங்களுக்கு முனபு தருகிமறன’’
எனறவர அதனபடமய தந்தழர.

இந்தமததி வழங்குகிற விஷயத்தில் மூபபழனழடர விடை
இவர மமல் எனறு பசழல்லலழம. பசனடனயில்
இபபுத்தகத்தின பவளியீட்டு விழழ நடைத்த இலக்கியவீதி
அடமபபு மூலம ஏற்பழடு நடைந்தது.
அதற்கு மூபபனழர அவரகடள அடழக்க மவண்ட நழனும,
இலக்கியவீதி இனயவன அவரகளும அணுகிமனழம.
விழழவிற்கு வரசமமதிக்க மூபபனழர. மததி பிறகு
தருவதழகச் பசழனனழர.
அவரிடைம மததி பபற மவண்ட, மஜடசி பிரபழகரன
மூலமும , மற்றவரகள் மூலமும, மூபபனழர
மபழகுமிடைபமல்லழம துரத்திச்பசனறு,
பசனடனயிலிருக்கும மபழது மததிதரழத அவர
திருபநல்மவலியில் கூட்டைம ஒனறற்கு பசனறு அங்கிருந்து
மததி பகழடுத்தழர.
அவரது மததி உறுதி பசய்வதற்குள் ஏற்கனமவ பதிவு
பசய்திருந்த அரங்குகடள மூனறு முடற மழற்ற
மவண்டயதழயிற்று. (தடலவர அரசியல் முடவு
எனறல்டல-எல்லழ விஷயத்திலுமம அபபடத்தழன
மபழலிருக்கிறது. ஆற அமர-நமடம ஆறபமபழட்டுவிடுவதில் வல்லவர.)
குடவத் வருடக குறத்து சிதமபரம எந்தவித கண்டஷனும
மபழடைவில்டல. ஆனழல் புத்தக பவளியீடு தவிர மவறு
எந்த நிகழ்ச்சி எனறழலும எனடன மகட்கழமல்

ஒபபுக்பகழள்ள மவண்டைழம எனறு பதரிவித்திருந்தழர.
அதனபடமய அவர குடவத் வந்தபினபு மணி வழரியழக
அவரது நிகழ்ச்சிடய பட்டயலிட்டு அவருக்கு அனுபபி
ஒபபுதல் பபற்மறன.
இதில் எனன ஆச்சரயம எனறழல் –அந்த பட்டயலில் உள்ள
மநரத்டத நழங்கள் மறந்துவிட்டைழலும, அவர மறபபதழக
இல்டல.
“மமழகனதழஸ! பத்துமணிக்கு பிரஸமீட்டைழ. சரி
பத்துமணிக்கு பழரக்கலழம!” எனறு அடற கதடவ மூடக்
பகழள்வழர.
பத்துமணிக்குப மபழனழல் அவர பரடயழயிருபபழர. அது
மழதிரி ஒவ்பவழரு விஷயத்திலும அவர கறழர.
எல்லழவற்டறயும விடை அவரது துணிச்சடலயும,
கமபீரத்டதயும நிச்சயம குறபபிட்டைழக மவண்டும.
அவரது நிகழ்ச்சி குறபபில்- குடவத்திலுள்ள பிரபல வங்கி
ஒனறல் மசரமடன பழரபபதழக இருந்தது. சிதமபரம,
“அவர எபமபழ பழரக்க வரழர?” எனறு மகட்டைழர.
“இல்டல சழர. அவர இங்கு வரடல. நழமதழன அவடர
பழரக்கச் பசல்லமவண்டும’’ எனமறன.
“ஏன?”
“அவர அரசபரமபடரடய மசரந்தவர, அதனழல்”

“மஸழ வழட்? நழன பரசனல் விசிட்டல்தழன
வந்திருக்கிமறன. அரசழங்க அடழபபில் வரவில்டல
அரசழங்க விருந்தினரழக வந்திருந்தழல், அவரகள்
அடழக்கும இடைத்திற்கு மபழய் பழரக்கலழம. ஸழரி! நழன
அங்கு வருவதழக இல்டல. மவண்டுமழனழல் அவரகடள
மஹழட்டைலுக்கு வந்து எனடன பழரக்கச் பசழல்லுங்கள்!”
அவர பசழனனதும எங்களுக்பகல்லழம அதிரச்சி.
அருகிலிருந்த இந்திய தூதுவரும இவரது துணிச்சடல
பழரத்து ஆட மபழய்விட்டைழர.
சிதமபரம பதழண்டைரகளிடைம எளிதழய் பழகுகிறழமரழ
எனனமவழ பதரியழது. பபழருளழதழரத்டதப பற்ற
பிரமழதமழய் மபசுகிறழர. குடவத்தில் அவர கலந்துக்
பகழண்டை இரண்டு நிகழ்ச்சிகளிலுமம அவருடடைய மபச்சு
வழனத்டத பதழட்டுவிட்டைது.
சிதமபரத்டத எத்தடனமயழ உள்ளூர வி.ஐ.பிகளும,
இந்திய பிசினஸமமனகளும சந்திக்க வந்தனர. ஆனழல்
அவரகள் பகழடுத்த பரிசு பபழருட்கள் எடதயும அவர
ஏற்றுக் பகழள்ளவில்டல. எல்மலழருக்குமம “ஸழரி!”
வி.ஐ.பி.கள் எனறல்டல –நிகழ்ச்சி ஏற்பழட்டைழளர எனகிற
முடறயில் நழங்கள் பகழடுத்த பரிடசகூடை அவர
மறுத்திவிட்டைழர.
(அவரது மகனன திருமண அடழபபிதலில் பரிசளிக்க
மவண்டைழம எனறு குறபபிட்டருந்தும கூடை பலரும

பரிசளித்துவிடை –திருமணம முடந்து அவற்டறபயல்லழம –
ஆள்டவத்து சமபந்தபபட்டைவரகளின வீட்டற்மக அனுபபி
டவத்தவரழயிற்மற சிதமபரம!) பரிசு எனறல்டல“ஏதழவது வழங்கலழம –ஷழபபிங் அடழத்துப மபழங்கள்!”
எனறழர. சரி எனறு அடழத்துப மபழமனழம. சில
அரபிவடக பபழருட்கள் வழங்கினழர. நழன பில் மப
பண்ணிமனன. அவர மறுக்கவில்டல. அடை இதழவது
வழங்கிக் பகழண்டைழமர எங்களுக்கு திருபதி.
ஆனழல் அது பரழமப மநரம நீடக்கவில்டல. ரூமிற்கு
வந்ததும நழன பகழடுத்த பதழடகடய கணக்கு பண்ணி தன
பபட்டயிலிருந்து டைழலரழக திருபபி தந்துவிட்டைழர.
“எனன சழர இபதல்லழம?”
“மநழ…மநழ..பிடங்க!’’ எனறு ஒரு முடற முடறத்து
டைழலடர டகயில் திணித்துவிட்டைழர.
இந்த கழலத்திலும இபபடயும ஒரு அரசியல்வழதி!
மநரடமயழகவும கறழரழகவும இருபபதழல்தழன
எலக்ஷனல் அவர மதழற்றுபமபழக மவண்ட வந்தமதழ!
திரு.ப.சிதமபரம குடவத்தில் ஃபரண்டைடலனரகள்
புத்தகத்டத பவளியிட்டைது எங்களுக்கு மிகபபபரிய
பகளரவத்டத ஏற்படுத்தி தந்தது உண்டம. இந்த நிகழ்ச்சி
பழரதி கடல மனறத்துடைன இடணந்து நடைத்தபபட்டைது.

ட.என.மசஷன
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ஃபரனட்டலனர புத்தக பவளியீட்டு விழழவிற்கு முதலில்
ப.சிதமபரத்துடைன ட.என.மசஷடனயும அடழக்கலழம
எனறு திட்டைமிட்டருந்மதழம. இரண்டு ஜழமபவழனகள்
எனுமமபழது குடவத்திலுள்ள இந்தியரகள் அடனவரின
கவனமும இபபுத்தகத்தின மமல் திருமபுமம!
ஆனழல் சிதமபரம, மசஷன இருவருடடைய சுபழவம, ஈமகழ
எல்லழம ஒத்துபமபழகுமழ எனகிற ஐயம எழுந்தது.
இருவடரயும ஒனறழய் அடழபபடதவிடை தனத்தனயழய்
அடழக்கலழமம எனறு நண்பரகள் அபிபரழயபபட்டைனர.
ட.என.மசஷடன பற்ற – அவர ஒரு தடைழலட மனதர –
சினனத்தவறு எனறழல் கூடை பபழறுக்கமழட்டைழர-பபழரிந்து
தள்ளிவிடுவழர எனறு மகள்வி பட்டருந்ததழல் அவர
மவணுமழ –நமக்கு சரிபபட்டு வருவழரழ எனகிற பயம
இருக்கமவ பசய்தது.
மசஷடன முனபின அறமுகமில்டல. தினமலர
அந்துமணி அவரகளிடைம பசழனனதும, நூருல்லழடவ
அனுபபி டவத்தழர. என சழரபில் நண்பர ரழஜமசகர.

மசஷடன தயக்கத்துடைனும பயபக்தியுடைனும மபழய்
சந்தித்து அடழக்க, “உடைமன சரி’’ எனறு விட்டைழர.
“அகில இந்திய அளவில்-குடவத்திலிருக்கிற பவற்றப
பபற்ற இந்தியரகடள உள்ளடைக்கி உருவழக்கியுள்ள
புத்தகம நிச்சயம நமக்கு பபருடம மசரக்கும. அவசியம
வமரன. ஆனழல் எனனழல் தனயழக வர இயலழது. என
மடனவிடயயும அடழத்து வர டக்கட் ஏற்பழடு
பசய்வீரகளழ?’’ எனறு மகட்டருக்கிறழர-மசஷன.
“இல்டல சழர. இரண்டு முதல் வகுபபு டக்கட்
எனகிறமபழது சற்று சிரமமழயிருக்கும’’ எனறு நண்பர
பசழல்ல, “அபபடயழ… பரவழயில்டல. என மடனவிக்கும
மசரத்து விசழ மட்டும எடுத்துவிடுங்கள் டக்கட் நழமன
வழங்கிக் பகழள்கிமறன’’ எனறு மசஷன பதரிவித்ததழக
நண்பர எனனடைம மபழனல் பதரிவித்தழர.
“அவருக்கு இனபனழரு டக்கட் ஏற்பழடு பசய்ய
முடயுமழ?”
“மசஷன எவ்மளழ பபரிய நபர! எத்தடன திடைகழத்திரமழய்
எலக்ஷன மவடலகடள கவனத்தவர! அவருக்கு இருந்த
பசல்வழக்கிற்கு (எம.பி.எலக்ஷனல் நினறதழல் பபழது
ஜனங்களின முகசுளிபடப பபற்றுவிட்டைழர எனபது
துரதிரஷடைம) தனக்கு இரண்டு டக்கட் பகழடுத்தழல்தழன
வருமவன எனறு பசழல்லலழம. அடத விட்டுவிட்டு
நமமிடைம விண்ணபபிக்கிறழர எனகிறமபழது.

அந்த மநரடமக்கும, தனனடைக்கத்திற்கும எனன விடலயும
பகழடுக்கலழம எனறு மதழனறற்று. எக்கழரணம
பகழண்டும அவருக்கு பசலவு டவக்கக்கூடைழது எனறு
முடபவடுத்து, அவருக்குமவண்ட இரண்டு முதல் வகுபபு
டக்கட்கள், ஐந்து நட்சத்திர மஹழட்டைல் எல்லழம ஏற்பழடு
பசய்மதழம.
மசஷன வருகிறழர எனறதும, குடவத்திலுள்ள இந்திய
அடமபபுக்கள் குறபபழய் மடலயழள அடமபபுக்கள்
தங்களது நிகழ்ச்சியிலும அவர கலந்துக்
பகழள்ளமவண்டும எனறு விண்ணபபித்தன.
அவர பிற நிகழ்ச்சிகளிலும கலந்துக் பகழள்ள மவண்டும
எனறழல் அதிக நழட்கள் தங்க மவண்டும அந்த அதிகபட
பசலவுகடள யழர ஏற்றுக் பகழள்வது எனறு மகட்மடைன.
“பிரச்சடனயில்டல நழங்கள் ஏற்றுக் பகழள்கிமறழம.
மசஷனடைம அனுமதி பபற்றுத் தழருங்கள் எனறனர.
மசஷனடைம விபரம பசழல்ல “சரி, வருவமத வருகிமறன.
பிறரின நிகழ்ச்சிகளிலும கலந்துக் பகழள்கிமறன’’ எனறு
சமமதித்தழர.
ஆனழல், “தயவு பசய்து எந்த பிசினஸ அல்லது கமரசியல்
நிகழ்ச்சிக்கும எனடன அடழக்கழதீரகள், நழன
வரமழட்மடைன. எனடனக் மகட்கழமல் அந்த மழதிரி
நிகழ்ச்சி எடதயும ஒபபுக் பகழள்ள மவண்டைழம’’ எனறு
விட்டைழர-கறழரழய்.

அந்த சமயத்தில் எங்கள் ஸபழனசரகளில் ஒருவரழன
`டஹமவ பசனடைர’ எனும பிரபல டபழரட்பமனடைல்
ஸமடைழரின உரிடமயழளர திரு.மக.ஜ.ஆபரஹழம தனது
ஸமடைழரின ஐந்து ஆண்டு நிடறவு விழழவில், மசஷன
கலந்துக்பகழள்ள மவண்டும எனறழர. அதற்கும மசஷன
ஒபபுக் பகழள்ளவில்டல.
மவபறழரு நடககடடை திறபபு விழழவிற்கும அவடர
அடழத்தழரகள். “திறபபு விழழவிற்கு வந்தழல் நல்ல
கிஃபட் தருகிமறழம’’ எனறனர. தழமன வருகிற
கிஃபட்டடை ஏன விடைமவண்டும எனறு மசஷனன கழடத
பமல்ல கடத்மதன.
அவர ஒமர வழரத்டதயில் “ஸழரி’’ பசழல்லிவிடை அவரது
மடனவிடய உசுபபிவிட்டு (நடக ஆடசக்கு மயங்கழத
மடனவிகள் உண்டைழ எனகிற நபபழடசயில்) நீங்கள்
பகழஞ்சம சிபழரிசு பசய்யுங்கமளன!’’ எனமறழம.
“ஐடயமயழ நழன மழட்மடைன. உங்களுக்கழவது இரண்டு
நழள் உறவுதழன. நழன அவருடைன கடடைசிவடர வழழ
மவண்டயவள். எனடன விட்டருங்க! எனறு டகபயடுத்து
குமபிட்டைழர.
மசஷனுக்கு குழந்டதகள் இல்டலபயனபதழமலழ
எனனமவழ மழணவரகளின நிகழ்ச்சிகளில் அவர அதிக
ஆரவம கழட்டுகிறழர. குடவத்திலும ஏழு இந்திய
பள்ளிகளின நிகழ்ச்சிகளில் அவர ஆரவமுடைன கலந்துக்

பகழண்டைழர.
மசஷனுடைன பழகும மபழதுதழன பதரிகிறது-அவர
தனடமயில் ஒரு குழந்டதமபழல பழகுவது. சிதமபரம
தனடமயில் கறழரழகவும, பபழது மமடடையில்
சழந்தமழகவும இருபபழர. இவமரழ பபழதுமமடடையில்
கரஜக்கிறழர. பழகுமமபழது இவடரப பற்றன
அபிபரழயபமல்லழம மழறவிட்டைது.
மசஷன எனுமமபழது `கழனட்ரவரஸி’ இல்லழவிட்டைழல்
எபபட? குடவத்திலும அந்த மழதிரி சமபவங்கள்
நிகழ்ந்தது வழஸதவம.
ஏற்கனமவ குறபபிட்டைபட மசஷடன அதிக நழட்கள் தங்க
டவபபதில் ஒரு நழள் வழடைடகடய ஏற்றுக் பகழள்வதழக
முதலில் ஒபபுக் பகழண்டருந்த மடலயழள அடமபபு
ஒனரு இடடையில் முரண்டு பண்ண ஆரமபித்தது.
“நழங்கள் பணம தரமுடயழது. எனன மசஷடன டவத்து
பணம பண்ணுகிறீரகளழ?’’ எனறு தகறழருக்கு வந்தனர.
பணம பண்ணுவதழனழல் எதற்கழக மசஷடன
அடழக்கணும ஏதழவது சினமழ நட்சத்திரத்டத
அடழத்தழல் மபழதழதழ?
அவரகளின வழரத்டதகள் எங்கடள மநழகடத்தன.
பழவிகள், இமத மழதிரி மசஷனடைம பசழல்லி டவத்து,
அவரும அந்த மழதிரி எனடன நிடனத்து
ரசழபழசமழகிவிடைப மபழகிறமத –எனகிற பயம இருக்கமவ

பசய்தது.
எதற்கும இந்த பிரச்சடனடய அவரிடைம பசழல்லிவிடைலழம
எனறு மபச்டச ஆரமபித்மதன. உடைமன
அவர,“மமழகனதழஸ! இமதழ பழருங்கள்! உங்கடள எனக்கு
இதற்கு முனபு பதரியழது. பத்திரிடக மூலமழகத்தழன
அறமுகம. யழர எனன மபசினழலும கவடலயில்டல.
நீங்கள் எனடன அடழத்து வந்திருக்கிறீரகள். எனது
மதிபபும மரியழடதயும இபமபழது உங்களிடைம உள்ளது.
உங்கடள மீற எதுவும பசய்ய மழட்மடைன’’.
அவர அபபடச் பசழல்லவும எங்களுக்கு வழரத்டதகமள
வரவில்டல.
அந்த மடலயழள அடமபபின நிகழ்ச்சி புதனகிழடம
மழடல ஆறு முபபது எனறு அறவித்திருந்தழரகள். சரியழய்
ஆறு இருபதுக்கு மசஷன ஹழலில் ஆஜர!
அங்மக அரங்கில் சுமழர நூறுமபரதழன இருந்தனர.
நிகழ்ச்சிக்கு வரமவண்டய இந்திய தூதுவரும வந்து
மசரவில்டல.
ஆறு முபபதிற்கு மசஷன, “நிகழ்ச்சிடய
ஆரமபிக்கலழமழ?’’ எனறழர. அவரகள் தயங்கி “இனனும
அமபழஸிடைர வரவில்டல. இனறு மவடலநழள் எனபதழல்
ஏழடரக்குத்தழன கூட்டைம வரும!’’ எனறனர.
“எனக்குக் கூட்டைத்டதப பற்ற கவடலயில்டல பசழனன

மநரத்திற்கு ஆரமபியுங்கள்! இல்லழவிட்டைழல் நழன
பழட்டற்குப மபழய்விடுமவன,’’ எனறதும நிகழ்ச்சிடய
ஆரமபித்தனர.
அமபழஸிடைர பதிடனந்து நிமிடைம மலட்டைழகதழன வந்து
மசரந்தழர-மவறு நிகழ்ச்சி முடந்துவர அவருக்கு
மலட்டைழயிற்று.
மசஷன, தழன மபசுமமபழது, `நழம முனமனற முடயழமல்
இருபபதிற்குப பல கழரணங்கள் உள்ளன. அவற்றல் ஒனறு
–எடதயும மநரபபட பசய்யழடம. உதழரணத்திற்கு இந்த
நிகழ்ச்சிடயமயழ எடுத்துக் பகழள்ளுங்கமளன! இனறு
புதனகிழடம-மவடலநழள் எனபதும- ஏழடரக்குத்தழன
மக்கள் வர இயலும எனபதும பதரிந்த விஷயம
எனகிறமபழது –எதற்கழக ஆறடரக்கு நிகழ்ச்சிடய
அறவிக்கிறீரகள்? பசழனனழல் பசழனன மநரத்திற்கு
வரமவண்டும இல்லழவிட்டைழல் நிகழ்ச்சிடய ஒபபுக்
பகழள்ளமவக் கூடைழது’’ எனறு ஒரு மபழடு மபழட்டைழர.
அனறு அவர மபழட்டை மபழட்டல் மறுநழள் பழரதி
கடலமனறம நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் பகழள்வதழக இருந்த
அமபழஸிடைர, எனடன மபழனல் அடழத்து, “இந்த
மசஷனுக்கும நமக்கும ஒத்துவரழது . நழடள மவறு ஒரு
நிகழ்ச்சி முடந்து நழன வரமவண்டும. அதற்கும
மலட்டைழனழல் இவர விளழசுவழர. மவண்டைழம “ஆடள
விடுங்கள்!’’ எனறு ஒதுங்கிக் பகழண்டைது மறக்க முடயழத
நிகழ்ச்சி.

இனபனழரு நழளில்ஏழழடரக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி மசஷனுக்கு இருந்தது.
ஆறழடரக்கு திரு.தழமஸ சழண்ட அவரகள் தன பள்ளிக்கூடை
நிகழ்ச்சிக்கு அவசியம வந்தழகணும எனகமவ, “சரி
வருகிமறன. ஆனழல் ஏழு மணிக்கு எனடன விட்டுவிடை
மவண்டும, ஏழழடர நிகழ்ச்சியில் நழன தழமதிக்கழமல்
கலந்துக்கணும!” எனறழர.
“அபபடமய ஆகட்டும’’ எனறு அவர சமமதிக்க மசஷடன
சரியழய் ஆறழடரக்கு அங்கு ஆஜர படுத்திமனழம. அங்கு
மசஷடன டவத்துக் பகழண்டு மமடடையில் அவரகள்
பழட்டற்கு பழட்டு பழடக் பகழண்டருந்தனர. அவடர
அடழக்கிற முகமம பதரியவில்டல.
மணி ஆறு ஐமபது. மசஷனன முகம இருண்டுப
மபழயிற்று. ஆறு அமபத்டதந்துக்கும –அந்த நிகழ்ச்சி
முடகிற மழதிரி பதரியவில்டல. அங்மக எனனமவழ
நடைக்கப மபழகிறது எனபது புரிந்தது.
படைனஷனுடைன கழத்திருந்மதழம. சரியழய் ஏழழயிற்று
பழருங்கள்-மசஷன சட்படைன எழுந்து விட்டைழர.
“மமழகனதழஸ- வழங்க மபழகலழம!’’ எனறு விருட்படைன
பவளிநடைபபு பசய்ய, ஏற்பழட்டைழளர பினனழமலமய ஓட
வந்து “வழங்க சழர! பரண்டு வழரத்டத மபசிவிட்டு –
மபழயிருங்க!’’ எனக- மநழ! எனன நிடனச்சுகிட்டருக்கீங்க
–உங்க மனசுல? எனறு முடறத்துவிட்டு கழரில் ஏற

பறந்துவிட்டைழர.

மசஷன, மதசபக்தி அறக்கட்டைடள என டவத்திருக்கிறழர.
அதற்கு நிதி மசரக்கலழமழ எனறு மகட்மடைன. “மவணழம,
இடத மமடடையில் அறவித்தழல் நழன அதற்கழக வந்தது
மபழலழகிவிடும’’ எனறு மறுத்துவிட்டைழர.
மசஷனுக்கு பக்தி அதிகம. அது அறந்து சில பக்தி
மழரக்கங்கள் தங்களின பூடஜயில் கலந்துக் பகழள்ள
மவண்டும எனறு அவடர அடழக்க- “நழன இங்கு
பக்திடய பரபப வரவில்டல. அரபு நழட்டற்கு வந்து நழன
பூடஜயில் கலந்துக் பகழள்வது மவறு மழதிரியழக
மபசபபடும . பக்தி மனதில் இருந்தழல் மபழதும’’ எனறு
மறுத்துவிட்டைழர.
ஐந்து நழட்கள் எங்களுடைன இருந்தும கூடை, அவர
மபழனுக்கழக ஒரு டபசழ பசலவு டவக்கவில்டல.
பசனடனக்குச் பசனறதும மனம உருகி, “குடவத்
பயணத்டத என உயிர உள்ளவடர மறக்கமழட்மடைன’’
எனறு மபக்ஸ அனுபபினது பநகிழ டவத்தது.

டடைரக்டைர மக.பழலசந்தர
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
டடைரக்டைர பழலசந்தடர நமமூரில் எளிதழய் சந்திக்கவும
மபசவும முடயுமமழ எனனமவழ பதரியவில்டல. அவர
மகழபக்கழரர எனறு அருகிலிருபபவரகமள தயக்கம
கழட்டுவதுண்டு?
ஆனழல் குடவத் தமிழ் ரசிகரகள் மூனறு நழட்கள்
அவருடைன இயல்பழய் பநருங்கி பழக முடந்தது.
பழலசந்தரிடைம ஒரு பழக்கம, தனடனவிடை
எளியவரழயினும, புதியவரழயினும அவரகடள அவர
பழரழட்டைத் தயங்குவதில்டல. தனது தகுதி மறந்து,
உணரச்சி பபழங்க பழரழட்டத் தள்ளிவிடுவழர. அது அவரது
பபருந்தனடம.
ரஜன -25 விழழவிலும, படடையபபழ விழழவிலும அவரது
குருவழக இருந்துமகூடை சிஷயடன அவர பகளரவித்த
விதம பமய்சிலிரக்க டவத்தது.
நழனகு தடலமுடறகளழக முதல் இடைத்திமலமய இருந்து
ஜழமபவழனகள் பலடரயும உருவழக்கின மக.பி.க்கு மவறு
யழரும விழழ எடுக்கும முனபு நழம எடுத்துவிடை மவண்டும

எனறு மதழனறற்று.
ட.வி.பசய்தி வழசிபபழளரும, நடகருமழன வரதரழஜன
அவரகள் ஏற்பழடு பசய்துக் பகழடுத்தழர. மக.பி.யிடைம
விபரம பசழனனமபழது, “நழன பபழதுவழ பழரழட்டு விழழக்
பகல்லழம ஒத்துக்கிறதில்டல. எதுக்கு இபதல்லழம?’’
எனறு தயங்கினழர. “மவணுமழ?’’
“மவணும சழர உங்களின 40 வருடை சழதடனடய
பழரழட்டுவதில் குடவத் தமிழரகளுக்கும ஒரு பகளரவம
கிடடைக்கும. ரசிகரகள் வற்புறுத்தமவ (ஏன பதழல்டல
தழங்கழமல்!) “சரி பழரக்கலழம” எனறழர.
அபபுறம விட்டருமவழமழ எனன-அந்த ஒரு வழரத்டதடய
டவத்மத அவடர பதழந்தரவு பசய்து மததிடய
வழங்கிமனன. அந்த மததியில் இனபனழரு விமஷசமஅனறுதழன அவரது சிஷயரழன ரஜனக்கு படைல்லியில்
பத்மபூஷன பட்டைம (30.03.2000) பகழடுக்கபபட்டைது. அமத
நழளில் `குரு’வுக்கு குடவத்தில் `படைவுலக பிருமமழ’
எனும பட்டைத்டத நழங்கள் வழங்கிமனழம.
பழலசந்தர வருகிறழர எனபடத அறந்ததும அகில இந்திய
அளவில் அவருக்கு குடவத்தில் வரமவற்பு கிடடைக்க
ஆரமபித்தது. அதற்குக் கழரணம அவரது ஏக்துமஜ
பகலிமய படைம! அடனவரும விருமபின படைமழயிற்மற
அது!.
அந்த வரமவற்பு மிகுந்த உற்சழகத்டத தரமவ, விழழடவ

மிகபபரிய அளவில் நடைத்துவது எனறும, பபரிய ஹழல்
பிடத்து பபருமபழனடமயழன ரசிகரகளும கண்டுகளிக்க
பசய்வது எனறும முடபவடுத்மதழம.
குடவத்திலுள்ள பவற்றபபபற்ற இந்தியரகடள
உள்ளடைக்கி நண்பரகளின துடணயுடைன நழன பதழகுத்து
பவளியிட்டுவரும Frontliners புத்தகம மூலம
இந்தியழவில் Wehelp எனும அறக்கட்டைடள உருவழக்கி
உதவி வருகிமறழம. இபபுத்தகத்தின மூனறழம பகுதி
மூலம கழரகில் நிதிக்கு மூனறு லட்சரூபழய் வழங்கிமனழம.
அபபுத்தகத்டத நடகர சரத்குமழர வந்து
பவளியிட்டருந்தழர.

பபழதுவழக, ஒவ்பவழரு முடறயும புத்தகம தயழரித்த
பினனரதழன அதன பவளியீட்டு விழழவிற்கு யழடர
அடழக்கலழம எனறு மயழசிபமபழம.
ஆனழல் மக.பி.விஷயம மநர எதிர. அவர மததி
பகழடுத்ததுமம அவரது பழரழட்டு விழழவிமலமய
Frontliners நழனகழம பகுதிடய பவளியிடைலழம எனறு –
தீரமழனத்து –குடவத்திலிருக்கிற பத்து இந்திய
பள்ளிகளில் படக்கும மழணவரகளில்
`மரங்க்மஹழ’ல்டைரகடள பதழகுத்து பவளியிட்டு
அவரகளுக்கு ஊக்கம தரலழம என ஆரமபித்மதழம.
அத்துடைன KB -40 எனும சிறபபு மலடரயும தயழரித்மதழம,

எங்களுடைன பசளத் இந்தியன கல்ச்சுரல் பசழடசட்டல்
`சியழரழ’ அடமபபும மசரந்துக் பகழண்டைன.
பழலசந்தர ட.வி.சீரியலில் எபமபழதும பிஸி. அவடர
மபழனல் பிடபபமத சிரமமழயிருக்கும. அவரது
பதழடைரபுகடள வரதரழஜன பழரத்துக் பகழள்ளமவ, எனது
மவடல எளிதழயிற்று.
ரிசரவ் டடைபபழன மக.பி.-குடவத்தில் மூனறு நழட்கள்
அடனவருடைனும சகஜமழய் மபசி- பழகினது இனப
அதிரச்சி. அவர தனக்கு மஹழட்டைலில் ரூம மபழடை
மவண்டும எனறு நிரபந்திக்கவில்டல. “எது வசதிமயழ
அதனபட ஏற்பழடு பசய்யுங்கள் மபழதும!’’ எனறுவிட்டைழர.
மஹழட்டைடல விடை வசதியழக-பிரபல பிளழஸழ
மஹழட்டைலில் டபனழனஸ கனட்மரழலரழக இருக்கும
கவிஞர பபரியசழமியின வீட்டமலமய அவருக்கு தங்க
ஏற்பழடு பசய்மதழம. (பபரியசழமி எங்களுக்பகல்லழம
எல்டலசழமி மழதிரி. சிறந்த பண்பழளர, கவிஞர
மனதழபிமழன).
அனடறய நிகழ்ச்சியில் குடவத் இந்திய தூதுவர முதலில்
கலந்து பகழள்வதழக இல்டல. பிறகு பழலசந்தடர
சந்தித்ததும. அவரும கலந்துக் பகழண்டைழர. தூதரக
அடமச்சர திரு.கருபடபயழவும கலந்துக் பகழண்டு KB -40
சிறபபிதடழ பவளியிட்டைழர.
பழலசந்தரின படைங்களிலிருந்து கழட்சிகடளயும

பழடைல்கடளயும குழந்டதகள் அரங்மகற்ற அவர மிகவும
ரசித்தழர.
பசளத் இந்தியன பசழடசட்ட, மஹழமவீடமயழ மபழட்ட
நடைத்தி, அடத பழலசந்தடர டவத்மத மதரவு பசய்ய
டவத்து, சிறந்த படைத்திற்கு பழலசந்தர அவழரடடை அவர
டகயழமலமய வழங்கிற்று.
வழக்கமமபழல வயடதயும மீற பழலசந்தர
உற்சழகமழகமவ மபச ஆரமபித்தழர. “டவரமுத்து,
பழரதிரழஜழ மபழனறவரகள் மபசின மமடடையில்-சுமழரழக
மபசக்கூடய நழனும மபசுவது தயக்கமழகதழனருக்கிறது.
பசனடனயில் உள்ள எனது இயல்பழன படைனஷன
வழழ்க்டகயிலிருந்து மூனறு நழட்கள் விடுபட்டு
சமமந்திடய கவனபபதுமபழல கவனத்துக் பகழண்டு
எனது வழழ்வில் பத்து வயடத குடறத்து உற்சழகம
தந்திருக்கிறீரகள்’’ எனறு மக.பி.உருகினழர.
மக.பி.-சில விஷயங்களில் பரழமப கறழர. அனழவசியமழய்
அடுத்தவரகளுக்கு பசலவு டவக்கக்கூடைழது எனபதில்
கவனமழயிருக்கிறழர. பரச்மசஸிற்கு மபழனமபழது கூடை
பரழமப மயழசித்து மயழசித்துதழன வழங்கினழர.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பசனடனயிலிருந்து சினம
பிரபலங்கடள வரவடழக்கலழம எனறு நிடனத்மதழம
மக.பி.“மவணழமசழமி! எதுக்கு ஆடைமபரம?” எனறு
மறுத்துவிட்டைழர. “நழன பசழனனழல் பலரும வருவழரகள்.

ஆனழல் எனக்கழக தங்கள் பசழந்த மவடலடய
விட்டுவிட்டு யழரும வரமவணழம. வீண் பசலவுகடள
தவிரத்து-ஏதழவது நல்ல கழரியத்திற்கு உதவி
பண்ணுங்கள்’’ எனறு மயழசடன பதரிவித்தழர.
அதனபடமய இந்த நிகழ்ச்சியின மூலம, ஊனமுற்ற
குழந்டதகள் கழபபகம நடைத்திவரும அமரமசவழ
சங்கத்திற்கு இரண்டு லட்ச ரூபழய் வழங்கிமனழம.
வரதரழஜன ஏற்கனமவ நழடைகம மபழடை குடவத்
வந்திருபபதழல் பரச்மசஸில் அவர டகமதரந்திருந்தழர.
ஆனழல் பழலசந்தர பபரிதழய் எதிலும ஆரவம
கழட்டைவில்டல. படைபபிடபபிற்கு பயனபடும
திடரச்சீடலகள், வழல்மபபபர, மபனழ, பபனசில் மபழனற
ஸமடைஷனரி பபழருட்களில்தழன கவனம பசலுத்தினழர.
உள்ளூர ரசிகரகளுக்கு பநருங்கி பழகமுடயழத வழய்பபு
குடவத் ரசிகரகளுக்கு கிடடைத்தது. அமத மழதிரி உள்ளூரில்
கிடடைக்கழத சுதந்திரம அவருக்கு குடவத்தில் கிடடைத்ததழக
மக.பி.மனநிடறமவழடு குறபபிட்டைது எங்களுக்கு
சுகமழயிருந்தது.
இந்த மமடடையில் டவத்து நண்பரகள் அரசடவ மசகரின
`என வழசபபூமவ’ நூலும பபரியசழமியின `தளிரகள்’
நூலும பழலசந்தரழல் பவளியிடைபபட்டைது.

டடைரக்டைர பழரதிரழஜழ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
பழரடவக்கு பகழஞ்சம முரடைழகத் பதரிந்தழலும
பழகுவதிற்கு மிகவும இனடமயழக இருக்கிறழர.
டடைரக்டைர பழரதிரழஜழ.
மகழபக்கழரர, அத்தடன எளிதழய் யழரும அவடர
பநருங்கிவிடை முடயழது எனபழரகள். பசனடனயில்
எபபடமயழ பதரியழது. குடவத் பழரதி கடல மனறத்தின
நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்பகழள்ள வந்த மபழது
அடனவரிடைமும சகஜமழகமவ பழகினழர
தழஜ்மஹழல் படைம சரியழக மபழகழததில் மனதிற்குள்
தளரவு இருந்தழலுமகூடை அடத அவர பவளிமய
கழட்டக்பகழள்ளவில்டல.
பவளிநழட்டு பயணம எனபது அவருக்பகழனறும
புதிதில்டல. ஜனவரியில் லண்டைனலிருந்து வந்த
அடழபடப ஏற்கழத அவடர புடகபபடை நண்பர மயழகழ
வற்புறுத்தி அடழத்து வந்திருந்தழர.
பபழதுவழக சினமழக்கழரரகள் எனறழல் விமழனத்தில்
முதல்வகுபபு டக்கட் மகட்பழரகள் மஹழட்டைலில்

தனத்தன அடறகள் மபழடைச் பசழல்வழரகள்.
ஆனழல், பசழந்த பசலவில் மபழகுமமபழது முதல்வகுபபின
பயணம பசய்யும பழரதிரழஜழ, பிறருக்கு வீண் பசலவு
டவக்கக்கூடைழது எனறு சழதழ வகுபபு மபழதும எனறதுடைன,
தனக்கும வண்ணபபடை மயழகழவுக்கும தனத்தன ரூமகள்
மவண்டைழம. ஒமர ரூம மபழதும எனறு பதரிவிக்கவும
ஆச்சரயமழயிற்று.
நம பிரபலங்கள் பவளிநழடு பசனறு வந்ததும அங்கு
இட்லி சழமபழர கிடடைத்தது. மதழடச கிடடைத்தது எனறு
பபருடமயழக எழுதுவதுண்டு. அடத மனதில் டவத்துக்
பகழண்டு கவிஞர டவரமுத்து வந்தமபழது, இட்லி-வடடை
,பபழங்கல், நமமூர சழபபழடு எனறு மஹழட்டைலில் ஏற்பழடு
பசய்திருந்மதழம.
பிரமழதமழக இருக்கிறது எனறு சழபபிட்டை அவர “இட்லி
மதழடசபயல்லழமதழன நமமூரில் சழபபிடுகிமறழமம..
அரபிநழட்டு உணவு வடககள் ஆரடைர பசய்யுங்கள்
சழபபிட்டுப பழரக்கலழம’’ எனறருந்தழர.
பழரதிரழஜழவும அமத மழதிரி மகட்ககூடும என நிடனத்து
அவர குடவத் வந்திறங்கியதும இரவு சழபபழட்டற்கு
இனடைரமநஷனல் உணவு வடககடள அவரகள்
தங்கியிருந்த பிளழசழ மஹழட்டைலில் அதன டபனழனஸ
கனட்மரழலரும தமிழருமழன பபரியசழமி ஏற்பழடு
பசய்திருந்தழர.

ஆனழல் பழரதிரழஜழமவழ,“நழங்கள் பயணகடளபபில்
வந்திருக்கிமறழம. ஏர இந்தியழவில் நல்ல சழபபழடும
பகழடுத்தழரகள். ஆடகயழல் எனக்கு டலட்டைழக ரசமும,
பகழஞ்சம சழதமும இருந்தழல் மபழதும!’’ எனறழர.
`மண்வழசடன’ தந்தவரழயிற்மற! எங்களுக்கு ஆச்சரயம.
மவறு ஏதழவது பபரிதழய் மகட்டருந்தழல்கூடை ஏற்பழடு
பசய்திருக்கலழம. நடுரழத்திரியில் ரசம?

எங்மகப மபழவது? உடைன நண்பர ரழஜன தன வீட்டற்கு
மபழனல் ரசம டவக்கச் பசழல்லி வழங்கிவந்து பகழடுக்க,
மணக்க சழபபிட்டைழர.
பழரதிரழஜழ கலகலபபழக மபசுகிறழர. ஆனழல்
மகள்விமமல் மகள்வியழக மகட்டுக் பகழண்டருந்தழல்
உடைன மூக்கு சிவந்து விடுகிறழர.
சழதழ ரசிகரகள் எனறழலும சரி, பழரதிரழஜழ மதழமளழடு
மதழள் மசரத்து, அரவடணத்து பழகுகிறழர. படைம எடுத்துக்
பகழள்கிறழர. அவரகள் பரிசு பபழருட்கள் பகழண்டு
வந்தழல்,“எதுக்குபபழ இபதல்லழம? நீ இங்மக எனன
மவடல பழரக்கிறழய்? குடுமபத்துக்கு எனன
அனுபபுகிறழய்-எனறு கரிசனத்மதழடு விசழரித்து.
திருபதிபபட்டைழல் மட்டுமம பபற்றுக்பகழள்கிறழர.

கடடைவீதிக்கு மபழகுமமபழது எதிரவரும- மறக்கும
ரசிகரகடள கண்டு மிரளழமல் “இது தழனயழ உண்டமயழன
அனபு–இதுதழன என சமபழத்யம’’ எனறு உருகுகிறழர.
“நழன உங்களுக்பகல்லழம சினமழ பகழடுத்தடத தவிர,
மவறு எனனய்யழ பசஞ்சுட்மடைன. எதுக்கழக –இத்தடன
பழசம?’’ எனறு கண் கலங்குகிறழர.
அரபுநழட்டல் படைபமடுக்க மவண்டும எனகிற மயழசடன
இருக்கிறமதழ எனனமவழ பதரியவில்டல. பழரதிரழஜழ,
குடவத் நழட்டன எண்பணய் வளம எண்பணய்
கிணறுகள், பற்ற நிடறய விசழரித்தழர.
உள்ளூர மக்களின பழக்கவழக்கங்கள், திருமணம,
சமபளம, உடடைகள் எனறு ஆரவத்துடைன மகட்டைவருக்கு,
“எனக்கும மஷக் மபழல உடடை அணிய ஆடச. ஏற்பழடு
பண்ணுவீரகளழ?’’ எனறழர குழந்டதமபழல.
உடைன பிரபல கமபபனயின மழமனஜரழன நழகழ துணி
எடுத்து பகழடுக்க திருச்சி மஹழட்டைல் நடைத்தும டல்லி
பழஷழ ஒரு மணி மநரத்தில் டதத்துக் பகழண்டு
வந்துவிட்டைழர.
அந்த உடடைடய குடவத் மஷக் ஒருவமர பழரதிரழஜழவுக்கு
அணிவித்து பூரித்துப மபழனழர. முதல்மரியழடத சிவழஜ
மபழல ஆடசக்கும, விடளயழட்டு சிந்தடனக்கும
வயதில்டல எனபடத இந்த ரழஜழவுக்கு நிரூபிக்கிறமழதிரி
இருந்தது.

அவரது அடுத்த ஆடச-பழடலவன கபபடல பழரக்க
மவண்டும எனபது. நண்பர புகழ் `ஒனபறனன ஆயிரம
ஒட்டைகங்கடள கழட்டுகிமறன வழருங்கள்’’ எனறு ஒட்டைக
கழமபிற்கு அடழத்துப மபழனழர. பழடலவனத்தில் அங்மக
ஆடுகடள அடடைபபது மபழல ஒட்டைகங்கடள அடடைத்து
டவத்திருந்தனர. அவற்றற்கு இவர பிஸகட் பகழடுத்து
மகிழ்ந்தழர.
பழரதிரழஜழவின படைங்களில் பவள்டள மதவடதகள்
வருவழரகமள… அது மழதிரி பவள்டள ஒட்டைகங்கடள
பழரத்ததும இவரது மகிழ்ச்சி அதிகமழயிற்று.
அந்த சமயம குடவத்தி ஒருவர ஒட்டைகத்தில் ஏற வர,“ சழர!
நீங்களும ஏற பயணம பசய்கிறீரகளழ? எனறதும,“ஓ…
பயஸ! நழன பரட!’’ எனறு கிளமபினழர. அந்த குடவத்தி
முதலில் சமமதிக்கவில்டல. பிறகு பணம பகழடுத்தழல்
அனுமதிக்கிமறன எனறழன. அவனுக்கு 750 ரூபழய் மபரம
மபசி, பணியடவத்து பகழடுத்து சமமதிக்க டவத்மதழம.
ஆனழல் அது கழல்ஷீட் பகழடுக்கழமல் முரண்டு
பண்ணிற்று. பிறகு அதற்கும பிஸகட் பகழடுத்து
சரிபண்ணி எடுத்மதழம.
`நமமூரில் நழன ஷழபபிங்மக மபழவதில்டல மபழனழலும
ஒனறு ரசிகரகள் பதழல்டல –அல்லது பபழறுடம
இருபபதில்டல. இங்கழவது சுதந்திரமழலய் எடுக்கிமறன
எனறு சிட்ட பசண்டைரில் அலமசழ அலச எனறு அலசினழர.

“மடனவியிடைம எபபடயும நல்ல பபயர
வழங்கிவிடுவபதனகிற தீரமழனமழ?’’ எனறு மகட்மடைன.
“ஹீம…எங்மக! அந்த பழக்கியம எந்த கணவனுக்கும
கிடடைக்கப மபழவதில்டல!’’ எனறு சிரித்தழர. அடத மகட்க
சந்மதழஷமழயிருந்தது. இவருக்கும இமத கதிதழன
மபழலிருக்கிறது!
`தழஜ்மஹழல்’ படைம பற்றயும, மகன மமனழஜ் பற்றயும
மகட்கலழமழ கூடைழதழ எனகிற தயக்கத்துடைன அணுக, “எது
மவண்டுமழனழலும மகளுங்க’’ எனறு தட்டக் பகழடுத்தழர
(நிஜமழலுமம)
“மண்வழசடன, கிழக்குச்சீடமயிமல மபழனறு தமிழ்
மணம கமழ பபயர டவத்த நீங்கள் தழஜ்மஹழல் எனறு
பபயரிட்டைமதன?’’
“சினமழவில் எபமபழதுமம இது ஒரு சழபம. ஒருவர ஒரு
மகழணத்தில் படைம எடுத்து பவற்றகண்டு விட்டைழல், அமத
மழதிரியழன எதிரபபழரபபு வளரந்துவிடுகிறது. முனபு 16
வயதினமல, கிழக்மகப மபழகும ரயில் தழன எடுத்ததும –
பழரதிரழஜழவுக்கு கிரழம படைமதழன எடுக்கவரும எனறு
மபச ஆரமபித்தழரகள். அபபடயில்டல எனறு நிரூபிக்க
சிகபபு மரழஜழக்கடள தந்மதன. பிறகு கிரழமபடைம, கழதல்,
அரசியல் எனறு பவடரட்டயழக தர ஆரமபித்மதன.
படைதடலபபு விஷயத்திலும கூடை அபபடதழன.
கழதல் எனும புனதத்டத குறபபிடை கழதல் சினனமழன

`தழஜ்மஹழல்’ பபயர பபழருந்தமமழக இருக்கும எனறு
கருதி டவத்மதன. இதில் எனன தவறு இருக்கிறது.
“இந்த `ர’ பசனடபமனட் உங்களுக்கு எபபட வந்தது?
ரழதிகழ, ரழதழ. ரத்தி. மரவதி, ரஞ்சன, ரஞ்சிதழ, மரகழ எனறு
நடடககளுக்குப பபயர டவத்த நீங்கள் இபமபழது அடத
விட்டு விட்டைமதன?’’
பழரதிரழஜழவுக்கு, சற்று மகலிப புனனடகடய வீசி,
“நீங்கள் நமபுவீரகமளழ மழட்டீரகமளழ பதரியழது, எனக்கு
இந்த மழதிரி பசனடபமனட்களிபலல்லழம நமபிக்டக
கிடடையழது. இந்த பபயர விவகழரபமல்லழம பவறும
விபத்து. புதுமுகங்கடள புகுத்துமமபழது ரழதிகழ, ரத்தி என
பபயரிட்டைது. அந்த மநரத்தில் மதழனறன மயழசடனதழன.
பிறகு அருணழ, விஜயசழந்திடய அறமுகபபடுத்தலியழ?
முதலில் இரண்டு பபயரகளில் `ர’ இருக்கவும,
பத்திரிடககள் `ர’ எனக்கு ரழசி என எழுதி எழுதி
சுற்றயிருபபவரகளும அடத நமபி, அமத மழதிரிமய
டவத்துவிடைலழமம எனறு தூண்டனர.
எனனழல் அறமுகபபடுத்தபபடும நடடககளுமகூடை
இடத நிஜபமன நமபி, `ர’வில் பபயர ஆரமபித்தழமல,
தழங்களும பவற்றபபற முடயும என நிடனத்து,
அபபடமய பபயர டவத்துவிடுமபட மவண்டுமகழள்
விடுக்கமவ –அதற்கு நழன சமமதிக்க மவண்டயதழயிற்று.
“நீங்கள் பல நடகர –நடடககடள

அறமுகபபடுத்தியிருக்கிறீரகள். பல ஆரடஸட்கடள
உருவழக்கியிருக்கிறீரகள்-இவரகளில் உங்கள் பபயர
பசழல்லுமபட இருபபது யழர யழர?’’
“நழன அறமுகபபடுத்தினழலுமகூடை, அவரவரகள்,
அவரவரகளின பசழந்த திறடமயில்தழன வளரகிறழரகள்.
அதனழல் யழரும என பபயடரச் பசழல்ல டவக்க
மவண்டும எனகிற அவசியமில்டல. பழரதிரழஜழவின
பபயடரச் பசழல்கிற மழதிரி இருக்கிற ஒமர நபர
பழரதிரழஜழதழன.
“தமிழ் சினமழவில் யதழரத்தமழகவும, கிரழமியமனம
கமழவும இனய சங்கீதத்டத வழங்கியவரகள் எனகிற
ஆதங்கத்தில் இடத மகட்கத் மதழனறுகிறது.
இடளரழஜழடவ விட்டு ஏன பிரிந்தீரகள்? திருமப
அவருடைன எபமபழது மசரப மபழகிறீரகள்?’’
“இடளயரழஜழ ஒரு ஜீனயஸ எனபதில் எந்தவித
சந்மதகமுமில்டல. நழங்கள் இருவரும மசரந்து
யதழரத்தத்டத பவளிபபடுத்திமனழம எனபதும உண்டம.
எங்களிடடைமய உள்ள பழசம-உணரவுகளுக்குள்
இபமபழதும எந்த விரிசலுமில்டல. சில மநரங்களில் சில
விஷயங்கள் கழரணம பதரியழமமலமய நிகழ்ந்து
விடுகினறன.
அவர எனனுடைன மட்டுமனற, பல்மவறு ரசடன
திறடமயுள்ள டடைரக்டைரகளுடைனும பணியழற்ற, தனது

திறடமகடள பவளிபபடுத்தியிருக்கிறழர. அது மழதிரி
நழனும பலருடைனும இடணந்து பலவித
பரிவரத்தடனகடளயும பவளிபபடுத்த மவண்டைழமழ?
எனது திறடமயின இனபனழரு பவளிபபழடும முகமும
பவளிச்சத்துக்கு வரமவண்டுமம.
நிச்சயம நழன முழுவதும கற்றவனல்டல. திறடம
முழுவடதயும இதுவடர பவளிபபடுத்திவிட்டைதழகவும
நிடனக்கவில்டல. கழலகட்டைத்திற்கு ஏற்ப-ரசடனக்கு ஏற்ப
நழனும நிடறய கற்க மவண்டயிருக்கிறது. புதிய
பரிணழமங்கடள பவளிபபடுத்த மவண்டயிருக்கிறது.
அதற்கழக ஏ.ஆர.ரஹ்மழன கழமபிமனஷன!
எனடனக்கிருந்தழலும திருமபவும இடளயரழஜழவும
நழனும இடணமவழம எனபது உறுதி.’’
“பழரதியழரின மமல் உள்ள பற்றுதழன உங்கடள இந்த
பபயர டவத்துக்பகழள்ள தூண்டற்றழ? அபபடயழனழலும
அவருடடைய கருத்துக்கடள வலியுறுத்தி படைங்கள்
எடுபபீரகளழ?’’
“மனனக்கணும.. பழரதியழர ஒரு மகழன. நழன ஒரு
சழதழரணன. அவருடைன ஒபபிடும அளவுக்கு நழன
இனனும வளரந்து விடைவில்டல. என சமகழதரி மற்றும
சமகழதரர பபயரகடள இடணத்து இபபட டவத்துக்
பகழண்மடைன. அது பழரதியழடர ஞழபகபடுத்தினழல்அதற்கழக நிச்சயம பபருடமபபடுகிமறன நனற’’.

“சினமழவுக்கு ஏன வந்மதழம எனறு நிடனத்ததுண்டைழ?’’
“சத்யமழ இல்டல. ஊரில் இருக்குமமபழது பபரிய
அளவில் எனக்கு படக்கமுடயவில்டல. அதற்கழன
வசதியும இல்லழமல் மபழயிற்று. பிடழக்க வழி
மதடனமபழது பலவித எண்ணங்கள் மனதில் ஒடன.
சினன வயதில் நிடறய கடதகள் படபமபன. கடத எழுதி
கதழசிரியரழக மழறலழமழ என மயழசித்திருக்கிமறன.
கதழசிரியன எனறழல் ஒரு குறபபிட்டை வட்டைத்டதத்தழன
மபழய் மசரமுடயும.
அடுத்த சழய்ஸ பழலிடக்ஸ! அதில் நண்பரகடளவிடை
விமரழதிகமள அதிகம உருவழகிவிடுவர. புகழ் கிடடைத்தழல்
கூடை இனறு பஜயித்தழலும நழடள மதழல்வி எனகிற
நிடலடம.
சினமழ ஒனறுதழன உலகம முழுவதும அடனவரும
விருமபி ஏற்கிற மீடயழ. 300 பக்க விஷயத்டத இரண்டைடர
மணிமநரத்தில் மூடல முடுக்பகல்லழம பகழண்டு
மசரத்துவிடை முடகிற பவர இதற்கு இருபபதழல் இந்தத்
துடறடய நழமன விருமபி மதரந்பதடுத்மதன. எத்தடன
மதழல்விகள் வந்தழலும இனனும விருமபிக்
பகழண்மடையிருபமபன.
கழரணம நழம எங்மக மபழனழலும, எனடன அடடையழளம
கண்டுக்பகழண்டு விஷபண்ணுகிறழரகள். மபச
வருகிறழரகள். நழனகு மபடர கவர முடகிற துடற

சிறபபழய் அடடையழளம கழட்டைபபடுகிற துடறயில்
இருக்கிமறன எனபமத பபருடமபடுகிற விஷயமதழன!
இந்த அபரிமித மபர-புகழழல் சுதந்திரமும- சுதந்திரமழய்
பவளிமய மபழக முடயழமல் மபழவதும ஒரு குடறபழடு
தழன எனறழலும கூடை அடத நழன பபரிதழய் எடுத்துக்
பகழள்வதில்டல.’’
“பத்திரிடககளில் வரும கிசுகிசுக்கள் உங்கடள
பழதிபபதுண்டைழ?’’
“நிடறயமவ பழதிக்கினறன. என சிந்டதடய
ஆக்கபூரவமழய் பசயல்படைவிடைழமல்,டஸடைரப
பண்ணிவிடுகினறன. அதனழல் அந்த மழதிரி விஷயங்கடள
நழன பழரபபதுமில்டல. அவற்றற்கு முக்கியத்துவமும
பகழடுபபதில்டல.’’
“உங்களது முனமகழபம பற்ற….?’’
“ஒரு கழலத்தில் நழன பரழமப மகழபக்கழரனழக,
தடைழலடயழக இருந்தது உண்டம. ஆனழல்
இபமபழபதல்லழம பரழமபவும அவற்டற கட்டுபபடுத்திக்
பகழண்டுள்மளன, இருந்தழலும கூடை ஒரு விஷயத்டத
மட்டும எனனழல் ஜீரனக்க முடயவில்டல.
நழன ஒரு டடைரக்டைர எனக்கு சில விஷயங்கடள
பதரிந்திருக்கலழம- என துடறயில் நழன மதரச்சி
பபற்றருக்கலழம. அதற்கழக- உலகத்தில் உள்ள
விஷயங்கள் அடனத்துமம எனக்குத் பதரிந்திருக்கும-

அல்லது பதரிந்திருக்க மவண்டும எனறு நிடனத்து
மகள்விமமல் மகள்வியழய் மகட்படத எனனழல்
பபழறுத்துக் பகழள்ள முடவதில்டல.
நழனும சரழசரி மனதனதழன, சினமழவிற்கும
அபபழற்பட்டு எதற்கு எனக்கு இத்தடன முக்கியவத்துவம
பகழடுக்க மவண்டும! எனக்பகனறல்டல எந்த சினமழ
கடலஞன எனறழலும சரி, அவனது திறடமடய
ஆரழதியுங்கள். ரசியுங்கள். பழரழட்டுங்கள் அதற்கபபழல்
தனமனத ஆரழதடன,மபழற்றல்-புகழ்ச்சி எல்லழம எதற்கு?
அவரவரகளுக்கு எத்தடனமயழ
பிரச்சடனகள்,பபழறுபபுக்கள் உள்ளன. அவற்டற
விட்டுவிட்டு பவறத்தனமழன ஆரழதடனகள் எதற்கு
எனறு நிடனக்குமமபழது மகழபம எழுகிறது.
“எத்தடனமயழ நடகரகடள உருவழக்கி பவற்றபபற
டவத்த நீங்கள் –உங்கள் மகடன மட்டும பவற்றபபற
டவக்க முடயழமல் மபழனமதன?’’
“பசழந்த மகடன டவத்து படைபமடுக்கும மபழது ஏற்படும
இயல்பழன தரமசங்கடைங்களுக்கு நழனும விதிவிலக்கழக
இருக்கவில்டல எனபது உண்டம, ஐமயழ… இவடன இந்த
பழடு படுத்துகிமறழமம…. எனறு அபபழவழய் விட்டுக்
பகழடுத்திருக்கலழம. ஆனழல் ஒரு விஷயம.
தழஜ்மஹழலில் வசனகரத்தழ, ஒளிபபதிவழளர,
பழடைலழசிரியர, இடசயடமபபழளர, கடலஞரகள்

எல்மலழருமம தங்கள் திறடமடய பவளிபபடுத்தி பவற்ற
பபற்றருபபது நிஜம. இந்த பழரதிரழஜழ மட்டுமதழன
மதழல்வியடடைந்திருக்கிறழன.
ஜனங்கள் எனனடைம யதழரத்தத்டதமய
எதிரபழரக்கிறழரகள். எபமபழதும பகழடுக்கும
யதழரத்தத்திலிருந்து சற்று விலகி….ஃமபனடைளியழக
கற்படனயழக கிரழமத்டத கழண்பித்தழல் ரசிபபழரகள்
ஏற்றுக்பகழள்வழரகள் எனறு நிடனத்மதன. ஜனங்கள்
ஏற்றுக் பகழள்ளவில்டல.இன நழன உஷழரழக இருபமபன.
ரசிகரகள் எபமபழதும யதழரத்த பழரதிரழஜழடவமய
எதிரபழரக்கிறழரகள்.
இந்த மதழல்வி எனக்கு தழமன தவிர- நடகன மமனழஜற்கு
அல்ல. அவர நிச்சயம சிறந்த கடலஞன தழன. என
கணிபபுகள் பபருமபழலும தவறுவதில்டல. மமனழஜ்
சிறந்த நடகனழக –மபருமபுகழும பபறப மபழவது உறுதி.’’

கவிஞர டவரமுத்து
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
கவிஞரின நழக்கில் ஒரு ஈரபபு சக்தி இருக்கிறது.
கூட்டைத்டத தனபக்கம வசபபடுத்திவிடும ஆற்றல்.
குடவத்தின பழரதிகடல மனற நிகழ்ச்சியில் மபசும
மபழதும அபபடத்தழன.
ஏற்ற, இறக்கி எங்மக ஆழம பகழடுக்கணும, எங்மக
குரடல உயரத்தனும, எங்மக மஜழக்கடக்கணும, எங்மக
உணரச்சிபூரவமழக மபணும எனபபதல்லழம இவருக்கு
அத்துபபட. தமிழ் எனறு பசழல்லுமமபழது ஒரு ஆமவசம.
டமக்கின முனனழல் வந்து நினறு அபபட… சட்டடைடய
சுருட்டக் பகழண்டு மபச ஆரமபித்தழர. பழருங்கள், இரவு
பனரண்டு வடர எவரும அடசயவில்டல.
அது அவரது பவற்ற எனபடதவிடை, தமிழுக்கு அவர
வழங்கித் தந்திருக்கிற பவற்ற.
பழரதிகடல மனறத்தில் அவர ஆற்றய உடரயில்
சிலவற்டற உங்களுடைன இங்கு பகிரந்துக் பகழள்கிமறன.
தமிழன; “மற்ற கவிஞருக்கும எனக்கும உள்ள மவறுபழடு
என நிறம எனறு பசழல்வழரகள். ஆமழம, இது தமிழனன

தன நிறம.பவயில்மதசத்து நிறம. உடழபபின நிறம,
உலகின எந்த மூடலக்குச் பசனறழலும அமமண்டண
தமிழன மமமபடுத்தும நிறம.
பவபப நழட்டல் பிறந்த அடனத்திற்குமம வீரியம அதிகம.
மடலயில் பூக்கிற பூடவவிடை, தடரயில் பூக்கும
மல்லிடகக்கு வழசம அதிகம. மடலநீடரவிடை, ஓடடை
நீருக்கு சுடவ அதிகம, மடல பழமடபவிடை,
கட்டுவிரியனுக்கு விஷம அதிகம. அபபடயிருக்கும
மபழது பவபபநழட்டல் பிறந்த தமிழன மட்டும எபபட
மசழடடை மபழவழன?
சிங்களத் தீவின கடைற்கடரடய எங்கள் பசந்தமிழ் மதழழன
அழகு பசய்தழன. எகிபது நழட்டன நதிகடரயில்
இளந்தமிழர பவன வந்தனர. இனறு ஐமரழபபியர மற்றும
மமற்கத்திய நழடுகளில் தமிழனன மூடள ஏகமழய் விடல
மபழகிறது.
தமிழன எங்கு மவண்டுமழனழலும உடழபபழன –
தமிழ்நழட்டடைத் தவிர –எனபழரகள்.
இரண்டு மடலயழளிகள் சந்தித்தழல் ஒரு டீகடடை
உருவழகிறது. இரண்டு புலவர சந்தித்தழல் மூனறு
மபழலீஸ ஸமடைஷனகள் மவண்டும எனபழரகள். இரண்டு
மரழட்டயர சந்தித்தழல் ஒரு பதழழிற்சழடல உருவழகும
இரண்டு பஞ்சழபிகல் சந்தித்தழல் ஒரு துபபழக்கி
உருவழகும.

இரண்டு தமிழரகள் சந்தித்தழல்….
முதலில் சந்திக்கட்டும. அபபுறம மற்றது பற்ற மபசலழம
எனறு கிண்டைலழக பசழல்வழரகள். நமமவரகள் சந்திபபமத
பபரும கழரியமழக கருதபபடுகிறது. அந்தக் கருத்டத
மழற்ற ஒரு ஒற்றுடம எழ மவண்டும. நமமவரகள்
எதற்கும சடளத்தவரகளல்ல.
மிடுக்கும துணிச்சலும மிக்கவரகள். அஞ்சழபநஞ்சினர.
அதற்கு கவிஞர பழரதிமய ஒரு உதழரணம.
சுதந்திர மபழரழட்டை சமயத்தில் மகழத்மழகழந்தி
ஒத்துடழயழடம இயக்கம நடைத்த பசனடன வந்திருந்தழர.
அருகில் ரழஜழஜ, சத்யமூரத்தி, வழ.ரழ.மபழனறவரகள்
நிற்கிறழரகள்.
பழரதி விறுவிறுபவனறு உள்மள மபழனழர. அவர
கழந்தியிடைம முனனமர அபபழயினட்பமனட்
வழங்கவில்டல. கழற்றுக்கும தமிழுக்கும எதற்கு
அபபழயினட்பமனட்?
“நழன புதனகிழடம ஒரு நிகழ்ச்சி டவத்திருக்கிமறன.
உங்களழல் தடலடம தழங்கி நடைத்தித் தர முடயுமழ?’’
எனறு மகட்டைழர.
புதனகிழடம எனக்கு மவறு நிகழ்ச்சி இருக்கிறது.
வியழழன வருகிமறன.’’ எனறழர கழந்தி.

“வியழழன எனக்கும மவறு நிகழ்ச்சி இருக்கிறது
வருகிமறன. என நிகழ்ச்சிக்கும உங்களது ஒத்துடழயழடம
இயக்கத்திற்கு நனற!’’ எனறு பசழல்லிவிட்டு வந்தபழமடை
திருமபி மபழய்விட்டைழன பழரதி.
சழகுமவடர அவனடைம அந்த கமபீரமும
விடரபபுமிகுந்தது. தமிழ் எனும மினசழரம அவனது
உடைலில் பழய்ந்துக் பகழண்டருந்தது.
கவிடத எனபது— வழனத்டத அளந்து உள்ளங்டகயில் உருட்டவிடுவது;
— கடைடல திரட்ட சங்கில் டவத்து விநிமயழகிபபது.
— பிரபஞ்சத்டத சினனச்சினன துளியழக்கி பழரடவக்கு
சமரவிபபது;
இடசயடமபபழளரகள் சபதங்கடள இடசயழல் கிழித்துப
மபழடுகினறழரகள். கவிஞமனழ அவற்டற தமிழழல் டதத்து
–தருகிறழன!
கவிடதக்கு வழரத்டதகள் பரழமப முக்கியம.
வழரத்டதகடள கவனமழக மயழசிக்க மவண்டும.
கற்படனயில் வருவடதபயல்லழம ஏற்றுக் பகழள்ள
முடயழது. கூடைழது. பசழற்கடள நிறுத்தி டவத்து
மதரந்பதடுக்க மவண்டும.இடைம-பபழருள் பழரத்து
அவற்டற பிரமயழசிக்க மவண்டும.

உதழரணத்துக்கு `தஞ்சழவூர மண் எடுத்து….’ பழடைடல
எடுத்துக் பகழள்மவழம.
அந்த சிடலயின கழுத்துக்கு –சங்ககிரிமண் இடுபபுக்கு
கஞ்சனூர;
கூந்தலுக்கு கரிசல்கழட்டுமண்; உதட்டுக்கு மதனூர;
கழலுக்கு பட்டுக்மகழட்டடை; நகத்துக்கு பழஞ்சழலங்குறச்சி;
வழரத்டதகடள மட்டுமினற எழுத்டத இடைம மழற்றனழல்
கூடை, பபழருள் வித்தியழசபபட்டுவிடும. உதழரணத்திற்கு
ஒலி-ஒளி-ஒழி வலி,வளி,வழி!
அமத மழதிரி வழரத்டத பிரமயழகங்களுக்கு இடைம
பழரத்துதழன பபழருள் பகழள்ள மவண்டும.
உதழரணத்திற்கு –வழ ஒரு பசழல் தழன.
வழ-எனறு தழய் அடழத்தழல் அதற்கு அரத்தம ஒனறு.
நண்பன அடழத்தழல் மவறு அரத்தம. ஒரு பபண்டண
பழரத்து மவறு பபண்டன அடழத்தழல்… அது ஃபயர
படைம! ரழத்திரியில் குழந்டதடய தூங்க டவத்து மடனவி
கணவடன அடழத்தழல்… அதற்கு அரத்தம மவறு!
அந்த நழட்களில் –புகமழந்தி எனும பகட்டக்கழர புலவன
இருந்தழன. அங்மக ஒட்டைக்கூத்தன எனும விமரசகன.
அவன அடதவிடை பகட்டக்கழரன. அவன எபமபழதும தன
டகயில் குரடு ஒனறு டவத்திருபபழன. பிடழ
கண்டுபிடபபமத அவனது மவடல!

புலவனன பழடைலில் பிடழ கண்டுபிடத்து, பிடழ
ஒனறுக்கு ஒரு கழடத எடுத்துவிடுவழன.
அரசசடபயில் ஒரு சமயம புகமழந்திப புலவர
“மல்லிடகமய பவனசங்கழ, வண்டு ஊத’’ எனறு பழடைல்
ஒனறு பழடை, ஒட்டைக்கூத்தன அதில் பபழருள் பிடழ
இருக்கிறபதனறழன. உடைமன சடபயில் இருபபவரகள்
திகிமலழடு புகமழந்திடய பழரத்தனர.
புலவனுக்குத் தண்டைடன ஒரு கழதழ, இருகழதழ இல்டல
கழமத இருக்கழமத என அச்சம.
ஒட்டைக்கூத்தன,“புலவமர! மல்லிடகடய சங்கு எனகிறழய்.
வண்டு அதன மமலிருந்து ஊதுகிறது எனகிறழய். இது
எபபட சழத்தியம? சங்டக மமலிருந்து ஊத முடயழது.
ஒலிவரழது. பினபக்கமதழன ஊத மவண்டும!’’ எனறு
விளக்கம பசழல்ல –சடப சபழஷ எனறு நிமிரந்து
அமரந்தது.
இதற்குப புலவர எனனச் பசழல்லப மபழகிறழர எனறு
ஆவமலழடு கழத்திருந்தது. புகமழந்தி எழுந்தழர.
“மனனக்கணும. கள் குடபபவனுக்கு தடல எது, கழல் எது
எனறு பதரிவதில்டல. அதுமபழல்தழன கள் குடக்கும
வண்டும, மல்லிடகயின மமல் ஊதிற்று!’’ எனக சடபயில்
ஒமர ஆரவழரம.
தமிழ்பற்ற இவ்வளவு மபசும நழன ஏன திடரபபடைத்திற்கு

வந்மதன? எபபட வந்மதன?.
“நழன ஏன சினமழவுக்கு வந்மதன?’’ –டவரமுத்து
ஒரு படடைபபழளினன பணி, பவறுமமன படடைத்து
மபழட்டுவிட்டு மபழய்விடும வடு மட்டுமல்ல.
அவற்டற கட்டக் கழபபதும, தூசு துடடைபபதும, துலக்கி
டவபபதும, மபழகுமிடைபமல்லழம சுமபபதும, சுமந்து
பசனறு பவளிமய படறசழற்றுவதும அவனது பபழறுபபு;
கடைடம!
பழமர-படக்கழத தமிழனுக்கு இனறு திடரபபடைம தழன
வழசக சழடலயழய் இருக்கிறது. அபமரிக்கழ மபழனற
பவளிநழடுகளில் தமிழ்படக்க வழியில்டல,
வழய்பபில்டல.
அவரகளுக்பகல்லழம திடரபபடைமும, பழடைல்களும தழன
இனறு தமிடழ மபழதிக்கிறது. புரிய டவக்கிறது. சினமழ
பழடைலுக்கு அத்தடன வீரியம இருக்கிறது. அதுதழன நவீன
உலகத்தின புதிய புத்தகம. அதில் அங்கங்மக சில
தவறுகள் இருக்கலழம. ஆனழல் அதற்கழக சினமழடவ
ஒட்டுபமழத்தமழய் ஒதுக்கிவிடை முடயழது.
உதழரணத்திற்கு சிமரன, ரமபழ மபழல கவரச்சி நடடக
ஆடுகிறழரகள் எனறு டவத்துக் பகழள்மவழம. அங்கு
-“மதுடவபபழர- மழதுடவபபழர. இதில் எங்கு அதிக
மபழடத எனறுதழன எழுதியழகணும! அங்கு மபழய் சித்தர

பழட்டடை தர முடயுமழ எனன?
இந்த மழதிரி அவதிக்கடடையிலும ஒரு மரழஜழ, கிழக்குச்
சீடமயிமல, உயிமர, கருத்தமமழ, மபழனறடவகள்
பகழடுக்க முடவதில் சந்மதழஷம இருக்கமவ பசய்கிறது.
எனது கவிடத இளம பருவத்திமலமய
பவளிபபடுத்தபபட்டை ஒனறு. நழன பி.ஏ. இரண்டைழமழண்டு
படக்குமமபழமத புத்தகம எழுதி, அது பக்கத்து பபண்கள்
கல்லூரியில் முதலழமழண்டுக்கு பழடைமழக
டவக்கபபட்டருந்தது.
ஆனழல்–எழுதினது மழணவன எனபதழல் பினனழளில் அது
நீக்கபபட்டைது. அந்த சூழலில் எனக்கு ஒரு பவளிச்சம
மவண்டைழமழ? அங்கீகழரம மவண்டைழமழ?
1990 ல் டடைரக்டைர பழரதிரழஜழடவ மபழய்சந்தித்து எனது
`டவகடற மமகம’ எனனும புத்தகத்டத பகழடுத்து
படத்துப பழருங்கள் எனமறன–விடரபபுடைன.
உடைன அவர எனடன ஒரு மழதிரி பழரத்தழர.
“நீங்கள் வந்தபினபு திடரபபடைத்துடறயில் பபரியபதழரு
மழற்றம நிகழ்ந்திருக்கிறது. யதழரத்த சூழ்நிடல, மகமிரழ,
எடட்டங், இடச என எல்லழவற்றலும புதுபரிணழமமும,
ஞழனமும ரசிகனடைம வளரந்திருக்கிறது. ஆனழல்
பழடைலில் பமழழி மட்டும மழறவில்டல. எனக்கு வழய்பபுக்

பகழடுங்கள் மழற்றக் கழட்டுகிமறன எனமறன.
அவர அபமபழது கல்லுக்குள் ஈரம படைபிடபபிற்கழக
கிளமபிக் பகழண்டருந்தழர. விமழன பயணத்தில்
படக்கலழம எனறு என புத்தகத்டத பபட்டயில் மபழட்டுக்
பகழண்டைழர.
விமழனத்தில் புத்தகத்டத எடுத்து இரண்டு பக்கம
புரட்டனதுமம அவர அசந்துப மபழயிருக்க மவண்டும.
திருமபி வந்ததும `உன புத்தகத்டத வழனத்தில் படத்மதன’
எனறழர.
உடைன நழன,`உயரந்த விஷயங்கடள உயரந்த
இடைத்தில்தழன படக்க மவண்டும’ எனமறன
நடகச்சுடவயுடைன. `திமிர உனக்கு மபழகழதுய்யழ!? எனறு
பசழல்லி எனடன அவர அனுபபிவிட்டைழர.
பிறகு – என மடனவியின முதல் பிரசவத்திற்கு மவண்ட
விடுபபு எடுக்க நழன அலுவலகம மபழன மபழது
பழரதிரழஜழவிடைமிருந்து எனக்கு அடழபபு வந்தது.
நழங்கள் எதிரபபுக்கிடடையில் கழதல் மணம புரிந்தவரகள்.
மடனவிக்கு உதவமவழ துடணயழக இருக்கமவழ
யழருமில்டல. மடனவிக்மகழ தடலபிரசவம. என
பழடைலுக்கும அனறு தடலபிரசவம.
எனது பலவருடை கனவு நனவழகப மபழவதில்
ஆனந்தபபட்டு டைழக்டைரமமழவிடைம எனது மடனவிடய

பழரத்துக் பகழள்ளச் பசழல்லிவிட்டு அட்லழண்டக்
மஹழட்டைலுக்கு ஓடமனன.
அடற எண்: 410.
அங்மக இடளயரழஜழ, கங்டக அமரபனல்லழம
அமரந்திருக்கிறழரகள். எனடன அமரடவத்து “நீ
நல்லகவிஞனழக இருக்கலழம. ஆனழல் டயூடன
மகட்டைதும ஓடப மபழவழரகமள அதிகம’’ எனறுச்
பசழனனழரகள்.
“சரி, சிட்சுமவஷடனச் பசழல்லி எனடன படைஸட்
பண்ணிப பழருங்கமளன!’’ எனமறன.
ஒரு மவடளயில்லழ இடளஞன –மடலமவடள –
கனவுகடள மநசிக்கும அவன பழடைமவண்டும எனறு
பமழட்டடை இடளயரழஜழ பழடக் கழட்டனழர.
எனக்கு மூடளயில் பதியவில்டல. இனபனழருமுடற
எனமறன. பழடனழர. மூனறழவது முடற பழடைச்
பசழனனதும இடளயரழஜழவுக்கு என மபரில் நமபிக்டக
விட்டுப மபழனது. தன உதவியழளர சுந்தரரழஜனடைம ,`நீ
பழடக்கழட்டு’’ எனறழர.
“இல்டல…இல்டல நீங்கமள பழடுங்கள்?’’ எனமறன.
அவர பழடவிட்டு, “அவசரமில்ல. எழுதி நழடள
எடுத்துவழ! எனறழர. “இல்டல இபமபழமத தருகிமறன

எனறு `இது ஒரு பபழனமழடல பபழழுது’ பழடைடல
விளமபிமனன.
அவரகள் மட்டுமில்டல, பழரதிரழஜழவும அசந்துப
மபழனழரகள். இதுதழன என முதல் பிரமவசம.
யழடரயுமம நமபழத டபழரட்பமனட் –சினமழ . அங்மக
இருபபவரகள் ஐஸ வழட்டைடரக்கூடை ஆற்றதழன
குடபபழரகள். சினமழவில் நுடழவது கடனம. இருமபுக்
மகழட்டடையழன அதில் நழமனழ கழற்றுப மபழல
நுடழந்மதன. அதற்குக் கதவு திறந்து விட்டை டடைரக்டைர
பழரதிரழஜழவுக்கும, இடளயரழஜழவுக்கும நழன
எனபறனடறக்கும நனறச் பசழல்ல கடைடம
பட்டருக்கிமறன.
விமரசகரகள் நிடனத்தழல் யழடர மவண்டுமழனழலும
எபபட மவண்டுமழனழலும கவிழ்க்கலழம.பிரபல
வித்வழனகடளவிடை சுபபுடுவுக்கு அதனழல்தழன புகழ்
அதிகம.
`அந்தி மடழப பபழழிகிறது, ஒவ்பவழரு துளியிலும உன
முகம பதரிகிறது’ –எனறு ரழஜபழரடவயில் ஒரு பழடைல்.
இந்த பழடைலுக்கழக விமரசகரகள் எனடன மபழட்டு
துடவத்து விட்டைழரகள். அபபழட்டடை பழடும கமல்
பிறவிகுருடைன. அவனுக்கு எபபட மடழத்துளியில்
இருக்கும முகத்டதப பழரக்க முடயும எனபது மகள்வி.

மகள்வி சரிதழன.
ஆனழல் படைத்டதயும, அது எந்த சூழ்நிடலயில் வருகிறது
எனபடதயும பழரக்கமவண்டும.
எஸ.பி.பழலசுபரமணியம அந்த பழடைடல படைத்தில்
பழடுவழர. கமல் வயலின வழசிபபழர எஸ.பி.பி.பழடனதழல்
நழயனுக்கு சந்மதழஷத்தில் கற்படன பறந்து அபபட
பழடனழன. அதில் எனன, தவறு இருக்கிறது? குருடைன
கற்படன பசய்யக்கூடைழதழ எனன?
நழன இதுவடர 4000 பழடைலுக்குமமல் எழுதியிருக்கிமறன.
இதில் 3990 பழடைல் பமட்டுக்குதழன எழுதிமனன.
கண்ணுக்கு டமயழகு, நீ கழற்று –நழன மரன, விழியில்
நுடழந்து.. இபபட பவகு சில மட்டுமம நழன மநரழய்
எழுதிக் பகழடுத்தது.
பமட்டு ஏன மபழடுகிறழரகள்?
ஒரு பழடைலுக்கு மனநிடல முக்கியம. கழடல, மழடல,
இரவு, பழடும நபரின வயது. இபபட பல விஷயங்கள்
முக்கியம.
பநஞ்சில் ஓர ஆலயம –படைம.
கண்ணதழசன, விஸவநழதன ரழமமூரத்திபயல்லழம
அமரந்திருக்கிறழரகள். டடைரக்டைர ஸ்ரீதர கழட்சிடய
பசழல்கிறழர.

“புற்றுமநழயழல் பழதிக்கபபட்டு சழககிடைக்கும கணவன,
மடனவியிடைம நீ மறுமணம பசய்துபகழள்ள மவண்டும
எனறு பசழல்கிறழன. உடைன அவள் பழடை மவண்டும’’
எனறு ஸ்ரீதர பசழனனதும கவியரசர “நழன பரட, உடைமன
பழட்டு தருகிமறன’’ எனகிறழர.
ஆனழல், டடைரக்டைமரழ “இல்டல பமட்டு மபழட்டு தழன
பழட்டு எழுதணும எனகிறழர அபபழடைல் விசுமபலுடைன
வர மவண்டும- எனகிறழர.
ஒரு பபண்ணிற்கு உடைல் மதடவடய விடை மனத்மதடவ
முக்கியம. உன சுகமமபழதும. முத்தம மபழதும; உன வழசம
மபழதும; உனமழரபில் சழய்ந்தது மபழதும; கழயழத உன
எச்சில் மபழதும- எனறு அவள் நிடனத்தழல், அவடள
கட்டைழயபபடுத்தக்கூடைழது.
ஸ்ரீதர எதிரபழரத்தபட அனறு மபழடைபபட்டை பமட்டுதழன
(பசழனனது நீ தழனழ..) பசழல்! பசழல்!
மரழஜழ படைத்தில் எனக்பகழரு அனுபவம.
திருபநல்மவலி பபண் கழஷமீர பணி பழரத்து
பரவசபபட்டு பவட்கத்துடைன நழயகடன தழுவிக்
பகழள்கிறழள். அதற்கு ஒரு பழட்டு மவணும எனறழர
மணிரத்னம.
இது கழஷமீரமழ-இங்கு கழரகழலமழ; எந்தன மகழயில் புறழ,
இந்த குளிர தழங்குமழ?

இடத நழன எழுதிக் பகழடுத்ததும, மணிரத்னம எனடன
அபபடமய கட்டபபிடத்துக் பகழண்ட `பழட்டு பிரமழதம!’
எனறு வரிக்கு வரி பழரழட்டனழர. `அழகழன வரணடன,
அற்புதம’ எனறுச் பசழல்லவும எனக்கு உச்சி குளிரந்துப
மபழயிற்று.
அத்தடன பழரழட்டனவர கடடைசியில், “ஆனழல் இந்தப
பழட்டு மவணழம. மவறு எழுதிக் பகழடுங்கள்!’’ எனறழர.
எனக்கு அதிரச்சி. எதுவும விளங்கவில்டல.
“சழர! நீங்கள் எனடன பழரழட்டனீரகளழ… இல்டல
அடத்தீரகளழ? இது ஏன மவணழம? பசழல்லுங்கள்!”
எனமறன.
“பசழல்மறன, கழஷமீர, மகழயில்புறழனனு எல்லழத்டதயும
நீங்கமள பசழல்லிட்டைழ ரசிகனுக்கு அபபுறம விஷீவலழக
தர எனக்கு எனன இருக்கு? அதனழல எனக்கும பகழஞ்சம
இடைம பகழடுத்து ரசிகடன யூகிக்க டவக்கிற மழதிரி
எழுதுங்க!’’ எனறழர.
பிறகு மழற்ற எழுதிக் பகழடுத்ததுதழன புதுபவள்டள
மடழபபழழிகிறது….? பழடைல்.இதில் அவர எதிர பழரத்த
குளிர இருக்கிறது. இது எந்த ஊரில் எபபட
எடுக்கபபட்டருக்கிறது எனறு ரசிகடன எதிரபழரக்க
டவத்து-படைத்தில் பழரக்குமமபழது பதில் கிடடைக்குமபட
பசய்திருபபது மணிரத்னத்தின ஸபபஷல்!
இந்தக் கழட்சிப பற்ற ஒரு ரகசியம பசழல்ல மவண்டும.

“அந்தக் கழட்சியில் வருவது நிஜ பனமடழ இல்டல. நிஜ
பனமடழடய படைமபிடக்க முடயழது எனபதழல்
ஐமபதழயிரம ரூபழய்க்கு பதரமமழகழல் வழங்கி, அடரத்து
தூள் பண்ணி எடுத்துமபழய் தூவினழரகள். அது கிமரட்
ஸீக்ரட்! தயவு பசய்து இடத நழன பசழனமனனனு யழரும
டடைரக்டைர மணிரத்னத்திடைம பசழல்லிவிடைழதீரகள்’’ எனறு
இந்த சமபவத்டத டவரமுத்து பதரிவித்தழர.
(ஆடகயழல் தயவு பசய்து யழரும இடத மணிரத்னத்திடைம
பசழல்லிவிடை மவணழம பளிஸ…)
குறபபு; கவிஞர டவரமுத்துவின நிகழ்ச்சி ஏற்பழடு;
நண்பர கவிஞர மசதுவும பழரதிகடல மனறமும.
கவிஞர டவரமுத்துவின புலடமயும திறடமயும ஊரறந்த
உண்டம. அவரது தமிழுக்கு வில்டலயில்டல.
அதற்குமபபழல் அவர பகழஞ்சம கரவகழரர எனறு
குறபபிடுவழரகள். கழசு-பணத்தில் கறழர எனறு அவடர
குடறபசழல்பவரகளும உண்டு. எந்த விஷயமழனழலும
பதளிவழய் திட்டைமிட்டு பசயல்படுவதில் அவர கறழர
எனபது உண்டம. இது அவசர உலகம.
கழற்று மபழக்கில்-மபழனழல் நழம கழணழமல்
மபழய்விடைக்கூடும. கழலமவகத்தில் நிடலத்து நிற்க
திட்டைமிடுதல் எனபது மிகவும மதடவயழன ஒனறழக
இருக்கிறது.
குடவத் வந்தமபழது –அவரிடைம எந்தவித கரவத்டதயும

பழரக்க முடயவில்டல. ரசிகரகளின உண்ரவுகளுக்கு
மதிபபுக் பகழடுத்தழர. கடடைகளுக்கு விஜயம பசய்து
அவரகடள சந்மதழஷபபடுத்தினழர. அவரகள் தழமன முன
வந்து தந்த பரிசுகடள மனம மகழணழமல் ஏற்றுக்
பகழண்டைழர. இவர வலியவர இவர சிறயவர எனறு
பழகுபழடு பழரக்கழமல் பழகினழர. மபச்சிலும, மபசும
விதத்திலும ஒரு அளவுமகழல் டவத்து, கண்ணியம, கழக்க
மவண்டும எனபதில் அவர கறழரழக இருபபதழகமவ
பதரிகிறது.

எஸ.வி.மசகர
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
அரபுநழடுகளில் கடல நிகழ்ச்சிகள் நடைத்துவதில் முனபு
பல சிரமங்கள் இருந்தன. கடல நிகழ்ச்சிகளுக்கு விசழ
வழங்குவதும, அனுமதி பபறுவதும மிகவும
சிரமமழயிருந்தது. இது தவிர பயம மவறு.
ஒரு சமயம துபழயில் `பிணம தினன கழுகுகள்’ எனறு
மடலயழள நழடைகம மபழட்டைனர. அதில் இஸலழடம பற்ற
தவறழக வருகிறது எனறு குற்றம சுமத்தபபட்டு, அந்த
நழடைக கடலஞரகடள பத்திரமழய் `உள்மள’
டவத்துவிட்டைனர. பிறகு அவரகடள பவளிமய பகழண்டு
வருவதற்கு மகரள அரசழங்கமம பபரும பழடுபட்டைது.
துபழய் பகழஞ்சம ** எனபழரகள். அங்மக `சில’
விஷயங்களுக்கு அனுமதி உண்டு. அங்மகமய அபபட
எனறழல் குடவத்டதப பற்ற மகட்க மவண்டயதில்டல.
பசளதி, கத்தழர, ஈரழன, ஈரழக் அளவிற்கு குடவத்தில்
கட்டுபபழடுகள் இல்டல எனறழலும கூடை
பவளியூரிலிருந்து வந்து யழரும தமிழ் நழடைகங்கள்

மபழட்டைதில்டல. அதற்கழன முயற்சிகளும யழரும
எடுக்கவில்டல.
ஈரழக் சண்டடைக்குபபிறகு குடவத்தில் முதனமுதலில்
நழடைகம மபழட்டை பபருடம எஸ.வி.மசகருக்மக மபழய்
மசரும.
பழரதிகடல மனறம அவரது நழடைகத்டத மபழடை
முனவந்தபிறகு-அவரது நழடைக குழு முழுவடதயும
அடழத்துவர இரண்டு பிரச்சடனகள் உதித்தன. ஒனறு –
அத்தடன மபரகளுக்கும விசழ கிடடைபபது சிரமம.
அதிலும குறபபழய் நடடககளும பரழமப சிரமம.
அடுத்தது –ஏரடக்கட்! அத்தடன மபரகளும வந்துப
மபழகிற பசலவு ஆடள சழபபிட்டுவிடும. எனன
பசய்யலழம எனறு மயழசித்த மபழது மசகமர ஒரு மயழசடன
பசழனனழர.
“சிரமபபடை மவணழம. நழன மட்டும வருகிமறன. எனது
நழடைக ஸகிரிபட் மற்றும வீடமயழ மகசட்டுகடள
அனுபபுகிமறன. உள்ளூரில் திறடம இருபபவரகடள
டவத்து பரழக்டீஸ பண்ணுங்கள். நழன வந்து ரிகரசல்
பழரத்து நழடைகம மபழட்டுவிடைலழம’’ எனறழர.
அந்த மழதிரி அவர ஏற்கனமவ அபமரிக்கழவில் நழடைகம
நடைத்தி பகழண்டருந்தழர. அது நல்ல மயழசடனயழக
படைமவ பழரதிகடல மனறம சரி எனறு மவடலகடள
ஆரமபித்தது.

மசகரின பபரிய தமபி நழடைகம உள்ளூர கடலஞரகளழல்
ஒத்திடக பழரக்கபபட்டைது. மசகர நழனகு நழள் முனமப
வந்து, அவரகடள தயழர பண்ணி இரண்டு நழட்கள்
பவற்றகரமழய் அரங்மகற்றனழர.
முதனமுதலில் ஒரு தமிழ் நழடைகம, ரிகழரட் கபலக்ஷனல்
குடவத்தில் அரங்மகற்றற்று. எனனதழன ஒத்திடக
பழரத்தழலும உள்ளூர கடலஞரகளுக்கு மமடடையில்
மசகடர பழரத்தழமல அலரஜ.

அவரது மவகத்திற்கும,டடைமிங் மஜழக்குகளுக்கும, கூடை
நடபபவரகள் ஈடு பகழடுக்க முடயழமல் திணறுவழரகள்.
மசகர அவற்டறபயல்லழம தன சமமயழசித கபமனட்
அடத்து சரிபண்ணுவிடுவழர. ரசிகரகளுக்கு அடவகள்
மபழனஸ மஜழக்குகளழக அடமந்தன.
மசகர பதழடைரந்து இரண்டு வருடைங்கள் வந்து நழடைகம
மபழட்டைழர. அவடரத் பதழடைரந்து கழத்தழடரழமமூரத்தி,
கிமரஸிமமழகன, வரதரழஜன எல்லழம வந்தனர.
மசகரின நழடைகத்தில் ஆழமழன கருத்துக்கமளழ,
கடதயமசமமழ இல்லழவிட்டைழலும கூடை மக்கள்
பவகுவழய் ரசிக்கினறனர. நழடைகத்திற்கும அபபழற்பட்டு
அவரது நடகச்சுடவ மபச்சும, எளிடமயழய் பழகும
விதமும அடனவடரயும கவரகினறன.

சினமழ கடலஞரகள், நிகழ்ச்சி முடந்ததும அபபடமய
பினபுறமழய் பவளிமய மபழய்விடுவதுதழன வழக்கம.
இவர அதற்கு விதிவிலக்கு. நழடைகம ஆரமபிக்கும முனபு
ஒரு முனனுடர பகழடுத்து ரசிகரகடள வசீகரிக்கிறழர.
நழடைகம முடந்து-மநருக்கு மநர நிகழ்ச்சி டவத்து, எனன
மகட்டைழலும பதிலளிபபழர. அமத மழதிரி அரங்கிற்கு வந்து
படைம எடுபபவரகளுக்கு ஈடு பகழடுத்து, எல்மலழரும
மபழன பினபுதழன அரங்கத்தில் விட்டு பசல்வழர.
ரசிகரகள் தழன முக்கியம எனறழலும கூடை அவரகடள
மநருக்கு மநர யழரும சந்திபபதில்டல மசகர அதற்கு
விதிவிலக்கு.
மமடடையில் எனறல்டல-குடவத்திற்கு வரும
மபழபதல்லழம ரசிகரகள் தங்கள் கடடைகளுக்பகல்லழம
அவடர அடழபபழரகள். சினனக்கடடை பபரியகடடை எனறு
பழரக்கழமல் எல்மலழடரயும மதித்து மபழய்
சந்மதழஷபபடுத்துவழர.
அந்த சந்மதழஷம அவரது நழடைக பவற்றக்கு
பயனபடுவதும உண்டம.
சில விஷயங்களில் மசகரின பிடவழதம மழற்ற முடயழத
ஒனறு. ஒருவர நனறழக பழகினழல் அவருக்கு முழு
ஒத்துடழபபும தருவழர. பழரட்ட எசகுபிசபகனறழல்-கழலி
பண்ணழமல் விடுவதில்டல.
மசகர, தனக்பகனறு பசகரட்டைரி டவத்துக்பகழண்டு –

அவரமூலம அபபழயிண்ட்பமண்ட் வழங்கி வரச்
பசழல்வதில்டல எல்லழம மநரட பதழடைரபு குடவத்திலும
அபபடதழன.
எனடன மடறவழன இடைத்தில் தங்கடவத்து
ரசிகரகளிடைமிருந்து பிரித்துவிடைழதீரகள் என ரூமிற்கு
எபமபழது மவண்டுமழனழலும, யழர மவண்டுமழனழலும
வரட்டும-மபழன பண்ணட்டும எனபழர.
முதன முதலில் நழடைகம மபழட்டைமபழது பழரதிகடல
மனறத்திற்கு திடரச்சீடலகள் இல்டல. மசகமர அவற்டற
தயழரித்து டகமயழடு எடுத்து வந்துவிட்டைழர.
மசகரின பலமழ இல்டல பலவீனமழ
பதரியவில்டல.ஷழபபிங் மனதர அசருவமதயில்டல. எந்த
நழட்டற்குப மபழனழலும பபழருட்கடள வழங்கி
தள்ளிவிடுவழர.
ஒரு சமயம –அவர குறத்த மநரத்திற்கு நழடைக ரிகரசலுக்கு
வரவில்டல. எனனழயிற்று எனறு அடனவரும கழத்திருக்கநழனகு மணிமநரம கழித்து அரக்கப பரக்க ஓட வந்தழர.
அபபுறம தழன பதரிந்தது. அவர மபழலீஸ ஸமடைஷனுக்குப
மபழய் வந்த விஷயம.
“ஏதழச்சும தபபு தண்டைழவழ’’ எனமறன பதற்றத்துடைன.
“இல்டல எங்கள் கழடர பஸ இடத்து விட்டைது. எங்கிட்டை

மமழதழமதனனு பசழல்லி மபழலீஸில் மபழய் புகழர
பகழடுத்துட்டு வமரழம’’ எனறழர.
குடவத்திலிருக்கிற எங்களுமக மபழலீடஸ கண்டைழல்
அலரஜ. மபழலீஸ ஸமடைஷடன பழரத்ததுகூடை இல்டல.
வந்த இரண்டு நழளிமலமய மசகர குடவத் மபழலீடஸயும
பழரத்துவிட்டைழர.
“ஒரு நழட்டற்குப மபழனழல் எல்லழத்டதயும தழமன
பழரக்கணும’’ எனபது மசகரின கபமனட்!
எஸ.வி.மசகரின முதல் நழடைகம குடவத்தில் பழரதிகடல
மனறத்தழலும, அடுத்த நழடைகம சுதரஸனழலும
அரங்மகற்றபபட்டைது.

லிமயழன
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
சினமழ-ட.வியில் எபபட மபழட்ட எழுந்துள்ளமதழ, அமத
மழதிரி பட்ட மனறங்களிலும மபழட்ட எழுந்து, பபரிய
அளவில் அடல அடத்து ஓய்ந்திருபபதழகமவ பதரிகிறது.
சழலமன பழபடபயழவின பவற்ற இலக்கியம எனறழல்.
லிமயழனயின பவற்ற அவர எடுத்துக்பகழள்ளும சினமழ
பற்றய தடலபபுக்களில் இருக்கிறது.
பட்டுக்மகழட்டடையழ- கண்ணதழசனழ, சினமழ பழடைல்கள்
இலக்கியம ஆகுமழ-ஆகழதழ மபழனற பழமரரகளும
ரசிக்கும தடலபபுக்கள் அவரது பவற்ற.
குடவத்தில் லிமயழனயின நிகழ்ச்சிடய ஒரு அடமபபு
ஏற்பழடு பசய்ய, அதற்கு முனமப, அவரின
முனமனழடயழன சழலமன பழபடபயழடவ அடழத்து
வந்து நிகழ்ச்சி நடைத்தபபட்டைது. சழலமன பழபடபயழவுக்கு
நடுத்தர மக்கள் எனறழல்.லிமயழனக்கு நடுத்தர மற்றும
பழமர மக்களும ரசிகரகளழக இருக்கிறழரகள்.
அதனழல்தழமனழ எனனமவழ, பணம விஷயத்தில் அவர
கறழரழய் மபசிக்பகழள்கிறழர. ஒரு நிகழ்ச்சி எனறழல்

இவ்வளவு என கணக்கு. சினமழ கவரச்சியும அவருக்குத்
துடணபுரிகிறது.
குடவத்திற்கு அவர இரண்டு முடற மததி பகழடுத்து,
கடடைசியில் மகழடடை விடுமுடறயில் வந்தழர. அது
விடுமுடற எனபதழல் அவரது மடனவி, மகள்
இருவடரயும துடணக்கு அடழத்துவந்தழர. இவருடைன
பட்ட மனறத்தில் மபசுவதற்கு தன சகழக்களழன புலவர
பழல்ரழஜீம,குயிலனும கூடை வந்திருந்தனர.
ஐந்துமபருக்கும விசழ, தங்கும வசதி, சழபபழடு விமழன
டக்பகட் இவற்றுடைன இவரகளின சமபளம
எல்லழவற்டறயும நிடனத்து நிகழ்ச்சி ஏற்பழட்டைழளர
முதலில் பகழஞ்சம தயங்கினழர.
குடவத்தில் நிகழ்ச்சிகடள பவளிமய திறந்த பவளியில்
நடைத்த அனுமதியில்டல. அரங்குக்குள்தழன நடைத்த
முடயும. அரங்கு எனும மபழது அதிக பட்சம 1200
மபரகடள உள்ளடைக்கலழம.
லிமயழன நிகழ்ச்சி எனும மபழது, பதழழிலழளரகள்
வந்தழலும, அவரகள் ஒரு தினழருக்குமமல் டக்கட் (ஒரு
தினழர-தற்மபழது 143 ரூபழய்) வழங்க மழட்டைழரகள்.
ஸபழனசரகள் பிடத்து விழழ பசலடவ கவனக்க
மவண்டும.
வந்தது வரட்டும எனறு ஏற்பழட்டைழளர களத்தில்
இறங்கினழர. லிமயழன நிகழ்ச்சிக்கு நல்ல வரமவற்பு.

பபழதுவழக எந்த நிகழ்ச்சிக்கு கடலஞரகள் வந்தழலும
அவரகடள அடழத்துக்பகழண்டு கடடைவீதியில் ஒரு
நகரவலம வருவது வழக்கம.
அந்த மழதிரி கடடைகளுக்கு மபழவதழல், ஒனறு
பபழதுமக்களுக்கு “வி.ஐ.பி. வந்துவிட்டைழர’’ எனறு
பசய்திபரவும.அடுத்து ஸபழனசரின கடடைக்கு பபளிசிட்ட
மூனறழவது –வருகிற கடலஞரகளுக்கும கடடைகள் மூலம
பரிசுபபழருட்கள் குவியும.
லிமயழன எனறல்டல, மற்ற கடலஞரகள் கூடை “இபபட
நகரவலம வந்தழல் இங்மகமய எங்கடள பழரத்துவிட்டு
மபழய் விடுவழரகள். அரங்குக்கு டக்கட் வழங்கி
வரமழட்டைழரகள்’’ எனறு தயங்கினர.
“அபபடபயல்லழமில்டல. உங்கடள கூட்டை பநரிசலில்
பழரக்குமமபழது ரசிகரகளுக்குத் திருபதி ஏற்படைழது.
மறுநழள் நிகழ்ச்சியில் பழரக்கமவண்டும எனறு ஆரவம
ஏற்படும பழருங்கள்’’ எனறு அடழத்துச் பசல்மவழம.
இந்த ஃபழரமுலழ குடவத்டதப பபழருத்தவடர நிஜம.
இங்மக மலழக்கல் படைலிமபழன கழல் இலவசம எனபதழல்
விஷயம சட்சட்படைன பரவிவிடுவது வழடக்டக.
லிமயழன நிகழ்ச்சிகளில் கலகலபவன மபசினழலுமகூடை,
மநரில் பகழஞ்சம ரிசரவ்டடைபபழகமவ பதரிகிறழர. ஜழஸதி
மபசுவதில்டல. பகழஞ்சம நழணத்துடைனகூடய சிரிபபு.
அவரது மகள் அதற்கு மநர எதிர, கட மஜழக்குகளழகச்

பசழல்லி கடக்கிறழர. லிமயழனயின மடனவியும,
மகளுமகூடை பட்டமனறத்தில் மபசுவதுண்டைழம.
லிமயழனக்கு பதன தமிழகத்து ரசிகரகள் அதிகம.
அனடறய நிகழ்ச்சியில் அரங்கு நிடறவதற்கு அவரகள்
பபரிதும உதவினர. குடவத்தில்
திருச்சி,தஞ்டச,புதுக்மகழட்டடை,மதுடர மக்கள் அதிகம.
நிகழ்ச்சியின ஆரமபத்தில் லிமயழன தன சினமழ
அனுபவம,கிளழப அடபபது மபழனற விஷயங்கடள
நடகச்சுடவமயழடு பவளிபபடுத்தினழர. பட்ட மனறத்தில்
பழல்ரழஜ் ஒரு பக்கமும, குயிலன மறுபக்கமும எதிரத்து
மபசினர. இருவருமம பழரடவக்கு சழதழரணமழய்
இருந்தழலும மபச்சில் பவடத்து தழக்குகினறனர.
இடடைமவடளயில் –லிமயழன-அமத தடலபடப (சினமழ
பழடைல்கள் இலக்கியமழகுமழ இல்டலயழ!) ரசிகரகளிடைம
பகழடுத்து அவரகளில் சிலடரயும மபசச்பசழல்லி,
அவற்டறயும தன தீரபபில் மகழடட்டு கழட்டயது
ரசிகரகடள கவரந்தது. நிகழ்ச்சி பனரண்டு மணிவடர
நீண்டும கூடை கூட்டைம கடலயழதது லிமயழனயின பவற்ற.
குறபபு:
லிமயழன, சினனபஜயந்த் இருவரின நிகழ்ச்சிகளும
ஏற்பழடு; நண்பர சியழரழ சுதரஸன.

சினனபஜயந்த்
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
கூட்டைத்டத கட்டபமபழடுவது எனபது சழதழரண
விஷயமில்டல. நிகழ்ச்சியில் பகழஞ்சம மபழரடத்தழலும
மக்கள் எழுந்து பவளிமய மபழவதும, விசிலடபபதுமழயும
இருபபழரகள்.
கூட்டைத்டத அமரடவக்கும வித்டத பதரிந்தவரகளில்
சினனபஜயந்தும ஒருவர.
மிமிக்ரி பசய்யமவண்ட சினனபஜயந்த தனனுடைன
படைவழமகழபி. எனபவடரயும அடழத்து வந்திருந்தழர.
சினன ஒரு கழல கட்டைத்தில் நடகச்சுடவயில் பகழடகட்ட
பறந்தவர. இடடையில் கழதல்,கழல்ஷீட் குளறுபட,
பகழஞ்சம மூரக்க குணம இவற்றழல் மசழடடை மபழய்
மறுபடயும ஃபீல்டுக்கு வந்திருபபவர.
மமடடைடயக் பகழடுத்துவிட்டைழல் மபழதும மனதர மூனறு
மணிமநரம சமழளித்துவிடுகிறழர. குடவத்திலும
அபபடத்தழன வழக்கமழன ரஜன,கமல்,டடைமனழசர
மிமிக்ரியுடைன, வழரியழர, நழகூர அனபழ பழடைல்கள் இவரது
ஸபபஷழலிட.

சினனயின இனபனழரு ஸபபஷழலிட்ட `சல்மபட்டைழ,
குல்ஃபழ’ எனறு அவர மபசும குஷழலழடன பழடஷ!
அதற்கு அவருக்மக அரத்தம பதரியழது. மமடடையில்
மிமிக்ரி பண்ணும மபழமத எம.ஜ.ஆர. பழடைலுக்கிடடையில்,
கீமழ அரங்கில் இறங்கி முதிய பபண்டண அரவடணபபு,
குழந்டதடயத் தூக்கி பகழஞ்சல் என அசத்துகிறழர.
சினன, தனக்கு மஹழட்டைல் ரூமதழன மவணும எனறு
கண்டஷன மபழடைவில்டல. அவருக்கு வந்த கூட்டைத்டத
பழரத்து மயங்கின இந்திய தூதுவர நழயர. மறுநழள்
சினனடய அடழத்து பழரட்ட பகழடுத்து பழரழட்டனது
சினனக்மக நமபமுடயழத அதிரச்சி. “சழர இந்த பழரழட்டடை
பசனடனக்கு கழல்மபழட்டு என மடனவியிடைம
பசழல்லுங்க. நழன பசழனனழ நமபமழட்டைழ!’’ எனறு சினன
அமபழசிடைடர டவத்து வீட்டல் மபர வழங்கிக் பகழண்டைழர.
எல்லழ வீட்டலும இமத நிலடமதழன மபழல!

கழத்தழட ரழமமூரத்தி
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
பசலவு மற்றும நடடைமுடற சிக்கல்கடள கருத்தில்
பகழண்டு, கழத்தழட மட்டுமம குடவத்திற்கு வந்திருந்தழர.
நழடைகத்தின பிற பழத்திரங்கடள குடவத்தில்
உள்ளவரகமள வழக்கம மபழல சிறபபழக பசய்தனர.
நழடைகம மழபபரும பவற்ற!
முபபது வருடை நழடைக அனுபவமும, 4500 முடற மமடடை
ஏறயவருமழன கழத்தழட பரழமப பரழமப சிமபிள்.
“எனக்பகனறு மஹழட்டைலில் ரூம மவணழம. நண்பரகள்
யழருடடைய வீட்டலழவது தங்கிக்பகழள்கிமறன. டசவ
சழபபழடு மபழதும’’ எனறு கூறவிட்டைழர.
கழத்தழட ஏற்கனமவ அபமரிக்கழ, துபழய், சிங்கபபூர
மபழனற நழடுகளுக்கும பசனறு நழடைகம
மபழட்டருக்கிறழர, இதுவடர `டவி’ யிலும 25 சீரியல்கள்
பசய்துவிட்டைழர. பழக்யம ரழமசழமியின அபபுசழமிசீதழபழட்ட சீரியலும, பஞ்சு-பட்டு –பீதழமபரம சீரியலும
மிகவும பிரபலம.
“எபமபழதும கழபமட நழடைகங்கள் தழனழ, சீரியஸ

நழடைகங்கள் மபழடைக்கூடைழதழ?’’ எனறு மகட்டைழல்,
சமீபத்தில் பழமமப சழணக்யழவுடைன மசரந்து அபபட
ஒனறு மபழட்மடைன. நழடைகம நல்லழருக்கு எனறு
ரசித்தவரகள் கடடைசியில் நல்லழதழன இருக்கு.
ஆனழல்,உனக்கு ஏன இபதல்லழம? எனறு
சபித்துவிட்டைனர, நழன எனன பசய்வது? எனகிறழர.
அவரிடைம மபசிக்பகழண்டருந்தமபழது குடவத்
அனுபவங்கள் பற்ற மகட்மடைன.
“அபமரிக்கழ, சிங்கபபூர எனறழல் நமமவரகள் நம
கலழச்சழரத்டத மறந்து அபபடமய அந்த நழட்டு
கலழச்சழரத்துடைன ஒனறப மபழய் விடுகினறனர. ஆனழல்
குடவத்தில் நமமவரகள்- நமமவரகளழகமவ இருபபது
ஆச்சரியமழயிருக்கிறது. இனனும பசழல்லபமபழனழல்
நமமூரின அவசர ஆரபபழட்டைங்களில், நழடைகம, நழட்டயம,
பஜன, சுமலழகம, பழட்டு, திருபபுகழ் எனறு நிடனத்து
பழரக்கக்கூடை மநரமில்டல’’
“ஆனழல், குடவத் குழந்டதகள் இவற்டற தவறழமல்
கற்றுக்பகழண்டருபபடத பழரக்குமமபழது சந்மதழஷம
எழுகிறது.
“நமமூரில் கழர பயணத்தில் `மவகமழப மபழ…. மவகமழப
மபழ’ எனறு விரட்டை மவண்டயிருக்கும. ஆனழல், இங்மக
`பமல்லபமபழங்கள்!’ எனறு பகஞ்ச மவண்டய நிலடம.
அந்த அளவிற்கு வழகனங்கள் பறக்கினறன. அதுவும 120

கி.மீ.க்கு மமல் பழய்ந்தழல் கழருக்குள் அபழய மணி
அடக்கிறது. அடத மகட்கும மபழமத நடுக்கம. ஆனழல்,
அவரகளுக்கு அது சகஜமழயிருக்கிறது.
“அடுத்து நழன முக்கியமழய் குறபபிடை மவண்டய விஷயம
ஹிந்தி வடை மழநிலத்தவர, பழகிஸதழன, பங்களழமதஷ
எனறு பபருமபழலும கடடைகளிலும பவளிமயயும
ஹிந்திதழன. ஹிந்தி பதரியழததழல் நழன மிகவும
சிரமபபட்டு விட்மடைன. அரபிக் பமழழி
படக்கழவிட்டைழலும பரவழயில்டல. அரபு நழடுகளில்
ஹிந்தி அவசியம பதரிந்து பகழண்டைழக மவண்டும
மபழலிருக்கிறது.
“நம அரசியல்வழதிகள் நமமவரகளின மீது பகழஞ்சம
கருடண கழட்டை மவண்டும. தமிழ்நழட்டற்கு
மவண்டுமழனழல் ஹிந்தி மதடவயில்லழமல் இருக்கலழம.
பவளிமய பசல்பவரகளுக்கு ஹிந்தி பரழமப பரழமப
மதடவ. அடத படக்கழமல் மபழனதில்
பவட்கபபடுகிமறன.’’
இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பழடு: சினமயழ அடமபபு.

ரவி தமிழ்வழணன
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
லண்டைன புத்தக கண்கழட்சி –அபமரிக்க பயணத்தின
இடடைமய மணிமமகடலப பிரசுர அதிபர ரவி
தமிழ்வழணன குடவத்திற்கும ஒரு விசிட் அடத்திருந்தழர.
மலனழ தமிழ்வழணன அளவிற்கு இவர தனடன
பவளிபபடுத்திக் பகழள்ளழவிட்டைழலும கூடை, மலனழவின
புகழும, நிழலும இவருக்கும பபரிதும டக பகழடுபபது
நிஜம.
மலனழப மபழல மமடடை மபச்சு அனுபவம ரவிக்கு
இல்டல. மரடமயழ எப.எம.-ல் நிகழ்ச்சிகள் தருவமதழடு
சரி, இருந்தும கூடை பதளிவழய், ஆணி அடத்தது மபழல ரவி
பவளிபபடுத்தின கருத்துக்களுக்கு குடவத்
தமிழரகளிடடைமய பலத்த வரமவற்பு!
`பரண்ட்டலனரஸ’ ஆங்கில புத்தக குழு சழரபில்
அளிக்கபபட்டை வரமவற்பில் ரவி சிறபபழக
உடரயழற்றனழர.
ரவி தமிழ்வழணன மபச்சின சில பகுதிகள்.

என அபபழ தமிழ்வழணனன மடறவிற்கு பிறகு
குடுமபமம கதிகலங்கி மபழயிற்று. ஓய்வு ஒழிச்சல்
இல்லழமல் உடழபபவரகள் அவடரப பழரத்து அவசியம
ஒரு பழடைம கற்றுக் பகழள்ள மவண்டும. மற்றவரகளுக்கு
மருத்துவ குறபபுகள் வழங்கின அவர. தனக்கு பநஞ்சு
வலி வந்த மபழது, டைழக்டைர பகழடுத்த எச்சரிக்டகடய
பபழருட்படுத்தவில்டல.
அடத அலட்சியபபடுத்தி உரிய சிகிச்டசயும ஓய்வும
எடுக்கழமல் உடழத்ததின விடளவு ஒரு இரண்டு நிமிடை
அவகழசத்தில் இறந்துப மபழனழர. அது அவருக்கு மரண
வயது இல்டல.
உடழபபும, கடுடமயழன முயற்சியும முனமனற்றத்திற்கு
முக்கியமதழன. ஆனழல், அடதவிடை முக்கியம நமது உடைல்,
நமது ஆமரழக்கியம. சுவர இருந்தழல்தழன சித்திரம வடரய
முடயும. உடைல் ஆமரழக்கியமதழன வளரச்சிக்கு உதவ
முடயும.
ஆடகயழல் கடும உடழபபழளிகமள …உங்கள் உடைல்
நலத்திற்கும மநரம ஒதுக்குங்கள்.
அதுமழதிரி பணம சமபழதிபபதற்கு மட்டுமனற
குடுமபத்திற்கும மடனவி, குழந்டதகளுக்கும மநரம
ஒதுக்குங்கள். பணம மட்டுமம மகிழ்ச்சிடய தந்துவிடை
முடயழது.
பபருமபழலழன குடுமபங்களில் கருத்து மவறுபழடுகள் வர

கழரணமம கணவன மடனவி சரிவர மபசிக்
பகழள்ளழததும, கலந்து மபசழததுமதழன. குடுமபத்தின
பிரச்சடனகடள அனறழடைம கலந்து மபசுங்கள். எந்த வித
மனஸதழபமழனழலும ஓடபமபழவது நிச்சயம.
அபபழவின மரணத்திற்குப பிறகு `கல்கண்டு’ இதடழ யழர
பழரத்துக் பகழள்வது, பதிபபகத்டத யழர பழரத்துக்
பகழள்வது எனகிற மகள்வி எழுந்தது. அபபழவின
பதழழிடல ஏற்று நடைத்தக்கூடய பக்குவம அபமபழது
எனக்மகழ, மலனழவிற்மகழ இல்டல.

இருந்தும கூடை மலனழவிடைம `கல்கண்டு’ பபழறுபபும,
பதிபபகம எனனடைமும ஒபபடடைக்கபபட்டைது. பதிபபக
பதழழில் பழரக்கழமல், மவறு பதழழிலுக்கு மபழயிருந்தழல்
நழங்கள் இனனும கூடை அதிகமழய் சமபழதித்திருக்கலழம.
ஆனழல், இதில் கிடடைக்கும திருபதியும, சந்மதழஷமும
மவறு பதழழிலில் கிடடைத்திருக்குமழ எனபது சந்மதகமம!
பதிபபக பபழறுபபு ஏற்று 22 வருடைங்களழகிறது. இதுவடர
அதற்கழக நழன வருத்தபபட்டைமத இல்டல.
சிலமபர விருதிற்கழக மட்டுமம எழுதுவர. சிலர
விருதிற்கழக மட்டுமம புத்தகங்கடள பதிபபிபபர.

ஆனழல், எங்கள் மநழக்கம எபமபழதுமம பழமர மக்களின
நலனதழன!
நல்ல விஷயங்கடள எளிடமயழய், சுடவயழய் புரியுமபட
பவளியிட்டு, சழதழரண மக்களிடைமும பகழண்டு மபழய்
மசரக்க மவண்டும எனபதில் உறுதியழக இருக்கிமறழம.
அதற்கழக விருதிற்கு நழங்கள் எதிரி எனறு அரத்தமல்ல.
பலவித விருதுகள் எங்கள் நூல்களுக்கும கிடடைத்துள்ளன.
“ட.வி’, இண்டைரபநட் தழக்கத்தினழலும கூடை
மணிமமகடலப பிரசுரம மசழரந்து மபழய் விடைவில்டல.
ஏறக்குடறய ஒனமறகழல் நழளிற்கு ஒரு புத்தகம வீதம
பவளியிட்டுக் பகழண்டுதழன இருக்கிறது.
இபபட பல விஷயங்கடள கூற வழசகரகடள
ஆச்சரியபபடுத்தினழர ரவி.

நடகர சரத்குமழர
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
திட்டைமிட்டு பசயல்படுத்தும கழரியங்கள் சில சமயம
நடைக்கழமல் மபழய்விடுவதுண்டு. சில கழரியங்கள்
தற்பசயலழய் தீரமழனக்கபபட்டு பிரமழதமழய் முடவதும
உண்டு.
குடவத்தில் நடைந்த நடகர சரத்குமழரின நிகழ்ச்சி அதற்கு
ஒரு உதழரணம.
மணிமமகடலப பிரசுரத்தின புத்தக கண்கழட்சிக்கழக
லண்டைன, அபமரிக்க எனரு பயணபபட்டருந்த அதன
அதிபர ரவி தமிழ்வழணன ஒரு நழள் எனக்கு மபழன
பண்ணி “குடவத்தில் ஒரு நழள் இறங்கி சுற்றப
பழரக்கணும. விசழ எடுக்க முடயுமழ?’’
உடைமன குடவத் இந்தியழ எக்மஸஞ்சின மழமனஜங்
டடைரக்டைரழன பரங்கசழமி அவரகளிடைம பசழல்லி ஏற்பழடு
பசய்து, அவர வந்து, திடீர நிகழ்ச்சிபயல்லழம டவத்மதழம.
குடவத்திலிருந்து அவர துபழய் பசல்வதழக இருந்தது.
அபமபழது மபச்சுவழக்கில் நடகர சரத்குமழர துபழயில்
இருக்கிறழர எனறழர. உடைன மூடளயில் ஒரு பபழற.

அந்த சமயம பரண்ட்டலனரஸ மூனறழம பழகம
தயழரித்துக் பகழண்டருந்மதன. அதன பவளியீட்டு
விழழவிற்கு அவடர அடழத்தழல் எனன எனறு மதழனற
“சரத்டத ஏற்பழடு பசய்து தர முடயுமழ?’’ எனறு ரவி
அவரகளிடைம மகட்மடைன.
அவரும சரத்குமழரிடைம எனடனப பற்ற பசழல்லி
அறமுகபபடுத்தினழர. சரத்குமழடர எனக்கு முனபின
அறமுகமில்டல. எனது புத்தகங்கள், பரண்ட்டலனரஸ-ன
பசயல்பழடுகடள ரவி பசழல்ல, அவருக்கு ஒரு
அபிபரழயம வந்திருக்க மவண்டும.
மபழனல் நழன அடழபபு விடுக்க,“எந்த மழதிரி நிகழ்ச்சி
நடைத்தப மபழகிறீரகள்? கமரசியல் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்
பகழள்வதில்டல எனபடத நழன ஒரு பகழள்டகயழகமவ
டவத்திருக்கிமறன’’ எனறழர. “இல்டல சழர. நழங்கள்
கமரசியலழக எதுவும பசய்வதில்டல, நிகழ்ச்சி மூலம
சமூக மசடவ மட்டுமம பசய்கிமறழம. உங்களது மததி
மவணும’’எனமறன.
அவரும சமமதித்து மழரச்சில் ஸவிட்சரலழந்து
படைபபிடபபுக்குப மபழகிமறன. அபமபழது டவத்துக்
பகழள்ளுங்கள் எனறழர. ஆனழல் அதற்குள் புத்தக மவடல
முடயவில்டல.
முடத்து அவடர அணுகலழம எனறு நிடனத்தமபழது
கழரகில் யுத்தம நடைந்தது. அந்த சமயம புத்தக பவளியீட்டு

விழழடவ கழரகில் யுத்த நிதிக்கழக அடமத்துவிடைலழம
எனறு சரத்திடைம மயழசடன பதரிவித்மதன.
அவரும சந்மதழஷத்துடைன ஏற்றுக்பகழண்டு,
பசனடனயிலும நிகழ்ச்சி முடந்து குடவத் வர மததி
பகழடுத்தழர.
குடவத்தில் பலவித அடமபபுக்களும கழரகில் நிதி திரட்ட
இந்திய தூதுவரிடைம பகழடுத்துக் பகழண்டருந்தன.
அபமபழது இந்திய தூதுவர,“கழரகில் நிதிக்கழக நிதி
திரட்டுமமபழது, நிகழ்ச்சி பசலவுகடள
குடறக்கமவண்டும. கடலநிகழ்ச்சிக்கழகவும
கடலஞரகளுக்கழகவும அதிகமழய் பசலவு பசய்தழல் பிறகு
மிச்சம எதுவுமிருக்கழது’’ எனறழர.
“சரத்குமழர பபரிய நடகரழயிற்மற-அவருக்கு பணம தர
மவணழமழ?’’ எனறழர.
“இல்டல சழர. எந்த வித பிரதிபலனும எதிரபழரக்கழமல்
தழன அவர வருகிறழர’’ எனறதும அவருக்கு ஆச்சரயம
தழங்கவில்டல. எங்களுக்குமதழன! சரத்குமழர பற்ற முனபு
அவ்வளவழக பதரியழததழல், பணம மநரழக
மகட்கழவிட்டைழலும, மவறு வழியில் நிடறய பசலவு
டவத்துவிடுவழமரழ எனகிற தயக்கம இருக்கமவ பசய்தது.
அமபழஸிடைர, “சரி, பரண்ட்டலனரஸ மூலம எவ்மளழ நிதி
தர முடயும?’’ எனறழர. “குடறந்தபட்சம ஒரு லட்சரூபழய்’’
எனமறழம. அதிலும அவருக்கு இனப அதிரச்சி.

கழரகில் நிதி பற்ற மபச மவண்ட அவர கூட்டன
மீட்டங்கில் பரண்ட்டலனரஸ புத்தகம மூலம
மமழகனதழஸ ஒரு லட்சம தருகிமறன எனறருக்கிறழர.
அதுமபழல மற்றவரகளும தரமுன வரலழம’’ எனறழர.
உடைமன இந்திய பதழழிலதிபரகளும,
அமசழசிமயஷனகளும மபழட்டபமபழட்டுக் பகழண்டு
தங்களது பங்டக லட்சக் கணக்கில் அறவித்து, ஒமர நழளில்
50 லட்சம ரூபழய் நிதி உறுதியழயிற்று.
(நழங்கள் வழக்கு பகழடுத்தது ஒரு லட்ச ரூபழய் தழன.
ஆனழல் பகழடுத்தமதழ மூனறு லட்சத்து எட்டைழயிரம
ரூபழய்.)
சரத்குமழர எதிரபழரத்தபட இல்லமவ இல்டல. ஒரு
சினமழக்கழரருக்கு மவண்டைழத பல குணங்களும அவரிடைம
உள்ளன.
முகத்து மநரழய் மபசுதல், சரியழன திட்டைமிடுதல், பிறர
பபழருளுக்கு ஆடசபடைழடம, எளிடம
கஷடைபடுபவரகளுக்கு உதவுதல், நழட்டுபபற்று எனறு
அவரிடைம பழரழட்டைபபடை மவண்டய அமசங்கள் ஏரழளம.
முனபின அறமுகமில்லழவிட்டைழலும கூடை, அவர எங்கள்
மமல் நமபிக்டக டவத்து அவமர டக்கட் வழங்கி வந்தழர.
அந்தத் பதழடகடய இங்கு வந்துதழன திருபபிக்
பகழடுத்மதழம.
அவர எந்தவித கண்டஷனும மபழடைழமல் பவளிமயயும

சரி, நிகழ்ச்சியிலும சரி மிகவும ஒத்துடழபபு தந்தழர.
சினமழவில் இருந்துமகூடை அவரிடைம எந்த பகட்டை
பழக்கமும இருபபதழய் பதரியவில்டல.
குடவத்தில் அவருக்கழக சழபபழடு, டக்கட், ரூம பசலவு
மட்டுமதழன எங்களுடடையது. சில மபர இருக்கிறழரகள்.
ஐஎஸடீ மபழன மபசிப மபசிமய நமடம
மபழண்டயழக்கிவிடுவழரகள்.
சரத்குமழர ஐஎஸடீ கழல் நிடறயமவ மபசினழர. ஆனழல்
அந்த பில்டல அவமர ஏற்றுக் பகழண்டைழர. அமத மழதிரி
பரச்மசஸ பண்ணினதிற்பகல்லழம அவமர பணம
பசலுத்தினழர.
கூலிங்கிளழஸ வழங்கின வடகயில், அவருக்கழக நழங்கள்
பத்தழயிரம ரூபழய் பசலுத்தியிருந்மதழம. அது கனக்கில்
விட்டுப மபழயிற்று. ஆனழல் அவர திருமபிபமபழய்
மூனறழமநழள் அவரது உறவினர மூலம அந்தத்
பதழடகடய எங்களிடைம ஒபபடடைத்துவிட்டைழர. ஆச்சரயம!
இபபடயும ஒரு சினமழக்கழரர!
கடடைகளுக்கு அடழத்துப மபழனமபழது பசனட்ரல்
வீடமயழ முஸதபழ,“உங்களுக்கு பசயின வழங்கி தமரன.
எந்த மழதிரி மவணும பசழல்லுங்கள்’’ எனக-“ஸழரி நழன
நடக அணிவதில்டல, மவணழம!’’ எனறழர.
“பரவழயில்டல உங்கள் மடனவிக்கு… பகழடுங்கள்!’’

“என மடனவியும நடக விருமபுவதில்டல!’’ எனறு
பசழல்லிவிட்டைழர. சரத்குமழரின அனடறய நிகழ்ச்சி
சூபபர ஹிட். குடவத் தமிழ் நிகழ்ச்சி வரலழற்றல் ரிகழரட்
ஏற்படுத்தி –இடைமினடமயழல் நூற்றுக்கணக்கழமனழர
திருமபிப மபழகுமபடயழயிற்று.
சரத்குமழருக்கு இருக்கும ரசிகரகள் வட்டைத்டத அனறு
புரிந்துக் பகழள்ள முடந்தது.
குடவத்தில் நழனகு நழட்கள் சரத்குமழர இருந்தழர.
அபபடயும கூடை யழருக்கும சலிக்கவில்டல. நண்பர
பபரியசழமி “ என பசழந்த பசலவில் இனனும ஒரு வழரம
இருங்கள்!’’ எனறு உருகின அளவிற்கு அவர
மபழகுமமபழது எல்மலழரிடைமும மசழகம தட்டயது நிஜம.

நடகர பஜயசங்கர
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
சிவரஞ்சன சிவழயும, நண்பர பசனட்ரல் வீடமயழ
முஸதபழவும குழந்டதகளுக்கழக கடலநிகழ்ச்சி நடைத்தப
மபழவதழகவும, அதில் கலந்துக் பகழள்ள சிறபபு
விருந்தினர யழடரயழவது ஏற்பழடு பசய்து தழருங்கள்
எனறனர.
அபமபழதுதழன நடகர பஜய்சங்கரின ஞழபகம வந்தது.
ஏற்கனமவ மவமறழரு நிகழ்ச்சிக்கு மவண்ட அவடர
அணுகியிருந்மதன. பஜய்யும சமமதித்திருந்தழர.
இமமுடற தமிழ்புத்தழண்டு நிகழ்ச்சியில் அவருக்கு
பழரழட்டுவிழழ எனறதும அவர உடைன ஒபபுக்
பகழண்டு,“துடணக்கு என மடனவிடயயும அடழத்து
வரலழமழ?’’ எனறழர.
“இல்டல சழர இது கமரசியல் நிகழ்ச்சியில்டல. பசலவு
எங்களழல் தழங்கமுடயழது’’ எனக “சரி…சரி அபபடனனழ
மவணழம!’’
“குடவத்திற்கு வருவடத முனனட்டு குடவத்திலுள்ள்
முக்கிய தமிழரகடள நழன பகளரவிக்க மவண்டும.

முனனனயில் இருக்கிற 10 மபரகடளச் பசழல்லுங்கள்’’
எனறழர.
“அபதல்லழம மவணழம சழர. நீங்கள் பபழது மனதர
யழடரயழவது சிலடர மட்டும பகளரவித்தழல், அது
நனறழக இருக்கழது. மற்றவரகள் உங்கள் மமல்
வருத்தபபடுவழரகள் எனறதும, “நீங்கள் எனக்கு ஒனறு
பசய்யுமமபழது பதிலுக்கு நழனும ஏதழவது பசய்ய
மவண்டைழமழ-இந்த பஜய் மற்றவரகளிலிருந்து
மவறுபட்டைவன எனறு கழட்டை மவணழமழ?’’ எனறழர.
பஜய்யிடைம பதழடைரபு பகழள்வதிமலழ, கலந்து
மபசுவதிமலழ எந்தவித கஷடைமும இல்டல. நிகழ்ச்சிக்கழன
பபளிசிட்ட மபழஸடைரகடள அவமர அங்கிருந்மத அடத்து
அனுபபிவிட்டைழர.
பஜய்சங்கர சிறபபுமலர ஒனறு தயழரித்து எடுத்து வந்தவர,
“நழன பமரஸிமஹழமிற்கு உதவ மவண்டும. இந்த
புத்தகங்கடள மக்களிடைம பகழடுத்து, அவரகள் தரும
பதழடகடய உண்டயலில் மபழடுங்கள். நழன ஒனறு
மசரந்து உதவி பண்ணலழம’’ எனறருந்தழர.
ஆனழல் அவரது மநரம சரியில்டல மபழலிருக்கிறது.
ஏரமபழரடலிருந்து அவர பவளிமய வரமவ ஒரு மணி
மநரமழயிற்று. எனனழயிற்று ஏன ஆடள கழமணழம எனறு
சந்மதகபபட்டு விசழரித்தமபழது“அவரழல் நடைக்க முடயழத அளவிற்கு டையரடைழக

இருக்கிறழர’’எனகிற தகவல் வர-பிறகு வீல் மசரில்
அமரத்தினர.
அடுத்த பகழஞ்ச மநரத்திமலமய அவர மயக்கமழகி மபச்சு
மூச்சில்லழமல்-மருத்துவமடனயில் மசரக்கபபட்டைது.
`மகழமழ’வில் இருந்த அவர தீவிர சிகிச்டசயழலும,
ரசிகரகளின பிரழரத்தடனயழலும மறுபிறபபு
எடுத்துள்ளழர.
அரசழங்க மருத்துவமடனயில் அவடர பழரக்க எபமபழதும
திரளழன கூட்டைம, நழனகழம நழள் அவர கண்திறந்த மபழது,
அவர ஒபபுக் பகழண்டை மகரள நிகழ்ச்சியும, இனனும
முடயவில்டல எனறு நிடனத்து “சீக்கிரம `பபட்’ லிருந்து
விடுபட்டு நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் பகழள்ளணும’’ எனறு
பசழல்லிக் பகழண்மடையிருந்தழர.
அவருக்கு முனமப உடைல்நலம சரியில்லழமல்
`அபபல்மலழவில்’ அட்மிட்டைழகி பகழஞ்சம சரியழனதும
குடவத் கிளமபினழரழம. வீட்டனர தடுத்துபபழரத்தும
மகட்கடல. “ஏற்கனமவ பகழடுத்த மததிடய
மழற்றக்கூடைழது. எக்கழரணம பகழண்டும ரசிகரகடள
ஏமழற்றமடடைய பசய்யக்கூடைழது’’ எனறு கிளமபி
வந்தழரழம.
மமழசமழன உடைல் நிடலயிலும கூடை, அவரது நல்ல
எண்ணம பழரழட்டைபபடை மவண்டய ஒனறுதழன. ஆனழல்
வந்த இடைத்தில் இபபடயழயிற்மற எனறு நிகழ்ச்சி

ஏற்பழட்டைழளரகளுக்கு கவடல. எனன பசய்வது, எபபட
அவடர பத்திரமழய் ஊருக்கு அனுபபுவது எனபதில்
குழபபம.
முழுவதும குணமழகழமல் அவடர ஆஸபத்ரியும ரிலீஸ
பசய்யழது. விமழனத்திலும பயணத்திற்கு
அனுமதிக்கமழட்டைழரகள். இந்த நிடலயில் இந்திய
தூதரகத்திலும, பசனடனயில் முதலடமச்சருக்கும தகவல்
பகழடுத்து உதவி மகழரபபட்டைது. பஜய்யின மகன டைழக்டைர
விஜய் வந்தழர.
பஜய்சங்கரின விருபபபட-அவர ஆஸபத்ரியில்
இருக்குமமபழமத, நிகழ்ச்சி நடைத்தபபட்டு அவரது உடைல்
நலமபபற பிரழத்தடனயும பசய்யபபட்டைது.
அவர மபச ஆரமபித்ததும, “திருமப நிகழ்ச்சி நடைத்துங்கள்.
எனக்கு உதவினவரகளுக்கு நனற பசழல்ல மவண்டும’’
எனறு வற்புறுத்தினழர. அவரது திருபதிக்கழக டைழக்டைரிடைம
அனுமதி பபற்று, அவர கிளமபும தினத்தில் பஜய்
பழரழட்டுவிழழ திருமப ஏற்பழடு பசய்யபபட்டைது.
ஆனழல், கடடைசி மநரத்தில் மறுபடயும அவரிடைம தளரச்சி,
மறுபடயும மயக்கம. எல்மலழருக்கும அதிரச்சியழயிற்று.
அவரது குடுமபத்தினர ஊரில் கவடலயில் இருக்க,
குடவத்திலிருந்து அவடர எபபடயும அடழத்துபமபழக
மவண்டும எனறு அவரது மகன மிகுந்த பிரயழடசபட்டைழர.

மூனறழம நழள் மீண்டும பஜய் `மறுபிறபபு’ எடுக்க விஜய்
தனது `ரிஸகில்’ அடழத்துப மபழய் அவடர
அபபல்மலழவில் அட்மிட் பண்ணி சிகிச்டசடய
பதழடைரமவதழன குடவத் தமிழரகளுக்கு நிமமதி.
பஜய்-ஜழலியழனவர எபபடமயழ அமரக்களமழய் நடைக்க
மவண்டய அவரது நிகழ்ச்சி-மவறு மழதிரி ஆகிவிட்டைதில்
அடனவருக்குமம தரமசங்கடைம. பசனடனக்கு பசனறதும
சில வழரங்களில் அவர இயற்டக எய்தியது குடவத்
தமிழரகளுக்கு மபரதிரச்சியழயிற்று.

கிமரஸிமமழகன
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
எஸ.வி.மசகருக்கு அடுத்தபடயழக நழடைக உலகில்
பவற்றக்களிபபில் இருக்கும கிமரஸிடய தன மனதனழக
(ஒத்டதக்கு ஒத்டதயழக) பழரக்க முடவதில்டல.
மமடடையில் அவர பிரதரசனம பசய்தழலும
பசய்யழவிட்டைழலும அவரினற அந்த குழு இல்டல.
மசகரின நழடைகத்தில் அவரதழன பிரதழனம. அவருக்கழகமவ
நழடைகம! ஆனழல் கிமரஸின குழுவில் அவருடைன மசரந்து
நழனடகந்து மபரகளும வந்தழக மவண்டும.
பழரதிகடல மனறத்திற்கு நழடைகமமபழடை குடவத் வந்த
மபழதும கூடை அவரகள் அபபடத்தழன. நழமனழ
பழலழஜமயழ தனயழக வர இயலழது. எங்களின
கதழபழத்திரங்கடள மவறு யழர பசய்தழலும சரியழக
இருக்கழது. அதனழல் எங்கள் ஐந்து மபருக்கு டக்கட் விசழ
எடுத்தழல் மட்டும வர இயலும எனறு விட்டைனர கறழரழய்.
அவரகள் ஜழலி டடைப எனறழலும கூடை, பகழடுக்கல்
வழங்கலில் பரழமப கறழர. பட்பஜட்டடை அனுசரித்து

நழனகு மபருக்கு மட்டுமம டக்கட் தர இயலும எனறதும,
“சரி பரவழயில்டல. பஞ்சபழண்டைவரகளழன எங்கடள
பிரிக்கும பஞ்சமழ பழதக பழி பழரதிகடல மனறத்துக்கு
மவண்டைழம. ஐந்தழவது நபருக்கும விசழ தழருங்கள். டக்கட்
நழங்கமள எடுத்துக் பகழள்கிமறழம’’ எனறழர.
பசழனன மழதிரிமய ஒமர குடுமபமழய் வருகினறனர.
பசயல்படுகினறனர. பழரதி கடலமனறத்தின துடண
தடலவி தன வீடைருகிமலமய இடைம பழரத்து, அவரகடள
தங்க டவத்திருந்தழர. அவரகள், தங்களுக்கு
மஹழட்டைல்தழன மவண்டும எனறு பிடவழதம
பிடக்கவில்டல. பரழமப யதழரத்தம!
கிமரஸி பழய்ஸ மஜழவியல் மட்டுமில்டல-பழகுமமபழது
ஒரு அனமயழனயம! வழழ்க்டகயில்
கவடலமயயில்லழததுமபழல பவளிமய எபமபழதும ஒரு
சழந்தம! கமுக்கம!.
அவரகளுக்குள் உள்ளுக்குள் எனன பிரச்சடனயிருந்தழலும
பவளிமய பதரிவதில்டல. எந்த விஷயத்திற்கும முகம
சுளிபபதில்டல. முரண்டு பண்ணுவதில்டல.
சழபபிடை அடழத்தழல் அபபடமய, பசழந்த வீட்டலிருபபது
மபழல டரழயர பனயனுடைன (பபரமுடைழஸ!) எழுந்து
வந்துவிடுவழரகள்.
சழபபிட்டு முடந்ததும, அவரவரகள் பழட்டற்கு மபழய்
ஹழயழய் தூக்கம!’’ எனன இபபட தூங்கறதுக்கழ குடவத்

வந்தீங்க?’’ எனறு மகட்டைழல், “இந்த மழதிரி தூக்கம
பசனடனயில் எங்மக கிடடைக்கிறது-எங்மக அதுக்கு மநரம!
சமபளத்மதழடு சழபபழடும தூக்கமும தந்திருக்கீங்கமள…
பரழமப நனற’’ எனறு சிரிக்கினறனர.
கிமரஸிக்கு பரச்மசஸிமலழ, ஊர சுற்றப பழரக்கணும
எனபதிமலழ பபரிய அளவில் `கிமரஸ’ இருபபதழய்
பதரியவில்டல. ஒவ்பவழரு பபழருடள பழரக்குமமபழது
நம ஊர பணத்திற்கு கணக்கு பழரத்து அவசியமழனடத
மட்டுமம பதழடுகினறனர.
அமத மழதிரி வழங்கின பபழருளிற்கு விடல ஸபழனசரின
தடலயில் கட்டுவதில்டல. அடனத்டதயும கணக்கில்
டவத்து நழடைக சமபளத்தில் கழித்து விடுகினறனர.
தள்ளியிருக்குமமபழது –ரிசரவ் டடைபபழக பதரிந்தழலும
பழகினபினபு பழரத்தழல்-கடமனனரகள்! மபச்சில்
நடகச்சுடவயுடைன, ஒரு மதழழடம, பிறரின
கருத்துக்களுக்கும கழதுபகழடுக்கும தனடம,
அடுத்தவரகளின மனம மகழணழதபட விஷயத்டத
பக்குவமழய் எடுத்துடரத்தல் எனரு இவரகளிடைம பல்
பளஸ பழயிண்ட்கள்!.
நழடைக ரிகரசலில், மலழக்கல் கடலஞரகள் தபபுபசய்தழலும
இவர மகழபபபடுவதில்டல. தபபழய் பண்ணுபவடர ஒரு
ஓரமழய் தள்ளிக் பகழண்டு மபழய், கட்டபிடத்து, குமபிட்டு,
தட்டக்பகழடுத்து, “இபபட இல்மலமமழ-இபபட

பண்ணணும!’’ எனறு கூலழக எடுத்துடரத்து பநகிழ
டவபபழர.
அவற்டற மீற மமடடையில் தவறு நடைந்தழலும
பபரிதுபடுத்துவதில்டல.
சிலடர அடழத்து வந்து நிகழ்ச்சி முடத்து
அனுபபுவதற்குள் மபழதும மபழதுபமனறழகிவிடும. புக்
பண்ணுமமபழது “எனடன அடழத்தழல் மபழது-மவறு
எதுவுமம மவண்டைழம’’ எனறு பசழல்லிவிட்டு, வந்தபினபு
பசலவுக்கு மமல் பசலவழக டவத்து, கழலி
பண்ணிவிடுபவரகள் உண்டு.
“ஆனழல் கிமரஸி அந்த ரகமில்டல. குடவத்தில்
எனறல்டல-பசனடனயில் அவரது வீட்டலும சரி, எனறும
அனபழன –கலபபடைமில்லழ பழசம! அந்த பபழய் கலக்கழத
மநசம பிடத்தமழன ஒனறு’’ எனறு உருகுகிறழர நிகழ்ச்சி
ஏற்பழட்டைழளரழன ஆனந்தி நடைரழஜனும, நடைரழஜனும.

சழலமன பழபடபயழ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
சழலமன பழபடபயழ அவரகளும கூடை குறுகிய கழல
இடடைபவளியில் மததி பகழடுத்து இரண்டு நழளில் திருமபி
மபழய்விட்டைழர. ஊரில் மவறு நிகழ்ச்சி இருந்ததழல்குடவத் உபசரிபடப முழுதழய் அனுபவிக்க முடயழமல்,
முழுதழய் சுற்றப பழரக்க முடயழமல் `கனவு மபழல ஊர
திருமப மவண்டயுள்ளமத’ எனறு வருத்தபபட்டைழர.
பட்டமனறத்டத எளிடமபபடுத்தி பழபபுலர ஆக்கினதில்
முதலிடைம இவருக்குண்டு. வயது, தடலமுடற வித்தியழசம
பழரக்கழமல், மதழமளழடு மதழள் அரவடணத்து மபசும
எளியவர.
பட்டமனறம எனபது இனபனழரு பணம பண்ணும
பதழழில் எனறு ஆகிவிட்டை இனடறய நிலவரத்தில், இவர
சற்று மழறுபட்டைவர. சினமழகழரரகளும சரி, பட்டமனற
கடலஞரகளும சரி ஓரிடைத்திற்கு மபழகிறழரகள் எனறழல்
மரட் மபசுமமபழது ஒரு நழள் நிகழ்ச்சி எனறழல் இவ்வளவு
–இரண்டு நழள் எனறழல் இவ்வளவு எனறு கறழரழக பணம
மபசிவிடுவழரகள்.

அதில் பழதி பதழடகடய அட்வழனசழக தந்தழல்தழன
அக்ரிபமனமடை மபழடுவழரகள். (நிகழ்ச்சிக்கு
அடழத்துவிட்டு பணம தரழமல் ஏமழற்றவிடைக்கூடைழது
எனகிற எச்சரிக்டக உணரவு)
ஆனழல் இவர பஜம. பரழமப டீசண்ட், மரட் விஷயத்தில்
பகடுபிட பண்ணவில்டல. பகழஞ்சங்கூடை
அலட்டைலில்லழமல் நிகழ்ச்சிடய ஏற்பழடு பசய்த திருமதி
ஆனந்தி நடைரழஜனன வீட்டமலமய தங்கினது மட்டுமனற,
மிகுந்த ஒத்துடழபபும தந்தழர.
அது மட்டுமனற மகமபகளில் தங்கியிருக்கும
பதழழிலழளரகளின தமிழ் ஆரவத்டத அறந்து,
அவரகளுக்கும வழய்பபு தரமவண்டும எனறு
அவரகளுக்கழகவும இனபனழரு பட்டமனறம நடைத்தவும
பசய்தழர.
அதற்கழக தனயழக பிரதிபலன எதுவும மகட்கவில்டல.
அதிலும பசழல்லபமபழனழல்-எந்த நிகழ்ச்சிக்கழக
வந்தழமரழ –அந்த நிகழ்ச்சிக்கு முதல் நழள்-இலவச நிகழ்ச்சி
நடைந்தது. அதில் ரசிகரகளுக்கும சந்மதழஷம
பதழழிலழளரகளுக்கும மிகுந்த மகிழ்ச்சி.
நழடைகம மபழலமவ –சழலமன பழபடபயழ நடுவரழக
இருக்க, மபச்சில் கலந்துக் பகழள்பவரகள் உள்ளூர
மபச்சழளரகள்! தடலபடப மட்டும சழலமன
தந்துவிட்டைழர. ரிகரசல்கூடை பழரக்கவில்டல.

பட்டமனற மபச்சழளரகள் மபழலமவ உள்ளூரவழசிகள்
மபச-சழலமன பழபடபயழ- நடகச்சுடவயுடைன மபசி
சமழளித்தழர. தனயழர ட.வியில் அவர தினசரி நிகழ்த்தும
உடர-கடைல் கடைந்து மக்கடள பசனறடடைவதில் அவருக்கு
பபருமிதம.
“தமிடழ பகழச்டசயழக –நடடைமுடற பழடஷயில்
மபசுகிறீரகமள…?’’ எனறு மகட்டைழல்“அதில் எனன தவறு? முனபபல்லழம தமிழ் எனறழமல
மழணவன அலறுவழன, ரழமழயணம, மகழபழரதம எனறு
பவகுஜன மக்களுக்கு எட்டைழத உயரத்தில்
டவத்திருந்தழரகள். அதனழல் தமிழ் வளரழமல், அதன
சிறபபு பவளிபபடைழமல் இருந்தது.
தமிழின சிறபடப எளிடமபபடுத்தி –அடமட்டை மக்களும
புரிந்துக் பகழள்ளும அளவில் மபசுவதழல் எல்மலழரும
ரசிக்கிறழரகள். பபழது ஜனத்திடைமும நழம பசழல்ல
விருமபும கருத்துக்கடள எளிதழய் பகழண்டு மபழய் மசரக்க
முடகிறது.
நழம எனன பசழல்கிமறழம. எனன கருத்துக்கடள
பசழல்கிமறழம எனபதுதழன முக்கியம. எபபட
பசழல்கிமறழம எனபது இரண்டைழம பட்சம’’ எனகிறழர
சிரித்தபட.
சழலமன பழபடபயழ, குடவத் இந்திய தூதரக அடமச்சர
கருபடபயழடவ சந்தித்து, பழந்தமிழ் குறத்து ஆழமழய்

விவழதிக்கவும பசய்தழர.
சழலமன, குடவத்திற்கு வருமமபழது விமழனத்தில் முதல்
வகுபபில் வந்தழர. “அதற்கு முனபு இரண்டைழம வகுபபில்
மட்டுமம பயணம பசய்திருந்த எனக்கு அந்த உபசரிபபும,
அணுகுமுடறயும வித்தியழசமழய் இருந்தது. அங்மக
மவட்டகட்ட இருந்த ஒமர ஆசழமி நழனதழன. கிரழமத்து
ஆள் எனறு எல்மலழரும வித்தியழசமழய் பழரத்தடத
எனனழலும உணர முடந்தது. அடைப மபழங்கபபழ –எனறு
நழனும மற்றவரகடள அலட்சியபபடுத்திவிட்மடைன’’
எனறு யதழரத்தமழய் பவகுளியழய் விவரித்தழர
பட்டமனறத்தழர. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பழடு ; பழரதிகடல
மனறம.

நடகர பநபமபழலியன
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
குடவத்தில் நூற்றுக்கு மமற்பட்டை இந்திய அடமபபுக்கள்
உள்ளன. இடவ ஒவ்பவழனறும நிகழ்ச்சி நடைத்த மவண்ட
ஸபழனசரகளுக்கழக மபழட்டப மபழடுவதழல் இங்மக
எபமபழதுமம ஸபழனசரகளுக்கு பஞ்சம.
இந்த நிடலயில் கடலஞரகளுக்கு பணம பகழடுத்து
அடழத்து வந்து நிகழ்ச்சி நடைத்துவது சமயத்தில்
அமசழசிமயஷனகளுக்கு சிரமமழயிருக்கும.
கடலஞரகள், மமடடையில் Perform பண்ணினழல் மட்டுமம
சனமழனம மபசுவழரகள். நிகழ்ச்சிக்குத் தடலடமதழங்க
வருபவரகளுக்கு சனமழனம அளிக்கபபடுவதில்டல.
வருபவரகளின டக்கட்-விசழ-மஹழட்டைல்-சழபபழடு-பரிசு
எனறு அதுமவ நல்லபதழடக வந்துவிடும.
பழரதி கடலமனறத்தில் அபமபழது தடலவரழக இருந்த
பசந்தமிழ் அரசுவும பசயலழளர சழக்ரடீசும
“பழரதிகடலமனறத்திற்கு நிதி திரட்டை கடல நிகழ்ச்சி
நடைத்தலழம எனறருக்கிமறழம. உங்களது பசல்வழக்கில்

சினமழ நட்சத்திரங்கடள ஏற்பழடு பசய்து தழருங்கள்’’
எனறு எனடன அணுகினர. (இது 1999).
நழனும விடுமுடறக்கு பசனடன வந்தமபழது,
அவரகளுக்கு மவண்ட பல நட்சத்திரங்கடளயும சந்தித்து
மபசிமனன. இவரகளின சினன பட்பஜட்டற்கு பிரபல
நட்சத்திரங்கள் ஒத்துவரவில்டல. சிலருக்கு மததியில்டல.
“சரி, கடல நிகழ்ச்சி மவணழம. சிறபபு விருந்தினரழக
யழடரயழவது ஏற்பழடு பசய்யுங்கள்” எனறனர.
அந்த மநரம (டசமபர-2) தனது பிறந்த நழளிற்கழக
குடுமபத்துடைன துபழய் பசல்லவிருந்த பநபமபழலியன
சிக்கினழர. அவர எனது நீண்டை நழள் குடுமப நண்பர.
அவரிடைம விபரம பசழல்லி “சனமழனம எதிரபழரக்கழமல்
வரணும. உங்கள் பிறந்த நழடள குடவத்தில் ரசிகரகளின
முனனடலயில் பகழண்டைழடைலழம! அதனபிறகு
அபபடமய நீங்கள் துபழய் பசல்லலழம’’ எனறதும
சமமதித்து வந்தழர.
இமத மழதிரி ஜனவரி 2000 பபழங்கல் விழழவிற்கு
வரதரழஜன –நித்தியழவின நழடைகத்டத ஏற்பழடு
பசய்துவிட்டு,“அதற்கு சிறபபு விருந்தினரழக டடைரக்டைர
பழரதிரழஜழ அவரகடள எபபடயழவது ஏற்பழடு பசய்து
பகழடுங்கள்’’ எனறு அவரகள் எனனடைம மகட்டைனர.
சரிபயனறு நண்பர வண்ணபபடை மயழகழ அவரகளிடைம
விபரம பசழல்லி, டடைரக்டைடர எபபடயழவது

சமமதிக்கடவத்து அடழத்து வர மவண்டயது உங்கள்
பபழறுபபு’’ எனமறன.
எனது மவண்டுமகழடள அவரழல் தட்டை முடயவில்டல.
பழரதிரழஜழவின மனநிடல அறந்து அவடர சமமதிக்க
டவத்து மயழகழ அடழத்து வந்தழர. அந்த விபரம மவறு
பக்கங்களில்..?
பநபமபழலியன நிச்சயம மயழக கழரரழகத்தழன
இருக்கமவண்டும. கடைல் கடைந்து வந்து பழரதிகடலமனற
மமடடையில் பிறந்த நழள் பகழண்டைழடுவது ஒரு பழக்யம
தழமன!
ஆஜழனுபழகுவழக இருந்தழலுமகூடை பநபஸிடைம
எபமபழதும புனனடக மழறழ முகம. சகஜமழகவும,
கிரழமத்து வழசடனயுடைனும மபசுவது அவரது சிறபபு.
சட்சட்படைன வரும மகழபம டமனஸபழயினட்.
அவர நடக்கர எனபதழல் அவரது சமுதழயத்தில் பபண்
பகழடுக்க பலரும முனவரழத விஷயம எனக்குத் பதரியும.
நடகன –நடடககள் பக்கம தழவி விட்டைழல் தங்கள்
பபண்ணின கதி எனனழவது எனகிற பயம.
அடதயும மீற கல்யழணம பசய்துக்பகழண்டைவர, “தழன
நடகனதழண்டைழ ஆனழ என மடனவிக்கு விசுவழசமழ
இருக்மகன. அவடள மகழரழணி மழதிரி வச்சிருக்மகன.
பழருங்க!’’ எனறு பநபஸ கழலடர தூக்கிவிட்டுக்

பகழள்வழர.
அது உண்டம. மது, மழது விஷயத்தில் அவர பரழமப
ஸடரிக்ட், பபண்களுக்கு மரியழடத பசலுத்துவது இவரது
சிறபபு.
இபமபழபதல்லழம சினமழ உலகம டைல்லடபபதழல்,
அடத நமபியிருக்கழமல் பிசினஸ வழியிலும
நட்சத்திரங்கள் இறங்கிவிடுவது சகஜமழகி இருக்கிறது.
பநபமபழலியனும அதற்கு விதிவிலக்கல்ல.
அவர குடவத் வந்தமபழது ரழஜழ எனும பிசினஸ நண்படர
அறமுகபபடுத்திமனன. பநபஸ அவடர பகட்டயழக
பிடத்துக்பகழண்டு-அடுத்த ஆறுமழதத்திமலமய
குடவத்தில் ஏற்றுமதிக்கு வியழபழர பதழடைரடப
ஏற்படுத்தியுள்ளனர.

படைல்லிகமணஷ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
நம நழட்டல் எபபட நூற்றுக்கணக்கில் கட்சிகள்
இருக்கினறனமவழ, அமத மழதிரி குடவத்திலும
நூற்றுக்கணக்கில் இந்திய அடமபபுக்கள் உள்ளன.
மயழசித்துப பழரத்தழல் அரபுநழட்டுக்குப பணம சமபழதிக்க
வந்மதழமழ இல்டல பபழழுது மபழக்கவழ எனறு சிலருக்கு
மதழனறும.
நமமூரில் திருமணம, மகழயில், பழரக், பீச் விமஷசங்கள்
எனறு பபழழுதுமபழக்க எத்தடனமயழ வழிகள் உள்ளன.
இங்மக ட.வி, வீடமயழடவ விட்டைழல் எபமபழதழவது
நடைக்கும கடல நிகழ்ச்சிகள் தழன குடுமபத்டதயும
நழட்டடையும விட்டுவிட்டு பழடலவனத்திற்கு
வந்திருக்கும பபருமபழலழன பதழழிலழளரகளுக்கு
வடகழல்!
அந்த அடபபடடையில் நிகழ்ச்சிகள் தர மபழட்டைழப மபழட்ட
தமிழரகளுக்கு மட்டும மூனறு அடமபபுக்கள் உள்ளன.
(மடலயழளிகளுக்கு 33 அமசழசிமயஷனகள்!)
மூனறு அடமபபுக்களிலும சமயத்தில் பனபமபழர

நடைபபதுண்டு. ஒரு அடமபபு நடகர ஒருவடர பகழண்டு
வந்துவிட்டைழல், அடுத்த அடமபபு அடதவிடை சிறபபழய்
மவறு ஏதழவது பசய்தழக மவண்டும –யழடரயழவது நழமும
அடழத்து வந்தழக மவண்டும எனறு களத்தில்
இறங்குவதுண்டு.
இந்த பனபமபழரில் சில நட்சத்திரங்களுக்கு மயழகம
அடபபதுண்டு. அபபட அதிரஷடைம பபற்றவரகளில்
படைல்லிகமணஷஷும, பவண்ணிற ஆடடை மூரத்தியும
உண்டு.
நழடைகங்கடளமய அவரகள் மறந்து சினமழவில் முழு
அளவில் ஈடுபட்டருக்கும சமயத்தில், பழரதி கடலமனறம
அவரகடள நழடைகம மபழடை அடழத்தது.
படைல்லிகமணஷஷும சரி எனறு ஒபபுக் பகழண்டு,
தனனடைமிருந்த படழய ஸகிரிபட்டடை அனுபபி தந்தழர.
அது இந்த கழலகட்டைத்திற்கு பழசழக இருந்தழலும கூடை,
குறுகிய கழல இடடைபவளியில் நழடைகம மபழடை மவண்டய
நிரபந்தத்தில் உள்ளூரில் ரிகரசல் நடைந்தது.
படைல்லிகமணஷஷும நழனடகந்து நழட்களுக்கு முனமப
வந்துவிட்டைழர. அவர வந்து ரிகரசல் பழரத்துக்
பகழண்டருந்தழர. பவ.ஆ.மூரத்தி தனக்கு ஷஷூட்டங்
இருக்கிறது எனறும பசழல்லி நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு நழள்
முனபுதழன வந்தழர.
நிகழ்ச்சிக்கு முனபு அவர பவளிமய சுற்றப பழரக்க

கிளமபினதில் கிடளமமட் ஒத்துக் பகழள்ளழமல் அவரது
பதழண்டடை கட்டக் பகழண்டைது. மூரத்தி எனறழமல –
ஏதழவது விமனழதமழய் ஓடச எழுபபுவழர –மமனரிசம
பண்ணுவழர எனறு எதிரபழரத்த ரசிகரகளுக்கு ஏமழற்றம.
விமனழத ஓடச மட்டுமில்டல-நழடைகத்தில் பசழற்ப
சமயமம தடலகழட்டும வசனத்டதக்கூடை அவரழல்
மபசமுடயழமல் மபழனது துரதிரஷடைம.(பழடைகரகள் எபபட
தங்கள் குரல்வளத்டத பழதுகழத்துக் பகழள்கிறழரகமளழ,
அதுமழதிரி கடலஞரகளும அவசியம பழதுகழத்துக்
பகழள்ளக்கூடைழமதழ)
பபரும பசலவுபண்ணி, நிகழ்ச்சி ஏற்பழடு பசய்கிறழரகள்.
ஏர டக்கட், மஹழட்டைல், சழபபழடு, கடலஞரகளுக்கு
சமபளம எனறு பகழடுத்து அடழத்து வருகிறழரகள்.
அபபடயிருக்கும மபழது கடலஞரகள், ரசிகரகளுக்கு
நிகழ்ச்சிகடள நனறழக தரமவண்டைழமழ? கடைல்கடைந்து
வழழும ரசிகரகடள ஏமழற்றலழமழ?
பவ.ஆ.மூரத்தி இயல்பில் நனறழக பழக்க்க்கூடயவர.
சகஜமழய் மபசுபவர. ஜழலி டடைப. ஆனழல் அந்த
பயணத்தின மபழது அவருக்கு எனன மநரந்தமதழ
பதரியவில்டல. பகழஞ்சம சலிபபு ஏற்படுமபட ஆயிற்று.
ரழசிபலனலும, மஜழசியத்திலும டகமதரந்தவரழன
மூரத்தியின ரழசி அபமபழது சரியில்டல மபழலும.

அனறு நழடைகமும அத்தடன மசழபிக்கவில்டல.
பழடலவன பிரமதசத்தில் நகரத்டத விட்டு பவகு
பதழடலவில் கழமபபில் தங்கி, மிகுந்த ஆரவத்துடைனும
சிரமத்துடைனும வண்டபபிடத்து நிகழ்ச்சிகு வந்த
பதழழிலழளரகளுக்கு பபருத்த ஏமழற்றம. இதற்கழகவழ
இத்தடன ஆரபபழட்டைம எனறு கல் எறயழத குடற.
நழடைகம சுமழர எனபடத உணரந்து படைல்லி மமழமனழ
ஆக்டங் பசய்து ரசிகரகடள குஷிபடுத்த முயனறழர.
படைல்லிகமணஷ பரழமப சழதழரணமழய்
கழட்சியளிக்கிறழர. மபச்சில் தமழஷ, ஈமகழ இல்டல.
நல்லவிதமழய் ஒத்துடழக்கிறழர.
லஞ்ச், டனனர பழரட்டகளில் மமழமனழ ஆக்டங் பண்ணி
பிரமழதமழய் கவரகிறழர கமலுக்கும தனக்கும உள்ள
பநருக்கத்டதயும, அவர தனனுடைன மபசும பழகும
விதத்டதயும அபபடமய நடத்துக் கழட்டுகிறழர. மனதர
மிமிக்ரி ட்ருப நடைத்தலழம. அந்த அளவிற்கு அசத்தல்.
பரச்மசஸ விஷயத்தில் ஒவ்பவழருவருக்கும
ஒவ்பவழருவித மடைஸட், கிமரஸி மமழகன பரச்மசஸில்
ஆரவம கழட்டுவதில்டல. ஆனழல் Ferro Rocher – மதங்கழய்
மசரத்த சழக்பலட் எனறழல் உயிடரவிடுவழர. “இந்த
சழக்பலட்டற்கு என பசழத்டதமய எழுதி தருமவன’’
எனபது அவர, ஆரகடனசர ஆனந்தி நடைரழஜனடைம
அடக்கும கபமனட்.

வரதரழஜன, தனக்கு மட்டும பபழருட்கள் வழங்கழமல்,
தனது நழடைக குழு உறுபபினர அடனவருக்கும பரிசுகள்
வழங்கி சுமந்துப மபழனழர. படைல்லிகமணஷ பகழஞ்சம
குடுமபபிரியர! தனது குடுமப அங்கத்தினரகளுக்கு
மவண்ட பபழருள்கள் வழங்குவதிமலமய அதிக ஆரவம
கழட்டனழர.
அந்த சமயம இந்திய சுதந்திர பபழனவிழழ நிகழ்ச்சியில்
கலந்துபகழள்ள மவண்ட சிவழஜகமணசடன இந்திய
தூதரகம அடழத்து வந்திருந்தது. அவடர மபழய் பழரக்க
மவண்டும எனறு படைல்லிக்கு விருபபம.சிவழஜயும
அடழத்தழரழம.
ஆனழலும படைல்லிக்கு தயக்கம இந்திய தூதரக
மரியழடதயில் வந்திருக்கும அவர கலந்துக் பகழள்ளும
நிகழ்ச்சியில் தழனும மபழனழல் அது சிவழஜக்கு
மரியழடதயழக இருக்கழது. அவர மூத்த கடலஞர. அங்மக
அவரதழன பிரதழனம. அந்த இடைத்தில் நழனும மபழய்ரசிகரகளில் சிலரது கவனம எனபக்கம திருமபினழல் அது
நனறழக இருக்கழது எனறு ஒதுங்கினழர.
பிறகு எல்லழரும எடுத்துச் பசழல்லமவ- சிவழஜடய
சந்தித்து ஆசிபபற்று மகிழ்ந்தழர.

இலக்கியவழதிகள்
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
குடவத்திற்கு வந்து மவடலக்கு மசரந்ததுமம கல்கி
ஆசிரியர எனனடைம “குடவத் சிறபபிதழ் தயழரித்து தர
முடயுமழ?’’ எனறு மகட்டைழர. பபருடமயுடைன `கல்கி’
குடவத் சிறபபிதழ் தயழரித்துக் பகழடுத்மதன.
அதன பிறகு குமுதத்தில் குடவத் மவடலவழய்பபு பற்ற
எழுதுமபட அபமபழது ஆசிரியர பபழறுபபிலிருந்த
எழுத்தழளர சுஜழதழ அவரகள் பசழனனழர. எழுதிமனன.
தினத்தந்தியில் குடவத் மவடலவழய்பபு –வழழ்க்டக
முடறடய பற்ற பதழடைரழக எழுதச் பசழனனழரகள்.
`பழடலவன பசழரக்கம’ என பதழடைரழய் எழுதிமனன.
அடத மணிமமகடல பிரசுரம புத்தகமழக்கி “இது மவடல
வழய்பபுக்கழக அரபுநழடுகளுக்கு பசல்பவரகளுக்கு
வழிகழட்டயழக இருக்கிறது. இது பவளிமய
வரமவண்டும.’’ எனறழர.
அபபுத்தகத்டத பவளிபபடுத்த மவண்ட மணிமமகடல
பிரசுரம, பசனடன மியூசிக் அகழடைமி மினஹழலில்
பவளியீட்டு விழழ ஏற்பழடு பசய்திருந்தது. அமரர ஆசிரியர

மணியன முதல் மழலன, எஸ.வி.மசகர, மலனழ,
சத்யமூரத்தி எனறு பலரும அவ்விழழவில் கலந்துபகழண்டு
மபசினர.
ஆசிரியர சழவி அவரகள் உடைல் நல குடறவழல் வர
இயலவில்டல. எனது எழுத்திற்கு பவளிச்சம மபழட்டு
தந்த தினமலர அந்துமணி மமடடைக்கு வரழமல்
வழசகரகமளழடு ஐக்கியமழகி இருந்தழர. அவர எபமபழதும
அபபடதழன.
அந்த நிகழ்ச்சிக்குக் கிடடைத்த வரமவற்டப பழரத்த
மணிமமகடல பிரசுர ரவி தமிழ்வழணன வியந்து “இபத
அரங்கிலும பவளிமயயும பல பவளியீட்டு விழழக்கள்
நழங்கள் நடைத்தியிருக்கிமறழம. உங்களழல் மட்டும எபபட
இந்த அளவிற்குக் கூட்டைத்டத திரட்டை முடகிறது?’’ எனறு
பழரழட்டனது இதமழன விஷயம.
எல்லழமம நண்பரகள் கூட்டைம வந்தவரகள் எனக்கழக
எனறு பசழல்லிவிடை முடயழது. பலவித வி.ஐ.பி களும
மபசுகிறழரகள் எனுமமபழது அவரகடள பழரக்கவும
வருவது இயல்புதழமன! அடுத்து பரண்டைடலனரஸ புத்தக
பவளியீடு நழரதகழன சபழவில் நடைந்தமபழதும கூடை
அபபடத்தழன.அரங்குகள் பவளிமயயும கூட்டைம!
ஒரு நிகழ்ச்சி நடைத்தும மபழது சுமமழனனழலும ஒபபுக்கு
அடழபபிதழ் அனுபபிவிட்டு இருந்துவிடைழமல் –திருமப
மநரிலும மபழனலும ஞழபகபடுத்துவது அவசியமழக

இருக்கிறது. இது அவசர உலகம. அனறழடை
தடலவலிகளுக்கிடடைமய நிகழ்ச்சிடய ஞழபகபடுத்துதல்
மவண்டும.
குடவத்தில் –எபமபழதும சினமழகழரரகடள மட்டுமதழன
அடழக்கணுமழ- இலக்கியவழதிகடள அடழக்கலழமம
எனறு அனறு துடண தடலவியழக இருந்த திருமதி
ஆனந்தி நடைரழஜன அவரகளிடைம பதரிவித்மதன.
“யழடர அடழக்கலழம –நீங்கமள ஏற்பழடு
பசய்யுங்கள்’’எனறழர. சில பபயரகடளச் பசழல்ல,
எழுத்தழளர சுஜழதழ, மலனழதமிழ்வழணன, சிவசங்கரிஓக்மக ஒவ்பவழருவரழக அடழக்கலழம எனறனர.

சரிபயனறு சுஜழதழ அவரகளிடைம மபசிமனன. அவர
சமமதம பதரிவித்தழர. ஆனழல் ஆறுமழதம கழித்து
அபமரிக்கழ பசல்லும வழியில் வருகிமறன எனறழர.
மலனழவிற்கும அபமபழது வரமுடயவில்டல.
சிவசங்கரி அவரகடள அறமுகபபடுத்தி அவரும
சமமதித்து, பழரதிகடல மனறத்தில் நிகழ்ச்சி
ஏற்பழடைழயிற்று.
சிவசங்கரி “நழன இந்திய விமழன சரவீஸில்தழன
வருமவன.’’ எனறு கூடைமவ தனது `இலக்கிய –இந்திய
ஒருடமபழடு’ புத்தகத்டத நிடறய பகழண்டு வந்து குடவத்
வழசகரகளிடைம விநிமயழகித்துக் பகழண்டைழர.

ரழணி ஆசிரியர அ.மழ.சழமி அவரகள் ஏற்கனமவ ஒரு
முடற அரசழங்க அடழபபின பபயரில் குடவத் வந்து –
பிரமழதமழய் பதழடைர எழுதி புத்தகமும மபழட்டருந்தழர.
இரண்டைழம முடறயழக அவர –கவிஞர டவரமுத்துடவயும
அடழத்து வந்து, பழரதிகடல மனற நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்
பகழண்டு மபசினழர.
ஆசிரியர சழமி அவரகள் பரழமப யதழரத்தம வயதிற்கும
மீறன சுறுசுறுபபு. மவகம, கலகலபபு அவரது சிறபபு .
நிகழ்ச்சி முடந்ததும ஊருக்கு திருமபிவிடைழமல் மமலும
இரண்டு நழட்கள் இருந்து குடவத்டத சுற்றப பழரத்துபழடலவன பகுதியிலிருக்கும பதழழிலழளர மகமபகளுக்கு
விஜயம பசய்து அவரகளுடைன கலந்து மபசினது அவருக்கு
மமலும சிறபபு மசரத்தது.

நடடககள்
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
கடலநிகழ்ச்சிக்கழக நட்சத்திரங்கள் வருமமபழது,
நடடககளுக்கு விசழ எடுபபதில் எபமபழதுமம
பிரச்சடனதழன. நடடககளுக்கு முனபபல்லழம விசழ
கிடடைபபதில்டல. இபமபழது பகழஞ்சம
தளரத்தியிருபபதழகமவ பதரிகிறது.
தமிடழப பபழறுத்தவடர முதன முதலில் விசழபபற்ற
நடடக எனகிற பபருடமடய தட்டச் பசல்பவர நித்யழ.
வரதரழஜனுடைன நழடைகம மபழடை வந்து நழடைக
கதழபழத்திரமழக அசத்தினது மட்டுமினற ஒரு சமகழதரி
எனகிற மழதிரியழன உணரடவ ஏற்படுத்திச் பசனற
பபருடமயும அவருக்குண்டு.
பழரதிகடல மனறத்திற்கழக நழடைகம நடக்க வந்த
இருமுடறயுமம அவர சழந்தம. முதல் முடற திருமதி
ஆனந்தி நடைரழஜனன வீட்டமலமய தங்கி, ரிகரசல் பழரத்து,
குடுமபமழக ஐக்கியமழகி திருமபிப மபழகும மபழது கண்
கலங்கினவர.
பபழதுவழக நடடககளிடைம அதுவும தமிழ் நடடககளிடைம

ஒரு பகட்டை பழக்கம –யழரழவது மழட்டனழல் மபசி-குலவிபபரிய அளவில் பரச்மசஸ பண்ணி அண்ணழரின பரடஸ
கழலி பண்ணிவிடுவழரகள் –எனபழரகள்.
நித்யழ இதற்கு விதிவிலக்கு எனகிறழர பசனட்ரல் வீடமயழ
அதிபரழன முஸதபழ குடவத்தில் வீடமயழ சிடயில்
முதலிடைத்திலிருக்கும பசனட்ரல் வீடமயழடவ, விசிட்
பசய்யழத கடலஞரகமள இல்டல எனலழம.
தமிழில் ஆரமபித்த ஹிந்திவடர அடனவடரயும
வரவடழத்து, உபசரித்து, பரிசளித்து அசத்துவது
முஸதபழவின சிறபபு, வரதரழஜன நித்யழடவ
பரச்மசஸிற்கழக அடழத்துச் பசனறுள்ள முஸதபழ
“இவரகடள கடடைகளுக்கு அடழத்துச் பசல்வதில் எனக்கு
பயமம இல்டல’’ எனகிறழர. “இவரகள் இருவருமம
நிடறய பபழருட்கள் வழங்குவழரகள். ஆனழல்
அதற்குண்டைழன பில்டல இவரகமள
பசலுத்திவிடுகிறழரகள்.
பரச்மசஸிற்கழக எவ்வளவு பணம மழற்ற எடுத்து
வருகிறழரகமளழ, அதற்குமமல் பபழருட்கள் வழங்க
இவரகள் ஆடசபபடுவதில்டல.
அமத மழதிரி இருவரின அணுகுமுடறயும, பக்குவமழன
மபச்சும பழரழட்டைபபடை மவண்டய ஒனறு.
ஒரு விஷயத்டத மறுபபதிலுமகூடை எதிரழளியின மனம
மகழணழமல், புனமுறுவலுடைன பதிலளிக்கும பக்குவத்டத

இவரகளிடைம கற்றுக் பகழள்ள மவண்டும.
அமத மழதிரி கடலஞரகள் எனகிற நிடலக்கும
அபபழற்பட்டு சினனச் சினன கழரியங்களிலும கவனம
பசலுத்தி ரசிகரகளின நட்புக்கு மரியழடத பசலுத்தி
தங்களழல் முடந்த அளவில் அவரகளுக்கு உதவுவதிலும
வல்லவரகள்.
தமிடழ பபழறுத்தவடர முதனமுதலில் நடடககடள
அடழத்து வந்து `ஸடைழர பநட்’டடை பசளத் இந்தியன
கல்ச்சுரல் பசழடசட்ட நடைத்திற்று.
அதில் சினனபஜயந்த், கஸதூரி, மமஹஸவரி கலந்துக்
பகழண்டைனர. மமடடையில் கஸதூரியின குடழவழன
மபச்சும சரி, உடடையும, நழட்டயமும சரி கவரச்சி.
மமகஸவரி பரழமப அடைக்கம.
நடடககடள அடழத்து வருமமபழது உள்ள பபரிய
சங்கடைம அவரகளுக்குத் துடணயழக வரும தழய்குலங்கள்.
சிலர சழது, நடடககள் சுமமழயிருக்க, சில தழய்குலங்கள்
தழலித்து விடுவதுண்டு. நடடககடளவிடை இவரகடள
கவனக்கமவ அதிக பசலவு பசய்ய மவண்டவரும.
மமகஸவரியின தழய் இயல்பழகமவ இருக்கிறழர எனகிறழர
முஸதபழ. “இதற்கு முனபபல்லழம ஸ்ரீமதவியுடைனும
மமகஸவரியுடைனும பலநழடுகளுக்கு பசனறருக்கிமறன.
அபமபழபதல்லழம ஏரமபழரட்டலிருந்து மநரழய்

மஹழட்டைல் –அங்கிருந்து நிகழ்ச்சி-பிறகு மஹழட்டைல் –
மறுபடயும ஏரமபழரட் எனறு பறந்துவிடுமவழம.
குடவத்தில் எங்களுக்கு புது அனுபவம எனறு மஹியின
தழய் உருகினழர. “கடடைவீதிக்கு அடழத்துப மபழவது,
சுற்றக் கழட்டுவது எனறு அனமயழனயத்துடைன எபமபழதும
கூடைமவ இருந்து கவனத்துக் பகழள்வது
பநகிழடவக்கிறது. இன அடுத்த முடற அடழக்குமமபழது
மஹழட்டைலுக்கழக அநழவசிய பசலவு பசய்யழமல்
எங்களுக்கு நண்பரகளின வீடுகளிமலமய ஏற்பழடு
பசய்யுங்கள். பணவிஷயத்திலும கூடை நழங்கள் கறழர
இல்டல’’ எனறு அவர பசழனனது ஆச்சரயமழன விஷயம.
நடடக கஸதூரிடய பபழறுத்தவடர அவர பவகு ஜழலி
டடைப பரழமப மசழஷியல் –மதழமளழடு மதழள் மசரத்து
பழகழத குடற. யழடரயும எளிதழய் நட்பழக்கிக்
பகழள்வதழமலழ எனனமவழ அவரழல் `டடைம’
பமயினபடையின பண்ண முடவதில்டல.
லஞ்ச, டனனர அல்லது எந்த பமரழகிரழம தீரமழனத்தழலும
குறத்த மநரத்தில் அவரழல் வரமுடவதில்டல. யழரழவது
நட்புடைன அடழத்தழல், அவடர பிடத்துவிட்டைழல் ஹழய்…
எனறுச் பசழல்லி அவருடைன மசரந்து மபழய் சுற்றவரும
அஞ்சழத துணிச்சல் அவருக்கு.
நிகழ்ச்சி ஏற்பழட்டைழளரழன டைழக்டைர லதழவின பழரடவயில்
மமஹஸவரி பஜம. சழதுவழக குடுமபப பபண்ணழக அவர

அடனவடரயும கவரகிறழர. மநரம தவறழடம, மபச்சிலும
பசயலிலும வியக்க டவக்கும அளவில் பண்பழடு
கழக்கிறழர.
கடல நிகழ்ச்சி முடந்து, கிஃபட் வழங்கி தந்த மபழது கூடை
மமஹஸவரியும சரி, அவரது அமமழவும சரி, “எதுக்கு
இபதல்லழம? அதழன சமபளம பகழடுத்துவிட்டீரகள்.
நனறழக கவனத்துக் பகழள்கிறீரகள்…!’’ எனறு
மறுத்தழரகள்.
அடுத்தமுடற நிகழ்ச்சிக்கழக மபசினமபழது “உங்களுடைன
நனறழக பழகியழயிற்று. அதனழல் அட்வழனபஸல்லழம
மவணழம. நிகழ்ச்சிடயத் தீரமழனத்து மததிடயச்
பசழல்லுங்கள் மபழதும வருகிமறழம.’’ எனறழரகள்
பபருந்தனடமயுடைன.
இந்தியன வுமனஸ லீக் எனும மகரள பபண்கடள
பகழண்டை அடமபபு குடவத்தில் இயங்கி வருகினறது. பல
பிரச்சடனகளழலும பழதுக்கபபட்டு, துனபுறுத்தபபட்டு,
அடடைக்கலமில்லழமல் அவதிபடும
`ஹவுஸபமயிட்’களுக்கு சழபபழடு, துணிமணி அவரகள்
ஊருக்கு திருமபிப மபழக டக்கட் எனறு இவரகள் உதவி
வருகினறனர.
இதற்கு நிதிதிரட்டை மவண்ட இந்த அடமபபு வருடைம
இரண்டுமுடற மமளழக்களும, எக்ஸிபிஷனகளும
நடைத்துவதுண்டு. அதில் பிரதழனமழய் அங்கம வகிபபது

நடடக மரவதி.
அறக்கட்டைடள எனபதழலும, பிறருக்கு உதவுவதற்கழக
எனபதழலும மரவதி பணம எதுவும பபறழமல்
இலவசமழகமவ வந்துப மபழகிறழர. தழன மட்டுமனற
தனனுடைன சுகழசின, சுகனயழ, மபழனமறழடரயும
அடழத்து வந்து நிகழ்ச்சிகளுக்குத் தடலடம தழங்கி, நிதி
திரட்ட தந்துவிட்டு பசல்வடத வழக்கமழய்
பகழண்டருக்கிறழர.
இவரகள், தங்குவது ஐந்து நட்சத்திர மஹழட்டைல்
எனறழலுமகூடை பரழமப சிமபிள். கமரசியலழக
கடடைகளுக்மகழ நிகழ்ச்சிகளுக்மகழ ஒபபுக்
பகழள்வதில்டல. நடடக எனகிற கவரச்சிடய
மூலதனமழக்கி ரசிகரகடள மயக்கி கிடடைத்தவடர லழபம
எனறு பழகுவதில்டல. மரவதி சுகழசின இருவருக்குமம
அடபபடடையில் உதவும குணமும, சமூக மசடவயில்
நழட்டைமும இருபபது பழரழட்டைபபடை மவண்டய விஷயம.
முதல்முடற சுகழசின வந்து பசனறமபழது ஊரிலிருந்து
அடழத்து வரபபட்டு ஏமழற்றபபடும
ஹவுஸபமயிட்கடள பற்ற ஊரில் எழுச்சி ஏற்படுத்த
மவண்ட சுகழசின அறக்டககள் பகழடுக்க-அது குடவத்
இந்திய தூதரகம வடர பிரச்சடனயழக்கபபட்டைது.
இந்த மழதிரி ஏமழற்றங்கள் நடைக்கழமலிருக்க மவண்ட
இந்தியழவிலிருந்து ஹவுஸபமயிட்கடள

அனுபபுவதிற்குத் தற்கழலிக தடடை
விதிக்கபபட்டருபபதழக தகவல்.

தமிழகத்திற்கு பபருடம மசரக்கும –என.ஆர.சமபத்
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
`இந்தியழ ஏடழநழடு, ஏடழகள் நிடறந்த நழடு’ எனகிற
மழதிரியழன அபிபரழயம உலக அளவில் பரவியிருபபது
மறுக்க முடயழத உண்டம.
ஆனழல் உலகின பல பழகங்களிலும இந்தியரகள்
பபருமளவில் பதழழிலிலும, பிசினஸிலும, பபரிய
பதவியிலும பகழடகட்ட பறக்கினறனர. குடவத்டத
எடுத்துக்பகழண்டைழல் எழுபது சதவிகித பதழழில்கள்
இந்தியரகளழல் நிரவகிக்கபபடுகினறன.
இதில் தமிழகத்துக்கு பபருடம மசரபபவரகள்
பலருமுண்டு. அந்த மழதிரி பபருடம மசரபபவரகளில்
திரு.என.ஆர.சமபத்தும ஒருவர.
இவர குடவத் இந்தியழ இனடைரமநஷனல் எக்ஸமஸஞ்ச்
கமபபனயின பஜனரல் மழமனஜர குடவத்திலிருந்து
ஆயிரம மகழடக்கு மமல் இந்தியழவிற்கு அந்நிய
பசலழவணி கிடடைக்கிறது. அதில் பபருமபகுதி
இவரகளின மூலமம அனுபபபபடுகிறது.
யழரழக இருந்தழலும, எந்த ஒரு பபரிய பதவிக்கும எளிதழய்

வந்துவிடுவதில்டல. ஒவ்பவழருவருடடைய பவற்றக்குப
பினனலும கடுடமயழன உடழபபும, திறடமயும நிச்சயம
இருக்கும இவரும அதற்கு விதிவிலக்கல்ல.
பசனடனடயச் மசரந்த இவர இந்து திமயழமலழஜகல்
உயரநிடலப பள்ளியில் படத்தவர. கடுடமயழன
சட்டைதிட்டைம, பநறமுடறகள், ஒற்றுடம, மநரடம,
நழட்டுபபற்று, இடறபற்று, தியழக மனபபழனடம,
பிறரிடைம அனபு பசலுத்துதல், கடன உடழபபு, சமுதழய
மசடவ மபழனற விஷயங்கடள பள்ளி தனக்கு கற்றுத்
தந்தது எனறு பபருடமபபடுகிறழர திரு.சமபத்.
பத்துவயதிமலமய தந்டதடய இழந்த இவடர, இவரது
தழத்தழவும பிரபல வக்கீலுமழன
என.சி.விஜயரழகவழச்சழரியழர எடுத்து வளரத்திருக்கிறழர.
தழத்தழவின பரழமரிபபில் சமபத் சிறந்த மழணவனழக
மட்டுமினற, பகழள்டக வீரனழகவும வளர
முடந்தது.“எனது பவற்றகளும, சழதடனகள் எல்லழமம
எனது தழத்தழவழல் கிடடைத்தடவமய ‘’ எனறு சமபத்
உருகுகிறழர.
லமயழலழவில் எம.கழம.முடத்து அங்மகமய பலக்ச்சரரழக
பணியில் மசந்தழர. அந்த சமயம வங்கி மதரவு எழுதி
பரமபஷனரி ஆபீசரழக ஸமடைட் பழங்கில் மசரந்தழர. 37
வருடைம SBI யில் சரவீஸ பழரத்திருக்கிற சமபத்தின
விருபபமழன சபபஜட் –NRI பற்றயது. இந்தியழவில்

ஒனபது மழநிலங்களில் பணிபுரிந்திருக்கிற சமபத் –
உலகின பல பழகங்களுக்கும பயணம பசய்து NRI
பத்திரங்கடள மழரக்கட் பண்ணியிருக்கிறழர.
NRI சரவீஸில் அவரது நட்பழன அணுகுமுடறயும,
பிரச்டனகடள சுமுகமழய் தீரத்து டவக்கும திறடமயும
வங்கிக்கு பலவிதங்களில் உதவியிருக்கினறன.

சமபத், இந்தியழவில் பலவித பயிற்சிகளும பபற்றதுடைன
பஜரமன BHF மபங்கில் சிறபபு பயிற்சியும பபற்றுள்ளழர.
இவர கடடைசியழக மபங்க் ஆபிசரகளுக்கு முக்கியமழன
பயிற்சி ஸதழபனமழக இருக்கும ஸமடைட்பழங்க் ஸடைழஃப
கழமலஜல் பிரினஸிபழலழக இருந்திருக்கிறழர.
“ஸமடைட்பழங்கில் எனது பயிற்சியும, பபற்ற அனுபவமும
எனடன பதழழில் ரீதியழக சிறந்த ஒரு மபங்கரழக
ஆக்கியிருக்கிறது.ஸமடைட் பழங்க் மூலம கடன உடழபபு,
மநரடம,நழணயம, டீம ஓரக் மபழனறவற்டற
கற்றுக்பகழண்டருக்கிமறன’’ எனகிறழர சமபத்
பபருடமயுடைன.
குடவத்தில் 1982 முதல் 5 வருடைங்கள் இமத கமபபனயில்

பணிபுரிந்திருக்கிற சமபத் இபமபழது குடவத் இந்தியழ
எக்மஸக்சின தடலடமப பபழறுபடப ஏற்றுஇந்தியரகளுக்கு சிறந்த சரவீஸ பகழடுபபதற்கு பலவித
திட்டைங்கடளயும பசயல்படுத்தி வருகிறழர.
எந்த ஒரு பவற்றக்கும டீம ஓரக் மதடவ எனது சக
ஊழியரகளும எனக்கு பபருமளவில் ஒத்துடழபபு
தருகினறனர.
சமபத்தின மடனவி திருமதி மழலினயும இந்தியன
ஓவரசீஸ மபங்கில் 15 வருடைங்கள் ஆபீஸரழக பணிபுரிந்து
குடுமபத்டத கவனக்கமவண்ட விடுபபு பபற்றவர. மகன
அரவிந்த் முமடபயில் படத்து வருகிறழர.
சமபத்திற்கு பக்க பலமழயிருக்கும மழலின, இடசயில்
அதிக நழட்டைமுள்ளவர.
சமபத்தின பபழழுமபழக்கு, இந்தியன மற்றும பவஸடைரன
மியூசிக், சுற்றலழ பசல்லுதல், மழமனஜ்பமண்ட்
சமபந்தமழன புத்தகங்கள் படத்தல்.
பசழந்த திறடமயுடைன, மனதமநயம வளரத்து இந்திய
சமுதழயத்திற்கு உதவி பசய்து, அதனமூலம நமபிக்டக
ஏற்படுத்தி, கமபபனடய எனறும முதல் இடைத்தில்
டவத்திருக்க மவண்டும எனபது இவரது ஆடச.

வி.ஐ.பி க்கமளழடு வி.மக.பி
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ஒரு நழள் என ஆபீஸ பதழடலமபசி மணி ஒலித்தது.
பதழடலமபசிடய எடுத்மதன. மறுமுடனயில் “என பபயர
மமழகனதழஸ Frontliners எனறு ஒரு புத்தகம
தயழரிக்கிமறன, அதுவிஷயமழக உங்கடளச் சந்திக்க
வரலழமழ?’’ எனறழர. நழன குறபபிட்டை மநரத்தில் அவர
வந்தழர மிக எளிடமயழன மதழற்றம. நூறு
நழவல்களுக்குமமல் எழுதியவர –வழர பத்திரிடககளுக்கு
பதழடைரந்து எழுதுபவர. ஒரு சிறுகடத பத்திரிடகயில்
பிரசுரமழனழமல தடலகழல் புரியழமல் தடுமழறும மக்கள்
மத்தியில் இபபட ஒருவரழ? எழுத்மதழடு சமூகமசடவ,
மற்றவரகளுக்கு உதவும நல்ல மனம; எதிலும தீவிரமஇடவதழன என.சி.மமழகன தழஸ.பவறும
பதழடலமபசியில் பதழடைரபு வளரந்து, பநருங்கிய
நண்பரழகிவிட்டை முதல் வி.ஐ.பி இவரதழன. இவரின
அறமுகமதழன எனடன மற்றவரகளுக்கு
அறமுகபபடுத்தியது.
அரசியல் உலகமம வியந்து பழரழட்டய ஒரு மமடத.
இந்திய பபழதுத் மதரதலில் ஒரு புரட்சிடய

ஏற்படுத்தியவர, உலகின மிகபபபரிய குடயரசு நழடைழன
இந்தியழவின ஜனழதிபதி மதரதலில் மபழட்டயிட்டைவர.
இபபட பபருடமகடளச் மசரத்துக்பகழண்டை
திரு.ட.என.மசஷன அவரகளுடைன நழனழ? அதுவும
அவருடைன இருந்து, விழழக்களில் கலந்து பகழண்டைது
மட்டுமல்ல, அவருக்கு பிரத்திமயக விருந்து உபசழரம
பசய்து, அவருடைன அமரந்து உடரயழட, விமழன நிடலயம
வடர பசனறு வழியனுபபியது ஒரு இனய அனுபவம
மட்டுமல்ல, எனக்கு ஒரு பபருடம மசரக்கும நிகழ்ச்சி,
அடதவிடை எனக்கு பபருடமயழன விஷயம, அவர
இந்தியழ பசனறு எழுதிய கடதம. ஒரு உயரந்த மனதரின
உனனத சிந்தடனடய பகிரந்துபகழண்டை நிகழ்ச்சிகள் என
நிடனவில் நிற்கும நிஜங்கள்.
அந்த வரிடசயில், சுபரீம ஸடைழர சரக்குமழர அவரகடள
Fromtliners சழரபில் என.சி.மகழகனதழஸ அடழத்து
வருகிறழர, கழரகில் நிதி திரட்டுகிறழர எனபது
மகிழ்ச்சியழன விஷயம. அதுவும நழன பணிபுரியும
மஹழட்டைலில், தங்குகிறழர, பழகுவதற்கு மிகவும
இனடமயழன மனதர. புகழின உச்சியில் நிற்கும அவடர
புகழ் மபழடத மயக்கிவிடைவில்டல. அவமரழடு குடவத்
வீதியில் Shoping மபழன நிகழ்ச்சிகள்,கடடைகளில் நுடழந்து
மபரம மபசி பபழருள்கள் வழங்கியடவ எல்லழம இனய
நிடனவுகள், மிக எளிடமயழக பழகும சரத், நிஜ
வழழ்க்டகயில் நடக்கபதரியழத ஒரு சிறந்த நடகர.
எடதயும பவளிபபடடையழக மபசும சரத், எனக்கு கிடடைத்த

நண்பரகளில் மறக்க முடயழதவர . பசனடனயில் அவடர
சந்தித்தமபழது, குடவத் நிடனவுகள் அவர மீட்ட
மகிழ்ந்தது ஒரு பநகிழ்வழன நிகழ்ச்சி.
கவியரசு டவரமுத்து அவரகளும, ரழணி ஆசிரியர
அ.ம.சழமி அவரகளும வருகிறழரகள். தமிழகத்தில் இருந்து
வரும விருந்தினரகள். அமனகமழக எங்கள்
மஹழட்டைலில்தழன தங்குவழரகள். இவரகளும அங்கு
தங்குவது எனக்கு பபரிய மகிழ்ச்சி. கவிடதகளில் ஆரவம
பகழண்டை எனக்கு, கவியரசுடவ வரமவற்பதில் பபரிய
மகிழ்ச்சி. டவரமுத்து அவரகளுக்கு நடகச்சுடவ கலந்த
சிந்தடன எபபட வருக்கிறது? அவருடைன ஒனறழக
உணவருந்தி, ஒமர கழரில் பயணம பசய்து, அவரின
பழடைல்கடள விமரசனம பசய்து, அவர எழுதிய பழடைடல
அவடரமய பகழஞ்சம பழடை பசழல்லி மகிழ்ந்தது மறக்க
முடயழத அனுபவம. அவரின முனனணியில் நழன
மமடடையில் எனது கவிடதடயப பழடை அவர அடத
பழரழட்ட மபசியது எனக்கு நிடறவழன பநகிழ்ச்சி,
அவமரழடு கழரில் பசனறமபழது அவர பசழனன `கட
மஜழக்குகள்’ வயிறு வலிக்க சிரிக்க டவத்தடவ.
பசனடனயில் எனக்குக் கிடடைத்த இனபனழரு வி.ஐ.பி
நண்பர கவிபமபரரசு டவரமுத்து அவரகள்.
ரவி தமிழ்வழணனுக்கு ஒரு திடீர வரமவற்பு விழழ சுமழர
100 நண்பரகள் கூடயிருந்த நிகழ்ச்சிக்கு சற்று தழமதமழக

உள்மள நுடழந்ததும உடைமனமய மமடடையில் எனக்கு ஒர
அடழபபு. ரவி அவரகடள வரமவற்று மபசுமபட. ரவிடய
இதற்கு முன நழன சந்தித்ததில்டல. பதழடலமபசியில் ஒரு
தடைடவ மபசியமதழடு சரி. அவடரபபற்ற எனன மபசுவது?
எனக்கு சட்படைனறு நிடனவிற்கு வந்தது தமிழ்வழணனன
கல்கண்டு புத்தகமும ரவியின பபரியபபழ திரு.
டவரவனும தழன. திரு.டவரவன அவரகடள எனக்கு
எனது கல்லூரி நழட்களிமலமய நல்ல பரீட்சயமுண்டு.
டவரவன அவரகளுடைன நழன பழகிய நிகழ்ச்சிகடள
பசழனனதும ரவி ஆச்சரியத்தில் வியந்துவிட்டைழர.
டவத்திய குறபபு பற்ற நழன பசழனன கிண்டைடல
இரசித்தழர. அனறு அந்த வி.ஐ.பி.மயழடு ஏற்பட்டை நட்பு,
இனறு மபரூனற வளரந்துவிட்டை ஆலமரம.
நடகர பநபமபழலியன குடுமபத்துடைன குடவத்
வந்தமபழது தங்கியது எங்கள் மஹழட்டைலில்தழன. அவர
மீண்டும இந்தியழ பசல்லுமமபழது கண்ணீர பகழபபளிக்க
விடடைபபற்ற நிகழ்ச்சி பழரதிரழஜழ படைத்தில் வரும
நிகழ்ச்சியல்ல. அது ஒரு நிஜம. பசனடனயில் இருந்து
மபழன பண்ணுமமபழது “அண்மண! எபபட இருக்கீங்க?
எபப பசனடனக்கு வழரீங்க?’’ எனறு மகட்குமமபழது நட்பு
மட்டுமல்ல அவரின நல்ல மனதும பதரிகிறது.
பழரதிரழஜழ –படை உலகில் ஒரு புரட்சிடய ஏற்படுத்தியவர.
எங்கள் மஹழட்டைலுக்கு அவர வருமமபழது அவடர
வரமவற்க வரமவற்பு மண்டைபத்தில் கழத்திருந்மதன.

அவரும வந்தழர. மிக எளிடமயழக இருந்தவர.
கடலமழமணி மயழகழ அவரகமளழடு வந்திருந்தழர.
லிபடல் அவரின அடறக்கு பசல்லுமமபழது “எனன என
அடறடய மிக உயரத்தில் உள்ள தளத்தில்
பகழடுத்துவிட்டீரகமள –தடல சுற்றுகிறது’’ எனறழர.
“இமயத்தின அடறயும உயரத்தில் தழன இருக்கணும’
எனறு நழன பசழல்லவும வழய்விட்டு சிரித்தழர. நழன
மகட்டை ஒரு மகள்விக்கு சழபபழட்டு மமடசயில் தழளம
மபழட்டு இரழகத்மதழடு பதில் பசழனனடத சிரித்து
ரசித்மதன. குடவத் ஆடடைடய உடுத்திக்பகழண்டு Chicken
டன ரசித்து சழபபிட்டைது. தனயழக அவருடைன வீதியில்
நடைந்தது, சினமழடவபபற்ற அடறயில் விவழதித்தது
எல்லழமம ஒரு சுகமழன இரழகங்கள், எல்லழவற்றற்கும
மமலழக, `என நண்பர பபரியசழமிக்கு இது’ எனறு
பழரதிரழஜழ எனக்கு பபழனனழடடை மபழரத்தி எனடனக்
கட்டக்பகழள்ள, நிழல்படை கடலமழமணி அடத
படைமபிடத்தது மறக்க முடயழத நிகழ்ச்சி. பசனடன
சினமழ உலகில் எனக்குக் கிடடைத்த மிகபபபரிய
நண்பரகள் பழரதிரழஜழவும, மயழகவும.
பழரதிரழஜழ வந்துமபழன டகமயழடு பழலசந்தர. 40 வருடைம
சினமழ உலகில் பதனறலழய் வந்து புயலழய் சினனத்
திடரயில் வலம வருபவர. குடவத் வந்தழர. அவரழல்
பவளியிடைபபடை மவண்டும எனபதற்கழகமவ நண்பர ரவி
தமிழ்வழணன மூலம அவரின மணிமமகடலப பிரசுரத்தில்
அவசரமழக எனது “தளிரகள்’’ எனற கவிடதத் பதழகுபடப

பிரசுரித்தும அடத பழலசந்தர அவரகள் மமடடையில்
பவளியிட்டு, என கவிடதகடள விமரசித்து மபசியது
எனக்கு பபருடம மசரத்த நிகழ்ச்சி.
அதிகம மபசழத பழலசந்தர விவழதிக்கத் பதழடைங்கினழல்
கருத்துக்கடள பகழட்டும மவகம எனடன அசத்தியது.
அவமரழடு பழகி, ஒனறழக அமரந்து சழபபிட்டு, ஒனறழக
நடைந்து கருத்துக்கடளப பரிமழறக் பகழண்டைது 3
நழட்கள்தழன எனறழலும 40 வருடை விஷயங்கடளத்
பதரிந்துபகழண்மடைன. இவர நழன சந்தித்துப பழகிய
இனபனழரு வி.வி.ஐ.பி.

நழன சந்தித்து, பழகின தமிழக வி.ஐ.பிக்கள் வரிடசயில்
இனனும பலர. அரசியல் வித்தகர பழ.சிதமபரம,
நடகச்சுடவ பட்டமனற மனனன லிமயழன, திடரபபடை
பழடைகர மமனழ, ட.வி.புகழ் வரதரழஜன,
பவண்ணிறழஆடடைமூரத்தி, சினன பஜயந்த்……. நீண்டு
பசல்லும பட்டயல்.
இனனும விரிவழய் எழுதலழம எனறு நிடனக்கிமறன.
(மமழகன தழஸ கத்தரிக்மகழலுடைன மிரட்டுகிறழர
பழருங்கள்.) நிறுத்திக் பகழள்கிமறன.

வி.மக.பபரியசழமி, குடவத்.
எல்.ஜ.சி.மசரமன, திரு.ஜ.கிருஷணமூரத்தி
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
நமமூரில் இபமபழதுதழன அயல்நழட்டு இனசூரனஸ
கமபபனகள் கழலூனற வழிவடககள்
பசய்யபபடுகினறன. குடவத்தில் நம எல்.ஐ.சி., பல
வருடைங்களழகமவ உள்ளூர கமபபனயழன வரபழ
இனசூரனஸின கீழ் இயங்கி வருகிறது.
சமீபத்தில் எல்.ஐ.சி.யின வளரச்சிக்கு மவண்ட அதன
மசரமன திரு.ஜ.கிருஷணமூரத்தி குடவத்திற்கு வந்து
மீட்டங் மபழட்டருந்தழர. அதற்கு நல்ல
வரமவற்பு.எல்.ஐ.சி.டய விரிவுபடுத்த அவரது வரவு
பபரிதும உதவியிருக்கிறது.
தனது தகுதியழலும திறடமயழலும இபபதவிடய
பபற்றுள்ள கிருஷணமூரத்தி எல்.ஐ.சி.பபரிய அளவில்
வளர பழடுபட்டருபபது நிஜம. பினனழல் எனபனனன
நடைக்கும எனறு வருமமுன கணித்துக்கூறும அளவிற்கு
இவர ஒரு பிசினஸ ஞழன எனறும பசழல்லலழம.

அலுவலரகடள ஊக்கபபடுத்தி, உற்சழகபபடுத்தி,
தட்டக்பகழடுத்து தங்களின முழு திறடமடயயும பணியில்
கழட்டைடவக்கும கிருஷணமூரத்தியிடைம எனன மழயம
இருக்கிறமதழ பதரியவில்டல. எல்.ஐ.சிக்கு இவரது
பதவிகழலம-ஒரு பபழற்கழலம எனறு பசழனனழலும அது
மிடகயழகழது.

கடலமழமணி –வண்ணபபடை மயழகழ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
டடைரக்டைர பழலசந்தர குடவத் மமடடையில்
மபசுமமபழது,“இங்கு கவிஞர டவரமுத்து, டடைரக்டைர
பழரதிரழஜழபவல்லழம வந்துமபழனழரகள் எனறு
அறந்மதன. சந்மதழஷம, பழரதிரழஜழடவ எல்லழம
அடழத்து வருவது சழதழரண விஷயமில்டல. அவர
எளிதில் எங்கும வருபவரல்ல’’ எனறு குறபபிட்டருந்தழர.
அது உண்டம.
பல பவளிநழடுகளிலிருந்தும அவருக்கு அடழபபு
வந்தழலும கூடை எடதயும அவர ஏற்றுக்பகழள்வதில்டல,
அபபடமய ஒபபுக் பகழண்டைழலும மூட்
சரியில்டலபயனறழல் கடடைசி மநரத்தில் பயணத்டத
மகனசல் பசய்துவிடும சந்தரபபங்களும அவருக்கு
மநரந்திருக்கினறன.
அபபடபபட்டைவர குடவத்திற்கு வர சமமதித்தழர எனறழல்
அதற்கு கழரணம கடலமழமணி வண்ணபபடை மயழகழதழன.
மயழகழ இருபது வருடைங்களழக எனது குடுமப நண்பர.
அவரது எளிடம, இனடமயழய்ப பழகுமவிதம,

அலட்டைலில்லழத திறடம, அணுகுமுடற,
இடவிழுந்தழலும கூடை, பவளிமய கழட்டக்பகழள்ளழத
பக்குவம, நட்புக்குக் பகழடுக்கும மரியழடதபயல்லழம
அவரிடைம உள்ள தனச்சிறபபுக்கள்.
இந்திரழ கழந்தி முதல், கடலஞர, எம.ஜ.ஆர,
பஜயலலிதழபவனறு பலருக்கும அவர ஆஸதழன
மபழட்மடைழகிரழபர. அவருக்கு பநருக்கமில்லழத
பிரபலங்கள் இல்டல எனறு பசழல்லலழம.
பழரதி கடலமனறத்தின (2000 ம ஆண்டு) பபழங்கல்
விழழவிற்கு வரதரழஜன –நித்யழவின நழடைகத்டத ஏற்பழடு
பசய்திருந்தனர. “அந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறபபு விருந்தினரழக
டடைரக்டைர பழரதிரழஜழடவ ஏற்பழடு பசய்துதழருங்கள்’’
எனறு அனடறய தடலவர திரு.பசந்தமிழ் அரசுவும
பசயலழளர திரு.சழக்ரடீஸீம எனனடைம பசழனனழரகள்.
“பபரிய அளவில் பட்பஜட் இல்டல. இருந்தழலும அவர
வந்தழல் நமக்பகல்லழம பபரிய பகளரவமழக இருக்கும.
எபபடயழவது ஏற்பழடு பசய்யுங்கள்’’ எனறு அனபுக்
கட்டைடளயிட்டைனர.
நழனும சரிபயனறு நண்பர மயழகழவிடைம விபரம
பசழல்லி,“இங்மக தற்சமயம பட்பஜட் இல்டல
எபபடயழவது டடைரக்டைடர அடழத்து வந்தழக மவண்டும’’
எனறு உரிடமயுடைன உத்தரவிடை அவர எனன மழயமந்திரம
பசய்தழமரழ பதரியவில்டல, பழரதிரழஜழடவ (அனபழல்)

மயக்கி, பழசத்துடைன சமமதிக்க டவத்து அடழத்து
வந்துவிட்டைழர. பட்பஜட் பற்றழகுடற எனறதும
விமழனத்தில் இரண்டைழம வகுபபில் பயணம பசய்ததுடைன
இருவருக்கும ஒமர ரூம மபழதும எனறு தங்கினதும
பழரதிரழஜழவின சிறபபு.

Frontliners
பசனடன பவளியீட்டு விழழ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Frontliners புத்தகத்தின முதல் பகுதி முதலீடு இதழ்
ஆசிரியர திரு. அரிதழசனழல் புத்தகமழக்கபபட்டு,
இலக்கியவீதி அடமபபின மூலம பசனடன நழரதகழன
சபழ மின ஹழலில் பவளியிடைபபட்டைது.
திரு.மூபபனழர அவரகளிடைம மததி வழங்குவதில் சிரமம
இருந்தழலும, குறத்த மநரத்தில் அவர வந்தது
சந்மதழஷமழன விஷயம.
புத்தக பவளியீட்டு விழழவில் எனனதழன கவனம
பசலுத்தினழலும ஏதழவது விட்டுப மபழகக்கூடும. முக்கிய
விஷயமழன புத்தகத்டத கிஃபட்மபக் பண்ணழமல்
விடுபடும சமபவம அங்கும நிகழ்ந்தது.
அடுத்தது-நிகழ்ச்சிடயத் பதழகுத்து வழங்கமவண்டய
பசந்தமிழ் அரசு அவரகள் அலுவலம கழரணமழய்
பசனடனக்கு புறநகரில் மழட்டக் பகழண்டு வர
இயலவில்டல.

எனனடைழ இது –குருக்கள் இல்லழமல் கல்யழணம எபபட –
எனன பசய்வது எனறு பதற்றத்திலிருக்க, தினமலரின
பசய்தியழளரழன நூருல்லழ அவரகள்-“கவடலபபடைழதீங்க
நழன பழரத்துக்கிமறன’’ எனறு மமடடை ஏற, அடுத்த
நிமிஷமம மிக பிரமழதமழய் பதழகுத்து வழங்க
ஆரமபித்தழர. (ஆபத்பழந்தவன!)
பிறகு அரசு வந்து மசரந்ததும, அவர பிக் அபபண்ணிக்
பகழண்டைழர. அந்த நிகழ்ச்சியில் இனறு ஒரு தகவல்
பதனகச்சி சுவழமிநழதன, திருவழளரகள் சன
ட.வி.வீரபழண்டயன, இனயவன, கல்கி ரழமஜந்திரன,
மலனழ, குடவத்திலிருந்து ஆனந்திநடைரழஜன, பழலம
கல்யழணசுந்தரம, விஜய் ஆனந்த் ஆகிமயழர வழழ்த்துடர
நல்கினர.
எனது மழனசீக குருவழன சுஜழதழ அவரகள் அனபுடைன
இடசத்து, மமடடை ஏற மபசியது எனக்கு மழபபரும
பகளரவமழயிருந்தது. (எழுத்தின மவகத்டதயும
ஊட்டைத்டதயும, வீரியத்துடைன கற்றுக்பகழண்டைழது
அவரிடைம தழமன!)
எஸ.வி.மசகர, தழன பழமமபக்கு ஏழடரமணி விமழனத்தில்
பறக்கணும, -அதற்கு முனபு வழழ்த்திவிட்டுப மபழகிமறன
எனறு வந்து-வழழ்த்திவிட்டு-பறந்தழர.(ஆனழல் அவர
ஏரமபழரட் மபழவதற்குள் விமழனம பறக்க ஆரமபித்து
விட்டைது சங்கடைம சழமி)

அடமச்சர மக.என.மநரு, பவளியீட்டு விழழவில் கலந்துக்
பகழள்வதழக இருந்தது. ஆனழல் மவறு ஒரு அவசர மவடல
கழரணமழக, அவர வரமுடயழமல் மபழக, தன சழரபில்
நடகர பநபமபழலியடன அனுபபியிருந்தழர.
எந்த நிகழ்ச்சியழக இருந்தழலும அதன மூலம ஏதழவது
நல்ல கழரியம பசய்ய மவண்டும எனபடத ஒரு
பகழள்டகயழகமவ டவத்திருக்கிமறன.
`பழடலவன பசழரக்கம’ பவளியீட்டு விழழ மூலம உதவும
கரங்கள் வித்யழகடர அடழத்து, மபசடவத்து
டதயல்மிஷன வழங்கிமனழம.
இந்த நிகழ்ச்சி மூலம- எங்கள் கிரழமத்தில் தண்ணீர
வசதியில்லழமலிருந்த அரசழங்க பள்ளிக்கூட்டைத்திற்கு
“தண்ணீர மபங்க்’’ கட்டக் பகழடுத்தது-ஆத்மதிருபதி தரும
விஷயம.
“இந்த பவளியீட்டு விழழவில் அவசியம கலந்துபகழள்ள
மவண்டும’’ எனறு திண்டுக்கல் பசனறு –பட்டமனற புயல்
திரு.லிமயழனடய சந்தித்து அடழத்மதன.
“இதுக்கு எதுக்கு மநரில் வந்து அடலயறீங்க-ஒரு மபழன
பண்ணினழல் மபழதும ஓட வந்திருமவமன’’ எனறவர தன
சகழக்களழன பழல்ரழஜ், குயிலனுடைன தவறழமல் வந்து
கலந்துபகழண்டைழர.

மமடடையில் அதிக அளவில் மபச்சழளரகள் இருக்கக்கூடைழது
–நிகழ்ச்சி நீண்டு மபழய் பழரடவயழளரகளுக்கு
சலிபபழகிவிடும எனபழரகள்.
எனது நிகழ்ச்சிகளில் எபமபழதுமம மமடடையிலும கூட்டைம
அதிகமிருபபதுகூடை வழஸதவம அபபடயிருந்தழலும
சலிபபு ஏற்படைழத வடகயில் இனனும பகழஞ்ச மநரம
மபசமழட்டைழரகளழ –எனறு நிடனக்கும அளவிற்கு
எல்லழருமம கச்சிதமழய் நச்பசனறு மபசுவமத வழக்கம.
அனறு விழழவின கடடைசி மபச்சழளரழக லிமயழன
அடழக்கபபட்டைழர. மனதர டமக்டகப பிடத்ததும தனது
நடகச்சுடவயழ அரங்கத்டதமய அதிரடவத்துவிட்டைழர.
(மூபபனழர அவரகள் கூடை விழுந்து விழுந்து சிரித்தது,
கழணக்கிடடைக்கழத கழட்சி) வழக்கமமபழல தினமலர
அந்துமணி பழரடவயழளரகளிடடைமய அமரந்து, ஒரு
தழயின பரிவுடைனும பழசத்துடைனும, தன சிஷயனுக்கு
கிடடைக்கும பழரழட்டடை பபருமிதத்துடைன ரசித்து,
யழருக்கும பதரியழமல் வழக்கம மபழல நழுவிவிட்டைழர.
வி.ஐ.பி.களின சழபபழடும, தங்குமிடைமும
குடவத்டதப பபழருத்தவடர வருகிற விருந்தினரகளுக்கு
உபசரிபமபழ, சழபபழடு பிரச்சடனமயழ இருந்தமதயில்டல.
வி.ஐ.பிகளுடைன எபமபழதும ஒரு படடை துடணக்கு
இருக்கும உதவிக்கு.
அதுவும நழங்கள் அடழத்து வருமமபழது பசழல்லமவ

மவண்டயதில்டல. நம வி.ஐ.பிகடள பபருமபழலும
நண்பர பபரியசழமியின பிளழசழ மஹழட்டைலில் தங்க
டவத்துவிடுமவழம. அல்லது SAS Hotel சிலருக்கு வீடு
பசளகரயம எனறழல் வீட்டமலமய ஜழடக மபழடுவதுண்டு.
வி.ஐ.பிகள் எத்தடன நழட்கள் தங்குகிறழரகள் எனபடதத்
திட்டைமிட்டு, கழடல, மதியம, இரவு என கணக்கிட்டு,
நண்பரகள் வீடு அல்லது ஒவ்பவழரு மநரமும, மலழக்கல்
வி.ஐ.பிகளின பபழறுபபில் ஏற்பழடு பசய்யபபடும.
இது தவிர, Frontliners புத்தகம மூலம, இங்குள்ள நமபரஒந் முகல்மஹழல் பரஸடைழபரண்ட், ஓரியண்டைல்,
வில்மலஜன, தழஞ்சூர பரஸடைழபரண்ட் சீசழர, தரபழர
பரஸடைழபரண்ட் மபழனறவற்றல் பபருடமயுடைன
அவரகமள விருந்தளிபபழர.
முகல்மஹழலில் அதன அதிபரகளழன திருவழளரகள்
அமசழக் கழல்ரழ, சூரி, முமகஷகுமழர, ஓரியனடைல் பஷட்ட,
வில்மலஜன சகழரியழ எனறும உதவிகரம நீட்டுபவரகள்.

இது தவிர –தமிழ் வி.ஐ.பிகள் யழர வந்தழலும சரி, அல்சஃபி
எனபபடும திருச்சி மஹழட்டைலுக்கு விஜயம பசய்யழமல்
மபழவதில்டல. படைல்லி பழஷழவும, பழவழ சழஹிபபும
அங்குள்ள அனவர,அக்பர என அடனவரும நம
வி.ஐ.பிகடள திக்கு முக்கழடை டவத்து விடுவது வழக்கம.

ஹசழவியிலுள்ள மஹழமடடைப பரஸடைழபரண்ட்டும
பிரபலமழன ஒனறு.அங்கு நமமூர இட்லி, மதழடச,
முதற்பகழண்டு அடனத்தும பிரசித்தம.
நமமூர ஐட்டைங்களுடைன அரபி உணவும சுடவக்க
விருமபுவரகளுக்கு அரபி பரஸடைழபரண்ட்களுக்கு
அடழத்துப மபழவதுண்டு. (உபபு, புளி-கழரமில்லழமல் சவசவ்பவன தயழரிக்கபபடுவதுதழன அரபி வடககள்!)

பபத்தபபருமழள்
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
பரபரபபழக தங்கடள பவளிபபடுத்திக் பகழண்டு
சமூகமசடவ பசய்பவரகளும உண்டு. அடைக்கமழய்,
சத்தமில்லழமல் பிறருக்கு உதவி பசய்பவரகளும உண்டு.
Kuwait Institute for scientific Research கமபபன
பமயினட்பனனஸ எனஜனயரழக பணியழற்ற வரும
திரு.பபத்தபபருமழள் இதிக் இரண்டைழம ரகம.
பழரடவக்கு சழதுவழகவும, அடமதியழகவும பதரியும
இவர பழய்ந்தழல் புலி. பலதரபபட்டை மக்கடளயும,
விஷயங்கடளயும கிரகித்து, உலக அளவிலழன
பிரச்சிடனகடள, பிரழக்டகலழக அணுகும விஷய
ஞழனயழக நிகழ்கிறழர.
ரழமனழதபுரம கண்டைனூடரச் மசரந்த (முனனழள் மத்திய
அடமச்சர திரு.ப.சிதமபரத்தின ஊர) இவரது வீட்டல்
ஐந்து உடைன பிறபபுகள்.
அழகபபழ எனஜனயரிங் கல்லூரியில் எலக்ட்ரிகல்
எனஜனயர பட்டைம பபற்று, மகழடவ ஈஸவர
இண்டைரஸட்ரியின உற்பத்தி பிரிவில் பணிக்கு மசரந்தழர.

பிறகு மதுடர பசல்லுலூஸ புரழடைக்டைஸ பமமிக்கல்
பதழழிற்சழடலயில் புரழஜக்ட் எனஜனயரழக இரண்டு
வருடைங்கள் மவடல பழரத்தழர. அந்த சமயம மவழல்டைழஸ
சரவீஸ மழமனஜரழன S.S. பவலிங்கர அங்மக வந்தவர,
பபருமழளின திறடமடயப பழரத்து தன கமபபனக்கு
அடழத்துப மபழனழர.
மவழல்டைழஸில் சபகழண்ட்ரழக்ட் எடுத்து பசனடனயின
ஒரு குறபபிட்டை பகுதிடய பபருமழன பத்து வருடைங்கள்
கவனத்து வந்தழர. பிறகு அங்மக கழனட்ரழக்டல் மபழட்ட
வந்துவிட்டை சமயத்தில் இவருக்கு குடவத் வழய்பபு
வந்தது.
ஒரு சமயம பமபழய்க்கு உபகரணங்கள் வழங்க மவண்ட
மபழயிருந்த மபழது பிரபல பதரமுல்லழ கமபபனயின
டடைரக்டைர அங்கு வந்திருந்தவர, பபருமழடனத் தன
கமபபனக்கு அடழத்தழர.
அங்கு பத்துவருடைங்கள் பணியழற்றனழர. பிறகு ஸவிஸ
கனசல்டைனட் கமபபனயில் எலக்ட்ரிகல்
கனசல்டைனட்டைழக குடவத் லிபமரசன டைவர பணிடயக்
கவனத்துக்பகழண்டைழர.
சதழம யுத்தத்திற்கு ஆறுமழதம முனபு இந்த KISSR மசரந்து
சண்டடைக்குப பிறகு முதல் குரூபபிமலமய திருமப
மவடலக்கு அடழக்கபபட்டு பமயினட்பனனஸ
எனஜனயரழக பணியழற்ற வருகிறழர.

மடனவி அழகமடம இவருக்கு குடுமபத்திற்கும
பக்கபலம. இவரகளின மூனறு வழரிசுகளில் ஒரு மகனும,
மகளும திருமணமழகி அபமரிக்கழவில்
பசட்டலழகியுள்ளனர. பிள்டளகளும சரி, மருமக்களும சரி
எல்மலழருமம கமபயூட்டைர துடர வித்தகரகள்.
இரண்டைழவது மகள், பசனடன டவஷனழவில் எம.எஸ.ஸி
படத்து வருகிறழர.
பபருமழளின நிடல நிற்பிற்கும, வளரச்சிக்கும கழரணமசக ஊழியரகடளயும மதித்து, அனபழய் அணுகி மவடல
வழங்குவதுதழன. “மிரட்ட உருட்ட பணிய
டவபபடதவிடை, ஒரு விஷயத்டத பக்குவமழய்
பதளிவுபடுத்திவிட்டைழல், அவரகளும முழு
ஈடுபழட்டுடைனும, மவகமழகவும பசய்து முடத்து விடுவர.’’
“எந்த ஒரு மவடலயழகட்டும பதழழிலழகட்டும நல்லுறவு
பரழமப முக்கியம. எக்கழரணம பகழண்டும நழன
மவடலயிமலழ, தரத்திமலழ விட்டுக்பகழடுபபதில்டல.
எனது பலமம மவடலயின திறடமதழன.
பசய்வடதத் திருத்தவும பசய்ய மவண்டும கழலத்மதழடும
பசய்ய மவண்டும எனபது எனது பகழள்டக.
கழலம தவறனழல் பல விஷயங்கள் கழணழமல்
மபழய்விடைக்கூடும. இது அவசர உலகம மபழட்ட உலகம.
அதனழல் நமக்கு திறடம மட்டும இருந்தழல் மபழதழது.

அடத உரிய மநரத்தில் பவளிபபடுத்தவும மவண்டும
அபமபழதுதழன நழம முனமனற முடயும.’’
பபருமழளுக்கு இளகிய மனது. உதவி எனறு யழர வந்து
மகட்டைழலும மறுபபதில்டல. முடந்த அளவிற்கு பசய்து
பகழடுத்துவிடுவழர. இதுவடர 250 மபரகளுக்கு மமல்
குடவத்தில் எந்த பிரதிபலனும எதிரபழரக்கழமல் மவடல
வழங்கி பகழடுத்திருபபது இவரது சிறபபு.
குடவத்தில் உள்ளூர பபருமபுள்ளிகளுடைன இவருக்கு
நல்ல நட்பும பதழடைரபும இருந்து வருகிறது. யழருக்கு எந்த
பிரச்சிடன எனறழலும இவர, அந்த பசல்வழக்டக டவத்து
சிக்கடல தீரத்து டவத்துவிடுவழர.
பக்தி, தனனடைம உதவி பபற்றவரகளின அனபும
பிரழரத்தடனயும தனக்கு மழபபரும பலம எனறு
பபருமிதபபடுகிறழர பபருமழள்.

ஜ.மக. ரழமகிருஷணன
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
பபழதுஜனமசடவ எனபது எல்லழருக்கும முடகிற
கழரியமில்டல. அதற்கு முதலில் ஆழ்ந்த அனபும
மனதழபிமழனமும மவண்டும. சகிபபுத் தனடமயும
பசழந்த சுகங்கடள விட்டுக் பகழடுத்து எடுத்துச் பசய்யும
மமனழபழவமும மவண்டும. சுயநலம மறக்கணும வரட்டு
பகளரவத்டதக் தவிரக்கணும. அபமபழதுதழன
உண்டமயழகவும மநரடமயழகவும மசடவ பசய்யுமுடயும
இந்த மழதிரி பிரகழசிபபவரில் திரு.ஜ.மக
ரழமகிருஷணனும ஒருவர.
திருபநல்மவலி மழவட்டைத்தில் கங்டக பகழண்டைழன ஊரில்
பிறந்து அங்மகமய பள்ளிபபடபடப முடத்து, பமரின
எனஜனயரிங் Directorate of Marine Engineer Training மற்றும
கல்கத்தழவில் முடத்தவர.
இவரது தழத்தழ ஜ.ஆர.கிருஷணன ஊரில் மிகப
பிரபலமழய் இருந்தவர மகழத்மழ கழந்தியழல் கவரபபட்டு,
அவரது பகழள்டககடள நடடைமுடறப படுத்தியவர. அந்த
நழளிமலமய ஹரிஜனகடள மகழயிலுக்குள் அனுமதித்து,
தீண்டைழடமக் பகழடுடமடய விரட்டை உதவினழர.

ரழமகிருஷணன தனது இளடமப பருவத்திலிருந்மத தன
தழத்தழ மூலம,கழந்தி,சுவழமி சிட்பவழனந்தழ
மபழனறவரகளின பகழள்டககளில் ஈடுபழடு
பகழண்டு,அவற்டறக் கடடைபிடத்தும வருகிறழர.
ரழமகிருஷணன, சரஸவதி கிருடபயழல் DMET சிறபபழகப
படத்து. இந்தியழ –அயல்நழடுகளில் ஜீனயர முதல் சீஃப
எனஜனயர வடர பிரமழதமழய் வளரந்தழர. இவர Maritime
Safety and Personal மற்றும Safety Servival –Qualify Control
ஸபபஷடலஸ பண்ணினவர.
11 வருடை அனுபவத்திற்குப பின 1990 UK ஷிபபிங்
கமபபனயில் மசரந்து, அங்கு நழனகு வருடைமும பிறகு 5
வருடைங்கள் ஹழங்கழங்கிலும பணியழற்ற, 1999-ல் Kuwait
Oil Tanker Co-வில் Fleet Quality Control
சூபபரிண்படைனட்டைழகப பணிபுரிந்து வருகிறழர.
கல்லூரி நழட்களிமலமய ரழமகிருஷண பரமஹமசர
மற்றும விமவகழனந்தரின வழழ்க்டகடயக் கற்று.
அவற்டறப பரபபி வருகிறழர.
ஸ்ரீரழம கிருஷண மடைம மற்றும உளுந்தூரமபட்டடை ஸ்ரீ
சழரதழ ஆஸரமத்துடைனும பநருக்கமழன பதழடைரபு
பகழண்டு மசடவ பசய்து வருகிறழர.
பசழந்த ஊரில் விமவகழனந்தர மபழதடனக் கூடைம நிறுவி
இடளஞரகளுக்குச் சமூக மசடவக்கழக உதவி வருகிறழர.

தமிழ் இலக்கியம, பக்தி நூல்கள் படபபதும, தமிழ்
கருந்தரங்கங்களில் கலந்துபகழள்வதும இவரது
பபழழுதுமபழக்குகள். குடவத் பழரதி தமிழ்மனறம மற்றும
SIARA அடமபபுக்களில் துடணத்தடலவர பதவியுடைன,
குடவத் ரழமகிருஷணழ ஸட்ட பசனடைரிலும பங்கு
வகிக்கிறழர.
ரழமகிருஷணனன மடனவி திருமதி டைழக்டைர மகழமதி
மதுடரடயச் மசரந்தவர. Internal Medicine ல் MD படத்து
குடவத் ALJAHRA ஆஸபத்திரியில் பணிபுரிகிறழர.
இவரகளுக்கு அபிநவ் எனும மகன உண்டு.

FreeTamilEbooks.com எங்கடளப பற்ற:

மினபுத்தகங்கடளப படக்க உதவும கருவிகள்:
மினபுத்தகங்கடளப படபபதற்பகனமற டகயிமலமய
டவத்துக் பகழள்ளக்கூடய பல கருவிகள் தற்மபழது
சந்டதயில் வந்துவிட்டைன. Kindle, Nook, Android Tablets
மபழனறடவ இவற்றல் பபருமபங்கு வகிக்கினறன.
இத்தடகய கருவிகளின மதிபபு தற்மபழது 4000 முதல் 6000
ரூபழய் வடர குடறந்துள்ளன. எனமவ
பபருமபழனடமயழன மக்கள் தற்மபழது இதடன வழங்கி
வருகினறனர.
ஆங்கிலத்திலுள்ள மினபுத்தகங்கள்:
ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கழன மினபுத்தகங்கள் தற்மபழது
கிடடைக்கப பபறுகினறன. அடவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
மபழனற வடவங்களில் இருபபதழல், அவற்டற மமற்கூறய
கருவிகடளக் பகழண்டு நழம படத்துவிடைலழம.
தமிழிலுள்ள மினபுத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்திய புத்தகங்கபளல்லழம நமக்கு
மினபுத்தகங்களழக கிடடைக்கபபபறுவதில்டல.
ProjectMadurai.com எனும குழு தமிழில் மினபுத்தகங்கடள
பவளியிடுவதற்கழன ஒர உனனத மசடவயில்

ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவடர வழங்கியுள்ள
தமிழ் மினபுத்தகங்கள் அடனத்தும PublicDomain-ல்
உள்ளன. ஆனழல் இடவ மிகவும படழய புத்தகங்கள்.
சமீபத்திய புத்தகங்கள் ஏதும இங்கு
கிடடைக்கபபபறுவதில்டல.
எனமவ ஒரு தமிழ் வழசகர மமற்கூறய
“மினபுத்தகங்கடளப படக்க உதவும கருவிகடள”
வழங்குமமபழது, அவரழல் எந்த ஒரு தமிழ் புத்தகத்டதயும
இலவசமழகப பபற முடயழது.
சமீபத்திய புத்தகங்கடள தமிழில் பபறுவது எபபட?
சமீபகழலமழக பல்மவறு எழுத்தழளரகளும, பதிவரகளும,
சமீபத்திய நிகழ்வுகடளப பற்றய விவரங்கடளத் தமிழில்
எழுதத் பதழடைங்கியுள்ளனர. அடவ இலக்கியம,
விடளயழட்டு, கலழச்சழரம, உணவு, சினமழ, அரசியல்,
புடகபபடைக்கடல, வணிகம மற்றும தகவல்
பதழழில்நுட்பம மபழனற பல்மவறு தடலபபுகளின கீழ்
அடமகினறன.
நழம அவற்டறபயல்லழம ஒனறழகச் மசரத்து தமிழ்
மினபுத்தகங்கடள உருவழக்க உள்மளழம.
அவ்வழறு உருவழக்கபபட்டை மினபுத்தகங்கள் Creative
Commons எனும உரிமத்தின கீழ் பவளியிடைபபடும.
இவ்வழறு பவளியிடுவதன மூலம அந்தப புத்தகத்டத

எழுதிய மூல ஆசிரியருக்கழன உரிடமகள் சட்டைரீதியழகப
பழதுகழக்கபபடுகினறன. அமத மநரத்தில் அந்த
மினபுத்தகங்கடள யழர மவண்டுமழனழலும, யழருக்கு
மவண்டுமழனழலும, இலவசமழக வழங்கலழம.
எனமவ தமிழ் படக்கும வழசகரகள் ஆயிரக்கணக்கில்
சமீபத்திய தமிழ் மினபுத்தகங்கடள இலவசமழகமவ
பபற்றுக் பகழள்ள முடயும.
தமிழிலிருக்கும எந்த வடலபபதிவிலிருந்து
மவண்டுமழனழலும பதிவுகடள எடுக்கலழமழ?
கூடைழது.
ஒவ்பவழரு வடலபபதிவும அதற்பகனமற ஒருசில
அனுமதிகடளப பபற்றருக்கும. ஒரு வடலபபதிவின
ஆசிரியர அவரது பதிபபுகடள “யழர மவண்டுமழனழலும
பயனபடுத்தலழம” எனறு குறபபிட்டருந்தழல் மட்டுமம
அதடன நழம பயனபடுத்த முடயும.
அதழவது “Creative Commons” எனும உரிமத்தின கீழ் வரும
பதிபபுகடள மட்டுமம நழம பயனபடுத்த முடயும.
அபபட இல்லழமல் “All Rights Reserved” எனும உரிமத்தின
கீழ் இருக்கும பதிபபுகடள நமமழல் பயனபடுத்த
முடயழது.

மவண்டுமழனழல் “All Rights Reserved” எனறு விளங்கும
வடலபபதிவுகடளக் பகழண்டருக்கும ஆசிரியருக்கு
அவரது பதிபபுகடள “Creative Commons” உரிமத்தின கீழ்
பவளியிடைக்மகழரி நழம நமது மவண்டுமகழடளத்
பதரிவிக்கலழம. மமலும அவரது படடைபபுகள் அடனத்தும
அவருடடைய பபயரின கீமழ தழன பவளியிடைபபடும
எனும உறுதிடயயும நழம அளிக்க மவண்டும.
பபழதுவழக புதுபபுது பதிவுகடள உருவழக்குமவழருக்கு
அவரகளது பதிவுகள் நிடறய வழசகரகடளச் பசனறடடைய
மவண்டும எனற எண்ணம இருக்கும. நழம அவரகளது
படடைபபுகடள எடுத்து இலவச மினபுத்தகங்களழக
வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவரகள் அனுமதியளித்தழல், உண்டமயழகமவ
அவரகளது படடைபபுகள் பபருமபழனடமயழன மக்கடளச்
பசனறடடையும. வழசகரகளுக்கும நிடறய புத்தகங்கள்
படபபதற்குக் கிடடைக்கும
வழசகரகள் ஆசிரியரகளின வடலபபதிவு முகவரிகளில்
கூடை அவரகளுடடைய படடைபபுகடள மதடக் கண்டுபிடத்து
படக்கலழம. ஆனழல் நழங்கள் வழசகரகளின சிரமத்டதக்
குடறக்கும வண்ணம ஆசிரியரகளின சிதறய
வடலபபதிவுகடள ஒனறழக இடணத்து ஒரு முழு
மினபுத்தகங்களழக உருவழக்கும மவடலடயச்
பசய்கிமறழம. மமலும அவ்வழறு உருவழக்கபபட்டை
புத்தகங்கடள “மினபுத்தகங்கடளப படக்க உதவும

கருவிகள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம வடவடமக்கும
மவடலடயயும பசய்கிமறழம.
FreeTamilEbooks.com
இந்த வடலத்தளத்தில்தழன பினவரும வடவடமபபில்
மினபுத்தகங்கள் கழணபபடும.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வடலதளத்திலிருந்து யழர மவண்டுமழனழலும
மினபுத்தகங்கடள இலவசமழகப பதிவிறக்கம(download)
பசய்து பகழள்ளலழம.
அவ்வழறு பதிவிறக்கம(download) பசய்யபபட்டை
புத்தகங்கடள யழருக்கு மவண்டுமழனழலும இலவசமழக
வழங்கலழம.
இதில் நீங்கள் பங்களிக்க விருமபுகிறீரகளழ?
நீங்கள் பசய்யமவண்டயபதல்லழம தமிழில்
எழுதபபட்டருக்கும வடலபபதிவுகளிலிருந்து
பதிவுகடள
எடுத்து, அவற்டற LibreOffice/MS Office மபழனற
wordprocessor-ல் மபழட்டு ஓர எளிய மினபுத்தகமழக மழற்ற
எங்களுக்கு அனுபபவும. அவ்வளவுதழன!
மமலும சில பங்களிபபுகள் பினவருமழறு:

ஒருசில பதிவரகள்/எழுத்தழளரகளுக்கு அவரகளது
படடைபபுகடள “Creative Commons” உரிமத்தினகீழ்
பவளியிடைக்மகழரி மினனஞ்சல் அனுபபுதல்
தனனழரவலரகளழல் அனுபபபபட்டை மினபுத்தகங்களின
உரிடமகடளயும தரத்டதயும பரிமசழதித்தல்
மசழதடனகள் முடந்து அனுமதி வழங்கபபட்டை தரமழன
மினபுத்தகங்கடள நமது வடலதளத்தில் பதிமவற்றம
பசய்தல்
விருபபமுள்ளவரகள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும
முகவரிக்கு மினனஞ்சல் அனுபபவும.
இந்தத் திட்டைத்தின மூலம பணம சமபழதிபபவரகள் யழர?
யழருமில்டல.
இந்த வடலத்தளம முழுக்க முழுக்க தனனழரவலரகளழல்
பசயல்படுகினற ஒரு வடலத்தளம ஆகும. இதன ஒமர
மநழக்கம எனனபவனல் தமிழில் நிடறய
மினபுத்தகங்கடள உருவழக்குவதும, அவற்டற
இலவசமழக பயனரகளுக்கு வழங்குவதுமம ஆகும.
மமலும இவ்வழறு உருவழக்கபபட்டை மினபுத்தகங்கள்,
ebook reader ஏற்றுக்பகழள்ளும வடவடமபபில் அடமயும.
இத்திட்டைத்தழல் பதிபபுகடள எழுதிக்பகழடுக்கும
ஆசிரியர/பதிவருக்கு எனன லழபம?

ஆசிரியர/பதிவரகள் இத்திட்டைத்தின மூலம எந்தவிதமழன
பதழடகயும பபறபமபழவதில்டல. ஏபனனல், அவரகள்
புதிதழக இதற்பகனறு எந்தஒரு பதிடவயும
எழுதித்தரபமபழவதில்டல.
ஏற்கனமவ அவரகள் எழுதி பவளியிட்டருக்கும
பதிவுகடள எடுத்துத்தழன நழம மினபுத்தகமழக
பவளியிடைபமபழகிமறழம.
அதழவது அவரவரகளின வடலதளத்தில் இந்தப பதிவுகள்
அடனத்தும இலவசமழகமவ கிடடைக்கபபபற்றழலும,
அவற்டறபயல்லழம ஒனறழகத் பதழகுத்து ebook reader
மபழனற கருவிகளில் படக்கும விதத்தில் மழற்றத் தரும
மவடலடய இந்தத் திட்டைம பசய்கிறது.
தற்மபழது மக்கள் பபரிய அளவில் tablets மற்றும ebook
readers மபழனற கருவிகடள நழடச் பசல்வதழல் அவரகடள
பநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல வழய்பபழக அடமயும.
நகல் எடுபபடத அனுமதிக்கும வடலதளங்கள் ஏமதனும
தமிழில் உள்ளதழ? உள்ளது.
பினவரும தமிழில் உள்ள வடலதளங்கள் நகல்
எடுபபதிடன அனுமதிக்கினறன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எவ்வழறு ஒர எழுத்தழளரிடைம Creative Commons உரிமத்தின
கீழ் அவரது படடைபபுகடள பவளியிடுமழறு கூறுவது?
இதற்கு பினவருமழறு ஒரு மினனஞ்சடல அனுபப
மவண்டும.
<துவக்கம>
உங்களது வடலத்தளம அருடம [வடலதளத்தின பபயர].
தற்மபழது படபபதற்கு உபமயழகபபடும கருவிகளழக
Mobiles மற்றும பல்மவறு டகயிருபபுக் கருவிகளின
எண்ணிக்டக அதிகரித்து வந்துள்ளது.
இந்நிடலயில் நழங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com
எனும வடலதளத்தில், பல்மவறு தமிழ் மினபுத்தகங்கடள
பவவ்மவறு துடறகளின கீழ் மசகரிபபதற்கழன ஒரு புதிய
திட்டைத்தில் ஈடுபட்டுள்மளழம.
இங்கு மசகரிக்கபபடும மினபுத்தகங்கள் பல்மவறு
கணிணிக் கருவிகளழன Desktop,ebook readers like kindl, nook,
mobiles, tablets with android, iOS மபழனறவற்றல் படக்கும

வண்ணம அடமயும. அதழவது இத்தடகய கருவிகள்
support பசய்யும odt, pdf, ebub, azw மபழனற வடவடமபபில்
புத்தகங்கள் அடமயும.
இதற்கழக நழங்கள் உங்களது வடலதளத்திலிருந்து
பதிவுகடள
பபற விருமபுகிமறழம. இதன மூலம உங்களது பதிவுகள்
உலகளவில் இருக்கும வழசகரகளின கருவிகடள
மநரடயழகச் பசனறடடையும.
எனமவ உங்களது வடலதளத்திலிருந்து பதிவுகடள
பிரதிபயடுபபதற்கும அவற்டற மினபுத்தகங்களழக
மழற்றுவதற்கும உங்களது அனுமதிடய மவண்டுகிமறழம.
இவ்வழறு உருவழக்கபபட்டை மினபுத்தகங்களில்
கண்டபபழக ஆசிரியரழக உங்களின பபயரும மற்றும
உங்களது வடலதள முகவரியும இடைமபபறும. மமலும
இடவ “Creative Commons” உரிமத்தின கீழ் மட்டுமதழன
பவளியிடைபபடும எனும உறுதிடயயும அளிக்கிமறழம.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கடள பினவரும முகவரிகளில் பதழடைரபு
பகழள்ளலழம.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நனற.

உங்கள் படடைபபுகடள பவளியிடைலழமம:

உங்கள் படடைபபுகடள மினனூலழக இங்கு
பவளியிடைலழம:
1. எங்கள் திட்டைம பற்ற – http://freetamilebooks.com/about-theproject/

தமிழில் கழபணழளி –
2. படடைபபுகடள யழவரும பகிரும உரிடம தரும
கிரிமயட்டவ் கழமனஸ உரிமம பற்ற –
கிரிமயட்டவ் கழமனஸ உரிடம – ஒரு அறமுகம
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses

உங்கள் விருபபழன கிரிமயட்டவ் கழமனஸ உரிமத்டத
இங்மக மதரந்பதடுக்கலழம.

http://creativecommons.org/choose/

3.
மமற்கண்டைவற்டற பழரத்த / படத்த பின, உங்கள்
படடைபபுகடள மினனூலழக மழற்ற
பினவரும தகவல்கடள எங்களுக்கு அனுபபவும.
நூலின பபயர
நூல் அறமுக உடர
நூல் ஆசிரியர அறமுக உடர
உங்கள் விருபபழன கிரிமயட்டவ் கழமனஸ உரிமம
நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வடவங்களில்.
அல்லது வடலபபதிவு / இடணய தளங்களில் உள்ள
கட்டுடரகளில் பதழடுபபுகள் (url)
இவற்டற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மினனஞ்சல்
அனுபபவும.
விடரவில் மினனூல் உருவழக்கி பவளியிடுமவழம.

நீங்களும மினனூல் உருவழக்கிடை உதவலழம:
மினனூல் எபபட உருவழக்குகிமறழம? –
தமிழில் கழபணழளி –
இதன உடர வடவம ஆங்கிலத்தில் – http://bit.ly/create-ebook
A4 PDF, 6 inch PDF மகழபபுகடள Microsoft word இமலமய
உருவழக்க – http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-usingmicrosoft-word/
எங்கள் மினனஞ்சல் குழுவில் இடணந்து உதவலழம.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooksforum

நனற !

