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எ

சம��பண�

ன�� ஏ� வயதா����தேபா�, நா� க�டெபா�ம� நாடக�
பா������ வ�� "எ�னடா... எ�னடா... க�டெபா�மா...
எ�ேநர� பா��தா�� க���ச�ைட...'' எ�ற பாடைல ஒ�

���ைய� ைக�� எ��� �ழ��யவா� பா�� ெகா�ேட ஒ�
நா�கா������ ம�ெறா� நா�கா��� ���க... கா� த�மா�
நா�கா��� சா��� எ� �� உத��� ெவ����ட�. உடேன எ�
தா� ேப��ய�மா�, அ����க����ைட ெநா��� உ���க�ைல��
ந��� உத���� க��� ேபா�டா�. அ�ேபா� எ� த�ைத ��ைதயா



வ�� �பர� ேக�க, நட�தைத எ� தா� ெசா�ல... 'இவ�
வ��கால��� ஒ� �லவனாக வ�வா�' எ�றா�. எ� தா��
'அ�ப�யா' எ�� ம������ க�� அைண�� ��த��டா�.
இ�� அவ�க� ல��ய�கன� �ைறேவ�ய�. ��மா உல�� நா��
ஒ� கைலஞ� ஆேன� எ�பைத �ைன�� இ��ைல எ�
ெப�ேறா�க��� அ�� கா��ைகயா���ேற�.

-கைலஞான�



�

���ைர

�மா��� கைதக� எ��வ�� நா� ேத�����ேட� எ��தா�
�ைன��ேற�. அதனாேலேய �ல ந�ப�க� எ�ைன

'கைத�தா�தா', '��ம�', 'கைதஞான�' எ�ெற�லா� பாரா���றா�க�.
ஆனா� வரலா� எ��வ�... அ��� எ�� ��தக மாக
ெவ���வ�� ஒ� பய� இ���ெகா�ேட இ���ற�. காரண�...
�ைறயாக� க�ற எ��தாள�க� எ�ைன� கைறயாக எ��
எ��ெத��� ��வா�கேளா எ�ற பய�தா�. இ��தா��
ேகாைதநாய�ய�மா�, �.ராஜநாராயண� ேபா�ேறா� ஆர�ப���
ப��காதவ�க�தா�. ��னா�� �க��ற�த எ��தாள�களானா�கேள.
அவ�கைள வ�கா��யாக எ�� எ�த� ������ேட�.
ெகா��வ��, த��வ�� அ�� வாசக�க�� உ�ள�கேள.

பா��தைத, ேக�டைத, ெசா�னைத அ�பவமாக
எ����ெகா�ேடதா� இ�வைர ��மா��� 30 கைதக��� ேம�
எ����ேட�. இ�� �க�ெப�ய இய��ந�க�ட� �ைர�கைத
ஒ��ைழ�� �மா� �ைற� தா���. தயா���  16 பட�க�. 
பாட�க� எ��.  இய�க� 2. ெம�� காெம�யனாக 'இ� ந�ம ஆ�'
ஒ��தா�. ��ன� ��ன ேவஷ�க� �ல... இத��ேம� எ� த����
எ�ன ேவ���? நா� எ����ெகா�ட இ�த �� �ய���� உ�க�
ஆதர�தா� ேவ���.

���யமாக இ�ேக ெசா�லேவ��ய� ஒ�� உ��. எ�னெவ�றா�
1974-� ஒேர மாத��� எ��ட� ஆ� கைதகைள ��மா
தயா��பாள�க� ேபா�� ேபா���ெகா�� வா��னா�க�. எ�லா��
'உடேன ���� ேபாக ேவ���; எ��� ெகா��க�' எ��
அவசர�ப���னா�க�. அ�ேபா� நா� ஒ� ���ைய� ைகயா�ேட�.
தயா��பாள�க� ஒ�ெவா�வைர�� ேட���கா�ட� வா�� வர�
ெசா�� அ�ேல கைதைய� ெசா����ேட�. உத�யாள�கைள ைவ��



அ�� உ�ளைத எ��� ெகா��க� ெசா����ேட�. அவ�க�...
பனைச ம�ய�, ெஜயபா� ��வாச�, த�ைச ேக.�ேர� �மா�,
�.எ�.ஏ. ஷால�பா... �னகர� அ�ப�ப  �ல�� இ�ப��
பழ�க�ப�டதா� இ�வைர அைதேய ைகயா�� வ��ேற�.

'��மா ��ெர�' ெதாடைர�� ெர�கா�� ப��� த�ேற� எ�ேற�,
ந��ர� �ைணயா��ய� இரா.த.ச��ேவ�ட�. அ�ேபா� அவ�
ெசா�னா�... "ஐயா, ��க� ெசா���ெகா�ேட வா��க�, நா�
எ���ேற�. அ� ச���ைலெய�றா� ெர�கா�� ப�ணலா�''
எ�றா�. அைத��தா� பா��ேபாேம எ�� உ��த��ைடைய
ெகா����ட� ேபா� ெபால ெபாலெவ��
ெகா���ெகா�ேட���ேத�. ��� வார�க���� ேச��தா�ேபா�...
எ�ன ஆ�ச�ய� ஒ�வ��ட தவறாம�� �டாம�� எ��யேதா�,
அதைன அழ�ப����� கா�� எ�ைன அச�� வ��றா�. அவ���
எ� �த� ந��ைய� ெத�����ெகா��ேற�. '��மா ��ெர�'
ெதாட� எ�த என�� ெதாட��� ஆதர� ெகா��� வ�� ந��ர�
ஆ��ய� உய��� ந��ர�ேகாபா� அவ�க����, ந��ர�
இைணயா��ய� காமரா�, ம��� அவ�ட� ெதா�� ெச���
அ�தைன ேப���� எ� ெந�சா��த ந��ைய�� வண�க�ைத��
ெத�����ெகா��ேற�.

இ�வைர ந��ர� ப���ைக�� ெதாடராக வ�த '��மா ��ெர�'ைட
ெபா�ைமயாக ப���� பாரா�� ��, அ�� கா���� வ��
அைன�� வாசக�க���� தைலவண���ேற�... ந��!

-கைலஞான�
ெச�ைன.

ைகேப� எ� :  96770 61186
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உய���� அ�
உ�திரவாத�

ேக.பா�யரா�

�ஞ� க�ணதாச� அவ�கள� ெபா�� �ைற�த வ�க� :
"�����ள ம�த� எ�லா�

ெவ�� ெப�ற��ைல.

ெவ�� ெப�ற ம�தெர�லா�

���சா� இ�ைல...''
இைத� ேபாலேவ நா� நைட�ைற�� அ�பவ� ��வமாக உண��த�.

"ப��சவ�க எ�லா��,

அ�வா�தா�� ெசா���ட ��யா�.

அேத சமய� ப��காதவ�க அ�வா�யாக

இ��க ��யா���� �ய� இ�ைல''.

அதாவ� ப��காத ேமைத�� ����டற� ெர�டாவ�
ெசா�னவ�கள�தா�. அ�ண� கைல ஞான� அவ�க���
அ�பவ�தா� ப����ட�. �க ��க�க��, லாப, ந�ட�க��தா�
அவ��� ஆசா�. அதனாலதா� ெம�த� ப��சவ�க��ேக ச�வர
��படாத ��மா, அவ���ட �ற�பான �ைற�ல �ைறப�����.



ஆ�ர� ��கைள� ப���றதால வர���ய அ�� �ட அவ�
அ�பவ���� ��னா� ைகக���தா� ��க��. நா� அவ�
வ��� ப��சவ�. அவைர� ப��சவ�. இ��� சமய� �ைட���
ேபாெத�லா� அவ���ட ப����ேட இ���றவ�. நா� க�����ட
பாட� எ�லா�� க���க��னா கைலஞான� அ�ண� அ�பவ�ைத
ப��சா� ேபா��. உ�க உய���� அ� உ��ரவாத�.

இ�ப��ப�ட ஒ� அ�� ெபா��ஷமான �ஷய�ைத ��தக
வ�வா��ய ம�யாைத���ய ந�ப� ந��ர� ேகாபா� அவ�க��



என� ெந�சா��த ந��.

அ�ண�ட� ப��ற ெப��த��ட�

உ�க�

ேக.பா�யரா�



அ��த ஆ�ற�!

இய��ந� திலக�
ேக.எ�.ேகாபால���ண�



நா� ெதாட��� ெவ��� பட�களாக எ��� வ�த சமய�, அ��த
பட���� கைத ேதைவ�ப�ட�. அ�ேபா� ��.காகா

ராதா���ண� அவ�க�ட� ேக�டேபா�, 'என�� ெத��த ஒ�வ�
கைலஞான� எ�� ெபய�; ந�ல கைதக� ெசா��வா�' எ�றா�.
உடேன நா� கைலஞான�ைத அைழ�� வர� ெசா�ேன�. அவ�
வ�த�ட� �றவ� �ற��கைள� ப��ய கைதைய� ெசா�னா�. �க��
�வார�யமாக இ��த�. நா��, அவ�� கல��ைரயா� '�ற�� மக�'
கைதைய உ�வா��ேனா�. அ� �க� ெப�ய ெவ��ைய� ெப�ற�.
இேதேபா� அ��த��� நா� எ��த ெவ��� பட�க��� எ��ட�
கல��ைரயாட�� �ற�பாக ப�யா�� பல ந�ல �வார�யமான
�ஷய�கைள என�� எ���ைர���ளா�. அத� பயனாக 'வாைழய�
வாைழ', 'ெரௗ� ரா�க�மா' எ�� வ�ைசயாக நா� எ��த எ�லா
ச�க பட�க���� ��.கைலஞான� எ�ேனா� ப�யா�� எ�
வல�கரமாக இ��தா�. எ�தாம� கைத ெசா��� அ��த ஆ�ற�
ெப�ற கதா��ய� ��.கைலஞான� பல ெவ��� பட�கைள
தயா��தவ�, இய��யவ� எ�� வள��தா�. �ற�த ப�பாள��,
த��� �ைர உல�� �க� �ற�த கதா��ய�க�� ஒ�வ�மான
��.கைலஞான� அவ�க�� �ைர உலக அ�பவ�கைள ��தக
வ�வா��யதா� ��.ந��ர� ேகாபா� அவ�க��� எ� ந��ைய�
ெத����� ெகா��ேற�.

இ�ப���

அ���ள

ேக.எ�.ேகாபால���ண�



அ

��றா� பாக�தி�
��தான அ�பவ�க�!

�பவ�கைள� ேபா�ற �ைர�கைதைய எ�த ��மா���
பா��க ��யா�. பா����ற ��மா�கைள �ட�� ப����ற
அ�பவ�க� �வார�யமானைவயாக இ����. அ���

��மா��ைற�� ப��த அ�பவ� ெப�ற ஒ� ��தக� த�
அ�பவ�கைள வாசக�க��� வழ��னா� ப��க�ப��க� �க�டா�.
ஜா�பவா�க�ட� பழ�ய ஜா�பவனான �ைர�பட தயா��பாள�-
இய��ந�-கதா��ய�-ந�க� கைலஞான� அவ�க�� �ைர��ைற
சா��த வா��ைக அ�பவ�� நம��� �க�டாத இ�பமாக ப��க�
�ைட�����ற�. இ�வைர ெவ��படாம� �ைத��
ைவ�க�ப������ உ�ைமக� அதைன ேந�� க�டவ��
வா��ைதக�� ெவ��ப�� ேபா� �வார�ய� ம��ம�ல,
ஆ�ச�ய�� ������� ��தலாக� ேச���றன. அ�ப��
ேச��த�தா� இ�த '��மா ��ெர�.'
��மா ேபா�ட�க� ேபால �ர�மா�ட ேபா�ட� க�ட� �ள�பர�
ெச�ய�ப�ட ந��ர�� ெதாட�க� �ைறய உ��. ஆனா�, ஒ�
அவசர� �ழ�� எ��த �ள�பர�� இ�லாம� ச�ெடன�
ெதாட�க�ப��, வாசக�க�� ேபராதர�னா� ெவ��கரமாக�
ெதாட���ெகா������ ெதாடரான கைலஞான� அவ�க�� ��மா
��ெர��� ��றா� பாக�தா� உ�க� ைகக�� ��தகமாக�
தவ��ற�. ��மா ெமா��ேலேய ெசா�வெத�றா� ஆ�����
அ�ப� வைர எ�பா�கேள, அ�ேபால 20-���� 100 வைர
அைன��� தர��ன�� ����� ப���� வைக�லான �க��கைள
ேம�க� ேபாடாம� ெவ�� ப����றா� கைலஞான� அவ�க�.
ஒ�பைன இ�லாத அ�த உ�ைமக�தா� வாசக�கைள வ�க����றன.



எ�.�.ஆ�. த��க�� ெதாட��ய ரக�ய�ைத இ�த ��றா�
பாக���தா� �த��தலாக ப��க ேந��த�. அேதேபா� ந�க�
�லக� அ�ண� �வா�ைய ைவ�� '��த�க ச�கரவ���' எ���
ெமகா�� பட�ைத எ��த அ�பவ�, சா�ேடா ��ன�ப ேதவ��
மக� ல����� �ைலைய� பா��� க� கல��ய அ�ண� ர��,
ந�க�, அ�ண� �வ�மா� �� ேதவ� ைவ����த ேபர��... அ�த�
ேபர���� ெப�� ைகமாறாக ேதவ�� ேபர�, அதாவ� ேதவ��
மக� த�டபா��� ��த மக��� இர�� ���க�� ெசய�
இழ�த �ைல��... ெச�வத�யா� ��ற த�டபா��� த�கசமய���
உத�ய அ�ண� �வ�மா�� க�ைண உ�ள� க�� க�கல���
ேபாேன�. ேம�� ெகா��� ேகா�ல� ேக.�.��தரா�பா��
வா��ைக� கைத, ேக.�.எ�.�� ெசா�ைத அவ�� வா��க���
����� ெகா��பத�காக ெகா������ ேபா� உ��பய���
���ட� ெச�ைன��� ���� வ�த அ�பவ�... என இ��� பல
��தான அ�பவ�கைள ��றா� பாக��� ப�����ளா� அ�யா
கைலஞான�.

கைலஞான� அவ�கைள த�� இைணயா��ய� காமரா� அவ�க��
ஆேலாசைன�� ேப�� ந��ர���� க�� இ��� வ�தவ� த��
இரா.த.ச��ேவ�. ந��ர�� ��மா ச�கரவ��� அவ�தா�. ந��ர�
��மா�ப���� வ�� எ���க� அைன��� �ைணயா��யரான
த�� ச��ேவ�ைடயைவ. ������ இத�� அ�ைட � அ�ைட
அைன��� அவர� உைழ��. �ற��த�கைள �ற�பாக
ெவ��ெகா�� வ�வ�� அவ�தா�. அயராத உைழ��, வ�க����
எ���நைட, எ�ைமயான வா��ைதக�, கலகல����� ப�ச��லாத
ெச��க� என த�� ச��ேவ� ��மா�ைற ச�ப�தமான தகவ�க��
��ஸ�களாக அ����ெகா�ேட இ��பா�. கைலஞான� அவ�கைள
ந��ர�� ெதாட� எ�த ச�ம��க� ெச�த�ட�, அவ�ைடய
அ�பவ�கைள அ�ப�ேய வா��ைதக�� வ��பவ�� த��
ச��ேவ�தா�. அ�ைமயான கைதைய ஒ� ேத��த இய��ந� எ�ப�
ேந���யான �ைர� கைதயா�� �வார�யமாக� த�வாேரா
அ�ப��தா� கைலஞான� த�� ��ெர��கைள ���� நைட��
எ���வ�வமா��� த��றா� த�� ச��ேவ�.

 �க�சாதாரண �வசாய ���ப������ �ற��, எ�ய
ம�தராக �ைர�ல�� அ�ைவ�� �க�ெப�� ந�ச��ர�கைள
ைவ�� பட� தயா��க�� இய���மான �ைல�� உய��த ஐயா



கைலஞான� த� வா��ைக அ�பவ�க� �ல� இ�த ��மா
��ெர��� ெசா��� த��றா�. அ�பவ�கைள �ட �ற�த பாட�
ேவெற��� உ�டா? ேம�� இ�த ெதாட�� ெவ����
ெம����வ� அ�த� கால, இ�த கால ��மா�க�� க���
ெவ�ைள + கல� பட�க�. இைத கைத�ேக�றவா� ெகா��� ெப���
உத�வ� த�� ேபா�ேடா ஞான�. அவ��� ந��ர�� பாரா���க�.

த�ன���ைகைய�� ெவ���கான வ�ைய�� நம�� அ���� ஐயா
கைலஞான��� ��மா ��ெர� ��தக��� �த� இர�� பாக����
வாசக� ெப�ம�க�ட� �ைட�த அேமாக வரேவ�ைப� ெதாட���...
��றா� பாக�ைத ம�����ட� ெவ����ற� உ�க� ந��ர�.

இத� நா�கா� பாக�� �ைர�� ெவ�வர ����ற�.
வழ�க�ேபா� வாசக�க�� ேபராதரைவ ேவ��...

-எ�ெற��� உ�க�

ந��ர� ேகாபா�



பாக�-3� உ�ள
சிற�ப�ச�க�!

��ன�ப ேதவ�� மைற�

ேதவ�� சவ ஊ�வல��� ப�ல��� ஏ�, கத�ய�த எ�.�.ஆ�.

அ.இ.அ.�.�.க. க��ைய எ�.�.ஆ�. ஏ� ெதாட��னா� எ��ற
ரக�ய�.

ேதவ� ஃ������ ர�� கா��ய ந��.

மன அைம� இழ�த ர��.
பா�மேக��ரா, ���� ��தா, ெஜயமா�� உ���ட வ�க�ட�
ஒ� தயா��பாளராக என� அ�பவ�.

ேக.�. ��தரா�பா�� வா��ைக�� அவ� எ�ைன மகனாக பா��த
�க��க��. அ��ட� த� இ��  கால��� ��� ��ய
அவ�ைதயா� அவ� ப�ட �யர�.

ம�க� �லக� எ�.�.ஆ�டனான என� அ�பவ�.

இள�ேஜா�க�' பட அ�பவ�.

எ� �� ேபர�� ெகா�ட �ஜயசா��.

ேதவ� மக��� ர�� ெச�த உத�.
ந�க� �லக� �வா��டனான என� அ�பவ�.

.. இ�ப� பல �ய�����, �ைக����� �ஷய�க� ��றா�
பாக��� உ�ள�.

 வா���க�... வரலாைற!

-கைலஞான�



எ� கைதகள��,
தயா���கள��
அ��கமானவ�க� ப��ய�

ந�ச�திர�க� :
ர��கா��
(கதாநாயகனாக - பட�: ைபர�)

கம�ஹாச�

(�ழ�ைத ந�ச��ரமாக இ��த கம� வா�பனாக ஆன�� ம�
அ��க�. பட� : �ற�� மக�)

�தா (பட� : ைபர�)

ெஜ���ரா (பட� : �ற�� மக�)

வா�� (பட� : காத� ப���� பா�)
���ராஜ�  (பட� : காத� ப���� பா�)

எ�.எ�.ச��ர� (பட� : காத� ப���� பா�)

மாத� (பட� : ��ய ேதாரண�க�)

ெசா�னா (பட� : ெந���க�)

'ராஜபா��' உைடய�பா

(பட� : தா� ��� �தன�)
ேகா��தா (பட� : ல� 86 - இ��)

க�ண� (எ�.எ�.ஆ�� மக�- இர�டாவ�

நாயக� பட� : கா�ைக� �ற��ேல)



���மா��க� (எ�.எ�.ஆ�� த�ைக மக�- இர�டாவ� நாயக�
பட� : ெச�ல���)

நாகராஜேசாழ� (ேகர�ட� ஆ�����,

பட� : எ����� ஜ�ன�)

இய��ந�க�

எ�.பா�க�   (பட� : ைபர�)

எ�.எ�. ேதவதா�  -  (ந�ைக ேத�கா��

கணவ�, பட� : ெவ���ெப�)
ேக.எ�.பால���ண� - (ந�க� �ம������

அ�ண�. பட� : ஆ� ��ப�க�)

பனைச ம�ய� - (பட� : ���� ஒ� ெப�)

பாடலாசி�ய�க�

க�ஞ� �த�பரநாத� - (பட� : ைபர�)

அ����ேகா�ைட தவ�ம�-

(பட� : இள�ேஜா�க�)

ப��னண�� பாடக�க�
��கா� �வ�த�பர� -

(பட� : ��த�க ச�கரவ���)

ச��ரேபா� - (பட� : ஆ� ��ப�க�)

�ைக�பட� கைலஞ�க�

'����' ர� - (பட� : ைபர�)



ெவ�ைள�சா� - (பட� : ��ய ேதாரண�க�)

நடராஜ� - (பட� : ெச�ல���)

பட� ெதா��பாள�க�

ெகௗதம� - (பட� : ��ய ேதாரண�க�)

ெவ�ைள�சா� - (பட� : ��ய ேதாரண�க�)

நா� அறி�க� ெச�த தயா��பாள�க�

எ�. ச��தலா

�.எ�. ெவ�க�ராம�

��க� கைலஞான�

�.மகால���
�.ேகா�ெப��ெத�

எ�.ஜா��ரா�

நா� அறி�க�  ெச�த
�ல�கைதயாசி�ய�

��பவ�- கைலஞான� -

(பட� : ���ப�� ெபா���தா�)

எ� வா��ைக ம�� அ�கைற
கா��யவ�க�

க�. ேக.�.காமா�� ��தர�

க�ஞ� �ரதா



எ��தாள� ஏ.எ�.���

நா� ஒ� கைலஞ� ஆவத�� அ���, அ�கைற�� கா��ய,
கா��வ�பவ� எ� அ�ண� ஆ�.எ�. ���ணசா�.

நா� திைர�கைதகள�� ப�ேக�ற
இய��ந�க�- தயா��பாள�க�

சா�ேடா ��ன�ப ேதவ�

ேக.எ�.ேகாபால���ண�

ேஜாஸ� த�ய� (��டாட� ���ேயா)

ஏ.����
எ�.�யாகராஜ�

(��ன�ப ேதவ�� மா���ைள)

ம�ைர ��மாற�

��தா ��வாச�

எ�.எ�.கா���வநாத�

�� (எ��ற) ��வநாத�
�.�. �கநாத�

பார�ராஜா

பா�யரா�

ஆ�.�.உதய�மா�

�.வா�

கைலம�

ேக.ராேஜ�வ�
பா���ப�

ேகா�ல ���ண�



ம��� பல�...

எ� கைதகள��, பைட�ப�� ப��ெப�ற
ப�ரபல�க�, ந�ச�திர�க�

ந�க� �லக� �வா�கேணச�

ெஜ��கேணச�

எ�.எ�.ந��யா�

ெஜ�ச�க�

�வ�மா�
ர��ச��ர�

���ராம�

ராதார�

நாேக�

கரா�ேத ம�

�கா��
�.ேக.ராமசா�

ேத�கா� ��வாச�

ேசா ராமசா�

பாலா�

ேமஜ���த�ராஜ�

�தாக�

ேக.ஏ.த�கேவ�
கா����

�ேர�

எ�.�.ேசக�



ஆ�.எ�.மேனாக�

�ேலா� மேனாக�

�ழ�க� ர�

ெவ��ற ஆைட����
�� (எ) ��வநாத�

�.எ�.ராகவ�

ைடர�ட� ேக.��வநா� (ச�கராபரண�)

பா���ப�

காகா ராதா���ண�

எ�.ஏ.அேசாக�
��பான�த வா�யா�

�ஜய�மா�

ெந�ேபா�ய�

ச��-��க�

���ண�ரா� (ெத���)

நாக�ஷண� (ெத���)

ராஜநளா (ெத���)
கைல�ெச�� ெஜயல�தா

ேக.ஆ�.�ஜயா

�ஜாதா

மேனாரமா

ராதா

�ஜயசா��
ேத�கா

கனகா



ராஜ�ேலாசனா

எ�.வரல���

�.ஐ.�. ச��தலா

���யா
���யா

ஒ�.�ஜயா

ெஜய��

ெஜயா

�ல�ணா

��மா�
ச��

��த�பா�

அ��கா

ல���

ரா�கா

ேம�� ரா�கா

�பா
வச�தா

('இர�� பக��' அ��க�)

��யகலா

கா��ம�

எ�.எ�.ல���

ெவ��றஆைட ��மலா
ம��ளா

ஜ�னா (ெத���)



ெஜய��ரதா (ெத���)

���ண�மா� (ெத���)

இய��ந�க�

ேஜாச� த�ய� (��டாட� ���ேயா)

ேக.எ�. ேகாபால���ண�

ஏ.����

ேக.ச�க�
�.வா�

��தா ��வாச�

ம�ைர ��மாற�

எ�.எ�. ேதவதா� (ேத�கா கணவ�)

எ�.பா�க� (ைபர� ைடர�ட�)

க�ண�
எ�.ேக.��வநாத�

�.ஆ�.ேசா�

ஆ�.�. ச��

ேக.எ�.ர��மா�

இராம.நாராயண�

�ரெசா� ேக.ெசா�ண�

தாச� நாராயணரா� (ெத���)
பாடலா��ய�க�

க�ஞ� க�ணதாச�
க�ஞ� வா-



�லவ� �லைம���த�

ஆல��� ேசா�

�����க�

�ைற�ட�
க�ைகஅமர�

இைச அரச�க�

எ�.எ�.��வநாத�
ேக.�. மகாேதவ�

இைளயராஜா

ச�க�-கேண�

�.�மா�

�.ஆ�.பா�பா

பா�யவ�க�

�.எ�.ெசௗ�தரராஜ�

ேக.ேஜ.ேய�தா�

எ�.�.பால��ரம�ய�
பால�ர����ணா

மேல�ய வா�ேதவ�

மேனா

�.��லா

எ�.ஜான�

எ�.ஆ�.ஈ�வ�

வா�ெஜயரா�



வசன� எ�தியவ�க�

ஏ.எ�.நாராயண�

'�ய�நா���' ��தர�

ஏ.எ�.�ரகாச�

�யவ�

பனைச ம�ய�

டா�� மா�ட�க�

த�க�ப�

கமலஹாச� (உத� டா�� மா�ட�)
��தர� (�ர�ேதவா த�ைத)

�மலா (பட� : இள�ேஜா�க�)

�ட�� மா�ட�க�

ச�க�

மாதவ�

ஹயா�

எ� நாடக�கள�� தைலைம
தா�கியவ�க�

'கைலவாண�' எ�.எ�.���ண�

�.ஏ.ம�ர�

எ�.ஏ.ேவ� ('ச���ண ராமாயண�' பட� எ��த

தயா��பாள�)



எ�.ஏ.நடராஜ� ( 'ம����மா�' பட� �க�)

நாடக�கள�� எ��ட� ந��தவ�க�

'�லெத�வ�' ராஜேகாபா�

காகா ராதா���ண�

க� ேக.�.காமா�� ��தர�

�.எ�. ஏ�மைல

எ�.ஏ.நடராஜ� (��டாதார�)
ேக.தவம� ேத� (இல�ைக� ���, -ஆரவ�� �ரவ��,
வனேமா�� ேபா�ற பட�க�� ந���� �க�ெப�ற த�� ��மா��
�த�கவ����க��)

'க� �ற�த�' ராமநாத� (மேனாரமா�� கணவ�)

நா� ந��த பட�க�

�ைண ந�கராக...

ேகா�லவா�
ெதனா�ராம�

ெச�ல���ைள

ெவ�� ேப�ச�ல

��கிய கதாபா�திரமாக...

ேக. பா�யரா�� 'இ� ந�ம ஆ�'
ெப�ய இட�� மா���ைள

சிற��� ேதா�ற�தி�...



ேகா�ர வாச�ேல

பா���ப�� 'கைத-�ைர�கைத-வசன�-இய�க�'



அ

மைற�தா� ேதவ�!

�தா�ப�ச� ந��� வ�த 'ேதா அவ� ேதா பா��’ (இ��),
ர���� 'தா� �� ச��ய�’ (த��), ேமாக�பா�ைவ ைவ��
'ெகா�டரா��’ (ெத���) ஆ�யவ��� பட�����

ஊ���� ஏ�பாடான�. பட����ைப� கவ��ப த�காக ஊ��
ெச�றா� ேதவ�.
நா� அவைர கைட�யாக� பா��த... 05.09.1978 அ�� இர�
ெச�ைன����� ர�� �ல� ஊ�� ெச�றா� ேதவ�. 06.09.1978
அ�� காைல�� ஊ�� ெச�றைட�தா�. அ�� இர� ேதவ���
ெந��வ� ஏ�ப��ற�. 07.09.1978 அ�� ம�ய�... ேகாைவ�� ஒ�
ம���வமைன�� ���ைச�காக ேதவைர� ேச��தன�. 08.09.1978
அ�� காைல 08.30.ம��� மாரைட�பா� ேதவ� காலமானா�.
அ�ேபா� ேதவ��� வய� 64தா�.

அ�� மாைல ஆ�ம�யள��...

நா� எ� அ�வலக��� அம��� என� 'ெச�ல� ��’ பட
தயா����கான ேவைலகைள கவ����ெகா�� ��ேத�. ேபா�
ஒ��த�. எ��ேத�. "அ�யா... கைலஞான� அ�யா... ந�ம
ேதவர�யா ந�மள����� ேபா��டார�யா...'' என ேதவ�
ஃ����� ெட�ேபா� ஆபேர�ட� ெப�ம� ���� ���
அ�தப� �ஷய�ைத� ெசா�ன�.

உடேன நா� எ� உத�யாள� ெஜயபாைல� ���� ெகா�� கா��
ேதவ� ஃ���ஸூ�� �ைர�ேத�. ஒேர ��டமாக இ��த�. அ�ேக...
இர�� ர�� க�பா�� ெம���கைள ��ெச�� ��மா� ���கைள
அைழ��� ெச�வ� ச�ப�தமாக ர��ேவ அ�கா�க�ட� ேப��
ெகா����தா� ேமஜ� ��த�ராஜ�. இர�தா� ர��. 'அ� வைர���
எ�னா� இ���� ெகா�ள��யா�' எ�பதா� ����� காைர



��ேட�. பண� எ����ெகா�� உத�யாள� ெஜயபாைல��
ஏ���ெகா��, நாேன காைர ஓ��� ெகா�� ேகாைவ ேநா���
�ள��ேன�.





����ர�ைத ெந����ேபா� ஆல�க�� மைழ க�ைமயாக�
ெப��ெகா����த�. 'இ�ேய ���� த��தா�� ேதவர�ணேனாட
�க� பா��காம இ���ட� �டா�’ என ைவரா��யமாக காைர
ஓ��ேன�. �ய� கா��� ��� காைர ��ேனா��� த��ய�. 
ெஜயபா� பய�� 'சா�... சா�...' என� ����டா�. ஆனா� காைர
����னா� 'மன� மா� ெச�ைன ������ேவேனா' என �ைன��
���தாம� காைர ஓ��� ெச�ேற�. ேசல� ேபானேபா� மைழ��ட�.
�������ட�.

காைல ப�� ம��ெக�லா� ேகாய����� ெச�� ��ேடா�. ேதவ�
������ காைர ����ய �ேம மாைலைய எ����ெகா��
ஓ�ேன�. அ�ேக �����த �யவ��, மா.ரா.�� 'அ�ண�
ேபா��டாேர...' என� கதற... நா�� கத���ேட�. உ�ேள ேபாேன�.
ேதவ�� உடைல� பா��ேத�. ���வ�ேபால இ��த� ேதவ��
�க�. மாைலைய� ேபா�����, ��� ேநர� ஆைச�ர ேதவ��
�க� ைத� பா������ ெவ�ேய வ�� உ�கா��ேத�.

ேதவ� ஊ���� �ள��யேபா� ேதவ��� இ��த ெந��க�ைய
�ைன��� பா��ேத�.

இ��� பட� �����ட நா�� ��யாததா�, அ�த� பட���காக
வா��ய ஃைபனா��, வ����ேம� வ�� ஏ� ��ற�. அைத�
ச��க�ட 'தா��� ச��ய�', "ெகா�ட ரா��'’ பட�கைள�
ெதாட��னா�. இதனா� ஒேர ேநர��� ��� பட�க��� பண�
�ர��வ� தா�க��யாத அள��� ேதவ��� �ரம�ைத� ெகா��த�.
அதனா�தா� ெச�ைன����� �ள� ��ேபா� அ�வலக���
இ��த ��க� பட�ைத� பா��� "��கா... இ��� ேமல��
ேசா��காதடா. உ�ேனாட எ�ைன� ேச����க�பா'' என� ெசா��
��� �ள��னா�.
ேதவ�, ��க�ட� அ�ப� ேவ���ெகா�ட நா�காவ� நா��
��க� ெப�மா� அவைர ஏ��� ெகா����டா�. இ�����
என�� எ�ன ெத��த� எ�றா�.... ேதவ� ெசா�வைதெய�லா�
ெச��� ேவைல�காரனாக�தா� இ������றா� ��க�. அ�த
�ய��� தா�காம� ���� உ�ேள ேபா� ேதவ� �க�ைத�
பா��ேத�. அவ�� உட� அ�ேக அம�����த ேதவ��
�ைண�யா� மா���� அ�மாைவ�� பா��ேத�.



ேதவ� �த��தலாக ெச�ைன�� ��மா க�ெப� �வ��ய��
வா���� ேக�� வ�த ஒ� �ைண ந�ைக த� க�ட�ைத� ெசா�ல...
அ��தவ�� க�ட���காக உ��� ேதவ� அ�த� ெப���
ேசாக�கைதைய ெவ�ேநர� ேக�க... ஆ���� எ�ேர இ��த
������� இைத� பா��த ேதவ�� மைன� 'இ�வள� ேநர�
எ�ன ப�றா�க?’ என ச�ேதக�ப��, ேதவ�ட� ச�ைட ேபா��....
அதனா� 'இ� எ� வா��ைக�� உட��ப���� இட��ைல’ என
��க� �� ேதவ� ச��ய� ெச�தா�. பழ�மைல ��க��
ேகாவண�ைத ஏல��� எ��� வ�� அைத த���� நைன��
���� ���� த� உட� உண���கைள ேதவ�
க���ப����ெகா�டா�. ேதவ��, அவ�� மைன��� தா�ப�ய�
�ற�தன�. (இ�ப�� நா� ஏ�கனேவ ��வாக ������ேற�.)

அ�த �க������� ேதவ�ட�, ேதவ�� மைன� ஒ��ல
வா��ைதக� ம��ேம ேப�வா�. த� கணவ� �� ��ற��ைல என
ெத��த�ற�� �ட இேத �ைலதா� கைட�வைர இ��த�.

�னச� காைல எ�� ம��� ������� ஆ�� �ள��� ேதவ�
த� மைன�ைய அைழ�பா�...

"மா����''
"ஏ��க''

"எ�ன ேவ��மா?''

"எ�லா� இ����க''

"ந�ல�... நா� ஆ�� ேபா��� வர��மா?''

"ச��க''

-இ�ப�� �ல வா��ைதக�தா� ேப�வா� ேதவ�� மைன�.
ேதவ��� எ�லாேம ��க�தா�. ஆனா�... மா� ��� அ�மா���
எ�லாேம ேதவ�தாேன. இ� அ�த ஓ�ர�� வா��ைதகைள�� �ட
அ�த�மா ேபச� ேபாவ��ைலேய...  அைத எ�� அ�த அ�மா
தாைர தாைரயாக க��� வ��பைத� பா��ேத�.

இைதெய�லா� நா� ேயா����ெகா����தேபா�...

"ேதவ� ெப�மகேன'' என �ைத�த �ர�� ஒ� அர�ற� ேக�ட�.
����� பா��ேத�. க�ஞ� க�ணதாச� த� க�க�� க����,



ைக�� மாைல�மாக வ�தா�. ேதவ�� க���� மாைலைய�
ேபா�����, 'ேதவேர... ேபா�����களா?' எ�� கன�த �ர��
���னா�.

'அ�யா... எ�க அ�ய� ேபா��டா�கேள... இ� எ�க ��� யா�
இ��கா?' என க�ணதாச�ட� அ�தன�, ேதவ�� உற�ன�க�.
நாலா�ற�� க�கைள� �ழ��ய க�ணதாச� ஒ� ஓர���
ேசாகமயமாக �����த ேதவ�� மக� த�டபா��ட� ேபானா�.
அவ�� ைககைள� ப���ெகா�� 'த�டபா�... அ�யா�� மரண�
உ�க���  ெப�ய இழ��தா�. அைத�ட �க�ெப�ய இழ�� எ�
���ப���� வ����டேத... எ� ���� நா� எ�த �ேசஷ�
ைவ�தா�� அவ�தாேன வா� வா�� ெகா��பா�. க�ப���� �ைட�ச
சைடய�ப வ�ள� மா��... என��� �ைட�ச ேதவ� ேபா��டாேர...
இ� இ�ப� ஒ� ம�தைன நா� எ� �ற��� எ�ப� பா��ேப�'
என� ��� அ�தா� க�ணதாச�.

அ��ேலேய கல��ய க�க�ட� ர�� ேம�ேநா�� பா��தவா�
�����தா�.

'�த��தலாக ெப�ய ��வனமான ேதவ� அ�யா க�ெப� பட���
ந���ேற�. ஆனா... கட�� இ�ப�� ேசா����டாேன?' எ��ற
��தைன�ட� தாைடைய தட�யப� ேயாசைன�� இ��தா� ர��.
ேதவ�� ந�ப� ஒ�வ� "ேதவ� ஒ� ���யவா�. ��க�
கட���� உக�த நா�� உ�ைர ����� �றா�. இவ�� க�ண�ப
நாயனாைர� ேபால ���க மான ப�த�. க�ண�ப நாயனா� �வன�
ேச��த மா��, ேதவ�� ��கன� ேச�����பா�'' என� ெசா��
���� ெகா����தா�.

அைத� ேக�ட�� என�� ஆ��க ெசா�ெபா�வாள� �லவ� �ர�
�ைன��� வ�தா�.

ம�தமைல�� ேதவ�� அ�பதா� க�யாண� �ற��ட� நட�தேபா�...
அ�� இர� �லவ� �ர� ெசா� ெபா�வா��னா�.

"ேதவ��� ம��ற�ேப இ�ைல... ெச�க� ேசாழைன� ேபா�...''
என� ெசா�னா�.

ேதவ��, நா��, ம�றவ�க�� �ய��ட� �ரைன� பா��ேதா�.



'க

ம�ப�றவ�!

�ண�ப நாயனா� �வன� ேச��த�ேபா�, ந�ம ேதவ� ��கன�
ேச�����பா�’ என ேதவ��� அ�ச� ெச��தவ�த ேதவ��

ந�ப� ஒ�வ� ெசா��யப� ��� அழ... அைத�ேக�ட என��
�லவ� �ர� �ைன��� வ�தா�.
ம�தமைல�� ேதவ�� அ�பதா� க�யாண���� ெசா�ெபா�வா��ய
�லவ� �ர�...

"ெத�வ வண�க�. ஒ� ந�ெச��ைய� ெசா��ேற�. அ�த�
கால��ேல ேசாழம�ன� ேகா ெச�க� ேசாழ� எ�பவ� பல
�வாலய�கைள� க�� ���, இ���� ��ைல���த��
(�த�பர��� ேகா��ெகா�ட ஈச�) ��வ��� இைண�� ��டா�.
அேதேபால நம� ேதவர�யா அவ�க� பல ��க� ேகா��க���
���ப� ெச��வ��றா�. அவ�ைடய அ��ம கால���
ம�தமைலயா�� ��வ�ைய அைட����வா�. ேதவ���
ம��ற�ேய இ�ைல...'' என� ெசா����� ேதவைர உ��� பா��தா�
�ர�.

ேதவ� க��� ம�க... ம�தமைல ேகா�ர�ைத� பா��� வண��னா�.

�ர� த� ெசா�ெபா�ைவ� ெதாட��தா�.
"த�ேபா� இ���� �ர�க� அ�ேக.. கா���கைர �� ச��ர���த�
எ��ற இட� இ��த�. ����� அழ�ய வன�. வன���
ெவ�நாவ�பழ மர�த��� �ய��வாக ஒ� ��க� இ��த�. அத�
�� ப��ெகா�ட ஒ� ெவ�ைள யாைன ���ைகயா� ��
ெகா��வ�� ��க��� �� அ�ேஷக� ெச��, ��கைள��
ப���� ேபா��. இ� அ�த யாைன�� அ�றாட வழ�க�. அ�த
மர��� இ��� உ��� ச��க� ��க��� �� ���தன. இைத�
பா��த �ல������, ��க��� �� ச��க� �ழாம� இ��க... த�



எ��லா� ��க���� ேமேல வைல க��ய�. இ�ப� யாைன��,
�ல���� �வ� �� ப��ெகா�� வ�ப�டன.





ஒ�நா�... �ல�� த� எ��லா� வைலக��வைத� பா�����ட
யாைன, '�ல�� ��க�ைத அ��க� ப����ற�’ என� க��,
���ைகயா� வைலைய அ��த�. யாைன ெச�ற�ட� �ல�� ம�ப�
வைல க��ய�. ம�நா� வ�த யாைன 'இ�த �ல���� எ�வள�
���’ எ�றப� ம�ப� வைலைய அ��த�. யாைன ெச�ற��
���� வைல க��ய� �ல��. அ��தநா� வ�த யாைன க��
�ன��� வைலைய அ��க... அேத �ன� �ல����� ஏ�ப��,
யாைன�� ����ைக �வார����� ெச�� ெவ��ட� க��க
ஆர���த�. க� தா�க��யாத யாைன வ��ட� ���, பாைற ��
����ைகைய அ��� அ��� �ல��ைய� ெகா�ற�. யாைன��
இற�த�.

�வெப�மா� அ�� ேதா�� யாைனைய��, �ல��ைய ��
உ�����தா�. அைவ இர��� �வைன வண�� ��றன.

��க� இ�வ�� எ��� ��ர ப�� ெகா�� வா����கேள த�ர...
உ�ைமைய ஒ�வ��ெகா�வ� உணர��ைல. எ��� ��க�
பட��டா� எ�பதா� �ல�� த� எ��லா� ேகா�ர� க��ய�.
உன�� அ� ெவ�� எ��லாக ம��ேம ெத��த�. அதனா� ஏ�ப�ட
ேகாப�தா� உ�க��� மரண�� ஏ�ப�ட�. உ�க� இ�வ��
ப��ைய ெம���ேற�.

�ல��ேய... � வ��கால��� ேசாழநா�� ம�னனாக� �ற��, �
ஆைச�ப�ட�ேபா� என�� பல ேகா��கைள� க�� வ�ப��வர
அ�� பா���ேற�. யாைனேய... � ெச��வ�த �ைஜைய ெம��,
வ��கால��� இ�த இட� உ� ெபய�� '��வாைன�கா’
(��வாைன�காவ�) என அைழ� க�ப��. இ�ேக வ�� ப�த�க�
�த�� உ�ைன வண�����, �ற� எ�ைன வண��னா� எ�
ஆ� ெப�வா�க� என அ��பா������ மைற�தா� �வ�.
அேதேபால ேசாழம�ன� ஒ�வனா� ��வாைன� கா�� ேகா��
எ��ப�ப�� ேகா���� யாைன வழ�க�ப�ட�. இ�றள�� அ�த�
ேகா���� ப�த�க� யாைன வழ��வ��றா�க�. அ�ேக �வ�ட�
அ�லா�ேட�வ� ஆ�� ெச��வ��றா�. அ�த� ேகா���தா�
சைமய�காரனாக இ��தவ� அ�ைன�� அ�ளா� 'காளேமக�
�லவ�' ஆனா�.

இ�ேபா� �ல������ எ�ன ஆன�? எ�ப� ப��� ெசா��ேற�.



ேசாழம�ன� �பேதவ��, அவ�� மைன� கமலவ�யா��
��ைள�ேப� இ�லாததா� �த�பர� ேகா���� வ�� �வைன
வ�ப�டன�. �வ ெப�மா�� அ�ளா� அ�த� �ல������ கமலவ�
�� வ���� க�வா�ய�. இ�ேபா� அர� கமலவ� �ைறமாத�
க����. �ரசவ���கான ேநர� வ�த�.

அரச சைப�� �லவ�க��, ேஜா�ட�க�� இ��தன�. 'இேதா
�ழ�ைத �ற��� ேநர� வ����ட�. இ� ந�ல ேநர�தாேன?’ என
ம�ன� �பேதவ� ேக�க... "ம�னா... இ��� ஒ� நா�ைக���
�ழ�ைத �ற�க��டா�. அ�ப�� �ற�தா� நா��, நா�� ம�க��
அ�ய ேந���'’ என ேஜா�ய�க� ெசா�னா�க�. இ�த� ெச�� ரா�
கமலவ��� ெச��� வ�� ேச��த�.

'அ�ேயா... இ�ேபா� நா� �ரச��தா� எ� ேதச� அ���ேபா�மா?
எ� ம�க�� அ�வா�களா? �டேவ �டா�. அத���ப�� நா��,
எ� �ழ�ைத�� எ�க� உ�ைர� �யாக� ெச��ேறா�’ என�
ெசா����� ப�� ெப�கைள அைழ�தா�. 'எ�ைன க��றா�
க�� தைல �ழாக �வேரார� சா��� ைவ��க�’ எ�றா�. (சாதாரண
�ைல�� �ழ�ைத தானாகேவ ெவ�ேய வ�����. அைத�
த��க�தா� தைல�ழாக ���த� ெசா�னா�)  தய��ய ப�ேய
ரா��� உ�தர��ப� ெச�தா�க�. �ரசவ வ� உ�ைர
வைத�தேபா�� �ரச��காம� ேவதைனைய� தா���ெகா�டா�.
ேநர� ஆக ஆக ரா��� ���� �ணற� ஏ�ப�ட�. தைல� �ரசவ�
எ�ப� ம��ற���� சம� எ�பதா� ரா�, �ரம��லாம�
�க��ரசவ� ஆகேவ��� என ஆ�கா�ேக உ�ள ேகா��க��
ம�க� ரா��காக��, �ழ�ைத�காக�� மன��க கத�,
�ரா����தன�. �பேதவேரா மனைத� க�லா��� ெகா�� ஜட�ேபால
அம�����டா�. ரா��� �ைலைம �க ேமாசமாகேவ...
ப��ெப�க� கத� அழ... அர�மைனேய ��யமாக ஆ���ட�.
வானேம அ�வ�ேபால ��ன��, மைழ�மாக இ��த�. ஒ� நா�ைக
(24 ��ட கால அள�) கட����ட�... எ��ற ேச� வ�த��... ரா�
அ�ப�ேய தைர�� சா��தா�. �ழ�ைத �ற�த�. கால� தா���...
அ��� தா� தைல�ழாக இ��ததா� �ழ�ைத�� க�க� இர���
�வ�� இ��தன. இைத�க�ட ரா� தா��� ெகா�ள��யாம�
அ�ேபாேத இற�� ��டா�.



�ழ�ைத வள��தா�. எ�லா த��க�� க�� ேசாழ ேதச���
ம�னனானா�. ேகா எ�றா� அரச�. அவ� க�க� �வ�த
�ைல�ேலேய இ��ததா� �லவ�க� அவைன ‘ேகா ெச�க� ேசாழ�’
என� ெபய��� ம���தா�க�.

ஒ� க�ட��� ெச�க� ேசாழ��� தன� ��ைதய �ல�� ெஜ�ம�
�ைன�� எ��ய�. ��வாைன�கா ெச�� ேகா�ைல ேம��
�ற��ட� அைம�� அழகா�� ம���தா�. ேசாழ நா��� பல �வ
�தல�கைள உ�வா��னா�. ஒ�க�ட��� தா�, த� தா��
வ���� க���ற� ��ைல� ��த�� அ�ளா�தா� எ�பைத
உண���, �த�பர� ேகா���ேக வ����டா�. ேகா�ைல�
பராம����, அ�தண�க��� ேவ��ய வச�கைள�
ெச��ெகா����, அ��� பக�� அ�ப� நா�ைக�� இைறவைனேய
வ�ப�� இ���� இைறவ�� ��வ��� ேச�����டா� ேகா
ெச�க� ேசாழ�.

அ�த ெச�க� ேசாழைன�ேபால நம� அ�யா ேதவ� அவ�க��,
��க� ேகா��க��� ���ப� ெச�� வ��றா�. அ��ம கால���
ம�தமைல ��க�� ��வ��� ேச�����வா�. ம��ற�ேப
அவ��� இ�ைல''

-இ�ப� �லவ� �ர� ெசா�� ���த�� ேதவ� உண���வச�ப��
அ��... அ�ைகைய அட�க ��யாம� "��கா... ��கா'' என
கத���டா�. அவ� அ�வைத� பா��� நா�க�� க�கல���
ேபாேனா�.
�லவ� �ர� ெசா�னைத� ேபால... ��க� ெப� மா��� உக�த,
ஆவ� மாத� ச��, �சாக ந�ச��ர� நா��, ம�தமைலயா�
��ெகா������ இட�ைத அ������� ேகாய������ ேதவ�
இற����பைத �ைன��... ேதவ� இற�த ��க� ைத�� ��, அவ�
��க�� ��வ� ேச�����ப� என�� ம��ைவ� த�த�.



�

எ�.ஜி.ஆ�.
அ.தி.�.க.ைவ�

ெதா�கிய ரகசிய�!

��� உ�ேள ெச�� ��வ� ேச��த ேதவ�� �க�ைத�
பா����ெகா�� ��ேற�.

'மா�ய�ப�' என �ர� ெகா��தா� 'அ�ேண’ என ���ப���
ெசய�ப�� ேதவ�� த�� ஒ� �ைல�� �ைல�ைல��ேபா�
உ�கா�����தா�. அவ�ட� ேபா� ஆ�த� ெசா�ேன�.

எ� ைககைள இ�க�ப���ெகா�ட மா�ய�ப� "அ�ேண... எ�க
���பேஜா�ேய அைண����ேச... எ�க பர�பைர�ேக இ�லாத
ேபைர��, �கைழ�� வா��� த�த அ�ண� ேபா��டாேர...'' என
அ�தவ� த�ைன ஆ�வாச�ப����ெகா�� பைழய �ைன�கைள
எ��ட� ப����ெகா�டா�.

"அ�ேண... ‘ஆ�� ேமரா சா��'� யாைனைய வ�� ேதவர�ண�
இ���� தயா��ச பட� ச�ைக�ேபா� ேபா�ட�. அ�த� சமய�
ேதவர�ண��, நா�� நா� ெர��யாைர� பா��க� ேபா���ேதா�.
அ�ணைன� பா��த�� நா�யா� எ���வ�� ேதவ�� ைககைள�
�����ெகா�டா�. "ேதவேர... இ��ய அள�� யா���� �ைட�காத
�க� உ�க��� �ைட����� ேதவேர. உ�க��� ��ன
எ�.எ�.வாச� 'ச��ர ேலகா'ைவ ��� ப�� இ��� பட�ல��
தயா��பாள�கைள��, ைடர�ட�கைள�� �ய��� ஆ���னா�.
இ�ேபா ஒ�க �க� ெகா�க��� பற���. ப�பா�� ஒ� �ேய�ட��
உ�க பட� ஹ��ஃ��லா ேபா��������. அ��த ேஷா
பா���ற��காக ெப�க� ��ட� �ேய�ட��� ெவ��ல கா���
�ட��. அ�த ெப�க�� �மா� ��ேப�க� ைக��ழ�ைதேயாட



வ����தா�க. அவ�க�லா� �ேய�டைர� ��� ெதா��� க��
�ழ�ைதகைள� ப��க வ����தா�க.





இ�ப� �� ெதா���க� ெதா��யைத நா� பா��� �ர����ேட�.
உலக��ல எ�த� பட����� நா� இ�த மா�� பா��த��ைல
ேதவேர. இ�வைர��� எ�த இ��ய� பட�� ெவ�நா�க�ல ��வ�
ஜு�� ெகா�டா�ன��ைல. உ�க பட� அ�த சாதைனைய��
�க��த�ேபா��. இெத�லா� ��க வண��ற ��கேனாட
க�ைணதா�'� நா�ெர��யா� ெசா�ல... '��கா’� ெசா����
வ�தா� ேதவர�ண�. அைதெய�லா� �ைன���தா� நா��
ஜடமா�ட� ஒ�கா����ேட�'' எ�றா� மா�ய�ப�.

ேதவ�� உடைல ��கா���� எ���� ெச�வத�கான சட��க�
நட�தன.

��க ���� எ�ேலா� �க���� ெதா�����த ஒேர ேக��...
‘எ�.�.ஆ�. வரைலேய?’ எ�ப�தா�. இைத� ����ெகா�ட ேதவ��
உற��கார� ெப�யவ�...  "எ�.�.ஆ�. க���பா வ�வா�. இ�ேபா
ந�லேநர� ���ற����ள ேதவைர ப�ல��ல ஏ���க'' எ�றா�.
இைதய��� தாைர த�ப�ைடக� �ழ�க... ப�ல�� தயாரான�.
ேதவ�� �தஉட� ப�ல��� ஏ�ற�ப�� உ�கா��த �ைல��
ைவ�க�ப�ட�.

ெம�வாக  ஊ�வல� ெச��ெகா����க.... �ல ��ட�க��...
ஊ�வல ��ட����� ‘ச���’ என ஒ� கா� வ�த�. கா� கதைவ�
�ற�� எ��� ���த �தலைம�ச� எ�.�.ஆ�. ஒேர ஜ����
ப�ல��� ஏ�னா�. ேதவ��� மாைலைய� ���னா�. அ�ப�ேய
ேதவ�� உடைல� க��������ெகா�� அ�தவ�, ��க� தாளாம�
த� வா�� ைக���ைடைய ைவ��� க����ெகா�டா�. 'ப�ல��
ேபாக���' எ�ப�ேபா� எ�.�.ஆ�. ைக ஜாைட கா�ட... ப�ல��
�ள��ய�. ேதவ�� உடைல க��� ���தவா��� ப�ல���
��றப�ேய வ�தா� எ�.�.ஆ�. ஆனா� எ�.�.ஆ�� க���
ம��� ��கேவ��ைல.
ேதவ�� இ�� யா��ைர ��கா�ைட ெந���ய�.

ப�ல�ைக ���த� ெசா�னா� எ�.�.ஆ�.

��ற�� �ேழ இற�� ஒ��றமாக ��� ேதவ�� �க�ைதேய
பா��தா�.



இ�வ�� ஒ�தா� வ���� �ற�க��ைலெய�றா�� அ�ண�-
த��யாகேவ வா���கா��யவ�க�.

'நா� வ�ைம�� வா�யேபா� அைர�ப� அ�� ெகா��த ேதவ��
அ�ைப மற�க ���மா? என�� வளமான வா��ைக �ைட�த
�ற���ட, ��ட�ப�டேபா� இரேவா� இரவாக ம�தமைல ��க�
��னா� எ�ைன ����, நா� நல�ெபற ேவ�� அ�தாேர... அைத
மற�க ���மா?' எ�� தாேன ேதவ�� �க�ைத� பா���
எ�.�.ஆ�� உ�ள� ேப������.

ேதவைரேய பா���� ெகா����த எ�.�.ஆ�. கன�த ேசாக��ட�
ேதவ��� ��யா�ைட ெகா������� �ள��னா�.

இைத� கவ����ெகா����த என��, ப��ெசன ஒ� �ஷய�
�ைன��� வ�த�.
அ�... 1972-� ����க� நாடா�ம�ற இைட� ேத�த��ேபா�...
ேதவ����, எ�.�.ஆ���� இைடேய அ��� ���யா� உ�டான
த�மச�கட�.

ேதவ� ஃ���� அ�வலக��� வழ�க�ேபால நா�க� கைத �வாத�
ெச��ெகா����ேதா�. அ�ேபா� ேதவ�� அ�வலக����
எ�.�.ஆ�. வர�ேபாவதாக பரபர�� �ல�ய�. எ�.�.ஆ�.
அ.இ.அ.�.�.க க��ைய� ெதாட�� �ல மாத�கேள ஆ����த
ேநர� அ�.

"அேட... எ� ெத�வ� வ�தா�டா. எ��� வ���தா� ெத�யல.
அவ� வ����� ேபா�றவைர��� ��க�லா� ப�க�� ��லேபா�
உ�கா��கடா'' என� ெசா����� ேதவ� இ����ெகா�ளாம�
கா����தா�. மாைல�ட� வ�த எ�.�.ஆ�. அைத ேதவ���
அ���தா�. ேதவ�� த�யைற��� இ�வ�� ேபானா�க�. கத�
�ட�ப�ட�.

�மா� இ�ப� ��ட�க���� �ற� எ�.�.ஆ�. �ற�ப��� ெச�றா�.

ேதவ� ம�����ட� ெவ�ேய வ�தா�.

'ேட�... கைத�கார��களா... இ�க வா�கடா. இ�ப உ�க��� ஒ�
���யமான �ஷய� ெசா�ல� ேபாேற�. ����க� எெல���காக
அர�ய� கல�த ஒ� கைதைய எ�.�.ஆ�. ெர� ப���டா�. அ�த�
கைதைய ப�ேத நா�ல படமா எ��������ற ெபா��ைப எ���ட



ஒ�பைட���டா�. கைத ஃைபைல, த� உத�யாள�க� �லமா 
ெகா�� த���ேற�’� ெசா����� ேபா���கா�. உடன �யா நாம
இ�த உத�ைய அவ��� ெச�சாக��டா'' என ேதவ� உ�சாகமாக�
ெசா��� ெகா�� ����ேபாேத....

ெட�ேபா� ஒ��த�.

"அேலா...'' எ�றா� ேதவ�.

எ�� �ைன�� எ�ன ெசா�னா�கேளா.... ேதவ�� �க��� இ��த
ச�ேதாஷ�கைள ெம�ல ெம�ல மா�ய�. ேபாைன ைவ�����...
இ��கமாக இ��தா� ேதவ�.
"எ�ன�ேண... ஒ�மா��யா இ����க?'' என� ேக�ேட� நா�.

"கைலஞான�... யாேரா... எ�.�.ஆ��� ேவ�டாத ஒ� அர�ய�வா�
எ�ைன பய����றார�பா... "ேதவேர... ��க எ�ேபா��,
எ�லா���� ெபா�வான ஆ� எ�பைத மற��ரா��க. உ�க���
எ�லா�� ேவ��. எ�லா க�� அர�ய�வா�க� �ட�� பழ���க.
அவ�க��� ���� ������க. இ�ப ம��� ஏ� ஒ� ைஸடா
ேபா��க? ��க எ�.�.ஆ��� அர�ய� ச�ப�த�ப�ட பட� எ����
ெகா��க�ேபாறதா ேக���ப�ேட�. இ� உ�க��� ேதைவயா?
��னா� இதனால உ�க��� �ர��ைனக� வரலா�'� ெசா��
ேபாைன வ���டா�க. இைத நா� எ�.�.ஆ�.��ட இ�பேவ கல��
ேபச��'' என� ெசா������ �ள��னா� ேதவ�.

க�ட�ப��றவ�க��� ம��ம�ல, க��க���� அ���
ெகா��தவ�தா� ேதவ�. ம�ைர�� ���ராம��க� ேதவ���
ெவ�கல�தா� ஆன �ைல ைவ�க ��வானேபா� �த� ��யாக
அ�� அ�� ெகா��தவ�� ேதவ�தா�.

எ�.�.ஆ�� அ�வலக��� ஒேர ��ட�.

ேதவைர� பா��த�� அவைர த�யைற�� அைழ��� ெச�����றா�
எ�.�.ஆ�.

ேபா� வ�த �ஷய�ைத எ�.�.ஆ�ட� ெசா����� �றா� ேதவ�.
ேதவ� ���� வ�த�� "எ�.�.ஆ� எ�ன�ேண ெசா�னா�?'' என
ேக�ேட�.



"அ�ேண... இ�ப� ஒ� �ஷய�ைத ேபா�� உ�க��ட ெத���தவ�
உ�ைம�ேலேய ந�ல ம�த�தா�. இ�ேபா நா� ���க ���க
அர�ய�ல இற���ேட�. எ�ேபா�ேம அர�ய�வா�க� எ���,
���மாக இ��தா���ட ேதைவ�ப��ேபா� ஒ��
ேச�����வா�க. இ� உ�க���� ெத��ேம. ஆனா... ��க
�யாபா�. எ� ப�கமா ��க வர��டா�. எ�ேனாட அர�யலா� ��க
பா��க�ப�டா... அ��காக கவைல�பட���ய ஒேர ஆ� நா�தா�'�
ெசா�� அ������டா�டா'' என� ெசா�னா� ேதவ�.

எ�.�.ஆ��� பட� எ���� ெகா��� உதவ ��யாத� ேதவைர
ச�கட�ப���ய�. அதனா�... ம�நா� இர�� எ�.�.ஆைர� பா��க
�ள��னா� ேதவ�.

ேதவ� வழ�கமாக பய�ப���� காைர ������ ேவெறா� கா��
பண��ட� எ�.�.ஆ�. ������ ேபா� அவைர� ச���தா�.

அ.இ.அ.�.�.க. க��ைய� ெதாட��ய� ஏ�?
ேதவ�ட� எ�.�.ஆ�. ெசா�ன ரக�ய�!



�

எ�.ஜி.ஆ�. ெசா�ன
��கிய வ�ஷய�!

���க� நாடா�ம�ற இைட�ேத�த� ெசல���... எ�.�.ஆ���
உத�� �தமாக எ�.�.ஆைர� ச���� பண�ைத� ெகா��தா�

ேதவ�.
"அ�ேண... இ�த� பண�ைத ��கேள வ���க�க. ேதைவயான பண�
என�� �ைட�����. ேக.ஆ�.�ஜயா�� கணவ� ேவலா�த� ஒ�
ெதாைக ெகா��தா�. ேஜ��யா� ஒ� ெதாைக ெகா��தா�. என��
ெந��கமான �ல�� பண� ெகா�����கா�க. இ�ேபா� இ�த�
பண� ேதைவ� படா��ேண'' என எ�.�.ஆ�. ெசா�ல...

"அவ�க�லா� உ�க��� ேத�த� ெசல��� உத��ேபா�, நா�
உ�க���� ெச�யேல�னா ந��ெக�ட ெசயலா���. க���பா இ�த
பண�ைத ஏ���க��'' என� ெசா�� ெகா������ வ�ததாக
எ��ட� ெசா�னா� ேதவ�.

ஒ�ெவா� நா�� �ைஜயைற�� "��கா... எ�ப� யாவ� � ஜன�க
மன�ல ����, எ�.�.ஆ��� ஓ��� ேபாட ைவ. நா� உ�
உ��ய�ல ேநா�ட� ேபா�ேற�. � பாரா�கமா இ��தா
ம�தமைல�� வ�� உ� தைல�ல ேவ�ட� ேபா�ேவ�'' என
ல�சா��சைன ேபா� 'ஓ�� -ேநா�� -ேவ��’ என இைதேய ெசா��
�ைஜ ெச�� வ�தா� ேதவ�.



இைட�ேத�த�� எ�.�.ஆ��� ெவ�� �ைட�த��, ம�தமைல
ெச�ற ேதவ� உ��ய�� ேநா��� க��கைள� ேபா�����,
��க��� ந�� ெசா�� அ�ேஷக�� ெச����� �ரசாத��ட�
ெச�ைன ����னா�. �த� ேவைலயாக எ�.�.ஆைர� பா��� "��க
ெஜ��க��� ��கைன ேவ�����ேட�. அவ�� ெஜ��க
வ���டா�'' என� ெசா�� �ரசாத�ைத� ெகா������றா� ேதவ�.
அைத வா���ெகா�ட எ�.�.ஆ�., ேதவைர த�யைற�� அைழ���
ெச�� ெவ�ேநர� ேப�����றா�.

அ�ேபா� தன� அர�ய� ���� ேதவ�ட� எ�.�.ஆ�. ெசா�னைத,
ேதவ� எ��ட� ப����ெகா�டா�.

ேதவ�ட� எ�.�.ஆ�. ெசா�ன அ�த ரக�ய�...



"அ�ேண... ஒ� ���யமான �ஷய�ைத உ�க��ட� ெசா�ேற�ேண.
ம�க� எ�ேமல அப��தமான ந���ைக வ����கா�க. ம�க���...
���பா 'ஏைழக��� ந�லத� ெச�ய��'� நா� ��மா �ல�
ெசா�றைதெய�லா� ம�க� ந��றா�க. 'எ�.�.ஆ�. ஆ���� வ�தா
ந�ல� ெச�வா�'� �ைன��றா�க. அ�ப��ப�ட ம�க���,
அவ�கேளாட எ��பா���க��� நா� ஏதாவ� ெச�சாக��.
அ�பதா� எ�ைன ந��ன ம�கைள நா� ஏமா��யதாக இ��கா�.
'இ��� எ�ன ெச�யலா�?'� ேயா��ேச�.

த�யாக நா� ஒ� க��ைய� ெதாட��னா�தா� ம�க�ைடய
எ�ண�கைள ���� ெச�ய�����ற அர�ய� ஆைசைய ரக�யமா
எ�ேனாட மன�� வள������� வ�ேத�. இ��தா��...
அர�ய����ள ��ைமயா வ�தா, ம�க� ��ைமயா
ஆத��பா�களா? எ�பைத ேம�� உ�� ெச����ற��காக ஒ�
��ெவ��ேத�. அ�த ��� எ�ன�னா... ெத���� எ�.�.ஆ�.
ந��� ெப�ய ெவ��ெப�ற பட� ஒ�ைற� பா��ேத�. அ� அர�ய�
கைத. எ�.�.ஆ�. நகரா�� ேத�த�� ெஜ��� தைலவரா�ற கைத.
அ�த� கைதைய வா�� 'நாமேள ந��கலாேம'� ��ெவ���
நா�ெர��யாைர ச����, எ� ���ப�ைத� ெசா�ேன�. 'அ�த�
பட�ைத ��கேள எ��க'� ெர��யா� ெசா�னா�. '��க எ��தா�தா�
ச�யாவ��'� நா� ெசா�ேன�. அத�� ெர��யா� ச�ம��சா�.

இர� பகலா �டாம ���� நட�� பட�ைத எ��� �����ேட�.
���� ப��யா��. 'ெர��யாேர... நாம ெர��ேப�� ம���
ேமகலா �ேய�ட���� ேபா� ஈ��� ேஷா பா��ேபா�. நாம
�ேய�ட��� வ�ற �ஷய� ேமேனஜ��� ம��� ெத��சா�
ேபா��'� ெசா�ேன�.

��ட��டப� பட� ஆர���ச �ற� நா��, ெர��யா�� உ�ள
ேபாேனா�. �ேய�ட�� கதவ��� நா��, ெர��யா�� �������
பட� பா��ேதா�.
நகரா�� ேத�த�� நா� ெஜ������ வ�� கா����... 'வா�க�யா
வா�யார�யா’ பாடைல ெஜயல�தா பாட ஆர���ச��... கரேகாஷ�,
���, ைகத�ட�, ஆரவார�� �ேய�டேர இ��� ��ேமா... எ��ற
அள��� ம�க� அம��கள�ப���னா�க. கரேகாஷ� ��கேவ
இ�ைல.



அ�த ச�ேதாஷ��� எ� இதய����ேப ������ ேபா� இ��த�.
"எ� ேமல உ�ைரேய வ����க இ�த ம�க��� எ� உ�ைரேய
அ��ப���ற�'� அ�ப ��� ப��ேன�. ர�க�க� ���ப��
அ�த� பாடைல� ேபாட� ெசா�னா�க�. ���� ஜன�க
��க��சா�க. அ�ேபா� நா� ெர��யாைர� க�������...
'ெர��யாேர... நா� ெஜ����ேட�'� ெசா�� க��ைர
க���ப��த ��யாம� அ�ேத��ேட�. ெர��யா� எ�ைன
அைண�� த���ெகா��� ஆ�வாச�ப��� ெவ�ேய அைழ��
வ����டா�. 'ந�நா�’ பட� என��� ெகா��த ஊ�க�தா�
'த��நா� ந�நா�தா�’ எ�� ��� ெச�ேத�. அ�� ம�க�
ெகா��த உ�சாக�தா�... இ�� ����க� ேத�த�� ����
இற��ேன�. ெஜ����ேட�''

-இ�ப�, தா� த��க�� �வ��யத� காரண�கைள ேதவ�ட�
ெசா������றா� எ�.�.ஆ�.

"ேட� கைலஞான�... எ�.�.ஆ�. எ���ட பல ரக�ய�கைள�
ெசா����கா�டா. ஆனா... இ�ப� ஒ� அர�ய� ரக�ய�த
இ�ைன���தா�டா அவ� வாயாலேய ேக�ேட�...'' என �ய��ட�
எ��ட� ெசா�னா� ேதவ�.

ப�ல��� இ��த ேதவ�� உ�ர�ற �க�ைத எ�.�.ஆ�.
பா������ ��யா�ைட த�த அ�த த�ண��� இ�த
�ைன�கெள�லா� எ� மன�� ேதா��ய�.
அ�ண� எ�.�.ஆ��, அ�ண� ேதவ�� எ�ப� ெய�லா�
வா������றா�க� எ�பைத �ைன�� அ�த ��க���� மன�
ம����ேபாேன�.

மயான��� ேதவ�� ���க�ைத கைட�யாக� பா������
ெச�ைன ����ேன�.

ர��ைய �ேராவா�� நா� தயா��த 'ைபர�’ பட� ெவ��கரமாக
ஓ��ெகா������ �ைல�� அ��� நா� எ��ய கைதைய
'ெச�ல���’ எ�ற ெபய�� என� வ�� ேவல� ��� சா���
தயா���� ப�கைள ��த� ப���ேன�.

���யா, �ஜய�மா�, �தா, �கா��, ���ராஜ�, அேசாக� ம���
இர�� �ழ�ைத ந�ச��ர�கைள ேத��ெச����ேட�.



எ�.எ�.��வநாத� இைச, பாட�க� வா�, ‘ஆ� ��ப�க�’
ேக.எ�.பால ���ண� ைடர�ட�... எ�ப�� ��வான�.

ெசக�� �ேரா��காக... வா����ேக�� வ�த �� �க�க��
�ைக�பட�கைள பா����ெகா����தேபா�... ல��ய ந�க�’
எ�.எ�. ராேஜ��ர�� த�ைக கணவ� �.�.நாராயணசா� ஒ�
இைளஞ�ட� அ�வலக���� வ�தா�.

�.�.நாராயணசா� �ரா�ட அர�ய� ேமைட� ேப�சா ள�க��
���யமானவ�. த� வா�நாைளேய �ரா�ட இய�க���காக
அ��ப��தவ�. அவ� �ற�த ந�க�� ஆவா�.

என�� அவைர ��ேப ெத��� எ�பதா� "அ�ேண...'' என
ஓ��ேபா� வரேவ�ேற�. ���பான� வரவைழ�� உபச��ேத�.
"எ�ன�ேண ���� இ�வள� �ர�?''

அவ� சாதாரணமாக ேப��ேபா�� �ய த�� நைட��தா� ேப�வா�.
அ�த நைட�ேலேய ேப�னா�. "கைலஞான�... இவ� எ� மக�.
ெபய� ���மா��க�. �ைர�பட��� ந��க ேவ��� எ�ப�
இவ�ைடய த���க ��யாத ஆைசயா���ட�. அதனா�தா�
உ��ட� அைழ�� வ�ேத�. ஒ� ந�ல ேவஷ� ஒ�� உ� பட���
இவ��� ெகா��ேத ஆகேவ���.''

"எ�ன�ேண... ஒ� ஆ��ல� ெசா�������தா நாேன
வ����ேபேன?''

"இ�ைல. நா� வ�வ�தாேன �ைற''.

"அ�ண� எ�.எ�.ஆ�. ந�லா��காரா?''

"� ���க �ேரா ர��கா��ைத ைவ�� "ைபர�'’பட� எ���
ெவ��கரமாக ஓ��ெகா����பைத எ��ட� �ைன�ப���...
'���மா��க�ைத கைலஞான��ட� அைழ���ெச�� நா�
ெசா�ேன� எ�� ெசா���க�' என அவ�தா� அ���ைவ�தா�''
"அ�ேண.. ��க ந�ல ேநர��லதா� வ���க. ெசக�� �ேரா���
ஆ� ேத�������ேக�. ��க ஒ� �ேராைவேய ெகா��வ��
�������க. எ�.எ�.ஆ�ட� 'ஓ.ேக. ஆ����’� ெசா����க.
த��ய இ�க ������ ேபா�க. கா���மைர வரவ�� �ெர����
அளெவ������� அ������ேற�'' எ�ேற�.



அவ� �ள��� ெச�றா�. கா���ம� வ�தா�. ��� மா��க����
அள�க� எ���� ெகா����தா�.

எ� �ைன�க� ��ேனா��� ெச�றன.

1952 -53� எ�.எ�.ஆ��, �.�.நாராயணசா��� த�க� ெசா�த
ஊரான ேசடப���� வ����பதாக தகவ� �ைட�� அவ�கைள�
பா��க� ேபாேன�.

அ�ேபா� ஏ�ப�ட அ�பவ�...
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ச�த��ப ��நிைல!

952-53 காலக�ட���...
'ல��ய ந�க�' எ�.எ�.ஆ��, �.�.நாராயண சா��� த�க�
ெசா�த ஊரான ேசடப���� வ����பதாக ேக���ப��...

எ�.எ�.ஆைர ச���க ��� ெச�ேத�.

காரண�...

நா� ��மா�� ந��க ���� �.�.��ன�பாைவ ச���தேபா� "�
நாடக�க�� ந��� அ�பவ� ெப���ெகா�� வ�� எ�ைன� பா�.
உன�� வா��� வா��� த��ேற�'' என� ெசா�னா�. அதனா�
�ரா�ட� தைலவ�க�� ஒ�வரான ஏ.�.�. ஆைச�த�� எ��ய
'வா��ைக வா�வத�ேக’ எ��ற நாடக� கைதைய வா�� அ��
��லனாக ேவஷ� ஏ�� எ�க� ஊரான எ�மைல ம��� �ல ஊ�
க�� நாடக� ேபா�ேட�. அ�� என�� ஓரள� ந�ல ெபய�
�ைட�த�. ஆனா� எ��பாராத�தமாக �.�.�. இற����டா�.
இதனா� நா� ந���ைக இழ����ேத�.

இ�த� சமய� 'பராச��’ பட� ெப�� பரபர�ைப உ��
ப�����த�. அ�� ��ைச�கார�க� ச�க� தைலவராக ந���
எ�.எ�.ஆ�. �க� ெப����த ேநர���தா� ேசடப����
வ����தா�.
எ� த�ைக�� கணவ� அ�ணாசல�ேதவ��, எ�.எ�. ஆ��
த�ைத ��யநாராயண�ேதவ�� ஒ�வைக�� ப�கா�க�. இ�த
உறைவ� ெசா�� எ�ப�யாவ� எ�.எ�.ஆ�ட� ��மா�� வா���
வா���ட ��� ெச�ேத�.



எ�க� ஊ� எ�மைல����� ேசடப���� ப�� �ேலா��ட� �ர�.
காைல ஐ�� ம��ெக�லா� எ��� ����� பாைத�� நட�க
ஆர���ேத�. ஒ�ப� ம��ெக�லா� எ�.எ�.ஆ�� ������
ேபா���ேட�. ���� மா��� இ��த அவைர� பா��க
க���கார�க� வ�� ேபானப� இ��தா�க�. நா� மா��ப�ேயார�
�����ேத�. எ�ைன� கவ��த ��� ேவைல�கார� "� யா�?''
என ேக�டா�.
"நா� எ�.எ�.ஆ�. ஐயாைவ� பா��க வ����ேக�. நா�
அ�ணாசல�ேதவ�� ைம��ன�� அவ���ட ெசா���க'' எ�ேற�.



அவ� எ�ைன ஏற இற�க� பா��தா�. "எ�ன இ�வள� ச�வ
சாதாரணமா ெசா���ட? அ���� ���ர� அவைர� பா��க ���மா?
ேபா� ����� எ�ர இ��க மர�த��ல உ�கா�. அவ�
மா�ய��� இற��வ��ேபா� உன��� ெசா�ேற�'' எ�றா�.

மர�த��� ேபா� உ�கா�����ேட�. காைல�� எ���
சா��ட��ைல. ம�ய உண�ேவைள�� வ����ட�. எ�.எ�.ஆ�.
�ேழ இற�� வர��ைல. ப� மய�க�. த��� தாக�. த���
���க� ேபானா�... அ�த ேநர��� அவ� �ேழ இற�� ������



ேபா���டா� எ�ன ெச�வ�? அதனா� ப�, தாக��ட�
கா����ேத�. மாைல நா�� ம��� ேம�... க���கார�க�
�ைட�ழ மா�ைய��� �ேழ இற�� வ�தா�. ஓ��ேபா� அவ�
��னா� ��ேற�.

"அ�ேண... வண�க�''

"��க யா�?''

"அ�ணாசல�ேதவேராட ம��ன�. நாடக��ல ந���� �����ேக�.
��மா�� ந��க ஒ� வா��� வா��� ெகா��க'' என
த���த�மா�� ெசா�ேன�.
எ�.எ�.ஆ� �����ெகா�ேட "ெப�யவ� (அ�ணா சல�ேதவ�)
ந�றாக இ��காரா?'' என �சா������ "��க எ�ைன ெச�ைன��
வ�� பா��க. அ�ேபா� ெசா��ேற�'' என� ����� ������
ேபா���டா�. �.�. நாராயணசா�ேயா 'ேபா��� வா' எ�ப�ேபால
ஜாைடயாக ைக கா��னா�.

"ஒ�நா� �ரா ப� ப���ேயாட கா����� பா��தா... நா�வா��ைத
�ட ேபசாம.. ‘ெச�ைன�� வா�� ெசா����� ேபா��டாேர'’என
ேசா��த மன�ைல �ட� ஊ���� ����ேன�.

"சா�... �ெர���� அளெவ��தா��'' என கா�� �ம� �ர�
ெகா��தா�. பைழய �ைன�க����� ��ப�ேட�.

�.�.நாராயணசா��� மக� ���மா��க��ட� "த��.. ����
டய��ல உன�� கா� அ���ேற�'' என� ெசா�� அ���
ைவ�ேத�.

எ�.எ�.ஆ�ட� என�� ஏ�ப�ட ச����... 1978#� அவ�� த�ைக
மகைன எ� பட��� இர�டாவ� �ேராவா���ேற�. இ�த
வா��ைப� த�த இைறவ��� ந�� ெசா���ெகா�ேட�.

'��க ெச�ைன வ�� எ�ைன� பா��க’ என எ�.எ�.ஆ�.
அ�ேபா� ெசா�����ததா� ெச�ைன வ�த �ற� பல�ைற
அவைர� பா��க ������ேபாேவ�. �.�.நாராயணசா� எ��ட�
�கவ� வா���ெகா�� ெச�த��ேலேய ேப� அ�����வா�.
எ�.எ�.ஆ�. ஒ� ெவ�ள��யான ம�த�. க���காக அ�க அள��
த� ச�பா��ய�ைத ெசல� ெச�தவ�. அவைர ந��யவ�கைள



ைக�டேவமா�டா�. எ�.எ�.ஆ�. ம�மக� எ�பத�காக அ�ல...
ேகர�ட��� ெபா��தமானவராக ெத��ததாேலேய ���மா��க�ைத
"ெச�ல���'’ பட��� அ��க�ப���ேன�. எ�.எ�.ஆ�� மக�
ம��பா��ைய எ� கைத�� �ேராவாக அ��க�ப����
வா���� என��� �ைட�த�. அைத �ற� ெசா��ேற�.

"ெச�ல���'’பட����� ெதாட���யாக நைட ெப�ற�.

ஒ� க�ப� அ�ப�� ஒேரமக�� (���யா), ஏைழ ஓ�ய��
(�ஜய�மா�) காத��தன�. காதைல அ��த க�ப� அ�ப�, மகைள
அைழ���ெகா�� ேவெறா� ஊ��� ��ெபய��றா�. உற��கார
இைளஞ��� (���மா��க�) மகைள மண���� ைவ��றா�. அ�த
த�ப��� ஆ�#ெப� என இர�� �ழ�ைதக� �ற�தன.
�யாபார��� ெப�� ந�ட� ஏ�ப�� க�ப� அ�ப� மாரைட�பா�
இற��றா�. அ�பாைவ இழ�தவ� ெகா�சநா�� கணவைன�� இழ��
�தைவயா�றா�. �ழ�ைதகைள� கா�பா�ற ���ேவைல ெச��
கால�ைத ஓ���றா�.

த� காத�ைய� ேத� பல ஊ�க���� அைல�த ஓ�ய�, அவைள�
க�����க ��யாததா� ��மண� ெச��ெகா�ளாமேல வா��றா�.
அேத சமய� இ��யா�� �க� �ற�த ஓ�ய�க�� ஒ�வனாக
வள�����டா�. ஓ�ய�கைள ர��ப�� ����ெகா�ட ஒ�
தனவ�த�, ஓ�யைன த� ����� ������ அைழ��� ெச�றா�.
அ�ேக... க�ப� அ�ப�� மகளாக இ��த த� காத� க�த�
���ட� ேவைல�கா�யாக இ��பைத� பா��� அ������
உைற�றா�. அவ� எ�ேக ������றா� எ�பைத அ�ய அவைள
��ெதாட��றா�. ஒ� ஓ�ைட���ைச�� இ� �ழ�ைதக�ட�
வா�வைத� பா��� அ���� யா�றா�. அவ�� வா��ைக�� நட�த
�யர�கைள ேக�ட��றா�. ம�ப��� அவ�ட� காதைல�
������� ெசய�� அவ� ஈ�படாம� அவ�� �ழ�ைதகைள
வள��ப�� ����சாக இற���றா�.
இ�தா� 'ெச�ல���’ பட��� கைத.

14-01-1979-� ‘ெச�ல���’ ெவ�யானேபா� நா� ம�ைர��
இ��ேத�. �ச�� ெத���ெகா�வத�காக அல�கா� �ேய�ட���
ைந�ேஷா ேபாேன�. ேக� அ�ேக நா� ��� ெகா����தேபா�...
ஒ� ந��தரவய�� ெப�ம� "பா��பயக.. படமா



எ�����கா��க? இ��கள ந�� ��ெக� வா�� வ�ேச�.
��காவா� ��ெக� ��கைல. எ� ெபாழ�ைப� ெக����டா��க.
இ�த� பட� எ��தவ� எ� க��ல மா��னா... நா�
சா��சா��ேவ�'' என� ெசா������ ேபானா�. ‘ஒ� பட�
ேதா��யைட�தா� தயா��பா ள�, ��ேயாக�த��� ம����ைல,
�ளா� ��ெக� ��பவ�க�� ந�ட�ப��றா�க�’ எ�பைத
உண��ேத�.

எ� 'ெச�ல���’ ந�ல கைதயாக இ���� ஏ� ஓட��ைல? கைத,
���யாைவ� ��� �க��ற�. அ�த� சமய� ���யா ந��த ‘�யா'
பட� ெவ�� கரமாக ஓ��ெகா�����ற�. ���யா�� அழ��
உ�சக�ட� '�யா’ பட�. எ� பட��� ���த �டைவ �ட�, �தைவ�
தாயாக ���யா க��� ���வைத எவ� பா��பா�?

இ�தா� ச�த��ப ���ைல�� வ�� எ��பாராத ேதா��.

2002-ஆ� ஆ�� எ� ந�ப�க� பல�� என�� ேபா� ெச�தா�க�.
"கைலஞான� உ�ேனாட 'ெச�ல���’ பட�ேதாட கைதைய� த��
இ�ேபா ஒ� பட� வ�����'' எ�றா�க�.

என�� �ய�பாக இ��த�. நா� அ�த� பட�ைத� பா��ேத�.

ந�ப�க� ெசா�ன� உ�ைமதா�. ஆனா�....
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ரஜின� கா��ய ந�றி!

978-� ெவ�யா� ேதா��ைய� த��ய என� 'ெச�ல���’
பட��� கைதைய� த�� 24 ஆ��க���� �ற� படமாக
எ��� ெவ��கரமாக ஓ�வதாக எ� ந�ப�க� ெசா�ல��, நா�

அ�த� பட�ைத� பா��ேத�. அ�... த�க� ப�சா� இய��ய 'அழ�’
�ைர�பட�. எ�ைன� ேபா�ற ��தைன... த�க����
வ����கலாம�லவா? அதனா� ஒேர அைலவ�ைச�� �����, அேத
சமய� அைத ெவ���படமா��ய அவைர மனதார வா���
ம���ேத�. ஆகேவ அைத தவறாக எ���� ெகா�ள��டா�.
இ�ெனா� ���யமான �ஷய�... 'அழ�’ ேகர�ட��� ந��தாதாைஸ
ேத�� ெச�த� த�க�� ���சா��தன�. கைத�� ��� அைத�ட
���சா��தன�.
'ெச�ல���’ ேதா��ைய� த��னா�� �ராம��ற� க��
வரேவ�ைப� ெப�ற�. இத�� ���ய காரண� ெஜயமா��.
அ�ேபாெத�லா� ெஜயமா���� கவ��� நடன� அ�ைறய
�ைர�பட�க�� த���க ��யாத ஒ� அ�சமாக இ��த�. நா�
தயா��பாளராக ஆவத�� ��ேப... ெஜயமா�� ��மா��ைற��
இற�க �ய�� ெச�� ெகா����தேபாேத ெஜயமா�� ���ப��ட�
என�� அ��க� இ��த�.

ம�லா��� ல� கா�ன�� ஒ� ேஹா�ட�� ெர�லராக சா��ட�
ெச�ேவா�. அ�� அழகான ஒ� இள�ெப���, அவ�� அ�மா��
சா��ட வ�வா�க�. அ�ேபா� என� உத�யாள� பனைச ம�ய�
என�� அவ�கைள அ��க� ெச��ைவ�தா�.





"சா�... ஒ�வைக�� இவ�க என�� ெரா�ப ேவ�ட� ப�டவ�கதா�.
�ரபல ந�ைக ேஜா�ல���ேயாட த�க�� தா� இவ�க. ேப�...
ெஜயமா��. இ� இவ�கேளாட அ�மா. ��தமக� ேஜா�ல���ைய
த�ேனாட அ�கா��� த�� ெகா��தா�க இ�த அ�மா. ேஜா�ல���
�ல� ெபா�ளாதார உத� �ைட���� இ�த�மா �ைன�சா�க.
ஆனா... அ�ப� ஒ� �லைம அைமயல. அதனா� ெஜயமா��ைய
�� ஃ���� இற�க ��� ப����கா�க'' என �பர� ெசா��
எ��ட� அ��க�ப���னா� பனைசம�ய�.

நா� கதா��ய� எ�பைத�� அவ�க�ட� ெசா�னா�.

எ�ைன ைக��� வண��ய ெஜயமா���� தாயா� "வா���
அைம�சா இவ��� ெரகெம�� ப���க சா�'' எ�றா�.

க���பாக� ெச�வதாக நா�� ெசா�ேன�.
'ெச�ல���'�� ஒ� பாட��� ெஜயமா��ைய ஒ�ப�த� ெச�ய...
அவ�� ������ ேபாேன�.

ெஜயமா���� தாயா� எ��ட� நல� �சா��தா�.

" 'ைபர�’ பட� எ��� ��� ப���ேட�. இ�ேபா 'ெச�ல���’
பட� எ��க� ேபாேற�. இ�� ஒ� பாட��� ெஜயமா��ைய
ஆடைவ�க ேக�கலா�� வ�ேத�'' எ�ேற�.

"ேக��றதா? ��க க���பா உ�க பட��ல எ� ெபா����
வா��� ெகா��ேத ஆக��'' எ�றா�.

அத�ப�ேய ெஜயமா���� ஆ�ட� இட�ெப�ற�. ெஜயமா��
டா�� எ� பட���� ந�றாகேவ ைக ெகா��த�. அ�தள���
அவ��� ‘�டா� ேவ��’ இ��த�.

என� ‘ைபர�’ பட��� �ல� �ேராவான ர��ைய ��ன�ப ேதவ�
தன� இர�� பட�க��� �� ப��னா�. 'தா� �� ச��ய�’
பட����� ெதாட��ய �ைல�� ேதவ� இற����டா�.
"ேட�... கைலஞான�. ர����ற ந�ல �ேராைவ என��
����������ட. உ� ���ய�தா� இ� ர��ைய வ��
வ�ஷ���� ெர�� பட� எ��ேப�'' என ேதவ� எ��ட�
ெசா�னைத ஒ� ச�த��ப��� ர���ட� நா� ெசா�ேன�.



ஒ� தக�பைன�ேபா� எ�ைன ஆ��வ���, ஒேர ேநர��� இர��
பட�க��� �� ெச�த�ட�, ெர�� பட����� ேச��� ஒ� ந�ல
ெதாைகைய ெமா�தமாக� த�தைத�� ர�� மற�க��ைல. த���
அப��தமான ந���ைக ைவ�த ேதவைர��, அவ�ைடய
க�ெப�ைய�� எ�காரண� ெகா��� ைக�ட��டா� எ��ற
ந���ண����ட�... ெதாட��� ேதவ� க�ெப��� எ��� பட�க�
ந����ெகா��தா� ர��. ேவ� எ�த க�ெப����,
தயா��பாள���� இ�ப� ெதாட��� ந���� ெகா��த��ைல. ேதவ�
க�ெப��� ர�� ந��த ெவ���பட�க�� ஒ�� 'அ�ைன ஓ�
ஆலய�'.

இ�த� பட��� கைத ���� �ல �வார�ய�கைள� ெசா��ேற�.

த�ேம��ரா, ேஹமாமா��ைய ச���� ‘மத� அ� ம��... ேப�
அ�ம��...' என தன��� ெத��த ஆ��ல��� ஒ� கைதைய�
ெசா�னா� ேதவ�. பட����� ெபய� 'மா'. ேதவ� ெசா�ன�, ���
தேதா... இ�ைலேயா.... ஆனா� ேதவ�� �கைழ வடஇ��யா��
உய���ய 'ஆ�� ேமரா சா��’ பட��� ெவ��ைய �ைன�� 'மா’
�� ந��க இ�வ�� ச�ம��தன�. பட������ ெதாட��ய�.

ஆனா�� ேதவ��� அ�த� கைத�� மன�ைற� ஏ�பட��ைல.
"ேட�... கைத�கார��களா... 'மா’ பட� ���� ேபா������.
கைத�� அ��த� ேச���ற மா�� �ஷய� ேவ��டா. கைதைய�
ெசா�ேற� ேக���க�க'' எ�� ேதவ� ெசா�ல ஆர���தா�.
"ஒ� ேகா��வர� ைபய�. அ�மா ம���தா� அவ���. த�ேனாட
எ�ேட�ல இ��க ��க�க ேளாட ���கைள� ���� ச��க�
க�ெப�க��� ���றா�. 'தாைய��, ���ைய�� ���ப� பாவ�’
என மகைன� க����றா� தா�. அ�ேபா� மக� 'ந�ம எ�ேட�ல
ஏக�ப�ட ���க� ெப���������. நா� ���ற ���க� ச��க�
க�ெப��ல இ�க இ���றைத� கா���� வச�யா, ச�ேதாஷமா
இ���’ எ�பா�. ஆனா� தா� சமாதானமாக��ைல. இ�த�
���ைல��... மக� எ�ப�? எ�ேபா� மன� மா��றா�?
அத�க��ற� அவ� எ�ன ெச��றா�? எ�பத�� �� �����
���கடா'' எ�றா�.

கைத� ��ைவ� ேச��த அ�தைனேப�� ம�டய ஒட�� மாவ�
�ைச�றா�கேள த�ர... �� �ைட�க ��ைல.



என��� ஒ� ��ன� ெவ��ய�.

"அ�ேண... கைதைய இ�ப� நக��தலாமா?''

"எ�ப�டா? ெசா��?''

"ஒ�நா�... வழ�க�ேபால அவ� ப���ைவ�த ப�ள���
யாைன���� ��க.. அைத� ���� ������றா�. வா��யவ�க�
���ைய ஒ� லா��� ஏ�� ெகா�� ெச�ல... இத� பா��த தா�
யாைன... ெவ�ெகா�� ���யப� லா�ைய ம��� ம���
தா���ற�. ஆனா�� ���ைய ெகா��ேபா� ���றா�க�.
ேசாக��, ெவ��மாக யாைன ���� வ��ேபா�... ேகா���
அ��சைன ெச����� �ேரா�� தா� எ�ேர வர... '�ல�� ேபா’
எ�ப�ேபா� ����ைகயா� அ�த�மாைவ யாைன
த������ேபாக... அல�யப� �ேழ ���றா�. அவ��
ச�த�ேக�� ஓ�வ�த �ேரா ������, �ைல���மாக� �ட���
தாைய ம��� ��� ைவ���ெகா�� ‘அ�மா... அ�மா’ என
கத��றா�.

"மகேன... இ�ேபாதாவ� நா� ெசா�வைத� ேக�. அ�த யாைன
எ�ைன ேவ��ெம�ேற த���ட��ைல. ���ைய� ���த
ெவ��� அ�ப� ெச����ட�. பாச� எ�ப� ம�த�க���
ம����ைல. ��க�க�, பறைவக�, உ��ன�க�... எ�லா����ேம
உ��. அ�த தா��பாச���� எ�த �ைல�� ெகா��க ��யா�.
தா�ட���� � ���த ���ைய ���வ�� தா�ட� ேச�����.
அ�ேபா� தா� அ�த தா� யாைன உ�ைன ஆ��வ����'’ என�
ெசா����� மக�� ம��ேலேய உ�ைர ���றா�. தா� வா�ைக
ெத�வவா�காக எ����ெகா��, பல இட�க��� ைக மா��ேபான
���ைய க������ தா�ட� ேச���றா�'’ இ�ப��
ப�ணலாமா�ேண?''’ எ�ேற�.

"அேட�... கைலஞான�... இ�ப உ�ைன கைல ஞான��
ஒ����ேற�டா. உன��� ஞான� இ���டா'' எ�றப� படபடெவன
ேட��� த��னா� ேதவ�.

ேதவர�ண� உ�வா��ய கைத�� இ�த� க�ைவ நா� ெகா��த�
கைத��� பலமாக அைம�த�. 'மா' பட� ெப�� ெவ�� ெப�ற�.



அ�த 'மா’ கைதைய�தா� ர��ைய ைவ�� 'அ�ைன ஓ� ஆலய�'
என எ��தா� ேதவ�� மக� த�டபா�. ேதவ�� மா���ைள
�யாகராஜ� அைத ெவ���படமாக இய��னா�. ேதவ� இ�லாத
கால���� ேதவ� க�ெப��� ெப�� ெவ���படமாக அைம�த�.

ர���� உ�டான ��க�...



ேத

அைமதி இழ�த ரஜின�!

வ�ட� நா� கைத �வாத�க�� கல��
ெகா������ேபா�.... ஓ�� ேநர�க�� மா.ரா., �யவ�

ேபா�ற ந�ப�க�ட� நா� ைவ������ கைதகைளெய�லா�
ெசா��� பா��ப� எ� வழ�க�. அ�ப� நா� ெசா�ன ஒ� கைத...
வ��ப� ெச�� வா�� ��ட� ெர�க� ஒ�நா�... க�� மைழ
ெப��ெகா������ ேநர���... க�யாண���� தயாராக இ����
ஒ� ெப��� ச���ைய ப����ெகா�� ஓ�வா�. ெப���
உற�ன�க� அ�வா�, ேவ�க��ட� ெர�கைன �ர�த ஒ�
பாழைட�த க��ட����� ப���வா�. அ�ேக �ஜயசா� எ��ற
�ற� இ��பா�. ெர�க� ெச��ட� ப���வைத� பா��தா���ட,
�யான� ெச�வ�ேபா� ��ரா�ைச� ெகா�ைடைய உ���யப�
இ��பா� சா�யா�. �ர�� வ�தவ�க� '��ட� இ�ேக வ�தானா?’
என� ேக�க... சா�யா� ப�� ெசா�லாம� �யான� ெச�வா�.
'சா�யா� ெமௗன� கைல��ற����ள ��ட� த�����வா�.
வா�கடா...' என ேவ� ப�க� ேதட� ெச�வா�க�.

��ட�ட�, சா�யா� �சா��பா�.

"எ� ெபய� ெர�க�. எ� தா� ��� ேவைல ெச�� அவைள�
கா�பா��� ெகா�ளேவ ேபாரா��றா�. தா�� �யைர� �ைட�க,
ப��காத நா� எ�த ேவைல�� ெச�யலா�� ��� ெச�ேத�.
ஆனா... ேவைல �ைட�கல. நா� ��மா இ��தா�� எ� வ��
ேவைல ேக��றேத. ‘ப�...ப�� எ��ேத. எ�ைன நா� கா�பா���க
��யல. எ� வ��ைற� கா�பா�ற�ேம? அதனா� �ல தவ�க�
ெச�ேத�. அ� ெப�ய தவறாக மா���ட�. எ�ேனாட ���ைல��
��க இ��தா�� இ�ப��தா� ெச���க'' எ��றா�.



சா�யாைர� ப�� ெர�க� �சா��பா�...

"எ� ேப� �ஜய�. எ�ைன �ஜயசா�யா� எ�பா�க�. என��
ெசா�தப�த� இ��கா�க. ஓரள� வச� இ��பதா�... எ�
���ப���காக பா�ப�வைத� கா����, ஏைழபாைழ,
அ�பா�க��� ஆ��க அறெந�கைள ேபா��� ந�வ��ப��தேவ
�ற� யாேன�'' என� ெசா��� சா�யா�... "ெர�கா � ெச���
���� உன�� �யாய�. ஆனா�� எ�றாவ� ஒ�நா� 'இ�வள�
ெப�ய பாவ���� ஆளா���ேடாேம’ என மன� வ��� ��� எ�
வ��� வ�வா�'’ எ��றா�.



"உ�க ���ப���� வச� இ��தா�� உ�கைள ந��ய ���ப�ைத
������ ஜன�க��� ேசைவ ெச�ய கா� உ��������க. அ�த
ஜன�கேள ஒ�நா� உ�கைள ஏேதா ஒ� காரண���காக உ�க
மானம�யாைத ேபாற அள��� �ைவ�ெச��க� ேபாறா�க. அ�ேபா�
'�றவற� தவ�'� ��க கா�ய கழ�� ����க'' எ��றா� ெர�க�.

இ�த பர�பர சவாைல இய�ைகேய கவ��ப�ேபா� இ���, மைழ��
���ற�.

இ�வ�� ெவ�ேய� ஆ��ெகா� �ைச�� ேபா�றா�க�.

ஒ�க�ட��� ��ட� ெப�ய ��றவா�யா�றா�. ேபா�� அவைன
�ர���ற�. அ�த� சமய� அவ� தா� இற���ட... இ��� சட��
நட��ற�. ��கா��� கைட�யாக தா� �க�ைத பா����ட�
����றா� ெர�க�. ேபா�� அ�ேக மா�ேவட��� இ���ற�.
இதனா� �ர��� எ��� தா�� �ைதைய பா��தப� மைற��
���றா�. ���த�... 'இ� ெர�க� வர மா�டா�’ என ேபா��
�ள�ப... ஓ� வ�� தா�� �ைத� சா�பைல எ��� �க���
���ெகா�� அ��றா�. தா�ட� ம���� ேக��றா�.
'எ�ேறா ஒ� நா� � மன� மா� ந�வ��� வ�வா�. அ��தா�
உன�� மன��ம�’ என �ஜயசா�யா� ெசா�ன� �ைன���
வ��ற�. அ���த� அ�ண��நாதைர�ேபா� ��க�கட�ேள க�
என ஆவ�ட�, பல ஆ��க அ�ஞ�க�� ெசா�ெபா�ைவ� ேக��,
ெர�க�� ெப�ய ெசா�ெபா� வாளனா�றா�.

�ஜயசா�யா� ஒ� மட��� இர� ேநர� தவ� ெச����� ப��க...
அ�ேபா� ேகா�� ஐ�ெபா� �ைலைய ��ட�க� ����ெகா�� வர,
காவலா�க� �ர�த... அ�த� �ைலைய சா�யா�� தைலமா���
ைவ������ ேபா�றா�க�. 'இ�ேபா�தா� தவ� ெச�ேதா�.
இைறவ� க�ைணேயா இ�...' என �ைலைய� ���
ைவ���ெகா�ள... 'இ� இைறவ� க�ைண இ�ல. உ�ேனாட
�����தன�' என� ெசா�� ஊ�ம�க� �ர�� சா�யாைர அ���
உைத�� ேபா��� ஒ�பைட��றா�க�.

"�ைல���ட�' ���ைர�ட� ெஜ��� இ���� �ஜயசா�யா�...
"ந��ெக�ட ஜன�க� ெர�க� ெசா�னாேன. அவ� சாதாரண
ஆ��ைல. அ�பவ� �ல� இ�த உலக�ைத அ��தவ�'’என



�ைன��றா�. இ� 'ெர�க� வ�ேய எ� வ�'� சா�யா�
��டனா�றா�.

ஒ�நா� த�� ஓ�� �ஜயசா�ைய ேபா�� �ர�த... ெர�க�
ெசா�ெபா�வா��� ��ட����� ���� உ�கா���ெகா��றா�.

"மகா ஜன�கேள... நா� தவறான பாைத�� ேபானவ�. இ�� ஞான�
ெப�� நா� �க�ெபற� காரண� எ� �� �ஜயசா�தா�. இ�த
ேநர�தா� அவ� என�� உபேதச� ெச�த ேநர�. இ�ேபா� ��க��
எ� ��ைவ �ைன��க�. அவ�� ஆ� �ைட���'' எ��றா�
ெர�க�.

இ�த� கைதைய நா� �யவ�ட� ெசா�ன��... "கைதைய என��
�����ேவா�. இ��� ந�ல ���� �ேள எ�� ச�ஸ� ப�ேற�''
எ�றா�.
"என�� ச���கா� ேவணா�. �ேய இ�த� கைதைய வ���க'' என�
ெகா�����ேட�.

�யவ��� ம����ைல... எ� ந�ப�க� �ல��� எ� கைதகைள
இலவசமாக ெகா������ேற� எ�பைத இ�ேக ப�� ெச�ய
�����ேற�.

��ட� சா�யா� கைததா� ர����, கரா�ேத ம��� ந���
‘ர�கா’ எ�ற ெபய�� வ�த�. நா� ெசா�ன �ல�கைத�� �யவ�
அவ� பா��� ர���� த�கவா� �ைர�கைத அைம����தா�.
அ��� வரேவ�க�த�கேத.

ேதவ� இ�லாதேபா��, அவ�� க�ெப��� இ��� ெவ���படமாக
அைம�த�.

இ�ேக நா� ஒ� ���யமான �ஷய�ைத� ����ட �����ேற�.

" 'ைபர�'�� ர��ைய �ேராவா����க. அ�� த��� ��க ஏ�
ர��ைய வ�� பட� எ��க ��ைல? உ�க���� ர�����
இைட�� ஏதாவ� ச�ைட ச�சரவா?'' என ர�� ர�க�க��, என�
நல� ����க�� எ��ட� ேக���ெகா�ேட இ��தா�க�. நா��,
ர���� இ�த காலக�ட��� ேந�ைடயாக இைண�� ெதா��
ெச�ய��ைலேய த�ர, 'அ�ைன ஓ� ஆலய�', 'ர�கா’ என எ�
க�பைனக�� அவ� கதாநாயகனாக ந��� வ�தா�. அ�� என��
ெரா�ப ����. அ�த ச�ேதாஷ��� தைல�� ��� தைலயைணக�



ைவ��� �������ேற�. "எ�க���ைடேய எ�த�
�ர��ைன���ைல. சமய� அைம��ேபா� த�யாக என�� ஒ�
பட� ந���� ெகா��பா�'' என� ெசா�� வ�ேத�. இ�����
ர�����, என��� ெதா�� ��யாக ெப�ய ேக� வ����ட�.

இத��� காரண�...

ஒ� ச�த��ப��� ஒ� ��கலான �ர��ைன�� ர��
����ெகா�டா�. அதனா� மன உைள�ச��� ஆளானா�. அ�த�
சமய�க��தா� 'ர�� அ�ேக கலா�டா ப��னா�... இ�ேக
கலா�டா ப��னா�’ என ப���ைகக�� ெச�� வ��ெகா�ேட
இ��த�. ர��ேயா அைத� ெபா��ப��த��ைல. ஆனா�� ��ம�
லதா ர���� 'த� கணவ� ேம�� ேம�� ேப�� �க�� வா�க
ேவ��ய ேநர��� இ�ப� அைம���லாம� இ���றாேர’ எ�ற
கவைல ஆ��ர�����ட�. ���ப� ெவ�கடாஜலப��� தைல��
கா��ைக ெகா��பதாக ேவ��� ெகா�டா� லதா. அத�ப�ேய
���ப� ெச�� ெமா�ைடய���� ெகா��வ�தா�. லதா��
ேவ��தலா� ர���� மன அைம���, ஆேரா��ய�� ����
�ைட�� ம�ப� உய�வைட�தா�. ெச��� ெதா�ேல ெத�வ� எ��ற
��தா�த��� �����டா� ர��.

இ�த ேநர���... தா� மன உைள�சலாக இ��தேபா� தன��
ேப�த� ெச�த �ல �.ஐ.�.க��� ந���கடனாக அவ�க��� பட�
ந���� ெகா��க ேவ��ய �� �ைல�� ஆளானா� ர��. (இ�
'�ரா’ பட������ேபா� ர��ேய எ��ட� ெசா�ன
�ஷய�க�தா�.) அத��ற� ர�� என�� ெதா�� ��யாக �ல
ந�ைமக� ெச�தா�. எ�ைன மறவாம�.. எ�ென�ன ந�ைமக�
ெச�தா� எ�பைத��, ர���டனான �வார�யமான �ஷய�கைள��
அ�த�த� சமய�க�� நா� எ���ேற�.



'ெச

ஆவ�!

�ல���' பட� ேதா��யைட�தைத அ���...
��டலா�சா�யா பா��� ஒ� ஆ��கைதைய படமா�க

��� ெச�� '��ய ேதாரண�க�’ எ�ற கைதைய�� எ��
���ேத�. இ�த� கைதைய இய��பவ� ஒ��ப�வாளராக��,
இய��நராக�� இ��தா� ந�றாக இ���� என ��� ெச�ேத�.

'���� மல��’ பட��� ெவ���� ேகமரா ேம�
பா�மேக��ரா�� ஒ� காரண�... என ேக��� ப�ேட�. அவைர
'ேகமராேம�-க�-ைடர�டராக' ஒ�ப�த� ெச�ய...  ேக.ேக.நக��
ந�ைக ேஷாபா�� ���� த�����த பா� மேக��ராைவ� ேபா��
பா��ேத�. இ�வ���� ஓரள� ப��சய�. எ�றா�� �யஅ��க�
ெச��ெகா�ேட�.

"உ�கைள என���தா� ந�லா� ெத��ேம'' எ�றா�. அ�ேபா�
ேஷாபா�� அ�ேக இ��தா�. ேஷாபா�� அ�மா என�� ���பான�
ெகா��வ�� ெகா��தா�.

"��க என�� ஒ� பட� ப���தர��.''
"ெச�ேற�. கைதைய� ெசா���க.''

"��ய ேதாரண�க�'’கைதைய அவ�ட� ெசா�ேன�.

"��சய� இைத� பட� ப�ணலா�. ஆனா... என�� ஒ� ல��ய�.
மைலயாள��� ெவ��ெப�ற ஒ� பட�ேதாட கைத ைர�� வா��
வ����ேக�. அைத படமா��� �ய���� இ��ேக�. ��கேள
தயா��சா ெரா�ப ச�ேதாஷ�ப�ேவ�'' எ�ற பா�மேக��ரா, அ�த
மைலயாள� கைதைய�� ெசா�னா�.





ப�மா�க��� க����� ெபா�காைள ஒ�ைற வாடைக�� ���
�ைழ��றா�க� ஒ� வயதான த�ப�. அவ�க�� ப�க������ ஒ�
இள� த�ப�. இவ�கைள� ��� �க�� ச�பவ�க�தா� கைத.

கைதைய�ேக�ட நா� "இ� 'ஏ’ ச����ேக�டா இ���ேம'' எ�ேற�.

"ெய�'' எ�றா�.

"சா�... ‘ஏ’ ச����ேக�, மைலயாள � ேம� அ�ப�� னாேல
�������ட�� வா��ற��� ேயா��பா�க. அதனா� இ�ேபாைத��
��ம� �யார�� உ��ர வாத� இ���ற ஆ� கைதையேய
எ��ேபா�'' எ�ேற�.
"நா� ெசா�றைத தய�ெச�� ேக��க. மைலயாள� �� ெப�ய
அள�� ெவ��ெப�ற பட�ேதாட கைத இ�'' எ�� ேம��
வ�����னா�. எ��ைடய ���ப���� அவ� உட�பாடாக இ�ைல.
அவ�ைடய ���ப���� நா� உட�பாடாக இ�ைல.

"ேயாசைன ப��� ெசா�ேற�'' என அவ�ட���� �ைட
ெப���ெகா�� வ����ேட�.

ேதவரா� என�� அ��கமான ‘உைமயா��கா’ ���ரம�ய
ெச��யா�தா� ‘��ய ேதாரண�க�' பட���� ஃைபனா��
ெச��றவ�. அதனா� அவைர� ச����... பா�மேக��ராைவ�
பா���� ேப�யைத��, அவ� ேவ� கைதைய எ��கலா� என�
ெசா�னைத�� ெத���ேத�.

"அ�த ச�ெஜ�� இ�ேபாைத�� ேவணா�. '��ய ேதாரண�க�’
கைதையேய படமா எ��க. நா� ஒ� ேயாசைன ெசா�ேற�. ேகமரா
ேமைத க�ணைன ைடர�டரா ேபா��க'' எ�றா� ஃைபனா��ய�.

ேகமராேம� -க� - ைடர�டராக அ�ேபா� ச�ஸ�
ப���ெகா����த க�ணைன� பா��� �ஷய�ைத� ெசா�ேன�.
கைதைய� ேக����� உடேன ஒ���ெகா�டா� க�ண�.

கதாநாய�யாக யாைர� ேத�� ெச�வ�’என ��தைன
வய�ப����ேத�. வா���� ேக�� ஏெஜ���க� �ல� வ����த
ெப�க�� �ைக�பட�கைள� பா��ேத�. அ�� ஒ� இள�ெப���
க�க� இர��� பவ�ஃ��லாக இ��த�. அவைரேய கதாநாய�யாக
அ��க� ெச�ய ��� ெச�ேத�. ஆமா�... அவ�தா� எ�னா�



த�� ��மா உல��� அ��க�ப��த�ப�ட மாத�. (��னா��
த�� ��மா�� �க�ெப�ய நாய�யாக ஆன�ட�, �ற ெத����ய
ெமா�க��� �க� ெப�� �ள��னா�. இ����� ந��தா�. அத�
�ற� ெதா�ல�பைர மண��ெகா�� அெம��கா�� இ�ேபா� இ�ய
இ�லற� நட�� வ��றா�.)

�ேரா சர�பா�, �ேரா�� மாத�, நைக��ைவ�� கா��ம�,
���ராஜ� ஆ�ேயா� ஒ�ப�த� ெச�ய� ப�டன�. ஏ.எ�.�ரகாச�
வசன� எ�த��, இைச�� ச�க�-கேண�� ஒ�ப�த�
ெச�ய�ப�டன�.

ச�க�-கேண� இைச�� பட���கான �த� பாட� ப�� நட�த�.

'���த�கர.... மா�ய�மா... ஊ�ேகால� வ�� ெமாள� பா�ய�மா'
எ��ற க�ைக அமர� எ��ய பாட� ப�வா ன�. இ�த�பாட�
இ��வைர �ராம�க�� ���ழா� கால�க��
ஒ�பர�பா��ெகா����ப� ����ட� த�க�.
அ��த பாட�.... உ��கமான�. ெச���ேபான நாய� �� ஆ� த�
காதலைன �ைன��� பா�� பாட�.

'ஓட�கர ம�ெண��� ஓ���வ� ெச��வ�ேச�

ஓடெய�லா� த��வ��

ஒ�னம��� ���செத�ன ராசாேவ...

ப��தா பல ெநைன� பாெய�லா� க���

எ���� ெசா�ல யா���கா�க ராசாேவ'
இ��� �� பாட�தா�. இ�த� பாடைல எ��ய�... நாேனதா�.

அ��� ஒ� காத� பாட� ப�வான�.

'����� ெதா�க�ேல

��ேன ஒ� ப�ச�க��

ப�ச�க�� ப�க��ேல

ெசவ���க�� இ���த�

ய�மா� ஆ�தா�
ஏேதா ஒ�� உ�டா��...'



இ��� நா� எ��ய பாட�தா�.

ஆ� கைத எ�ப�ட�, ச�ைட சாகஸ� கா��க�� கைத��
இ��ததா� �������� அ��� வ��ரா ���ைப ஒ��ய...
ச�ர�� மைல அ�வார �ராமமான �.மா.ப���� பட����ைப�
ெதாட��ேனா�.

அ�த ஊ� ெப�யம�த� பால���ரம�ய�ேதவ� என��
உற�ன���ட. அவ�ட� "ஒ��ன� �ல�பா�ட� ெத��த
ஆ�ர�ேப�க� ேதைவ. இ� �ராம�க���ைடேயயான
ச�ைட�கா���� ேதைவ�ப��'' எ�ேற�. ம�நா� ����
�பா��� ஆ�ர� �ல�பா�ட� கைலஞ�க� ������டன�.
�ட�� ��யைன� ேச��த 15 கைலஞ�கைள இ����� அைழ���
ேபா���ேதா�. அவ�கைள �� வ�ைச�� ������� �ராம��
ஆ�கைள ��னா� ����ேனா�.

"சேகாதர�கேள... ��கெள�லா� என�� ெசா�த� கார�க� மா��.
அ�ண�மா�, த��மா�, அ�பாமா�, மாம�மா� என வ�������க�.
��க� என�ெகா� உத� ப�ண��'' என ைம��� அ���ேத�.
'ெசா���க' என �ராம��ன� �ர� ெகா��தா�க�.

"இ� ��மா��கான ச�ைட. அதாவ�... ச�ைட ேபா�வ�ேபால
ந��க��. ��க க��கைள� �ழ��� ேபா� த���தவ� உ�க
ஆ�க ேமல ெத�யாம அ� �����டா... ‘அ����டாேன'� ெசா��
���� அ�� �ரா��க. மா�� மா�� அ������டா... இ� ேபா��
களமா���'' எ�ேற�.

"அெத�ப��க... எ�க ஊ��காரைன அச���கார� அ��சா நா�க
��மா இ��க���மா?'' எ�றா� ஒ� ெப�யவ�.

"இத�தா� ெச�யா��க� ெசா�ேற�. அ�த� ஆ�����னா
���� நட�த ��யா�'' எ�றப� ைகெய��� ����ேட�.

"ச��க... ��க பட����க'' எ�றா�க�.

ேகமராைவ �டா��ப�� 'ஆ� ஷ�' எ�றா� க�ண�.



'�

சி��� �மிதா ேக�ட
�ெர�!

�ய ேதாரண�க�' பட������தள�.
�����ற �ராம�ைத� ேச��த �ல�பா�ட� கைலஞ�கைள��, 15

��மா �ட�� கைலஞ�கைள�� ைவ��, �ட�� �� எ��க�
தயாராேனா�.

'ேகமரா �டா��... ஆ��...'  என க�ண� ெசா�னா�.

அ�வள�தா�... ��� பற�க ஆர���த�.  அைல அைலயா�
�ல�ப�க� �ழல ஆர���தன. ஆளா��� �றைம கா�ட
�ைன�தத� �ைள�... அ��தவ� �� அ� ���த�. ஒ��ல���
��பைக��, ஒ� �ல ����க��� இைடேய ஊ��பைக��
இ������ேமா எ�னேமா? ப� ����� வா��பாக ����
�பா�ைட பய�ப���� ெகா�டா�க� ேபால. ஒ�வைரெயா�வ�
தா�மாறாக தா���ெகா�� �ர�� �ர�� அ��க ஆர��� தா�க�.
�ல� அல�னா�க�. �ல� அ�ெபா��க மா�டாம� �பா�ைட ���
ஓட... ஓ�யவ�கைள �ர��� �ர�� தா���ெகா�� ஓ�னா�க�.

ஏ�யாேவ ரணகளமான�. எ�க��� ேவ��� �� ������ட�. 
ேகமரா ஆ������ பல�� வர ��ைல. இ��த ��செசா�ச
ேப�கைள ைவ�� �ட�� கா��கைள படமா����� வ�ேதா�.
க�ண�� சாம���ய�, அ�த ச�ைட�கா�� ஓரள� ேத�ய�.
ெபா�வாக ச�ைட� பட�கைள 'பய�கர ச�ைட� கா��க� �ைற�த
பட�' என �ள�பர�ப���வா�க�. உ�ைம�ேலேய இ� எ�க���
பய�கர ச�ைட�கா�� அ�பவமாக� தா� இ��த�.





அ�� இர�... �மாப���� இ���� எ�க� உற�ன�க� �லைர��,
�ட�� கைலஞ�கைள�� ைவ�� ��ப�த ஃைப� �� எ���
���ேதா�.

இ��ட� �ட�� கைலஞ�க�� ேவைல இ�ேக ���ததா�
அவ�கைள காைல�� ெச�ைன�� அ��ப எ�லா ஏ�பா�கைள��
ப����ேடா�.

அ�காைல�ேலேய சர�பா�, மாத�ைய� ���� ெகா�� ெவ��ர
ெலாேகஷ� ஒ��� பா�� �� எ��க �ள����டா� க�ண�.

ெச�ைன �ள�பேவ��ய �ட�� கைலஞ�க� "சா�.. ெர�� நாளா
ைசவமா சா���� நா��� ெச��� ேபா��'' என காைத� க��தா�க�.
�ட�� கைலஞ�கைள� ெபா��தவைர அைசவ� சா���டா�தா�
ெத�பாக ேவைல ெச�வா�க�. ஆனா� ைடர�ட� க�ண� ைசவ�
ம��ேம சா���வா�. அேதா� தன� பட� ��ைவ�� ைசவ�தா�
சா��ட� ெசா�வா�. ைசவ உண��� ஒ���ெகா��றவ�க� ம��ேம
க�ண� பட��� ேவைல ெச�ய ����.

இதனா� அவ�கைள ம����க ������ ஏ�பா� ெச�ேத�.

என�� மன� ேக�க��ைல. �ெராட�� ��வா� யான எ� த��
��யான�த�ைத��, எ� த�ைக மக� எ�.ஏ.நடராஜைன��
அைழ�ேத�.

"மைல�ப�க� ���� ேபா���க ைடர�ட� ைந��தா� ����
வ�வா�. அ����ள சைமய� ப��, எ�லாைர�� ந�ெல�ண�
��ய� ேபாடவ�� வ�றார சா��ட வ�� அ���ட��. ேத��
���� ஒ� ெப�ய ஆ� வா��வா�க. ஒ� �� ந�ெல�ண�
வா���� வ����க'' என அ��� ைவ�ேத�.

காைல ர��� ெச�ைன��� ேபா����த 15 ��ெக��கைள�� ர��
ெச����� இர� ர���� ��ெக��� ேபா�டா���ட�. ��ர�
��ர எ�ெண�� ��ய� ேபா�����, மண�க மண�க க��ேசா�
உ������ �ள��னா�க�. அவ�க�� அைசவ ஆைசைய �வ���
ெச�த மன���� என��.

பட��� ஒ� ப�� ����ைக ������� ெச�ைன வ�ேதா�.
�ட�� ��ய�� இ��� தர�ப����த ச�பள ��ைல�



பா��ேத�.

ஒ� �ல�ப� ச�ைட, ஒ� ��ப�த� ச�ைட என இர�� ச�ைட�
கா��க� ம��ேம எ�����ேதா�. ஆனா� 'இர�டைர ச�ைட�
கா��க�' என� ������ �� ேபா����தா�க�.

"ெர�� �ட�� ��தாேன எ��ேதா�. இர�டைர �ட���
ேபா�� �� ெகா��தா எ�ப�� த�ற�?'' என பண� வா�க
வ����தவ�ட� ேக�ேட�.

"ெர�� ைப�தா� எ����க. ���� ���ச�� அவ�கைள
���� அ��பாம... த�க வ�� க� ���� ேபா���கேள...''
"அ���?''

"எ�க ச�க ��� �ரகார�... ��ட��ட���ேமல  ஆ�கைள
த�கவ�சா அ����ய ச�பள�� ெகா��க ��.''

"எ�ன�பா இ�? எ�ெண�� ��ய� ேபாட வ��, க��ேசா�
ேபா�ேட�. அ��� அபராதமா?''

"உ�கள யா� சா� க��ேசா� ேபாட� ெசா�ன�? ��� ப�
ெவ���� சா�� ���ேத ஆக��'' எ�றா� ��ய� ஆ�. உடேன
நா� �ட�� ��ய� தைலவ� த�ம��க�ைத வரவைழ�ேத�.

"த�ம��க�... உ�கேப��� ஏ�தமா��... த�ம�ைத மன�ல வ��
ெசா���க. ைடர�ட���� பய�� ெர�� நாளா க� ��காம
இ��தா�கேள� இர�க� ப�ட��� த�டைனயா? இ� �யாயமா?''
என� ேக�ேட�.

"அ�ேண... �� ேபா�ட ஆ��க ���. அதா� ���ப�
ெவ���� சா�� ேச���� ேபா���டா�க. அ��காக நா� ஸா�
ேக����ேற�. ��க ெர�� ஃைப���கான ச�பள� ���க ேபா��''
எ�றா�.
"தவற உண������க�ல அ�ேபா��. ெதா� லா��� அைர நா�
�� ேச���� ெகா���றதால நா� �ைற��� ேபா�டமா�ேட�'' என
���� �����ட ெதாைகையேய ெகா��த���ேன�.

���� ��தா அ�ேபா� அ� க����� இ��தா�. அதனா� "ஒேர
ஒ� பா���� ஆட... ����ைவ� �� ப���க'' எ�றா�



ஃைபனா��ய�. அத�� ஒ���ெகா�� ������ ������
ேபாேன�.

"உ�க பட��ல நா� ஆ�ேற�. ஆனா ஒ� க��ஷ�. க��ஷ��
�ட ெசா�ல ��யா�. ெர�ெவ��தா�'' எ�றா� ����.

'எ�ன�மா' எ�ேற�.

"என�� ேசைலைய கா���மா ெகா��கா��க. ெஜய மா�� ேபா�ற
மா�� ேமல ஒ� ���, �ழ ஒ� ��� ���க. இைத�தா� ஜன�க
����றா�க' எ�றா�.’’
"ச��மா'' என� ெசா����� வ�ேத�.

கைதைய ���� ���� �வாத� ப��ய�� ���யாசமான ஒ�
�� �ைட�த�.

மர�காண� ����� ���லா வ�த ஒ� ெவ�ைள�கார த�ப� ����
மட�� ேட�ைள ���� அ�� ��யா�, ���ேகா�ைய ����
ைவ�� சா���வா�க�. அ�ேபா� அவ�க�� ைக�
'இ�கவ��அைசவ� சா��டா��க. ஒ� ெபா�ேணாட ஆ� இ�க
����� �����. அ�த ஆ� உ�கைள� �������’ எ�பா�.

'ேடா�� ேக�’ என� ெசா����� சா��ட ஆர� ��பா�க�. ஆ�
ெவ�ைள�கா���� �������. ெவ�ைள�கா� சா��ட வா�
�ற�க... ���ேகா��� அவ� வா���� ேபா��. அவ�� கணவ�
�ர�� ஓட... ஆ� ���த ெவ�ைள�கா� "நா�தா�டா த���
ெபா��'’ என பா���பா� ஆ�வா�.

பா���ேச��� ���லா வ�த ஒ� �ெர�� த�ப�ைய அ�� இ��
ந��க ைவ�ேதா�. �ர� ேதவா�� அ�பா ��தர� மா�ட� டா��
அைம�க, அ�த� ெப� �ரமாதமாக ஆ�னா�. பா���ேக�ப
வாயைச�க வர��ைல. அதனா� "ஒ� � ��'ைய ெசா���ெகா�ேட
இ��க� ெசா�� பாடைல படமா��ேனா�. வழ�க���� மாறாக,
அேத சமய� �ளாம�ட�, நைக��ைவ கல�� இ�த பாட� கா��
அைம�ததா� '��ய ேதாரண�க�’ பட��� ���� ஆ�வத��
ேதைவ ஏ�பட��ைல. அ�த ெவ�ைள�கா��� 'த��� ெபா��’
பா���காகேவ பல ஊ�க�� ர�க�க� இர�டா� �ைறயாக இ�த�
பட�ைத� பா��தன�.

�ரள ைவ�த ேப����ைர...



ேம

ேப���திைரய��
அ�டகாச�!

���பாைளய� பவா� ஆ� ெந��� �ைற�� '���த�கர
மா�ய�மா', "ஓட�கர ம�ெண���...' பாட� கா�� கைள

அ��தமாக� படமா��னா� க�ண�.
ஆ��� அ�கைர �ராம��� மா���� லாட� க��பவனாக சர�பா�.
இ�கைர�� க�யாண �ேசஷ� க��� ��ைரைய வாடைக��
��பவளாக மாத�. இ� ஊ���� ��டநா� பைக. ஊ��பைகைய
ெபா��ப��தாம� இ�வ�� காத���றா�க�. இ�த காதைல
எ����றா� இ�கைர ��ல� ைமன�. எ���ைப
அல��ய�ப����றா�. ���தா� அ�கைர�� ��மண�.
இ�கைர�� த� ���� மண�ெப� அல�கார��� மாத� இ��க...
க�ப��க �ய��றா� ைமன�. இ�� த�� ஒ�ெவா� �டாக
கதைவ�த�� அைட�கல� ேக�க... ��ல���� பய�� கதவைட���
ெகா��றா�க� ம�க�. ைமன� �ர�த... அவ� ஓ� மைல��
ஏ��றா�. ைமன�� �ர��வர... அத��ேம� பாைத��ைல. அதனா�
அ����� ����றா�. ஒ� மர��� �� ���� உ�� �ற��றா�.

அவ� உ����ட இட��� ேசாகமாக ���ற� அவ� வள��த ��ைர
ரா�. அ�ேபா� மாத��� ஆ� "ரா� � கவைல�படாேத...
என�� ஒ� ந�ல கா�ய� நட�க�டாம� ைமன� ெக�த� ெச�தா�.
அவ��� இ�த ஊேர ஆதர�. இ� இ�த ஊ�� எ�த ந�ல கா�ய�
நட�தா��... நா� உன��� ���� ந�ல� நட��� ��ைட நாச�
ெச�ேவ�'' எ��ற� ஆ�.



அத�ப� ஊ�� ம�களேமள� ச�த� ேக�க... அ�த� ச�த� மைல��
ேக�ட�� அவ� இற�த மர��ைள ஆ��ற�. ஆ� �ள��
��ைர��� �������ற�. இ�ேபா� அ� ேப����ைர. கா�றாக
பற�� ஊ���� வ�த ��ைர க�யாண��ைட �வ�ச� ெச�����
மைல��� ���� ஒ� �ைக��� �ைழ�ற�. ��ைரைய� ���க
வ�த ஊ�ம�க�� க�க�� அ� ��க��ைல.





'ைமன���� பய�� அ�யாய���� �ைண ேபான ந�ைம அ�த
ஆ� இ� வாழ�டா�’ என ��ெவ��த ம�க� ஊைர���
ெபா��க�ட� வ��க�� ெவ�ேயற... அ�கைர �ேரா இ�ேக வ��
அ�த ம�கைள த���றா�.

"��க ேபாக ேவ�டா�. ஆ�யா இ���� அவ� எ�ைன
ேந��தவ�. நா� ெசா�னா அவ� க��� ப�வா'' என ந���ைக
ெசா�ல... ம�க� �� �����றா�க�. ேப� �காம� இ��த ேநர���
��ைரைய� ����வ�� ���ைகய�ம� ேகா��� க��ய �ேரா,
த� தைலைம�� ஒ� ��மண�ைத�� நட���றா�. ேமள� ச�த�
ேக�� ��ைரைய� ேத�வ�த ஆ�, ேகா����� �ைழய
��ய��ைல.

ஊ��� ெவ�ேய அ�யனா� ேகா���காக 20 அ� உயர ம�
��ைரைய ஒ� ��� ெச�� ���� வ�ண� ���ெகா����க...
ஆ� அ�த ��ைர��� ���� வா�� பற��ற�. மர�கைள�
சா���ற�. அத� ������� � �ள�� ஊைர ப�றைவ�க
�ய��ற�. �ேரா அ�த� ��ைர�� ஏ� அட��யப�... "ஒ�வ�
உன��� ெச�த �ேராக���� அ�பா� ம�கைள ப�வா��வ� எ�ன
�யாய�? ேவ��மானா� எ� உ�ைர�� எ�'' எ��றா�.

ஆ� �தா���ற�. "� ஒ��� ம��� ெப�ண�ல... இ�த ஊ��
எ�தைன ெப�க� இ���றா�க�. 'ெப� எ�றா� ேப�� இர���'
எ�பா�க�. அ�த �ய� உ��ட� இ�ைலயா?'' என �ேரா ேக�க...
மன� மா�ய ஆ� ம����� ேக�� மைற�ற�.
இ�தா� '��ய ேதாரண�க�' பட��� கைத.  

நா� ஏ�கனேவ ெசா�ன ெவ�ைள���ைர ெச��� ெம��ைட
இ�ேக �ைன�ப���வ� ெபா��தமாக இ����.

'ஹ�தா�' பட��� �த� கா���ேலேய �யாகராஜ பாகவத� மா�
ம�வ�ற ெவ�ைள���ைர�� ஏ� பா�யப� வ�வா�. அ�த� பட�
பாகவத�� உ�சக�ட �க��� காரணமாக அைம�த�. இ�����
அ�த� பட� வ�த �ற�தா�... ல���கா�த� ெகாைல வழ��
உ���ட ச�கட�கைள பாகவத� ச���க ேந��த�. "ெவ�ைள���ைர
எ�ப� �ராம��ற�க�� �� உ���ட காவ� ெத�வ�க� ஏ�வ��
வாகன�. அ�� பாகவத� வ�ததா�தா� அவ��� இ�தைன க�ட�'’



என எ�க� ஊ�� நா� இ��தேபா� ம�க� ேப��ெகா�ட� எ�
�ைன��� வ�த�.

'��ய ேதாரண�க�' பட��� �த� கா��� ேலேய மாத�
ெவ�ைள���ைர�� வ�வ�ேபா� எ��கேவ�� வ�த�. எ�க�
ஊ� எ�ைன பய�������ததா� ெவ�ைள� ��ைர ெச���
ெம��ைட �ைன�� தய��, ைடர�ட� க�ண�ட�
ெசா�ேன�. 'அெத�லா� ���க’ என க�ண�  ெவ�ைள���ைர��
மாத� ஏ�வ�� கா��ைய ��ட��டப� எ��தா�. ெவ�ைள���ைர
ெச���ெம�� மாத�ைய எ��� ெச�ய��ைல. எ�கைள��
எ��� ெச�ய��ைல.

21-03-1980� ெவ�யான '��ய ேதாரண�க�’ பட� ெச�ைன
���ைய� த�ர த�ழக� ���க ��ட நா�க� ஓ� ந�ல
வ�வாைய� ெப��� த�த�. இ�த ெவ����� காரண�...
��டலா�சா�யா பா�ைய க�ண� பா��� கல�� ெசா�ன�த�
ர�க�க���� ������த�. அ��� ேப����ைர��
அ�டகாச�ைத �ர���ட� ர��தா�க� ர�க�க�. பா��� அ�� 
ப��ள� �ழ�ைத�� ப� ���க, ஆ� ஒ� ஆ����� ����
ம�வா� �ழ�ைத��� பா����.  இ�த� கா�� ெப�கைள
ெரா�ப�� வ�க��த� எ�ேற ெசா�லலா�.

3-ஏ ேபாய� ேரா�, ேதனா�ேப�ைட �கவ� ெகா�ட ��, ம���
அ�வலக��� இ��தப�ேய 'ைபர�', 'ெச�ல� ��' பட�கைள�
தயா��� ெவ���ேட�. '��ய ேதாரண�க�' பட�ைத�� இ�����
தயா���� ெகா����ேத�. இட ெந��க�யாக இ��ததா�...
"������, அ�வலக����� ேச��� ேவ� ஒ� ெப�ய இட�
பா���� ெசா���க�'' எ�� ��� �ேரா�க�ட� ெசா�ேன�.
"17, �ேர�ேக� ேரா�, ஆ�வா�ேப�ைட �கவ���, கமலஹாச��
������ ���ற� ஒ� �� இ���. �ேழ ஹ�� ஓனர�மா
இ���றா�. ேமேல மா��� வாடைக�� �� இ���. ந�ல ஆளா
இ��தா �����வா� ேந��தா� அ�த�மா ெசா�னா�க. அ�த�மா
யா�� ெத��சா... உ�க��� �ய�பாக இ����. ��ைட� ேபா�
பா��கலாமா?'' என� ேக�டா� �ேரா�க�.

உடேன நா��, �ேரா�க�� அ�த ������ ேபாேனா�. ����
�க�� ���க இ��� க��களா� அைட�க�ப�� ஒ� ெப�ய



ஜ�ன� ேபால இ��த�.

�ேரா�க� அைழ�� ம�ைய அ���ய�� அ�த அ�மா கதைவ�
�ற��ெகா�� வ�தா�க�. ேக�ைட� �ற�காம� உ�ேள இ��தப�
பா��தா�. அ�த�மாைவ� பா��த�� என�� �ய��.

ைக��� வண�க� ெத���ேத�. அ�த�மா�ட� எ�ைன� ப��ய
�பர�கைள ேக���� ெவ�ேய இ��தப�ேய ெத���ேத�. எ�ைன
ஏற இற�க� பா��த அ�த�மா 'நாைள�� இேத ேநர���� வா'
எ�றா�.

ம�நா� அேத ேநர���� நா� ம��� ெச�ேற�. இ�ேபா�� அ�த
அ�மா கதைவ� �ற�க��ைல. க��� �ரா��� உ����தப�ேய
எ�ைன�ப�� ேம�� �ல �பர�கைள� ேக�டவ�, 'நாைள�� இேத
ேநர���� வாேய�' எ�றா�.
'ச��க�மா...' என� ெசா�����  வ�ேத�.

"எத�காக இ�ப� �ன� �ன� வர�ெசா����� 'ம�நா� வா'
எ��றா�?' என என�� �ழ�ப�. ஆனா�� ஏேதா ஒ� ஆ�வ�.
அதனா� அவ� ெசா��றேபாெத�லா� �டாம� நா�� ெச�ேற�.
நா�காவ� நா�... 

ேக�ைட� �ற�� "உ�ேள வ�� உ�கா�'' எ�றா�.

அ�த�மா....  ச��த ேமைத ேக.�.��தரா�பா�.



"ேக�

ேக.ப�.��தரா�பா�
வா��ைக!

ைட� �ற�� 'உ�ள வ�� உ�கா�' எ�றா� 'ச��த
ேமைத' ேக.�.��தரா�பா�.

அவ�� காைல� ெதா��� �������� ைகக�� அம��ேத�.
மல��த �க��ட� எ�ைன� பா��தவ� "ஞான�... � வா��ைத��
வா��ைத ����ேபா� '��கா'� ெசா�ற� என��� ��������பா.
தவறாம ெந���� ���ம� வ������ �ம�� ெப�ணா�ட� �
����� ���ப� ெரா�ப�� ������ட�'' என� ெசா�����
���தவ�...

"இ�ேபா நா� உ���ட ���யமான �ஷய�க�லா� ெசா�ேற��பா.
� எ� ��� மா��ல வ�� ��ேய��க. ஒ� நா�� �பா வாடைக
�� ேபா��. � எ�ப� எத�ெக��தா�� எ�ைன 'அ�மா... அ�மா'�
ெசா��ேயா அேதேபால உ�ைன நா� இ�ேம 'மகேன'�தா�
����ேவ�. உ�ைன� ப��ய எ�லா �பர�கைள�� �ேரா�க�
ெசா�னா�. அவ�� உ� ஜா��காரனா�. அவ�� நாணயமான
�ேரா�க�தா�. இ�ேபா � எ��தாள�, தயா��பாள� எ��றைத�ட...
இ�த அ�மா��� � காவ�காரனாக இ��க��'' எ�றா�.

'நா� இ�த�மாைவ பா�கா�க�மா' என �ய��� �ைக��மாக
அவைர� பா��ேத�.



"ஆமா�பா... எ�ைன � பா�கா�க��. எ�ன காரண�� அ�மா
ெசா�ேற�... கவனமா ேக���க. எ�ேனாட வா��ைக வரலாைற இ�த



����� � ��வ�த �ற� ��சா ெசா�ேற�. அ��� ��னா�...
நா� எ�ப�ேம ��� இ���� ஜ�ன� ேபா��, ேக�ைட� �����
பா�கா�பா உ�ள இ���ற��கான காரண�ைத ெசா���ேற�.
எ�ேனாட உற�ன�க����, என��� க��� ேவ�பா� ஏ�ப��
'எ� �க��ேலேய யா�� ���க� �டா�'� நா�தா�
ெசா���ேட�. அ� கச�பா ஆ����. அதனா� உற�ன�க�
ேகாப��� ஏேதேதா ேப����� இ��கா�க. எ�ேனாட ெசா�த
ஊரான ெகா����� இ��� வ�த �ல�... 'அ�மா உ�க��� எ�ரா
ஒ� ச����ட� நட���. ஜா��ரைதயா இ��க'� ெசா�����
ேபானா�க. இ�வள� ெப�ய ���� நா� த�யா இ��ேக�. ஏதாவ�
அச�பா�த� நட�தா நா� எ�ன ெச�ய ����? அதனால... எ�
��� ��னா� ச�ேதக�ப�ற மா�� யாராவ� வ�தா... நா�
இ�க���தப� ெப� அ��� ��ன� ���ேப�. ெப� ச�த�
ேக�ட�� � ஓ�வ�� 'எ�ன? ஏ�?'� ேக�க��... பா��க��.
இ�தா� என�� � ெச�ய ேவ��ய �த� உத�. ெர�டாவ� உத�
எ�ன?� ெசா�ல��மா?''

"ெசா���க�மா''

"நா� ம��யான� ஒ�ேவைள ம���தா� சா��� ேவ�. நா�
ெசா�ற ஓ�ட�ல இ��� ைசவ சா�பா� எ���� ���க��. இ�
ெர�ைட�� உ�னால ெச�ய ���மா?''

"அ�மா... உ�கள பா�கா��ற��� ஆ� ப�சேம இ�ல. எ���ட
ஒ� ப�டாளேம இ���. உ�க��கான ம�ய� சா�பாைட ��க ெசா�ற
ஓ�ட�ல இ��� எ���� ெகா���றைத�ட... ��க ����றப�ேய,
உ�க ���� ஏ�ப எ� மைன�ைய சைம�க� ெசா�� ெகா��க�
ெசா�ேற�. ஓ�ட�ல சா���� ஏ� வ��த� ெக�������க?''
ஒ�கண� எ�ைனேய பா��த அ�மா... "ச�, � ெசா�றப�ேய
ஆக���. அைத��தா� பா��ேபாேம. ஆனா ஒ� க��ஷ�...
காைலல கா�ைய� த�ர ேவெற��� சா��டமா�ேட�. அதனா�
ச�யா பக� 12 ம��ெக�லா� எ� ������ள சா�பா�
வ��ட��. எ�னால ப� ெபா��க ��யா�. ேநர���� சா�பா�
ெகா��க உ�ேனாட  மைன�யால ���மா?''

"��சயமா ����மா''



"ச��பா... ����� �� வ�ற��கான ேவைலைய� பா�'' எ��
ெசா�� எ�ைன அ��� ைவ�தா�.

அ��த ஓ�� நா�க�ேலேய ேக.�.எ�.அ�மா�� ��� மா���
��ேய�ேன�. ��ேய�ய �ல �ன� க��... நா� மா��ப�
ஏ��ெகா����தேபா�... அ�மா�� தா�மாமா�ைடய ����
ச�ப�த� ப�����த ஒ�வ� என�� வண�க� ைவ�� �ய
அ��க� ெச��ெகா�டா�.

"��கதா� இ�த ����� �� வ������க� ெத��� தா�
உ�கைள� பா��க வ�ேத�. எ�கேளாட சா��ல�� ேச��� அ�மாவ
��க ந�லப�யா கவ����க��'' எ�றா�.

"த�பா �ைன�கா��க. அ�மா��� ெசா�தப�த�க �ைறய
இ��கா�க� ேக���ப�ேட�. அ�ப� ����� ஏ� இ�ப�
த�ைம�� அ�மா கதைவ� ������� வா�றா�க?''
"ஒ������க. எ�க ���ப��ல ��ன க��� ேவ�பா�. அைத
அ�மா ெரா�ப ��யசா எ������ டா�க. அ�மாேவாட தா�மாம�,
��ைள�க, அ�மாேவாட த�� கனகசபாப�, அவேராட ��ைள�க...
எ�லா�� அ�மாவ ெத�வமா�தா� �ைன��றா�க.  'யா� வ�ச
�ேயா... �� ெவ��ேபா��'��ற மா�� எ�க ���ப��ல இ�ப� ஒ�
�ழ�ப�. எ� எ�ப�ேயா... நா�க�லா� ஒ�� ேச�ற நாைள
எ��பா��� ெத�வ�ைத ேவ��������ேகா�'' எ�றா�.

"��க ஒ�� ேச���கேளா... இ�ைலேயா...? க���பா
உ�கைளெய�லா� ஒ�� ேச��க நா� �ய�� எ��ேப�'' என
அவ��� ந���ைக��� அ���ேன�.

ேரா��� �ரா� ப���ற யாராவ� த�ெசயலாக
ேக.�.எ�.அ�மா�� ��ைட� பா��தா�� உடேன ெப�
ெகா�����வா� அ�மா. பத�ய��� ஓ�வ�� �சா��ேப�. நா�
���� இ�லாதேபா� ெப� ச�த� ேக�டா� எ� மைன�ேயா,
��ைளகேளா ஓ�வ�� �சா��பா�க�.

என� நா�காவ� தயா��பான 'எ����� ஜ�ன�' பட���கான
ஏ�பா�கைள� ெச�ேத�. நாேன கைத எ�� பட�ைத இய�க��
��� ெச�ேத�. எ� ந�ப� ெவ�க�ராம அ�ய� �����, அவ�
ெச�த உத�க� ����� ஏ�கனேவ நா� பல�ைற



ெசா������ேற�. அ�த ந�பைர ெகௗரவ� ப���� �தமாக அவ�
ெபய�ேலேய தயா��க ��� ெச�ேத�.

அ�த�சமய�... பாடலா��ய� ஆல��� ேசா� ைக, கா� ச�யாக
வராம� ���� இ��பதாக ேக���ப�ேட�. ஒ� காைர��,
�ைண�� ஒ� ஆைள�� அ��� அவைர வரவைழ�� ச�க�-
கேண� இைச�� ஒ� பாட� எ�த ைவ�� அத���ய
ச�மான�ைத�� ெகா��த���ேன�. ம�ற பாட�கைள க�ணதாச�
எ��னா�.

�தாக�, ரா�கா ேஜா�. ���ராஜ�, மேனாரமா�ட� �க ���ய
ேவட��� காஜா ெஷ�� ஆ�ேயா�ட� நாகராஜ ேசாழைன ��லனாக
அ��க� ெச�ேத�. இ� மைல�ப���� ���யமான ச�பவ�க�
நட��� கைத எ�பதா� ேசல� ஏ�கா� மைல�� ���� நட�த
ஏ�பாடான�.

ேக.�.எ�.அ�மா�� கா�க�� ���ேத�. "அ�மா... �த��தலா
நா� ைடர�� ப�ண�ேபாேற�. எ�ைன ஆ��வாத� ப���க''
எ�ேற�.
"ந�லப�யா ெஜ��படா மகேன. � பட�த ������ வா. எ�ைன�
ப�� இ��� ஏக�ப�ட �ஷய�க� உ���ட ெசா�லேவ������''
என ஆ��வ��தா�.

ேசல� �வாரகா ேஹா�ட�� த�� ஏ�கா� ேபா� ����
நட���ெகா���ேதா�.

ஒ� நா�... ஏ�கா� ெச�வத�காக ேஹா�டைல��� �ள�� ெவ�ேய
வ�ேதா�. எ�ேர... எ�.�.ஆ�. உட� க.ராஜாரா�. ேக���� ெவ�ேய
ஐயா�ர����� ேம�ப�ட ம�க�.

1980-� எ�.�.ஆ�� அரைச ம��ய அர� ���� ெச����ட�.
இைதய��� நட�த ச�டம�ற ேத�த� �ர�சார���காக�தா�
எ�.�.ஆ�. ேசல� வ�����றா�. இ�த ேஹா�ட��தா�
எ�.�.ஆ��� ட�� �� �� ேபாட�ப�����ற�.

எ�கைள ேநா�� எ�.�.ஆ�. வ�வைத� பா��� நா�க� வ�ைசயாக
��ேறா�.

"எ�ேக ேபா��க?'' எ�றா� எ�.�.ஆ�.



"ஏ�கா��ல ����. அ����தா� �ள��ேறா�'' எ�ேறா�
ேகாரஸô�.

உடேன க.ராஜாராைம அ�ேக அைழ�த எ�.�.ஆ�... "இ���� நா�
எ�க ஆ��கேளாட (��மா� கார�க�) கல��ைரயாட� ேபாேற�.
இ�த� ப�க� யாைர�� �டா��க'' எ�றா�.

உடேன ராஜாரா� ேக� அ�ேக ேபா� ��� ெகா�டா�.

"இ���� ����ைக ேக�ஸ� ப���க. எ�லா�� எ� ����
வா�க'' என� ெசா����� எ�.�.ஆ�. ேபாக... நா�க� ஒ�வ�
�க�ைத ஒ�வ� பா��தப� அவ�� ��னாேலேய ெச�ேறா�.



ேச

எ�.ஜி.ஆ�. ெச�த பய��சி!

ல� �வாரகா ஓ�ட����� 'எ����� ஜ�ன�’
பட������காக ஏ�கா� �ள��� ெகா����த ேநர���,

"����ைக ேக�ஸ� ப���� எ� ���� எ�லா�� வா�க''
என எ�.�.ஆ�. ெசா�ல.... அவ�� அைற��� ெச�ேறா�.
�த�� ரா�கா�ட� ���ப நல� �சா������, ரா�கா
ந���வ�� பட�க� ப�� �சா��த எ�.�.ஆ�. அ���, �தாக�ட�
�சா��தா�. இ�த� பட��� ேகரளாைவ� ேச��த ஒ� இள�ெப�ைண
ெசக�� �ேரா�னாக அ��க�ப���ேனா�.

அ�த� ெப��ட� "பட��� உன�� எ�ன ேகர� ட�?'' என
எ�.�.ஆ�. ேக�க... "ெசக�� �ேரா�� ேச�டா'' என
மைலயாள��� ப�� ெசா�னா�.

"உன��� த�� ெத���ல'' என எ�.�.ஆ� அத�ட லாக� ேக�க...
"ெத���'' எ�றா� அ�த� ெப�.

"ச�... ��க�லா� �ள���க'' எ�ற எ�.�.ஆ� எ�ைன ��,
நாகராஜேசாழைன��, 'ஜூ�ட� ��ஸ��' ஆ��க� ைத�� இ��க�
ெசா�னா�.
நாகராஜேசாழ� ���க ந�க� எ�றா�� அவ� பா���ட�.
உட�க�ைட ேப��கா�ப�� எ�.�.ஆ�. �ற�தவ�. த�ைன�ேபா�
உட�க�ைட� ேப�பவ�கைள� க�டா� அவ��� ெரா�ப� �����.
அ�ப��தா� நாகராஜேசாழைன� ����� ேபான�.



"��க ெர�லரா எ�ஸ�ûஸ� ப���களா?'' என ேக�க...
எ�.�.ஆைர� பா��த பத�ட��� ந��க��ட� தைலயா��னா�.
நாகராஜ�� ெந��� ஒ� ��� ��� "�ெட�யா ����க.
எ�ஸ�ைஸ� ப���கா���க'' எ�றா�.



'த�த�கா��த�கா' என பத�ட��ட� ப��� கா��னா�. இைத�
பா��த எ�.�.ஆ�. "எ�ப�ெய� லா� எ�ஸ�ைஸ� ப�ண��'’ என
�மா� அைர ம�ேநர� ெச��கா��னா�.

�ற�, அவைர அ������ எ�ைன �சா��தா�... "உ�கைள�
ப��ய �பர� ெசா���க'' எ�றா�.
"அ�ேண... இ�ப நா� �ணாவ� �ைறயா உ�கைள�
ச����ேற�ேண. சமரச� உலா�ற மயான��ல �த�ல உ�கைள
ச���ேச�. க�.ேக�.காமா�� ��தர� மரண��� ேபா� அவேராட
உடைல �ம�� வ���க. 'காமா�� அ�ண� கட� எ���
வ����காரா?'� எ���ட �சா���... கடைன அைட�க ஏ�பா�
ப����க. அ��றமா... ைம��ல 'ப�லா�� வா�க' பட������
இ��த உ�க�ட� ‘ெகா���� �வ�த கர�'� ஒ� கைத ெசா�ல



வ�ேத�. (இ�த இ� ச�பவ�க� ����� நா� ஏ�கனேவ ��வாக
எ������ேற�) இ�ேபா �ணாவ� �ைறயா ச��� �ேற�ேண''
எ�ேற�.

அைத ��னைக�ட� வரேவ�றவ�, "இ�ேபா எ�ன ெச���க?''
எ�றா�.

"அ�ேண... 'எ����� ஜ�ன�’ பட�ைத கைத எ��, தயா���
நாேன இய���ேற�.''

"கைதைய� ெசா�ல ���மா?''
"ெசா�ற�ேண...''

ஒ� �ராம�� ேகா�� வாச�� பைனஓைல� ெபா��க�
ெச������ ெப� ��ம� (ரா�கா). ஆ�க� ��யமாக�
ேப�னா�� அவ�க� த�பான ஆைச�ட� அச� வ�பவ�க� எ��ற
எ�ண�தா� ஆ�க�ட� �க� க���பாக இ��பா�. இ�த
�ணா�சய���காகேவ அவைள எ�ேட� ேமேனஜ� (�தாக�)
காத��பா�. அவ� ப�தாவாக கா�� வல� வ�வ��, அவ���
'ஹா�’ ெசா�வ�� அவ���� ���கா�. 'நா� உ�ைன ���யரா
ல� ப�ேற�’ எ�பா�. 'பண�காரைன நா� ந��ற��ைல. ஆைச��
ல� ப����... அ�ேபா� ������ ேபா����க’ எ�பா�. இ�த
வா��ைதயா� ச�ைட உ�வாக... 'கா�ல இ���றத கழ��
அ��ேப�' எ�பா�. இதனா� அவமானமான அவ�, 'உ�ைன
அைடயாம �டமா�ேட�'� தன���ளேய சபத� ேபா�வா�.

��� வைளய� மா��, தைல�� �� ைவ�� ப�கா �ராம�தானாக
மா�... அவ�ைடய ����� எ�ேர இ���� மேனாரமா ����
வ�� த��வா�. மேனாரமா�ட� '����� காதைல� ெபற�தா�
இ�ப� ேவஷ�. இ��� உதவ��’ என� ெசா�� ��வா�.

அ��க� மேனாரமா ����� வ�� ���, அவைன� பா���
�சா��பா�. மேனாரமா�� '�ர�� உற�... அ�ைத மக� த�கரா�’
என அ��க� ெச��ைவ�க... ��ச��, ெவ�க�மாக ெந���
அவ�ைடய இ�ேனா ெச�� ������ �������. த�க� ���
ஜ�ன� வ�யாகேவ இ�வ�� ைச� அ��� காத� வள��பா�க�.

ஒ�நா�... ஒ� ��ேதா�ட��� ச���பா�க�. இ�வ���� இைடேய
உட� உற� ஏ�ப�� ���. உற� ���த�� த� �ரா�ய ேவஷ�



ைத� கைல����� '�ைன�சப� உ�ைன அைட� ��ேட�’ என
சவா� ������� ேபாவா�. அவைன ெகாைல ெச��� ெவ�ேயா�
அவ� இ��பா�. 'அவைள உ�ைமயாகேவ காத��ேதாேம...
அவ��� �ேராக� ப�ண��டா�. ம����� ேக�� அவைளேய
��மண� ெச��ெகா�ள ேவ���’ என அவ� �ைன�பா�.

����கார� ஒ�வ� ேவ�ைட� ��பா��ைய ைவ����� அச��
��க... அைத எ����ெகா��, ஏமா��யவைன ெகாைலெச�ய�
ேபாவா�. த� காத� உ�ைம என� ெசா�� ��பா��ைய அவ�
ப��க �ய�வா�. இ�த� ேபாரா�ட��� ��பா�� எ��பாராத�தமாக
ெவ��� இ�வ���� ெபா�எ��யான ��ல� �� ���ப��
இற�� ேபாவா�.

ேபா�� வர.... தைலமைறவா�� இ�த ேஜா�.

கா��� ப���� ேகரள�ெப� ஒ��� ��கைட நட��வா�.
அவ��� ஊைம� த�� (காஜா ெஷ��). அவ�க�ட� இ�த ேஜா�
அைட�கல� ேக���. அவ�� அவ�� த����, உண� உ���ட
உத�கைள� ெச�வ�ட�... 'மைல�� 200 அ� உயர��� ஒ� மர�
இ���. அ�� பர� �� இ���. ஏ��ேபாக க��ேற��� இ���.
அ�க த���க. அ�தா� பா�கா��’ என அ�த� ெப� ெசா��வா�.
அத�ப� அ�� ெச�� அ�த அழ�ய பர� ���� த��வா�க�.
காஜா �ல� தா� வா�� வர�ெசா��, கா�� அ�ம� ேகா���
க�யாண� ெச��ெகா�� பர�ேலேய ���ப� நட��வா�க�. ���
க��பமைடவா�. ஒ�நா� �ரசவ வ� ஏ�ப��. �ராம����� ேபா�
ம���வ��ைய அைழ��வர� ெச�வா�. அ�ேபா� ேபா�� அ��
வர... பர��ேக ����வா�. �ரசவ வ�யா� அவ� க�த...
பர���� �ேழ ேபா�� ��பதா� அவ�� வா���� �ர�கைள
ைவ�பா�. வ��� �ர�கைள� க��பா�. ர�த� வ��. அ�த
ேவதைனைய� தா��� ெகா�ேட... மைன��� கணவேன �ரசவ�
பா��பா�. �ற�த �ழ�ைத ���� அலற... ேபா�ஸா� பரைண
அ�ணா�� பா��பா�க�.
ேகா��.

எ��பாராத �ப�தா� உ�டான மரண�... எ�பதா��, வாழேவ��ய
இள� த�ப�க� எ�பதா�� �ைற�த த�டைன ����� ேகா��.
�ழ�ைதைய ��கைட� ெப��ட� ஒ�பைட����� �ைற



ெச�வா�க�. த�டைன ���� ���ப வ�� �ழ�ைதைய
ெப���ெகா�வா�க�.

"...இ�தா�ேண... கைத'' என� ெசா�ேன�.

"கைத ந�லா���. ஆனா... பட���� 'ஏ’ ச����ேக�
வ��ேபா���ேக. எ�லா�� பா���ற மா��யா பட� ப���க.
பட� ெர�யான�� எ� ����� ஒ� ���� அ����க'' எ�றா�
எ�.�.ஆ�.

ஜூ�ட� ஆ��க���� எ�.�.ஆ�ட� ��டகால பழ�க� உ�ேட.
"அ�ேண... இ�த எெல��ல ெஜ��� ம�ப� �.எ�. ஆ�...
��யா����க. எ�க பட�ைத� பா��க உ�க��� ேநர�
�ைட��மா?'' எ�றா� ஆ��க�.
"க���பா பா��ேப�. ���� அ����க. ச�... ��க�லா�
�ள�பலா�. எ�ேனாட சகா�க�லா� கா��������கா�க பா��க''
என ஜ�ன� வ�ேய கா����� ���க� ெச�றா� எ�.�.ஆ�.

பாவ� க.ராஜாரா�... �மா� நா��ம� ேநர� ேக�� ேலேய ���
��ட�ைத� க���ப��த ேபாரா�னா�.

ேஹா�ட����� ேத�த� �ர�சார���காக எ�.�.ஆ� �ள��யேபா�
நா�க� வ�ைசயாக ��� ����� வ�ய���ேனா�. அ�வள�
அர�ய� ெந��க�யான �ழ��� எ�க�ட� ெவ� இய�பாக
எ�.�.ஆ�. ேப�ய�, கைதைய� ேக�ட� எ�க��� மன�ைற ைவ�
த�த�.



'எ

க�ப�ர ���ேயாவ��
க�ண��!

����� ஜ�ன�’ பட���காக பர� ���� உ��ற கா��கைள
மைல �� எ��ப� �ரமமாக இ��ததா�, ேசல� மாட��

�ேய�ட��� ���ேயா�� ெச� ேபா�� படமா�க ��� ெச��
நா�� ேகமராேம�� அ�� ேபாேனா�. இ��ய ��மா��
அைடயாள�க�� ஒ�றாக ஒ� கால��� �க��த அ�த
���ேயா�� �க��� ெபயரள���� �ட ஒ� காவலா� இ�ைல.
�ைழ� வா�ைல� பா��த��... என�� பைழய �ைன�க� வ�தன.

1949-� என� 19 வய�� நா� இ�ேக வ�தேபா�... மாட��
�ேய�ட��� �கைழ��, பரபர�ைப�� ���ேயா �க�ேப எ����
ெசா�ன�. ந��க சா�� ேக��� ேபான எ�ைன காவலா� உ�ேள
�ட��ைல. அ�ேபா�... �ேரா நர��ம பார���, �ேரா��
மா��ேத��� ேஜா�யாக க�ெப� ப��� வ�� இற��னா�க�.
�ைர ந�ச��ர�கைள ேந�� பா��� �ர���... அ�த ம�����ட�
ஊ���� ����ேன�.

இ�ேபா� 1980-�... ஒ� தயா��பாளராக, ஒ� கதா��யராக... ஒ�
இய��நராக அேத ���ேயா ���� �ைழ�ேற�.

அ����தவ�ட� "���ேயா�� ெச� ேபா�� ���� ப�ண��.
���ேயா���� ெபா��பா யா� இ��கா?'' என ேக�ேட�.
"ேமேனஜ� ���ண� இ��கா�. அவ�தா� ��� ெச�வா�'' என�
ெசா����� ேமேனஜ��� ேபா� ெச�தா�.



"ேமேனஜ� வ�ற வைர��� ���ேயாைவ ���� பா��கலாமா?''

"வா�க'' என அைழ��� ெச�� ஒ�ெவா� இடமாக கா��னா�.



�.ஆ�.��தர��� அைற, அவ� அம�����த இ��ைக கைள�
பா��ேத�.

"எ�ேப��ப�ட ந�கராக இ��தா�� அவ� ��� உ�காரமா�டா�க�.
அ�வள� ம�யாைத. ஒ� ��க�ேபா� க���தப� ��வன�ைத
�ற��ட� நட��னா�. இ�த ���ேயா����� �ைற�த ப�ச� 100
கைலஞ�களாவ� உ�வா����பா�க�. ஆ�ர� கண�கான
ெதா�லாள�க� இ�த ���ேயாைவ ந�� �ைழ�தா�க�'' எ�றப�
���� கா���தா�.

எ�வள� சாதைனக� ெச�த ��வன� இ�.

ஒ��ைற �.ஆ�.��தர� ெச�ைன வ�தேபா�...  "ெத� ���ய
��மா தயா��பாள�க� ச�க� உ�வா�� அ�வலக� அைம��,
ஒ�ெவா� ெமா� தயா��பாள� அைம����� ஒ� அ�வலக அைற
ஏ�பா� ெச�ய��. ஆனா... ேபா�ய பணவச� இ�ைல'' என ��மா
���க� ெசா�ல...
"இட� எ�ேக இ���� ெசா���க. நாேன வா��� த�ேற�'' எ�றா�
��தர�.

"ம���ேரா��ல ஒ� ஜ��தா��� ெசா�தமான இட� இ���.
அவைர� பா���� ேப�னா இட�ைத வா��ட லா�'' எ�றா�க�.

உடேன ��தர� தைலைம�� ஜ��தாைர ச���தா� க�. எ�லாைர��
வரேவ�ற ஜ��தா� 'ஒ� ந�ல ெதாைக ெகா����க�னா இட�ைத
உ�க��� ெகா���ற�� ஆ�ேசபைண இ�ைல’ எ�றா�. உடேன
ப�தா�ர� �பாைய, த� ெசா�த�பண�ைத எ���� ெகா��தா�
��தர�.

அ�த இட�தா�... அ�தா�... இ�� 'ஃ��� ேச�ப� ஆஃ� காம��'
என�ப�� ெத����ய �ைர�பட வ��தக சைப. இ�� பல ��
ேகா� �பா� ம���ட� இ���ற� அ�த இட�. வாடைக உ���ட
வ�மான�க� �ல� ேச�ப��� ேகா��கண��� பண� ெகா���ற�.

பல ந�க�க�, ந�ைகக�, ெதா����ப� கைலஞ�க�, எ��தாள�க�
என பல���� வா�வ��த இட� மாட�� �ேய�ட�. த�� ��மா
வரலா��� ஒ� தாரைகயாக� �க��தவ� �.ஆ�.��தர�. சாதைன
�கர�ைத� ெதா�டவ� அ�த மாம�த�. �ைன�தைத ���ப��
வ�லவராக இ��த காரண��னா�தா� 97 பட�கைள இ�த



�தாபன��� �ற�பட அவரா� எ��க ���த�. அவ�� மைற����
�� அவ� ����ெச�ற ப�ைய அவர� ��த மக� ராம��தர�
ெச�தா�. ெதாட��� பல ெவ���பட�கைள தயா��� ெவ���டா�.
அ�� 'வ�லவ�' வ�ைச� பட�க� �க� ெப�றைவ. ெதாட���
இ�ப� வ�ட�களாக இய��நராக இ��� மாட�� �ேய�ட���
�கைழ� க���கா�தா�.

ராம��தர��� மைற���� �ற�  அவ�� மைன���,
�.ஆ�.��தர��� ம�மக�மான ��ம�.கைலவா� ��தர�, மாட��
�ேய�ட�� ��வாக�ைத �ற�பட நட��வ��றா�. க�ெப���
வ�வாைய ெப���� வைக�� �.ஆ�.எ�. க�யாண ம�டப�
எ��ற ந�ன வச��ட� ��ய ம�டப�ைத ��வ��� வ��றா�.
அ�த ம�டப� �.ஆ�. ��தர��� ெப�ைமைய இ�த�
தைல�ைற�� ெசா��� அைடயாளமாக� �க��ற�. ராம��தர���
மக� �ம���தர�, த�ேபா� ஜ�பா�� ப����� வ��றா�.  
ெமா�த���... மாட�� �ேய�ட�� ��தர��� வ�ச� ந�லப�யாக
வா���ெகா�����ற�. ெம�ேம�� ��� �ற��� ெப�� வாழ
அவ�கைள வா��� இைறவ��ட� ேவ���ெகா��ேற�.

ேமேனஜ� வ�தா�. அவ�ட� �ஷய�ைத� ெசா�ேன�.

"சா�... ��னெவ�லா�... எ�க ெசல�லேய ெச� ேபா��, ����
���ச��தா� பண�ைத வா�� ேவா�. இ�ேபா �லைம
அ�ப���ல. ��க பண� ெகா��தா ����னப� ெச� ேபா���
த�ேவா�. ���� ���ச�� கண��� பா����கலா�'' எ�றா�
ேமேனஜ�.
ஒ� ந�ல ெதாைகைய உடேன ெகா��ேத�.

ெதா�லாள�க��� தகவ� ெத���க�ப�ட�. ��ட� ��டமாக வ�த
ெதா�லாள�க� எ�ைன �ய���, ச�ேதாஷ�மாக பா������
உ�சாகமாக ேவைலைய� ெதாட��னா�க�.

'மாட�� �ேய�ட��� ெதா�� ெச��ற பா��ய���� �கேர இ�ைல
இைறவா...' என மன� ���ேத�. ெச� ேவைலக� ����.. �மா�
ஒ�வாரகால� அ�ேக பட����� நட��ேன�. கைட�நா� பட�
���� ���த�� நா� எ�னா� ���த அ�ப��ைப
ெதா�லாள�க��� த�� ம���ேத�.



ேமேனஜ� கண��� ேபா��� பா��த�� அவ�தா� என�� ப�தா�ர�
�பா� தரேவ�����த�.

"உ�க �கவ��� ெச� ேபெம��டா இ�த ெதாைகைய �ைர��
அ��� வ���ேறா�'' எ�றா�.

ெசா�னப� இர�� மாத�க�� ெச� அ���னா�க�.

பட ேவைலக�� ��யாக இ��ததா� �ன�� இர�
ஒ�ம����தா� �� ����ேன�. ஒ�நா�...
இர� ஒ�ம���... காைர ������� ������ ேபாக மா��ப�
ஏ�ேன�.

'ஞான�’ என �ர� ெகா��தா� ேக.�.��தரா�பா� அ�மா.

"எ�ன�மா... இ��� ��கைலயா?'' எ�ேற�.

கதைவ� �ற�தவ�... "உ�ள வா�பா'' எ�றா�. ேபாேன�.

"இ�ப� உ�கார�பா.... நா� உ��ட� ம�ய சா�பாைட� ப�� எ�ன
ெசா�ேன�?''

"ச�யா 12 ம��ெக�லா� ����ர��� ெசா��� க�மா''
"ஆனா... உ� மைன� இ�ைன�� 12 ம��� சா�பா� தரைல.
ெகா�ச� தாமதமா ெகா��வ�தா. ப� ெவ���, ேகாப�� எ�னால
தா�க ��யல. 'அ��லா� ைக�� உ�ப�� �ேத. உ� சா�பா�ைட
எ�������� ேபா'� ெசா���ேட�. ��பா�� எ��������
ேபா��டா. நா� ப���யாேவ இ��ேக�'' எ�றா�.

"எ�ன�மா இ�. இர� ஒ� ம�யா�ேச�மா'' என� பத�ேன�.
வயதான தா� ப���ேயா� இ��பதாக� ெசா�ன� மனைத
க�ட�ப���ய�.

"� எ�ேநர� வ�தா�� உ���ட ெசா��யாக��� தா�
கா����ேத�'' எ�றா�.

"இேதா... வ�ேற�மா'’ என� ெசா����� ெவ�ேய வ�� காைர
எ���� ெகா�� �ள��ேன�. கைடக� ெப��பா��
அைட�க�ப����த�. ஒ� ேஹா�ட�� ஜூ� ேபா�வத�காக
ைவ����த பழ�கைள வா��� ெகா�� வ�ேத�.



"அ�மா... இ�த� பழ�கைள� சா����க'' எ�ேற�. ஆவ�ட�
சா���� ப� �����ெகா�டா�க�.

"அ�மா... ஒ� ��ஷ�... இேதா வ���ேற�'' என� ெசா�����
மா�ேய� க���ப��த ��யாத க�� ேகாப��ட� ������
�ைழ�ேத�.

அ�வைர நா� அ���ராத... இ�வைர ��க� அ��� ராத
ேக.�.��தரா�பா�� கைத...



ந

���க� த�த ப�ரசாத�!

��ர� ஒ�ம�  வைர ப�ேயா� இ��த ேக.�. ��தரா�பா�
அ�மா��� பழ�கைள வா��� ெகா������, ச�யான
ேநர���� எ� மைன� சா�பா� தராத ேகாப��ட� ������

�ைழ�ேத�. 
எ� மைன� ����ெகா����தா�. அவைள எ���ேன�.

"அ�மா��� ம�ய� கெர��டா 12 ம��� சா�பா� ஏ� ���கல?''

"அ�� ��ஷ� ேல�டா�����க''

அ��த ��ஷேம அவ� க�ன��� ஓ�� ஒ� அைற��ேட�.
"பா�... அ�மாவ ப���ேபா�� ெகா����ேய''என ச�த�
ேபா�ேட�.
ச�த� ேக�� "ஞான�... ஞான�...''என ����� �ர� ெகா��தா�
அ�மா.

ம�ப� அ�மா�ட� வ�ேத�.

"எ�னடா ச�சர�?''எ�றா�.

"ஒ����ல�மா''என நா� சமா��ேத�.

ஆனா�� அ�மா ����ெகா�டா�க�.

"�த�ல எ� ��னால உ�கா�டா''
உ�கா��ேத�.

"� உ� மைன�ைய க���ச� வைர��� ச�ேதாஷ�. ஆனா...
அ�����க� �டா�. அ� ெரா�ப தவ�. �த�ல � உ� தவைற
ஒ���ேகா''



அ�மா ெசா�ல� ெசா�ல... நா� ெமௗனமாக இ��ேத�. இ�வைர நா�
எ� மைன�ைய அ��தேத ��ைல. அதனா� என�� ச�கடமாக
இ��த�.

�த���த ஒ� பழ�ைத எ��� "� சா���'' எ�றா� அ�மா.
சா���ேட�. இ�ேபா� �ைலைம சகஜமான�.

ேக.�.��தரா�பாள�மா எ��ட� மன���� ேபச ஆர���தா�.



"நா� ெப�த மக� இ��தா எ�ன ெச�வாேனா? அைத � ெச�ற
ஞான�. எ�னால அ�த ம����ைய அட�க ��யைல�பா. என��
ேகா��கண��� ெசா�� இ���� ஒ� வா� ேசா� ேபாட
ஆ��ைலேய�பா''என த�த��தா�.





"அ�மா... நா� ேக��ேறேன� த�பா �ைன�கா��க. உ�க
உற�ன�க� எ���ட உ�கைள�ப�� �ல �ஷய�க�
ெசா�னா�க...''என நா� ெசா�ல... �ய��ட� "எ�ன?' எ�ப�ேபா�
எ�ைன� பா��தா�.

"எ�த ேவைல�கார�க�� உ�க��ட �ைல��ற ��ைல.
உற�ன�க�� அ��வ� �ைடயா�. இ�� ெக�லா� உ�கேளாட
��ேகாப�தா� காரண�� உற�ன�க� ெசா�றா�கேள�மா?''

"�... �... ஞான�... ேகாப��ள இட��லதா� �ண� இ�����
உன�� ெத���ல. இ�த வய�ல எ�ைன அ�ச����ேபாக யா��
தயா��ேல�னா... அ�ப��ப�ட யா�� என�� ேதைவ��ைல.
இ�ேபா எ� மன�ல அட��� �ட��ற உ�ைமகைள ெய�லா�
உ���ட ெசா���ேற�. அைத வ�� � ஒ� படேம எ��கலா�''
எ�றா�.

நா� ஆ�வமாக ����� உ�கா��ேத�.
"எ�ைன ெப�ய ெப�ய ஜா�பவா�கெள�லா� பாரா��றா�க. ஆனா...
எ�ைன� ��� இ���ற உற�க��� எ�ேனாட அ�ைம ெப�ைம
��யைல. 'ஒளைவயா�’ பட��ல ந���ற��காக எ�.எ�.வாச�
எ���ட ேக�டா�. நா�� ச�ம��ேச�. ெசல��னா... எ�க���,
ஒ�க��� ெசல��ல�பா. � எ���ேடா பட� பா�����ப. ெப�ய
ெப�ய �வ�கைள� க��, இ�தைன யாைனகைள வ�� அ�த �வைர
இ���ற மா�� எ���ற��னா ��மாவா?. பட� ���க இ�ப�
�ர��க வ�சா� வாச�. இ�வள� ெசல� ப�� படெம��க ேவற
யாரா�� ��யா�. பட� ��ஸான உடேன, எ�ேனாட தா�மாமா
மைல�ெகா���ைவ வ�� வாச��� ஒ� ெல�ட� எ�த� ெசா�ேன�.

"உ�கைள� த�ர யாரா�� 'ஒளைவயா�’ பட�ைத எ��க ��யா�.
இ�த ெவ���� ���காரண�� உ�கேளாட உைழ��தா�. உ�கைள�
த�ர இ�த ெவ���� ேவற யா���� ப�� இ�ைல'� மாமா
பாரா�� எ��னா�. அ��� வாச� ஒ� ப�� க�த� எ��னா�''
என� ெசா�ன அ�மா... "ெகா�ச� இ�'' என எ��� ேபா�
�ேராைவ� �ற�� அ�த� க�த�ைத எ��� வ�� எ��ட�
ெகா��தா�.

"இ�தா.. இ�ல ���யமான �ஷய�கைள �ேய ப�'' எ�றா�.

ச�தமாக வா��ேத�...



"இ�சமய��� எ�னா� � K.B.S.��� �க� உ�ச�ைல
அைட����பதாக� தா�க� ��வைத ம���, � K.B.S.ஆ��,
த�க�ைடய ெப��த�ைம�னா�� எ��ைடய �க��, ெஜ��
���ேயா��ைடய �க�� உ�ச�ைல அைட�����றெத��
ெசா�வ�� �ைகெயா����ைல. ஏென�றா� K.B.S. இ�ைல ெய��
ஒளைவயாேர இ�ைல. ேம�� த�க�ைடய �ண�ைத��,
�யாயா�மான�ைத��, � K.B.S.இ� உய����க அ�ைப��,
எ����ள ப��தைல�� ந�� அ��த நா� என� ந��ைய ெவ��
வா��ைத களா� �ற இயலாதவனாக இ���ேற�. அ�த ந�� எ�
இ�தய��� எ�ெபா��� ப�������...'’

க�த�ைத� ப��த நா� "வாச� அ�யா எ����� �ற� �����
�� உ�ைம'' எ�ேற�.

"எ� ஞாபகா��தமா இ�த க�த�ைத �ேய வ���க'' எ�றா� அ�மா.

(15-10-1953 ேத���� எ�.எ�.வாச� எ��ய அ�த� க�த�ைத
1980-� எ��ட� அ�மா ெகா��தா�. ��ட�த�ட 61
ஆ��களா�ற� அ�த� க�த���� வய�. அைத ெபா��ஷ� ேபா�
இ�றள�� பா�கா� பாக ைவ�����ேற�)
"எ� வா��ைக கைதைய ெசா�ல��மாடா?''

"ெசா���க�மா''

"ெகா����� எ�க ���ப� ெரா�ப ஏ�ைமல இ��த�. அ�ேபா
என�� ஏ� வய� இ����. எ� த�� கனகசபாப��� ஐ�� வய�
இ��கலா�. அ�பா இ�ல. அ�மாதா� படாதபா�ப�� ப���,
ப����மா கா�பா�� வள�தா�க. என���, எ� த����� உ���ன
���� மா��� �� �ைடயா�. அ�மாேவாட ேசைல�ல அ�க�க
��சலா இ����. ���ல ேபாைக�ல  ேசைலைய இ���
இ������ ச�ப�����ேட ேபாவா�க. இ�ப��ப�ட ���ைலல
ஒ�நா� ���க ப��� �ட�கேவ��யதா�� ேபா��.

க��ல எ�க அ�மா��� ெத��ச வச�யானவ�க இ�� தா�க.
அவ�கைள� ேபா� பா��க ��� ெச�ச அ�மா, எ�ைன�� எ�
த��ைய�� ����� "நா� க�� ேபாேற�. அ�க ேபா� ஏதாவ�
ேவைல �ைட��தா� பா���ேற�. இ�ேல�னா பண�
���தா�க�னா வா���� வ�ேற�. நா� ேபா��� வ�ற வைர���



நா� ெசா�ற இட��ல இ��க��' என� ெசா��... ெரா�ப
ஃேபமஸான ெகா��� ேகா���� ��� வ�தா�க.

ேகா�� ���கைள� பா��� க�ட�கைள� ெசா�� அ�தா�க
அ�மா.

'என�� ேவற வ�ெத�யல. நா� க�� ேபா��� வ�ற வைர���
��கதா� ��ைள�கைள� பா����க ��'� ���க���ட ெசா�ல...

இர�க�ப�ட ���க� 'கவைல�படாேத�மா... நா� பா�����ேற�. �
���ரமா வ�� ேச�'� ெசா�ல... அ�மா எ�கைள �����
ேபானா�க. ேபான ெகா�ச ேநர��லேய ���ப ஓ�ட�� நைட�மா
வ�தா�க. எ�கேயா ஒ� மா�பழ� �ைட�����. அைத எ� ைகல
������ 'த����, ��� சா�����க�க. நாைளல��� அ�ய�
சா��ட ஏதாவ� த�வா�'� ெசா���� எ�கைளேய ����� ����
பா������ேட ேபானா�க.
'��க�றவ�க��� ெத�வ�தா� �ைண'� எ�க�மா அ��க�
ெசா�வா�க. அேத மா��... பழ�ைத சா��� ��� நா��, த����
ேகா��லேய ப������ேடா�.

காைல�� ���க� அ��சைன ெச�ற��, ஓ�வா� பா�ற�� ேக�ட�.
ெர��ேப�� எ��� ைகக�� ��ேறா�. ஓ�வா� பா�வ� என��
������த�. நா� அைத உ���பா கவ��ேச�. கட����
ெந�ேவ��ய� ���� அ�த �ரசாத ேசா��� ெகா�ச�
கா�ைகக��� வ�ச ���க� �� �ரசாத�ைத எ�க�ட� ெகா���
'�ழ�ைதகளா... இ� எ�க ��ல �லேராட ப�யா��ற �ரசாத�. இைத
��க ��ம�யா சா����ேகா'’எ�றா�. அ��த ��ஷேம �ரசாத�
எ�க வ������ள ேபான�. உடேன எ� உட��� ஏேதா ஒ�
���ண��� வ�த�' என� ெசா�ன அ�மா, அ�த ���ண��� இ�த
��ஷ� ஏ�ப�ட�ேபா� ����தா�. நா� அ�மா�� �க�ைதேய
பா��ேத�.



ேக

த�க�கா�!

.�.��தரா�பாள�மா த� வா��ைக� கைதைய ��வாக
எ��ட� ெசா��� ெகா����தா�.

எ�ைன��, எ� த��ைய�� நாடக� க�ெப��� ந�லா
கவ������டா�க. நாடக��� ந�லத�கா� பா�ற பாடைல எ�ப��
பாட��� என�� ெசா��� ெகா��தா�க. ந�லத�கா�� ஏ�
�ழ�ைதக�� ��த �ழ�ைதயாக எ�ைன ந��க� ெசா�னா�க. எ�
த���� ஒ� �ழ�ைதயாக ந��க��� ெசா��� டா�க.

ந�லத�கா� கைத�� �க���யமான க�ட�... த� �ழ�ைதகைள
ஒ�ெவா�றாக ந�லத�கா� �ண��� ����ேபா�� கா��. இ�
நாடக� எ�பைத�� �� ஏேதா அ�த� ச�பவ� த�க� க���னா�
நட�ப� ேபால நாடக� பா���� ம�க� ��க� தாளாம�
அ����வா�க�. இ�த கா���காக  மர�தா� ெச�ய�ப�ட �ண�
மா�� வ�ட வ�வ��� வ����தா�க.

நாடக வா��யா� எ� த���ட� ேட� சபாப�... �ண� மா�� இ��க
ெதா�����ள உ�ைன� ���� ேபா�வா�க. � ெவ�ய தைலைய
��காம உ�����ளேய ப����க��. நா�க ெசா���ேபா�
ெவ�ய வ�தா ேபா��’ என� ெசா�ல �ண� வ�வ ெதா��ைய�
பா��த த��... அ� �ஜ �ண�, ந�மள ெகா�ல�ேபாறா�க� �ைன��
பய�� 'ஓ...'� க�����ேட ��ன� ேவக��ல ெகா�டைகைய��ேட
ெவ�ேய ஓ��டா�. நாடக� ���த�� த�� வ����வா� என
எ�ைன சமாதான�ப���� ெகா�ேட�.





நா� �ரமாதமா பா���பா� ேப� வா���ேட�. நாடக� ந�லப�யா
���ச�. எ�க�மா க������ ���� வ���டா�க.
நட�தைதெய�லா� அ�மா��ட ெசா�ேன�.

'ேகா��ல � பா�ன�னாலதா� உன�� இ�ப� ஒ� வா���
�ைட�����. இ� கட�ேள ���த வா���. அைத�
தவற�ட��டா�. � நாடக� க�ெப��ேலேய இ�. நா� அ�ப�ேபா
உ�ைன வ�� பா���ேற�. � த��ய� ப��� கவைல�படாத. எ�க
ேபா���தா�� ���ப ����� வ���வா�. � �ள��'� அ�மா
எ�ைன அ���வ�சா�க.

நாடக��� ஒ�ெவா� ஊரா ேபான�. எ�ேனாட பா���காகேவ
��ட� அைலேமா�ய�.

இ�ேபா என�� 12 வய�.
��ெந�ேவ� வ�டார��� நாடக க�ெப� �கா��� ��த�.

நாடக��� நா� டா�� ஆடேவ��ய���த�. ந��வனா� என��
ெசா��� ெகா��தா�. 'ச�யாக ஆடேல'�� எ� கா�� �ர�பா�
அ��தப�ேய ெசா��� ெகா��தா�. அ��க� �ர�பா� அ��க...
அ�ைக��, வ��� தா�க ��யாம� ஒ�நா� இர�...
ெகா�டைக����� த���� ���ெச��� ��க� ேகா����
வ����ேட�. ��கைன ேநா�� நா� மன� உ�க� பா� ��ேற�.
எ� பா�ைட� ேக�� அ�� உ�� ஐ��யமான ேகா�� ���க�
எ��ட� �சா��தா�.

நா� நட�தைத� ெசா�ேன�. நாடக க�ெப��� ஒ� ஆைள அ���
உ�ைமயாளைர அைழ��வர ஏ�பா� ெச�தா� ���க�.

உ�ைமயாள� வ�தா�. எ�ைன� பா��த�� ஓ�வ�� எ�ைன� க���
�����ெகா�� "இ�ப� ேமாச� ப����ேய�மா...'' என அழ
ஆர������டா�.

'��தரா�பா எ�க க�ெப�ைய ��� ெவ�ேய�ன� ���� நாடக�
ச�யா நட�கல. இவைள மா�� பா�ற��� ஆ� இ�ைல. இவேளாட
பா���காகேவ நாடக� பா��க வ�த ஜன�க இ�ப வரல.
ந�லேவைள... ���ெச��� ��க� இ�த� �ழ�ைதைய எ���ட
ஒ�பைட���டா�. இவ��� ��� ெசா�� எ�ேனாட அ���
ைவ�க' என ���க�ட� ெசா�னா�.



என�� ���க� ��� ெசா�ற��� ��ேப... என�� ேசா� ேபா��
வள��த நாடக �தலா� எ�ைன க������� அ�த�� எ� மன�
கைர�� ேபா��. ���க��� வண�க� ெசா����� நாடக�
க�ெப� �தலா��ட� �ள�� ெகா�டைக�� வ�� ��ேட�.

'��தரா�பா... உன�� அ�ப�ேபா ஒ� சவர� த�க�கா� ச�பளமா
த�ேற�. அைத � ப��ரமா ேச��� வ��� ��யா?'� �தலா�
ேக�டா�.

நா� ���� தைலைய பலமாக ஆ��ேன�.

ம�ப� நாடக� �ரமாதமாக நட�த�. ெசா�னப�ேய என���
ச�பளமாக �தலா� த�க�கா�கைள� ெகா��தா�. அ�த த�க�
கா�கைளெய�லா� ஒ� ���� ����, ���� நாடக� க�ெப�
�தலா��� மைன��ட� ெகா��� ப��ர�ப���ேன�.
வ�ஷ�க� ஓ�������த�. ஊ� ஊராக� ேபா� நாடக�
நட���ெகா����ேதா�.

இ�ேபா என�� 14 வய�.

நா� ெப�ய ம��யா���ேட�. �தலா� உடேன எ� தா���
தகவ� அ���னா�. அ�மா�� வ�� ேச��தா�.

'ய�மா... நா� ஐ�ப� த�க�கா�க� ேச��� வ����ேக�' என
ச�ேதாஷமாக� ெசா�ேன�. அைத அ�மா வா���ெகா�டா�.

'ெபா�� வய��� வ�����. இ�ேம நாடக��� ந��கமா�டா.
நா�க ஊ��� �ள��ேறா�' என �தலா��ட� அ�மா ெத������
எ�ைன�� ���� ெகா�� �ள��னா�.

ெசா�த ஊரான ெகா����� வ�� ேச��ேதா�. நாடக��� �ண�
கா����� பய�� ஊைர��ேட ஓ��ேபான எ� த�� ஏெழ��
வ�ஷ�க���� �ற� ெப�ய ைபயனாக வ�� ேச��தா�. நா�
ச�பா���� ெகா��வ����த ப�� கா�க�� ஒ�ெவா�றாக ���
ஜா�ஜா�� ���ப� நட��னா�க எ�க�மா.
வ�ஷ�க� ������ ஓ�������தன.

நாடக வ�மான� இ�லாம� ஏ�கனேவ ச�பா��த ப�� கா�கைள
���... ��� ���ப� நட��ய�� ப��கா� இ��� ��ட�த�ட
����ேபான �ைல!



இ�ேபா என�� 18 வய�.

இ�ப�தா�டா கைலஞான�, நா� ��ட�பாைவ ச����ற க�ட�''
எ�� ெசா�� ����னா� அ�மா.

நா� ஆ�வ ����ட� அ�மா�� �க�ைதேய பா��ேத�.

ெதாட��� ெசா�ல ஆர���தா�...
"��ட�பா பாகவத� இல�ைக�� த�� ‘வ�� ��மண�’ நாடக���
ந���� ெகா����தா�. இ�த நாடக��� 'காயாத கானக�ேத' என
��க� பா� வ��ேபா�, ��க�, வ�� இ�வ�ைடேய த��கவாத�
நட���. இ�தா� இ�த நாடக��� உ�சக�ட �ேஷச�. ��கனாக
ந���� ந�க��, வ��யாக ந���� ந�ைக�� த�க� �றைமைய
����க இ�த த��க கா���� ெப�ய ேபாரா�டேம நட��வா�க.
இல�ைக� த�ழ�க� இ�த நாடக �வாத கா���� ெஜ��பவ���
த�க�கா� ப�ச��பா�க�.

ஒ�ெவா� �ைற�� ��ட�பாேவ ெஜ��தா�. வ�த வ��கெள�லா�
ேதா��� ேபானா�க�. இதனா� அ����த த�ழ�க��ெக�லா�
இய�பான ஒ� உண���� ெகா�த���...

'ஒ� �ராமண� இ�க வ�� வ��யா வ�ற த���
ெப�கைளெய�லா� ம�ட�த��, அவ� ெஜ������� வ�றாேன...
த��நா����� ேபா� எ�ப�யாவ� ேத�� ���� ஒ� த���
ெப�ைண� ெகா��வ�� இவைன� ேதா�க��க��' எ��ற
ைவரா��ய��ட� க�ப� ஏ� த��நா���� ஒ� ��வா வ�தா�க.

'ந�லா பாட���ய �றைம��ள நாடக ந�ைக யா�?'� பல நாடக�
க�ெப�க�ல�� �சா�����கா�க.

'ேக.�.��தரா�பா�� ஒ� ெபா�� இ�ேபா ெகா� ���ல இ���.
இ�ப ந���ற��ைல. இ��தா�� அ�த� ெபா�ண�ேபால பா�ற���
த��நா��ல ம����ல... உலக��லேய யா���ைல'� ெசா��
��கா�க நாடக� க�ெப�க�ல.

இல�ைக� த�ழ�க� எ�க ����� வ�தா�க...'' எ�ற அ�மா...
"ேட� ஞான�... ��ட�பா ேபா�ட ��ட�ைத� ெசா�ேற�
ேக���ேகா'' எ�றா�.



ேக

கி�ட�பாேவா�
க�யாண�!

.�.��தரா�பாள�மா த� வா��ைக அ�பவ�கைள ெதாட���
ெசா�னா�.

'��கனாக ந���� �ராமண� ��ட�பா, வ��யாக ந���� த���
ெப�கைள ம�ட� த�� ேதா�க��பதா? ஒ� த��� ெப�ைண
வ��யாக ந��க வ�� ��ட�பா��� ப�ல� ெகா�� க��' எ��ற
ைவரா��ய��ட� த�ழக� வ�த இல�ைக� த�ழ�க� ெகா�����...
எ�க� ����� வ�தன�.

'இல�ைக�� நாடக� நட�த ��தரா�பா வரேவ���’ என எ�
அ�மா�ட� ேக�டா�க�.

எ�க��� அ�தேநர� ைக�� இ��த ெபா�கா�க� ���த
�ைலைமயா�ேச. �ைழ���காக நாடக� நட��� தா� ஆகேவ���
எ��ற ���ைல. அ�மா ச�ம�� சா�. நா��, அ�மா��
அவ�க�ட� க�ப�� �ேலா� ெச�ேறா�.

அ�ேக...
'வ�� ��மண�' நாடக��� த��க� கா�� இர� ெதாட��ய�.
��ட�பா பாட... நா� அவ��� ேபா��யாக ப�ல� ெகா����
பாட... ப���� அவ� பாட... இ�ப�ேய ������ட�. '��ட�பா��
ேதா�க��ைல, ��தரா�பா�� ேதா�க��ைல' என அ���தா�
நாடக� நட�த ஊ�� தைலவ�. 'இ�வ�ேம ெஜ������க’ என�
ெசா�� ப�ைச இ�வ���ேம ப���� ெகா��தா�.





ஆனா... இ�த அ�ய� இ��காேர... ��ட�பா பாகவத�.... ஒ� ��ட�
ேபா���டா�.‘

'��தரா�பாள ��டா த��நா��ல ந�ம �கைழ, ேபைர ெக����வா.
அதனால இவைள ந�ம ���லேய வ���க��'� �ைன��
'��தரா�பாைள நா� க�யாண� ெச���க ஆைச�ப�ேற�'� எ�க
அ�மா��ட ெசா���டா�.

எ�க அ�மா��� ச�ேதாஷ�.  'ஏ�ைச ம�ன�’ என ெபய� ெப�றவ�,
ந�மைள�ட உய� ஜா��கார�. ந�ம மகைள� க���க
ஆைச�ப�றாேர'’ என ம����யா�, எ�ைன ��ட�பா அ�ய���
க��� ெகா����டா�க.

நா�க ச�ேதாஷமா இ�லற� நட��ேனா�. ஒ� �ழ�ைத �ற�த�.
ஆனா� �ழ�ைத இற����ட�.
ஏ�கனேவ ெமாடா���ய� எ�க ����கார அ�ய�. �ழ�ைத ெச�த
ேசாக��ல... இ�ப��னா� ம�ேநர�� ����� ���ேச ெச���
ேபா��டா�.

அ�த அ����ய தா�க ��யல. அ���� ெவ�ைள� �டைவ உ���
ெந���ல ெவ��� (���) அ��ேச�. இ�வைர '��கேன
ெத�வ�'� வா���������ேக�டா மகேன'' என ெசா�� ���தா�
அ�மா.

நா� �ர��� �லகாம� அ�மாைவேய பா���� ெகா����ேத�.

"எ�ப�டா ஞான�... எ� வா��ைக� கைதைய படமா
எ��கலாமாடா?'' என� ேக�டா�.

"படமா... ஒ� கா�யேம எ��கலா�மா. இ�ெனா� �ைற ��க உ�க
வா��ைகைய எ���ட ெசா�ல��. அ��� அ�ைமயா �ைர�கைத
அைம�க��. அ��� ��னா� ��க என�ெகா� ��க� கைத��
ந���� ெகா��க��'' எ�ேற�.

"��கா... ��கா...'' என ��க� பட�ைத வண�����...
“கைதைய� ெசா�� ஞான�'' எ�றா�.
"ஒ� �ராம�. �ரா�தா� ��. அ�ேக ஒ� பா��. அ� ��கதா�.
உ�க மகைள� க��� ெகா������க. ����� எ�ேர ��னதா
பழ�யா�டவ� ேகா�� க�� வ�ப�� வ���க. ஒ�கால��� உ�க



அ�பா ைடம�� ��ன� ப��யவ�. ம�����க ஒ� ைவர�ைத
எ��� வ��, பழ��� பாதயா��ைரயாகேவ வ�� ேகா��� அ�த
ைவர�ைத ேபாட��� ேவ�����டா�. ஆனா.. அவ� இற���டா�.
கால ஓ�ட��ல உ�க���� வயசா����. அ�பாேவாட
ேவ��த�ப� அ�த ைவர�ைத ��க�ட� ேச��க��� அ�ப�ேபா
�ைன����க.  ஆனா... உ�க ம�மக� இ�த ைவர�ைத ��� அ��
ெகா�ச� பண�ைத ேகா�� உ��ய�� ேபா���� ��� பண�ைத,
தா� வ���க��� அ��க� உ�கேளாட தகரா� ப�றா�. இ�த�
���ைல�� உ�க மக��� ெப��ழ�ைத �ற���.

"அ�பா கால��ல ேவ��ன�... நா�, இ�ேபா எ� ேப��� ��
தைல�ைறயா����. இ��� தாம��காம ைவர�ைத ேகா��
உ��ய�� ேபாட� ேபாேற�'� ெசா���க. வழ�க� ேபால ம�மக�
த��க... �ழ�ைத�� வ���ேநா� வ��. ���� ேகா���
�ழ�ைதைய� ேபா�� பா���பா� அ���க. அ�ேபா ேப����
�ணமா���. �ழ� ைதைய ��க ����ேபா� வான������ ஒ�
ப��� க�����த ேகா����� தவ� உ�க��ட ���. அ�த
��ைச�� வள�����க. அ� வள�� ெப�ய ேசவ� ஆ��.
ேப����, ேசவ�� ��யமா� பழ�றா�க. ���� ேசவ� ராஜநைட
ேபா��� ேபா��ேபா� ம�க� அைத ந�ல ச�னமா க��வா�க.
ேசவைல '��கா'� ����வா�க.

ப��� உ��ர��� ேசவைல��, ைவர�ைத�� ேகா��� ஒ�பைட�க
��� ெச�� ேப���ட� பாதயா��ைர �ள��� ேபா��க.
யா��ைர�� �த�நா� இர� ஒ� ச��ர��� த�����க... உ�க
ம�மக� ஏ�பா� ெச�த ெரௗ�க� உ�கைள தா�� ைவர� ெப��ைய
ப���றா�க. அ�� ைவர� இ�ைல. 'எ�ேக ைவர�' என�ேக��
உ�கைள க�ைமயா தா��றா�க. '��கா'� ��க பழ� �ைச ேநா��
க�த, ேசவ�� �வ... பழ�மைல ��க�� ேசவ�ெகா�����த
ேசவ� உ�� ெப��. அ�த ஒ� ேசவ� பல �றாக� ெப�� வான���
பற�� ச�பவ இட���� வ��ற�. உ�க வள���� ேசவ�
தைலைம�� அ�த ேசவ� ��ட� ெரௗ�கைள தா�� �ர��ய���ற�.

ம�நா�... பழ�ேகா�� அற�காவல�ட� நட�த �ஷய�கைள�
ெசா�� ேசவைல ஒ�பைட����க. 'ேசவைல ெகா������க. ைவர�
எ�ேக?'� அற�காவல� ேக�க... ேசவ�� இற�ைகைய ����
கா���க. உ�ேள பா�கா�பா ைவர� இ���. ேந���� கடைன



�ைறேவ��ன மன�ைற� உ�க��� ஏ�ப��. இ�தா� கைத''
எ�ேற�.

'ஞான�... ��சயமா இ�த� கைத�ல ந���ேற�டா. ஏ�பா�
ப��டா மகேன' எ�றா�.

'அ�மா... ஒ� ��ஷ�...' என� ெசா����� மா�ேய� ������
ேபாேன�. ஒ� ந�ல ெதாைகைய எ��� வ�� அ�மா�ட�
ெகா��ேத�.

"எ��� மகேன... இெத�லா�?''
"தா�� ��ைள�� ஆனா�� வா�� வ��� ேவற. இைத ��க
வா�����டா�தா� 'அ�மா எ� பட��ல ந��க�ேபாறா�க’ எ��ற
உ�� என��� �ைட���'' எ�ேற�.

���தப� பண�ைத வா�� ஒ� ேப�ப�� ���� �ேரா�� ைவ�தா�.

'எ����� ஜ�ன�’ பட ேவைலக� ���தன. எ� கைத��
உ�வா�� பட�க�ெல�லா� ���க�க� அ��கமா�� ரா��ப�
இ�� நாகராஜ ேசாழ� ந�கராக அ��கமானா�. 05-09-1980-� பட�
ெவ�யான�. மைன��� கணவேன �ரசவ� பா���ற கா��கைள
ெநக��வாக கா���ேத�. என� ைடர�� உ��
ப���ைகயாள�களா� பாரா�ட�ப�ட�. பட�� ெப�� ெவ��
ெப�ற�. எ�.�.ஆ�. ெசா�ன� ேபாலேவ பட���� 'ஏ’ சா��த�தா�
�ைட�த�.

ேசல��� ேத�த� �ர�சார���காக வ�த எ�.�.ஆ�. ேக�டத�ப�
அவ�ட� நா� இ�த கைதைய� ெசா�னேபா� 'பட� ���ச�� எ�
����� ஒ� ���� அ����க’ என ெசா�����ததா� ஒ�
���� அ��� ைவ�ேத�.

���� �த�வரான எ�.�.ஆ� ேவைல�ப� காரண மாக ���
மாத�க���� �றேக பட�ைத� பா��� 'ந�றாக இ���’ என
ைடர�ட� எ�.எ�.ராமதா�ட� பட�ெப��ைய ெகா��� அ���னா�.
(இ�த ராமதா� எ�.�.ஆ�. ந��த 'தாழ��’ பட�ைத இய��யவ�)

'�ற�த நைக��ைவ ந�ைக’ எ��ற த�ழக அர�� ��� 'எ�����
ஜ�ன�’ பட���காக மேனாரமா ��� �ைட�த�.



இ�த ம����யான த�ண��� ேக.�.��தரா� பாளா�மா��� ெதாட�
வ����ேபா�� ஏ�ப�ட�. டா�ட� ம��� ெகா������� ேபானா�.
நா��, எ� மைன��� ப��ைக�� இ��த அ�மாைவ ���
உ�கார ைவ�ேதா�.

அ�மாவா� தைலைய ����� உ�கார ��ய��ைல. அவ��
����கா� அ�ேக அவ�� தைல வைள�� ��ற�. '��கா ��கா’
என அர��யப� இ��தா�.



ேக

ேக.ப�.எ�.�� ப��லி
��ய�!

.�.��தரா�பாள�மாவா� ����� உ�கார ��ய��ைல.
அவ�� தைல ��லாக வைள�� அவ�� ���� காைல

உர�யப� இ��த�. '��கா... ��கா’ என அன��யப� இ��தா�.
ேவெற��� ேபச��ைல.
அ�மா இ��த �ைலைய� பா��த�� என�� ெப�� அ����யாக
இ��த�.

"அ�மா... ��சயமா இ� ��� ��ய ெச��ைன தா�மா'' எ�ேற�.

உடேன ���தவா��ேலேய எ�ைன ஓர�க�ணா� பா��தா�.

"ெர�� மாச� ��ன... ந�ம ��� வாச�ல ெச��ைன எ��ேதா�.
ஞாபக� இ��கா�மா?''
நா� ேக�ட�� அ�மா எ�ைனேய பா��தா�.

ஈேரா� அ������ ஒ� ��ர ��க ப�த��, ெச��ைன
����றவ�மான ஒ�வைர அ�மா��� ேவ�ட�ப�டவ� இ�ேக
அைழ�� வ����தா�.

அ�த சா�யா� தன� கா� உைடகைள� கைள�� ���, ேகாவண�
ம��� க��� ெகா�டா�. ைக�� ேவ� ைவ����தா�. ஏேதேதா
ம��ர�கைள உ�ச��தப�... வாச�ப� அ�ேக ஒ� இட�ைத�
ேதா�ட� ெசா�னா�.



என� க�ெப� �ெராட�� அ��ெட���க� இர��ேப� அ�த
இட��� ேதா��ன�. இர�டைர அ� ஆழ� ேதா��ய��... அ�ேக
ஒ� ெபா�ைம இ��த�. நா� இ�� உயர� ெகா�ட அ�த ெபா�ைம
கா���� உ�கா��தப� இ��த�. ெபா�ைம�� தைலைய வைள��
அத� �ழ�கா�� ைவ�� தைல��யா� க�ட�ப����த�.
அைத ெவ�ேய எ��த சா�யா�... 'இ�த ெபா�ைம மா��ேய ��க
அவ�ைத� பட��� மைலயாள மா���கைன வ�� ெச��ைன
ெச����கா�க’ என� ெசா����� த� ைக�� இ��த ேவலா� த�
தைல�� த�� ேயா��தா�. �ற� 'இேத மா�� ெச��ைன உ�கேளாட
ெகா��� ��ல�� வாச�ப���� �ழ ைவ�க�ப�����. அைத��
ெவ�ேய எ��தா�தா� ��க ெச��ைன பா���ல இ��� ��ைமயா
த���க ����. ெச��ைன எ��க என�� பணெம�லா� ேவணா�.
எ�ப நா� உ�க���� ேதைவேயா... அ�ேபா ����� அ����க.
நா� வ�� ெச��ைனைய எ���ேற�’ என� ெசா������
ேபா���டா�.



அ�ேபா� அைத அ�மாேவா, நா�கேளா ெப��ப��த ��ைல.

ஆனா� அ��த ெர�� மாத��� அ�த ெச��ைன ெபா�ைமைய�
ேபாலேவ அ�மா ஆ���டைத �ைன�� பய�ேதா�.

"அ�மா... அ�த ெபா�ைம மா��ேய இ����க. அ�த ெபா�ைமைய
அ�ேபா� ��க�� பா����க�ல. கா�லேய ெகா�����
ேபாேவா�மா. அேத சா�யாைர வரவ�� ெச��ைனைய ����ரலா�.
அ�ப�தா� ��க ந�லா பைழயமா�� ஆ��க'' எ�ேற�.

'ேவ�டா�’ எ�ப�ேபால ைக ஜாைட கா��னா� அ�மா.
'அ�மா��� ஏதாவ� �ப�தமா ஆ��டா வ��தாேன' என �ைன��
அ�மா�� உற�ன�க��ெக�லா� தகவ� அ���ேன�.
ெப��பாலான உற�ன�க� வ�� ேச��தன�.

'��கா... ��கா' எ��ற �னகைல� த�ர அ�மாவா� இ�ேபா�
எ��� ேபச��ய��ைல. உற�ன�க� த�க��� ேவ��ய
டா�டைர ைவ�� ���ைச ெச�தன�.

ப��த ப��ைகயா���ட அ�மா '���... ���... தா�’ என
உள�னா�.

��க ப�த��, ப��� பாடக�மான ������ ��கதா��� தகவ�
அ��� வரவைழ�தன�.

ஒ�நா� ���க அ�மா�� அ��ேலேய இ��� ��க�
பாட�கைள� பா�னா�க� ������ ��கதாஸூ� அவர�
மைன���. அத���, தா� பா�ய பாட�க� அட��ய ேகஸ�ைட
ஓட������ "நாைள�� வ�ேற�'’ என� ெசா������
ேபானா�க�.

�������� பாட�கைள� ேக�டப� ப�����த அ�மா... '��கா’
எ�றா�. ��� ��ற�. 
உடேன நா� ராமாவர� ேதா�ட���� ேபா� ெச�ேத�.

"அ�மா ேக.�.எ�. இற���டா�க. அ�ண���ட ெசா����க''
எ�ேற�.

அ��த ப�� ��ஷ��� எ�.�.ஆ�. ைல��� வ�தா�.

"எ�ன கைலஞான�?''



"அ�மா இற���டா�க�ேண...''

�ல ெநா�க� ெமௗனமானா�. ""அ�ேக ேவற யா� இ��கா�க?''’’

"�����ேய... ெகா����� தகவ� அ��� ெப�� பாலான
உற�ன�கைள வரவைழ���ேட�ேண''

"ச�... நா� ஆ�.எ�.�.��ட ெசா�ேற�. எ�ன ெச�ய���றைத
அவ� பா�����வா�''
"��க எ�ப�ேண வ���க?''

"ேயா�.. நா� �.எ�.��றைத மற�����களா? நா� எ�ேனாட
இ�ட���� வர��யா�. பா�கா�� அ�கா�க� ெசா�ற
ேநர��லதா� வர����. ேதைவ யான ஏ�பா�கைள ஆ�.எ�.�.
வ�� ெச�வா�'' எ�றா� எ�.�.ஆ�.

அைம�ச� ஆ�.எ�.�ர�ப� வ�தா�.

"ேவற யா�� வரேவ�����கா?''என �சா��தா�.

"���யமான �ல உற�ன�க� வர��. அவ�க�லா� நாைள��
சாய�கால�����ள வ��� வா�க''எ�றா�க� உற�ன�க�.

உடேன டா�ட�க� அட��ய ��ைவ வரவைழ�தா�. அ�மா�� பா�
இ��த இட�ைத� ��� ���� ேபா�டன�. உட� ெக���ேபாகாம�
இ��க அ�மா உட��� பல இட�க�� இ�ெஜ�� ேபா�டன�.
ம�நா� காைல... ெபா�ம�க� அ�ச� ெச���வத� காக அ�மா��
உட� ந�க� ச�க வளாக��� ைவ�க� ப�ட�. �த�வ� எ�.�.ஆ�
உ���ட �ரபல�க��, ெபா�ம�க�� அ�ச� ெச���ன�.

அர� ம�யாைத�ட� ேக.�.எ�.�� இ��� சட�� நைடெபற
ேவ��� என ����ய �த�வ� எ�.�.ஆ�., �ற�� அ�ம�
ெகா��தா�. அத�ப� க�ண�மாேப�ைட ��கா��� அர�
ம�யாைத�ட�, ��பா��� ���க� �ழ�க... ேக.�.எ�.��
இ���சட�� நட�த�.

காைல�� கா� சா���� ���த�� ெத��க� �ர�� ��க�
பாட�கைள� பாட ஆர���பா� அ�மா.

���ைளயாட� பட��� தா� பா�ய

'பழ� � அ�பா, ஞான�பழ� � அ�பா,



த��ஞான� பழ� � அ�பா' பாடைல அ��க� பா�வா�.

�லசமய� 'கைலஞான� பழ� � அ�பா’ என மா��� பா�வா�.

'அ�மா ����றா�கேளா?'� �ைன�� ஓ�வ��
"எ�ன�மா?''எ�ேப�.

"உ�ைன யா�டா ����ட�. நா� எ� ��கைன�
����ேட�''எ�பா�.
"ஏ�டா ஞான�... 'கைலஞான�'��ற ேப��கான காரண�ைத
ெத���தா� வ������யா?'' என ஒ�நா� ேக�டா�.

"பால���ண���ற எ�ேப�ல ேவற �ல� ��மா�� இ��கா�க.
அதனால அ�தான ��தாம�ைய �ர��ேன�. அ�� '64
கைலகைள�� உ�ளட��ய�தா� கைலஞான�'� ேபா����த�.
அைதேய ேபரா வ�����ேட�மா''

"இ�த� ேப��கான காரண�ைத ெசா�ேற� ேக���ேகா. ேதவேலாக
மக��க�லா� யாக� நட��னா�க. அ�� 64 கைலகைள� ெகா�ட
‘கைலஞான���ற ெபா��ஷ� வ�த�. மக��க� அைத
கைலவா���ட ���தா�க. 'எ�ேனாட க�� ஞான�ைத� ெப�ற
பல� அைத த�பா பய�ப����றா�க�. இ� ேவறயா? இைத
மகால����ட� ெகா��க'� ெசா���டா. ல��� ��ட 
ெகா��தா�க. 'கைலவா�ேய ேவணா� எ��ேபா� இ�� ஏதாவ�
�ர��ைனக� வரலா�� �ைன��... 'இைத ச����ட ெகா��க'�
ெசா���டா. ச����ட ெகா��தா�க. 'நா� ஏ�கனேவ எ�லா
ஞான�கைள�� உ�ளட�� ேவ� வ�வ��� ��க�ட�
ெகா����ேட�'� ெசா�ல... அ�த�மா கால��லேய அ�த
ெபா��ஷ�ைத வ���� வ���டா�க. அதனா� ஞானேவலான
��க�� ெபய�தா� கைலஞான�'' என அ�மா ெசா�னா�.

இ�ப� அ����க தாயாக �க��தவைர இழ�த� என��
�கவ��தமாகேவ இ��த�.



�

ெகா��� ேபல� பகீ�!

த�வ� எ�.�.ஆ�� �ற�� உ�தர��ப� ேக.�.
��தரா�பாள�மா�� இ���சட�� அர� ம�யாைத�ட�

��பா��� ���க� �ழ�க ெச�ைன க�ண�மா ேப�ைட
மயான��� நட�த�.
ம�நா�... அ�மா�� உற�ன�க� எ�.�.ஆ�� கவன���� �ல
�ஷய�கைள� ெகா�� ெச���� �றா�க�. ‘அ� எ�ன? எ�ப�
என��� ெத�யா�. காைல 11 ம�யள�� எ�.�.ஆ�. ேபா�
ெச�தா�.

"கைலஞான�... நா� ெசா�றைத கவனமா ேக��� க�க. அ�மாேவாட
உற�ன�க� �ேரா சா�ைய உ�க��ட ெகா��க� ெசா�றா�க. அைத
வா�� வ���க�க. அ��� அ�மாேவாட ெகா��� ேபல� ������
ேபா�க. உ�க தைலைம�� அ�மா�� உற�ன�கைள வ������
அைறகைளெய�லா� �ற�� பா��க. அ�� இ��க ெபா��
கைளெய�லா� எ���, எ�ென�ன ெபா��க� இ���? யா�,
யா��� ����� ெகா��க���, உற�ன�கேளாட ச�மத���ேப��
ப����� ெகா��க. இ�த ெப�ய ெபா��ைப ��க ெச�ய��.
இ���ேமல நா� உ�க���� ெசா�ல�மா எ�ன?'' எ�றா�
எ�.�.ஆ�.

"அ�ப�ேய ெச�ேற�ேண'' எ�ேற�.

ெச�ைன ��� �ேரா சா��ெகா�ைத எ��ட� உற�ன�க�
ெகா��தா�க�.





�ேராைவ� �ற�ேத�. ஒ� ந�ல ெதாைகைய ேச��� ைவ����தா�
அ�மா. அ�� ஒ� ேப�ப�� ஒ� ெதாைக ��ற�ப��� இ��த�.
'அட... ந�ம பட��� அ�மா ந���ற��காக நாம ெகா��த
அ�வா�� ெதாைகயா�ேச’ என எ� �ைன��� வ�த�. 'இ�
அ�மாேவாட கா��� ேக�� நா� ெகா��த பண�. அ�மாதா�
இற���டாேர... இ�த� பண�ைத எ���ட ெகா�����க’ என இ�த
ேநர��� ெசா�னா�... 'எ�னடா... எ��ற ��ல ����ற�
ஆதாய�� �ைன���யா?'� ந�மைள ேகவலமா �ைன�பா�கேள'’
என எ��யப� ெவ�ேய ெசா�லாம� அ�த� ேப�ப�� இ��த
பண�ைத�� ம�ற கர��க�ட� ேச��� ஒ� ெப���� ைவ�ேத�.
அ�த �ேரா���� இ�ெனா� ெப�ய சா��ெகா�� இ��த�.

"இ�தா� ெகா��� ேபல� ���� சா�'' எ�றா� அ�மா��
தா�மாம� மைல�ெகா����� மக�.

இைவகைளெய�லா� எ����ெகா�� அ�மா�� ெசா����
பா��ய�ப�ட நா�� உற�ன�க� ���ப��ன����� தலா ஒ�வ�
�த� நா��ேபைர எ� கா�� ஏ��� ெகா�� நாேன ெகா�����
காைர ஓ��ேன�. காைல�� �ற�ப�ேடா�. மாைல�� ெகா���
ேபா�� ேச��ேதா�. வ��ெசல�, ெப�ேரா� ெசல� எ�லா�
எ��ைடய�தா�.

ேபல� �� எ�பத�ேக�ப அர�மைன �டாகேவ இ��த� ெகா���
��. ெப�ய ���. �ற�ேத�. எ�ேலா �� உ�ேள ேபாேனா�. ஒ�
அைறைய� கா�� "இ��தா� அ�மா�� சகல ஐ�வ�ய�க��
இ���'' எ�றா�க�.
அ�த அைறைய� �ற�ேத�.

த�க ஆபரண�க�, கா�க�, ெவ��� ெபா��க�, ைவர க�க�.. என
ஒ� ேபைழ�� ேச��� ைவ�� ��தா� அ�மா. அ�த�கால �பா�
ேநா���க�, சமகால �பா� ேநா���க� என ஒ� மர�கா ���க
இ��த�. என�� �க �ர��பாக இ��த�.

எ�லாவ�ைற�� ெவ�ேய எ���வ�� ைவ�ேதா�. ஆபரண�க�
த�யாக, �பா� ேநா���க� த�யாக, என ந��ர� வைர எ�லா��
உ�கா��� ���� ���� ��� எ��ேனா�.



"த�க�ைத ம������ட ����. ஆனா� ைவர� எ�ப� �ைல
ம���ட ��யாத�. அதனா� இ�த ைவர�கைள ெச�ைன�� ஒ�
ேயா��யமான மா�வா�ைய ைவ�� ம������ெகா�ேவா�. அத�
�ற� ப�� ����ற ேவைலைய� பா��கலா�'' எ�ேற�.

இ�த ஆபரண�க�, பண�ைதெய�லா� இ�ெனா� ெப�ய ெப����
ைவ��� ���, அத� சா�ைய நா� ைவ���ெகா�ேட�.

��க� அச��ய�. ெவ� வரா�டா�� க��� ேபா�� ப��ேத�.
அ�ேபா� உ���  உற�ன�க�� ஒ�வ� வ��, எ� காேதாரமாக
�����பான �ர�� ""அ�யா... ���றவைர��� ��க ��காம
இ���ற� ந�ல�'' எ�றா�.

������ேபா� ேக�ேட�... "ஏ�?''
"ம���ட ��யாத ைவர�, த�க�, ெவ��� இ�வள� இ���ற�
அ�மா�� உற�ன�க��ேக ெத�யாத �ஷய�. ஆனா... �ணா�
ம�ஷரான உ�க��� இ�ேபா ெத��� ேபா��''

"அதனால...''

"இெத�லா� ெவ�ைளயா? க��பா?� ெத�யா�. இ�த ரக�ய�கைள
��க ெவ��ல ெசா�ல����� ச�ேதக�ப�� 'க���'� ஏேதா
ேபசறா�க. அதனால உ�க உ���ேக ஆப�� வரலா�'' என ெம��ய
�ர�� ேப����� ேபானா�.

இ��� ேமல என�� ��க� வ�மா?

நா� ���தப�ேய ப���� ெகா�� ைநஸாக �ர��� ப�����த
உற�ன�கைளேய பா���� ெகா����ேத�.

அவ�க� �ர�� ப���றேபாெத�லா� என�� ��� ெக����த�.
'ந�மள ேநா�� வ�றா�கேளா... ஆ�த�ைத ைகல
எ���றா�கேளா?'� பா���� ��ேட இ��ேத�.
"எ�ன சா� இ��� ��க ��கைலயா?'' என ேக�டா� ஒ�வ�.

'இ�த ஆ� ஏ� ேக��றா�? ஒ� ேவைள அ�த ஆ� ெசா�����
ேபான� ச�தாேனா? ஒ� �ைரவைரயாவ� �ைண�� �����
வ����கலாேமா? இ�த மா�� ெசா��� ப�சாய��ல ஈ�ப�ற�
த�ேபா?’ என �ழ��� ேபாேன�.



அத��ேம� என�� ப��க� ���க��ைல. எ��� ஊ����
நட�ேத�. அ�மா���� ெசா�தமான ’ேக.�.எ�. �ேய�ட� ப�க�’
ேபாேன�. அ�ேக ஒ� ��கைட�கார� கைடைய இ���� ��ட
தயாராக இ��தா�.

"ஐயா நா� ெம�ரா�ல��� வ����ேக�. � ேவ��'' எ�ேற�.
அவ� எ�ைன� ப�� �சா��தா�. நா� ��மா தயா��பாள� எ�ற��
�வார�யமாக� ேப��� ெகா��தா�. அ�ப�ேய ஒ� ம�ேநர�
க��த�. ���� க���� ப�����த எ�ைன� காணாம�
அ�மா�� உற�ன�க� ெமா�தமாக எ�ைன� ேத� வ����டன�.

"�� இட�. அதா� ��க� வரல. ஒ�� ப�ண லாமா? ெம�ரா�ல
என�� ���யமான ேவைல இ���. இ�பேவ �ள��ரலாமா?''
எ�ேற�.

"ச��க'' எ�றா�க�.
உ�� த���த ஃ��� என��.

ெம�ரா� வ�� ேச��ேதா�.

இ�ேபா� �ஜ�ைய ைவ�� ‘தைலவா' பட�ைத தயா��த
ச��ர�ரகா� ெஜ��� ��த�பா ஜவ�லா� என�� ப��சயமானவ�.

ைவர�க�கைள அவ�ட� ம���ட� ெசா�லலா� என ���
ெச�ேதா�. அ�த ேச�� த��ட� இர�� ேப�கைள அைழ��
வ�தா�. அவ�க� ைவர ம����டாள�க�.

நா�� ைவர�க�கைள�� அவ�க�ட� ெகா��ேதா�.

ப�ேசா������ "யாேரா... ைடம��� ெசா�� அ�மாவ ஏமா��
இைத� ������கா�க'' எ�றா� ேச��.
"இ�ப�� ெசா�னா எ�ப�? சைப�� ச�யா ெசா���க. இைத ��தா
எ�ன ேத��?'' எ�ேற�.

"�ப�����ட ேதறா�. உ�க ��மா� பட��ல கா�ற ���ேக�
ைவர� இ�. எ�க ேமல ந���ைக இ�ேல�னா ேவற யா���டயாவ�
���� ப�ேசாதைன ப���க�க'' எ�றா�. அவைர அ������
ப�� பாக� ���ேத�.

��தரா�பாள�மா�� தா�மாம� ��ைளக��� இர�� ப��க�.
��தரா�பாள�மா�� த�� கனகசபாப��� இ� மைன�க��



��ைளக��� தலா ஒ� ப��... என சமமாக நா�� ப��க� ����
அவ�க�ட� ஒ�பைட�ேத�. அ�த ைவர� ேபா�ற நா��
க�கைள�� நா�� ப��தார�க���� ெகா�����ேட�.

"ஒ� வ�யா ேவைல ���சேத...'' என ெப���� ��ேட�.



ேக

இ�ைறய ந�திபதி வா�கி
அ�ேற ெசா�ன ���!

.�. ��தரா�பாள�மா இற�� இர�� மாத�க� க��த
�ைல��....

"அ�மா உ�ேராட இ����ேபாேத இ�த ��ைட என��
����டா�க. நா�� அ�வா�� ெகா����ேட�. இேதா அ�மா
என�� எ��� ெகா��த ெல�ட�. உடேன ��க ��ைட� கா�
ப���க'' என� ெசா�னப� ��� �ேரா�கரான அ�ய� ஒ�வ�
அ�மா ���� ��ேய� ��டா�.

ஐ�� �ர��� இட��ட� ��ய இ�த ����கான ம��� ெரா�பேவ
�ைற�க�ப����த�.

'அ�யைர ெவ�ேய�த��. அேத சமய� ��ைட �யாயமான
�ைல�� ��� அைத நா� ப�காக ���� ெகா����ட ேவ���.
இத�� எ�ன ெச�யலா�?' என நா� ேயா����ெகா����தேபா�...
ெச�ைன உய���ம�ற��� வ��லாக ப�����வ�த வா��, என�
உற�னரான மா���ைள வ��� இள�ேகாவ�ட� வ�� எ�ைன�
பா��தா�. ��தரா� பாள�மா�� த�� கனகசபாப��� மக�தா�
வ��� வா��.

வா���� ேயாசைன�ப� நா� ெசய�ப�ேட�. �ேரா�க� அ�ய�
இ�த ���� �� ெகா�����த அ�வா�ைஸ�ட இ� மட��
ெகா��� அ�யைர ெவ�ேய��ேனா�. �ற� இ�த ��ைட ந�ல
�ைல�� ��� நா�� ப��களாக ���� ெகா��க�ப�ட�.



��க� �ைற�த இ�த �ஷய� ���சா��தனமாக��, ��கமாக��
��ய வ��� வா��தா� காரண�. (அத��ற� பல ச�த��ப�க��
வா��ைய ச���க ேவ��� என �ைன�ேப�. வா���
அைமய��ைல.)

அ�த வ��� வா�� இ�� உய���ம�ற��� மா���� ��ப�யாக
இ���றா�. �றைம��ள வா��, ��� �ற��மாக ேநாய�ற வா��
வாழ எ�லா�வ�ல இைறவைன ேவ��� ெகா��ேற�.



'எ����� ஜ�ன�' பட����� �ற� என� இய�க���
'ெந���க�' பட�ைத� �வ��ேன�. எ� த��
ஆ�.எ�.��யான�த�� மைன� எ�.ச�� தலா ெபய�� இ�த� பட�
தயா��க�ப�ட�. 'இள�ேஜா�க�', 'ப�க�� ��� ேராஜா', ��த�க
ச�கரவ���', 'ராஜ��' ேபா�ற பட�கைள�� ச��தலா ெபய�ேலேய
தயா��� ெவ���ேட�. எ� தயா��� ப�க�� எ� த��
��யான�த��, எ� த�ைக மக��, ம�மக�மான எ�.ஏ.நடராஜ��
உ��ைணயாக இ��தன�. வ�ள� அ�யமா��� �ைட�த க�ெந��
ேபா� என��� 'ெந���க�' எ��ற அ�ைமயான கைத �ைட�த�.
�வ��மா�, �வ�ச��ர� என இர�� �ேரா. கதாநாய�யாக ���க�
ெசா�னாைவ அ��க� ெச�ேத�. (அத� �ற� ெசா�னா இ���
பட�க�வைர ந��� �க� ெப�றா�.)



��லனாக ந��� வ�த �வ�ச��ரைன 'ெந��� க�'��
அ�பா�யாக ந��க ைவ�ேத�. ஜன�க� அைத ஏ�க��ைல.
அதனா� இ� �மா� ரக படமாக அைம�த�. அேத சமய� ச��க�
மரண� �ண��� ைப� ஓ��� சாகஸ �ரராக �ரமாதமாக
ந�����தா� �வ��மா�.

ஊ���� �வ��மா� ச�ப�த�ப�ட கா��கைள படமா�க �பா����
ேபா���ேடா�. ஆனா� ��ட ேநரமாக ெவ�� வராததா� ����
நட�த ��ய ��ைல. '���� நட�கா��டா� ந�டமா�ேம'
எ��ற கவைல�� �க வா�டமாக இ��ேத�. இைத �வ��மா�
கவ��� ��டா�.
"எ�ன ஒ� மா��யா இ����க. க���பா ெவ�� வ��.
பத�ட��லாம இ�ப� வ�� உ�கா��க'' எ�றா�.



பல �ஷய�கைள� ேப��ெகா����தேபா�... ேப�� ��ன�ப
ேதவைர� ப�� வ�த�.

நா� எ�ப� ேதவ���� ���த கைத�கார னாக இ��ேதேனா...
அ�ேபால ேதவ�� ெச�ல� ��ைளயாக இ��தவ� �வ��மா�.
இ�வ�� ேதவ� �ைன�க�ேலேய ���� ேபாேனா�.

��டலா�சா�யா�� மக� ��வாச� இய�க��� �வ��மா� ந��த
ஒ� பட�ைத ம���ேரா� �ேளா� �ேய�ட�� ேதவ�
பா������றா�. �வ��மா�� ந��� ெரா�ப �����ேபாகேவ...
'இவ�தா� ந�ம அ��த பட�� �ேரா' என ேதவ� �ேய�ட�ேலேய
��� ெச����டா�. அ�த� சமய� �வ��மா� ஐ�ப� பட�க��
ந�����தா�� '� ேதவ� ஃ����ல ந��சா�தா� ப��
ெதா��ெய�லா� �க�ெபற ����’ என பல�� ெசா���
ெகா����த �ைல�� ேதவ�ட ���� அைழ��. ேதவைர�
ச���தா� �வ��மா�.

"வா�பா... � ந�ம ஊ��கார���யா''
"ஆமா�ேண... நா� ஐ�ப� பட� ந��ச �ற�தா� இ� உ�க���
ெத������''

'எ�னடா இ�த�பய எ��த�டேன இ�ப� மட��றா�' என ேதவ���
ஆ�ச�ய�.

"ஏ��பா � இ�ேபா பட���� எ�வள� ச�பள� வா��ற?''

"எ�ைன �� ப�ண��� ��� ெச�ச�பேவ நா� க�ெப�க���
ேபா� ேபா�� �சா�������கேள... உ�க���� ெத�யாதா?''

"ச��பா... ந�ம க�ெப��� எ�வள� ேக��ற?''

"பட� ஓ�ன உடேன ச�பள�ைத ஏ��ற ஆ� நா� இ�ைல.
��டலா�சா�யா� ���த 25 ஆ�ர�ைதேய ��க�� ���க''
"ெர�� பட���� அ��ெம�� ேபா���கலா�. நா�பதா�ர�
ச�பள�. ப�தா�ர� அ�வா�� வா���க''

"ேதவ� ஃ����ல நா� �ைறய பட� ப�ண��. இ�ேபாைத��
ஒ� பட���� ம��� ேப�ேவா�''

"ய�பா... ச�யான எ�டனா இ��க. உ� ேப���ப�ேய இ��க���.
அ�வா�ைஸ வா���க''



"ேவ�டா�ேண... ��க ெச�ல பய�கரமா ேகாய��� �� பாஷ�ல
�����களா�. 'கா� வா��ேன�ல. ஒ��கா ேநர���� வ�� ந�'�
ேகாப�ப���களா�. அதனா� பட� ���றவைர நா� பண�
வா���க மா�ேட�''

�வ��மா� இ�ப�� ெசா�ல�� ேதவ� ெட�ஷனா� ��டா�.

"ஆமா... �ேரா�� யா��ேண?''என �வ��மா� ேக�க... ேதவ�
���க ஆர������டா�.

"� எ�ன ப��ேயா, ஏ� ப��ேயா... என��� ெத�யல. ஆனா...
உ� ேபைர� ெசா�னா எ�லா ந�ைகக���ேம ஒ� ������
வ��'' என ேதவ� ெசா�ல... ’’
�வ��மா� ‘உ�ெமன ஆ��ட... ேதவேரா, "அட.. ��ேய��பா'' என�
ெசா������றா�.

"அ�ேண... ேகாவண� க�டாத ஊ�ல, க��னவ� ேகாமா�.
உ�க��� எ�க அ�பா வய�����. இ��தா�� உ�க��ட
ெசா�ேற�. நா� ராமேனா, ��தேனா இ�ைல. ஆனா... அ�தார�
ெபா��வ�� ந���ற எ�த �ேரா�ைன�� நா� ெக�ட எ�ண� �ல
ெதா�ட��ல. நாைள�ேக அ�ப� ஒ� த�ைப ப��னா.. 'அ�ேண
எ�ைன ம������க. நா� ேயா��யமானவ��ைல'� ெந�ைச
����� ெசா��ேவ�'' என நா� ெசா�ன��...  உண��� வச�ப�ட
ேதவ�, "அட சா�... எ�ன ைபய�டா �? ேட� �வா...
கைட�வைர��� � இ�ப�ேய இ��ேத�னா அ�த ��க��ட
உ�ைன ஒ��� ப�ண��யா�டா... � ந�லா இ�டா'' என ஆ��
வ��தா�.

"ேதவர�ணேனாட ஆ��வாத� என�� எ�ப�ேம இ����
கைலஞான� சா�. நா� ெபாற�த�பேவ எ�க�பா இற���டா�.
அ�மாதா� வள��தா�க. "ஒ�ேவைள என�� ெபா�� ெகா��க
யாராவ� ��வ�தா ��கதா� க�யாண�த நட�� ைவ�க��.
க�யாண� ெசல��காக எ�ேனாட ச�பள� உ�க��டேவ
இ��க���'� ேதவர�ண���ட ெசா����ேத�. ஆனா அவ�
அைத மற���டா� ேபால. 'ெவ����ழைம �ரத�’ பட�����
���ற க�ட��� ேபா�ப�� 'அ�க���ட �ேளா� ப�ண��.
உடேன வ�� உ� ச�பள�ைத வா����� ேபா' எ�றா�.



என�� பய�கர ேகாப�. "அ�ேண... ��க�லா� க� �ைல��
கனகா�ேஷக� ப����க. பழ� ��க��� த�க� ேத� இ����க.
ம�ஷ��� எ��� ெச�யமா���க. ��க க�யாண� ப��வ�சா
நா� ந�லா இ��க மா�ேட�. இேதா... வ�� பண�ைத
வா����ேற�'' எ�ேற�.

"ேகா����காத �வா, மற���ேட�''� ெசா�ன�ட�
ெப��த�ைம�ட� 'ம�����க�பா' எ�றா� ேதவ�.

"எ�ன பாச�... எ�ன ேந�ைம... உ��� ேபா��ேட� கைலஞான�
சா�'' எ�றா� �வ��மா�. 



ஊ

��கா�� ஞான�!

���� ‘ெந���க�’ ���� �பா�. பட� ���க�
ேதைவயான ெவ�� வராம� ேமாடமாக இ��ததா�,  நா��
�வ��மா�� ��ன�ப�ேதவ�� �ைனவைலக�� �த�ேதா�.

ேதவ�டனான தன� அ�பவ�கைள �வ��மா� எ��ட�
ெசா���ெகா����தா�.

"ேகாய����� த���கார�பாைளய� க�மாநா�� ேகா��
அ�ேகதா� எ�ேனாட க�யாண�                    நட�த�
கைலஞான� சா�. ெசா�னப�ேய ேதவர�ண� வ�� ��ன ���
வா���னா�. ைடர�ட� ஏ.�.நாகராஜ�� வ�� வா���னா�. 06-01-
1974-� ெச�ைன ராேஜ�வ� க�யாண ம�டப��� க�யாண
வரேவ��. ேதவ� ஃ���� ெபா����, ேமஜ� ��த�ராஜ�
நாடக���ைவ� ேச��தவ�க� உத�ேயாட ஜா�ஜா�� நட�த�.
மணம�களான நா�க ம�டப����� �ைழ�ச �ேம... 3அ�
உயர��ள ெர�� ெவ��� ��� �ள��கைள எ�க��ட ெகா���
ஆ��வ��தா� ேதவர�ண�. ஆனா� அத��ற� அவைர ம�டப�
�� பா��க ��யைல. ம�நா�... ேதவ� ஃ���� �ெராட��
ேமேனஜ� கேணச�ட� ‘அ�ேண... ேதவர�ணைன ����
காணைலேய ஏ�?'� ேக�ேட�.

"ேதவர�ணேனாட மா�யா� ேந�ைத�� காைலல இற���டா�க.
ஆனா உ�க க�யாண �ஷ�ஷ�ல கல��� �ட���ற��காக
சாய�கால�வைர இ���... �த�ஆளா உ�கைள வா�����... அத�
�ற� த�ேனாட மா�யா��� இ���சட�� ெச�ய, ேகாய�������
�ள��� ேபானா�'�� ெசா�ல�� நா� ெந����ேபா��ேட�.
த�ேனாட ��க�ைத மன�ல அட������ வழ�கமான ��னைக
மாறாம� எ�கைள வா���னாேர...''’என உ���ேபா� ெசா�னா�
�வ��மா�.



ஊ���� லா� ஃபா�� அ��� பக� ஒ�ம��� 'ஆ���கார
அலேம�’ ���� நட��ெகா����த�. உண� இைடேவைள���
ைடர�ட� �யாகராஜ� ���� நட��யதா� ேகாபமான ேதவ�, த�
ம�மக� எ��� பாராம� �யாகராஜைன ெக�டவா��ைதயா� ��ட...
���லா� பய�க�, ேதவ�� வசைவ� பா��� �ர�� ேபானா�க�.
இ� �வ��மா��� வ��த�ைத ஏ�ப�������ற�.

ம�ய உண�... க�லா� இ��� பால�ைதெயா��ய ேரா�ேடார�
பவா� க�பள� ���� ப�மாற�ப�ட�. ேதவ��� ம��� ஒ� �ப�
ேக�ய�� உண� வ����த�. �வ��மா�� அ��� சா���வத�காக
உ�கா��தா� ேதவ�. அ�ேபா� இ�வ���� இைடேய நட�த
ச�பாஷைன....

"எ�ன�ேண... உ�க��� ம��� �ெபஷ� சா�பாடா?''

"ஆமா��பா... ரா��க���, ெகா�தம�� ��டா�� ��.''



"அ�ேண... ��க ெப�ய ��லா��ேண. "ேதவ� எ�வள� ெப�ய
ம�ஷ�. ஆனா ���ளா ரா��க� சா���றா�'� ஊ� உலக�ைத
ந�ப வ����, ������ ேபா� ��க� ��யா�, �� வ�வ��
ெவ����க. என��� ெத�யாதா...?''

"�வா... எ� ேகாவ�ைத� �ளறாத. ெக�டவா��ைத��
����ேபா�ேவ�. என�� ச��கைர �யா�. இைத� தா�
சா��ட��� டா�ட� உ�தர� ேபா����கா�.''

"உ�க இதய��ல ேகாளா� இ���� டா�ட� ெசா�றா�. ஆனா ��க
ைவ��ய� பா�����களா? ெர�� ைகயால�� ந� ெந��� ப��ைய
ெர�� ��� ��� 'ஒ����ைல'� உ�கைள ��கேள
ஏமா������க.''

"இ�ல�பா. இ���ற வைர��� ேநா� இ�லாம இ��க��னா நா�
இ�த� க�ைய� ���தா� கால� த�ள��.''
"ஊ�ல ��நா���� ேபாற ஏைழ�கதா� ரா��க� ��பா�க.
ம�தவ�க ேசாள�ேசா�, �ைன�ேசா�, க�ம�ேசா� சா���வா�க.
ெப�ய பண�கார�கதா� அ���ேசா� சா���வா�க. இ�வள�
பண�காரனான �ற�� கட�� பைழயப� உ�கைள க� ��க
வ���டாேர. அ��ற� எ��� அ�ப� கா��� க�� க��, ����
�பா�ல மா���ைளைய �����க?. ந�ம ெபா�ண ெகௗரவமா வாழ
வ��������க மா���ைளைய ந�ேரா��� வ�� ��க ���ன�
த��.''

இ�ப� �வ��மா� ெசா�ல... ��ன� �ழ�ைத மா�� க�களாேலேய
'ஸா��பா’ எ�றாரா� ேதவ�.

'ஆ���கார அலேம�’ பட������ேபா�...

"ஏ�ேண... �ேரா ெச�ற ேவைலகைளெய�லா� ஆ� ெச���.
�ரா���டைர ஆ� ப���. ெர��ேவ ேக�ைட ���.
�ேரா���காக ச�ைட ேபா��. அ��ற� �ேராவா நா�
எ����ேண?''� ேதவர�ண� ��ட ேக�ேட�.

'அட ��மா��பா. அ�������� இ�த� பட�ைத எ��� ����
��� ப���ேவா�. அ��தா�ல உ�ைன வ�� ந�லபட�
எ���ேற�'� ேதவ� ெசா�னா�. ஆனா.. ேதவ� ஃ����
வரலா��ேலேய ெர�கா�� �ேர� கெல�னா 'ஆ���கார



அலேம�’அைம�ச��, �த�வ� எ�.�.ஆ�. ைகயா� ���
வா��ன� உ�க���� ெத��ச �ஷய� தாேன''’எ�ற �வ��மா�,
"எ�ேனாட மக� சரவண� (��யா) �ற�தேபா� வடபழ� ��க�
ேகா��ல அ��சைனப�� ந��� ேஹா��ேக வ�� ஆ��வ���
ஒ� சவர� நாணய� ெகா��தா�. கா��� �ற�தேபா�� இ�ப��
ெச�தா�. எ� மக� ���தா��� ேதவர�ண�� ேநர� ஆ��வாத�
�ைட�கல. ஆனா�� இ�றள�� ேதவர�ணேனாட ஆ� எ�க
���ப���� உ��ைணயா இ������� தா� இ���'' என
எ��ட� ெசா�னேபா� �வ��மா�� க�க� ப���� ேபா���தன.

அ�த ெந���� இ��த எ�கைள ��ெட���ய� ெவ��. ஆமா�...
ெவ�� வ�த�. ����ெவன பட� ���ைப நட������
�ள��ேனா�.

�வ��மா� எ��ற அ��வ ம�தைன� ப�� நா� �ல �ஷய�கைள�
ெசா���தா� ஆகேவ���.

'த�க��ேல ைவர�', 'பாத�ைஜ’ என நா� கைத எ��ய இர��
பட�க�� ந��த �வ��மா� ��றாவதாக  என� இய�க���
"ெந���க�'�� ந��தா�. 'த�க��ேல ைவர�’ பட����� ைம���
நட�தேபாேத நா��, �வ��மா�� ெந���� பழக
ஆர������ேடா�. அ�த� பட��� கம�� ஒ� �ேரா. அவ�
ச�ப�த�ப�ட கா��க� படமா��ேபா� நா�� �வ��மா�� ைம��
���தாவன��� ஒ� ஓரமாக உ�கா��� ேப��ெகா����ேபா�.
"ெப�ய ெப�ய �ேரா�க��ட ேச��� ந��சதால என�� அ�வளவா
���ய��வ� �ைட�கைலேய� ஒ� ச���� த�ைம இ��த�.
இ�ேம நா� த��ப�ட �ைற�� �ேராவா ந��க��.
இ�ேல�னா... கம� மா�� அ�-க��� �ேரா�க�ட� ந��கலா��
��� ெச����ேக�. நா� �ைறய ச�பா��க��� ேபராைச�படல.
ஆனா ந�ல ெபய� �ைட�க��� ஆைச�ப�ேற�. ������
ப�க��ல ப�தா�ர� �பா��� க���� ேதா�ட� வா����ேட�.
என�� அ� ேபா�� கைலஞான� சா�'' எ�றா� �வ��மா�.

ப�தா�ர� �பா� எ�பைத ஏேதா ப�தா�ர�ேகா� எ�ப� ேபா�
��� �ழ��� ெசா�னா�. இ��வைர அவ� ேபராைச�படாம�
இ��பைத நா� அ�ேவ�. அவ���� ெத��த �ல ந�ல
ம�த�க�� ேசாகமான ேதா�ற�ைத� பா��தா�... "எ�ன ஒ�மா��



இ����க? பண� எ��� ேதைவயா?'' என� ேக�� எ��பா���
வ�தவ�, எ�� பா��காத அள��� ��தலாக ெகா���
ச�ேதாஷ�ப��� அ��� ��வா�.

'��கா�� ஞான�’ எ��ற கைதைய� ெசா��ேற� ேக��க�.

ஒ� மகாக�ச� ஒ� சா� ���த� ��கா���� ேபா� ஒ� ஓரமாக
உ�கா������றா�. அ�ேக எ�������� ைக ஒ�� '� எ�ேபா�
வர�ேபாற?’ என க�சைன� பா��� ேக�ப�ேபா� இ���ற�.
ப�க��� ஒ� ம�ைடஓ� 'ெசௗ�யமா? எ� கைத ெத��மா? நா�
எ� மக��� ேகா� ேகா�யா ேச��� வ�ேச�. அ�த� ப�பா�
எ�ைன �ைத�க� ேபாைக�� நா� க�����த த�க� ப�ைல�
பா������ அைத த�� எ����ேபானா�. அவ� ெச�தா அ�த
ெசா�ைதெய�லா� ����டா வர�ேபாறா�?. ெரா�ப ேவதைனயா
இ���. � ���ரமா இ�� வா. எ�ேனாட ��ச கைதைய�
ெசா�ேற�'’என ம�ைடஓ� ���ப�ேபால இ��த�. அ�ேபா�
'அ�யா’ என ஒ� �ர�. ����� பா��தா� க�ச�.

'எ�க அ�மா ஆ�ப����ல இ��கா�க. மா��ைர வா�க ��க
பண� ���� உதவ��’ எ�றா�. 'அட�பா�... ேந�� இ��தவ�
இ�ைன�� இ�ல. பண�ைத வ�� எ�னடா க��யாள� ேபாேற�.
சாய�காலமா ����� வா, பண� த�ேற�’ என� ெசா�னா� க�ச�.
மாைலேநர�. 'அ�யா.. ஒ�க ��கா�� ந�ப� பண� ேக��
வ����கா�’ எ�றா� ேவைல�கார�. 'ஒ� ேப����� ெசா�னா
உடேன வ���டாேன’ எ�றப� ஐ�� �பாைய ேவைல�கார�ட�
ெகா��தா�. ��ெரன மன� மா�ய க�ச� 'க�ட�ப�� ச�பா��ச
பண�. அவ��� 250 �பா �� ேபா��’ என பா�ைய
வா���ெகா�டா�. 'ச��க...’ என ேவைல�கார� ெச�ல... 'ேட�
���. நா� அவ��� இனா�தாேன ெகா���ேற�. �� �பா ��
ேபா��’ என பா��ைய வா��� ெகா�டா�.
க�ச��� காைல�� ஏ�ப�ட� ��கா�� ஞான�. மாைல��
ஏ�ப�ட� ெசா�� ேச���ற ஞான�. இ�ப��ப�ட ��� உ�ளவ�க�
ெகா��த வா�ைக� கா�பா�ற மா�டா�க�. ஆனா� �வ��மா���
��கா�� ஞானேமா, ெசா�� ஞானேமா �ைடயா�. அவ� �யஞான�
ெகா�டவ�. ெகா��த வா�ைக எ�த �ைல��� கா�பா�ற
தவறமா�டா� �வ��மா�.



ேத

நா�� ஏ�
பைட�க�ப�ட�!

வ�� ேபர�... அதாவ� ேதவ�� மக� த�டபா��� ��த
மக��� இர�� ���ரக�க�� ப�தா� ��ட�. ஆபேரஷ�

ெச�வத�காக மகைன அைழ��� ெகா�� 20-10-2011 வா���
ெச�ைன வ�த த�டபா�, �.நக� ராஜாபாத� ெத��� ஒ�
ேஹா�ட�� த��னா�. ஆபேரஷ��� �ைற�தப�ச� இர�� ல�ச
�பா� ேதைவ. இத�காக த�டபா� பல�ட� பண� ேக���
�ைட�காம� ேசா���ேபா� ேஹா�ட�� உ�கா�����க...
இைதெய�லா� அ��த, என��� ெத��த அ�த ேஹா�ட�� ஊ�ய�
ஒ�வ� என�� ேபா� ப��� ெசா�னா�.
உடேன நா� த�டபா��� ேபா� ெச�ேத�. நா� அவைர
எ�ேபா�� "�தலா�'’எ�ேற அைழ�ேப�.

"�தலா� ��க எ�ப ெச�ைன�� வ���க?''

"��நா� ஆ�����க�ேண.''

"��த ைபய��� ஏேதா �ர��ைன�...''
"ஆமா�ேண. ெர�� ����� ஃெப��ய�. ���� �ல எ�க���
ேவ�ட�ப�ட டா�ட� இ��கா�. 'ெர�� ல�ச� இ��தா ஆபேரஷ�
ப��டலா�'� ெசா�றா�. பல இட�க�ல �ய�� ப����
�ைட�கல�ேண.''

"பல இட�க�னா... எ�த இட�?''

"��மா ச�ப�த�படாத ந�ப�க�ட�...''

"எ�ன �தலா�. ைபய� ��ய� க��ஷ�ல இ��கா�. ��நாளா
அசா��டா இ����கேள? ��க பண� ேக�க ேவ��ய இடேம...



உ�க அ�பா��ட ெதா�� ப��ன ந�க�க�ட�தா�. அவ�க��ட
ேக�டா உடேன �ைட��ேம?'

"அவ�க��ெக�லா� அ�பா �����தா� பழ�க�. நா� ேபா�
அவ�க�ட� ைகேய�த அவமானமா இ��ேக'' என த�த��த �ர��
ெசா�னா� த�ட பா�.

"�தலா�... உ�கேளாட ெகௗரவ� �ர�சைனைய �த�ல ��ைடக��
ெவ����, ைபயைன� கா�பா� �ற ேவைலைய� பா��க. நா� ஒ�
ேயாசைன ெசா�ேற�. அ�� ��ஷ��ல நா� ���ப�� உ�க
ைல��� வ�ேற�''என ேபாைன க� ப��ேன�.

�வ��மா��� ேபா� ேபா�� �ஷய�ைத �ள��� ெசா�ேன�.





பத��ேபான �வ��மா�, "அ�ணா... இ�ப நா� எ�ன ெச�ய��?
எ�ேக இ��கா� த�டபா�? யா���ேட�� அவ� ேக�கேவ�டா�.
எ�வள� பண� ேதைவேயா... அ�வளைவ�� இ�பேவ த�ேற�.
த�டபா� இ���� இட� ெசா���க''எ�றா�.

"��க ேபாகேவணா�. பண�ைத ம��� எ���ைவ�க. அவைர வ��
பா��க� ெசா�ேற�''என� ெசா����� ேபாைன க� ப��ேன�.

ம�ப� த�டபா��� ேபா�ேபா�� �ஷய�ைத� ெசா�ேன�.

"அ�ணா... அ�க ேபாற��� மன� க�டமா இ���. ��கேள
வா��� ெகா�����க.''
"இ�கதா� த�� ப���க �தலா�. ஒ� ம�ஷ� எ�வள� பண�
ேவ��னா�� த�ேற��றா�. ைபயேனாட உ�� ���ய�� பத�றா�.
ைகல பண�ைத வ������ ��� வாச�ப��லேய ���றா�. உடேன
�ள���க'' எ�ேற�.

த�டபா��ட���� ப�� இ�ைல. அத�டலா�� ேக�ேட�...
"�ற�ப�டா�சா?''

"இேதா... �ற�ப���ேட�...''எ�றா�.

ேபாைன க� ப�����, ���� �வ��மா��� ேபா� ேபா�ேட�.
எ� ேபாைன எ��பா�����த �வ��மா� "ெசா���க�ணா''எ�றா�.

"��க பண�ேதாட வாச�ப��� தயாரா ��பதா ெசா���ேட�.
இ�ேபா வ���வா�. தயாரா இ��க'' எ�ேற�.

��� ேநர��� த�டபா� வ�த�� வரேவ�� ��தலாகேவ பண�
ெகா��த �வ��மா� "உடேன ஆபேரஷ��கான ேவைலைய�
பா��க. ேம�� பண� ேதைவ�ப�டா தய�காம என�� ேபா�
ப���க'' என� ெசா�ல... ந�� ெசா����� த�டபா�
�ள��னா�.
���� ம���வமைன�� ைபய��� ஆபேரஷ� நட��...
�ணமானா�.

அ��க� என�� ேபா� ெச�� 'த�டபா��� ைபய� ந�லா
இ��காரா?'� எ��ட� ேக��� ெகா�ேட���பா� �வ��மா�.



எ�தைனேயா ேப� க�ட�க��� ேதவர�ண�ட� ெசா�� பண�
வா��� ெகா�����ேக�. அ��� த�த ேதவ� ேபர��� இ�ப�
ஒ� �ைலயா?’ என நா� அ�த� சமய� கல��� ேபாேன�.
'ந�லேவைள சமய��� உத�னாேர...' என �வ��மாைர மனசார
வா���ேன�. 'ேதவர�ண� ேபர��� உத�� வா��ைப ஏ�ப����
த���கேள' என �வ��மா� அ������ ந�ைப�� தா�� எ�ைன
��த சேகாதரனாக இ��வைர பா��� வ��றா�.

ப�க�� இைல�� நா� பாயாச� ேக�டா� �த�� எ� இைல
கா�யாக இ��பைத� பா��� என�� �த�� பாயாச�
ஊ������தா� ப�க�� இைல�� ஊ��வா�. இ� �வ��மா��
�ணா�சய�. அ�த அள��� எ� க�ட�க��� ���ப��� உத�
வ��றா�. �வ��மாைர �க��� ேப�னா� அவ��� ���கேவ
���கா�. ஆனா�� நா� பாரா���ேற�. நா�� ஏ�
பைட�க�ப�ட�? உ�பத�காக ம�� ம�ல... ந�லவ�கைள
வா��த��தா�.

1981-ஆ� ஆ��� இ���� 'இள�ேஜா�க�' எ��ற கைதைய
எ�� ���ேத�. இ�த� கைத இ��ய ��மாைவேய கல��ய�.

'இள�ேஜா�க�' தைல���ேக�ப இர�� இள� ேஜா�க�
ேதைவ�ப�டா�க�. அ�த� சமய� கா����- ராதாைவ
அ��க�ப���, பார�ராஜா இய��ய 'அைலக� ஓ�வ��ைல'
பரபர�பாக ஓ�� ெகா����த�.
ஒ� �ேராவாக கா����ைக ஒ�ப�த� ெச�வத�காக அவ��
������ ேபாேன�. கா������ த�ைத ���ராம� என�� �க
ெந���ய ந�ப�.

���ராம� ெச�ைன�� நாடக�க�� ந��தப�ேய எ�.எ�. ஆ��
�பா��� ஒ� பட��� வ��லாக ��மா���� �ைழ�தா�.
ேகாட�பா�க�, �ைளேம��� ���ராம� �����தா�. அ�ேபா�
�தேல என�� ���ராம�ட� அ��க� ஏ�ப�ட�. நா� க�
ேக.�.காமா�� ��தர��� ஒ����ட சேகாதர� எ�பதா� எ���
அ�த ப��ெகா�டா� ���ராம�.

கா������ கா��� �ஷயமாக ���ராம�ட� ேப�ேன�.
கைதைய� ெசா�ேன�.



"கைலஞான� சா�... உ�க பட�தா� எ� மக��� இர�டாவ� பட�.
அவ� 'அைலக� ஓ�வ��ைல' பட��� அ�ய� ைபயனாக
ந�����டா�. உ�க பட��� ச�ைட�கா�� இ��� எ����க�.
ஆனா� ெர�� �ேரா�க� கைத. அதனா� ஒ� ெர�ெவ��''
எ�றா� ���ராம�.

"ெசா���க சா�.''

"ச�ைட� கா��க�� எ� மக��� ���ய��வ� ெகா��க.
அேதமா�� �ய� கா��க��� அவ��� ெகா�ச� ���ய��வ�
ெகா��க. இ�த �னா� �த�... உ�க� மகனாகேவ அவைன
உ�க�ட� ஒ�பைட��ேற�'' எ�ற ���ராம�, தன�ேக உ�ய
பா��� �க� ச�தமாக� ���தா�.

"��சயமா எ� ��ைளேபா� பா�����ேற�'' என நா�� ச�தமாக
���� ம����ைய ெவ�� ப���ேன�.



'இ

வ�தா� வ�ஜயசா�தி!

ள�ேஜா�க�’ பட���� ஒ� �ேராவாக கா����ைக ஒ�ப�த�
ெச�த��, 'இ�த �னா��� இ��� எ� மக� கா����ைக

உ�க மகனாகேவ உ�க��ட ஒ�பைட��ேற�’ எ�� ெசா�ன
���ராம�... "எ�ேபா� பட �ைஜ?'' என� ேக�டா�.
நா� ேத�ைய� ெசா�ன��... "ேத�க�� நா� ஊ���� ஒ�
பட��� ந����ெகா����ேப�. அ����தப�ேய எ�
ஆ��வாத�ைத� ெகா��� ேற�'' எ�றவ� ம�ப��� எ� ைககைள�
����� ெகா�� "���ப�� ெசா�ேற�... எ� மகைன உ�க�ட�
ஒ�பைட��ேற�'' எ�றா�.

"அ�த ந���ைக �� ேபாகா�'' என� ெசா����� வ�ேத�.
ஆனா�...

'இள�ேஜா�க�’ �ைஜ�� ��பாகேவ ஊ���� ஒ� பட���
பட������காக� ேபா���த ���ராம� மாரைட�பா� காலமானா�.
ஒ� ந�ல ந�பைர இழ�த ��க� என��.

கா������� ேஜா�யாக ராதாைவ ஒ�ப�த� ெச�ய ����ேன�.
பார�ராஜா�� அ��க�தாேன ராதா. அதனா� பார�ராஜைவ� ேபா��
பா��ேத�.
"எ�ேனாட பட��� ராதா ந��க��. ��க �பா�� ப�ண��''
எ�ேற�.

அ�ேபா� நா� பார�ராஜா�� பட கைத �வாத� க�� ப�ெக���
வ�ேத�. அதனா� எ��� அவ��� ெரா�பேவ ம����
ம�யாைத�� இ��த�. (இ�ேபா�� எ� �தான ம���
�ைறயாமேலேய இ���றா� பார�ராஜா)





அ�த� சமய� பார�ராஜா�ட� ��ரால��மண�
ப�����ெகா����தா�. (எ��ைடய �த� தயா��பான 'ைபர�'
பட���� ��ராதா� ம�க� ெதாட�பாளராக ப����தா�. ��னா��
'வா��ைக', 'ஜ���க��� காைள', '�ரச�ஹார�' பட�கைள�
தயா��தா� ��ரா ல��மண�.)





"��ரா, � உடேன கைலஞான�ைத �������� ேபா� ராதாேவாட
கா��� வா��� ெகா�'' எ�றா� பார�ராஜா.

அத�ப�ேய ��ரா எ�ைன அைழ��� ெச�� ராதா �ட� எ�
அ�ைம, ெப�ைமகைள அ�ைமயாக எ���� ெசா�� ராதா��
கா��� வா��� ெகா��தா�.

கா���� ராதா  ஆ�ய ஒ� ேஜா�ைய ஒ�ப�த� ெச� தா���ட�.

தயா��பாள� ேகா�நா� என�� ெரா�ப ப��சய மானவ�. அவ� த�
மக� �ேரைஷ அைழ���ெகா�� எ� ஆ���� வ����டா�.
"ேட� �ேர�... அ�யா��ட ஆ��வாத� வா��'' எ�றா�. �ேர�
எ� கா�� �ழ... நா� அவைர ஆ��வ��ேத�.

"கைலஞான� அ�ேண... எ� மக� ந��த 'ப��� ��ப�க�' பட�
பா����களா?''

"பா��ேத�. ெரா�ப ந�லா இ�����. �ேர��, சா�� ���ணா��
ந�லா ந�����தா�க. ைடர�ட�க� பார�-வா� (ச�தானபார�, �.வா�)
இ�வ�� �� பட� இய�� அ�பவ�ப�ட மா�� �ரமாதமா
எ����� தா�க.''

"எ� மக��� ��க உ�க பட��ல ஒ� ேவஷ� ெகா��ேத ஆக��.
'ப��� ��ப�க�' பட����� �ற� ேவற படேம வரைல'' எ�றா�
ேகா�நா�. ந�ப� வ�����யதா��, அ�த ேகர�ட��� �ேர�
ெபா��தமாக இ��ததா�� இ�ெனா� �ேராவாக �ேரைஷ ஓ.ேக.
ெச�ேத�.

இ�ெனா� கதாநாய� ேதைவ.

ந��ைய அைழ���ெகா�� அவ�� தாயா� எ� அ�வலக����
வ�தா�. ந���� அ�மா ம�ைர� கார� எ�பதா� ஊ��பாச�
என��. அேதா�... இள� நாய��� ந�� ச�யாக�� இ��தா�.
அவைரேய அ��க�ப��த உ��ெகா��� அ��� ைவ�ேத�.
ம�நா�...

என� உ�����ரான ந�ப� ��வாச� த� மக�ட� வ�தா�. (நா�
ஒ� �ள� தைலவராக இ��தேபா� அ�ேக ��டாட வ�வா�
��வாச�. அ�த வைக�� என�� ந�பரானவ�. நா� �ள�
தைலவராக இ��த� ப�� ஏ�கனேவ ெசா������ேற� ��வாக.)



"கைலஞான� சா�... எ� மக� �ஜயசா��ைய, மகராச� பார�ராஜா
'க����� ஈர�' பட��� அ��க� ெச�� ைவ�தா�. பட� ச�யாக
ேபாகாத காரண�தா� எ� மக��� ேவற சா�� �ைட�கைல. இ�ப
உ�கைள ��டா என�� ேவற ஆ� இ�ைல''’ என க� கல��னா�
��வாச�.

"ேந�ேத ��க வ����க��டாதா? ந����ற ��� ெபா�ைண ��
ப���ேடேன?'' எ�ேற�.

உடேன ��வாச� எ� ைககைள� ப�� த�யாக அைழ��� ெச��
�ல ���யமான �ஷய�கைள� ெசா�னா�.

"எ�க உற�ன� ���லதா� த�����ேகா�. ஆனா... அவ�களா�
எ�க��� எ�த ஆதர�� இ�ைல. ��ைட ��� நா�க�
ெவ�ேய�� அள��� சதா ேபாரா�ட��, ெந��க��மாக இ���''
என� ெசா�� அ�ேத��டா� ��வாச�.
இைத �ர������ கவ��த எ� மைன� 'இ�த� ெபா�ைணேய
ந��க ைவ�க’ எ�ப�ேபா� ஜாைடயாக� ெசா�னா�. நா�
வரா�டா�� �����த �ஜயசா��ைய அைழ��� ேப�ேன�. இ�த
உலக��ேலேய அ�பா�� ெப� மா�� இ�� தா�. ஆனா� அழகாக
இ��தா�. அவைர ஒ�ப�த� ெச�ேத�.

ம�நா�....

ந��ைய��, அவ�� அ�மாைவ�� ஆள��� வரவைழ�ேத�.

"அ�மா... த�ட��யாத ஒ� ���ைல�� எ�ேனாட ந�ப� மக�
�ஜயசா���� அ�த வா��ைப� தரேவ��யதா���ட�. ஆனா...
நா� உ�க��� ெகா��த வா���ப� ஒ� பட����� ப�� ெர��
பட��� ந���� வா���� ெகா��ேப�''’என சமாதான� ெச�ேத�.

(��� கால��� 'உ���ளவைர உஷா' பட��� ந��ைய
�ேரா�னாக அ��க�ப���னா� �.ஆ�. அத� �ல� ெப�ய
ந�ைகயா���டா� ந��. இ��� �� நா� ெசா�னப� 'ராஜ��’
பட��� நாய�யாக��, 'த�க� ேகா�ைப' பட��� காெம�
கதாநாய�யாக�� ந��ைய ந��க ைவ�ேத�. ந�� ��யாக
இ��த ேபா�� ந���� த�ைக கணவ� ��ைபயா என�காக
�ர�ைதெய��� கா��� ஒ���� ெகா��தா�)



கா����, ராதா, �ேர� ம��� �ஜயசா�� ஆ�ேயா��� இர�டாவ�
படமாக அைம�த� 'இள�ேஜா�க�.' (�ல பட�க�� ந�����தா��,
கதாநாய� அ�த��� �ஜயசா���� இ� இர�டா வ� பட�)

அ�ேபா� இராம.நாராயண�� இய�க��� '�வ�� ம��' பட�
ஓ��ெகா����த ேநர�. அவைர இய��ந ராக ஒ�ப�த�
ெச�வத�காக அவ�� ������ ேபாேன�. நா� கதா��யராக,
தயா��பாளராக �ரபல� எ�பதா�, நா� அவைர அவ�� ��
ேத��ேபா� பா��ேப� என அவ� எ��பா��க��ைல. எ�ைன�
பா��த�� �க� மலர வரேவ�� பட�ைத இய�க ��வ�தா�.

பட ேவைலக��காக ேதனா�ேப�ைட எ�டா�� ேரா��� உ�ள
எ�டா�� ேஹா�ட�� �� ேபா����ேதா�. அ�ேபா�
��மா�கார�க��� அ�தா� ஃைப� �டா� ேஹா�ட� மா��. நா�
சா��ட வ��ேபாெத�லா� ேட�� ��னராக��, ச�ைள யராக��
இ��த ஒ� இைளஞ� எ�ைன ���� வண�� 'என�� பா�ெட�த�
ெத���. ஒ� சா�� ���க�யா' என� ேக�பா�. பல�ைற இ�
நட�ததா�... ஒ�நா�... "ச� � ���� வா�பா'' என� ெசா�����
வ�ேத�. அ�த இைளஞ� வ��, தா� எ�����த பாடைல பா�ேய
கா���தா�.

'அ� ஆ�ப�கா� மகேள... ஆல மர���ேய
நா� ரா�பகலா உ�ைன �ைன�� வா�ேற�

ஏேதா ராக��ல பா����ட பா�ேற�’

"ேட�� ��ன� என �ைன�ேதா�. இவ�ட�� இ�வள� க�பைன
இ��ேக'’என அ�த� பாடைல 'இள� ேஜா�க�' பட��� ேச��ேத�.
பா�� ெசம ��. எ� ரா�� ப� எ� பட�க�� ஒ� ���க�
அ��கமாவா�. அ����ேகா�ைட தவ�ம� இ�த� பட���
க�ஞராக அ��கமானா�.

���� ெவ�ேவகமாக நட��ெகா����த�. கா����-ராதா, �ேர�-
�ஜயசா��... இ�த இ� ேஜா�க�� ேச��� ந���ற கா��கைள
எ���� ேபாெத�லா� �ேர�, ட�� ����� வ�கரா ேஜா� அ���
ம�றவ�கைள ���க ைவ�பா�.



'இ

க�ண�� வ��ட ந�க�க�!

ள�ேஜா�க�’ பட������ேபா�... ட�� ����� வ�கரான
ேஜா� ெசா��வா� �ேர�. இ�த ேஜா�ைக� ேக�� கா������,

�ஜயசா���� வா����� ���பா�க�. ஆனா� ேஜா�ைக
க��ெகா�ளாம� 'தா��� த� ேவைல உ��’ என �ஸ��டாக
இ��பா� ராதா. இ� வா��ைக யாக நட��வ�த�.
ஒ�நா�... இ�த இ� ேஜா�க�� ேச��� ந���ற ���யமான கா��
எ��க ேவ���. �க�ஸ� பா��� ேட���� ேபாயா��. ேகமரா
ஓ��ெகா�����ற�. �ேர� வழ�க� ேபால ைஸல��டாக வ�க�
ேஜா� அ��க... வசன�ைத ������ கா������, �ஜயசா����
���க ஆர������டன�.

இதனா� அ��த ேட���� ெர�யானா� இராம. நாராயண�. ����
அேதேபால ேஜா�, அேதேபால வசன�ைத ������ ���தன�.
இ�ப�ேய ேட� ேம� ேட�  ேபான�. நா� அவ�கைள எ�ச��ேத�.
ஆனா� அ��த��த ேட��க��ேபா�� இேத�ைல.

ஒ�பதாவ� ேட���� ெசாத��னா�க�.

"ஃ��� �ரய�, கால �ரய�, பண �ரய� ஆ�ேத'’ என ேகாப���
உ���ேக ேபா���ேட� நா�.
"ைடர�ட� சா�... இ�த ெர�� �ேராைவ�� பட��� ���
�����க. நாைள�ேக ேவற ெர�� �� �ேரா�கைள� ெகா��
வ�ேற�. நாைள�� ���� வ���கலா�. இ�ேபா ���� ேப�-
அ�'' என� ெசா�� ��� கா�� ஏ� அம��ேத�.



அ����யைட�த �ேர��, கா������ ஓ� வ�� கா�� ��னா�
ைகக�� ��றன�. இ�வ�� க� க��� �� த���ய�.

"ஸா�சா�... ஸா� சா�''’என ெதாட��� ெசா��� ெகா�� ��தா�க�
ேவ� வா��ைத வராம�.

எ� உ�ள� ஒ�ைற உண��த�. "இவ�க� இ�வைர ��
பட������ �����ட ெச�� ��மா உல�� பர�னா�...
அ��த��� இவ�க��� வா���க� �ைட�ப�� �ழ�ப� உ�டா�
இவ�க�� வா��ைக பா���ேம?'
அவ�கைள� பா��ேத�. ப�தாபமாக �����தா�க�.

"கா����... உ� த�ைத எ���ட எ�ன ெசா���� ஊ�����
ேபானா� ெத��மா? 'எ� மகைன உ�க மகனா உ�க��ட
ஒ�பைட���ேட�. அவேனாட எ��கால� உ�க ைகலதா�'� எ�
ைககைள� �������� ெசா�ன ம�ஷ�, ஊ���� ேபா�
இற����டாரடா பா�. அ�த �ைன� இ�ன�� எ�ைன���
��கல. அைதெய�லா� உ���ட ஏ�கனேவ ெசா�� கல�����ேக�.
ஆனா அைத உணராம இ�ப� ����ைள�தனமா நட�����ேய?
தய� ெச�� இ�ேமலாவ� ெதா��ல அ�கைறயா இ�''’எ�ேற�.
கா���� தைலயா��னா�.



"�ேர�... இ�த வா��ைப உன�காக உ�க அ�பா எ� ��ட
ேக�டேபா� ���தான �ட இ��த? �ைழ��ற வ�ைய� பா��பா''
என �ேர���� அ�ைவ� ெச�ேத�.

"ச�... ��க ேபா� ந��ைப� ெதாடரலா�'' எ�ேற�.

அ�� �த� பட����� ����வைர ந�ல ஒ��ைழ� �� ெகா���
பட�ைத ����� ெகா��தா�க� இ�வ��.

'இள�ேஜா�க�’ �த� கா�� தயாரான�. ��ேயாக� த�க���
ேபா��� கா��ேன�. ைடர�ட� �த�� 'ேத�ல�’ பட��� ெசக��
�ேரா�னாக ந��த வச����, அவர� கணவ�� பட� பா��க
வ����தன�. (காமராஜைர ேத�த�� ேதா�க��த ���நக�
��வாச�தா� வச���� கணவ�). பட� ���� ெவ�ேய வ�த
வச����, ��வாச �� 'ெத��� ட��� ைர�ைஸ எ�க���
ெகா�����க’ எ�றா�க�. நா� ெசா�ன �ைல�� உடேன ச�ம���
அ�வா�ஸூ� ெகா��தா�க�.
'இள�ேஜா�க�' பட� ெவ�யா� ��ப� ��ப� ��ட��த�.

பட��� ந��த ஒ�ெவா�வ���� ப�� ப��� ��ய பட�க� ��
ஆன�. ைடர�ட� இராம.நாராயண��ேகா ப�ேனா� பட�க� ��
ஆன�. அ�த அள� தா�க�ைத உ�டா��ய� பட�.

ெத���� 'மா�யா� ெம��ய ம�மக�க�’ எ��ற அ��த���
ைட��� ைவ�� ட��� ெச�� ெவ��ட... அ�ேக�� அபார
ெவ��. 125 நா�க� ஓ�ய�. ஆ��ரா�� �ஜயசா�� �� கவன�
ஏ�ப���ய� இ�த�பட�. �ல வ�ட�க������ ெத����
�ஜயசா�� ந��த ஒ� பட� அவைர ��ப� �டா��யா��ய�.
அ�த�பட� '� ஒ�� �யலான�'’எ�ற ெபய�� த���� ட�
ெச�ய�ப�� ெவ�� ெப�ற�. ேல� ��ப� �டாராக உய��தா�.
'க����� ஈர'மாக’ இ��த �ஜயசா�� 'க�ைக ந�யாக'
ெப��ெக��� ஓ�வைத� பா��� ஒ� தக�பைன�ேபா�
ெப�ம����யைட�ேத�.

இ��ய அள�� �க�ெப�ற �ஜயசா��... ெச�ைன ���ேயா�க��
பட������ இ����ேபா�, த�ெசயலாக நா� அ�த ���ேயா
ப�க� ேபாகேந�� தா�... �ர��� இ��� எ�ைன�
பா�����டா�� ந���� ெகா����பைத அ�ப�ேய ������,



மா���� ேபால ���� ��� ஓ�வ�� எ� இ� கர�கைள��
ப���ெகா�வா�.

"சா�... ��க ந�லா����களா? அ�மா (எ� மைன�)
ந�லா��கா�களா? இ�ப எ�ன பட� எ������� ����க?'' என
�சா��தப�ேய இ��பா�.

�ஜயசா��ைய யா�� 'ேட� ெர� வா�க' என அைழ�க ��யா�.
அவ��� ைக க���தா� ��பா�க�. அ�வள� ெப�ய �டாரா�ேச.

"���� �����மா. � ேபா�மா. எ�லா�� உன�காக
கா����கா�க''எ�ேப�.
"பரவா�ல சா�''என ந�� ெப��த��ட� எ��ட� �சா��தப�ேய
இ��பா�.  நானாக வ��ப�� அவைர "� ���� ேபா�மா'' என
அ��� ைவ�ேப�.

"என�� ஒ� பட� ந���� ெகா��மா'’ என அ�ைற�� நா�
ேக����தா�... ஒ�ற�ல... நா� பட�க� ந���� ெகா��� எ�ைன
ேகா��வரனா����� பா�. ஆனா� அ�த� ���தா� என��
வர��ைலேய.

'இள�ேஜா�க�’ எ��ற ெப�� ெவ��� பட����� �ற� அ�ண�
�வா�ைய ைவ�� '��த�க ச�கரவ���' பட� எ��ேத�. 'ராஜ��'
பட� எ��ேத�. அ�த அ�பவ�கைள� ெசா�வத�� ��
'இள�ேஜா�க�' ெதாட��ைடய ஒ� �ஷய�ைத இ�ேக
ெசா�����ேற�.

'ராஜ��' பட� �ல� நா� ந�ட�ப�� இ��த ேநர���...

�ரா�லா� ேம�தா எ�ற ஒ� இ���கார� 'இள� ேஜா�க�' பட���
கைத உ�ைமைய இ����� ேக�� ஒ� ��ேய�ட� �ல� எ�ைன
அ��னா�.

"இர�� ல�ச�பா�'' �ைல ெசா�ன��... "நாைள ேசாழா ஓ�ட���
வா�க. ேப� ����டலா�'' எ�றா� ��ேய�ட�.
'�... அ�பாடா... ந�ட��� இ���ற இ�த ேநர��� இ�த� பண�
வ�தா� ெத�பாக இ����' எ� ச�ேதாஷ மாக �����ேட�.

ம�நா�... �ரா�லாைல ச���க ேஹா�ட���� ேபாேன�.



'ேந�� ைந�ேட அ�த இ���கார� �ைம கா� ெச�����
ேபா��டாேர' எ�றா� ேஹா�ட� ேபர�.

'கா��� எ��ன� ைக�� எ�டைலேய'� வ���� ேட�. அ�த
�ஷய�ைத�� அ��ட� மற�� ேபா���ேத�.

ஆ� மாத�க� கட�த �ைல��...

'ல�-86’ எ�ெறா� இ��� பட� ெவ�யா� பரபர�பாக
வடஇ��யா�� ஓ��ெகா����த�. ��த�ஷ� �.�.�� பட���
�ல ���ய� கா��க� ஒ�பர�பாவைத த�ெசயலாக� பா��ேத�.
'இள�ேஜா�க�’ ��க� அ�ப�ேய இ��தன. உடேன இ��� பட
ேகஸ� ���� கைட��� ெச�� அ�த� பட ேகஸ� வா��ேன�.
பா��ேத�. ���க ���க 'இள�ேஜா�க�’ பட�ைத கா��ய���
எ�����தா� தயா��பாளா� �ரா�லா� ேம�தா. அ�த ேகஸ�ைட
அ�ேபாைதய ஃ��� ேச�ப� �ர�ெட�� ��தா ��வாச�ட�
ெகா��� நட�தைதெய�லா� ெசா�ேன�.
இ�� ேகஸ�ைட� பா������ உ�ைமைய அ��த ��தா,
பா�ேப���ள ஃ��� ேச�ப� தைலவரான ரா�நா� நகாதா���
ேபா��ல� �பர� ெசா�� 'இள�ேஜா�க�' பட ேகஸ�ைட
பா�ேப��� அ��� ைவ�தா�.

அைத� பா������ �ராைன அைழ�� �சா��தா� ரா�நா� நகாதா.

�ல நா�க�� எ�ைன பா�ேப�� அைழ�தா�க� ��தா �ல�.
என�� த�ைழ� த�ர ேவ� பாைஷ ெத�யா� எ�பதா� இ��
ெத��த எ� ந�பரான வ�� ஊ�ய� ராஜாைவ அைழ���ெகா��
�மான� �ல� பா�ேப ெச�ேற�.



எ

ஏமா�றிய பா�ேப!

ன� 'இள�ேஜா�க�’ பட��� கைதைய எ� அ�
ம���லாம� இ���� எ��த� ச�ப�தமான ப�சாய��
��ைப�� �ரபல இ�� ��ப� �டா� ேத�ஆன���� ����

நட�த�. ேத�ஆன���� த�� �ேர�ஆன��,  �ரபல ந�க��,
கதா��ய��, ைடர�ட�மான ��த��� உட��ற�த சேகாதர�,
�ரா�லா� ேம�தா, ரா�நா� நகாதா ஆ�ேயா� இ��தன�. எ� ந�ப�
ராஜா�ட� நா� அ�ேக ெச�ற�� தயா��பாள� �ரா�, எ� கா��
���� "உ�க அ�ம���லாம உ�க கைதைய படெம��த���
எ�ைன ம����க�'' எ�றா�. நா� அவைர� ��� அைண���
ெகா�� அமரைவ�ேத�.
"கைலஞான�... உ�கைள� ப�� ��தா ��வாச� �ைறய
ெசா����கா�. ��க ெப�ய தயா��பாள�. இ�ேபா ந�ட���
இ����களா�. உ�கேளாட "��த�க ச�கரவ���'’பட� பா�ேப��
��ஸôனேபா� பா��ேத�. இர�� வார� இ�ேக ஓ�ய�. பா���
�ரபல�க�லா� பட� பா����� �வா�ேயாட ந��ைப, அ���
�ைளமா��� அவ� ��த�க� வா��பைத ெரா�பேவ ெந����ேயாட
ர��சா�க. அ�ப� ஒ� படெம��த உ�கைள வா���ேற�. இ�ேபா
இ�த �ஷய���� வ�ேவா�. உ�கைள� ேபாலேவ ந�ட���
இ��த �ரா�லா� ��க கைத�காக ேக�ட ெதாைகைய ெகா��க
��யாம�தா�, '��னா� �����கலா�'� ���� பட�
எ����டா�. உ�க கைதைய ைவ�� எ��க�ப�ட 'ல�-86' பட�
ெப�ய ��. ஆனா�� �ராேனாட பைழய கட��� ��ேயாக�த�க�
இ�த� பட�ைத வா��� ��டதா� இவ� ைக�� ைபசா வரல.
60ஆ�ர� த�றா� �ரா�லா�. ெப�ய மன�ப�� அைத
வா���க��''’எ�றா� பா�ேப ஃ��� ேச�ப� தைலவ� ரா�நா�
நகாதா.



இ���� �ரபலமான ��த��� ெசா�த ஊ� ��ப ேகாண�. அவ��
ெபய� ��சா�. அவ�� மைன� க�க�தா�கார�. அதனா� அவ��
மைன��� ���ப� ெபயரான 'த�’ எ�பைத த� ெபய�ட�
ேச��� '��த�' ஆனா� ��பேகாண� ��சா�. காத� கைத எ��
�க� ெப�ற ��த� ஒ� காத� �ர��ைனயா�தா� ��க�ப��
இற�தா�. ேக.எ�.ேகாபால���ண�� 'சாரதா' இ���பட��� ��த�
ந��தா�. அ�ேபா� ��த� ப�� அ��த தகவ� கைள எ��ட�
ெசா�னா� ேகாபால���ண�. அைத மன�� ைவ�� ��த���
சேகாதர�ட� "சா� உ�க��� த�� ெத���ல'' என� ேக�ேட�.

தைலயா��னா�.

"ெர�� ல�ச���� அ�பதா�ர� ெகா��தா �யா யமா?. �த�லேய
இ�த� ெதாைகதா� த�ேவா�� ெசா����தா நா��, எ� ந�ப��
ஃ�ைள�ல வராம, மா�� வ���ேலேய பா�ேப��� வ����ேபா�''
எ�ேற�.

��த��� சேகாதர� ���த�ட� அைத இ����� ெமா� ெபய����
ெசா�ல... அவ�க�� ���தன�.

எ�ைன� ேபாலேவ �ரா�லா�� கட�� இ��ததா� அவ� ெகா��த
ெதாைகைய வா��� ெகா�� ெச�ைன ����ேன�.



ெபா�வாக என� கைதக�� ந�ச��ர�களாகேவா, அ�ல� �ற �ைற
கைலஞ�களாகேவா ���க�க� அ��கமாவா�க�. அ�த
ெச���ெம��ப�, இ���� எ��க�ப�ட, அதாவ� எ�
அ�ம���லாமேல எ��க�ப�ட என� 'இள�ேஜா�க�' கைத��...
அதாவ� 'ல�-86' பட��� ேகா��தா �ேராவாக அ��கமானா�.
அத� �ற� ெப�ய �ேராவா� எ�.�.யாக�� பத� வ��தா� எ�ப�
����ட�த�க�.

உ�ைமைய� ெசா�வத�� ஒ��ைக ேதைவ��ைல எ�பா�க�.
அ�ப� ஒ� �க�ைவ உ�க�ட� ப���� ெகா�ள �����ேற�.

��ன�பா ேதவ� இற�த�ற�.... ேதவ� ஃ���� ம���
த�டா�தபா� ஃ���� சா��� ேதவ�� மக� த�டபா�
தயா����, ேதவ�� ம�மக� எ�.�யாகராஜ� இய�க��� 'தா���
ச��ய�’, 'அ�ைன ஓ� ஆலய�', 'அ���� நா� அ�ைம’ என
ர�� ��� பட�க�� ந���� ெகா��தா�. அேதேபா�
'தா��லாம� நா��ைல', 'ரா� ல��ம�' பட�க�� கம� ந��தா�.
'தா��லாம� நா��ைல' பட��� ர�� ெக�� ேரா�� ந��தா�.
இ� எ�லாேம ெவ���பட�க�தா�.

இ��ைல�� ஒ�நா� ேதவ�� ம�மக� எ�.�யாக ராஜ� என��
ேபா� ெச�தா�. அவ� எ�ைன "அ�ண�' எ��தா� அைழ�பா�.
ேதவ�� மக� ல����� கணவ� எ�பதா� நா� �யாகராஜைன
ம���ட� 'மா���ைள' எ��தா� அைழ�ேப�.
"ெசா���க மா���ைள.''

"ந�ம க�ெப��� ர�� �� பட�க� ந���� ெகா����டா�.
த�ேபா� அவ��� �ைறய பட�க� க�� ஆ����பதா� "ெகா�ச�
ெவ�� ப���க. கா��� த�ேற�'� ர�� ெசா����கா�.
அவேராட கா��� �ைட���வைர ேவ� �ேராைவ வ�� பட�
எ��க��. அதனா� வழ�க�ேபால ��க ஒ� கைத ப���தர��.
உடேன ��க வர���மா?''என� ேக�ட மா���ைள, "��க��
இ�ேபா ெதாட��� பட� எ������� இ����க. அதனா� உ�க
வச�ைய�� ��க பா����க�க. இ�த ேநர��� உ�க உத�
எ�க���� �ைட�சா... ���ரமா ஒ� பட�ைத
ஆர����டலா�''எ�றா�.



"எ�ன மா���ைள... இ�ப�� ெசா�����க? என�� எ� இ��ேகா,
இ�ைலேயா... ந�� மறவாத உ�ள� இ���. அ�தா� இைறவ�
என��� ெகா��த ெசா��. ேதவர�ண� என��� ெச�த
உத�க��� எ�தைன ெஜ�ம� எ��தா��, அ�தைன ெஜ�ம����
ேதவ�� ���ப��ன��� ந���ைடயவனாக�தா� வா�ேவ�.
இேதா... இ�பேவ �ள���ேட�''என� ெசா����� எ� கா��
�ள��ேன�.

கா�� ேபா��ெகா������ேபா� மா���ைள �யாகராஜ�� �ற�த
�ணா�சய�க� எ� �ைன��� வ�தன.

பல ��ப� �� பட�கைள இய��யவ� மா���ைள. ஆனா��
அவ�ட� க�வ� �ைடயா�. ���த �க��ட ேனேய ேப�வா�. வர��
�� ஒ�வா��ைத�ட ேபசமா�டா�. எ�த ெக�ட பழ�க�க��
இ�லாத ஒ��க�ல�. ���பாக கைதையேயா, கா��ையேயா
ந�ைகக�ட� �ள��� ேப��ேபா��ட ��ச �பாவ��ட�, ச��
எ�ட ��ேற ேப�வா�. ேதவ�ட� ேப��ேபா� தைல���ேத
ேப�வா�. 'ேதவ���� �ைட�த வர��ரசாத�தா� மா���ைள' எ��
ெசா�னா� அ� ெரா�பேவ ெபா����.

மா���ைளதா� அ�ப�ெய�றா�... அவ��� மைன�யாக �ைட�த
ேதவ�� மக� ல���... மா���ைள��� �ைட�த வர��ரசாத�தா�.
மா���ைள ெசா���� ம�ேப�� இ��கா� அவ�ட�. மா���ைள
எ�ன ெசா�னா�� 'ச��க... ச��க... அ�ப�ேய ெச�ேற��க'
எ�பா�. ல��� அ�றாட� ெசா��� ப�ப�� ம��ர� இ�தா�.
����� �ற ஆ�க� வ�தா�, கத� மைற�� ��றப�தா�
ேப�வா�. அ�� கா��வ���, இர�க ��தைன��� ேதவைர�
ேபாலேவ இ��பா�. ‘கணவ�-மைன� எ�றா� இ�ப��தா�
வாழேவ���’ எ�பத�ேக�ப வா���கா��பவ�க� இ�த த�ப�.
இைதெய�லா� �ைன��� பா����ேபா�... ேதவ� அ�ண�
���ப���� எ� வா�நா� ���க ெதா�� ெச��ெகா�ேட இ��க
ேவ��� எ�� ேபராைச�ப��ேற�.

மா���ைளைய� ச���ேத�. மா.ரா, �யவ� ஆ�ேயா�� அ�ேக
இ��தா�க�.

"மா���ைள... உடேன கைத ெர�ப�� பட� ப�ண ��னா ஒ�
ஐ�யா இ���. நா� 'ஃைப�ேம� ஆ��'� ஒ� இ���� பட�



பா��ேத�. அத இ���ேரஷனா வ������, ந�ம த�� க��ச���
ஏ�த மா�� கைத ப��னா� ��ப� �� அ��க லா�'' எ�ேற�.

�யவ� வழ�க�ேபால எ�ைன� ��ட� ெச�தா�... "ஓ�... த�ேழ
ச�யா ப��காத ��... எ�பேவா� இ���� பட� பா����? எ�ப�
கைதைய ���������?'' எ�றா�.

இதனா� என�� ேராஷ� வ�த�. �லாவா�யாக அ�த கைதைய�
ெசா�ேன�.

ைகத�� வரேவ�ற மா���ைள "அ�ேண... உடேன இ�த� கைதைய
ப��ேவா�''எ�றா�.
�யவ�, மா.ரா, ம��� நா�� ேச��� இர� பகலாக கைதைய தயா�
ெச�� ���ேதா�. �ம�, ச�தா, கரா�ேத ம�, ரா��, ெஜ�ச�க�,
ேக.ஆ�.�ஜயா உ���ட ந�ச��ர�க� ஒ�ப�த� ெச�ய�ப�டா�க�.
ஆ��ல� பட�க��� இைணயான ெலாேகஷ� ேவதார�ய���
�ைட�த�. அ�ேக பட����� �வ��ய�. இ�த� பட�ைத
மா���ைள ெரா�பேவ ஈ�பா�கா�� இய��னா�. அத�� ���ய
காரண�... எ�ேபா� பா��தா�� ��க�கைள�� அ�ல� ப��
கைதகைள�� அ�ல� இர�ைட�� ேச���� பட� இய���
வா���கேள மா���ைள�� �ைட�த�. இ�த� கைத மா���ைள��
ேட����� இ��ததா� உ�சாகமாக, க�� உைழ��ட� பட�ைத
இய��னா�. ேதவ�� மக� த�டபா� தயா���� ெவ�யா� பட�
��ப� ��ப� �� அ��த�. அ�த�பட�... 'அ�சாத ெந�ச�க�.'

அ���... ேக.பா�யரா� கைத வசன��� 'ெபா��� பா��க�
ேபாேற�' பட� எ��க�ப�ட�. இ��� ெவ���படேம. இ�த இ�
பட�கைள�� �டேவ இ��� ����� ெகா��த ம��ேவா�, என�
பட�தயா���� கவன� ெச��� வ�ேத�.



�

ேசாதைன ேம�
ேசாதைன!

ேட உலக� எ�� வா�பவ� ��ன�ப ேதவ�� மக��, ைடர�ட�
எ�.�யாகராஜ�� மைன��மான ல���. ஆனா� ேதவைர�

ேபா� இர�க �பாவ� ெகா�டவ�. அ�பாைவ� பா��க �ற ஆ�க�
����� வ�தா� கத� மைற�� ��றப�தா� வரேவ�பா�.
அ�ப��ப�ட அ�� மக� ஒ�நா�... க����, க�பைல�மாக
எ�ைன� பா��க, எ� ����� வ�தா�. எ�ைன� பா��த��
"அ�ேண...'' என கத�யப� ேத��� ேத�� அ�தா�. என��
அ����யாக இ��த�.
'ேதவ�� மக�தானா இவ�?. ������யாக, அேதசமய� ெச�லமாக
வள��த மக� இ�ப� பரம ஏைழயா� வ�� கத�� கத�
அ��றாேள... இ�த அ�� மக�' என �ழ�பமாக அவைர�
பா��ேத�. அவ�� அ�ைக எ� இதய�ைதேய ��� �றா����ட�.
ல����� ேகால�ைத� பா��� எ� மைன��� அழ ஆர����
��டா�.

"ல���... ல���... எ�ன�மா இ�?'' என த�த��த �ர��
ேக�ேட�.

ெவ� ெவ��த�ேபா� ேம�� கத�ய ல��� "அ�ேண... எ�
மக��� அெர�� வார�� வ����டத�ேண. உடேன ஒ�
ல�ச�வா க�ட��ேண'' எ�றா�. ெதாட��� ேபச வாேய வராம�
��� அழ... என��� அ�ைக வ����ட�. இ�����
க���ப���� ெகா�� "எ�னா���மா? �பர� ெசா���மா'' எ��
ெக��� ேக�ேட�.





�யாகராஜ�-ல��� த�ப��� ஒேர மக� ேவ���க�, ��மா
அ�லாத ஒ� ெதா�� ெச�� வ�தா�. அ�� �க�ெப�ய ந�ட�
வ����ட�. எ�ப� ேதவ�� மக� த�டபா� ெப�� ந�ட� ��
எ�லாவ�ைற�� இழ�தாேரா... அேத மா��, மா���ைள
�யாகராஜ�� ��, �ல� அைன�ைத�� இழ����டா�. கட���
ேம� கட�. வ��ேயா ��க�டாம� �ர��ய������ற�. நக��
ஒ���� �ற��� ஒ� ��ய வாடைக ���� �� ���தா�க�.
ெதா�� �ர��ைன காரணமாக இ�ேபா� அெர�� வார�� வைர
வ����பைத உ����ெகா�ேட�.



"நாைல�� இட��ல �ர�� நா�பதா�ர� ெர� ப�� யா���ேண.
இ��� அ�பதா�ர� ேதைவ�ப��. எ�க ேபாற�? எ�ன ெச�ற�?
ஒ��� ��யல�ேண...''
"அ�மா ல���... அழாத�மா. �த�ல � உ�கா��மா. நா�
இ��ேக�. எ�பா�ப�டாவ� பண� �ர��� த�ேற�. எ����



கவைல�படாத�மா. �த�ல இ�த �ைய� சா���'' எ�ேற�.

� த�ளைர ைக�� வா��ய ல��� அைத சா���� �ைல��
இ�ைல.

"நா�தா� பா�����ேற�� ெசா���ேடேன�மா. ைத�யமா இ�. �
உடேன ������ ேபா. மா���ைளைய உடேன அ��� ைவ�மா''
எ�ேற�.

'அ�ேண... உ�கைள ந�� நா� ேபாகலாமா?' எ�ப�ேபா�
க��ராேலேய ேக�� எ���னா�.
அைத� ����ெகா�ட நா� "ந���மா. நா� ஏ�பா� ெச�ேற�'' என
ல���ைய அ���ைவ�ேத�. அவ� ேபான �ற� இ���ேபா�
உ�கா�����ேட�.

'க�ட�� வ�தவ�க��ெக�லா� வா�வா� வழ�� னாேர ேதவ�.
வ���� வா�� எ�தைனேயா ேகா�� க��� ���ப� ெச�தாேர.
அவ�ைடய மக��� இ�வள� க�ட�ைத ெகா�����டாேய
��கா' என அர��யப� கத� அ�ேத� நா�.

��� ேநர��� மா���ைள �யாகராஜ� வ�தா�.

அவைர வரேவ�� அமர ைவ����� �ேராைவ� �ற�ேத�. அ��
��பதா�ர� �பா� பண� இ��த�. அ�ப�ேய எ���
மா���ைள�� ைக�� ெகா�� ேத�.

'மா���ைள... இைத வ���க�க. இ�ேபா நா� ஒ��தைர� பா��க�
ேபாேற�. ��க�� எ��ட வர��' எ�றப� அவைர கா��
அைழ��� ெகா�� ைடர�ட� �.வா��� ����� வ�ேத�.
மா���ைளைய கா�ேலேய உ�கார ைவ����� நா� ம��� உ�ேள
ேபாேன�.

"வா�.. உடேன ��பதா�ர� �பா� அவசரமாக ேதைவ� ப��ற�''
எ�ேற�.
ம�ேப���லாம� எ���வ�� எ��ட� ெகா��தா�.

"எ��� இ�த ��பதா�ர�� ேக�கைலேய?''

"நா� ஏ� ேக�க��? ‘அவசர�’ எ�� ெசா���க�. உ�க���
இ�லாத பணமா? எ�தைன பட���� ��க� எ�ேனா�



உைழ�������க�. உ�க���� ெச�யா ��டா� எ�ப�?'' எ�றா�
வா�.

உடேன நா� ெவ�ேய, கா���� கா����த மா��� ைளைய
அைழ�� வ�ேத�. வா�, ைக��� வரேவ�� அமரைவ�தா�.
பண��� அவசர� ேதைவ�கான காரண�கைள நா� வா��ட�
ெசா�ேன�. "உ�க��� �ரம� ெகா����ேட�'' என வா��ட�
ெசா�னா� மா���ைள.

க�கல��யப�ேய "சா�... உ�க��� உத� ெச�ய நா� ����
வ����க��. எ� த�ைத ேம�-அ�ேம� �தா�பர�, ேதவ� தயா��த
எ�லா எ�.�.ஆ�. பட�க���, எ�.�.ஆ��� ேம�-அ� ேபா�டவ�.
அத�காக ேதவ�ட� எ� அ�பா வா��ய பண�தா� இ�த ����
ஒ�ெவா� ெச�க�க�லாக�� இ���'' என மன��க� ெசா�னா�
வா�.

அவ�ட� �ைடெப���ெகா�� வ�ேதா�.
எ�ப�ேயா... ேதவ�� மக� ���ப���� வ�த அ�ைறய ஆப��
���ய�. 

��ெபா� சமய�....

��ெரன ஒ�நா�... மா���ைள �யாகராஜ� எ� ����� வ�தா�.

"எ�ன மா���ைள... ஒ� மா�� ேசாகமா வ���� ��கேள?''

"அ�ேண... எ�னால ���ப�ைத நக��த ��யல�ேண...''

"எ�ன ெச�யலா� மா���ைள?''
"ர��ைய� பா��க��. அவ��� �ரம� ெகா�� �ற மா��
இ��க� �டா�. அேத சமய� பா���� தா� ஆக��. அ���
ஏதாவ� ஒ� வ� ெசா��� க�ேண.''

"என�ெகா� ேயாசைன ெத�ப��.''

"ெசா���க�ேண'' எ�றா� ஆ�வமாக.

"ர��ேயாட ��ன�ெபா�� ெசௗ�த�யா��� ��மண�
�������. க�யாண வரேவ�� நட�க� ேபா��. வரேவ�� �ழா��
ெப�ய, ெப�ய ஆ� கெள�லா� கல����வா�க. அவ�கைள ���



ப�ற��காக ர�� ேமைட��தா� இ��பா�. ேவற எ�ேக��
நகரமா�டா�. அ�த ச�த��ப�ைத நாம ஏ� பய�ப����க� �டா�?''

"ஏ�ேண... அ�த இட��ல நாம வா���� ெசா�ல� தா� ����.
�ேட�ல ேபா�...'' என மா���ைள தய��னா�.

"வா��ைத� ெசா��ேவா�. ெசா���ேபாேத... ர�� காேதாரமா ந�ம
வ�ைமைய�� ெசா��ரலா� மா���ைள. ேவற வ���ைல.''

மா���ைள தய�க� கா�� ேயா��தா�.
"நா� ெசா�றப� ெச��க மா���ைள. எ�லா� ந�ல ப�யா
நட���.''

"எ�ப��ேண?''

"��க, உ�க மைன� ல���, உ�க மக� ��ேப�� உ�க கா�ல
வா�க. நா� எ� கா�ல வ�ேற�. �ஷ�ஸ��� நாம த��த�யா
ேபாற மா�� அ�க ேபா�ர��. ேபான��, ர�� �ேட�ல
இ����ேபா�... ���க ���� �ேட�ல ஏ�, ��க �� ேப��
'டபா�'� அவ� ��னால ����க. அ� ேபா��. நா� �ர��ல
�����ேற�'' எ�ேற�.

மா���ைள�� ம����. இ��தா��... "இ�ப�� ேபாகலாமா�ேண''
எ�றா�.

"ேபாேய ஆக��. ஏ�னா... வ��தவ� நம���தா�. ர����ற
டா�ட���ட ேபாேய ஆக��. இ�ேல�னா வ� �ரா�'' என
அ��தமாக� ெசா�ேன�.

"அ�ப�ேய ெச�யலா�'' என ���தப� மா���ைள �ைட ெப�றா�.
��ட��டப� க�யாண வரேவ����� ெச�ேறா�.

நா�க� ேபான ேநர�... மணம�க�� அ��� ���, வா��த
வ�தவ�கைள ����� ம�யாைத ெச�� ெகா����தா� ர��.

'அ�ைமயான ச�த��ப�. இைத ந�வ �ட��டா�’ என ���
ெச�ேத�.

மணம�கைள வா��த ��ட� �ர�� �����த�. இ�த வ�ைச��
���ேபாவ� சா��ய�படா� எ�பதா� "த���க... த���க...
வ����க'' என ச�த��டப�ேய ��� ேப�கைள��



த���ெகா�ேட ��ேன�ேன�. �ைட�த ேக��� �ைழ��
அவ�கைள ேமைட�� ஏ����ேட�.

ேவகமாக ேபான ல��� ர�� �� ��� "அ�ேண...'' எ�றப�
ைகெய���� ����டா�.

ர���� அ���� ேம� அ����.

ல����� ���ய ைககைள த� ைககளா� இ����
�����ெகா�� "எ�ன�மா... எ�ன�மா'' எ�றப� ல����� ஒ��
உல��த இ� க�ன�கைள�� த� இ� ைககளா� தா���ெகா��
"மகாரா�யா�ட� இ��த �... இ�ப� உ���ைல��
வ�����ேய�மா...'' எ�றா� ர��.
அ�ேபா� ர���� க�க�� க��� ���� ெகா�ட�.



ர

க� கல�கிய ரஜின�!

���� இைளய மக� ெசௗ�த�யா ��மண வரேவ�� ேமைட��
ேதவ�� மக� ல��� த� ���ப��ன�ட� ர�� �� ேபா�
��றா�.

"அ�ேண...'' என ல��� அைழ�தப� ைககைள� ��ப, ல�����
���ய ைககைள இ�க� ப���ெகா�ட ர�� "எ�ன�மா இ�?
மகாரா� மா�� இ��த ெபா��... இ�ப� உ���ைல��
����ேய�மா'' எ�றப� ல����� ஒ��ய க�ன�கைள த�
ைகக�� தா��� ெகா�டா�. அ�ேபா� ர���� க�க�� க���
���� ெகா�ட�.

ல����� கல��ய க�க�ட� ���தப� ர���� �க�ைதேய
பா����ெகா�� ��றா�.

மக�� ��மண வரேவ�� ேமைட எ�பதா� க��ைர
க���ப���� ெகா�டா� ர��. ஆனா�� ��ய��ைல. அவ��
க��ேராைல �� இர�� ெசா�� க��� உ��ட�. உடேன ல���
அ�க... ல����� உ�ச�தைலைய பாச��ட� தட�� ெகா��த
ர��யா� "எ�ன�மா?...'' எ�பைத�த�ர ேவெற���
ேபச��ய��ைல.

இைத� பா��� ல����� கணவ� �யாகராஜ�� அ����டா�.
"அ�ேண... உ�கைள� பா��க வ�ேத�'' என ல��� ெசா�ல...

"நாைள�� � ராகேவ��ரா ம�டப���� வ�ற�மா. ஓ.ேக.யா? அ�ப
நாம...'' என ர�� ெசா�ல... ல��� தைலயா��னா�. ல�����
ைககைள� ப��� ெகா�ட ர��யா� ைககைள �ட மன��ைல.
இ�வ�� ெரா�ப எேமாஷனலாக, பாச��� உ�சக�ட� ��
இ��தா�க�.



அ�த சமய� மணம�கைள வா��த ஒ� �ரபல� வர... ம�டப���
பரபர�� �ல�ய�. அைத� கவ��த ர��, ல����� க��ைர�
�ைட����� "நாைள�� வா�மா'' என அ���ைவ�தா�.

�வ�� �ேழ இற�க... நா� அவ�கைள அைழ��� ெகா��
ெவ�ேய வ�ேத�.

"அ�ேண... ��க ர��ைய� பா��கைலயா?'' என ேக�டா�
மா���ைள �யாகராஜ�.

"மணம�க��� �ர இ��ேத எ� ஆ��வாத�ைத த����ேட�.
ர��ைய நா� எ�ப ேவ��னா�� பா����கலா� மா���ைள''
என� ெசா��யப� கா� ���த���� வ�ேதா�.
"ல���... எ�ன�மா ெசா�னா� ர��?''



"நாைள�� ராகேவ��ரா ம�டப���� வர� ெசா�� ��கா��ேண.
எ�ன �ேமாசன� �ைட����� பா��கலா�ேண. ��க ெச�ச
உத�ைய மற�க ��யா ��ேண'' எ�றப� எ� கா�� �ழ வ�தா�
ல���. நா� அவைர� த��� "கவல�படாத ல���... க���ப
ர�� ந�ல உத� ெச�வா�'' எ�ேற�.

அ����� அவரவ� கா�க�� ����ேனா�.

ம�நா�...

ல��� த� ���ப��ட� ர��ைய ச���தா�. ஒ� ெதாைக
ெகா��� உத�ய ர�� "உ�க ���ப���� க���பா ஒ� பட�
ப��� த�ேற�. ைத�யமா இ��க. இைத த�டபா��ட��
ெசா���க'' என� ெசா�� அ��� ைவ�����றா� ர��.
ர�� பட� ப��� த�வதாக� ெசா�னைதய��� எ�ைன ெதாட��
ெகா�ட த�டபா�,  "எ���ட�� ர�� சா� ஒ��ைற
ெசா����தா�. பா��ேபா�... எ�லா� அ�த ��க� ெசய�தா�''
எ�றா�.

வற�ட ��, வா� மைழைய எ��பா���� ெகா����ப�ேபா�,
இவ�க�� வா��ைக வள� ெபற, ர���� க�ைண மைழ ெபா���
எ�� ந���ைக�ட� எ��பா��� ஏ�� இ���றா�க�.

'ைபர�' பட��� நா� ைடர�டராக அ��க�ப���ய எ�.பா�க���
ெகா��க ேவ��ய ச�பள�ைத �ைற�ப� ெகா��தேபா�� ஒ�
ந���ட ெசா�லாம� ேபா���டா�. நா� அைத ெப�தாக
எ����ெகா�ள��ைல. 'ைபர�' பட��� எ�.எ�.� . ஏ�யா
��ேயாக�த� பா�ஷாபா� ந�றாக ச�பா��தா�. ‘�� பட
ைடர�ட�’ எ��ற �டா� ேவ�� பா�க��� உ�டானதா� பா�ஷா
பா�� ஃைபனா��� '�ல�’ பட�ைத தயா��� இய��னா� பா�க�.
ந�ைக லதா�� த�� ரா��மா��, ரா�கா�� ந��தன�. இ�த�
பட��� �ைஜ�� பா�க� எ�ைன அைழ�க��ைல.

'�ல�’ பட� ெவ�� ெப�ற�. அ��� '����க� ���த�படலா�'
பட�ைத இய��� தயா��தா�. ஆனா� பட� ெவ�யாக��ைல.

இ�த காலக�ட��� நா� ஆ� பட�கைள� தயா��� ��� ஏழாவ�
படமாக ‘ப�க�����’ ேராஜா'ைவ இய��� தயா��க ���
ெச�ேத�. இ��� ட�� �ேரா ச�ெஜ��. கா����, ராதா ேஜா�ைய



ஒ�ப�த� ெச����� கா�� வ��ெகா����ேத�. அ�ேபா�
பா�க� ேவகாத ெவ��� நட�� வ��ெகா����தா�. என��
ப�ெரன ஆ���ட�. காைர ������� இற�� எ���ற� ஓ�
"எ�ன பா�க�?'' என� ேக�� அவ�� ைககைள� ப��ேன�.

ஊடலா� ��ட நா�க� ������த கணவ�-மைன� ��னா� எ�ப�
ம������ க��� த���ேமா... அ�ப� உண���வச�ப�டா�.
"வா�க... ஆ��ல ேபா� ேபசலா�'' எ�றா�. கா�� அவ��
அ�வலக� வ�ேதா�.

"எ�ப�ேயா பண� �ர�� '����க� ���த�படலா�' பட�ைத
�����ேட�. 'பட� ந�லா இ���. ஆனா ஏேதா ஒ��
�ைற��'� ��ேயாக�த�க� ெசா�றா�க. அதனா� �யாபார�
ஆகைல. ேக.பா�யரா� சா� �ட பட�ைத� பா����� 'ஏேதா
�ைற���'தா� ெசா�னா�. எ�னா�� என��� ��படல''’எ�றா�.

"ஒ�� ெச�ய ���மா பா�க�?''
"ெசா���க... ெச�ேற�.''

"எ�ேனாட க�ெப� இ�ேபா ந�ல வள���யைட� ����. நா�
தயா��� இய�க ��ட�����க 'ப�க�� ��� ேராஜா'ைவ ��க
ைடர�� ப�றதா நாைள�ேக �ள�பர�ப���ேற�. எ�
க�ெப����, என��� இ��க ஏேதா ெகா�ச� �டா� ேவ��ைவ
வ�� உ�க பட� �யாபார� ஆ�ற��� வா��� இ���'' எ�ேற�.

பா�க� எ� ைககைள� ���� ����னா�.

ம�நா�... அேதேபா� �ள�பர� ெச�ேத�.

'����க� ���த�படலா�' பட��� �ைறைய க�� ���க பட�
ேபா��� கா���க� ெசா�ேன�. அத�ப� ெசனடா� ேரா��� உ�ள
மேனாரமா�� ���� �ேய�ட�� நா��, பா�க�� ��நாத�
�த�� ம��� பட� பா��ேதா�.

பட� பா��� ���த��...  "இ�த� கைத�� ெப�ய ஓ�ைட இ���
பா�க�''எ�ேற�.
"��. என��� அ� ேதா��''எ�றா� �த�.

"ஸô� சா�. ��க இ��பைத மற���ேட�. ��க ெசா���க சா�. நா�
ஏதாவ� ��டா�தனமா உளற� ேபாேற�.''



"இ�ல கைலஞான�. �ைற இ���� ெத���. அைத எ�ப�
ச�ெச�ய��� நா� இ�ேமதா� ேயா��க��. உ�களால �ைறைய
ெசா�ல ���மா?''

"ெசா�ேற� சா�...?''

�வ�மா�, அவ�� மைன� மனேநா� பா��த அ��கா.
காமெவ�யனாக ச�யரா�, அவ�� மைன� ச�யகலா. இ� ���ப��
ஒேர கா�ப��� ��க�� வ���றா�க�. மைன� எ�வளேவா
க����� ���தாத ச�யரா�, ஒ� நா� மனநல��லாத அ��காைவ
க�ப��க �யல... ச�யகலா த���� ச�யரா� ேகளாததா� வாைள
எ��� கணவைனேய ெகாைல ெச��றா�. �ற� பத�டமா� எ���
ெத�யாத� ேபா� த� ������ ேபா��ட... �வ��மா� வ��றா�.
த� மைன�தா� ெகாைலகா� என �ைன�� பத�டமாக...
'ைப��ய�கா� எ� ��ஷைன ெகா���டாேள' என’ ச�யகலா
நாடக� ேபாட... அவைள சமாதான�ப��� ச�யரா�� உடைல கா��
ெகா��ேபா� மைல�� உ������றா� �வ��மா�. இ�த� ெகாைல
ப�� �வ��மா� ஒ� �ற��, ேபா�� ஒ� �ற�� த��த�யாக
��ப�ய... �� �ைட��ற� �வ��மா���. ச�யகலாைவ �ர���
ேக�க... 'உ� மைன� க�ைப� கா�பா�ற� தா� ெகாைல ெச�ேத�’
என ச�யகலா ெசா�ல... �வ��மா��� ச�யகலா �� ப�தாப�.
மைற����� ேக�ட ேபா�� ச�யகலாைவ ைக� ெச��ற�. இ�
தா� கைத.

"மனநல��லாத ஒ� ெப��� க�ைப� கா�பா�ற த� கணவைனேய
ெகாைல ெச�தவ� �க� �ற�த ேகர�ட�. அ�ப��ப�டவ�
ெகாைல�ப��� அ�த� ���ப� �ரம�ப�வைத பா����
ெகா����க மா�டா�. அவ��� க� ெத�யாத, வா� ேபச��யாத
ஒ� ஐ�� வய� ெப� �ழ�ைத இ��பதா� அவைள
வள��கேவ��ய தா�ைம உணா����� உ�ைமைய மைற�தா�...
என லா�� இ��தா� ச�யாக இ����'' எ�ேற�. �த� இைத
வரேவ�றா�. அத�ப� பா�க� �-�� ப�� நா� ெசா�ன
கா��ைய படமா��னா�.



நா

�த�� �ண��ச�!

� ெசா�ன ���த�கைள �-�� ெச�� பட��� இைண�தா�
ைடர�ட� எ�.பா�க�. இ����� '����க� ���த�படலா�’

பட� �யாபார� ஆவ�� ம�த �ைலேய ���த�. கா����-ராதா
ந��க, பா�க� இய�க���, என� தயா���� 'ப�க����� ேராஜா’
பட���காக ��வன�த�ர� ேகாவள� ப���� ஒ� பாட� கா��ைய
எ������ நா�, பா�க�, கா���� �வ�� ர��� ெச�ைன��
வ��ெகா����ேதா�.
"சா�... ஒ� ��ன ெர�ெவ��'' எ�ற கா���� "" 'இள�ேஜா�க�’
மா��ேய இ�த� பட���� இர�� �ேரா� ெசா���க. அ�த�
பட��� ந��ச �ேரைஷேய இ�த� பட����� ேபாட� ேபாறதா
ெசா���க. இ� எ�க அ�மா��� ெத���... ேஹா�ட�ல நா�
இ��த�ேபா ேபா� ப��னா�க சா�. "���� �ேரா சா��
உன�� �ைறய வ�������. அதனால கைலஞான� சா���ட
ெசா��, இ�த� பட��� கைதைய ���� �ேரா ச�ெஜ��டா மா�த�
ெசா��'� அ�மா ெசா�னா�க சா�. ���... என�� த��த மா��
கைதைய மா���க சா�'' எ�றா�.

ேகாபமான பா�க� "எ�னா ேம� ெசா�ற? ஒ� ஸா� ��
ப��யா��. �ைற�ய ெசல� ப��யா��. இ�ப� ேபா� கைதைய
மா���னா எ�ப� ����?'' எ�றா�.

உடேன நா� பா�கைர� பா��� க� ஜாைட கா�����, "உ�
���ப�ப�ேய ெச�யலா��பா. � ேபா� உ� ெப��ல ப�'' என
கா����ைக அ��� ைவ�ேத�.





பா�க� எ�ைன ேகாபமாக� பா��தா�.

"சா�... 'இள�ேஜா�க�’ ��ஸூ��� ��னா� கா������� ப���
பட� �� ஆ�����. ைபய� ெரா�ப ��. ந�ம ெர�� ேப����
ெத�யாத கைதயா? ��� கைத ஒ�� ெர� ப��ேவா�'' என
அவைர சமாதான�ப���ேன�.





ஓ�� ர��ேலேய ஒ� கைதைய ெர� ெச�ேதா�. ஆனா� �த��
இ��த கைத�� ெட�� இ�த� கைத�� �ைட�க��ைல. இ�����
'������ேபா� ச� ப��டலா�’ என சமாதன�
ப����ெகா�ேடா�.

ஒ��ற� தன� '����க� ���த�படலா�’ �யாபார மாகாத
கவைலைய மன�� ைவ���ெகா�ேட, �யாபார���கான
ேவைலகைள��, என� 'ப�க�� ��� ேராஜா' பட����ைப�� மா�
மா�� ெச�தா� பா�க�. 02-09-1982-� 'ப�க�� ��� ேராஜா' ���.
க��யான மா���� பா� ஆன�. 09-10-1982-� '����க�
���த�படலா�’ ���. 25 வார�க� ஓ� ெவ���ெகா� நா��ய�.

இ�ப��ப�ட �ழ�� த� ��ய� பா�க�� ஆ�ஸூ�� �த�
அ��க� வ�வா�. நா�� அ��க� அ�� ெச�ேவ�. இதனா�
�த�ட� �க�க ெந���� பழ�� பா��ய� என��� �ைட�த�.

1991 காலக�ட���... ��ரைம �ேராவாக அ��க� ப���
(�ேரா�� ேரா��) ‘த����ேட� எ�ைன' பட�ைத இய���
தயா�����தா� �த�. ��� ‘����க� ���த�படலா�’ பட����
நா� ஆேலாசைன ெசா�னைத பா�����த �த� "எ� பட�ைத�
பா������ �ைற �ைறகைள ஓபனா ெசா���க கைலஞான�''
எ�றா�.



அத�ப� ேமனா ���� �ேய�ட�� ஏ�பா� ெச�தா�. நா��,
பா�க�� பட� பா��ேதா�.

"ஏ� சா�... இ�த� பட�ைத எ����க? இ� உ�க பா�
இ�ைலேய?'' எ�ேற� �த�ட�.

"ஒ� ��மா எ��தாள��� ஒேர பா� எ�ப� �ைடயா�. எ�த
பா��� ேவ��மானா�� எ�� எ��கலா�. ெசா�ல�ப�� �த�
�ைவயாக இ��தா� அ�� ஓ�ைடக� ெத�யா�. �ைவ��லா��டா�
எ�ேப��ப�ட கைத�� அ�ப�����. இ� எ� அ�பவ���
நா�க�ட� கைலஞான�. என�� இ�த பட� �� ட�� இ���.
இ��தா�� ���� ெவ��ட�ேபாேற�'' எ�� ெசா��� ���தா�
�த�.

பட� ெவ�யான�. ��ப� ஃ�ளா�.
�லநா�க� க��� பா�க� ஆ��� �த� இ��த சமய� நா��
அ�ேக ேபாேன�.

"சா�, பட� ச�யா ேபாகைல� ேக���ப�ேட�...'' என நா� ெசா��
���பத���... "ச�யா ேபாகைலயா? ெரா�ப�� ச�யா� ேபாகைல''
என ேவதைன�ட� ���தா�. �ற� பா�க�ட� ���� "எ�லா
�ேய�ட�ல இ���� ேபா�ப�� 'சா� பட� ெபா��ைய ைவ�க
இட��ைல. எ������ ேபா�க'� ெசா�றா�க. எ�ன ெச�யலா�
பா�க�?'' என� ேக�டா�.

"அைதெய�லா� �ேய�ட� �ேய�டரா ேபா� எ��க ��னா �ைறய
ெசலவா��. அ��� ம�ப� வ���� பண� வா�க�மா?. அ�ப�ேய
�����க’சா�'' எ�றா� பா�க�.

எ�த அைச���லாம� அ�ப�ேய உ�கா�����தா� �த�. நா�
�தைரேய இைம�காம� பா����ெகா�� ��ேத�.

"த��நா��ேலேய 'அ�வா�� தா�' என�ப�� ��ேபா�கான
பட�கைள �த�� எ��தவ� �த�. ம�க�ட� ெப�� ெச�வா���
ெப�ற இய��ந�. அவ� பட�கைள� பா��� அவ� பா��� கைத
எ��, பட� எ��தா�க� பல�. அ�� நா�� ஒ�வ�. அ�ப��ப�ட
ைடர�ட��� இ�ப� ஒ� க�யா? நாென�லா� இ�ேம எ�ன ஆக�
ேபா�ேறேனா?'’என க�கல��� ேபாேன�.



ம�த வா��� ஏ�ற�தா��க��� �ரபல�க�ட ����தா� பாட�
ெபறேவ��� எ�ப��ைல. சாதாரண ம�த�க�ட�� அ�த� பாட�
�ைட���.

உதாரண����� ெசா�ல ேவ��மானா�...

1965-� ெச�ைன ைமலா��� கார��வர� ேகா�� ெத��� 40-ஆ�
ந�ப� கா�ப��� ���� மாத� ப�� �பா� வாடைக�� ஒ�
ஒ�ைற அைற�� ���ப��ட� �����ேத�. அ�த ����
உ�ைமயாள� ெபா�ன�பல�, மா�பல��� �����தா�.  மாதா மாத�
ஒ� �����ட ேத��� காைல 7 ம��� இ�� வ�� வாடைக
வ���பா�. ெமா�த வாடைக மாத� 130 �பா�. இைத வா���தா�
அவ� ���ப� ெசல� ெச�� வ�தா�. நா� ப�� �பா� வாடைக
ெகா��க ��யாம� அவ� வ�வத�� ��பாகேவ
தைலமைறவா���ேவ�. கட�கைர கா�� �ைல�� ஓ�
வ����ேவ�.

"எ�க ����கார� ெவ��ல ேபா���கா�. அ��த மாச
வாடைகேயாட ேச��� த�ற�� ெசா�ல� ெசா�னா�'' என மைன�
ெசா����வா�. அவ�� �க�த�ைமயாக ெச����வா�.
ஒ��ைற "அ�மா... �� மாசமா வாடைக தரேல�னா எ�ப��மா?
இைத வ���தாேன நா� ���ப� நட��ேற�. வாடைக
தர��யேல�னா ��ைட கா� ப����க�மா'' என அ�ேபா��
த�ைமயாக� ெசா������றா� ஹ�� ஓன�.

இ�த� சமய�தா� எ� அ�ண� ���ணசா� ஊ�� ��� வ��
நா�� மாத�க���� ேச��� வாடைக ெகா������ எ� மைன�,
�ழ�ைதகைள ஊ��� அைழ��� ெச�றா�.  ‘நாலாவ� மாச வாடைக
��ைமயைடய இ��� 15 நா�க� இ��ததா� நா� ம���
இ�ேகேய த��ேன�. அ�த� சமய���தா� ��டாட� ���ேயா
என� 'காத� ப���� பா�', 'அ�த�’ ஆ�ய இர�� கைதகைள
�ைல�� வா��� ெகா�� ஐ�� �பா� அ�வா�� ெகா��த�.
(இ� ப�� ஏ�கனேவ ��வாக ெசா������ேற�)

இ�ேபா� எ� ைக�� பண��ழ�க�. நா� அேத ெத��� 90
�பா�� ேவ� �� பா��� பா��� ��ேட�. அ�ேபா� ம�ற
���தன�கார�க�ட� வாடைக வ���க வ�த ெபா�ன�பல�
"கதா��யரா ����க. அ��� ��டாட� ��வன��ல. வா���க�.



அ��ற� ஒ� ��ன ெர�ெவ��... என�� 300 �பா கடனா ெகா��க.
���சா வ�� ேபா�� அ��த மாச� வாடைக வ���க வ��ேபா�
����� த�ேற�'' எ�றா�.

நா�� உடேன பண�ைத� ெகா���, எ� ����� �கவ�ைய��
அவ�ட� ெத���ேத�.

'அ��த மாத� எ�ப��� ெகா�����ேற�’ என இர��
மாத�க��� ேம� கட��னா�. ��� மாத� க��� ேம� ஆன
�ைல��... மா�பல����ள அவ�� ������ ேபாேன�.

"எ�க ����கார� ெவ��ல ேபா��டா�. உ�க��� பண�
தர��� ெசா��������தா�. அவ� வ�த�� ெசா�ேற�'' எ�றா�
அவ�� மைன�.
"ச��மா'' என� ெசா����� ேரா�ைட �ரா� ெச�ேத�. "அ���
‘எ�க ேபாகலா�?'’ என ேயா��த ப�ேய த�ெசயலாக
ெபா�ன�பல��� ��ைட� பா��ேத�. ஜ�ன� வ�ேய அவ�
எ�ைன� பா�� ��ெகா����தா�. நா� பா��த�� தைலைய உ�
���� இ���� ெகா� டா�.

'வாடைக ெகா��க ��யாம� ��� உ�ைமயாள ���� பய�� நா�
தைலமைறவான� எ�ைன� ச�கட�ப���ய�ேபா� இ�� எ�ைன�
பா��� அவ� தைலமைறவாவ� எ�வள� ச�கட�ைத அவ����
த��. அதனா� அவராக வ�� த�� வைர நா� அவைர�
ேத��ேபா� ேக�க��டா�' என ��� ெச�ேத�.



�

வ�தா� சிவாஜி!

�� உ�ைமயாளைர� பா��� ���தன� காரனான நா�
தைலமைறவான� மா�, எ�ைன� பா��� ��� உ�ைமயாள�

தைலமைறவான� எ�ப� �க��த�?
எ�லாேம ���ைலதா�.

'எ�ேப��ப�ட ைடர�ட� �த��ேக இ�ப� �ைர�ெதா���
தா�ெவ�றா� நாென�லா� எ�மா��ர�?' என கல���ேபா�
�தைரேய பா���� ெகா����ேத�.

�ல வ�ட�க���� �ற� �.நக� ��ைட ������ அைடயா�
ப�க� ��ேய�னா� �த�. அத��� ைக, கா� ெசய�படாம�
இ���... இற�����டா�.

�ைர�லகேம ெச�� �த��� அ�ச� ெச���ய�. நா�� க���
அ�ச� ெச���ேன�. அ�ேபா� ேசாகமயமாக �����த �த��
ஒ����ட த����, �ரபல ைடர�ட�மான �.�.ராேஜ��ர�
எ��ட� வ�தா�.
"��ரைம �ேராவா அ��க�ப��� ‘த����ேட� எ�ைன' பட�
எ��தா�. அ�� ெப�� ந�ட�. வ���� ேம� வ�� ஏ�... ெப��
மன உைள�ச��தா� அவைர ேநா� தா��ய�. ைக, கா�
������ட�. பா��க... அவ� இற���� எ�லா�� அ�ச�
ெச���னா�க. ஆனா.. அவரா� அ��க�ப��த�ப�ட ��ர�
வரைல. இ�ப��மா இ��பா�க ம�ஷ�க...'' என ேவதைன�ப�டா�.



"ராேஜ��ர� சா�... ஏ����ட ஏ�ைய எ�� உைத��ற பலைர நா�
எ� அ�பவ��� பா����� ேக�. அேதேபால ஏ����ட ஏ�
மர�ைத ெத�வமாக ெகா�டா�னவ�க... அ�ண�மா�க�
எ�.�.ஆ�., �வா� ேபா�றவ�க�தா�. இ��� எ� அ�பவ�தா�''
என அவைர ஆ�வாச�ப���ேன�.

இ�வைர 7 பட�கைள தயா��� ������ேட�. எ�டாவ�
படமாக... எ� வா��� ல��ய� படமாக �வா� அ�ணைன ைவ��
'��த�க ச�கரவ���' பட�ைத எ��க ேவ��� எ�ப� என�
ெப�� கனவாக இ��த�. �வா��ட� கைத ெசா�ல ேநர��
வா����ேட�. �ள���ேபா� என��� ந��க� கல�த பத�ட�.
'இ�ப� ஒ� கைலய�ச� உ�ள பட�ைத எ��க நா�
த����ளவனா?' எ��ற ேக�� என���. ‘ஏேதா ஒ��
இ��பதா�தாேன நா�� ��மா�� ஒ� ஆளா����ேகா�' என
நாேன ப��� ெசா��� ெகா�ேட�. 'இ�ப��ப�ட கைலய�ச�
பட�க��� வ�கா��யான ைடர�ட� ஏ.�.நாகராஜைன மன��
ைவ�� இ�த� பட�ைத தயா��ேபா�. ��சயமா �வா� அ�ண�
கைதைய ஓ.ேக. ப���வா�'’ என �ைன�தப�ேய �வா���
அ�ைன இ�ல�ைத ேநா��� �ள��ேன�.



எ� �ைன�க� ��ேனா��� ெச�றன.

1953-� 'பராச��'�� �சா�யாக ந��த எ� ஒ�� ��ட அ�ண�
க� ேக.�.காமா�� எ�ைன ஏ�.எ�.��� ���� ெச�றா�.
ெத���� பட� ஒ��� ந���� ெகா����த �வா��ட�, 'ேட�
கேணசா... இவ� எ� த��. ந���� உ�ைன '��'ப�ண
வ����கா�' என அ��க� ெச�ய, �வா� வரேவ�� ���தா�.

நா� கதா��யரான ஆர�ப காலக�ட���... 'அ�ண� த��'’எ�ற
கைதைய �வா���� ெசா�ேன�. �வா��� க�க��
ராஜக��ரமான ஒ� ���பா�ைவ இ��த�. அதனா� ந���யப�ேய
அவ�ட� கைத ெசா�ேன�. நா� பய���, பத�ட��� உள��ேற�
எ�பைத உண��� ெகா�ட �வா�, �க� ெபா�ைம யாகேவ
கைதைய� ேக�டா�. ���� �ண� ெசா�� ���ேத�.

'ந�லா இ���' என அவ� ெசா�� ���பத���... "அ�ேண... த��
ேகர�ட��� எ�.எ�.ஆைர� ேபாட லா�'' எ�ேற�.
�வா� ���தப�ேய ேக�டா�... "எ�.எ�.ஆ�. உன��� ெசா�தமா?''

ச�ேதாஷ� தா�க ��யாம� ெசா�ேன�... 'ஆமா�ேண...'

"உன�� ம����ல... என��� அவ� ெசா�த�கார� தா�. ஒ� ந�ல
கைதயா எ�க ெர��ேப���� த��த மா�� எ������ வா...
இ�த� கைத ேவ�டா�'' எ�றா�.

�ல வ�ட�க���� ��....

நா� கைத எ��, ��தா ��வாச� இய�க��� �வா�-ெஜயல�தா
ந��த 'அ�ைப� ேத�' பட��� கைத�க�ைவ ம��� �வா��ட�
ெசா�ன அ�பவ� என�� உ��.

என� இர�டாவ� மக� ஜா��ரா����, என� த�ைக�� மக�
வ��� நடராஜ���� எ�க� ஊ��, நடராஜ� ���ப�����
ெசா�தமான அ�ணாசல� �ேய�ட�� ��மண� நட�த�. எ�
மா���ைள�� ���ப� ��ரமான கா��ர� அர�ய� பார�ப�ய�
ெகா�ட�. மா���ைள ��டா�� அைழ��� ேப�� ��மண�ைத
நட�� ைவ�க வ�ைக த�தா� �வா�.
மா�க�ய�ைத �வா� எ���� ெகா���� ேநர��� �வா� ��
��ேற�.



"ேய... ஞான�. � எ�ன இ�க?'' எ�றா�.

"மண�ெப� எ�ேனாட மக�தா�ேண''

"அேயா�யா... எ���ட ஒ� வா��ைத ெசா�லைலேய''’எ�றவ�
"இெத�லா� �யாயமா?� ஞான�ைத� ேக��க'' என �����த
ம�க� ��ட�ைத� பா��� �வா� ெசா�ல... ம�க� கரேகாஷ�
ப��னா�க�.

��மண�ைத நட�� ைவ�� ஆ� வழ��னா� �வா�.
பைழய �ைன�க����� ���... �வா��� ���� ��
�ைழ�ேத�. �வா��ட� '��த�க ச�ரவ���' கைதைய� ெசா�ல
ஆர���ேத�. �ல ���யமான கா��கைள �வ��ைக��, நா�
�வா�ைய� ேபாலேவ ந���� கா��ேன�. அ�த கா��கைள ��
��ய, ஆ�வமாக� ேக�டவ� 'ந�ம��டேய ந���� கா��றாேன' என
��டலாக �யா�� ப�ண�� தவற��ைல. ஆனா�� நா�
அசர��ைல. ந���� கா��யப�ேய கைத ��வைத�� ெசா��
���ேத�.

எ� ���� த��ய �வா� "நா� எ�னேமா �ைன� ேச�.
உ�ைம�ேலேய � எ�ைன அச���ட�பா. தாராளமா � ��த�க�ைத
அ��கலா�. (பட ேவைலகைள ஆர���கலா� எ�பைத�தா�
அ�ப�� ெசா�னா�). ம�த �ஷய�கைள த�� ச��க�ைத� பா���
ேப� �����ேகா. ைடர�டரா யாைர� ேபாட� ேபாேற?'' என�
ேக�டா�.

"��கேள ெசா���க�ேண''

"கைலய�ச�ேதாட எ��க��னா... ேக.ச�க� இ�� காேன... அவைன�
ேபா�� பா�. மகா ெக���கார�. � ெசா�னைத�ட ெர��ப��
ந�லா எ���� கா��வா�. அவைன அ����க ஆ��ைல. ஆனா...
அவ���ட ஒ� ��ன �ைற.... �ல ேநர�க�ல கா��கைள
அழ�ப���ற�� கவன� ெச���வா�. அ�ப கைத�� ���யமான
��க�ல ��ன� ��ன� �ைறவ��. கைட�யா பட�ைத� ேபா���
பா��� �-�� ப�� ச��ப����வா�. �-����ற� ஒ�
ெசல�. அ�த ��த� ெசலைவ � தா�கமா�ட. அ��காக நா�
உன�ெகா� ேயாசைன ெசா�லவா?''

"ெசா���க�ேண''



'�

சின�மா��� வ�த
சிவ.சித�பர�!

�த�க ச�ரவ���'��’ ைடர�டராக ேக.ச�கைர ப���ைர�த
ந�க� �லக� �வா�, "�க��ற�பா பட�ைத எ��பா�. ஆனா

�-�� ெசல� ைவ�பா�. அைத� த���க உன�� நா� ஒ�
ெட��� ெசா��� த�ேற�'' என� ெசா�னா�.
"ெசா���க�ேண'' எ�ேற�.

"� ெசா�ன கைத�� ���யமான ��க� ���� எ����ேபா�
ெச�ல � ஒ� ஓரமா ����க. கா�� படமான�� நா� ஒ�ைன�
பா��ேப�. அ� ஓ.ேக.�னா ெம�வா � தைலயா��. ஓ.ேக.
ஆகேல�னா ேவற �யா�� கா��. ஆனா... இ� ச�க���
ெத�ய��டா�. அவ� பய�கர� ேகாப�கார�. இ�ப� ெய�லா� நா�
எவ���� ெசா�ன��ைல. ஏேதா உ�ேமல என�� ஒ� ப��.
அதா� ெசா�ேற�'' எ�றா�.

"அ�ப�ேய ெச����ேற�ேண'' என� ெசா����� �ைட ெப�ேற�.

கா�� வ��ேபா� ேயா����ெகா�ேட வ�ேத�.
'�வா� அ�ண�ட� நாம ��ன� ெகா����ேபா� ச�க� பா���
ந�ம தைல�ேக ஆப�� வ���டா எ�ன ப�ற�?' என �ைன�ேத�.



�வா��ட� கைத ெசா�ன ைகேயா� ச�கைர ேபா�� பா��ேத�.
நா� ������ �ைழ�த�� "வா�யா கைலஞான�... இ�ப�தா�
�வா� ேபா� ப��னா�'' எ�றா�.

ேதவ� ஃ����� ப�யா��ய கால�க�� ச�க� என��
ப��சயமானவ� எ�ப� ����ட�த�க�.

ச�க�ட� கைதைய� ெசா�� ���ேத�.

"ந�க� �லக� கைதைய ஓ.ேக. ப�றா�னா சாதாரண மாவா இ����?
��ப�யா'' எ�றா�.



ைக வச� இ��த பண�ைத அவ��� அ�வா�சாக� ெகா��ேத�.
அைத வா��� ெகா�ட ச�க� "ச�பள� ப�� அ��ற�
ேப��கலா�யா'' எ�றா�.

"சா� ��க ைடர�� ப��ன பட�கைள� ப�� எ����
ெசா�லலாமா?'' எ�ேற�.

"ெசா���யா'' எ�றா�.

அவ�� ��ப� �� பட�க�� வ�கரமான கா�� கைள, இய��ய
�த�ைத� ������ "இ�த மா�� யா�� எ��க ��யா�''
எ�ேற�.
உடேன த� ��ைளகைள அைழ�த ச�க� "பா���� களா... ெப�ய
ைர�ட� கைலஞான� எ�ேனாட பட�கைள எ�ப� பாரா���றா�



பா��க�'' எ�றா�.

"சா� த�யா ெர�� வா��ைத ேபச��.''

��ைளகைள அ������... "ெசா���யா'' எ�றா�.

"எ�ப� அ�த� பட�கைளெய�லா� �ரமாதமா எ���� கேளா...
அ�மா�� எ�ேனாட பட�ைத��....''
"அ�� எ�ன ச�ேதக�? ��சயமா... ந�லா எ���� த�ேற�.''’’

"அ����ல சா�. நாேன கதா��ய�. ���யமான ��கைள
எ����ேபா� ெகா�ச� ��ன���ன இ��தா... �பா��� ரக�யமா
உ�க காேதார� ஏதாவ� ஆேலாசைன ெசா�லலாமா?''

தன�ேக உ�ய ெவ�� ���� ���த ச�க� 'காேதார� எ�ன... ஓபனா
ெசா���யா. உன�� அ�த ைர�� உ��' எ�றா�.

�ைடெப�� வ�ேத�. (நா� ஐ�யா ெசா�ல ேவ��ய அவ�யேம
இ�லாதப� அ�ைமயாக இய��னா� ச�க�)

ேக.ஆ�.�ஜயா, �ர�, �ல�ணா, ந��யா�, �.ேக.ராம சா�,
மேனாரமா, ேத�கா� ��வாச� ஆ�ேயா�ட� �ற��� ேதா�ற���
ந��க, ஆ��க ��தைனயாள� ��பான�த வா�யாைர�� ஒ�ப�த�
ெச�ேத�.

அ���, பட��� இைச�காக ெம��ைச ம�ன� எ�.எ�.�.ைய�
ச���ேத�.
கைத�� �வேன ��த�க இைச எ�பதா�... எ�.எ�.�.�ட�
ஆேலாசைன நட�� ‘�ன�த��'�� ஒ� �ள�பர� ெச�ேத�.
'��த�க ச�ரவ���' பட���காக ��த�க� வா��க, '�க��ற�த
��வா� ேதைவ' எ�ற அ�த �ள�பர�ைத� பா������
ெத����யா�� �ரபல ��த�க ��வா�கெள� லா� வ��
���தன�.

அவ�கைள ஒ�ெவா�வராக ேசா��தா� எ�.எ�.�. இ����
ேத�வானவ� உைமயா��ர� �வராம�. அெம��கா��
இைச��றைமைய ����� அ�ேக '��த�க ச�ரவ���' ப�ட�
வா��யவ�.

"உ�க��ட ��த�க வா���� எ�ென�ன �றைமக� இ��ேகா...
அ�தைன�� கா���க'' என எ�.எ�.�. ெசா����டா�.



ெரகா��� ஆர�பமான�.

64 கைலகைள�� �ர���� ைவ��  வா��த� ேபா� இ��த�
அவ�� வா���. ெதாட��� நா� ம�ேநர� அசராம�, �த��தமாக
வா��� �ர��க ைவ�தா�. நா� ம�ேநர� ேபானேத ெத�ய��ைல.
�வராம�� த�ஆவ��தன�ைத� ப�� ெச�� ெகா�ட��,
அவைர� க������� ��த��� வா���னா� எ�.எ�.�.

"��க� வா��த�� எ� கைத��� ேதைவேயா, அைத
பய�ப����ெகா��ேறா�'' என� ெசா�� அவ��� உ�ய ெகௗரவ
ம�யாைத ெச�� அ���ேனா�.

கைத�ப� �ர�-�ல�ணா��கான �ய� பாடைல �லவ�
�லைம���த� எ��னா�.
அ�நய ��த� ஆ��றா�

எ� ஆைச கனைல ஊ��றா�...'’எ�ப� அ�த� பாட�.

இ�த� பாடைல யா� பா�வ�?

��கா� ேகா��தராஜ�� மக� டா�ட� �வ.�த�பர� ைத� ப���
�����ட எ�.எ�.�., 'அ�த� த��, ந�ல இைசஞான� உ�ளவ�.
க�ேச��� ேக����ேக�. ஆனா... இ�வைர ��மா��
பா�ய��ைல. ��க ஓ.ேக.�னா அ�த� த��ைய வர� ெசா�ேற�'
எ�றா�.

"வர� ெசா���க'' எ�ேற�.

அ��த ஒ�ம� ேநர��� �வ.�த�பர� வ�� ேச��தா�. பாட�
ப�வான�.
எ�க��� ���த மன�ைற�. �வ.�த�பர�ைத ெகௗர��� அ���
ைவ�ேதா�.

ம�நா� காைல...

��கா� ேகா��தராஜ� த� மக� �வ.�த�பர��ட� எ�
அ�வலக���� வ�தா�. 'வண�க�’ எ�றா�.

'��கா�யா ந�ைம பா��க வ����கா�’ என நா� �ய���
இ����ேபாேத... ச�தன மாைலைய��, ெபா�னாைடைய�� மக�



ைக�� ெகா��� 'அ�யா��� அ����, அவ� கா�ல
சா�டா�கமா ���� வண��' எ�றா�.

அேதேபா� எ� காைல� ெதா�� வண�� "அ�யா ஆ��வ��க''
எ�றா�. நா� அவைர ஆ��வ��ேத�.

'இ�ப�ெய�லா��ட என�� ஒ� ம�யாைத �ைட��மா? ��கா�
எ�ேக... நா� எ�ேக?’ என �ைன���ெகா����ேத�.

"இ�ேபா � அ�யா�ட� கா��� ம�யாைத... அவைர � எ�ேபா�,
எ�� பா��தா�� இ��க��. அவ�� காைல� ெதா��
வண�க��'' எ�றா� மக�ட�.
(�வ.�த�பர� த� மக��� அ�வாலய��� ��மண� ைவ����தா�.
நா� ேபானேபா� அ��� எ� கா�� ���� வண��னா�.
இ��வைர அ�த ம�யாைதைய� ெச�ய� தவற��ைல. எ� ரா��ப�
என� பட� க�� யாேர�� ���க�க� அ��கமாவா�க�. அ�த
ரா��ப� '��த�க ச�ரவ���'�� பாடகராக அ��கமானா�
�வ.�த�பர�. என� அ��க�க�� இவரள��� என�� ம�யாைத
ெச�பவ�க�                     யா���ைல)

ேக.ஆ�.�ஜயா பாட, �வா� ��த�க� வா��க... அத� �ல�
இ�வ���� இைடேய காத� உ�டா�� பாட� ப�வான�.

'�கமான ராக�கேள...

இைச சைபேய� வா��கேள�...' என �லைம���த� இ�த� பாடைல
எ��னா�.

இேத பாட� �ைளமா��� ேசாகமாக�� இட� ெப��.

இ�த இ� பாட�க�� ப�வான�.
பாட� ப�� ���த�� ைடர�ட� ச�க�ட� எ� அ��ராய� ஒ�ைற�
ெசா�ேன�.

"ஒ�ெவா� ராக�ைத�� ெசா��� ெசா��... ேக.ஆ�. �ஜயா
பா��ேபா�... ஒ�ெவா� ராக����� ��� இள� ெப�கைள
ஆடைவ�தா� எ�ப� இ����?'' எ�� ேக�ேட�.

ச�க� ேயா��தா�.



"சா�... எ��காக இைத� ெசா�ேற�னா... ���பாட�� க�நாடக
ச��த��� வ��. இ� ர�க�க��� ச��ேப�ப��தலா�. நா�
ெசா�றப� ெச�தா இ�த�கால �ெர����� ஏ�த மா��, �லா�ஸா
இ����''’எ�ேற�.



�

ஒேர ���தியான
�����திக�!

வா����, ேக.ஆ�.�ஜயா���� காத� உ�வாக� காரணமா��
'�கமான ராக� கேள’ பாட�� ராக�ைத� ���� பா��ேபாெத�

லா� இள� ெப�கைள ஆட ைவ�கால� என நா� ெசா�ன
ேயாசைனைய ேக�� �த�� தய��ய ைடர�ட� ச�க�, 'ர�க�க���
ேபார��காம� இ�ைறய �ெர���� ஏ�ற மா�� இ����' எ��ற
எ� �ள�க�ைத� ேக�� 'பேல' என என�� ைக ெகா��தா�.
இைத� ேக���ப�ட �வா� "ச�க�... ஞான� அ�ைமயான ேயாசைன
ெசா����கா�. இ�த வய�ல நா��, ேக.ஆ�.�ஜயா�� ல�
ப�றைத எவ� பா�� பா�'' என கெம�� அ��தா�.

அ�த� பாட� கா���� எ� ேயாசைனைய ேச���� ெகா�டா�
ச�க�.

ெலாேகஷ� பா��பத�காக நா��, ைடர�ட� ச�க�� ����ர�
ேகா����� ெச�ேறா�. அ�ேக ஒ� ���க� வய���, ப�����
ப��த ஞான�பழ� ேபா� உ�கா�����தா�.

அவ��� வண�க� ெத���ேத�.
"அ�யா... இ�த� ேகா��� ��ைபயா��ைள எ��ற ��த�க
��வா� இ��தா� என ப������ேற�. அவ�ைடய
வா��ைகைய��, இ�ெனா� ��த�க ��வானான பால�கா�� ம�
அ�ய�� வா��ைக�� நட�த ஒ� ச�பவ�ைத�� மன�� ைவ��
‘��த�க ச�கரவ���'� ஒ� பட� எ��க�ேபாேற�. அவ�கள�ப��
உ�க��� ெத��ச �ஷய�கைள� ெசா�ல ���மா?''’என�
ேக�ேட�.



"��ைபயா ��ைளைய� ப�� ந�லா ெத���. ம�அ�ய� ப��
ெத�யாேத'' எ�றா� ���க�.

"��ைபயா��ைள ப�� ��க� ெசா��� தகவ�க�� ��தலாக
�ைட�தா� கைத�� பய�ப��'' எ�ேற�.
'ேபஷா ெசா�ேற�' என ஆர���தா�.

ெகா��� மகாராஜா கால��� ����ர� ேகா�� அவ���
பா��ய�ப�டதாக இ��த�. ேகா�� பஜைன� பாட�க���
��ைபயா��ைளதா� ��த�க� வா��பா�. இெத�லா� ���த��,
இர� ெதாட�� ����வைர தா�மாைலய� ��ரக� ��� அம���



��ய ��ய த�ஆவ��தன� வா��பா�. இ�ப� வா��� வா��ேத
��வானாக�� மா���டா�.

ஒ��ைற ெகா�� மகாராஜா��, �ரதான ம����� ேகா����
வ�தன�.

"வா��பைத ����. மகாராஜா வ����கா�. எ��� �ரமா� ேபா''
என ம��� ெசா�ல... வா��பைத ���தாமேல "என�� மகாராஜா
இவ�தா�'' என கட�ைள ேநா�� ைககா����� "நா� ��ய ��ய
வா��ேப�. எ��� ேபாகமா�ேட�'' என ேம�� ஆ�ேராஷமாக
வா������றா� ��ைபயா��ைள.

"� எ�ன ெப�ய ��வானா? இ�ேக ஒ� வாைழ�கா� �ைலைய
க���ேற�. ��த�க� வா��ேத � க�ய ைவ�பாயா?'' என ம���
ேக�க...
"காைய� க�யா��� கா���ேற�. ஏ�பா� ெச��� க�'' என
சவாைல ஏ�றா�.

ம���ேயா மகாராஜைவ� பா��க, அவ�� "அ�ப�ேய ஆக���''
என� ெசா����டா�.

ேகா��ேலேய ஒ� இட��� ஒ� தா� வாைழ�காைய க��னா�க�.

��ைபயா��ைள�� வா���� வாைழ�கா�க�, க� யா�... அ���
க��� �ேழ உ�ர ஆர���த�. மகாராஜா �ய��ேபா�, ெபா�னாைட
எ���வர� ெசா��, ��ைபயா ��ைள�� ேபா���ய�ட� "�
சாதாரண ��வா� இ�ைல. ெத�வ கடா�ச� �ரணமா இ���'' என�
பாரா�����, "ம���யாேர... ��ைபயா��ைள�� மா�யமாக �ல�
ெகா��க�. ேகா��� அவ���� ேதைவயான வச�கைள�� ெச��
ெகா��க�'' என உ�தர��டா�.

இ�ப� ��ைபயா��ைள�� கைதைய� ெசா�ன ���க�, "இ�த�
ச�பவ� �க��� ஆ� தைல�ைற�� ேம� ஆ���ட�. அவ��
வா��க�� இ��� ஒ�வ� இ���றா�. அவைர அ��க� ெச��
ைவ��ேற�'' என�ெசா�� ேகா��� ஒ� ஓரமாக அம�����த
நபைர அ��க� ெச��ைவ�தா�.

(அ�த வாைழ��ைல க�ட�ப�ட இட��� படமா��ய ேபா�,
��ைபயா��ைள�� வா�ைச பா�ைவயாளராக �� வ�ைச��
உ�காரைவ�� ெகௗர��ேதா�)



���க� எ�ைன��, ைடர�ட� ஷ�கைர�� ேகா��� �� ஒ�
இட���� அைழ��� ேபானா�.

ஆ�ர�கண�கான ஆ��களா� இ���ேபா���த ஒ� மர�ைத� ���
இ����கவச� ேபாட�ப��, ��� இ��� ேவ� அைம����தா�க�.

"நா� இ�ேபா� ெசா�ல� ேபா�ற ஒ� கைத���, இ�த மர�����
ச�ப�த� உ��'' என ஆ�வ�ைத� ��� கைதைய ஆர���தா�.

பா�வ�, ல���, சர�வ� ஆ�ய ��ெப�� ேத� க���� இைடேய
'யா� ெப�யவ�?’ என சவா� உ�டானதா� ேமேலாகேம பரபர�பாக
இ��த�. அ�ேக ஆஜரான ������க��, "உ�க ஆணவ�ைத
அட�க �ேலாக��� அந�யா எ�பவ� இ���றா�. அ�த�
��வரான ���� ப��� அவ�. ��ய �ைர�� ��க�
அவைள� ச�����க�'' என� ெசா����� ��� கட�ள�க��
சா�யா�களாக மா� �ேலாக� வ�தன�.
அந�யா�� ����� வ�� "தாேய ப���ற�’’ என� ேக�க,
�வைர�� ������ அைழ�� அ�� ப�மா�னா�.

"�ற�தேம��ட� ப�மா�னா�தா� உ�ேபா�'' என �வ��
ெசா�ல... வ����பவ�க� �க ���யமானவ�க� எ�பைத ���த
அந�யா, �வ� ��� த��ைர� ெத��தா�. �வ�� �ழ�ைத
களாக மா�னா�க�. அவ�க��� �ற�த ேம��ட� உண�
ப�மா�னா�. ப�யம��� ��� ெதா���கைள ஒ� மர��� க��
அவ�கைள ��க ைவ����டா�.

இ�ேபா� அக�ைக கைத�� வ�ேவா�.

ெகௗதம ��வ�� மைன� அக�ைக �� இ��ர��� ஆைச
ஏ�ப�ட�. ஒ�நா� ந��ர�� ������டைத� ேபால ��ட���
ேசவ� ேபால ��னா� இ��ர�. ��வ� �ராட� ெச�றா�.
��வைர�ேபால மா�ய இ��ர� அக�ைக�ட� உற�ெகா�டா�.
���தத�கான அ��� ெத�யாத தா� ��வ� ���� ������
���ப.... உ����� த� �ப��� இ��ர� வ�தைத� பா���
��டா�. இ��ர�� �ைனயாக மா� த�� ஓட... "� இ��ர� எ�ப�
என��� ெத���. இ�த�கண� �த� உ� உட�ெப��� ஆ�ர�
ெப���க� ஆக���'' என� சாப��டா�. இ��ர�� உட� ���க
ெப� ��க� �ைள�த�.



"� க�லாக� ேபாக� கடவ�'' என அக�ைக��� சாப��டா�
��வ�.

"இ� நா� அ�யாம� ெச�த தவ�'' என அக�ைக அ�ததா�,
"�ராம�ச��ர���� ��ைல�� ����� கால��� அவர� ��வ�
�� உ��� ப��ேபா� உன�� �ேமாசன� �ைட���'' எ�றா�
��. (அக�ைக�� அ�ப�ேய �ேமாசன� �ைட�த�)

உடெல��� ெப���க� இ��ததா� அவமான மைட�த இ��ர�
தைலமைறவாகேவ வா���வ�தா�. இ����� பா�வ��ட� "எ�
தவைற ம���� �ேமா சன� தரேவ���'' எ�றா�.

"� ������கைள�� எ�ேபா� ஒேர ேநர��� ஒ�றாக
பா���றாேயா... அ�ேபா� �ேமாசன� ����'' என அ��
பா��தா�.
��ெப�� ேத�க� �ஷய���� வ�ேவா�.

������க�� அந�யாவா� �ழ�ைதகளா�க�ப�� ��ப� அ���
�வ�� �ேலாக� வ�தன�. "தாேய... எ�க��� இைடேயயான
ேபா����, உ� ப���� த�ைமைய இ�த உலக����
ெத�ய�ப��தேவ ������க� நாடகமா�னா�க�. அைத ம����
எ�க�� கணவ�மா�கைள எ�க�ட� ஒ�பைட���� தாேய'' என�
ேக�டன�.

அந�யா �� ெத��� �ழ�ைதகைள ம�ப� சா�யா� களாக
மா��னா�. சா�யா�க� �வ�� ேவஷ� கைள�� ������களாக
ேதா��னா�க�.

இ��ர� அ�ேகவ�� ������கைள�� ஒேர ேநர��� த����
�ேமாசன� அைட�தா�.

இ�த� கைதைய� ெசா��ய ���க�, "இேதா இ�த மர���தா�
������க��� அந�யா ெதா��� க��னா�. இ�த மர����
ப�லா�ர� ஆ��க� வயதா�ற�. இ��ர� இ�த இட���
�க�ப�டதா�தா� '�க இ��ர�ப�டண�' என ெபய� வ�த�. அ�
ம�� '����ர ப�டண�' ஆ�, இ�ேபா� '����ர�' என�ப��ற�.
இ�தா� �தல வரலா�. தா�வா�ய �வைன��, (��)மா� ஆ�ய
���ைவ��, அ�ய� ஆ�ய �ர�மைன�� ஒேர ��ரக���
வா��� 'தா�மா�அய�' என வண�� வ��ேறா�. ந� நா��ேலேய



������க�� ஒேர க�வைற�� இ��ப� இ��தா�'' என
�ள�க� ெசா�னா� ���க�.

நா��, ைடர�ட� ேக.ச�க�� ������ ேபாேனா�.



�

சிவாஜிைய� பாரா��ய
எ�.ஜி.ஆ�,!

�த�க ��வா� ����ர� ��ைபயா ��ைள வா��ைக�
ச�பவ�க�ட�, பால�கா�� ம� அ�ய� வா��ைக�

ச�பவ�கைள�� '��த�க ச�கரவ���' பட��� கைத�� ேச�����
ேத�.
��த�க வா���� த���வ� ெகா�ட பால�கா�� ம�அ�ய�
ெப�� �க� ெப����தா�. ஒ� க�ட��� அவ����, ச��த� பா��
��வா�க���� இைடேய க��� ேமாத� ஏ�ப�ட�. 'இ�
ம�அ�ய� வா���� நா�க� பாடமா�ேடா�’ என பாடக�க�
ெசா������றா�க�. இதனா� ேகாபமான அ�ய� '��க எ�ன
எ�ைன ஒ��� ைவ�ப�? உ�கைள நா� ஒ��� ைவ��ேற�' என
ஆேவச�ப��, 'இ� நா� ��த�கேம வா��க மா�ேட�’ என
��த�க� �ேத ச��ய�� ெச����டா�. அத�ப� ��டநா�க�
வா��காமேல இ��தா�.

��ெதா� ச�த��ப��� இ�ப�� ேக���ப�ட �தலைம�ச�
எ�.�.ஆ�, 'என�காக ஒேரஒ��ைற ��க ��த�க�
வா��க��’என� ேக���ெகா�டாரா�. அத�ப� வா������றா�
அ�ய�. அத��ற� அவ� வா��கேவ��ைல. ��� கால��� அ�ய�
இய�ைக எ��னா�. ம�அ�ய� ���� நா� ெச� வ�யாக�
ேக���ப����த இ�த �ஷய�ைத '��த�க ச�கரவ���' கைத��
���� �ைனயாக ைவ��� ெகா�ேட�.

எ�. ச��தலா தயா����, ஆ�.எ�.��யான�த�, எ�.ஏ.நடராச�,
ேக.ெபா�ரா�, ஆ�ேயா� தயா��� ��வாக�ைத �ற�பட கவ��தன�.
அதனா� '��த�க ச�கரவ���' பட�ைத �க��ற�பாக எ���
���ேதா�.



பட��� ப�� �ரச�க� ��பான�தவா�யா�� �ற��� ேதா�ற���
ந�����ததா� �த�� அவ��� பட�ைத� ேபா��� கா���ேத�.
பட� பா������ ெவ�ேய வ�த வா�யா� த� ைப����� ெல�ட�
ெஹ� ேப�பைர எ��� எ�� எ� ைக�� ெகா��தா�.

வா���

ேந�ைச ெவ�பா
த�ணா� இ�ய�� த�க� கைல வா�



க�ணா� �வா� கேணச�ேம - ப�ணா�

கைலஞான� ைபர� கா���க ஓ��

�ைலயாக வா�க �ைற��

அ�ப�
��பான�தவா�

ைபர� ���� க�ெப�யா�க� ��த�க ச�கரவ���’ எ�ற பட�ைத
�க� �ற�பாக எ��� த��ல��� வழ����றா�க�. ைடர�ட�
ேக.ச�க� ��ைமயாக எ����ளா�. இ�� பல அற�க� ஒ�
ெச���றன. வா�.

.......... இ�ப� எ��� ெகா��தா�.

�மா� 32 வ�ட�களாக அ�த வா��� மடைல ெபா��ஷ� ேபால
பா�கா�� வ��ேற�.

வா�யா��� பட� ேபா��� கா���த ம�நா�... ேமனா �ேய�ட��
‘��த�க ச�கரவ���' பட��� கைலஞ�க� அைனவ���� �வா�
தைலைம�� பட� ேபா��� கா��ேன�.

இ�த� பட���காக �த� �த�� '�கமான ராக�கேள' பாட� ப��
ெச�ய�ப�டேபா� ச�ேதாஷமான ���� அைத� பா� ���தா�
வா� ெஜயரா�. அேத பாடைல ேசாகமாக பா� ���த�� ஒ�
த�யைற��� ேபா���டா� வா� ெஜயரா�. அவைர�
பாரா��வத�காக நா��, எ�.எ�.��வநாத�� கா����ேதா�.
அவ� வராததா�  ேபா� பா��தேபா�, வாைய� ெபா��
அ��ெகா����தா�.



"எ�ன�மா?'' என பத��ேபா�� ேக�ேட�.

"சா�... ைம ைலஃ�... ைம ைலஃ�...'' எ�� கத�யப�ேய ெசா���
ெகா�� காேர�� ேபா���டா�.

இ�ேபா� �வா� தைலைம�� எ�ேலா�� பட� பா����
ெகா����தேபா�... �ைளமா��� ேசாக ராக��� '�கமான
ராக�கேள' பாட� கா�� �ைர�� ஓட... அ�தப� எ��த
வா�ெஜயரா� �ைரைய ேநா�� ைக��� 'ைம ைலஃ�... ைம ைலஃ�'
என கத�� ெகா�ேட ெவ�ேய ஓ�னா�. "அ�மா... அ�மா'' எ�றப�
நா�� ��னா�ேய ஓ�ேன�. ஆனா� ப�� ெசா�லாம� கா�� ஏ�
�ள����டா�.



ம�நா� அவ��� ேபா� ெச�� �சா��ேத�. "ஒ����ல சா�''
என� ெசா����டா�. அவ� ஏ� அ�ப� அ�தா� எ�ப� என��
ெத�ய��ைல.

பட�ைத� ப�� அ�ண� �வா��� க��ைத ெத���ெகா�வத�காக
அவ�� ������ ேபாேன�.

"ஞான�... பட� �ரமாதமா வ�����. ��மா ஆ�க��ெக�லா�
ஒ� நா� ேஷாவாவ� ேபா��� கா��''’எ�றா� �வா�. அ�ண�
ெசா�னத��� ேமலாக �மா� ப�� கா��க� வைர ேபா���
கா���ேத�.

ஒ�.�.மேக��ர�� தாயா� பட� பா��தா�. "நாைள� �� நா� வ��
பட� பா��கலாமா?'' என� ேக�டா�. அ�த அள��� பட�
எ�ேலாைர�� கவ��த�. எ�ேலா�� பாரா��யதா� என�� �ைல
ெகா�ள��யாத ம����.



�தலைம�ச� �ர���தைலவ� எ�.�.ஆ��� ந�க� ச�க �ேய�ட��
ஒ� ேஷா ஏ�பா� ெச�ேதா�.

அ�த� சமய� இல�ைக� த�ழ� �ர��ைன�� ��� ேகா� எ�.�.ஆ�
க���� ச�ைட அ�����தா�.

�ேய�ட��... எ�.�.ஆ�., ஜான� அ�மா ஒ� வ�ைச ���,
ைடர�ட� ேக.ச�க�� நா�� எ�.�.ஆ��� �� வ�ைச���
அம��ேதா�.

பட� ஆர���பத�காக �ள��க� அைண�க�ப�ட ��, �த�வ��
பா�காவல�க� உ���ட அ�கா� க� �ேய�டைர �ர����டன�.
பட��� �ைளமா��� �மா� 15 ��ட�க� வசனேம இ�லாம�
��த�க� வா��� ந��தா� ந�க� �லக�. இைத பல ஆ���க��
ைடர�ட� ச�க� எ�����தா�. ��த�க வா���� உ�சக�ட���
�வா��� வா����� ர�த� ெகா���. அைத��
ெபா��ப��தாம� வா��� ேபா���� ெவ�� ெப�வா�.

�பமான ���ட� பட� ���த�. �ள�� ேபா�� �� அ�கா�க�
�ேய�டைர��� ெவ�ேய� தயா� �ைல�� இ��தன�.

நா�, ைடர�ட� ேக.ச�க�, ஜான�ய�மா... �வ�� இ��ைகைய���
எ��ேதா�. ஆனா�... எ�.�.ஆ�, த� நா��� ைகைவ�� பட�
ஓ����த ெவ� �ைரையேய பா���� ெகா����தா�. �மா� 5
��ட�களாக அைசவ�� �ைரையேய பா���� ெகா����தா�. நா�
ச�கைர� பா��க, ச�க� ஜான�ய�மாைவ� பா��க... 'எ�னா��?’ என
�க பாவைன�ேலேய ேக���ெகா�ேடா�.

ஆறாவ� ��ஷ�...

ைகைய ேமேல ��� ெப���� ��டப� எ��த எ�.�.ஆ�.,
"ச�க�... இ�த உலக��ல ஒேர ஒ� ந�க� இ��கா�னா... அ� த��
�வா� கேணச�தா�. இைத நா� ெசா�னதா� ெசா���க'' என�
ெசா����� ெவ�ேய வ�தா�.

கா�� ஏ�ய எ�.�.ஆ�, எ�ைன��, ச�கைர�� பா�� தா�. "இ�த�
பட���� நா� அவா�� இ���. நாைள�� ��க ஆ�� வ��
எ�ைன� பா��க'' என ச�க�ட� ெசா������ �ள��னா�.



ம

சி�க நைட!

�க� �லக�ைதேய ெந�ழ ைவ�த ந�க� �லக��� '��த�க
ச�கரவ���’ பட��� கைத எ�ன?
க�ேச��� பா�பவ�க��� ப�க வா��ய�தா� ��த�க�.

இ�த� கைத�� ��த�க�ைத த� ஆவ��தனமா��ேன�.

�வா� (��ைபயா��ைள) ��த�க� வா���றா� எ�றாேல ம�க�
��வா�க�. ஒ� க�ேச��� �வா��ட� ‘த� ஆவ��தன�
வா��க��டா�’ என பாடக� ந��யா� தைட ேபாட... ம�கேளா 'உ�
பா�� ேவ�டா�, �வா��� ��த�க இைச ேவ��'  எ��றா�க�.
இ�� அவமான� ப�ட இைச�கைலஞ�க� ச�க�தைலவ� ந��யா�
ச�க�ைத� ��� "இ� �வா�ைய யா�� வா��க அைழ�க�
�டா�. அவைர ச�ெப�� ெச��ேறா�'’என ��மான�
ேபாடைவ��றா�. �வா� ம���� ேக�டா� ச�ெப�� ��க�ப��.
ஆனா� ம����� ேக�க ம���� �வா�, 'உ�க எ�லாைர�� நா�
ச�ெப�� ப�ேற�’ என� ெசா��ய�ட� 'இ� நா� வா��க�
ேபாவ��ைல’ என ��த�க� �� ச��ய� ப�����றா�.
இ�வைர மக��� ��த�க� க��� த�த �வா� 'இ� ���
வா��காேத' எ��றா�. தன��� ெத�யாம� வா���� மகைன அ���
றா�. அ�த அள��� ெவ��பான மன�ைல�� இ���றா� �வா�.

மக� �ர� வள��� வா�பனா� ெச�ைன�� ப��� றா�. வ�மான�
இ�லாத �வா� ��ைட ப�� ப��யாக ��� �ர��� ப�����
பண� அ����றா�.



வயதான த�ப�யாக �வா���, ேக.ஆ�.�ஜயா�� வ�ைம��
உழ��ெகா�����ற ேநர���... அ�ல இ��ய ��த�க ��வா�க�
இைச� ேபா�� ெச�ைன�� நட�பதாக ப���ைக�� �ள�பர�
வ��. இைத� பா��த �வா��� அ�தா�க� 'உ�க��� ந�ல
கால� ெபாற�க� ேபா��. ��க இ�த ேபா���� கல������
ெஜ��சா, ப��� பண� �ல� உ�க வ�ைம ����’ எ��றா�க�.
ஆனா� 'இ� வா��ப��ைல’ என ச��ய� ெச����பதா� �வா�
தய��வா�. மைன� ேக.ஆ�.�ஜயாேவா 'இ�ப� ைவரா��ய��லேய
வா��ைக ேபா��டா, ந�ம ைபயேனாட வா��ைக எ�னா��?
அவேனாட எ��கால���காகவாவ� ��க இ�த ேபா����
கல���க��’ எ�பா�. இ�த வ����தலா� ச�ம��பா� �வா�.

ெச�ைன�� ேபா�� நட��� சபா���, வச�யான
��வா�கெள�லா� கா�� வ�� இற��வா�க�. �வா���,
ேக.ஆ�.�ஜயா�� ஒ� ��ா�� வ�� இற��வா�க�. ஒ� கால���
இேத சபா��, தா� வா��க வ��ேபா� �ைட�த ம�யாைதைய
�ைன��� பா���, 'இ�� த�ைன வரேவ�க ஒ� நா���
இ�ைலேய’ என ஃ�� ப��வா� �வா�.



'இ�த வயசான கால��ல இ�த ேபா�� ேதைவயா? உ�கைள�
பா��தாேல பாவமா இ���’ என ��ா�கார� ப�தாப�ப�வா�.
இ����� ��த� க�ைத �ம�தப� த��� த�மா� உ�ேள
ெச�வா�க�.

ேபா�� ஆர�ப�. ெதாட��� 30-��� ேம�ப�ட ��வா�கைள
ெஜ�����வா� �வா�. ‘இ��� ேபா���� ��ைபயா��ைள�ட�
ேபா���ட� ேபாவ� அவ�� மக�' என அ���பா�க�. �வா�
ஷா� ஆவா�. �ர� அ�பாைவ வண����� ேபா���� அம�வா�.

ேமைட�� இ��தப�ேய �ேழ பா�ைவயாள� வ�ைச ��
அம������� ேக.ஆ�.�ஜயாைவ� பா��பா� �வா�. 'பா���யா உ�
மகைன? எ�ைன எ���� எ� மக� ேபா��யா?' என �வா���
வா�� ஒ����. ேக.ஆ�.�ஜயா பா�ைவயாேலேய சமாதான�
ெசா�வா�.

ேபா�� ஆர�ப�!
�வா���, �ர��� மா� மா� வா��க... ஒ� க�ட��� �வா���
ைக ெசய�ழ�� ேபா��. 'கணவனா? மகனா?' என ப�த��தப�
இ���� ேக.ஆ�.�ஜயா, �வா��� ைக ெசய�ழ�த�� ‘கணவ�
ேதா�� �ட��டா�' என ெவ� ெகா�டவ�ேபால "�கமான
ராக�கேள... 'இைச சைபேய� வா��கேள’ பாடைல� பா�வா�.
‘எ�ேக எ��ைடய ��த�க ச�கரவ���’ என அவ� ஆேவசமாக�
பாட�... பாட... �வா��� ைக ம�ப� ெசய�பட� ெதாட���.
�த�தமான பாவைனக�ட� உ�சக�ட வா��ைப� த��, ம�க ��
பல�த ஆரவார��ட� ெவ�� ெப�வா� �வா�. அ�பா�� கா�க��
���� வண��வா� �ர�. தா� வா��த ��த�க�ைத மக���
ப�ச��பா� �வா�. இ�தா� கைத.

ஏ���ெகா�ட பா��ரமாகேவ ஆ��ேபா�ற அ��த� கைலஞ�
அ�ண� �வா�, இ�த� பட��� '��த�க ச�கரவ���'
��ைபயா��ைளயாகேவ வா�����டா�தா�. பட� ெந�க �வா�
ந��பா� அ��த� �க������தா�� �ல கா��கைள இ�ேக நா�
�����ேட ஆகேவ���.

'��த�க�ைத இ� ெதாட�ேபாவ��ைல' என ச��ய� ெச����த
சமய�.. ஒ�நா�... ந��ர� ேநர�... ��காம� ���தப� இ��பா�
�வா�. அ�ேபா� மைழ ெப���. ���� ���ற��� க�வ�ேபா�ட



பா��ர�க� �ட���. மைழ�� தா�வார� வ�யாக வ���
பா��ர��� ெசா�டாக, ேவகமாக, ெம� வாக... இ�ப� மா�மா� பல
பா��ர�க�� ���� ெகா������. மைழ�� ��� இ�த� ச�த�
'ெசா�... ெசா�... ெசாட... ெசாட...' என இைசேபா� ஒ����. இதனா�
ேகாபமான �வா� 'இ�த ���� இைச ச�தேம ேக�க��டா�' என
பா��ர�கைள எ�� உைத�பா�.

இ�த� கா����, �வா��� ந���� பட��� ைஹைல�டாக
அைம�த�.

�வா� த� இைசைய� ைக�ட� காரணமான ந��யா��� மாயவர�
நக�� பாரா���ழா��� ஏ�பா� ெச�தவ�க� 'அவ��� ��க வ��
ெபா�னாைட ேபா��� ெகௗர��க��' எ�பா�க�.

'அவ� தைல�கன� ���சவரா�ேச' எ�பா� �வா�.
'இ�ப அ�ப� இ���க. ��க ெபா�னாைட ேபா���ற ��� அவ��
ச�ம����டா�' எ�பா�க�.

'��க ேபா��� வா�க. த���ைல’ என ேக.ஆ�.�ஜயா �� ெசா�ல,
�வா� ச�ம��க... �ழா����ன� ம�����ட� �ைடெப��
ேபாவா�க�.

'ஏ�க... ����ர��ல இ��� மாயவர� ேபாற��� ேபா��வர��
ெசல���?’ என ேக.ஆ�.�ஜயா ேக�க... 'அ� ஒ�� இ����ல...'
எ�றப� �ழா� ���ன�ட� பண� ேக�பத�காக ேபாவா� �வா�.

அவ�க� ப��� அம�����பா�க�. �வா� ��ப�க ப��ெக���
ஏ�வா�. அ�ேபா�... 'ேபா��வர�� ெசல��� ��ைபயா��ைள��
பண� ேவ�மா� ேக�கைலேய' எ�பா� ஒ�வ�.

"அ�ப�ெய�லா� ேக�டா அவ� அவமானமா எ���� �வா�டா''
என இ�ெனா�வ� ெசா�ல... ப� �ள�����.

அ�ேபா�... அ�த �ய��� ஒ� ��கநைட நட�� ����� வ�வாேர
�வா�... அ�ேயா!
����� வ�த �வா� மைன�ைய அைழ�பா�... "வ��ய�ம...'’’

"எ�ன�க?'’’

"ேபா��வர�� ெசல��� பண� ேவ�மா� ேக�டா நா�
அவமானமா எ�����ேவனா�. எ� தைலெய��� எ�ப�� ேபா��



பா���யா? வ��ய�ம... வா��� ெக�டவ� சாக��னா �ஷ�
சா���� சாக���ற��ல. அவேனாட பைழய ெகௗரவேம அவைன�
ெகா����'’என �வா� ெசா�வா�. ேக.ஆ�.�ஜயா அ�வா�. இ�த�
கா��ைய இ�ேபா� �ைன�தா�� எ� க�க� கல���ேபா��.

�ழா��� ேபாவத�காக பைழய ச�ைட�� ப�ட� ைத�பா�.
அ�ேபா� ஊ� �ர�� ��த... அைத வாயா� உ���வா�. இ�ப�
���கமாக பா��ர��� �ழைல ந��பா� க��� ����னா�.
உலக��� ேவ� எவ�� இ�ப�ெய�லா� ந��க ��யா�.

இைச�ேபா���காக ெரா�ப வ�ட�க� க��� ��த�க�ைத ெதா��
எ��� அ���� பா��பா�. அ�ேபா� எ�� ஒ��� ெத�பா�
ஆன�த� க��� வ��பா�.

இ�ப� �வா��� ந��� ���க�கைள ெசா��� ெகா�ேட
ேபாகலா�. அதனா�தா� 'இ�த உலக� �ேலேய �ற�த ந�க� ஒ�வ�
உ�ெட�றா�.. அ� எ� த�� �வா�கேணச�தா�' என� பாரா��
னா� எ�.�.ஆ�.  அ�த உ�ேரா�டமான ந����� ேம�� �ற���
ேச��த� ெம��ைச ம�ன� எ�.எ�. ��வநாத�� இைச. கைத
எ�� இ�த� பட�ைத� தயா��தத�காக காலெம�லா� நா�
ெப��த� அைட�ேற�.
�த�வ� எ�.�.ஆ�. '��த�க ச�கரவ���'’பட� பா�������
ெச�ற ஒ� வார��� ைடர�ட� ச�க�, எ�.�.ஆைர� பா��க�
ேபா���� ����வ�� ெசா�னா�... "கைலஞான�... �ற�த ந�க�
�வா�, �ற�த ைடர�ட� ேக.ச�க�, �ற�த கதா��ய� கைலஞான�,
�ற�த ஒ��ப�வாள� ேசக�... என நா�� த�ழக அர� ���
'��த�க ச�ரவ���'�� �ைட�க�ேபா��.''

நா� ���த ச�ேதாஷமைட�ேத�.

ஆனா�...



'�

�டா� ைந�!

�த�க ச�கரவ���’ பட���காக த�ழக அர�� '�ற�த ந�க�'
��� �வா����, '�ற�த இய��ந�' ��� ேக.ச�க����,

'�ற�த ேகமராேம�' ��� ேசக����, '�ற�த கதா��ய�' ���
என��� �ைட�க����ற தகவ� அ��� நா� ம����யைட�ேத�.
இ�த தகவ� எ�ப�ேயா ெவ��� க���, 'ேப�� பட�’ உ���ட
�ல ��மா ப���ைக ��ப�க� எ��ட� ேப�� ெய��க
வ����டன�.
"அர� இ��� �ைறயாக அ����� ெச�ய��ைல. அ���பத��
இ��� கால அவகாச� இ���. அதனா� இ�ேபா� எைத��
எ�தா��க�. ஆமா... அ����ள உ�க��� எ�ப� இ�த தகவ�
�ைட� த�?'' என� ேக�ேட�.

"கா��� �காத இட���� நா�க �����ேவா�'' எ�ற ��ப�க�,
'�ைறயான அ����' வ�த �ற� ச���பதாக� ெசா������
ெச�றா�க�.

இ�த�சமய� �தலைம�ச� எ�.�.ஆ�ட���� என�� ஒ� ந���
க�த� வ�த�.

எத�காக அ�த� க�த� எ�றா�...
ச��ண� ��ட���காக �� �ர���ெகா����தா� எ�.�.ஆ�.
அ�த� சமய�, �ைர�ல�ன�ட� �� வ����� ெபா��ைப
பார�ராஜா, ப�� அ�ணாசல� ம��� ��ரா ல��மண� ஆ�ய
�வ�� ேம�ெகா����தன�. �வ�� எ��ட� ந�ெகாைட ேக��
வ�தேபா�, ஐயா�ர� �பா��கான காேசாைலைய ெகா��ேத� நா�.



"மாச� ெர��ல�ச �பா� ச�பா���ற ஒ� பாட� ெவ�� ஆ�ர�
�பாதா� ெடாேனஷ� ������. ஆனா... பட� தயா��க வ����
வா��ன பண��� ஐயா�ர� த���கேள. ேஹ�� ஆஃ� �'' எ�றா�
பார�ராஜா. அ�ைறய ேத��� அ� ெப�� ெதாைகதா� என��.
அதனா� ந���க�த� அ������தா� எ�.�.ஆ�. அ�த�
க�த�ைத�� எ� ெபா��ஷ�க�� ஒ�றாக பா�கா�� வ��ேற�.

இ�த� க�த� வ�த �ல நா�க��... ெச�ைன மாவ�ட கெல�ட�
��தர����, சக அ�கா�க�ட� எ�ைன� ேத�வ�தா�.



"அ�ய�ேயா... நா� எ��� த��� ப�ணைலேய'' என பத�ேன�.

என�� வண�க� ைவ�த கெல�ட�, "உ�களா� ஒ� உத� ஆக��''
எ�றா�.
"உ�கா��க சா�. எ�ன �ஷய�?''

"ச��ண� ��ட���காக '�டா� ைந�' என ��ெக� ேபா��
ெபா�ம�க�ட� 50 ல�ச �பா� வ���� ��ேட�. ஆனா... என��
எ�த �டாைர�� ெத�யா�. '��த�க ச�கரவ���’ பட� தயா��பாள�
கைலஞான�ைத� ேபா�� பா��க'� எ� ந�ப� ஒ� ேயாசைன
ெசா�னா�. அதா� வ�ேத�. ��க �டேவ இ��� என�� உதவ��''
எ�றா� கெல�ட�.

"சா�.. நா� ம��� இ��� ெச�ய ��யா�. எ�ேனாட ைடர�ட�
எ�.பா�க�, எ�ேனாட வசனக��தா ஏ.எ�. �ரகாச�, எ�ேனாட
ந�ப�, ந�க� ேமஜ� ��த�ராஜ�... இ�த ��ேபைர�� ��க



பா���� ேபச��''’எ�ேற�. அத�ப� அவ�கைள கெல�ட�
ச����� ேப�னா�. இ�ேபா� நா�க� நா�வ�� ேச��� ஒ� ��ட�
ேபா�ேடா�. அதாவ�... ந�ல� நட�பத�காக ஒ� ெபா�.

அ�ேபா� கம�, ர��, பார�ராஜா, பா�யரா� ஆ�ேயா� ெரா�ப
பரபர�பாக இ��தன�. அவ�கைள �ழா��� வரவைழ�பத�காக
அ�த� ெபா�ைய� ெசா�ேனா�... "இ�ன ேத���, இ�த இட���,
இ�ன கா�ய���காக �ழா நட���. ��க க���பா கல���க���
எ�.�.ஆ� ெசா���டா�'' என ���ேபா� ேபா�ேடா�. அவ�க��
வ�வத��� ச�ம��தன�.

ேந� �ேட�ய� அ�ேபா� �ற�தெவ� அர�கமாக இ��த�.

அ��தா� �டா� ைந� நட�த�. இர��, இர�� ந�ச��ர�களாக�
ேச��� ஒ� �க��� என பல�த �க���க� நட�தன. ஆனா�
எ��ைடய �க��� ����� ��ைமயாக, பல�த வரேவ�ைப�
ெப�ற�. இ�ேபாெத�லா� ேமைட�� ��� டா�� �க��� நட�ப�
ச�வசாதாரண�. ஆனா� ேமைட �� �த��தலாக ��� டா��
�க���ைய அர�ேக��ய� நா� தா�. அ�த�சமய� நா� அ��கா
ைவ கதாநாய�யாக ைவ�� ‘���� ஒ� ெப�' பட�ைத
தயா���வ�ேத�. அ�� ஒ� ��� டா��� 30 ெப�க�
ஆ�வ�ேபால கா��. �ர�ேதவா�� அ�பா ��தர�தா� டா��
மா�ட�. அவ�ட� "ய�பா... ��தர�... � 30 ேபைர ப��� ெகா���
ேமைட�� டா�� �க��� ப�ண�ேபாறதா நா� எ�.�.ஆ�.��ட
ெசா���ேட�. ‘அ�ப�யா? க���பா அ�த �க��� ேவ��'�’
எ�.�.ஆ� ெசா���டா�'' என ��டா ��ேட�. இர�பகலாக �க�ஸ�
நட�� ேமைட�� அர�ேக����டா�. எ�.�.ஆ�. �த� எ�லா
பா�ைவயாள�க�� இ�த டா�ûஸ ெரா�பேவ ைகத�� ர��தன�.
�க��� ���த�. எ�.�.ஆ�. ேமைட�� வ�தா�.

எ�தைன கைலஞ�க� இ�த �ழா�� கல�� ெகா�ள� ேபா�றா�க�
எ�பைத கெல�ட�ட� �����ேய ேக��� ெத���ெகா�ட
எ�.�.ஆ�, ெமா�த� 123 ேப�க����, தலா ஒ� ப�� ேமா�ர�
என 123 ேமா�ர�கைள வா��ைவ��, ேமைட�� ஒ�ெவா�வ����
ப�ச��தா�.

122 ேப�க��� ப�ச��த �� 'இ��� ஒ��த� �ைற�ேத... யா�?'
என எ�.�.ஆ�. ேக�க... அ�ேபா� 'இேதா வ��றா� '��த�க



ச�கரவ���' தயா��பாள� கைலஞான�'’ என அ���� ெச�தா�க�.

நா� ேமைட�� வ�த�� ���த ��னைக�ட� எ�.�.ஆ�., எ�
�ரைல� ப�� ேமா�ர�ைத அ���க... கரேகாஷ��, ைகத�ட��
ஓ��த �ைல�� ஒேர ஒ�வ�� ைகத�ட� ெதாட���
ேக���ெகா����க... ����� பா��ேத�. அ�ண� �வா�
ச�ேதாஷமாக ைகத��� ெகா����தா�. எ�.�.ஆ�. ெச�த
ம�யாைத��, �வா��� ஊ����ைப�� �ைன�தா� இ�ேபா��
������ேபா�ேற�.

'��த�க ச�கரவ���' பட� ம�க�� ெப�� வரேவ��ட�
ஓ��ெகா����க...

த��நா� ���க �வா� ர�க�க�ட���� என�� க�த�க� வ��
���தன. ‘ஆன�த �கட�' �ம�சன���, பட���� மா��
�ைறவாக� ேபாட�ப����ததாக ர�க�க� வ��த�ப�� எ��
���தன�. இேதேபால ஆன�த �கட���� வ��த� ைத��,
க�டன�ைத�� ெத���� ர�க�க� க�த� எ������றா�க�. இ�,
ஆ��ய� பால���ரம�ய� கவன����வர... அ�த� க�த�கைள�
ப��த அவ�, உடேன சா�� �ேய�ட�� '��த�க ச�கரவ���'
பட�ைத� பா������றா�.
அத��� �ம�சன� ��ைவ அைழ�� "பட� பா��ேத�,
�ரமாதமாக இ���. உ�க���� ஏேதா க��� ேவ�பா� காரணமாக
இ�ப� �ைறவாக எ�� ����க�. இதனா� �கட����தா� ெக�ட
ெபய� வ��. எனேவ... இ���த� ��� மாத�க��� ��க
�ம�சன� எ�த� �டா�. அ�ம����ைல, உ�கைள ச�ெப��
ெச��ேற�'' என� ெசா�� த������டா�. இ��ய ��மா��
ஆக�ெப�ய ஆதார�க�� ஒ�வரான எ�.எ�. வாச��
��ைளயா�ேச பால���ரம�ய�. அதனா� க����ட� இ�ப� ஒ�
��ைவ எ�����டா�. அ� ம����லாம� �கட�� இைத
அ���பாக�� ைவ�தா�.

அ�தவார �கடைன வா��� ப��ேத�. நா� தயா��த ஒ� பட�தா�
�ம�சன� ���ன� ச�ெப�� நடவ�� ைக�� ஆளான� எ�ைன
�ரம�ப���ய�. அதனா� ஆன�த�கட� ஆ��ய��� ஒ� க�த�
எ��ேன�...



"அ�யா... ப���ைக�� உ�க� அ���ைப நா� ப����பா��ேத�.
'��த�க ச�கரவ���’ பட�ைத �ம���த�� �ல �ைறக�
இ��கலா�. அைத நா� ெப��ப��த��ைல. இ�����, ��க�
ெப�ய இட��� ��ைள எ�பைத ���������க�. அத�காக நா�
உ�க��� தைல வண���ேற�. ஆனா� �ம�சன� ���னைர
��� மாத�க��� ச�ெப�� ெச����பைத ர�� ெச�ய
ேவ���' என அ�த க�த��� ேக���ெகா�ேட�.

அத�� ப�� க�த� ஒ�ைற பால���ரம�ய� அ���னா�. அ��...

'��த�க ச�கரவ���’ �ம�சன��� ேந�����ட �ைறைய
ெப��ப��த��ைல எ�� தா�க� எ�� ���ப� த�க�
ெப��த�ைமையேய கா���ற�. ஆனா� எ�கைள�
ெபா��தவைர�� ஒ� �ைறைய� ���� கா��� இட��� தவ�
ேந�����டதா� த�டைன அவ�யமா���ட�'

...இ�வா� ��������தா�.
இ�த� க�த�ைத�� நா� இ�றள�� பா�கா�� வ��ேற�.



பாக� 4-� உ�ள
சிற�ப�ச�க�!

�� �ழ�ைதகைள� ேபா� �ைளயா��ெகா�ட எ�.�.ஆ�. - �வா�

பாகவத� காத� கா��யா� எ� வா��ைக�� உ�டான �ரளய�

எ�.�.ஆ��காக எ��ய கைத�� ர��

�ரபல இய��ந� - ந�க� க�� ேமாத�

�ரபல பாடக� ேக.ேஜ. ேய�தா�ட� நா� ேபா�ட ச�ைட
ேய�தா� ெச�த ச��ய�

ெச�ைன�� �த� ���ேயாவான �டா� ���ேயா -�ல �வார�ய�
தகவ�க�

பா�ம��ட� நா� கைத ெசா�ன அ�பவ�

'இ� ந�ம ஆ�' பட ச��ைச

பா�யராஜு�� எ�.�.ஆ�. ேபா�ட க�டைள

பா�யராஜுட� என� கைல�பயண�
பா�யரா�-பாலா� ேமாத�! உ�ைம எ�ன? ர�� சமாதான�

எ�மைல ஜ��தா�� உ��கமான, உய�வான வா��ைக கைத

���ப� �ர��ைனைய எ��ட� ெசா�� அ�த ேத�கா

அ�பா�ட� ேசர ம��த கனகா

��மா�� இைசயைம�பாளராக ெஜ��க ேவ��� என �ைன�த ஒ�
டா�ட�� வா��ைக�� �� ஆ�ய �ைளயா�� -ெந�ைச உ����
ச�பவ�

 இ��� பல ச�பவ�க� இட� ெப���ள�.

   வா���க�... வரலாைற!



-கைலஞான�
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