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 கைலஞான�



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�



எ

���ைர

� ��மா வா��ைக�� ���யமான �����ைன உ�வான�
நா� ��ன�ப ேதவ�ட� இைண�த �ற�தா�.
'��மா ��ெர�' ெதாட�� ஆர�ப�����ேத நா� பல� பல

அ�ய �ஷய�கைள எ�� வ�தா��, ேதவைர� ப�� எ�த
ஆர���த �ற� ெரா�பேவ �� ���த�.

எ� ெப�ம������ய ேதவ� ���த இ�த தகவ�க�ட�
இ�ெதாடைர �ைற� ெச��ேற�.

ெதாடைர நா� எ�த ஆர���த நா� �த� இ��வைர அ�ய
ஆேலாசைனகைள� �� ஆதரவ��� அரவைண�� வ�� அ���
சேகாதர� ந�க� �வ��மா� அவ�க��� எ� �த�க� ந��.

�டாம� ெதாட��� '��மா ��ெர�' ெதாடைர வா���, ஆதர��
அ��� கா��வ��.. ேகாைவ இய.ேகா.ேகா.��ரம�ய�, ேகாைவ
ேவ�ேகாபா�, ேகாைவ இராம.ெவ�கேட�, �ரேகரள� ஈ�வ�, 
ேம���பாைளய� மேனாக�, ேகாைவ இராம����, 'ச�� மசாலா'
சேகாத� சா�� �ைரசா�, சேகாத� இள��ைற ம�மாற�, த��
'கைல���' எ�.தா�, ந�க� ரா��ர�, ���� �வா எ�.�.,
சேகாத� �லகவ� ஐ.�.எ�., ேகாைவ '��க�� அ�ைம'
எ�.மேனாகர�,  தைலைமயா��ய� (ஓ��) மா��� ராஜ��,
ந�கந��� ேகாபா�ரா�, ��பேகாண� க�யாண��தர�,
ப���ேகா�ைட ெசௗ�த�, அர�ேகாண� ��வநாத�, ����ர�
அ�ணா�ைர, ����க� கேணச�, �ட��ள� ஆ��ய�
ஹ�ேகாபால���ண�, அர�ய� க��ைரயாள� த��தாச�,
அ�பாச���ர� ேமாக�, ம�ைர ப�மநாப�, ம�ைர ேபரா��ய�
ேஜா�ராம���ணா, அெம��கா-��யா�� ஷ��க�, �பா�
இராம��க�, ஜு�ட� ��ஸ�� எ�.எ�.கா�, ஜு�ட� ��ஸ��
ஹ���லா, பர��மைல �ர�, ஓ�� த�க�ைர, அ��பா�க� �ைர,



ேத� த�ழா��ய� ��வாச�, க�� த�ழா��ய� �கம� �ரா,
ல�ட� �கம�, ேத� டா�ட� ெச�ல���, ெந�ைல டா�ட�
தமய��, தா�பர� ��ம� ரா�ல���, பழ� ��தநாத� ���
பழ�ேவ�, பழ� ��ப� ராகவ�, ம�ைர ெதா�ல�ப� �.ஆ�.�.,
ஈேரா� ம� அ�ய�, பா��-�லா�� �� �த� ம��� எ���
அள��லா அ��கா�� வ�� வாசக� ெப�ம�க� அைனவ����
தைலவண�� எ� ெந�சா��த ந��ைய� ெத����� ெகா��ேற�.

'��மா ��ெர�' ெதாட�� �� வ�வ���� அ���ைர வழ��, எ�
மன� க����க ைவ�த க��ய��கவ�க�....

ந�க� �வ�மா�, ைடர�ட� பார�ராஜா, ைடர�ட� ேக.பா�யரா�,
ைடர�ட� ஆ�.பா���ப�, எ��தாள� ேமலா�ைம ெபா��சா�,
எ��தாள� ப���ேகா�ைட �ரபாக�, இய��ந� �லக�
ேக.எ�.ேகாபால���ண�... யாவ���� என� அகலா அ���
ப�ைவ� ெத����� ெகா��ேற�.    

கட�த 21 மாத�களாக 'ந��ர�' வாசக�க�ட� பய��த என�
அ�பவ� அலா�யான�. என� கைல�லக அ�பவ�கைள ெதாட�
�ல� ப����ெகா�ள வா��ப��த ந��ர� ஆ��ய� த��
ந��ர�ேகாபா� அவ�க����, நா� ெத���த �ஷய�கைள அழ�ற
ெதா��� வழ��ய த�� இரா.த.ச��ேவ���� ம��� ந��ர�
ஆ��ய� ���ன����, ‘ந��ர�’ �ைக�பட� கைலஞ� த��
எ�.�.��த����, ெதாட�� ச�பவ�க�� ேக�ற பைழய
�ைக�பட�கைள வழ��ய த�� ஞான� அவ�க���� எ�
ெந�சா��த ந��ைய� ெத����� ெகா��ேற�.
���ைல��, ச�த��ப�� அைம�தா� ���� 'ந��ர�' �ல�
வாசக� ெப�ம�கைள ச���க �����ேற�.

ந��!

-கைலஞான�

ெச�ைன.

ைகேப� எ� :  96770 61186



கா

பதி��ைர

ச��திர� ேப��!

ல எ��ர��� ஏ�� ��ேனா�� அைழ��� ெச��,
ச�ப�த�ப�டவ� கைள, அவ�க� ச�ப�த�ப�ட ச�பவ�கைள

ேந�� பா��த �ர�ைமைய, உ�டா��ய� அ�யா கைலஞான���
'��மா ��ெர�' ெதாட�. அ��� ��மா ச�பவ�க� எ�றா� ேம��
ேம�� க�க� அகல����. அ�த ��மா ச�க�கைள, அத�
��ெர��கைள ெதாடராக எ�த ேவ��� எ�ற ேயாசைன ந��ர�
ஆ��ய� ���� ஓ�ய ேபா�, எ�க�� ேயாசைன�� ேயாசைன
ெசா�னவ� அ�ண� கைல��� எ�.தா�. ஆ� அவ� தா�,
'அ�த� கால������ இ�த� கால ��மா ச�க�க� வைர
எ�த��னா அ��� ச�யான ஆ� அ�யா கைலஞான� தா�' எ�ற
அ�ைமயான ேயாசைன ெசா�னா� தா�. அ�ண� தா���
�பா�� த�பா� எ�பைத ����த� தா� அ�யா கைலஞான�
ந��ர�� எ��ய ��மா ��ெர�.
அ��த �க�கைள� ப�� அ�யாத தகவ�க�ட� 168 இத�க��
ெமகா ெதாடராக எ�� ந��ர� வாசக�கைள பரவச���
ஆ�����டா� அ�யா கைலஞான�. ெந��பா��� ��� ந��ர�
ச���த ேசாதைனக�, பா�ஸ ெஜயல�தா�� அட�� �ைற
ஆ���� ந��ர� �� ேபாட�ப�ட அ��ரம வழ��க�, த��
�வ���ரம�ய� �� ேபாட�ப�ட ெபா� வழ��க�, உ�சக�ட�
தா�டவமாக எ� �� ேபாட�ப�ட ெபாடா வழ��, ந��ர� ��
ஏவ�ப�ட அரச பய�கரவாத� இைத� ப��ெய�லா� ந��ர�� 236
இத�க�� '��த�' ெதாடராக எ��ேன�. ர�த�� சைத�மான அ�த
ச���ர சாதைன� ெதாட���� �� அ�க இத�க�� இட� ���த�
'��மா ��ெர�’ ெதாட� தா�.



��மா ப��ய, ��மா� கைலஞ�க� ப��ய ெதாடராக இ��தா��
ெகா�ச�� ஒ�பைன இ�லாத உ�ைமகைள ெசா�����தா� அ�யா
கைலஞான�. அவ� ெசா��ய உ�ைமக���, அல�கார��லாத,
ஆ��பா�ட��லாத எ�ய வா��ைத� ��� ெகா��� அழ�ற ��ன
ைவ�தவ� த�� இரா.த.ச��ேவ�. ந��ர� ��மா� ப���� வ��
எ����க� அைன��� �த�ைம� �ைணயா��யரான த�� ச��
ேவ�ைடயைவ. ������ வார இத�, ������ மாத ���ைற
இத� ஆ�யவ��� அ�ைட � அ�ைட அைன��� அவர� உைழ��.
அயராத உைழ��, வ�க���� எ��� நைடதா� த�� ச��ேவ��
�ற��. ��ட�த�ட ஒ�றைர ஆ��க���� ேமலாக அ�யா
கைலஞான��டேனேய பய���, அவ�� எ�ண�கைள உ�வா��,
ந��ர� வாசக�க���, இ��� ெசா�ல� ேபானா� ��மா
�ரபல�க��ேக அ�ைமயான �ைதயைல� கா���தவ� த��
ச��ேவ�.

ம�ைர மாவ�ட��� ஒ� ��ன �ராம������, இர�டா� வ���
வைர ம��ேம ப������, ெச�ைன�� வ�� ��மா�� ேச���
எ���, ஆ��பா�, �ைரவ�, �ெராட��பா� என ப��ப�யா�
வ�� �ெரா��ஸரானவ� அ�யா கைலஞான�.

ஐ�தா� பாகமான இதி�...
கைலஞான��� அ�ண� க� ேக.�.காமா�� ��தர� சாராய����
அ�ைமயா�, அவர� ���ப�ைதேய இ�த� பாழா�ேபான ��
����ய கைதைய� ப��த�� இ�ேபா� டா�மா�கா� �ர���
���ப�க� தா� ந� க� ��ேன �ழலா��ற�. அேத ேபா�
'���ைளயாட�', '��லானா ேமாகனா�பா�' ேபா�ற கால�தா�
அ�யாத கா�ய�கைள� பைட�த இய��ன� ஏ.�.நாகராஜ��
ந���ண�ைவ� ப��தா� '��மா�� இ�ப��மா' என
ஆ�ச�ய�பட� ேதா���ற�. த�ைன வள��� ஆளா��ய நாடக�
க�ெப� �தலா� ெர�கசா� ெர��யா�� ���ப� ஒ� ேவைள
ேசா���ேக வ���லாம� க�ட�ப�டைத� ேக���ப��, ெர�கசா�
ெர��யா��� ஓ�ட� ைவ��� ெகா��த மாெப��
ம�தா�மான�ைத� ப��த�� உட�ெப�லா� ��ல���� ேபா��.
ம�ஷனா� ெபாற�தா ந���ண���, ��வாச�, பழைச மற�காைம
இெத�லா� ேவ�� எ�பத�� உதாரண� ஏ.�.எ�.



கைலஞான�ைத ந�கனா��ய ேக.பா�யரா�, அவ��� காலம���
ெச�த உத�, எ�.�.ஆ�. ப�மனாப��� ர�� ெச�த உத� என
இ�த ஐ�தா� பாக��� ந��க�� ஊ�வல�ைத நட����ளா� அ�யா
கைலஞான�. எ�.ேக.�.பாகவத� கால������ இ�ேபாைதய �ஜ�
வைர ��மா�� ���க�ைத, ெவ��-ேதா�� த�� ப���ைனைய�
த�� பாட���தக� ேபா� வழ������றா� அ�யா கைலஞான�
எ�றா� அ� �ைக��ைல.

இ�த� ெதாட� ந��ர�� ெவ� வ�� ேபா�, ப��க� ����
�தமாக ப�க�கைள அழ�ற வ�வைம�த, ந��ர�� �த�ைம
வ�வைம�பாள� த�� ��, ��மா ��ெர��� ஐ�� பாக�கைள��
��தகமாக வ�வைம�த தைலைம வ�வைம�பாள� த��
�ைர.கேணச�, அவ��� உ��ைணயாக இ��த த��க�
ராேஜ��ர�, தா� ஆ�ேயா���� ஐ�� பாக�க����
அ�ைட�பட� வ�வைம�த த�� ஆ�.�.ம�ராஜு��� பாரா���க�.
அேத ேபா� ெதாட��ேக�ற ெபா��தமான ��மா �ைக�பட�கைள
��ன� ேவக��� ெகா��� உத�ய த�� '����' ஞான�
அவ�க��� ந���� பாரா���க��.

ச���ர� ேப�� ��மா ��ெர� ெதாட�� ெவ����� ச�, த�
��தக�களாக ெவ�வ�� ெவ��கரமான ��பைனைய� ெதா�டத���
ச�  வாசக�ெப�ம�களா�ய ��க� ெகா��த ேபராதர�, ெப��த
வரேவ�� இைவதா� எ�ப�� எ�த ச�ேதக���ைல.  ஐ��
பாக�கைள��  வா�� வா���க�, ரக�ய�ைத அைனவ����
ெசா���க�.

-எ�ெற��� உ�க�

ந��ர� ேகாபா�



ஐ�தா� பாக�தி� உ�ள
சிற�ப�ச�க�!

ர��� பா��� பா� ��லைற ேசக��த ேசாக அ�பவ�

�.ஆ�. ராஜ�மா��ட� நா� �ய� பா�ய அ�பவ�

'பராச��' பட �சா�... க�.ேக.�. காமா�� ��தர��� ���ப��� 
உ�டான ரணகள�

வ�ைம வா��ெய��த க�.ேக.�. காமா����

 இ���கால�
ேதவ� ம��� �வா��டனான பார�ராஜா�� அ�பவ�

பார�ராஜா�ட� என� கைல�பயண�

ெஜயகா�த�ட� என� அ�பவ�

உ�� அ�த இைளயராஜா... உைட�த� நாத�வர�

ேக.பாலச�த�ட� என� அ�பவ�

எ�.�.ஆ�� ெவ� ���த ப�த�
கன� க��ய ர��

�னா�� அ�மா ���தா�... �ேத��� அ�மா ேகாப�ப�டா�...

�னா, �ேத� �ஷய��� நா� ெசா�னேத நட�த�

�ஜ� பட���� எ� கைத

ேக.எ�. ர���மா�டனான என� அ�பவ�

ைடர�ட� ஏ.�.நாகராஜ� எ��ட� ெசா�ன அவ�� உ��கமான
வா��ைக� ச�பவ�க�

சா�ேடா ��ன�ப ேதவ�� கன�க�



க

திைர வரலா�றி� இன�ய
ெபா�கிஷ�!

ேபரா��ைய இள��ைற ம�மாற�
(ஆ��க இல��ய ேப�சாள�)

ைல�ல��� இல��ய வா��� தன�ெகன த� ���ைரேயா�
வல�வ�� அ�ண� �வ�மா� அவ�க� �லமாக ஆ�ற���
அ�யா கைலஞான� அவ�கைள� ச����� வா��� �ைட�த�.

அத� ெதாட���யாக 'ந��ர�' இத�� அவ�க� எ��வ�த '��மா
��ெர�' க��ைரகைள� ெதாட��� ப��� வ�ேத�.
இ�காச�கைள��, இல��ய�கைள��, ேமனா�� ந�ல�ஞ�



சா��ர�கைள�� ம��ேம அ�����த என��, இ� ஒ� ��ய
அ�பவமா� அைம�த�.

'��மா' எ��� கன� ���� க���� ��கைள��,
��சர�கைள��, ெவ��� �கர�கைள�� எ��� வ��� த���க�
ெதாட� �ேன�. ம�கைள ம�ழ ைவ�தேதா�, அவ�கைள�
����க�� ���ய �ைர�லக� ���க� கட�� வ�த பாைத
-ேம�ெகா�ட சவா�க� -ஏ���ெகா�ட �யாக�க� அைன�ைத��
இய�பாக எதா��தமாக -அ�பவ ���ைரகளாக த� எ����க�� 
அ�யா கைலஞான� அவ�க� உண��ெபா�க வழ����ளா�.
கைலஞான� அவ�க� ப�� ெச���ள அைன��� �ைர�லக
வரலா��� இ�ய ெபா��ஷ�க�.



ஆ�மாைவ ம��ெட��க உத��!

-�.�லகவ�

ஐ.�.எ�. (ஓ��)

ைலஞான� ஒ� ��ைத, ஒ� ெபா��ஷ�, ஒ� கள��ய�,
கைல�ல�� தகவ� ைமய�. அ�ைறய ��மாைவ�� ��மா



க உலைக�� ேபாலேவ இ�ைறய ��மா உலைக�� ந�க��தவ�.
��ைன� பழைம��� ��ைன� ��ைம��� ெபய����
அ�ெப��யராக இ��பவ�.

த��� �ைர�ல�� ��ைதய தைல�ைறக�� ��த
��ேனா�க�ட� இைண�� ப�யா��யவ� ஐயா கைலஞான�
அவ�க�. அ�த�கால �ைர� �ரபல�க�டனான தம�
அ�பவ�கைள�� அ�த� �ரபல�க�� வா��� �க��த �ல
�வார�ய�கைள�� ��.கைலஞான� ேந�ைம�ட��, ேந����ட�� 
எ���� ெசா�வேத இ���. ந��ர� இத�� ��.கைலஞான� 168
அ��யாய� க�� எ��ய க��ைரக�� ெதா��� இ�.

ெதா����ப வள���க� இ�லா���த அ�கால��� கைலஞ�க�
த�க� ஈ�பா� ம��� க�ன உைழ��னா� எ�ப� ��மா��
�ர��க�த�க சாதைனகைள� பைட�தா�க�, எ�வள� ேம�ைம யான
ம�த�க� அ�ைறய �ைர�ல�� அகவா�ைவ� �ரகாசமாக
ைவ����தா�க�. ��வாச� எ�ற ெசா���� இல�கணமாக� �க��த
ெவ��யாள�க�, ெவ�� ம�ட�களா� தைல�கன���� ஆளாகாத
அ�சய�க� எ���வாறான ம�த ���ய�கைள இ��� ெந�க
த���கலா�.

உதாரண���� ஒ�ைற� ெசா�வதானா� இய��ந� ஏ.�. நாகராஜ�
���� ��.கைலஞான� எ��ய க��ைரகைள� ெசா�லலா�. இள�
வய�� அநாதரவாக இ��த ஏ.�.எ�. ��� அைட�கல� த�� த�
மகைன� ேபா�ேற பா��� வள��தவ�க� ஒ� ெப�ய ம�த��,
அவர� �ைண�யா�� ஆவ�. �யாபார� ெநா���� ேபா� அ�த�
த��க�� அவ�க�� மக�� வ�ைம�� ேகார����� ���யைத�
ேக���ப��றா� ஏ.�.எ�. அ�ேபா� அவ� த�� ��மா��
��ன� இய��ந�. அவ�� (அ�த� ���ப���� ஏ�கனேவ
அ��கமான) ந�க� �லக� �வா� கேணச�� ேச��� அ�த�
ெப�யவ��� த�கள� ெசல�� �ரதான� ப���� ேஹா�ட�
ெதாட��� ெகா���றா�க�. அைத� ெகா�� அ�த� ���ப�
தைலெய��� தைழ����ட�.
அ���ட� இ��தா� யா�� பண�காரரா��ட ����. ஆனா�
ம�த��� அவ�யமான அ��பைட� ப�பா�ய ந���ண��
இ��தா� ம��ேம ெப�ற ெவ���� உ�ற ேம�ைம�� இ��வைர



�ைல�� ���� எ�பத�� உதாரணமாக ஏ.�.நாகராஜ�� அ�யா�
�கைழ ந�மா� அ���ெகா�ள ���ற�.

ந�லைதேய ேப�, ந�லைதேய எ��, ந�லவ�க�டேன பழ�
ந�லவ��� உதாரணமாக வா�� கைலஞான� அவ�க� எ��ய ���
ந�ல �லாக�தாேன இ��க ����.

த�� ��மாைவ� ெதா����ப� தர��� உலக ��மா��
உ�ச�தர���� ெகா�� ேபானா� ம��� ேபாதா�... த�� ��மா
கைலஞ�க�� ெதாைல��ேபான ஆ�மாைவ ��ெட��த� ���ய�.
அத�� இைளய தைல�ைறைய இ�த� ��தக� ஆ���ப����
எ�ப� ��ண�.



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���)

பாடலாசி�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�
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'ரா

அ�ம�மா...!

ஜபா�� ர�க��ைர’ பட��� அ�ண� �வா� பா�� ேசாக�
பாட� ஒ�� உ�ைரேய உ������. அ��� �வா���

ேவதைன கல�த ந��� க��ைர வரவைழ�����. 'அ�ம�மா
த�� எ�� ந��...' என� ெதாட��� அ�த�பாட�.
இ�த� பாட� கா���� �� வய� �வா�யாக ந���� ��வ�
வ�ைமயா� ர��� த�மம ேக�பா�.

இ�த� பாட� வ�வத�� ��ேப எ� வா��ைக�� நட�த
ச�பவ�தா� அ�. எ�றா�� இ�த பாடைல� ேக�ட �ற� அ�த
ச�பவ� எ� வா��ைக�� நா� மற�க �ைன�தா�� மற�க ��யாத
ஒ� ச�பவமா���ட�. அ� சாதாரண ச�பவ� அ�ல... இ��பதா?
இற�பதா? எ��ற �ைலைய ஏ�ப���ய ச�பவ�தா�.

1958-� நா� ‘அ�பா� டா���' தயா��� ��வன���
�ைரவராக��, �ெராட�ஸ� ைஸ��� ேவைல
பா����ெகா����ேத�. ேவைல�� ஊேட நாடக�கைள�� நட���
ெகா����த ேநர���....

க�நாடக மா�ல� ேகாலா� த�க வய���, ெப�க� ��� தலா ஒ�
நாடக� நட�த ேவ��� என ேக�� வ�தா�க� நாடக
கா��ரா�ட�க�. அத�� ஒ���ெகா�� ��ய அ�வா�ஸு�
வா����ேட�.
'ம����மா�', 'மேனாகரா', 'ேமா��' பட��க� ‘ந�கம�’
எ�.ஏ.நடராஜ� அவ�கைள நாடக�க��� தைலைம ஏ�க ேப�
ஒ�ப�த� ெச����ேட�.



நாடக��� இர�� �ேரா�க�� நா�� ஒ�வ�. எ��ட�
நாடக���ைவ� ேச��த 18 ேப�க�� ேகாலா� ேபா�� ேச��ேதா�.
அ�த� ���� 5வய�, 7 வய� �ழ�ைதக� இ�வ�� உ��.

12.04.1958-� ேகாலா� த�க வய�� 'இ��பதா? இற�பதா?'
நாடக�ைத �ற�பாக நட�� ���ேதா�.

ஆனா� ேப�னப� எ�க��� பண� தர��ைல கா��ரா�ட�.

'நாைள�� ெப�க��� நாடக� நட���ேபா� இைடேவைள�ேலேய
உ�க��� ெச���ெம�� ப���ேறா�' என சமாதான�
ெசா�னதா�, ேவ�� ெப�க�� வ�� ேச��ேதா�.
ெப�ய ெகா�டைக�� 13.04.1958-� 'த�கம�' நாடக� நட�த�.
இைடேவைள�� ேபா� கா��ரா�ட�ட� பண� ேக�ேட�.

'��ெக� கெல�ஸ� ��லைறயா ேச������. எ��� ���
இ��கா�க. நாடக� ���ச�� ெகா����ேறா�' எ�றா�
கா��ரா�ட�.

ச�ம��� நாடக�ைத ���ேதா�.



கா��ரா�ட� இ�வைர�� காண��ைல. எ�க��� பத�ட� கல�த
�ழ�ப�.

நாடக� பா��பத�காக ���ப��ட� வ����த �ரபல �ர� நா��ய�
கைலஞ� ��தர�����ட� '�ரபல க�ஞ� க� ேக.�.காமா����தர�
அவ�க�� ஒ����ட சேகாதர�தா� கைலஞான�' என யாேரா
ெசா��ைவ�க... ��தர���� எ�ைன� ச���தா�.

"��க க� கா�� த����றா�கேள? உ�ைமயா?'' என� ேக�டா�.

கா��ரா�ட� ������� ேபா���ட கவைல�� 'ஆமா�'
எ�ப�ேபா� தைலைய ம��� ஆ��ேன�.
"ஏ� ஒ�மா�� இ����க?'' என� ேக�டா�.

நட�தைத� ெசா�ேன�. ெப�க��� ெச��லான த��� கைலஞரான
��தர������ இர�க� �ர�த�.

"நாடக� கைலஞ�க��� எ�ேபா�� இ�ப� ஒ� சாப�ேக�
இ��க�தா� ெச���. கவைல�படா��க.... சா���களா?'' என�
ேக�டா�.

'இ�ைல' என தைலயா��ேனா�. த��ட� வ�தவ�ட�
"இவ�கைளெய�லா� எ� ����� அைழ���� வ����க'' என�
ெசா����� �ள��னா�.

��தர������ ������ ெச�ேறா�. ேஹா�ட� ���� எ�க�
���ன��� தலா நா�� இ����, ஒ� த�ள� ��� வரவைழ���
ெகா��தா�.

"ந�ம த��நா��ல இ��� வ����க உ�க��� ஏேதா எ�னா�
���ச உத�'' எ�றவ�... "காைலல 4-30 ம��� ெப�க��ல
இ��� ெம�ராஸு�� பாஸ�ச� ர�� ேபா��. அ��
உ�க��ெக�லா� ��ெக� எ���� ெகா�� ��ேற�. இ�பேவ ��க
ர�ல���� ேபா�, பாஸ�ச� வ�� ஃ�ளா� ஃபா�� கா����க''
என ஏ�பா� ெச�� அ���ைவ�தா�.
'ப� ���த வ�ள� ம��ம�ல... பயண����� ஏ�பா� ெச�த உ�க
���ப� ந�லா இ��க��' என மனசார வா���ேன�. ர��
�ைலய� வ�� ேச��ேதா�.



கா����த ேநர��� ைக�� இ��த ��லைரகைள ைவ�� �
சா������ேடா�.

அ�காைல 4 ம��� ர�� வ�த�. ஏ� அம��ேதா�. 4.30��
�ள��ய�.

��ெப�லா� ெம�ரா�� ��ைப அ�ள கா��ப ேரஷ� ஆ�க�
மா�� வ��ைய�தா� பய�ப��� வா�க�. அ�த மா�க� ��ைப�
ெதா��ைய� பா��தா� அ�த இட��� ������. அ�ேபால எ�த
ர�� �ைலய�ைத� பா��தா�� பாஸ�ச� ர�� ��க
ஆர������ட�. �தலைம�ச�கேளா... ராஜா�கேளா வ�தா�
ம�றவ�க� ஓர�க��வ� மா��... �ற ர��க��� வ� ��வத�காக
����.

இ�ப� ��� ��� வ�த ர�� ஒ� �ேடஷ�� ��ட ேநர�
�����ட�.
ம�ய� ஒ� ம� ஆ���ட�. ���த ேநர�ப� ர�� இ�ேநர����
ெம�ரா� ேபா���க ேவ���. எ��பாராத�தமாக தாமத�.

எ�ேலா���� ப�ெய��த�. பா���� இ��த �ழா�� த��ைர�
���� வ�� �ர��யப� வ�ேதா�.

��� ம�யா���ட�. ���� இ��த இர�� �ழ�ைதக�� ப�
ெபா��க ��யாம� அழ ஆர���� ��ட�. ெப�யவ�களா�� ப�
ெபா��க ��ய��ைல. ஆனா�� ெப�யவ�க� எ�பதா�
அழ��ைல. ர�� ��ற �ேடஷ�� ேஹா�டேலா, ஊேரா இ�ைல.
இ��தா�� வா�க கா�� இ�ைல.

நாடக ேம�பா�ைவயாள� நாகராஜைன அைழ�� “எ�ன ெச�யலா�?''
என ேயாசைன ேக�ேட�.

"இ�ேநர� நாம ��க���� ேபா���க��. அைத கண���
ப���தா� ��தர���� ந�ைம இ�த ர��� அ���வ�சா�.
ஆனா... இ�ப� வசமா மா�����ேடா�. அ��� வ�ற �ேடஷ��
ஏதாவ� வா��� சா���� ப�யாற��. ஆனா ைகல கா��ைல.
இ��� ஒேர வ�... ���� பா���ய வா��க� ெசா���க.
'இ��பதா? இற�பதா?' நாடக���� பா�ன ேசாக�பா�ைட பாட�
ெசா���க. நாம ெர�� ேப�� ��ச�படாம ைகல ��ைட
ஏ��ேவா�'' எ�றா�.



என��� அ� ச�யாக�ப�ட�.

பா�ைட� ேக�ட பய�க� க� க��தப� எ�க� ���க��
த�களா� ���த ��லைறைய ேபா�டன�.

பா�� ��ய... ���� ��ய� ஆக... ர�� �ள��ய�.

இர�� ேப�க� வ���த ��லைற�� ஒ�� ேச��� ைவ���
ெகா�டா� நாகரா�.
ெம�ராஸு�� �ல �ேடஷ�க� ��பாக ஒ� �ேடஷ�� வ��
��ற�. ஓ��ேபா� �ைட�த ப��, ேபா�டா�கைள வா�� வ�தா�.

ஆ��� ெர�டாக ��ேறா�.

“�� எ�வளா� ��லைற இ���?'' என ���� பா��� ஆ�க�
ேக�டன�.

"ஏ�?'' என நா� ேக�ேட�.

"ெச��ர� �ேடஷ� ேபான�� ஆ�ேமா�ய� ெப��, தேபலாைவ
��ா�லதா� எ������ ேபாக��. அ��� ��லைற ேவ�ேம''
எ�றன�.

"நாகராஜா... நாகராஜா..'' என �ர� ெகா��ேத�.
அ��� இ��தவ�க�... 'சா� அவைர� காேணாேம' எ�றன�.

“"அடடா... ர�ைல �� ப���டாேர'’ என நா�க� பதற... ஒ�வ�
ம��� நம��� ���� ���தா�.

"அவ� 'இ�ப�ேய எ�க ஊ��� ேபா��ேற�'� இற���டா�''
எ�றா�.

அ����யாக இ��த�. அ�த கா��ரா�டேர ேதவைலேய’ என
ஆளா��� நாகராைஜ ���ன�.

"நாகராஜாவா�ேச அதா�... இ�ப� �ஷ�ைத க����� ேபா����'
என நா�� �ைன��� ெகா�ேட�.

ெச��ர� வ�� ேச��ேதா�. ஒ�வ�ட� ஒ�வ� ெசா��� ெகா�ளாம�
�ட அவரவ� ��க��� ஓ�டெம��ேதா�.

இ� இ�றள�� எ� வா��ைக�� மற�க ��யாத ச�பவ�.



உ

பண� தராததா� கிள�ப�ய ந�ைக!

�ல�ப�� ப���� ஒ� �ராம�ைத� ேச��தவ� �.�.சா�.
ெச�ைன�� த�� ப����ெகா����த அவ�... நா��
உ�ல�ப�� ஏ�யா�கார� எ�பதா� எ�ைன வ�� ச���தா�.

தா� எ�� ைவ����த 'எ�.எ�.ஏ' எ�ற நாடக�ைத எ��ட�
ப���� கா��னா�. கைத ந�றாகேவ இ��த�. 'இ�த நாடக�ைத
அர�ேக�ற� ப�ண��' எ�றா�.
நா� 'ேநாய�ற வா�ேவ �ைறவ�ற ெச�வ�' எ��ற நாடக�ைத எ�க
ஊ� எ�மைல�� அர�ேக�ற ஏ�பா�க� ெச��வ�� இ�த ந�ல
ேநர���தா� ��க வ������க. ெர�� நாடக�ைத�� எ�க
ஊ�லேய அர�ேக�ற� ப��ேவா�. ஆ�� ெசல�� பா�ைய ��க
ஏ���க��'' எ�ேற�. ச�ம��தா� சா�.

29.09.1958-� நாடக�ைத அர�ேக�ற அ�ேபாேத ேத� ���ேதா�.

சா� ெச�ற ��� ேநர��� எ��ைடய நாடக� ��ைவ� ேச��த
இ�வ�ட� ந�ைக ச��க��த� வ�தா�. அவ�ட�, ஊ�� நாடக�
ேபாட�ேபாவ� ���� �பர� ெசா�ேன�.

"��மா ந�க�க� இ�லாம ெப�க��ல��, ேகாலா� த�கவய�ல��
நாடக� ேபா�டதாலதா� ெப�சா வ�� இ�ல. உ�க ஊ�ல நட��ற
நாடக���காவ� ��மா �டா�கள ேபா��க'' எ�றா�.
"நாடக���� தைலைம ஏ�க வழ�க�ேபால எ�.ஏ.நடராஜைன ���
வ���ேற�. ஒ� நாடக��� ‘பராச��' �க� நைக��ைவ
அ�சயபா��ர� அ�க���ைவ ேபா��டலா�. இவ�க ெர��
ேப���� நா� ெபா���. கதாநாய�யா ந��க ஒ� ��மா ந�ைக
இ��தா ந�லா இ����. ஆனா... யா� வ�வா?'' எ�ேற�.

"அ�ேண... தவம�ேத� என�� ந�ல ேதா�. அவைர நா� ���
வ���ேற�'' எ�றா� ச��க��த�.



"உடேன அவ�கைள பா���� ேப� ேட�� வா����க'' என
ச��க��த�ைய அ��� ைவ�ேத�.

'தா�� �ற�த ேகா����ைல... த�ைத ெசா���க ம��ர��ைல'
உ�பட பல பாட�கைள� பா�ய... ந�ைகயாக�� இ���ற
�.ேக.கலா�� அ�மாதா� ச��க��த�.

'வனேமா��', 'ஆரவ�� �ரவ��', 'ராஜ�மா�' உ���ட பல
பட�க�� ந���� �க�ெப�றவ�... கவ����க��... இல�ைக����
ேக.தவம�ேத�.

'வனேமா��' பட��� டா�ஜா� பா��� உைடய��� ந��தா�.
அ� கவ����� உ�சமாக �க��த�. அேத காலக�ட��� ‘க�ச
ேதவயா�' பட��� கா��� வா�� ஒ� மக���� மகளாக
ந��தா� �.ஆ�.ராஜ�மா�. அவ�� உைட�� க�ைசக��, கவ���யாக
இ����. இவ�க� இ�வ�� உைட�� கவ���யாக இ��தா��
ஆபாச��லாம� இ����.

இவ�க� இ�வைர�� பா��பத�காக இைளஞ�க� ம��ம�ல...
வேயா�க�க� ��ட�� �ைரயர��க�� �க அ�கமாக இ����.



த��நா�� ஆ�கைளேய த�க�� அழகா� �ற�க���, த��
��மா�� �த� கவ���க��களாக ேக.தவம�ேத���, �.ஆ�.ராஜ
�மா��� �க��தன�. நா� என� 15 வய�� இவ�க�� அழகா�
அச�����ேற�.

'28 வய�� நா� நாடக��� �ேராவாக ந��க... என�� ேஜா�யாக
தவம�ேத�யா? அவ� ம��� ந��க ஒ���ெகா�டா�... இைத�ட
எ� �ற���� �ேமா�சன� ேதைவ��ைலேய' என என��� நா�
பரபர��� ெகா����தேபா�... ��ன� ேவக��� ���� வ�தா�
ச��க��த�.

"ேபான கா�ய� ஓேகவா?''

“��சயமா ந�ம நாடக��ல... ந���றா�க. நாைள�ேக வ�� கைத
ெசா�ல� ெசா���டா�க�ேண''
"�ஜமாவா?''

"ஆமா�ேண... அவ�க��� கைத ெசா���ேபா� அவ�க���
�ைறய �� இ���ற மா�� ெசா��� க�ேண'' எ�றா�.

ம�நா�...

தவம�ேத�ைய� ச���� கைதைய� ெசா�ேன�.

"கைத ஓ.ேக.'' எ�றா�.

நாடக��� 'நா� �ேரா’ எ�பைத� ெசா�னா� ‘�ேரா�னாக ந��க
ம��� ��வாேரா...’ என தய��� தய�� பய��, “நா�தா� �ேரா''
என ெம��ய �ர�� ெசா�ேன�.

எ�ைன� பா��� ��ன� ��னைக ������ “ச�... ஓ.ேக...
கைத�� �ய� வ�தா?'' என� ேக�டா�.

'ஆமா�' எ�ப�ேபா� தைலைய ஆ��ேன�.

"அ�ப��னா... ஒ� க��ஷ�'' எ�றா�.

அ���� கல�த ஆவ�ட� அவைரேய பா��ேத�.

"�ய� பா� ஆ�றதா இ��தா... ��க எ� க�ன�ைத� ��றேதா,
க��� ����றேதா �டா�'' எ�றவ�... �டேவ ஒ� ச�ைகைய
அ���ப� ேபால... "ேவ��னா... ��க எ� ைகேயாட ைக
ேச������� எ�ப� ேவணா�� ஆடலா�... பாடலா�'' எ�றா�.



எ� உட�ெப�லா� ��சார� பா��த� ேபால இ��த�. ‘அட...
இைத�ட ேவெற�ன ேவ���?' என ஆ�ர� பட�க�� ந�����ட
ம����ைய என��� த�த�.

"எ�ன நா� ெசா�ற� ச�தாேன?'' எ�றா�.

"ச��க... ச��க'’ எ�ப�ேபா� ெதாட��� தைலைய ஆ��ேன�.

"ெரா�ப�� தைலைய ஆ�டா��க. க��� �����க� ேபா��''’என
ேக�யா� ���தவ�, "நாடக���காக த�யா பா��
எ�������களா?'' என� ேக�டா�.
"இ�ைல''’எ�ேற�.

அ�ேக இ��த ச��க��த� “��மா� பா�ைட ேச����கலா��
ஐ�யா இ���'' எ�றா�.

"எ�ன பா��?''

"இவேராட அ�ண� க�காமா�� எ�� "பராச��'�ல வ�த "���
ெப��� மனைத� ெதா��� ேபாறவேர'’ பா�ைட ேச����கலா�''
எ�றா� ச��க��த�.

"நாைளல��� நாடக �க�ஸைல எ� ��லேய வ���கலா�'' என�
ெசா�� எ�கைள அ���ைவ�தா� தவம�ேத�.

"எ�ேப��ப�ட ந�ைகேயாட �ய� பாட� ேபாறேம'’என எ� கா�க�
கா��� நட�தன.
ம�நா�...

�க�ஸ��காக தவம�ேத��� ������ ெச�ேறா�.

"��� ெப��� மனைத� ெதா��� ேபாறவேர'’என ச��க��த�
பாட ஆர���தா�.

தவம�ேத� ந�னமாக ஆ�யப�ேய "எ� ைககைள� ��������
��� வா�க கைலஞான�'' எ�றப� ைகைய ���னா�.

நா�� ேலசாக ��ெம�� ெகா��தப� அவ�� ைககைள�
ப��ேன�. ஆனா� ��ச� வ�� த��த�. அவ�� ைகைய�
���க��ைல.

"எ�னா��?'’எ�ப�ேபால ஆ�யப� பா�ைவயாேலேய ேக�டா�.



"ேவ�டா�மா. நா� �ேட�லேய உ�கேளாட �ய� பா���ேற�''
எ�ேற�.

எ� ��ச�ைத� ����ெகா�ட தவம� “இ�ப� இ��தா... நாடக�
���ச� ேபா'' என தமாஷாக� ெசா�னா�.

தவம� ந���� 'எ�.எ�.ஏ.' நாடக�ைத 29.09.1958- ேத���,
'ேநாய�ற வா�ேவ �ைறவ�ற ெச�வ�' நாடக�ைத 30.09.1958-�
ேத��� எ�க� ஊரான எ�மைல�� நட��வதாக அ����,
28.09.1958 அ�� ேவ� �லமாக அ�காைல�ேலேய
ெச�ைன����� �ள��ேனா�. தவம�, அ�க��� ம���
எ�.ஏ.நடராஜ� ஆ�ய �வ�� ஒ� கா� �ல� �ள��னா�க�.

இர� உ�ல�ப��ைய அைட�ேதா�. �வைர�� அ���ள
ெக��ஹ��� த�க ைவ�����, நா�க எ�ேலா�� நாடக
ெகா�டைக�� வ�� ேச��ேதா�.
'எ�.எ�.ஏ.' நாடக கதா��ய� சா�, ெசா�னப� பா�� ெசல��
ெதாைகைய ெகா�����டா�. அைத நாடக ��ேன�பா� ம���
பயண� ெசல�க��� பய�ப��� ��ேட�. ��ெக� வ�ைல
எ����ெகா�� ேபா� ெகா��தா�தா� உ�ல�ப����
த������� ந�ச��ர�க� வ�வா�க�.

நாடக ெகா�டைக அைம�தவ�டேம ��ெக� ��பைன ெபா��ைப��
ெகா�����ேத�. நா� ெச�ைன�� கைலஞானமாக இ��தா��,
எ�க�� ஊ���� உற���� நா� பால���ண�தாேன.

"எ�க பா� நாடக�த� பா��க வ�த எ�க��டேய ��ெக�
ேக���யா?'' என �ர���தனமாக ��ெக� எ��காமேல உற�க�
உ�ேள வ����ட�. இ�வைர ஆன வ�� ெகா�டைக ேபா�ட
ெசல����, ெஜனேர�ட� ெசல���� ச�யா���டதாக
ெசா����டன�.

பண� வரா� என� ெத��த �ைல��... தா�க� வ�த கா�ேலேய
உ�ல�ப���� இ��தப�ேய ெச�ைன �ள����டா�க� �வ��.

காமாேசாமாெவன 'எ�.எ�.ஏ.' நாடக�ைத அர�ேக�� ேனா�.

நாடக� ���த�� கைலஞ�க� எ�ைன� ����ெகா�� பண�
ேக�டா�க�.



"நாைள��� ேபா�ற நாடக�ைத�� ���ச �ற�... ஊ�ல கட�
வா��யாவ� ெகா����ேற�'' எ�ேற�.

சமாதான� ஆவ�ேபா� தைலயா��யவ�க�... ம�நா� ம�ய�வா���
எ��ட� ெசா�லாம� ேவைன எ����ெகா�� ேபா���டா�க�.

இ�த� ���ைல��, நா� எ��பாராத ���ப� ஒ�� நட�த�.



'ேநா

ைகெகா��த ெபா�!

ய�ற வா�ேவ �ைறவ�ற ெச�வ�' நாடக�ைத இர� நட��
���த�� 'ேப�யப�யான ச�பள�ைத கட� வா��யாவ�

த��ேற�' என நா� ெசா�னைத ஏ�ப�ேபா� தைலயா�����, நா�
எ� ������ ேபா���த ேநர��� ேவைன எ���� ெகா��
எ��ட� ெசா�லாம� �ள����டா�க�.
மாைல��... தகவல��� நா� ஓ�வ�� பா��தேபா�... ெகா�டைக��
யா�ேம இ�ைல.

ெச�ைன����� வாகன�க�� வ�� கைலஞ�க� ம�ைர ர��
�லய� எ�ேர ம�க�மா ச��ர��� வாகன�கைள �������,
ம�ைரைய� ���� பா��� ���, அ�காைல�� ெச�ைன��
�ள��வ� வழ�க�. அதனா� அ�� ெச�� அவ�கைள
�����டலா� எ�றா� எ�க� ஊ����� ம�ைர ேபா�� கைட�
ப� �ள����ட�.

இரெவ�லா� ��க��ைல. அ�காைல�� �த� ப��� ஏ�
ம�க�மாச��ர� ெச�� ேவ� ���றதா... என� ேத�ேன�. இ�ைல.
ச��ர�� ���ட� �சா��ேத�. 'அவ�க �ள��� ேபா��டா�க'
எ�றா�.

அ����, பத�ட�, அச� எ�ைன அ���ய�.
'ெப�க��� ந�மள அ�ேபா� ��ட நாடக கா��ரா��டைர
க�டப� ���ேனா�. இ�ேபா நாமேள அ�த� த�ைப ெச���ேடாேம'
என ெநா��ேபான நா� அ������ அைல�ேத�.



அவசர��� அ�ண�ட� கா�� வா�க��ைல. ஊ��� ேபாக
ேவ��� எ��ற �ர�ைஞ�� இ�லாம� இ��த�� இர� ப��
ம�யா���ட�. ப� வ��ைற� ���ய��தா� சகஜ �ைல��
வ�ேத�.

‘ஊ���� ேபாக இ� காைல��தா� ப�. க�ட�ட�ட� கட�
ெசா�� ஊ�� ேபா� ெகா������ நைட�ைற இ��பதா� ��ெக�
கா��� கவைல��ைல. சா��டாம� ப���யாக இ����டலா�.
ஆனா� ஒ� இர� எ�ேக த��வ�?’ எ��ற கவைல அ�க��த�.
எ� அ�கா �� �ைன��� வ�த�. (15 வய� ���யாக இ��த எ�
அ�கா �ரா� இர�டா�தாரமாக ம�ைர�� வா�க�ப�� வ�தைத��,
அ�கா��� ஒ� ெப� �ழ�ைத �ற�தைத��, வ�ைம�� எ�க
���ப� பா��க�ப�டதா� அ�கா எ�ைன த� ����� அைழ��
வ�தைத��, மாமா எ�ைன அ��� உைத�தைத� ெபா��க
��யாம� அ�கா எ�ைன அைழ���ெகா�� எ�க� ஊ���
வ�தைத��, அ�ேபா� ஊ�� �ேள� ேநாயா� பா��க�ப�� அ�கா
இற�தைத�� ஏ�கனேவ நா� �லாவா�யாக� ெசா������ேற�.)

'அ�கா மக� ��பவ��ைய தா�மாம� எ��ற உ�ைம��
பா��க�ேபா�ற சா��� இ�� இர� மாமா ���� த��ட



ேவ��ய�தா�' என ��� ெச��, ���சாைல�� இ��த �����
வ�ேத�.

இ�ேபா� மாமா ��றா�தாரமாக சேகாத� அழ�ய�னாைவ ��மண�
ெச�� நா�� ��ைளக�ட� வ���வ�தா�. எ� அ�கா மக�
��பவ���� வய��� வ�� அ�த ���� இ��தா�.

'வண�க� மாமா' எ�ேற�.

அவ� ப�� ம�யாைத ெச�ய��ைல. இ���ற �ழ�� நா�� அைத
எ��பா��க��ைல. ஆனா�� மாமா �����தா�. அவ���
நாடக�கார�கைள� ���கா�. அ�த� கால� �த� இ�த� கால� வைர
நாடக�கார�க��� யா�� ெப� ெகா��கமா�டா�க�. அ�ப�ேய
த��� தவ� ஏதாவ� ஒ� காரண���காக ெகா��தா�தா� ஆ��.
அ�த� க����, 'ஏ� இவ� இ�க வ����கா�?' என மைன��ட�
ஜாைடயாக� ேக�டா� மாமா.
"ஆமா ��க ெம�ரா�ல இ���களா�ல... அ�க எ�ன ெச��க?''
என� ேக�டா� சேகாத�.

எ�ட� ��ட�ட ெப�ய ��ட ேபா�டா�தா� ைந�� இ�க த�க
���� என ��� ெச�ேத�. "அ�பா� டா�����ற ��மா
தயா���ற க�ெப��ல ேவைல பா��ேற�மா''

"எ���� ச�பள� த�றாக?''

அ�ேபா� நா� மாத� 35 �பா� ச�பள� வா��� ெகா����ேத�.
இ��தா�� "மாச� �� �வா த�றாக''எ�ேற�.

ப���� �ட�த எ� மாமா மக�க� பட�ெகன எ��தன�.

100 �பா� எ�ப� 1958-� �க�ெப�ய ெதாைகயா�ேச.
��கைள அக�� எ�ைன� பா��த மாமா, "எ���� நாளா இ����
ச�பள� வா��றா�ல'' என� ேக�டா�.

"ஆ�மாசமா... மாமா''

"அ���யா? ெரா�ப ச�ேதாஷ�. எ�ன மா�ள... வ�த�ல���
������ேட இ���கேள...'' எ�றவ�, "பரவா�ல... இ��க���
மாமா'' என நா� ெசா�னைத கா�� வா�காம�... "ஏேல�
பய�களா... ேமல �ட��ற மட�� க��ல எ���� ேபா��கடா. மாமா
���� �����கற� ெத�யல'' எ�றா�.



"நா� �ழேய ப�����ேற� மாமா'' என 'இ�� இர� இ�கதா�
த�க�' எ�பைத �சகமாக� ெசா�ேன�.

"க��� எ��� இ���. அ�ல ப��க'' எ�றப�... மக�க� இற���
ெகா��த மட�� க��ைல ����� ேபா��, "உ�கா��க மா�ள''
எ�றா�.

"ேட� பச�களா... ��தாம� டா��� ப�க��ல இ��க ��யா��
கைட�ல நா� ெசா�ேன�� ெசா�� ந�ல ��யா�யா
வா���க�கடா. ��கா வ�வ� இ��தா �டா ெர�� ெபா�டல�
வா���க�க'' எ�றவ� எ� ப�க� ���� "மா�ள ��ட
சா����க�ல?'' என� ேக�டா�.

வா��ைத�� ெசா�ன ��யா����, ��கா���� எ�� ஊ�ய�.
ப��� கா� ெரா�பேவ அைட�த�. 'சா���ேவ� மாமா' எ�ேற�.
'ஓ��கடா... ��யா�, ��கா வ�வ�, ��ட...’ மற��ராம ெவரசா
வா������ வா�க'' எ�றா�.

எ�லா ஐ�ட�� வ�த�. ����யாக� சா���ேட�. ப� அட��ய�.
‘"ெபா� ெசா�� ேபாஜன��ற� இ� தாேனா?' என �ைன���
ெகா�டா�� ெபா� ெசா�னதா� ��க� வர��ைல. ‘எ�படா
����?’ என இ��ேத�.

அ�காைல நா�� ம�.

ெசா�லாம� �ட ெஜ� ேவக��� �ள�� வ�� எ�க�
ஊ����ேபா�� ப��� ஏ� உ�கா��ேத�.

����� வ�� அ�ண�ட� 'மாமா ������ ேபாேன�' எ�பைத
ம��� ெசா�����, ெசல���� பண� வா���ெகா�� அ��
இரேவ ெச�ைன��� �ள��ேன�.

இர�� மாத� கட�த �ைல��... ஊ����� க�யாண� ப���ைக
தபா� �ல� வ����த�.
"யா��� க�யாண�? ���யமானவ�க�னா ஊ���� ேபாக�ேம...
கா� ெர� ப�ண�ேம'' என என�� நாேன ேப��ெகா�டப�
க�யாண� ப���ைகைய ����� பா��ேத�.

அ� எ�ேனாட க�யாண� ப���ைக.



����, �ழ�ப�மா�... ப���ைக��ேட எ� அ�ண�
எ�����த க�த�ைத� ப��ேத�.

'உன��� ��பவ����� க�யாண�. உ� எ��கால�ைத
க����ெகா�ேட நா�க� ���ேப� இ�த ��ைவ எ�����ேகா�.
உடேன �ற�ப�� வ����' என க�த��� இ��த�.

எ� �தலா� ��த�ராம அ�ய�ட� �ஷய�ைத� ெசா�� அ�வா��
ேக�ேட�.

350 �பா� ெகா��தா�. அைத வா���ெகா�� ஊ��� வ��
அ�ண�ட� ெகா��ேத�. அ�ண� அத�ட� 150 �பா�
ேச���� ேபா�டா�.
500 �பா�� ம�ைர �னா��ய�ம� ேகா���, ஆரவாரமாக,
அம��களமாக, உற�ன�க� �ைட�ழ 21.01.1959-� என���,
��பவ����� ��மண� நட�த�.

35 �பா� ச�பள� வா���ெகா�� 100 �பா� ச�பள� என 65
�பா� ெபா� ெசா�னத� �ைள�... ��மணமா� வ�த ம� மாதேம
ப�� �பா� வாடைக ெகா��க ��யாம�, அடமான� ைவ�பத�காக
'அ�த �����ைய கழ��� ��' எ�ேற� மைன��ட�.

"ஏ�?''”

"வாடைக ���க��''

"அ�ப உ�க��� �� �பா ச�பள��ைலயா?''

'இ�ைல' எ�பதாக தைலயா��ேன�.
ெவ��பான எ� மைன� "மகராச� �, �� ஆ���� ந�லா இ��ப''
எ�றா�.

"நா� எ�ப� ேவணா�� இ������ேபாேற�. �����ய� ��''
என வா��� ேபா� அட� ைவ�� வாடைக க��ேன�. நா�� ெப�
�ழ�ைதக�, இர�� ஆ� �ழ�ைதகைள� ெப�ேறா�.

ேபர�, ேப��க� 13 ேப�க�, ெகா���ேபர� ேப��க� 7 ேப�க�
என த� நா� ேக��ற அள���... அ���� ��டமா���ட�.

���ரேம ஃேப�� மாநா� நட��ட ேவ��ய�தா�.



க�.ேக.�.காமா�� ��தர� ���� நா� ஏ�கனேவ, எ� ஆர�ப கால
ெச�ைன வா��ைகைய ஒ�� பல �ஷய�கைள� ெசா������ேற�.

அவ��� இ�வா��ைக எ�ப� அைம�த�? அவ�� இ��� கால�
எ�ப� இ��த�?

�க�� உண���மயமான அ�த� ச�பவ�கைள� ெசா��ேற�.



எ

தி�மண  ேமைடைய� த��மான��த
நாடக ேமைட!

ன� ஒ����ட சேகாதரரான க� ேக.�.காமா�� ��தர� ����
நா� ஏ�கனேவ பல �ஷய�கைள உ�க�ட�
ப�������ேற�.

நாடக உல�� ��ேனா���, ந�க� எ�.ேக.ராதா�� த�ைத�மான
க�தசா� �த�யா�� நாடக� க�ெப��� ெச�வா�கான �ேராவாக
�க��தவ�. ம�ைர ஒ��ன� பா�� க�ெப������ �ல�ய
எ�.�.ச�கரபா���, எ�.�.ஆ�� க�தசா��� க�ெப��� ேசர
வ�தேபா� �ல காரண�களா� க�தசா� �த�யா� �ராக��க...
இ�வைர�� தன� ெச�வா�கா� க�ெப��� ேச�����டவ�
காமா��.

'�� ெப��� மனைத� ெதா��� ேபாறவேர... உ�க எ�ண�ைத�
ெசா������ ேபா�க', 'ஓ ர���� �மாேன', 'ேத��� வ��
மாமலைர� க��', '��� ெச��காத ெபா��ைலேயா', 'உ�ைன உ�
க� ஏமா��னா� எ�ேம� ேகாப� உ�டாவேத� டடடா டடா...'
உ���ட எ�ப���� ேம�ப�ட கால�தா� அ�யாம� ஒ����
பாடைல எ��யவ�. 'பராச��' பட���’ ேகா�� �சா�யாக ந����
�க�ெப�றா�.

காமா�� இற�தேபா�... அவ�� உடைல எ�.�.ஆ��, கைலவாண��
������� ��கா�வைர �ம��வ�தன�. இைதெய�லா�
�லாவா�யாக ஏ�கனேவ ெசா������ேற�. ேம�� பல
�ஷய�கைள இ�ேபா� ப���� ெகா��ேற�.



நாடக�க�� �மா� ஆ�ர� பாட�கைள� பா�ய அ�பவ�தா�தா�
க�ஞராக உ�ெவ��தா� காமா��.

அ�ஞ� அ�ணா கைத-வசன� எ��ய 'ஓ� இர�' பட��� காமா��
எ��ய பாட� ஒ�� அவ�� சம��வ ��தைன�� சா��.

'எ�ன உலகமடா இ� ஏைழ�� நரகமடா

த�னல� ேப�க��ேக இ� த�க� �ர�கமடா

க�ட������ ம�க� க�தலாைட ெபா�����றா�
ெமா�ைட�கத� ஜ�னெல�லா� ப�டாைட ேபா�����றா�

பாைன�� க����� ம�க� ப���யா� வா� ��றா�

�ண�க� ��� ��� ���ேல ேபா���றா�...'

....இ�ப�யாக ஏைழக� �ைலைய பா��� ைவ�தா� காமா��.

சாராய� ����� பழ�க� ம��� அவ�ட� இ�லாம� இ�����தா�
ஆ�ர� பாட�கைள எ�����பா�. ஆனா� அ�த�
ெகா���ைனதா� அவ���� இ�ைல... நம��� இ�லாம�
ேபா���டேத.

க�தசா� �த�யா�� நாடக� க�ெப� ெம�ராஸு�� இட� ெபய���,
வா�டா�� ேரா� ஒ�ைறவாைட �ேய�ட��� வ�� ேச���
நாடக�கைள நட���ெகா����த�.
நாடக� கைலஞ�க� பல�� ச���க� ��ய இய�ைகயான
�ர��ைன... "மகர�க�� உைடத�' எ�� �ர� உைட�� �க��தா�.



மகர�க�� உைடவதா� அ�வைர பா� ந��த கைலஞ�களா� பாட
��யா�. நாடக உல����� �ல�, ேவ� ேவைல���
ேபா���வா�க�. ந���ல�� இ��� �லக ���பாதவ�க� �ைண
ந�க�களாக கால� த��வா�க�. காமா����� அ�ப� ஒ� �க��
ஏ�ப�ட�. கதாநாயகனாக, பா��� �ற��ட� வைளய வ�தவ���
மகர�க�� உைட�த�.

இதனா� மன�ைட�தவ� இரெவ�லா� ��காம�... �க அ�காைல��
ெப��� ப��ைக�ட� நாடக� க�ெப�ைய��� �ற�ப����டா�.
காமா�� இ�ப� ஒ� ��ைவ எ��பா� என த� அ�பவ��� க��
ைவ����த க�தசா� �த�யா� இைத� கவ�����டா�.

"எ�ன காமா��? எ�ேக பயண�?''

"எ� ெசா�த ஊரான ம�ைர�ேக ேபாலா�� �ள���ேட�''
"� எதனா� இ�ப� ஒ� ��ைவ எ�����ேக� ெத���. எ�காரண�
ெகா��� � எ�ைன ���� ேபாகேவ�டா�. ந�ம க�ெப���
நாடக� நட��வ�� ஒ� ��ைமைய� ெகா��வர ���
ெச����ேக�. ���க� டா���ல ஒ� இ���� பட� ஓ��. �
எ�லாைர�� �������� ேபா� அ�த� பட�ைத� பா����� வா.
அ���ள �ல �ஷய�கைள ம��� எ������� கைத ெச��,
ச�க நாடக� நட��ேவா�. அத�� ��பாக, உ�ேனாட பாகவத�
��ைய ெவ���� �ரா� ைவ���ெகா�''’என� ெசா�ல...

�தலா� ெசா�னப� ெச�தா� காமா��.

அ�த இ���� பட��� ��ல� வா�� இ���� �கெர�ைட
�ேரா ச��கா� ��� இ��� த� ைக�� வரைவ�பா�. இ�த ��
ைஹைல�டாக இ��த�. நாடக���� இ�த �ைன ைவ�க ���
ெச�ததா� �ைறய ப��� எ��� �ைடலாக ச��கா� �கெர�ைட
எ��க� பழ���டா� காமா��.

'�த� ச�க நாடக�' என ெம�ரா� ���க �ள�பர�
ெச�ய�ப�டதா� நாடக� பா��க �த�நாேள க���கட�காத ��ட�.

��வ�ைச�� அம��� நாடக�ைத ர����ெகா�� ��தா� தனவ�த�
நேடச �த�யா�.

�கெர�ைட லாவகமாக ச��கா� எ���ற கா��ைய... காமா��
ெச�தேபா�... நாடக ெகா�டைகேய கரேகாஷ�தா� அ���த�.



காமா�� ந���� அச��ேபான நேடச �த�யா� த� அ�ேக
இ��தவ�ட� ‘�ேராவா ந���றவ� �த�யா� சா�யா?' என�
ேக�க... நாடக� பா���ற �வரா�ய��� இ��த அ�த நப� 'ஆமா�'
எ�ப�ேபால தைலயா�� ��டா�.

நாடக� ���த�� ேமைடேய�ய நேடச �த�யா�, த� க����
�ட�த த�க� ச���ைய கழ��, காமா���� க����
அ������� '� ந�ம சா�யாேம! ந�ம ஆ� இ�ப� ந���ற��
என��� ேபரான�த�. நாைள�ேக எ� ���� உன�� ����' என�
ெசா�ல...

'நாம அக�ைடய ேதவரா�ேச. �த�யா�� �ைன�� த�க� ச���ய�
ேபா���டாேர' என ேயா��த காமா��, 'ஐயா உ�க ��ல ����
சா��ட��னா எ�க �தலா���ட அ�ம� ேக�க��' எ�றா�.

க�தசா� �த�யா�� அ�ம�ய��தா�.
அத�ப� காமா��, த� நாடக ந�ப�க� �வ�ட� �������
ெச�றா�. சாதாரண ���த�ல... அம��களமான ����.

நேடச �த�யா�, த� த�� ���ரம�ய �த�யா�ட� "த��...
இ�த� ைபய��� எ� ெபா�� ஆ�டாைள ெகா��க ���
ெச����ேக�. ‘ச�மதமா?� அ�த� ைபய���ட ேக���
ெசா�''’எ�� ெசா�ல...

"எ� அ�ண��� ஒேர மக� ஆ�டா�. அேதா... அ�த�
ெபா��தா�. மகைள உ�க��� க��� ெகா��க அ�ண�
����றா�. என��� இ�� ச�ேதாஷ�. ��க எ�ன ெசா���க?''
என� ேக�க...

"ஐயா ��க �ைன��ற மா�� நா� �த�யா� இ�ைல.
அக�ைடயேதவ�'' என காமா�� ெசா����டா�.

அ�� கன�த ெமௗன� �ல�ய�. �ற�...

"அதனால எ�ன காமா��? �த�யா��, அக�ைடயா��
ஒ��தா�. � ேவ��னா ப�ைசய�ப� க������ ேபா�� பா�.
'அக�ைடய �த�யா� ப�ைசய�ப� க���' �தா� அ�க
ேபா������'' என நேடச �த�யா� ெசா�னா�.



"எ� அ�ண� ெசா�ற� உ�ைமதா�. இ�ேபா உ�க���
ச�மத�தாேன?'' என ���ரம�ய �த�யா� ேக�க... தய�க��ட�
ச�ம��தா� காமா��.

காமா���ட� அவ�� ���ப�ைத� ப�� �சா��தன�.

"ம�ைர எ�க ஊ�. நா� ���ப���� ��தவ�. த��க�
ெர��ேப�. ஒ� சேகாத��� உ��. ஏ�ைமயான ���ப�.
அதனா�தா� ��வய�ேலேய ஊைர��� ெவ�ேய� நாடக�
க�ெப��� ேச�����ேட�. இத��ேம� ெசா���ெகா���ப�
எ����ைல'' எ�றா� காமா��.

"எ�க ெப�ேறா� ர�னசபாப� �த�யா�-ல��� ய�மா�. ���க�
ஆ�கா�. ெரா�ப வச�யான ���ப�. நா�� ��ைளக�. அ�ண�
நேடச �த�யா�. ெர�டாவ� நா�. இைளயவ� �மர��
அ��தநா��வர� மா�� (��ந�ைக). ஒ� த�ைக. எ�க ���ப���
நா� ம��ேம ப��தவ�. எ� அ�ண� மைன� தனல���ய�மா�.
அவ�க�� ஒேர மக� ஆ�டா�. எ� மைன� நாகர��ன�மா�.
எ�க� மக� ேகா�லா�பா�. ெவ�ைள�கார �ைரமா�க� எ�க�ட�
ெந���ய ந�� பாரா��ன�.
எ�க��� ஏக�ப�ட �ல�ல� இ��த�. ெம�ரா�, ெம�னா
கட�கைரேயார� எ�க��� ெசா�தமாக 16 ஏ�க� �ல� இ��த�.
அ�ேக க�� ��வன� க��வத�காக ெவ�ைளய� அர� அ�த
இட�ைத� ேக�ட�. உடேன அைத தானமாக எ���
ெகா�����ேடா�. (�க� ெப�ற ரா�ேம�� க��� அைம���ள
இட�) எ�க��� ேதைவயான வச�க� இ���. இ���� எ�
அ�ண� உ�க��� த� ெப�ைண க���ெகா��க ����வ�
ஏ�னா... அவ� ஒ� கைல���ய�. உலக� �க�ெப�ற அ���
கள��ய� என�ப�ட ேஷ���ய� இற�தேபா�, அவ� உடைல
ேதவாலய��� �ைத�க எ���� �ள��ய�. 'ந�ைம� ேபா�ற
�ர��க� இற�தா� �ைத�க�ப�� இட���, ேகவலமான நாடக�
ெதா�� ெச��� ேஷ���யைர �ைத�க��டா�' என எ����
வ�ததா�. இைத �ைரமா�க� எ�க�ட� ெசா�����கா�க. நாடக�
கைலஞ�க��� எ�லா இட���� ெப�ய ம�யாைத இ��ப��ைல.
ஆனா�� உ�கைள ம�மகனா��� ெகா�ள அ�ண� ����வ�
��க ெச�த பா��ய�'' என ���ரம�ய �த�யா� ெசா�னா�.



காமா��-ஆ�டா� ��மண� நட�த�.

���ப��� உ�டான ரணகள�.



த

சாமியாரான கவ�ஞ�!

னவ�த� நேடச �த�யா�� ���ப��� ேப�� அவ�� மக�
ஆ�டா����, க� ேக.�.காமா�� ��தர����� ��மண�
நட�த�. மாமனா�� ���ேலேய த� ���ப�ைத�� நட��

வ�தா� காமா��. ஒ� வ�ட�����... ஏேதா ஒ� �யாபார���
ெநா��� நேடச �த�யா�� ெசா���க� ேபா���டன. அ��த
ெகா�ச நா�க�� மாரைட�பா� காலமானா� நேடச�த�யா�.
க���� மைன�, மா�யா�ட� வாடைக ���� ��ேய�னா�
காமா��. ெச�ைன�� ���ப� நட��வ� ெரா�ப �ரமமாகேவ
இ��த�.

ம�ைர�� இ���� த� ெப�ேறாைர� பா��� நட�தைத� ெசா��
‘உ�க���� ெத�யாம ��மண� ெச�� ெகா�டத�காக
ம����க�’ என ேக�க ��� ெச�த காமா��, த� மா�யாைர
ந�ப� ஒ�வ�� ���� ������, ஒ�ப� மாத க����
மைன�ைய அைழ��� ெகா�� ம�ைர ெச�றா�. �டேவ
ஆ�டா��� அ�ண� �ைற��ள தனபா� �த�யாைர��
அைழ��� ெச�றா�.

����� வ�த காமா��ைய வாச�ேலேய ����னா� அவ��
ேகாப�கார அ�பா.

"யா�ரா இ�த� ெபா��?''
"எ�ேனாட மைன�. ேப� ஆ�டா�. ெப�ய ெச�வ�தேராட மக�.
இ�ேபா ���ப� ெநா���� ேபா��. இவேளாட அ�பா
இற��ேபா��டா�.''

"வாைய ��டா க�த. எ� த�க�� மகள ஒன�� க�� ைவ�க���
ெர�� வ�ஷமா க���கா�� வ����ேக�. க�யாண� ெசல���
எ� த�க�� ெர�டா�ர� �பா ெகா�����. அைத வ��, ந�ம
���ேமல இ��த கடைன அைட�ேச�. உ�ைன ந���தானடா



இ����� ெச�ேச�. இ�ேபா ேவ� சா��கா�ய ���வ�� 'இவதா�
எ� ெபா�டா��'���ேய? அ�த �த�யா� மக ேவணேவ ேவணா�.
ெகா��ேபா� அவ�க ���ல ����� வ���. பரேத��பய மகள
��� வ���� கைதயா அள��ற?'' என� ெசா��யப� �த�யா�
சா�ைய� ப���� க�ைமயாக ���� ���க...

ெபா�ைம�ழ�தா� தனபா� �த�யா�.

'ேதவேர... நா�க அட��� ேப��க. ஆ�கா� ர�ன சபாப� �த�யா�
ேபைர� ெசா�னாேல ம�க� ைகெய��� ����வா�க. அ�வள�
ேபரானவ� ஆ�டாேளாட தா�தா. ெம�ரா�ல காேல� க��ற��காக
16 ஏ�க� �ல�ைத ெவ�ைள�கார��ேக தானமா� த�தவ�' (���
ேம�� காேல�) என� ெசா�ல...

'அதா� இ�ேபா ��ைச எ��க ����டாரா ெபாசெக�ட �த�' என
காமா���� அ�பா எக�தாள� ேபச...
இ�வ�� அ��� உ�ள ஆர������டா�க�. அவ�கைள
�ல���ட� ேபான காமா��ைய அ��பத�காக காமா���� அ�பா
பலமாக ைகைய ஓ��னா�. காமா�� �ல�� ெகா�ள... ��னா�
�����த ஆ�டா�� �� அ�த அ� பலமாக�ப�ட�.

ஒ�ப� மாத க����யான ஆ�டா� அ� ெபா��கமா�டாம�
���� ���� அல�யப� ���ைசயானா�.

பத��ேபான காமா��, மைன�ைய ம��� �ட�� ேத��னா�.
அ�பாைவ ேநா�� �க� ேகாபமாக... “�ெய�லா� ஈ� இர�க��லாத



��க�. வா�� வ��மா வ�தவள சா�ய� ெசா��
ேகவல�ப�����ேய. ெச�தா�� ஒ�க �க��ல ���கமா�ேட�.
இ�த ம�ர ம�ைண�� ���கமா�ேட�'' என� ெசா�����
மைன�ைய அைழ��� ெகா�� ெச�ைன��� �ற�ப�டா� காமா��.

�ல நா�க�� ஆ�டா��� ெப� �ழ�ைத �ற�த�. அ��த �ல
நா�க�� ஆ�டா� இற��ேபானா�.

காமா�� த� தைல�� இ� ���த�ேபால உண��தா�. ����
���தவராக மா�... அ�� �த� சாராய� ���க ஆர���தவ�, அ�த
சாராய� த� உ�ைர எ����வைர ���பைத ���தேவ��ைல.

�ழ�ைத�� சர�வ� என ெபய��� மா�யா� தனல��� அ�மா�
வள��� வ�தா�. சர�வ� ெப�ய ம�� ஆ���டா�.
'ம�மக� இ�ப�ேய ���� ���ச மா�� இ��தா நாைள��
சர�வ��� மா���ைள �ைட�ப�� ��க� வ�ேம' என
கவைல�ப�ட தனல��� அ�மா�, ‘ம�மக��� இ�ெனா�
க�யாண� ப�� வ�சா ம�ப� ெபா��பா வ���வா�’ என ���
ெச��, ஒ� தா�� மன�ைல�� ம�மக��� ெப� ேத�னா�.

ேவ�� மாவ�ட� காேவ��பா�க����ள அ�ய�ேப�ைடேச� எ��ற
�ராம�ைத� ேச��த க�ண�மா எ��ற த� உற��கார� ெப�ைண�
ேப� ��மண� ெச�� ைவ�தா�.

க�ண�மா��� ஊ�� அைர ஏ�க� �ல� இ��த�. அ�� �வசாய�
ெச��வ�தா�. காமா���� அ�த ஊ�ேலேய த��னா�.

காமா��-க�ண�மா த�ப��� �த� �ழ�ைத ஊனமாக��,
ஊைமயாக�� �ற�த�. ம�லா�� ப��த �ைல�ேலேய இ����
அ�த� �ழ�ைத. அைத பராம��கேவ க�ண�மா��� ெபா��
ச�யாக இ��த�. அ��� பா��ய� எ��ற மக��, க�ண� எ�ற
மக�� �ற�தன�.

���ப�ைத� கவ����ெகா�� க�ண�மா ஊ�ேலேய இ��க...
காமா�� ெம�ரா� வ�� கைலவாண� எ�.எ�.���ண�� நாடக�
க�ெப���, பாட� எ��வ�ட�, நாடக ேம�பா�ைவயாளராக��
ேவைல ெச��வ�தா�. எ�.எ�.ேக.��� அைன��
ஆேலாசைனகைள�� வழ�� ��நாதராகேவ இ��தா� காமா��.



இ�த� சமய�... �யாகராஜ பாகவத��, எ�.எ�. ேக.��
ல���கா�த� ெகாைல வழ��� ச�ப�த� ப��த�ப��
�ைறெச�றன�.

எ�.�.சக�ரநாம� கைத-வசன� எ��ய ‘ைப��ய� கார�'
நாடக�ைத எ�.எ�.ேக.�� மைன� �.ஏ.ம�ர� நட�� வ�தா�.
எ�.எ�.ேக.�� �ைறவாச�, காமா��ைய கவைல ெகா�ள ைவ�த�.
அதனா� அ�ய�ேப�ைடேச� �ராம���ேக வ����டா�.

மன� ெவ���, கா� உ���, ��ட தைல�� வள���,
சா�யாராகேவ மா���டா�. ஊ��� ெவ�ேய இ��த ஆலமர�த���
���ேதா�� அம��� தவ� ெச��வ�தா�.

�ைற����� ெவ�ேய வ�த எ�.எ�.ேக. "எ�க... காமா��
அ�ணைன� காேணா�?'' என �சா��தேபா�... “அவ�
சா�யாரா��டா�. மைன�ேயாட �ராம��� இ��கா�'' என�
ெசா�னா�க�.
பத��ேபா� காைர எ����ெகா�� அ�ய�ேப�ைட ேச��� வ�தா�.

அைடயாள� ெத�யாத அள��� மா��ேபா���த காமா��ைய�
க�� �����டா�.

"எ�ன�ேண.. இ� ேகால�?''

"த��... � ெஜ����� ேபானதா� எ�னா� அ�த �யர�ைத தா�க
��ய��ைல. ���ப க�ட� ேவற. எ� ��த தார�� மக�
சர�வ��� மா���ைள அைம����பதாக�� நைக ெச�ய பண�
ேவ���� எ� மா�யா� வ�� ெசா����� ேபானா�க.
��ைச�காரனான எ�னா� ப�� ெசா�ல ��யல. உன��� ெத���
த��... எ� மாமனா� ���ப� காேல� க�ட 16 எ�க� �ல�ைத
தான� ப����. ஆனா... அவேராட ேப���� ஒ� ப�� ேபாட
��யல. வா��ைகேய ெவ���� ேபா��. அதா�... சா�யா�
ஆ��ேட�.''

"அ�ேண... ��க க�ஞ�. கவைல�பட��டா�. 'ைப��ய�கார�'
நாடக�ைத நா� பட� எ��க�ேபாேற�. ��கதா� பா�ெட�த��.
இ�ப எ��ட ெம�ரா� வ���க''’என கா�� காமா��ைய
ஏ���ெகா�� காேவ��பா�க� வ�த எ�.எ�.ேக., அ�ேக ச���
காமா���� ��ெவ�ட� ெச��, கா� உைடைய கழ�� �ச�



ெசா�����, ��தாைட வா��� ெகா��� அ�ய� ெச�தா�. ம�ப�
ேதா�ற��� ஜ�ெம�� ஆனா�  காமா��.

அ�ய�ேப�ைடேச��� உ�ள காமா���� மைன�, �ழ�ைதக���
�������, பலகார�க�� வா���ெகா�� �����
அைழ��வ�தா� எ�.எ�.ேக.

அைத க�ண�மா�ட� ெகா������, ���ப� ெசல��� பண��
ெகா������ காமா��ைய ெம�ராஸு�� அைழ��� ெச�றா�
எ�.எ�.ேக.

'ைப��ய�கார�' பட� தயா��க�ப�ட�. காமா�� ஒ� பா��
எ��னா�. பட�  ெவ�� ெப�ற�.
அ���... அ�ஞ� அ�ணா�� கைத-வசன���, இர�ைட
இய��ந�க� ���ண� -ப�� இய�க��� "ந�லத��'’பட�ைத
எ��தா� எ�.எ�.ேக.

"இ�த� பட��� நா�� ம�ர�� இ��ரேலாக� ெச�� 'த��நா���
ம�ைவ ஒ�����ேடா�. இ��ரேலாக��� ம�ைவ ஒ��க��' என
�ர�சார� ெச�ேவா�. இத�� ��க ஒ� பா�� எ�த��.
இ��ரனாக�� ந��க��'' என எ�.எ�.ேக., ெசா�ல... அத�ப�ேய
பா�� எ��, ந��க�� ெச�தா� காமா��.

'ந�லத��' பட��, அ�த பாட�� ச�ைக�ேபா� ேபா�டன.

'����� பழக��

ப���� ப��� ெசா�னா��

பா�� க�ைள ��� -பாைல
����� பழக��'

-எ��ற அ�த� பாட� காமா���� ெப�� �கைழ� ேத��த�த�.

இ�த� சமய���தா� 'பராச��'�� �சா�யாக ந���� வா����,
‘��� ெப��� மனைத� ெதா��', 'ஓ ர���� �மாேன' பாட�கைள
எ��� வா���� காமா���� வ�த�. ‘எ��பாராத�', 'ஓ� இர�'
பட�க��� பா�ெட��னா�. க�ணதாச� கைத-வசன� எ��ய
‘நாேன ராஜா' பட����� பா�ெட��னா�.



பண� வரவர... அைதெய�லா� ����� ���ேத
அ����ெகா����தா� காமா��.

வ�ைம எ��ற �ய�� ���� �ழ�ற க�ஞ�� க���
த�ண�க�...



'ெம

மரண�தி� த�ள�ய வ�ைம!

�ரா�� இ��தா�தா� பா�ெட�த வா��� வ��.
பா�ெட��னா�தா� பண� வ��. பண� வ�தா�தா�

சாராய� ���க ����.' இத�காகேவ... இர�டா� தாரமான
க�ண�மா��, �ழ�ைதக�� இ���� அ�ய�ேப�ைடேச�
�ராம����� ெச�லாம� ெம�ரா�ேலேய த��னா� க�
ேக.�.காமா����தர�. பாமா எ��ற �ராமண� ெப���,
அனாைதயான பாமா��� உத�யாக ��ப�மா� எ�ற பா����
��க�� சைமய� ேவைல ெச��வ�தன�. அ�ப��தா� காமா����
����� சைமய� ேவைல ெச�தன�. ஒ� க�ட��� அ�த இ�வ��
காமா���� ���ேலேய த�கேவ�� வ�த�. தா� க�டாமேல
பாமா��� வா�ெமா�யாக உ��ெமா� ெகா��� ��றா�
தாரமா���ெகா�டா� காமா��. ஒ� ெப� �ழ�ைத �ற�த�.
ம�ேமகைல என ெபய��டன�.
�.நக� ��காரா� ெத��� வ��� வ�தன�. ��� வாடைக தர
��யாம�, வ�ைம�� �ரம�ப��� ெகா����த ேநர���தா�...
1953-� நா� காமா��ைய ச���ேத�.

('ம�ைர ம�ைணேய ���கமா�ேட�� ைவரா��யமா இ�தைன
வ�ஷ� இ��ேத�. இ�தைன வ�ஷ����� ��னா� எ� ெசா�த�
எ�ைன ேத� வ����கா?'' என �ய�� எ�ைன வரேவ�ற காமா��,
அ��த ��ஷேம எ� ைக �ர�� �ட�த ேமா�ர�ைத வா�� அட�
ைவ�தைத��, இ�ேபா� �.நக� ேபா�� �ேடஷனாக இ����
இட��� அ�ேபா� �த� ம�����தைத��, அ�ேக ெச�� சாராய�
வா�� வர எ�ைன அ���யைத��, ஏ�.எ�. ���ேயா�� ந�க�
�லக� �வா��ட� எ�ைன ����கா�� 'கேணசா... ந���ல உ�ைன
�� ப�ற��� எ� த�� பால���ண� வ����கா�' என
அ��க�ப���யைத��, "நாேடா� ம�ன�'’பட��� ஒ�
பா�ெட��வத�காக எ�.�.ஆ� வர� ெசா�ன ேபா�, காமா��



�������� ேபானைத��, ���பவ�கைள ஒ�ேபா��
அ��க��காத எ�.�.ஆ�., காமா��ைய ���� அ���யைத��...
ஏ�கனேவ நா� �லாவா�யாக� ெசா������ேற�.)

அ�ேபாெத�லா� உய� ஜ�ைக ேவைல�பா�ைடய ப���ேசைல, ப��
ேவ��கைள அடமான� ைவ��ற பழ�க� இ��த�. த� �த�
மைன� ஆ�டாைள காமா�� மண�தேபா�... அவ�� மாமனா�
நேடச �த�யா� காமா���� �ைல ம����ள க�யாண ப��
ேவ�� வா��� ெகா�����தா�. எ�த வ�ைம��� அைத அட�
ைவ�காம� ெபா��ஷ� ேபா� பா�கா�� வ�தா� காமா��.

ஒ�நா�...

அ�� வா�க கா��லாம� "அ�த ப�� ேவ��ைய அட�
ைவ�கலா�'' என பாமா ெசா�ல... ஆ��ரமான காமா��, பாமாைவ
அ��� ெநா�����டா�.
"இைத எ� ஆ�டா� �ைனவா வ����ேக�. எ�காரண� ெகா���
நா� சா�� வைர��� இ�த ேவ��ைய அடமான� ைவ�கேவா,
��கேவா �டா�'' என ��டவ�டமாக� ெசா����டா� காமா��.



இ��ைல��... காமா��, ஆ�டா� த�ப��� மகளான சர�வ�, த�
கணவ��� வ�மான� இ�லாததா� ��� �ழ�ைதக�ட�
அ�பா�� ����� வ����டா�. இ�த ���� இட��லாததா�
�.நக� க�ண�மா ேப�ைட ��கா���� எ�ேர �ற�ேபா�� �ல���
இ��த ஒ� ��ைச ���� சர�வ� வாடைக�� ��ேய�னா�.

கா���தா� அ�� வா�� சைம�ப��, இ�லா��டா� ம�ைக�
கைட�� ெபா� கடைல��, அ�� ெவ�ல�� வா��� சா�������
�ராகார� ���ப�� காமா�� ��� வழ�கமாக இ��த�.  ஒ�நா�...
�ழ�ைத ம�ேமகைல�� உண� இ�ைல. ப�யா� அ�த�. தன��
யாேரா ப�சாக ெகா�����த த��ரா இைச�க��ைய ��� எ��ட�



ெகா��த காமா�� "��ல ���ற��� ேவற எ��� இ�ல. இைத
����� வா'' என� ெசா�னா�.

‘ெம�ராஸு�� வ�� ெகா�சநா�தா� ஆ��. எ�ேக ேபா� ��ப�?'
எ��ற தய�க��ட� த��ராைவ ����ெகா�� நட�ேத
ேதனா�ேப�ைட வ�ேத�. அ�� என��� ப��சயமான ஒ� �ைண
ந�க� இ��தா�. 'ைமலா��� ேபானா அ�ரஹார��� ��கலா�' என
அவ� ெசா�ன ஆேலாசைனைய� ேக�� நட�ேத ைமலா��� வ�ேத�.

த��ரா ��பைன�� எ�பைத ெத���ெகா�ட ஒ�நப� ஒ�
�ராமண� ����� எ�ைன அைழ��� ெச�றா�.

அவ�க��� த��ராைவ ெரா�ப� ������ட�.
"எ�ன �ைல ெசா���க?'' என� ேக�டா� அ�த த��ராைவ
வா����வ�� ஆ�வமாக இ��த ெப�ம�.

த��ராைவ� ப��ேய என��� ெத�யா�. அேதாட �ைல எ�ன��
எ�ப�� ெத���? இ��தா�� சமா��த ப� '��கேள ஒ� �யாயமான
�ைல ெகா�����க' எ�ேற�.

"எ�க பா�� வா��யா� சாய�கால� ஆ� ம��� வ�வா�. வ�த��
அவ���ட ேக�� அவ� ெசா�ற �ைலைய ெகா����ேறா�. ��க
சாய�கால� வா�க'' எ�றன�.

இ�ேபா� பக� ஒ� ம�.

அ�வைர எ�ன ெச�வ�?

த��ராைவ ����ெகா�� ���� �.நக��� நைடைய� க��ேன�.
இைச எ�ப� ேக�பத��� �கமான�தா�. அேத சமய� ஒ� இைச�
க��ைய, ப��� வ���ட� எ���� ேநர�தா� ���� �ம�க
����?

ஆனா�� இ���ற �ழைல �ைன�� �ரம�ப�� �ம�ேத�.

���பேம எ�ைன எ��பா�����த�.

த��ரா�ட� நா� ேபா� ��ற�� அ������, ச���� வ�த�
அவ�க���.

நா� நட�த �ஷய�கைள� ெசா�ேன�.



"பா�... � ம�ப� அ�க ேபா. எ�ன �ைல ெகா��தா��, ேபர�
ேபசாம வா������ வா. வ��ேபா� பா�பா��� ஓ�ட�ல ஏதாவ�
சா��ட வா����வா'' எ�றா� காமா��.

ம�ப� த��ரா�ட� பாத யா��ைர �ள��ேன�.

ேசாதைனேம� ேசாதைனயாக இர� ஒ�ப� ம����தா� பா��
வா��யா� வ�தா�.

த��ராைவ வா�� ���யவ� �க� ��� தா�.
"இ� ப�ைச� த��ரா'' எ�றா�.

அவ� எ�ன ெசா��றா� எ�ப� என��� ��ய��ைல. த��ராைவ
வா��வத�� ஆைச�ட� இ��த அ�த ெப�ம���� ��ய��ைல.

"த��ராேவாட ேம�ப�� ந�லா காயவ�� ப��வ� ப��த�ப�ட
மர�ப�ைட�ல ெச�ய��. ஆனா... ச�யா காய ைவ�காம,
ப��வ�ப��தாம ெச����கா. இ�த த��ரா��� நாத� க�டேவ
க�டா�. இைத வா��னா�� ேவ����ணா'' என� ெசா����டா�.

த��ராைவ ����ெகா�� நட�ேத�. அ�ேபா� இர� ப�� ம�.
கபா��வர� ேகா�ைல� பா��� அ�ேத�. "அ�த� �ழ�ைத���
�ட எ��� வா�க ��யாம� ேபா�ேச கட�ேள'’என ெநா�தப�
நட�ேத�.

�� வ�� ேச��தேபா� இர� 12 ம�.

"அ�ேண...'' என கல��யப� நட�தைத� ெசா�ேன�.
"அ�த த��ராைவ இ�ப�� ெகா�'' எ�றா�.

ெகா��ேத�.

தைலவாச� ப�க���த �ெம�� ��ைண�� ஓ�� அ��தா�.
த��ரா ������காக �த�ய�.

ஆ��ர��, ேகாவ�மாக இ��த அவைர எ�ப�
க���ப���வெத�� யா���� ெத�ய��ைல. க���ப����
ைத�ய�� இ�ைல.

அ�காைல ஐ�� ம������...



ஹா�� அ�டா��� ���தா� காமா��. பாமா�� அலற� ேக��
ஓ�வ�த ப�க����� சலைவ� ெதா�லாள� ���ப�ைத� ேச��த
�தா �லைமைய உண���, தன��� ெத��த ஒ�வ�� டா��ைய
வரவைழ��, பாமா ைக�� இர�� �பா�� ெசல���� ெகா���
"ெப�ய ஆ�ப����ல ேச�����க'' என அ���ைவ�தா�.

டா���� ஏ�� ஆ�ப����� ெகா�� வ�ேதா�.

ஆ�ப��� வாச�� இற��ய��, காமா��ைய ைக�தா�கலாக�
�����ெகா�� அைழ��� ெச�றா� பாமா.

'ஒ����� ேபாக��' என காமா�� ஜாைட�� ெசா�ல...
அ����த �� மைற��� அவைர அைழ��� ெச�� அமர
ைவ�தா� பாமா.
��ட ேநரமா��� காமா�� எ�����க��ைல.

உ�கா��த �ைல�ேலேய காமா�� எ��ற ெப�� க�ஞ�
உ�ைர�����தா�.



ெச

கால� ெச�த ேகால�!

�ைன ெப�ய ஆ�ப����� �ைழ� வா����� ஒ� ��
மைற�� ���� க��க அம��த க� ேக.�.காமா��, அம��த

�ைல�ேலேய இற��ேபானா�. நா�க� பத��ேபாேனா�.
�ெர��� டா�ட� ஒ�வ� அ�த வ�யாக வ�தா�. அவ� எ�க��
பத�ட�ைத� பா��� �சா��தா�. �ஷய�ைத� ெசா�ேனா�.

காமா�� இற����டைத உ��ெச�த அவ�... பாமா�ட� ���ப
���ைல ���� �சா������, "மய�கமா இ��கா��� ெசா��
சமா����� ����� ெகா��ேபாக� பா��க. இ�ேல�னா...
ேபா��மா��ட� அ�, இ�� �ைறய ��� இ���'' என�
ெசா������ ேபானா�.

ப�க�� ��� �பா ெகா��த இர�� �பா�� ஒ� �பாைய
எ��ட� ெகா��த பாமா, "ப�ல ஏ� ������ ேபா�க. 'நா�
சா�றவைர��� அ�த ப�� ேவ��ய அடமான�
ைவ�க��டா�'�தான ெசா�னா�. இ�ப�தா� அவேர இ��ேய.
அ�த ப�� ேவ��ைய ���, ஒ� டா�� �������� வா�க.
அ�வைர��� நா� இவைர ம��ல ேபா�� ‘மய�கமா இ��கா���
ெசா�� சமா�����ேற�'' எ�றா�.

அத�ப�ேய ெச�ேத�. காமா�� உடைல ஏ��� ெகா�� �����
வ�ேதா�. அத� �ற�தா� ��மா� கார�க��� தகவ�
அ���ேன�.
எ�.�.ஆ��, எ�.எ�.���ண�� பாைட�� ��ப�க�ைத ��க...
�.ேக.ராமசா���, ேக.ஆ�. ராமசா��� �� ப�க�ைத� ��க...
நா�வ�� காமா���� உடைல க�ண�மா ேப�ைட ��கா�வைர
�ம��ெகா�� வ�தன�.



இைத��, ��கா��� ைவ�� "காமா�� அ�ண� கட� வ�����
ேபா���காரா?'’ என எ�.�.ஆ� எ�ைன �சா������, ம�நா�
எ�ைன ச�யா ���ேயா ெச�� ஆ�ர� �பா� வா���ெகா�ள�
ெசா�னைத��, அத�ப� நா� அ�த� பண�ைத வா�� வ��
காமா���� கடைன அைட�தைத�� ஏ�கனேவ ெசா������ேற�.

காமா���� ��ததார�� மக� சர�வ�, க�ண�மா ேப�ைட
��கா��� எ�ேர ஒ� �ற�ேபா�� ��ைச�� வாடைக��
�����தார�லவா...

ஒ� சமய�... கா��பேரஷ� அ�கா�க� ஆ��ர ���கைள
அக��யேபா�, சர�வ� �����த ��ைச�� அக�ற�ப�ட�.



ஒ� ெப�� க�ஞ�� மக�.... ரா�ேம� க��� க�ட 16 ஏ�க�
�ல�ைத� தானமாக� த�த ெச�வ�த� ���ப��� ேப��யான
சர�வ�ைய ��ைச������ �ர��ய� கால�. அத��� அவ�
ேபா�ைர அ��த ேகா��� வ���வ�தா�. ேநா�வா��ப�� இற���
ேபானா�.
என� ஒ����ட சேகாதரரான அ�ண� காமா��, காத�
பாட�க�ட� ஏைழக�� �ைலைய�� த� பா��� ைவ�தவ�.
க���ஸ ��தைனக�� அவ�� பாட�க�� ����தன.

அ�ண� கைட�யாக எ��ய ஒ� பாட� ப�வாகாமேலேய ேபான�.



அ�த� பாட� அ��க� எ� �ைன�� வ��. கா��� அர�ேக�ற
மாகாத அ�த� பாடைல இ�ேக அ��� அர�ேக�ற �����ேற�.

��ைத க�டவ�க� உைழ�பவ�� ேவ�ைவைய ம��ப��ைல...
எ��ற ெபா��ட� ��ய அ�த� பாட�� ப�ல� இ�தா�...

'��த� ��த� உைழ�ேத -ெதா�லா�

��ம� இ�ைலயடா -ந�
ச�� �ைற�த� அ�லா�

எ�ள�தைன இ�ப� உ�ேடா

��ைத கட�� க�டா� -�ய�ைவ

��ைத உட�� காணா�

ர��ன� எ�பெத�லா� -ெதா�ல�

ர�த� ��க� அ�ேறா
��த� ��த� உைழ�ேத

��ம� இ�ைலயடா...'



1975-� ைமலா��� கார��வர� ேகா�� ெத��� நா�
வ����ெகா��, ேதவ� ஃ���� கைத இலாகா�� ேவைலபா����
ெகா����த சமய�...

ைமலா��� தைலயா� ெத��� பார�ராஜா, இைளயராஜா,
இைளயராஜா�� அ�ண� பா�க�, ம��� ராஜா�� த��
க�ைகஅமர� ஆ�ய நா�வ�� ஒ� ��ய ���� வ����ெகா��
��மா சா�� ேத�வ�தன�.
ஒ�நா�... பா�க� த� ைக�� ேட��கா�ட�ட� எ� �����
ெவ�ேய எ�ைன எ��பா��� ெவ�ேநர� கா��������றா�. நா�
க�ெப���� ெச��� அவசர��� ெவ�ேய வ�தேபா�... என��
வண�க� ெச���ய பா�க�, 'கைலஞான� அ�ேண... ��க ந�ம
ப�க���கார� (ஊ��கார�)� ேக���ப�ேடா�. எ� த��
இைளயராஜா ம�ைர மாவ�ட� ���க நாடக�க��� இைசயைம��...
�க� ெப�றவ�. த���காக சா�� ேத��தா� நா� உ�க��ட
வ����ேக�. இ�த� பா�ைட� ேக��க''’என ேட�ைப ஆ� ப��
ஓட��டா�.

���பாடைல�� ேக����� "ெரா�ப ந�லா இ���'' எ�ேற�.

"��க ேதவ� ஃ����� எ�க��� �பா�� ப��னா வ��
வா���� கா��ேறா�'' எ�றா�.



எ�ைன அவசரமாக அைழ��� ெச�ல க�ெப� கா� வ����ட�.
கா�� ஏ��ெகா�ட நா� "த��... ச�த��ப� பா��� ேதவ���ட
அைழ����� ேபாேற�'' என� ெசா�ேன�.

கா� �ள����ட�.

அ�ேபா� பா�க�... 'இ�ப� க�ெப� கா� வ�� ந�ைம��
அைழ����� ேபா�� கால� வராமலா ேபா��?' என �ைன�தாரா�.

(இைத ��னா�� எ��ட� பா�க� ெசா�னா�)
ெப�ேரா� ப���� ேவைலெச��ெகா�ேட, பார�ராஜா ��மா��
ைடர�டராக வா���� ேத�வ�தா�.

இேத காலக�ட��� தயா��பாள� ேக.ஆ�.��� க�ெப��� நா�
கைத ெசா�னேபா� அ�ேக பார�ராஜாைவ� பா��ேத�.

நா� கைத ெசா������ �ள���ேபா�... எ� ��னாேலேய வ�த
பார�ராஜா, த�ைன �ய அ��க� ெச��ெகா�� நா� ெசா�ன ஒ�
கா��ைய �ய�� பாரா��னா�.

இ�த� சமய� கதா��ய� ஆ�.ெச�வரா�, தயா��பாள� ப��
அ�ணா�சல��ட� இைளயராஜாைவ அ��க� ெச��ைவ�க...
ெச�வரா�� கைதயான ‘"அ�ன���'’ பட��� இைளயராஜா���
வா���� ெகா��தா�.

14.05.1976 அ�� 'அ�ன���' ெவ�யா� ச�ைக�ேபா� ேபா�ட�.

த�ழகெம��� இைளயராஜா�� �க� உ�ச��� உலாவர
ஆர���த�.
1977 �ச�ப�� என� �த� தயா��பான ‘"ைபர�'�� இைசயைம�க
ராஜாைவ� ேத�� ெச�ேற�.

ெர�கா��� �ேய�ட�� பாட� ப�� நட�� ெகா����த�.

"த�� வ�ற வைர��� இ�ப� உ�கா��க'' என பா�க� எ�ைன
கா����க� ெசா�னா�.

'எ�ப��� ராஜாைவ ஒ�ப�த� ெச���ட ேவ���’ எ�ற ஆவ��
கா����தேபா� �ைன�ேத�...

‘இர�� ஆ��க��� ��... இேத பா�க�, இைளயராஜா���
வா���� ேக�� எ��ைடய ����� ெவ�ேய கா����தா�.



இ�ேபா... இைளயராஜாைவ� பா��பத�காக நா� ெவ�ேநர�
கா�����ேற�.... இ�தா� கால� ச�கர��� மா�ற�கேளா...’ என
�ைன�� இைத ப���ைனயாக எ����ெகா��... இ��வைர
எ�ைன� பா��க யா� வ�தா�� ம�யாைதயாக� ேப� அ���
வ��ேற�.

ெர�கா��� ���� ராஜா ெவ�ேய வ�தா�. வண�க� ைவ�ேத�.
����� ���காத �க��ட� ப�� வண�க� ைவ�தா� ராஜா.

"வ�ற ஜனவ��� நா� ெசா�த� பட� ஆர����ேற�. அ��� நா�
பா�� ேவ��. ��க ��யா இ��ப� ெத���. இ��தா��
பா�ேடா� பா�டா� என�� நா� பா��...'' எ�ற�� 'ச��க�ேண'
எ�றா�.

இைளயராஜா ���தா� �ழ�ைத ேபா�����,. �ன�தா�
��வா���ர�. இர��� கல����த ேநர��� கா��� வா��
வ����ேட�.
அ�� �த� இ��வைர எ� �� 'அ�ண�’ எ��ற பாச��ட�
பழ� வ��றா� ராஜா.

(ராஜா ���� நா� ஏ�கனேவ பல �ஷய�கைள� ப�������ேற�.
இ��� �ைறய �ஷய�கைள அ��த��� ெசா��ேற�.)

பார�ராஜா 1977-� 'ப�னா� வய��ேல' எ��ற பட�ைத� த�தா�.
அ� த�� ��மா உலக�ைதேய உ���ெய�����ட�. ப�டண���
கைதகைளேய பா���� பா��� ச���� ேபா���த ேநர���, ���க
���க ம�வாசைன�ட�, ேகாவண� க��யவைன �ேராவாக�
கா�� �க�� உ�ச���ேக ேபா���டா� பார�ராஜா.

'ஏய�பா... பார�ராஜா' என அவைர அ�ணா�� பா��ேத நட��
ஆ��ெட���� ���னா�க� பல��.



�

கைல உலக� ப�ர�மா!

�ன�ப ேதவர�ண�, பார�ராஜா�� ெவ��ைய� பா���
�ர��தா�.

"ஏ�டா கைலஞான�... யார�பா அ�த பார�ராஜா? ‘ப�னா�
வய��ேல' பட� பா��ேத�. அட எ�னா�பா இ�? இ�ப� ஒ��த�
த��நா��ல இ��கானா? நாம�� அ�த� ைபயைன வ�� பட�
எ��கலாேம?'' எ�றா�.

"நாைள�� நா� பார�ராஜாைவ ����� வ�ேற�ேண'' எ�ேற�.

ம�நா� பார�ராஜாைவ� ச���ேத�.

அ�த '��'� க�களா� எ�ைன �ய�� பா������ ������
அைழ��� ெச�றா�.
ைடர�ட� ���ண� நாய�ட� பார�ராஜா அ��ெட��டாக
இ��தேபா�, பார�ராஜா�� ��மண�ைத தயா��பாள� ேக.ஆ�.�.
நட��ைவ�தா�.

�� உ�ேல��� ேஹா�ட�� ��மண வரேவ�� நட�தேபா�
‘வ��கால இய��நேர!' என ஒ� வா��ைத நா� எ���
ெகா��ேத�. அ�த வா��� �ைறேவ�ய ம���� எ�ைன
வரேவ�ற�� ெத��த�.

எ��ட� �ள�� ேதவ�� அ�வலக����� வ�தா�.

ேதவ�ட�, பார�ராஜா ஆ��வாத� ெப�றா�.

"ஏ��பா... என�� ஒ� பட� ப���தர ���மா?'' என� ேக�டா�.



"உ�கள மா�� கைத ப�ண என��� ெத�யா��க. நா� ஏேதா...
ெச�, ெகா�, ஆ�, ம�வாசைன� எ���றவ�'' என மைற�காம�
தன� ம��ைப ப��ட� கா��னா� பார�ராஜா.
"அட�ேபா�பா.. ெபாைழ�க� ெத�யாதவனா இ��க. உன�� எ�ன
ேவ��� ெசா��. �� ேவ�மா? �ல�ல� ேவ�மா? ேயாசைன
ப��� ெசா�ல�பா'' என ���� பார�ராஜாைவ ஆ��வ���
அ���னா� ேதவ�.

ேதவ�ட� அ��க� ஏ�ப�டைத ஒ� பா�யமாக க�� என�� ந��
ெசா�� �ைடெப�றா� பார�ராஜா.

ெவ��ேம� ெவ�� ெப�� பார�ராஜா �க�� உ�ச��� உலா
வ��ெகா����த ேநர���... 'ம�வாசைன' பட���� �ைளமா��
ப��வத�காக எ�ைன அைழ�தா�. அ�த ேநர���... ஏ�
இ�ேபா��தா�... என�� ஒ� ேப� உ��. 'கைத�� எ�ேக ஓ�ைட
இ��தா�� கலா� (ஈய����) ����வா� கைலஞான�' என எ�ைன



அைழ�பா�க�. இ� பார�ராஜா����, தயா��பாள� ��ரா
ல��மண���� ெத��ேத எ�ைன அைழ�தா�க�.

கைதைய� ேக�ட ஒ�ம� ேநர�����... ஒ� இ��� பட�ைத
ேம�ேகா� கா�� ‘ம�வாசைன' �ைளமா���� வ� வ�����ேட�.

ெதாட��� ‘��ெந�� ��நா��' பட��� கைத��� �ல
��க��காக எ�ைன அைழ�தா�. �ைளமா�� அைம�ப��
என���, பார�ராஜா���� இைடேய ச�ைட வ����ட�.
க�ைமயான க��� ேவ�பா�தா�.

அ�த� பட��� எ� ப��� இட�ெப�ற�.
பார�ராஜா��� �ைட�த �க� இ�வைர ேவ� யா����
�ைட�க��ைல. அவ�� உத�யாள�க�தா� ெப��பா�� இ���
த�� ��மா�� அவ� பா�ைய� ைகயா�� ெவ��ெப��
வ��றா�க�.

பார�ராஜா�� பைட�பா�றைல �ய�த ேக.பாலச�த� "பார� என��
இைளயவரா���டா�. இ�ைலெய�றா� அவ� கா�க�� ����
வண��ேவ�'' எ�றா�.

கைல�லக வ��ட� வாயாேலேய இ�ப� �கழ� ெப�ற
பார�ராஜா��� ேவ� ப�ட��, �க�� ேவ��மா எ�ன?

���க�கைள� பைட�ப�� பார�ராஜா ஒ� கைல�லக �ர�மா.

ப�னா� வய��ேல பட��� கதா��ய� கைலம�, உத�
இய��நராக ேக.பா�யரா�, ஆ�� ைடர�ட� கமலேசக�, டா�ட�
ேவஷ��� ச�ய��, பாடலா��யராக க�ைகஅமர� (ெச��ர��ேவ’
பாட�)

�ழ�ேக ேபா�� ர�� பட��� ரா�கா, �தாக�, �ஜய�, ஜனகரா�
ஆ�ய ந�ச��ர�க�. �க�� ேராஜா�க� பட��� வசனக��தா
ேக.பா�யரா�, ந�ைக வ���கர�, ந�ைக ர��, ந�க�
���ண����. ��யவா���க� பட��� �ேராவாக பா�யரா�, ர�
அ��ேஹா��, வாைக ச��ரேசக�, ேக.ேக.ெசௗ�த�, உஷா ராேஜ�த�,
காஜா ெஷ�� ஆ�ய ந�ச��ர�க�. �ற�மாறாத ��க� பட���
�ேராவாக �ஜய�. க����� ஈர� பட��� �ஜயசா��, அ�ணா
ஆ�ய ந�ச��ர�க�. �ழ�க� பட��� ‘�ழ� க�’ர�, ராஜேசக�,



ேரா�� ஆ�ய ந�ச��ர�க�, ேகமரா ேமனாக �.க�ண�,
பாடலா��யராக க�ஞ� ைவர���. 

�� �� �� பட��� கதா��யராக ம�வ�ண�, அேத பட���
��ன�� பாட�யாக லதா ர��கா�� அ��க�.  அைலக�
ஓ�வ��ைல பட��� கா����, ராதா, �யாகராஜ�, கமலா காேம�
ஆ�ய ந�ச��ர�க�. காத� ஓ�ய� பட��� �ேராவாக க�ண�.
ம�வாசைன பட��� பா��ய�, ேரவ�. ஒ� ைக��� ைட�
பட��� ��லனாக மேல�யா வா�ேதவ�. �த� ம�யாைத பட���
ர�ச�, �ப�. கடேலார� க�ைதக� பட��� ராஜா, ேரகா. எ����
ேதாழ� பட��� பா�, ரமா.

��ெந�� ��நா�� பட��� ெந�ேபா�ய�, �க�யா, இளவர�.
‘�ழ��� �ைம�ேல’ பட��� கதா��ய� ர�ன�மா�, ‘க��த�மா’
பட��� ெப�யா�தாச�, �ேத��� த�ைக மேக�வ�, ராஜ�.
ெகா�பற���’ பட��� ��லனாக ம�வ�ண�. ேவத����’
பட��� கதா��யராக க�ண�. நாேடா��ெத�ற�’ பட��� ர��தா.
‘ெபா�மலா�ட�’ பட��� காஜ� அக�வா�.ல��� ��ேம�க��
�ர�தர� தயா��த க�களா� ைக� ெச�’பட��� �ேராவாக
வ�கர�, �ேரா�னாக ��யாம�. தா�மஹா� பட��� �ேராவாக
மேனா� (பார�ராஜா�� மக�), �ேரா�னாக �யா ெச�... இ�ப�
பார�ராஜா�� அ��க�கைள இ��� ப��ய����ெகா�ேட
ேபாகலா�.

ந�க��லக� �வா�ைய ைவ�� ‘�த� ம�யாைத' எ��ற அ��தமான
பட�ைத� த�தா� பார�ராஜா. இ�த� பட��� கைட�நா� பட�����
���த��, பட��� தயா��� ��வா� ஒ�வ�ட� "பட� ெரா�ப
ேஹ��யா ���ச�'' என �வா� ெசா�ல... அ�த ��வா�
�������றா�.
"ஏ�டா ����ற?'' என �வா� ேக�க...

"அ�யா... இ�த ைடர�டேராட �ண� எ�ப��னா.... ���பட�ைத��
எ��� ������ ேபா��� பா��பா�. அவ� �ைன�ச மா��
வரைல�னா... ேவற யாைரயாவ� வ�� எ��பா�'' என� ெசா�ல... 
கைலைய உ�ராக ேந���� அ��த� கைலஞ� �வா��ட� ஒ��த
பத�ட�.



பார�ராஜா�ட� வ�தா�. "எ�பா ராசா... பட� பா����� ந�லா
இ�ேல�னா ேவற ந�கைன� ேபா�� எ���யாேம? அ�ப�ெய�லா�
ெச��ராத. உன�� ���� வரைல�னா ெசா��. � எ�வள� நா�
கா��� ேக�டா�� த�ேற�'' என� ெசா������ ேபானா�.

பார�ராஜா அ�ேத��டா�.

"அவ� எ�வள� ெப�ய �கர�. அவ���ட� ேபா� ஏேதேதா
ெசா����காேன எ�த ரா�கேலா?'' என ேவதைன�ப�டா� பார�ராஜா.

க�ண� எ��ற ���சா� எ��தாள�� ஓர�க நாடக�தா� 'ேவத�
���'.’இ� ஐ�� ��க� ம��ேம ெகா�ட கைத. ஆனா� அ�த
ஐ�� ��க���� ஆ�ரமா�ர� ��ேபா�கான க����க�
இ��பைத அ��த பார� ராஜா, அ�த� கைதைய படமா�க ���
ெச��, அவ��� ெந��கமான எ��தாள�க�ட� கைதைய� ெசா��,
"இ�த� கைத�ேக�ப �ைர�கைத எ�த��'' எ�றா�.
"இ� ��கைத மா�� இ���. இைத ��மா� கைதயா மா��ற�
�ரம�'' என� ெசா����டா�களா�.

இ��ைல�� நா� ஏேதா ஒ� கா�யமாக பார�ராஜா ைவ�
ச���தேபா�... "ேவத� ���'’கைதைய� ெசா�����, "இைத
��மா��� ஏ�ப மா�ற ���மா?'' என� ேக�டா�.

"��யா�� எ��ேம இ�ைல. அ��� ��மா� கைத எ�ப�
����றேளா, �ல�ப�காரேமா இ�ைலேய... மா�� எ��னா�
��றமா���ேமா எ�� �ைன�க. இ� க�பைன� கைத. எைத��
�ைவ �ைறயாம� எ��னா� ம�க� ர��க� தயாராகேவ
இ���றா�க�'' எ�ேற�.

"அ�ப��னா ��க எ���ெகா��க. எ�� ���க எ�தைன நா�
ேவ��?''

"எ�தைன நாளா? நாைள�� காைலல வ�� எ���ட
���கைதைய�� ேக�கலா�''

"ச� இ�பேவ �ள��ேவா�'' என, தன�ேக உ�ய பா��� ���த
பார�ராஜா, எ�ைன அைழ��� ெச�� பா��ேரா� ேஹா�ட�� 55-
ஆ� எ� அைற�� த�க ைவ������ ெச�றா�.
கதா��ய� க�ண� உ�டா��ய ெட�ஷ�.



பார�ராஜா�� க��ேகாப�.



'�

அன� க�கிய பாரதிராஜா!

�கைதயாக ம��ேம மா�ற ����. �ைர�கைத ப�ண��யா�'
என கதா��ய�க� ெசா����ட �ைல�� 'ேவத� ���' நாடக�

கைதைய எ��ட� ெகா��தா� பார�ராஜா.
'ஒேர ரா����� எ�����ேற�' என நா� ெசா�னைதய���
பா��ேரா� ேஹா�ட�� என�� �� ேபா��� ெகா������
�ள��னா� பார�ராஜா.

'இ�த� கைத�� எ�ெத�த கா��க� ச�யா வ��?' என இர� ���க
�������... ����� ஒ�ெவா� கா��ைய��, ஒ�ெவா� வ���
எ��ேன�. �ைர�கைத�� ஒ�ெவா� கா��கைள�� இ�ப�
வ�வ�யாக எ��வ� தா� என� பழ�க�. அ�ப� நா� எ���
எ����க�� என�� ம��ேம ����. காரண�... நா� ப��காதவ�.

அ�ப� கா��க� வைர எ�� ��������தா� ப��ேத�.

ம�நா� காைல 11 ம������....
பார�ராஜா த� உத�யாள�க� ம��� 'ேவத� ���' கதா��ய�
க�ண� ஆ�ேயா�ட� அைற�� வ�தா�.

'ேதவேர... எ�ன எ�� ைவ�������க�?' என� ேக�டா�.

உ��� ��ைடைய ����� க���த�ேபா� அ�ப� கா��கைள��
மளமளெவன ெகா��ேன�.



பார�ராஜா�� ம������ அளேவ இ�ைல.

'கைலஞான�... உ�மா�தா� இ�ப�ெய�லா� கைத ெசா�ல ����'
என வானளாவ� பாரா�����, த��ட� வ�தவ�க�� �க�கைள�
பா��தா�.

அ�தைனேப�� ம�காத ����ட� '�ரமாதமாக இ���ற� சா�'
எ�றா�க�.

ஆனா� கதா��ய� க�ண� ம��� 'இவ� ெசா�ன ��க�ல ஒ�
�� எ� கைத�� ெபா��தா� சா�' என ேகாபமாக� ெசா�னா�.

பார�ராஜா��� வ�தேத ஆ��ர�...
"����.... �� மாசமா இ�த� கைதைய வ������
ேபாரா�������ேதா�. நா� ���� ேம� நகரேவ��ல. இ�ேபா
இ�த ம�ஷ� எ�ன பா�ப�� இ�தைன ��கைள ர����ப�
எ�����கா�. அைத� பார�ட உன�� அ���ைலேய? உ�
கைத�மா��... ��மா��'' என� ெசா�னப� க�ண� எ��



ைவ����த ஃைபைல ��� அைற� கத�க��� ெவ�ேய ��யவ�,
'கைலஞான�... ��க நாைள�� ஆ�� வா�க. நாம ேவற கைத
எ��ேவா�' என� ெசா�����, த� உத�யாள�கைள அைழ���
ெகா�� ேபா���டா�.

ஒ� கதா��யனாக... இ�ப�ெய�லா� நட�ப� என�� சகஜமான ஒ��

க�ண�� �க�ைத� பா��ேத�. அச� வ�ய �����தா�. பா��க�
பாவமாக இ��த�.

அவ�� ைககைள� ப��ேன�. 'க�ண�... ��க கவைலேய படா��க.
ஆர�ப கால��� இ�ேபால ேசாதைனக� வ��. உ�க��� ��மா
���. யா�, யா� எ�ென�ன ெசா�றா�க எ�பைதெய�லா�
உ�வா���க�க. உ�க��� ���காத �ஷய�க� இ��தா அைத
சமய� பா��� ப��வமா ெசா���க. எ��த எ���ேலேய ��ற�
கா�வ�� ��யா இ��கா��க. உ�கேளாட 'ேவத� ���'
கைதைய�தா� பார�ராஜா படமாக எ��க� ேபாறா�. அத�� நா�
ஒ� ேயாசைன ெசா�ேற�. அத�ப� ெச���க. இ�ைன�� ைந�
நா�, பார�ராஜாைவ சமாதான�ப���, காைல�� அைழ����
வ�ேற�. ��க எ�க�� ேபாகாம ��லேய இ��க. அவ� வ�த��
"எ�ைன ம������க'� அவ� கா�ல ������க. ம�தைத நா�
பா�����ேற�'' எ�ேற�.
'�த�ல ��க எ�ைன ம���க��' என எ� கா� கைள� ெதா���
����டா� க�ண�. ஜூ�யரான அவ� ��யரான எ��ட� ஆ�
வா��வதாக அைத எ���� ெகா�� ஆ��வ��ேத�.

அ�� இர�...

எ� ������� பார�ராஜா��� ேபா� ெச��, அவைர
சமாதான�ப�����ேட�.

காைல�� ேஹா�ட� அைற�� நா�க� வ�ேதா�.

க�ண� ஓ�வ�� 'டமா�' என பார�ராஜா�� கா�க�� ����
'எ�ைன ம������க சா�' எ�றா�.

அ��றெம�ன... ஒ��ைக ச�யாக இ��ததா� எ�லாேம
ஒ���ேபா���ட�.



பட��� ெப�� ப�� கா��கைள, நா� ெசா�னைத �������
பாரா�� என�� �ைறய பண�� ெகா��தா� பார�ராஜா.

'ேவத� ���' பட� மாெப�� ெவ�� ெப�ற�. அ���த� கதா��ய�
க�ண� 'ேவத� ���' க�ண� ஆனா�.

'ேவத� ���’ க�ண� ேபா� ‘�ழ��� �ைம�ேல' பட���
கதா��ய� ர�ன�மா�� ��யவ�தா�. ஆனா� �க�ெப�ய ���சா�,
ப��பா�.

இவ�ைடய கைத எ�ப� அர�ேக�ய� எ�றா�...
ஒ�சமய�...

ஃ��� ேச�ப�� தயா��பாள�க�� உ�ைம�காக உ�ணா�ரத�
ேபாரா�ட� நட�த�. ேபாரா�ட���� தைலைம தா��னா� பார�ராஜா.
அ�ேக நா��, த�� ‘கைல���' தா��� பார�ராஜா��
அ�க�ேக அம��� உ�ணா�ரத���ேதா�.

(�ல� உ�ணா�ரத���� வ��ேபாேத ��� ேவைளக��கான
உணைவ ��� ��ட சா���� ����தா� வ�வா�க�. அ�த
�ஷய� நம�ெக���.)

உ�ணா�ரத� ���� த�வா��...

"��க என�� ஒ� பட� ப��� தர��'' என பார�ராஜா�ட�
தா� ேக�டா�.

"ேபாரா�ட� ���ச�� ஆ��ல ேபா� ேப��கலா�'' எ�றா�
பார�ராஜா.
அேதேபா� இ�வ�� த�ேய ச���� ேப��ேபா� பார�ராஜா
ெசா�னாரா�.... “தா�... ��க பட����� நட���ேபா� எ�லா
�ஷய���� தைல����க�� ேக���ப�ேட�. அ�ப� எ�
ைடர�ஸ��� தைல ��டா� பா��ேலேய ������
ேபா���ேவ�'' எ�றாரா�.

"�லசமய� க������ ைடர�ட�க���ட மா����ேவ�.
அ�ப��ப�ட சமய�க�� �ல ஆேலாசைனக� ெசா��ேவ�...
அ�வள�தா�. ஆனா உ�க �ஷய���... பட� ���றவைர நா�
உ�க ப�கேம வர மா�ேட�. ��க ெசா�றப�ேய நட��ெகா�ேவ�''
எ�றாரா� தா�.



"பண� ெகா��ப� ம���தா� உ�க ேவைல. ம�த ஏ�பா�கைள நா�
பா�����ேற�. எ��த வைர��� பட�ைத� பா��க��ட இைட��
வர��டா�. பட� ���ச�� "ஃப��� கா��' உ�க��� ேபா���
கா���ேப�. அ�வைர எ�ன ந�� ������க�'' என பார�ராஜா
ெசா�னாரா�.

பட ேவைலக� ெதாட��ய�.

யா� ந��க� ேபாறா�க? கைத எ�ன? பா�� எ��ற� யா�?
இைசயைம�ப� யா�?'’ இ�ப� எைத�� ேக���ெகா�ளாம�
பண�ைத ம��� ெகா���வ�தா� தா�.

பட� ப�தா�ர� அ�க� எ��க�ப�ட �ைல��...
'��தா'��வாச�� ���� �ேய�ட�� பட� ேபா���கா�ட ஏ�பா�
ெச�தா� பார�ராஜா.

என��� அைழ�� வ�த�.

நா��, பார�ராஜா�� �த� வ�ைச�� அம��� பட� பா��ேதா�.

உத�யாள�க� ��வ�ைச�� அம�����தன�.

பட� ேபாட�ப�ட�.

"ரா�கா��� மகளா ந�����க� யா�?'' என� ேக�ேட�.
"ஏ� ேக����க?''’எ�றா� பார�ராஜா.

"அ�த� ெபா�� ந�ல அழ�. �றைமயாக�� ந����. ஆனா...
ரா�கா��� அ�கா மா�� இ��ேக'' எ�ேற�.

உடேன... �� வ�ைச�� இ��த அ��ெட�� ஒ�வ� ‘ப�'ெகன
������டா�.

உடேன பார�ராஜா எ��� ��� "யா�ரா இ�ப ���ச�?'' என
ப�ைச� த��� பா���டா�. “ெக�-அ��'' எ��� க��னா�.

ஆனா� அ�த உத�யாள� அ�ப�ேய ������ ப����டாரா...
அ�ல� �ேழ ப�����டாரா... எ�ேற ெத�ய��ைல.

ம�ப� உ�கா��தா� பார�ராஜா. அவ�� ேகாப� த��த�.

"��க இ�ப� ேகாப�ப�டா... உ�க��ட பட� ப��ய உ�ைமயான
அ��ராய�ைத யா�ேம ெசா�லமா�டா�க'' எ�ேற�.



"அ�ப� இ�ல ேதவேர... நா� ஏ�கனேவ பட� பா��த�� அ�த�
ெபா�ண ����� ேவற ெபா�ண ந��க ைவ�க��� ெசா�ேன�.
அைத அ�த மைடய� கவ��கைல ேபால. அ�த ேகர�ட���
இ�ேபா அ�����ட ேப��ேட�''’எ�றா�.

"ரா�கா�� மகளாக ந��க ெரா�ப ெபா��தமான ெபா��
அ���. ஆனா அ�த ேவஷ��� ஏ�கனேவ ந�����க
ெபா���� ேவற ஏதாவ� ேகர�ட� ெகா��க'' எ�ேற�.

"அ� ெரா�ப ந�ல ெபா��. நா� ெசா�னா ேக�����'' எ�றா�
பார�ராஜா.



'�

தாயா���� ெப�ைம!

ழ��� �ைம�ேல’ பட�ைத எ��தவைர ேபா��� கா��னா�
பார�ராஜா.

பட� பா��தேபா� நா� �ல க����கைள� ெசா�ேன�.

"ஒேர ஒ� ேகா��ச�ைட ச�பவ� �ல� ம��� பைக ஏ�ப��
���ப� இர�டான� எ���லாம� அ��த��� பைக�கான காரண
கா��க� இ��தா� ந�லா இ����. ���பா ���ப� சட��க�,
�ைற மர�கா�, இ�ப� ஒ�ெவா���� பைக வளர��'' எ�ேற�.

(�ைற மர�கா� எ��ற சட�� ���� வாசக�க��� ��� �பரமாக
ெசா��ேற�.

��ெரன ஒ� ���ப�தைலவ� இற��ேபானா�... அ�த� ���ப�
பா��க�பட��டா� எ�பத�காக உற�ன�க� ஒ�ெவா�வ��
த�க�ட� உ�ள உண� தா�ய�ைத ஒ� மர�கா�� �ர��,
�����க�� ைவ��, தாைர த�ப�ைட�ட� ெப�க� தைல��
�ம�� ஊ�வலமாக ெகா��வ�� ��க ���� இற��வா�க�. ஒ�வ�
அ�த� ெபா��கைள வா�� ���� பா�கா�பாக ைவ�பா�. இ�த
தா�ய��, ��க�� அ�த ���ப��� ஓரா���கான அ��பைட
ேதைவைய ���� ெச���. இ�ேவ �ைற மர�கா�)
'இ�ப��ப�ட சட�� ச��ரதாய ��க� �ல� ���ப� பைக
வ�வ�ேபால இ��தா ந�லா����' என நா� ெசா�னைத� ேக�ட
பார�ராஜா "��க ெசா�ற �ஷய�க�லா� கதா��ய� ர�ன�மா����
ெத���. அவ� ம�வாசைன��ள ேதவ�தா�'' என எ� ��ைக�
த�� வா���� ���தா�.



'�ழ��� �ைம�ேல’ பட� ெவ�யா�... ெவ��� னா�� ெவ��...
மாெப�� ெவ�� ெப�ற�. இ�ப� ஒ� ம�வாசைன� பட�ைத இ�
யாரா�� எ��கேவ ��யா�. பட��� இட� ெப�ற ைவர�����
ைவர வ�க��� �கராக ேவ� ைவர� �ைட�கா�. 'மா���
ம�ைத�ல' பாடைல எ�தைன �ைற ேக�டா��, பா��தா��
�க�டேவ �க�டா�.

பட��� ெவ��யா� தயா��பாள� கைல���' தா� தைர��
நட�தா�... ஆனா� தைர�� நட�க��ைல. அ�ப� ஒ� ம����
ெவ�ள��� ����ெகா����தா�.



ஒ�நா�...

நா��, தா��� உ�மா� ேரா��� கா�� எ�ெர�ேர ச�����
ெகா�டேபா�... தா� காைர ������� இற�� வ�தா�. நா��
காைர ஓர�க��ேன�.

'கைலஞான� சா�...' என �ைர�� வ�� எ� ைககைள�
ப���ெகா�டா�.

"பட� எ��தவைர��� ேபா��� பா��தேபா� ��க��
பா����க�� ேக���ப�ேட�. அ�ேபாேத என�� மன�� ஒ�
���� வ�����. ைடர�ட� �� நா� ந���ைக வ�ச� �ைறயல.
இ��தா�� �ைற�ைற இ��தா ைடர�ட���ட ெசா�ற��� ஒ��த�
இ��க�ேம� �ைன�சேபா�தா�... ைடர�ட� ம���� எ��தாள�
கைலஞான� இ��காேர� ச�ேதாஷ�ப�ேட�. இ�த� பட� �ல�
நா�ப�ட கடைனெய�லா� அைட���ேட�. ைடர�ட� பார�ராஜாைவ
எ� ஆ�� இ���ற வைர��� மற�கமா�ேட�. அவ�ட�
ப�ெக��த உ�கைள�� மற�கமா�ேட�'' என� ெசா�� ெந����
எ� ைகக�� ��த��டா� தா�.
என� �த� தயா��பான 'ைபர�' பட�ைத வா�� ெவ�����தா�
��ேயாக�த� ஆனா� தா�. இ�� அவ� தயா��த '�ழ���
�ைம�ேல' ெவ��� பட���� �� ���பள��காவ� நா� ப��
ெப�ேற� எ�ப� என��� ெப�ைமேய.

எ�ெற��� எ��� அ�� �ைறயாதவ� த�� தா�. அவ� உ�வ�
ம��ேம க���. உ�ள�... ெவ�ைள.

பார�ராஜா�� 'க��த�மா’ பட��� கைத ��யள�தா�. ஆனா�...
����ற� ேபா�ற அ��தமான பைட��. இ�த� பட� ஜனா�ப�
��ைத பார�ராஜா��� ெப��� த�த�. ெட���� நட�த ���
�ழா��� த� �ராம�� தாைய அைழ���ெச��
ஜனா�ப��ட���� த� சா��� த� தாயாைர ��� வா�க�
ெச�தா�. த�ைன� பைட�த தாைய இ�ப� த� பைட�பா� ெப�ைம�
ப���னா� பார�ராஜா.

இ�த� கைத�� ஆ��ய� ர�ன�மா�. இ�த� பட����
வழ�க�ேபா� எ� ப�க��� உ�ள�. நா� ப�க��த ஒ�ெவா�
கா����� அ�கைற கா��, உண�����வமான ேசாக�கைள�
ெகா������ேற�.



உதாரண���� ஒ� கா��...

ஏ�ைமயான ���ப�ைத� ேச��த த�ப��� ெதாட��� ெப�
�ழ�ைதகளாகேவ �ற��ற�. கைட�யாக� �ற�த ெப��ழ�ைதைய...
க���பா� ெகா��� ���ெகாைல ெச��� �ராம��
ம���வ���ட� ெகா���, ெகா���ட� ெசா��றா� த�ைத.

இ�ப� ஒ� பாவ�ெதா�ைல ேவ�டா ெவ��பாக� ெச���
ம���வ��, ெகா�வத�காக �ழ�ைதைய ����ெகா�� வ��றா�.

இைதய��த ெவ��� வா��யா� ‘இ�த� �ழ�ைதைய ெகா��
�ைத���டதா ெசா���. என�� யா�ேம இ�ைல. நா� இ�த�
�ழ�ைதைய வள����ேற�' என� ெசா�� வா��� ெச�����றா�.
த� �ழ�ைதைய ம���வ�� �ல� ெகா����டதாக அ��� தா�...
அ�த ேவதைன�� இற�����றா�. ��ற உண���யா�
பா��க�ப�ட ம���வ��, அ�த தா� �ைத�க�ப�ட இட��� ஒ�
ப����� ெச�ைய ந�� ைவ����� ம����� ேக��றா�.

இ�ப� ஆ��க���� �ற�...

வா��யாரா� நகர��� வள��க�ப�ட அ�த� ெப��ழ�ைத ெப�ய
ெப�ணா�, டா�டரா�, தா� �ற�த ஊ� எ�� ெத�யாமேலேய அ�த
�ராம���� ம���வ� ப�யா�ற வ��றா�.

வாகன வச� இ�லாத அ�த �ராம�தா�, தா� �ற�த ஊ� எ�ப�
ெத�யாமேலேய ஒ�தய�� பாைத வ�ேய நட��வ��றா�.

இ�ேபா� ப��� ��ெச� ெப�ய மரமா� ��க� ���� �����ற�.

த� மக� வ��றா�... எ�பைத உண���ெகா�ட அ�த ப���மர�
ச�ேதாஷ��� கா��� ஆ��ற�. டா�ட� மர��� அ�ேக வரவர...
ச�ேதாஷ ����� மர� ஆ� ��கைள அவ� ேம� ெசா��ற�.
அவ� ம���� ெபா�க மர��� அ�ேக வ�� மர�ைத� தட��
ெதா��� பா���றா�.
மர� ����� ேம�� ��கைள� ெபா��ற�.

இ�த� கா��ைய பார�ராஜா�ட� ெசா�ன நா�... "இ�த�
�ழ�ைதைய �ைன�� ஏ���தாேன அ�த� தா� ெச�தா�. அவ�
சமா��� ��த மர� தாயா�, அ�ெப�� ��கைள மக� ��
���ற�'' எ�ேற�.



த� ��க�� வ��த க��ைர பார�ராஜாவா� க���ப��த
��ய��ைல. ‘இ�த� கா�� �ரமாத�' என ெசா�ல வ�தவரா�
ெசா�ல ��யாத அள��� ெதா�ைட அைட����ட�.

இ�த� கா��ைய எ��பத�காக ெலாேகஷ� ேபாயா��. ப���மர�
ஒ�ைற�� ேத�� க������ ��டன�. ஆனா� �ஸ� ���தேநர�
எ�பதா� மர��� ஒ� ��ட இ�ைல. இதனா� ேவ�
ெலாேகஷ�க�� மர�ைத ேத� இர�� நா�க� அைல���
அைமய��ைலயா�. இதனா� க��பான பார�ராஜா எ�ைன ����
�������றா�.

"இ�த� கைத எ��றவ�க... ம�ேர ேபா��� �� ெசா���றா�க.
இ�ேபா க�ட�ப�ற� யாரா�?'' என ���யவ� த�
அ��ெட���க�ட� "ஆ�� ைடர�ட���ட ெசா��, உடேன
கா�த��� ப���� ��க� ெச�� மர� �ைறய ெதா�க�ட�
ெசா���க�யா. �� ெத�யாம க�ட� ெசா���க''’என மா�� ஏ�பா�
ெச�����றா�.

அத�ப� �ஜமாக ��த ��கைள�ேபா� ஏ�பா� ெச����டன�.
பட� ெவ�யானேபா� அ�த ப���� ��க� கா����, தாய���
ர�க�கைள அழ ைவ����ட�.

இ�த ப���� ��க��காக� ப�ட பா�ைட எ��ட� ெசா���
ெசா�� ம������ எ�ைன தைலயைணயா� அ��� அ�ைப�
ெபா��தா� பார�ராஜா... அ�த ப���மர� ��கைள� ேபால.

இ�ப� ஒ� இ�க��... ��ன�ப ேதவ�ட� நா� கைத ெசா�னேபா��
ஏ�ப�ட�.

"அ�ேண... �ேரா வ�ற வ��� ப��காக உண� ேத��ேபா�, ஒ�
மர��ல மா�கா ெகா��� ெகா�தா கா���� ெதா����ேண''
எ�ேற�.

'க�’ என ச��� ெகா��த ேதவ� "அேட... கைத�கார� பயேல, நா�
���� நட���ேபா� மா�கா கா��� �ஸ� ������தா...
ெகா��� ெகா�தா மா�கா எ�ப�� ெதா���?'' என� ேக�டா�. ”

"அ�ேண... �ேரா வ�ற வ��� ப��காக உண� ேத��ேபா�, ஒ�
மர��ல ஒேர ஒ� மா�கா ம��� ெதா����ேண'' என மா���
ெசா�ேன�.



"இ� ஓ.ேக.டா கைலஞான�. எ�ப�ேயா ஒ� �� மா�கா ெர�ப��
ெதா�க��� ���� ப���ேவ�'' எ�றா�.

இைத பார�ராஜா�ட� நா� ெசா�னேபா�... "ப��காத அ�த
ம�ஷ� ஹா��� ேர���� �����றா�னா... அ����. அ�
அவ��� �ைட�ச பா�ய�'' என ேதவைர� பாரா�� �ய�தா�.

���ச�லா��� பாரா�ட�ப�ட பார�ராஜா�� ைடர�ஸ� உ��!



'இ

நி�� ேபான பட� தி�ட�!

தய� ேப��ற�' ப���ைக�� ஆ��ய� ம�ய� ���ச�லா��
த��� ச�க��� �ழா��காக� ெச����த ேபா� அ�ேக...

பார�ராஜா�� கைல� �றைமைய� பாரா��� ேப�ய�ட�, 'ேவத�
���' பட��� ராஜா-அமலா காத� கா��கைள� ������, ���பாக
ேகால� அ��ற கா��ைய� ெசா��     ��ப� ைடர�ஸ�.
பார�ராஜா ந�ம த��நா���� ெப�� �க� ேச��� வ��றா�'' என
�ய�� ம�ய�ட� த��� ச�க� தைலவ� ெசா�ல... ெச�ைன
����ய ம�ய� அ�த பாரா��கைள த� ப���ைக�� எ���
�க��தா�.
ம�ய� எ��யைத �ைன�� நா� ெப�ைம�ப��� ெகா�ேட�.
அ�த� பட���காக நா� ெசா�ன ��க�� அ��� அட�க�.

அ�ய� ���� ெப� அமலா. ேதவ� ��� வா�ப� ராஜா. ஒ��ைற
அமலா ஆ��� �ட� �ல� �� எ���� ேபா�, ராஜா �� ���க
���� ேபா�� கா����பா�. �� ���ய�� ���ைல ���
இ��ைக��, அமலா�� �ட����� �� �ழ... அமலா அல� �ேழ
�ழ... ராஜா பத� ��� �ட ஓ�வ�வா�. அத��� அமலா
எ�����வா�.

ராஜா �ைன� ேத��ேபா�, அ� அமலா�� அ�வ�������
தைலைய ����. பட�ெகன அ�ேக ைக��� �ைன எ��பா� ராஜா.
அ����� அமலா��� அ�வ���� ராஜா�� ைக ஊ��
�ைன��தா�. இ�ப��தா� இ�வ�ைடேய காத� ஆர�பமா��.



ம�நா�... ராஜாைவ அவ�� அ�மா ச�தா, ேகா���� அைழ��
வ�வா�. ஒ� ெப�ய உ��ைட� ெச�ைப ராஜா�ட� ெகா���
��ைளயாைர ���பா�ட �� எ��� வர� ெசா��வா�. ராஜா
ேபானேநர�... அமலா அ�ேக வர... 'வா�மா... ஒ� உத� ெச�. �
அ�ய����� ெபா�ணா�ேச... ந�லா ேகால� ேபா��ேய. இ�தா
ேகால�ெபா�. � ேகால� ேபா�, நா� � வா���� வ���ேற�' என
ச�தா ேபா��ட... அமலா த� ேசைலைய வ��� இ����
ெச���ெகா��, ����கா��� ேம� வைர ெத�ய... ���� ேகால�
ேபா���ெகா����பா�. ெச��� �� எ����ெகா�� வ�த ராஜா,
அமலாைவ� பா��த�� ேகா��� இ��த ஒ� டமார��� மைற��
உ�கா���, ெச�ைப அ�ேக ைவ����� அமலாைவ
ர����ெகா����பா�. அ�ேபா� ெச�� சா��� உ��� அ�����
�� ெவ�ேய��. அமலா ��� ைவ�பைத��, �� ஓ� வ�வைத��
மா� மா� கா���க�ப��. ஒ� க�ட��� ேகால�ைத �� அ����.
‘�ேச...' என ராஜா அ�த டமார��� ஓ�� அ��க... அ� ேகா��
���க ஒ����. இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ� மா� மா��
பா��பா�க�. அமலா நா�� ேகா� ���பா�. இ�வ�ைடேய காத�
��ைமயாக மல��.

இ�தா� ���ச�லா��� பாரா��� ெப�ற�.

கா�� மகா�ெப�யவைர �ராமண�க� எ�� ேப� ஒ� ப�ல���
ைவ�� ���� ெகா�� ேபாவா�க�. ஆ�கா�ேக ைவ�� ைவ��
�ரம�ப�� ���� ெச�வா�க�. இைத� பா��த நா�� �வசாய�



��க� 'சா�... ��க அ�ம��சா உ�கைள �ம��ேபா� இற�க
ேவ��ய இட��ல இற���ேறா�' எ�பா�க�.

ெப�யவ�� ச�ம��பா�.

ஒ� ��ெச�ைட ���வ�ேபால எ�தாக, �ைரவாக ெப�யவைர
உ�ய இட��� ேச������, 'ேபா��� வ�ேறா� சா�' என
�ள����வா�க�.

'நா�க எ�� ேப�க� �ம��வர �ரம�ப�ேடா�. அவா நா�ேப�
ஈ�யா �வா�ட� உ�கைள� �ம�� வ���டாேள?' என� ேக�பா�க�.

ெப�யவ� ேக�டா�... “��க எ��காக எ�ைன �ம�� வ�ேத�?''

'பாத �ைஜ ெச�ற��காக'

"எத�காக அ�த �ைஜ?”

"அதனா� எ�க��� பல� ����”

"��க பலைன எ��பா��ததா� பார� இ��த�. அவா எ�த�
பலைன�� எ��பா��கல. அதனா� அவா��� பார�
ெத�யேல'’எ�றா�.

நா�� ைடர�ட� ேக.எ�.ேகாபால���ண�� 'ஆ�ச�கர�'
வா��ைகைய படமா��வ� ச�ப�தமாக மகாெப�யவைர த�ழக
எ�ைலேயார ஆ��ர �ராம� ஒ��� ச���க� ெச�றேபா�
ெப�யவ�� உத�யாள� �னா����தர� எ�க�ட� இ�த �ஷய�ைத�
ெசா�னா�. (இ�ப�� ஏ�கனேவ நா� �க��வாக ெசா������ேற�.
இ����� பலைன எ��பா��காதவ��� பார� இ�ைல’எ��ற ந�ல
�ஷய� இ�� இ��பதா� ���ப�� ���கமாக�
ெசா������ேற�.)
இைத நா� பார�ராஜா�ட� ெசா�னேபா�, அைத அ�ப�ேய 'ேவத�
���' பட��� கா��யா��னா�.

எ� உைழ���� ஒ� ந�ல பல� �ைட�க ேவ��� எ��ற ந�ல
மன�ட� ‘�.ேக.�ெராட���’ எ��ற க�ெப�ைய� �வ��னா�
பார�ராஜா. பார�ராஜா- கைலஞான� எ�பத� ஆ��ல �த�
எ���தா� '�.ேக.’ எ�பத� அ��த�. க�ெப��காக, இ��ய�
வ���� கண��� ெதாட��, அைத� ைகயா�� அ�கார�ைத��
எ��டேம ெகா��தா� பார�ராஜா.



என� கைதக�� ஒ�றான 'ேத� ���ேத ��ேசாைல' கைதைய
படமா�க ேத�� ெச�தா�. ைடர�டராக ஆ�.�. உதய�மா� ேபச�ப��
50 ஆ�ர� �பா� அ�வா�ஸு� ெகா��க�ப�ட�.

இ�த ந�ல ெச��ைய நா� எ� ���ப�தா�ட� ெசா�னேபா�,
'பார�ராஜா வா�க!' என எ� ���பேம ேகார� பா�ய�.

ெபா�ளா���� '��ன� க��ட�' பட������ இ��த
ஆ�.�.உதய�மா��� ேபா� ெச�� 'பட�ைத எ�ேபா�
ஆர���கலா�?’என ேப���� வர�ெசா������றா� பார�ராஜா.
அதனா� ��க� த������� ேஹா�ட�� என��� ஒ� ��
ேபா�� ைவ��க�'' எ�ேற�.

"��க �ற�ப�� வா�க�ேண... �� ெர�யா இ���'' எ�றா�.
கா�� �ற�ப�� ந��ர�� ெபா�ளா�� ேபா� ேச��ேத�. உதய�மா�
உ���ட ��� ஆ�க� யா�ேம அ�த ேஹா�ட�� இ�ைல. ஏேதா
ெதாைல�� ஒ� மைல�ப���� ���� நட�த�
ேபா���பதாக��, அ��தா� இர�� நா�க� த�க�ேபாவதாக��’
ேஹா�ட� தர��� தகவ� ெசா�னா�க�.

"என�� �� ேபா����கா�களா?''

"இ�ைல''

"இ�ேபா ஒ� �� ெகா��க''

"ஃ��லா���ேச'' எ�றன�.

இ�ெனா� ேஹா�ட���� ேபாேன�. ெபா�ளா�� மா��� ச�ைத��
வ�தவ�க� அ�ேபா�தா� கா� ெச������ ேபா���தா�க�. எ��
பா��தா�� எ����, ம������மாக ��த��லாம� இ��த�.
என�� அ�ேக த�க மன� ஒ�ப��ைல.
'�� ேபாட�ெசா����... உதய�மா� இ�ப�� ப���டாேர?’ என
ேயா��தப� கா�ேலேய அச��� �����ேட�. �ைரவ� எ�ைன
ப��ரமாக ெச�ைன�� ெகா��வ�� ேச�����டா�.

ம�நா� பார�ராஜா�ட� நட�தைத� ெசா�ேன�.

"ஆர�பேம ச���ல. ெகா�சநா� ந�ம பட� ��ட�த ����
ைவ�ேபா�'' என ������டா�.



இ�� யா� ��ற�� இ�ைல. பட����� நட��� ேபா� ைடர�ட�க�
உலக�ைதேய மற����வா�க�. உதய�மா�� அ�ப��தா�, நா�
வ�வைத மற����பா�.

பண�ைத �த�� ெச�பவ� பார�ராஜா. அவேராட ���� ஏ�ப
பட�ைத ������டா�. நா�� அவசர� படாம� கா�������கலா�.
அைத� ெச�ய��ைல.

ஆக... என���தா� ெகா���ைன இ�ைல.

வா���� ேத�வ�த ஒ� அழகான ெப�ைண 'ேத� ���ேத
��ேசாைல'பட���� கதாநாய�யா��� ���ட� அ�த� ெப�ைண
�த� �தமாக ேபா�ேடா எ��ேத�. அைத பார�ராஜா�ட�
கா��ேன�.
'ேயா� ேதவேர... ேபா�ேடா எ���ற ேவைலைய எ���ட ����'
என� ���தவ�...

அ��த �ல நா�க�� எ�ைன அைழ�� �ல ேபா�ேடா�கைள�
கா��னா�. அச�ேத ேபாேன�. நா� ேபா�ேடா எ��த ெப�ைனேய
பார�ராஜா த� ரசைன�ேக�ப... க�க�, ���, உத�க�... என
�ேளா�-அ��� எ�����தா�. ஆனா�... பட� ���ேபானதா�
அ�த� ெப�ைண நா� அ��க�ப��த ��ய��ைல. ஆனா�
பார�ராஜா அ��க�ப���னா�.

அ�த� ெப��� �ரபல ந�ைகயானா�.

அவ�... 'நாேடா�� ெத�ற�' ர��தா.

இ�றள�� தன� பட�கைள என��� ேபா���கா�� அ���ராய�
ேக�பா� பார�ராஜா. அவ����, என��மான ந�� ஆலமர
ஆ�ேவ� ேபால ஆழமாக இ���ற�. அ�த ஆ�ேவைர கைறயா�
��னாம� நா�க� பா�கா��ட� இ���ேறா�.

'பார�ராஜா எ� வா�நா�� என�� ஒ� பட� ெச�� ெகா��பா�'
எ�ற ந���ைகேயா� ��ேம� ��ைவ�� (க�க��� ேம�
க�ணா� ேபா��) கா�����ேற�.



எ

நா�� ெஜயகா�த��!

� கைல�பயண��� நா� அ�ப��த உ�சப�ச ம����...
ெஜயகா�த� அவ�கைள� ச���த�தா�.
1974 ஜனவ���, அ�பழக� எ�பவ�� தயா����, நா�

கைத-வசன� எ��ய பட� ‘பாத�ைஜ.' ெஜயல�தா��, பார���
ந��� வ�தன�. (ெப�க�� பார�, எ�.�.ஆ��� ேஜா�யாக��
ந��தவ�. க�னட ந�க� மைற�த ���வ�த�� மைன�)
ெஜயல�தா�ட��, பார��ட�� கைத ெசா��� வா����,
பட������ேபா� பழ�� வா���� என�� �ைட�த�. ைடர�ட�
ஏ.������ உத�யாள� அ�ணாசல� இய��வ�தா�.

நா�கா�ர� அ�க�வைர, எ��த பட�ைத ேபா��� பா��ேதா�.

"கைலஞான� சா� ெசா�ன கைத�� இ��த �����ேபா� பட�
எ��க�பட�ேய'' என அ���� ெத���தா� அ�பழக�.

இைதய��த ந�ல ம�தரான ைடர�ட� அ�ணாசல� 'பண� ேபா��
தயா���ற ம�ஷ�� மன� ேநாக��டா�. நா� இய��நரா��
வா��ைப �ற� ேத�� ெகா�ளலா�' என ��� ெச�� ஒ�
ேயாசைன� ெசா�னா�.
"எ� ��நாத� �����ட� �லைமைய� ெசா��, அவைரேய
ைடர�� ப�ண� ெசா�லலா�'' எ�றா�. அ�பழக��
ஒ���ெகா�டா�.

அத�ப� பட�ைத� ேபா��� பா��த ����, "எ��தவைர பட�ைத
அ�ப�ேய ���� ேபா����ேவா�. �ைர�கைதைய எ� பா���
எ��ேற�'' எ�றா�.



அ�பழக��� ����.

�ைர�கைதைய ெர� ெச�த ���� "இ�ேபாைதய �ைர�கைத�ப�
ெஜய��ரா��, ெஜயா�� (�.�.�கநாத� மைன� ெஜயா)
ெபா��தமாக இ��பா�க�. ெஜயல�தா�ட�� பார��ட��
�லைமைய� ெசா�� ‘��ெவ�� ப�� ேக���ெகா���க�. யா�
மன�� ேநாகாம� பா���� ெகா���க�. இெத�லா� ேப� ச�
ப��ய�� ����ைக ஆர���கலா�'' எ�றா� ����.
அத�ப�ேய �லைமைய� ெசா�� ச�மத� வா��� த�த �ற�
பட�ைத� ெதாட��னா�.

�ேராவாக �வ��மா��, �ேரா��களாக ெஜய��ரா��, ெஜயா��
அ�கா-த�ைககளாக ந��தன�. 12.09.1974-� 'பாத�ைஜ' ெவ�யா�
ந�ல ெபய�ட� ெவ�� ெப�ற�.

(அேத ஆ���... 13.11.1974-� �வா�, ெஜயல�தா ந��� நா�
கைத எ��ய ‘அ�ைப�ேத�' பட� ெவ�யா� ெவ��ெப�� அ���
என�� ெபய� வா��� த�த ேநரம�)

'பாத�ைஜ' பட���� என�� 12 ஆ�ர� ச�பள� ேபச�ப����த�.
ஆனா� பா�தா� ெகா��தா� அ�பழக�.

"�� ஆறா�ர� �பாைய த�ற�'' என� ேக�ேட�.

"நா� தயா��ச பட� �ல� ��க எ��ய வசன���காக உ�க���
ந�ல ேப� �ைட����ேக. ெகா�ச� அ�ஜ�� ப���க�க. நா�
ஒ� கைத வா�� வ����ேக�. அ��� ��கதா� �ைர�கைத-வசன�



எ�த��. அ��கான ஒ�ப�த� ேபா��ேபா� பா��ைய�� ேச���
த�ேற�'' எ�றா�.

'அ�ஜ�� ப���க�க' என பல தயா��பாள�க� எ��ட� ெசா�ன
அ�பவ� என�� பழ��ேபான ஒ�றா� ��டேத. அதனா� நா�
அைத ெப��ப��த��ைல.

"கைத வா�� வ����கதா ெசா���கேள... எ�ன கைத?''

த�� ரா�வ�ர� ஒ�வ� ப� ஓ�� ெப�� ர��� ஊ� �����
ெகா�����றா�. அேத ர��� ஒ� �ராமண இள�தா�
ைக��ழ�ைத�ட� ��ெக� எ��க ��யாத வ�ைம��, ர���
நைடபாைத� ப���� அம��� பய���றா�. ��ெரன அவ�
மய�க��� சா��தா�. இற��� ேபானா�. அ��த �ேடஷ�� ர��
���ற�. இள�ெப��� சடல�ைத��, ைக��ழ�ைதைய��
ைக�ப�� எ���� ெச��ற� ேபா��. �டேவ ெச�ற அ�த
ரா�வ�ர�, ச�ட�ப� அ�ம� ெப�� அ�த� �ழ�ைதைய
த�ெத����ெகா�� த� �ராம���� வ�����றா�.
தா� த��தாக இ��தேபா��, �ழ�ைதைய �ராமண ஆ�சார�ப�ேய
வள��தா�. �ழ�ைத வள��� ெப�ய ம��யானா�. அவ��
எ��கால�ைத ��� ெச�வ�� வ�� �ர��ைனதா� ��ச� கைத''
எ�றா� அ�பழக�.

"அ�ேயா... அ�ைமயான கைதயா இ��ேக. யா� எ��ன�?''

"ெஜயகா�த�''

என�� அளவ�ற ம����. அேத சமய� �ைறய அ����.

"ஏ�க... ெஜயகா�த� கைத�� நா� �ைர�கைத- வசனமா? அத��
எ�த வைக��� நா� த����லாதவ�. அவ� எ��ய �ல
கைதகைள� ப�����ேக�. அவ��� �க� த��நா��� அவ�தா�.
க������யா�ட� ஏேதா நா�பா���� �ைர�கைத எ��,
அவ���ட அ� வா���ட ��ட� ேபா������களா அ�பழக�?''

"அ�ப�ெய�லா� அவ� ேகா��கமா�டா�. உ�கைள மா��
��யவ�கைள உ�சாக�ப��� எ�த ைவ�பா�. நாைள�ேக நாம
அவைர ச����ேறா�'' எ�றா�.
1974-� இ����...



ஒ�ப�க� 'ெஜயகா�த� கைத�� நாம �ைர�கைத எ��வதா?'
எ��ற பய�... ஒ�ப�க� 'ெஜயகா�தைன பா��க�ேபாேறா�' எ��ற
ஆ�வ�.

அவைர� பா��க ேவ���... நா� வா��ைதயாவ� ேப��ட
ேவ���... எ��ற என� ெவ�நா� ஆவ� எ�ைன
உ�சாக�ப���ய�. 'அ�ேண... உ�க கைத�� �ைர�கைத எ��ற
அள��� அ�� என���ைல. இைத அ�பழக� ��ட ��க ெசா��,
ேவ� ஒ� �ைர�கதா��யைர ஏ�பா� ெச�ய��' என அவ�ட�
ெசா���ட ���� ெச�ேத�.

ஆ�வா�ேப�ைட��... ஒ� ���� மா��� நா�க� ெச�றேபா�...
ெஜயகா�த�ட� நா��ேப�க� இ��தா�க�.

அைறெய��� ஒேர �ைக ம�டல�. அ� எ�ன �ைக எ��
என��� ெத�ய��ைல.
அ�பழக� எ�ைன ெஜயகா�த�ட� அ��க� ெச��ைவ�தா�.

"அ�ேண... நா�... வ��....''

"எ�ன வ��...? அதா� வ�����கேள? ��கதாேன �ைர�கைத
எ�த� ேபா��க?'' என� ேக�டா�.

நா� தைலயைச�காம� அவைரேய பா����ெகா�� ��ேத�.

"எ�ன ேயா�����க? எ������ வா�க. இ�ேபா ேபா�க''’எ�றா�.

அ�வள�தா�. ‘��டா� ேபா��’ என மா��ப�க�� தடதடெவன
இற�� ஓ�ட�� நைட�மாக வ��, எ� ����� வ�த �ற�தா�
����ேய பா��ேத�.
இரெவ�லா� ேயாசைன.

"நாைள�� காைலல நாம ம��� த�யா� ேபா� ெஜயகா�தைன�
பா��� ‘அ�ேண... உ�க கைத�� எ�னால எ�த ��யா��
ெசா���ட ேவ���' என ��� ெச�ேத�.

அத�ப�ேய... ம�நா� காைல ப�� ம�யள�� ெஜயகா�தைன�
ச���ேத�. 

"அ�ேண... வண�க�''

��� ேயாசைன�ட� ேக�டா�... "எ�ன ��க ம��� வ������க?''



"உ�க��ட த�யா �ல �ஷய�கைள� ெசா�ல��''

"அ�ப�யா... உ�கா��க'' எ�றா�.

ப��� படாம�� உ�கா��ேத�.

"உ�கைள�ப�� அ�பழக� ஏேதேதா ெசா�னா�. என�� ��யல.
��க இ��� ��ன எ�ன கைத எ�������க?'' என� ேக�டா�.
நா�� வற�ட�. எ��ைல� ��� ����ேன�.

எ� த��ைப� பா��தவ� '��மா ெசா���க' எ�றா�.

''�த� பட� காத� ப���� பா�’. அ��ற� ‘ெவ���ெப�, ‘�ற��
மக�,’வாயா�,’ ‘பாத�ைஜ,’ அ�ைப�ேத�....''

"��கதா� '�ற�� மக�' கைதைய எ����களா?''”

"ஆமா�க�ேண... கைதைய நா� எ��ேன�. �ைர�கைத-வசன�
எ�� இய��னா� ேக.எ�.ேகாபால ���ண�''

"அ�ைமயான கைத. ந�க� எ�.�.��ைபயா எ��ட� அ�த
கைதைய� ெசா�����கா�. "�ற�� மக�'’பட�ைத
எ�.�.��ைபயாதா� படமாக எ��பதாக இ��தாராேம?''
"ஆமா�க�ேண.... �த�ல அவ�தா� எ��பதா இ��த�'' எ�ேற�.

('�ற�� மக�' கைதைய நா� �த�� எ�.�.��ைபயா�ட�
ெசா�னைத��, �ற� அ� ேகாபால���ண��� மா�யைத�� நா�
ஏ�கனேவ ��வாக� ெதாட�� ெசா������ேற� எ�பைத
வாசக�க��� �ைன���� ெகா��ேற�)

"அ�த� கைத... ���த�� ம�க���� �ேழ உ�ள ம�க�� கைத
எ�� ��ைபயா எ��ட� ெசா����கா�. எ��� இைல�� நா�க��
ேபாரா��ற�, ந���றவ�க�� ேபாரா��றா�க�. இவ�க���
�ேமாசன� இ�ைலயா? என ஒ� ந���ற�� கவைல�ப��றா�.
அ�தாேன உ�க� கைத?''

"ஆமா�க�ேண...''

"எ��தாள�க� �ல� நாேடா�க� ப����, மைலவா� ம�கைள�
ப���� எ������றா�க�. ��க� எ���� ெகா�ட �ஷய�
எ�லாவ�ைற���ட �ற�த கைதய�ச�''



"ந���க�ேண''

"ஆமா... ��க எ�ன ப�������க?''

"ெர�டா� வ���''

�ைசைய ����� ெகா�� எ�ைனேய பா��தா� ெஜயகா�த�.



எ

ேகாழி அைடகா�த வா��
��ைட!

ன� '�ற�� மக�’ கைதைய� பாரா��ய ெஜயகா�த� '��க
எ�ன ப�������க?' எ�� ேக�டா�.
"ெர�டா� வ���'' எ�ேற�.

�ைசைய ����யப� எ�ைனேய பா��தா�.

"ெர�டா� வ��� ப��சைத�� ெர�ேட வ�ஷ��ல மற��
ேபா��ேட�ேண'' எ�ேற�.

வா���� ���தா� ெஜயகா�த�.
"�ன�த�� ேப�பைர எ������� ப��க� க�����ேட�''
எ�ேற�.

"உ�கைள என�� ெரா�பேவ �����. �ல ப��த ேமைதக� எ���
கைதகைள�ட, ப��காதவ�க� எ��� கைத�� எதா��த� இ����.
அ�பவேம உ�ேரா�டமாக இ����'' எ�றா�.

அவ� எ�ைன� பாரா��ய�� எ� உட�� ஒ� �ைல�� இ�லாம�
க�நடன� ���த�. ம������ ெந�� அைட�����ேபால
இ��த�.

'ெஜயகா�த� ேகாப�கார�... அ�ப�... இ�ப�' என யா�, யாேரா
ெசா�னா�க�. அ�த� பய�தா� அவைர� ச����� வைர எ�ைன
ஆ��� பைட�த�.

நா� பா��த ெஜயகா�த�ட� அவ�� எ���� ம��ம�ல...
ேப����, ெசய����ட எதா��த�� �ழ�ைத மன�� இ��த�.
அவ� ேபச� ேபச உண���வச�ப�ேட�.

நா� கைத-வசன� எ��ய 'பாத�ைஜ' பட� எ�ப�� ேபா�ற�?'’ என
�சா��தா�.



"ந�லாேவ ேபா�றத�ேண''

"அ�� ஏதாவ� ஒ� �� ெசா���க?''

"ராகவ�-��மா� த�ப��� ெஜய��ரா��, ெஜயா�� மக�க�.
'அ�கா-த�ைக எ�றா� இ�ப��தா� இ��க��' என �ற�
ெம��வ�ேபால வா��றா�க� இர�� ெப�க��. அ�த� சமய�...
ெஜயா ம��� ���� இ����ேபா� ஒ� ெவ����கார� வ��றா�. 
அவ�ட� �சல� �சா���� அ�த நப� 'உ� வள���� ெப�ேறா�
உ�ைன ந�லப�யா பா�����றா�களா?'� �சா��பா�.

'எ�ன இ�ப�� ெசா���க?' என அ�த� ெப� ேக�க...
"ஆமா�மா... அவ�க ெப�த ��ைள���தா� இ�ேபா வர�
ேத�றா�க� ேக���ப�ேட�. இ�ப�ெய�லா� நட��� என
ஏ�கனேவ நா� �ைன�ேத�. அ�ேபாலேவ ஆ��ேபா��.
அதனாலதா� மன� பத� உ�ைன� பா��க வ�ேத�”

"உ�க��� ஏ� மன� பதற��?”

"எ�ன�மா இ�ப�� ேக���ட? ராேம�வர��� � ெப�ேறாைர�
���� அ��������தேபா� நா� தான�மா உ�ைன எ���
வள��ேத�. எ�னா� உ�ைன வள��க ��யல. அ�ப�தா�, இ�ேபா
உ� ெப�ேறாரா இ��கவ�க ராேம�வர� வ�தா�க. எ�
�ைலைமைய� பா��� ‘"இ�த� �ழ�ைதைய நா�க வள���ேறா�'�
ெசா�� உ�ைன ������ ேபானா�க. அ�த� சமய� உன�� ��
வய�����. ச��மா... இைதெய�லா� � மன�ல ேபா��
�ழ���காத. எ�ேனாட ���க ��ைட ��� அ�த� பண�ைத
உன�� ெகா�� வ�� த�ேற�'’என� ெசா������ ேபா���வா�.



'அ�ேபா... நா� இவ�க�� ெசா�த மக� இ�ைலயா?' என ெஜயா
மன�� �க�பேம உ�வா����. மன� ெவ��� ����
ெகா�ைல�ப�க� வ�� உ�கா�����ைக��... ப�க�� ���
ெகா�ைல� �ற��� ஒ� த�ப� ேகா����, ���க���� இைர
ேபா�வா�க�. ேகா� இைரைய� ெகா��, த� ���க��� ஊ���.
ஒ� ��� ம��� த�யாக ��� '�யா... �யா'� க���
ெகா����க... அ�த� ��ைச ேகா� ெகா�� �ர���. இைத�பா��த
ப�க�� ����கார�, 'நா� அ�பேவ ெசா�ேன�. ேகா� அைட
கா�ைக�� அ�� வா�� ��ைடைய ைவ�காேத'�. இ�ப� பா�...
அ� த� ��� இ�ைல� ெத��� தா��ேகா� ெகா�� �ர���.
அ�... அ��� த� ��� ெபா����� ��மாவா ெசா�னா�க?'’என
அ�கலா��பா�.

இைதெய�லா� கவ����ெகா����த ெஜயா மன�ைட�� ��ைட
��� ெவ�ேய�வா�''
இ�த� கா��ைய நா� ெசா�ேன�.

"ந�றாக இ���ற�. ��க� எ� கைத�� �ைர�கைத எ�தலா�''
எ�றா� ெஜயகா�த�.

உ�சாகமாேன�. என�� அத�� ேம� இ���� ெகா�ள��ைல.
ெஜயகா�த��� வண�க� ெத������� ��டாக� பற�ேத�.



எ�னேமா ெசா�வா�கேள... 'வ��ட� வாயா� �ர�ம ��'�...
அ�ேபால ெஜயகா�த�ட� நா� ெப�ற பாரா�� �க�ெப�ய
ப��தா�. அ��� நா� எ��பா��காத ப��. ெஜயகா�த�� கைதைய
படமா��வதாக இ��த தயா��பாள� அ�பழக�, பண�ப�றா��ைற
காரணமாக பட���ட�ைத ைக������ த� மைன��ட�
��க��� ெச����டா�.

ெஜயகா�த� கைத�� �ைர�கைத எ��� பா��ய� அைமயாம�
ேபானதா�... அ�த ேவதைன��, அத� �ற� நா� ெஜயகா�தைன
ச���கேவ��ைல.

பார�ராஜா, என� நல��காக தயா��க ஏ�பா� ெச��, ���ேபான
என� ‘ேத� ���� ��ேசாைல' கைதைய படமா�க ��� ெச�ேத�.
'�ழ��� �ைம�ேல' பட��� மாெப�� ெவ��ைய�
பய�ப����ெகா��� �தமாக அ�த� பட��� ந��த �ஜய�மா�,
ெந�ேபா�ய�, ரா�கா, அ��� உ���டவ�கைள ஒ�ப�த�
ெச�ேத�. இைச-இைளயராஜா. ஒ��ப��-இய�க�
எ�.ேக.��வநாத�.

எ�லா� ச�. பட� தயா��க பண�?
என� "இள�ேஜா�க�', 'ேஜா�மல�' பட�கைள இய��ய
இராம.நாராயணைன� ச���ேத�.

பட��� கைதைய� ெசா��, பட��� ெவ���� உ�ைமைய
அவ��ேக ெகா�����வதாக� ெசா�� பண� ேக�ேட�.

�ரண ச�மத� ெத���த இராம.நாராயண� "அ�ேண... ‘��த�க
ச�கரவ���' ேபா� கைலய�ச� உ�ள படமாக இைத எ��க�''
எ�றவ�... "அ�� ��த�க� வா��தவ� யா�?'' என� ேக�டா�.

உைமயா��ர� கா.�வராம� ���� '��த�க ச�கரவ���' பட�
சா��த �ல �ஷய�கைள நா� ஏ�கனேவ ெதாட��
ெசா������ேற�. இ����� அவ� ���� ��வாக �ல
�ஷய�கைள இ�ேக ெசா��ேற�.

�ற�த பாடகரான டா�ட� கா���வநாத அ�ய�-கமலா�பா�
த�ப��� மக� கா.�வராம�. �ழ�ைத� ப�வ��ேலேய க�சரா
வா��� ெகா��� வா��க ைவ�தவ� பா�� சா��� அ�ைமயா�.
17.12.1935-அ���ற�த �வராம� ஐ�� வய����� ��த�க�



க���ெகா�ள ஆர���தா�. ப�� வய�� அர�ேக�ற� க�ேச�
ெச�தா�. ஆ�பா� நேடச அ�ய�, த�ைச ைவ��யநாத அ�ய�,
பால�கா� ம� அ�ய� ம��� ��பேகாண� -சா�ேகா�ைட-ர��
அ�ய�கா� ஆ�ேயா� இவ�� �� நாத�க�. இைச� ச�கரவ���யாக
இ��தா�� �.ஏ.�.எ�, எ�.எ�. ப��தவ�. 1981 �த� 1986 வைர
த�ழக அரசைவ இைச�கைலஞராக இ��தவ�. ம��ய அர��
'ப�ம�', 'ப�ம �ஷ�' உ�பட �ைறய ���கைள� ெப�றவ�.
ெகௗரவ டா�ட� ப�ட�� ெப�றவ�.

இைச �ம�சக� �����ட� பாரா��� ெப�வெத�ப� ேல��ப�ட
�ஷய��ைல. ஒ��ைற �வராமைன� பா��த ����, எ�ைல��லா
ம����யைட�� “�வராம� இ�ப� வா�ேகா. '��த�க
ச�கரவ���'�� ��க� �ைளமா��� வா��த வா��ைப உலக���
இ� யாரா�� வா��க ��யா�. ெரா�ப ெரா�ப �ரமாத�. ��க��,
�வா�கேணச�� �ைளமா�� கா���� ெதா���ைற கணவ�-
மைன�யாகேவ மா�����க�. உ�க��� எ��� எ�ேனாட
ஆ��வாத� �ைறவாக ����'' என வா��� ����றா�.

அைத எ��ட� ெந�����ட� �����ட �வராம�, "கைலஞான�
சா�... '��த�க ச�கரவ���' பட����� சமய� எ�ைன �வா� சா�
'வா�யாேர' எ��தா� அைழ�பா�. 'வா�யாேர... உ�க ெதா�ைல நா�
ச�யா� ெச�ேறனா?' என அ��க� எ��ட� �சா���� ெகா�வா�.
எ� மக�� ��� க�யாண���� ந�ப� 'ேமஜ�' ��த�ராஜ�ட�
ெச�� ப���ைக ைவ�தேபா�, ம���ட� வ�� வா���னா�. நாரத
கான சபா�� எ� க�ேச��� வ�� ெந�சார� பாரா��னா� �வா�.
ெபா�வாக த� ஆவ��தன� வா����ேபா� ர�க�க� �ல� எ���
ேபா��� வா�க�. ஆனா� '��த�க ச�கரவ���' பட� வ�த �ற�
த� ஆவ��தன�க��� ர�க�க� எ��� ெச�வ��ைல. அ�த�
பட��� வா��தைத வா��க� ெசா�� ர��பா�க�.

எ� த���� க�யாண� ப���ைக ைவ�பத�காக 'இதய� ேப��ற�'
ம�ய�ட� எ�.�.ஆ�� ������ ேபாேன�.
"உ�ம ‘��த�க ச�கரவ���’ வா��ைப ெர�கா�� ப��
வ������, கா�� ேபா��ேபா� வ��ேபா�� ேக�� ர���றா�
எ�.�.ஆ�.' என ம�ய� ெசா�னேபா� என�� �க மனம����யாக
இ��த�'' என எ��ட� ெத���தா� �வராம�.



இைச�� எ�.�.ஆ� ெகா��த ��மாசன�!



'�

உ�கி அ�த இைளயராஜா!

�த�க ச�கரவ���' பட��� வா��தத�காக தன�� �ைட�த
பாரா��கைள��, ெப�ைமகைள�� ��த�க ��வா�

'உைமயா��ர�' கா.�வராம� எ��ட� ெத���தா�.
"கைலஞான� சா�... ஒ� ���� �ேய�ட�� எ�.�.ஆ�. பட�
பா����ெகா����தா�. நா�� அ�ேக ேபான ேபா� '�வராம�' என
அைழ�� எ�ைன� க�� அைண��� ெகா�� '��க வா��த
நாத��� இ�ய ஓைச எ� கா�� எ�ப�� ஒ������ேட இ���.
இ�ேபா உ�க��� எ�ன ேவ��� ேக��க?’ எ�றா�.

"உ�க அ�� ஒ�ேற ேபா��'' எ�ேற�.

�றெகா� சமய�... இைச�கைலஞ�க� ப�ேக��� �க��� ஒ����
அைழ��த� ெகா��பத�காக எ�.�.ஆைர� ச���க� ேபாேன�. அ�
ஒ� ெச��� ேவைல நட�� ெகா����த இட�. அ����த
ஒ�வ�ட� எ� ����� கா�ைட� ெகா�����ேட�. அல��யமாக
வா��� ெச�ற அ�த நப�... தைல ெத��க ஓ�வ�தா�.

"அ�யா... உ�கள ��க வ�ச��காக தைலவ� ���� டா�...
வா�க�யா...'' என அைழ��� ெச�றா�. நா� ெச�� எ�.�.ஆ���
வண�க� ைவ�ேத�.
என��� ப�� வண�க� ெச�த எ�.�.ஆ�., அ�ேக இ��த
�ர�மா�டமான ��மாசன ேச�� எ�ைன உ�கார� ெசா�னா�.

"��க இ����ேபா� நா� இ�த� ேச�� உ�கார��டா�'' எ�ேற�.

"அத��� த��யானவ�தா� ��க�'' என எ�ைன உ�கார ைவ�தா�.



"கைலஞான� சா�... ��க� கைத எ��� தயா��த '��த�க
ச�கரவ���’ பட� என�� �ைறய ெப�ைமகைள� த����ட�''
எ�றா� �வராம�.

நா� �வராம�� ெப�ைமகைள இராம.நாராயண �ட� ெசா�ேன�.

"��க ெசா�ன �ற�தா� அவேராட ெப�ைமக� ெத���. இவைர�
ேபாலேவ த�� இைச�� ச�கரவ��� 'வைலய�ப��'
ஏ.ஆ�.���ரம�ய�. அேதேபால நாத�வர இைசயர� 'ம�ைர'
ெபா���தா� �க� �க�ெப�றவ�. ராஜர��ன� ��ைள,
"கா�����' அ�ணா�சல� வ�ைச�� ேபா�ற� த��தவ�
ெபா���தா�. இவ�� நாத�வர �க����� வரேவ���,
வ�மான�� �ைறவாக வ�� ெகா����த ேநர��� இவ�� கணவ�
இற���ட... அ����� நாத�வர� வா��பைத ������டா�.
அ���� ெபா���தா� ெச���ெம��டா ஒ� காரண��
ெசா�னா�.

"நா� வா��ப� ம�கல வா��ய�. வா��க� ேபா�� இட���
'��ஷைன இழ�த �தைவ�ெப� ம�கல வா��ய� வா��கலாமா?'�
யாராவ� ெசா���டா... அ� என���, எ� வா��ய�����
கள�கமா�� ேபா��. அதனா�தா� வா��பைத �����ேட�'’�
ெபா���தா� ஒ� ேப���� ெசா�னைத நா� ப�����ேக�.
இ�ப�யான �ணா�சய�ைத ைவ�� கைதைய எ���க. ��க ேக���
��டப� நா� பண� த�ேற�'' எ�றா� இராம.நாராயண�.



"என�� ��� ச�மத�தா�. இ����� அவ�� அ�ம���லாம�
��மா எ��க ��யா�. அவ�ட� அ�ம� வா���ற அள��� கால
அவகாச�� இ�ைல. ��க� �����டவ�கைள �ைன��
ைவ���ெகா�� ேவ� கைத எ���ேற�'' எ�ேற�.

இராம.நாராயண�� ஒ���ெகா�டா�.

'���ப�� ெபா���தா�’ பட��� கைத தயாரான�. இ�த�
பட���காக இைளயராஜா இைச�� த�� ச�கர வ���
'வைலய�ப��' ���ரம�ய�ைத��, அவ�ட� நாத�வர� வா���
வ�� '���ழா' ஆ�.ெஜயச�கைர�� வா��க ைவ�க... அவ�கைள�
ச����� ேப� ���� ��ேட�.

'���ழா' ஆ�.ெஜயச�க� ப���, ப��� ��கவ�. நாத�வர���
ெப�ய ��வா�. வச�யானவ� எ�பதா�... ���யமான �க���க��
ம��ேம வா��பா�.
���ப�� ெபா���தா�' பட���காகஇைளயராஜா தைலைம��,
வைலய�ப��யா��, '���ழா' ெஜயச�க�� ��கா��� �ேய�ட��
வா��க�ேபாவைத ����� ப���ைகயாள� கைள��
அைழ����ேத�. �மா� �� ப���ைக யாள�க� �ர����டன�.

ேபரா�வ��ட� அேத சமய� ேபரைம��ட� இைளயராஜா உ�பட
எ�ேலா�� கா����ேதா�.

இைதெய�லா� கவ��த '���ழா' ெஜயச�க� எ�ன ெச�தா�
ெத��மா?

பட���காக ெகா��க�ப�ட ேநா�ைஸ வா��பைத ������...
இைளயராஜா�� இைச�� வ�த '�த� ம�யாைத' பட� பாடலான
'��கா�� ����மா... ஏ� பா�ட ����மா' என வா��க
ஆர������டா�. அவ� வா��க... வா��க... இைளயராஜா
உ���ெகா����தா�. ராஜா�� க�க����� ஆன�த� க���
க��� ஓட ஆர���த�.

வா��� ���த�� எ�ேலா�� இைட�டாம� ைகத��னா�க�. �ல
��ட�க���� �� அைம� ஏ�ப�ட�. இைளயராஜா ஜாைடயாக
எ�ைன அைழ�தா�.

"அ�ேண... ���ப�� ஒ��ைற அவைர வா��க� ெசா���க'' என
க��த �ர�� என�� ம��� ேக�ப�ேபா� ெசா�னா�.



இைத� கவ��த ம�றவ�க�� ஒ��ேமா� ேக�க... ����
வா��தா� '���ழா' ெஜயச�க�. ேக��� ெகா����த
அ�தைனேப�க��, நாத�வர ஓைச�� �க��� ம���� மய���
பா��ேபால மய��� த�த��தா�க�. இைளயராஜா�� க��� ஓ��
ெபறேவ��ைல.

தன� பாடைல ம�ெறா� ��வா� வா��ப�� ஏ�ப�ட �க���
ெம�காக உ�����தா� இைளயராஜா. 'இைச�� இைசயாத ப���
இ�ைல... உ��� இ�ைல' எ�றா� வா�யா� �வா�க�. அைத அ�ேக
காண ���த�.

இைளயராஜா�� இைசைய ேமா���, அவ��காகேவ வா��தா� அ�த
��வா�. அ�த ��வா�� இைச�� மனைத� ப�ெகா��� மய���
�ட�தா� இைளயராஜா. இ�... இ� இைச� கைலஞ�க�� உ�ைம�
த�ைமைய என�� உண���ய�.

அ���, பட���கான இைசைய ப�� ெச��� ேவைலக� ெதாட��ன.
இைளயராஜா�� ேநா�ைஸ '���ழா' ெஜயச�க�
வா����ெகா����தேபா�... எ��பாராத ஒ� �ப�த� நட����ட�.

நாத�வர��� ���� இ���, அத� க��� வைர ஊ�... ஊ�
'���ழா' ெஜயச�க� வா��தேபா�... அ��த� தாளாம� 'படா�’ என
நாத�வர� ெவ�����ட�.

அைனவ�� அ������ உைற��ேபாேனா�.

அத��ற� அ�த நாத�வர������ நாத� வர��ைல.

"கைலஞான�ேண... ம�கல வா��ய� ெவ��க� �டாேத. இ�
ந�லதா� படைலேய'' என ெசா����� �க�ேசாகமாக எ���
ேபா���டா� இைளயராஜா.

ம������ உ�ச��� இ��த அைனவைர�� இ�த� ச�பவ� அ��த
��ஷேம ேசாக��� ஆ�����ட�.
'���ப�� ெபா���தா�’ பட�ைத எ��� ெவ� ��ேட�.

இைளயராஜா�� பாட�க� அைன��ேம �ரமாதமாக இ��தன.
ரா�கா, �ஜய�மா�, ெந�ேபா�ய� என அைனவ�� �ற�பாக
ந������� பல� �ைட�க     ��ைல.

ஆமா... பட� ச�யாக� ேபாக��ைல.



ஒ�ேவைள ம�கல வா��ய� ெவ��த� இத� அ���ேயா...
எ�னேவா?

எ�.�.ஆ�. ந��த ‘����� தைலவண��', �வா� ந��த '��ரா
ப��ண�' பட�கைள� தயா��தவ� உைமயா��ைக ���ரம�ய
ெச��யா�. �ரபல ��ேயாக�தராக�� இ��தா�. ேதவ��
ஃைபனா��ய�, ேதவர�ண� �ல� என��� ப��சயமானவ�.

நா� தயா��த 'இள�ேஜா�க�' பட��� ��� ஏ�யா�கைள வா��,
அைத ம��ைல�� ��� ந�ல லாப� பா��தா�. ஆனா��, அ�த�
பட �யாபார ஒ�ப�த�ப� என�� மாதா மாத� தவறாம� ஒ�
ெதாைக ெகா��� வ�தா�.

அ�ப� ஒ�நா� பண� வா�க� ேபானேபா�...
ஃைபனா�� ச�ப�தமாக தன� 18 வய� மக� எ�� ைவ����த
அ�ைறய கண��-வழ�� ேநா�ைட வா�� ச�
பா����ெகா����தா� ெச��யா�.

��பதா�ர� �பா� வர� எ�த�ப����த�. ஆனா� பண�ைத
எ��� பா��தேபா� ��பதா�ர�� �� �பா� இ��த�.

'அ�த �� �பா� எ�ப� வ�தெதன ெத�ய��ைல' என அ�த�
ைபய� ���ப� ���ப� ெசா��� ெகா����க... ேகாபமான
ெச��யா�, மகைன �ர�பா� அ��� �ைவ����டா�.

"கண��ல பண� �ைற�சா�தா� அ��க��. அ�கமா�தாேன
இ���. �றேக� ��ைளைய இ�ப� அ�����க'' என நா�
த��ேத�.

"இ�கதா� ��க�� த��� ப���க. கட� வா��னவ�
�ரம�ப���தா� கடைன அைட�க பண� ெகா�� வ����பா�.
வ���கைட வ����க நாமதா� கண��ல ச�யா இ��க��.
பண�ைத ��டவ� வ�ெற�ய மா�டானா? �யாபார� கண��ல ஒ�
ைபசா �ட இ��தா�� தவ�. �ைற�சலா இ��தா�� தவ�. கண��
எ���ேபா� பண� �ட� �ைற�சலா வ�றைத மைற�க� பழ�றவ�,
��னா� ��ட��ேட அைத� ெச�� ����� கண�� எ�த
ஆர�����வா�. அ�, அவேனாட வா��ைகையேய நாச�
ப����. இ�த� பய��� பல�ைற ெசா���� ����ல ஏறல.



இவ� க�ைத ேம��க�தா� லாய��'' எ�றப� ம�ப��� மகைன
அ��க ைக ஓ��னா�. நா� த��ேத�.

'ந�ம பண� ஒ� ைபசா �ைறய�� �டா�. அ��தவ� பண� ஒ�
ைபசாைவ��ட ��தலா வா��ட� �டா�'� �ைன��ற ஒ� ந�ல,
நாணயமான �யாபா�யாக ெச��யா� எ�ைன �ய�க ைவ�தா�.

� வ�த�. ���ேத�.

"அ�யா... அ��த வார� ஊ���ல ����. பண� ேதைவ�ப��''
எ�ேற�.
"ந�லா எ��� பா����க��'' என� ெசா��யப� ெகா��தா�.

'நம��� அ� ��ேமா?' என ேயா��தப� ஒ���� ��� �ைற
எ���ெகா�� "ச�யா இ���''’எ�ேற�.

ேப�� ேதவர�ண� ப�க� ேபான�.

ேதவ�� �ைறேவறாத ��� ஆைசக�...!



"நா

�லவன�� ைவரா�கிய�!

� �வா�ைய வ�� பட� எ���������த�ேபா... ேதவைர�
பா��க� ேபா���ேத�. அ�ேபா அவ� ‘"கைலஞான� ஒ�

��க� கைத ெசா�னா�. அைத �வா�ைய வ�� எ��க�
ேபாேற�'� எ���ட ெசா�னா�. 'அ�த� பட�ைத, நா� ��
ஏ�யா��� �����ேய ெமா�த பண�� ெகா��� வா����ேற�'�
ெசா�ேன�. ஆனா... அ��ற� அ�த �ய�� ���ேபா��. ேதவ��
இற���டா�. அ�த� கைதைய இ�ப ெசா�ல���மா?''’என
தயா��பாள��, ஃைபனா��ய�மான "உைமயா��கா' ���ரம�ய
ெச��யா� ேக�டா�.
"ேதவர�ண��� �� ஆைசக� இ��தன. அைத �ைறேவ�ற
��யாமேலேய ேபா�� ேச����டா�. ெபா�யாெமா�� �லவ� கைதைய
படமா��வ�, �ய� ��ற�தா� அ��� கட���� ேபா���ட
த��ேகா�ைய இ���� பட பா��� எ��ப�, அவரா� பல
வச�க� ெச�ய�ப�ட ம�தமைல ��க� ேகா���� ேம�� ஒ�
வச�யாக மைல�� ந��ப���� �� கா�க� ��க இட��,
ப�த�க� த�க இட��, �ஃ�� வச��� ஏ�பா� ெச�வ�... இ�த
�� ஆைச�� �ைறேவ�த ��யல. ��க� கைதைய நா�
ேதவ���ட ெசா�ன மா��ேய உ�க��ட ெசா�ேற�''’எ�ேற�.

"ேட� கைலஞான�... நா� எ�.�.ஆைர வ�� �ைறய பட�
எ��தவ�. இ�ேபா எ�.�.ஆ�. �தலைம�ச� ஆ��டா�. �வா�ைய
வ�� ஒ� பட� எ��கலா�� இ��ேக�. ��க� கைதயா இ��தா
ெசா��டா''

"அ�ேண... ��கைன� பாடேவமா�ேட�� ெசா�னா� ஒ� �லவ�''



"எ�ன�... ��கைன� பாடமா�ேட�னானா? யா�ரா அ�த மட�
�லவ�?''

"ெபா�ைமயா ேக��க�ேண...''”

"ச�டா... ெசா��...''”

"கா��வ��� ப�த� ஒ�வ��� ெப�� ேசாதைன. அ�பா�ட�
�ைற��� உ��� பா�னா�. அ�பா� அவ��� ேதா��
அவ��� '�வக�' என ெபய� ��� அ�� பா��தா�. அ��த�
க��� வ�லவனானா� �வக�. �வைன��, அ�பாைள�� த�ர த�
வாயா� ேவ� ெத�வ�கைள� பாடமா�டா� �வக�. அவ�
ெசா�வெத�லா� ப��த�. ஒ� ம�ன�� மக� அ��தவ��,
அ�ைம க�� அவ��ற... அ�� ெச�� பா�னா�. அ�ைம
மைற�த�. த� மகைள �வக��ேக ��� �ற��� ெச�� மண����
அ���ைவ�தா� ம�ன�.

�தன� ெச�வ�கைள ஏைழக��� ெகா��� �லவ� ஏைழயானா�.
வ�ைம, �லவ�� ��ைட தன� த���டமாக ஆ���ெகா�ட�.
இ��ைல��... �லவைர, த�ைன� ப�� பாடைவ�க ேவ��� என
���ெச�த ��க�... வயதான ��க ப�த� ேவட��� ெச��...
'அ�யா �லவேர... எ� அ�ப� அ�த ��க�ெப�மா� �� ஒ�
பா��� பா�. உன�� நா� ஆ�ர� ெபா�கா� த��ேற�' எ�றா�.



'�� ல�ச� ெபா�கா�க� ெகா��தா�� ச�... அ�ைம அ�பைன�
பா�� வாயா�, அ�த ஆ�� ��பைன� பாடமா�ேட�. ேகா�ைய�
பா�� வாயா� ��ைச� பாடமா�ேட�' எ�றா� �லவ�.

'எ� ��கைன ��� எ�றா ெசா����?' என ப�த ேவஷ��ட
��க� ேக�க... 'ஆமா�. எ� தா�... ேகா�. அவ� ���தா�' என
�லவ� ெசா�ல... '��கா.. இ�த �லவ�� ஆணவ�ைத
அட�கமா�டாயா?' என ேக�டப� மைற�தா� ��க�.

இைதெய�லா� கவ����ெகா����த �லவ�� மைன���
ஆ��ர� அ����ய�. ‘என� �தன� ெச�வ�ைதெய�லா�
ஏைழக��� ெகா��� ம�����. இ�ேபா� கா� வ���� க�����
வ���ைல. ஆ�ர� ெபா� வா���ெகா�� ��கைன� பா�னா�
உ� வாெய�ன ெவ�தா ேபா��? க�வ� ���த க�ஞ��� மைன�
ஒ� ேகடா?' என �����டா�. மைன��� ��ெசா�ைல
எ��பாராத �லவ�, அ�பா� �� ஒ� பாட� பாட... ஒ� ைப,
�லவ�� மைன� �� ���த�. எ���� பா��தவ�... 'எ�ன�க...
ைபெய�லா� ெபா�கா�க�... ������ள வா�கேள�' எ�றா�.

'உன�� ெபா�கா�க�தாேன ேதைவ. ��ஷன�லேவ? நா� வ��ேற�'
என �ள����டா� �லவ�. ��� ேநர��� அ�த ெபா�கா�க�
மைற���ட... 'அ�ேயா... ��கா... நா� தவ� ெச����ேடேன' என
�ல��யப� அவ�� ��ைட��� ெவ�ேய�னா�.
�வக� ஒ�ெவா� ேஷ��ர�களாக� ெச�� அ�ைம அ�பைன� பா�
பரவச�ப�� வ�தா�. ம�ைர �னா�� அ�ம� ேகா��� பா��ேபா�
அ����த �ைலக� ‘"ெபா�யாெமா�'’எ�� வா���ய�. இதைன
அ��த பா��ய ம�ன�, �லவ��� சகல ம�யாைத�ட� �ைறய
ெபா�கா�க�� ெகா��தா�. அ�த� ெபா�ைன த� மைன��ட�
ெகா��பத�காக ேபானா� �லவ�. வ��� ஒ� கா��� பாைத��
��க�, ஒ� ேவடைன� ேபா� வ�� ம��தா�.

'இ� என��� ெசா�தமான வனா��ர�. உ��ட� ெபா�கா�க�
இ��ப� ெத���. அைத�ெகா�. இ�ைலேய� எ� அ����
ப�யாவா�' எ�றா�.

'அ�யா... நா� ஏைழ� �லவ�. எ� மைன��காக கா�கைள�
ெகா�� ெச��ேற�' என ெக�ச... ேவட� வ��ட ம��க...
"எ�ைன வ�� ெச�தா� உ�ைன வைச பா� ஒ�����ேவ�'’என



�லவ� ெசா�ல... 'ெப�ய �லவரா ��. எ�ேக எ��� ஒ� பா���
பா��' என ேவட� ெசா�ல... 'எைதயாவ� பா�� ெதாைல�ேபா�'
என �ைன�த �லவ� ‘உ� ேபெர�ன?' என� ேக�டா�.

'��ைட' எ�றா� ��க�. '��ைட எ�� ஒ� ெபயரா?' என�
ேக�ட �லவ�...

'ெபா�ேபா�� க��� ெபா�பற��� கான�ேல

எ�ேபைத ெச�ல�(�) �ைச�தனேள -�� ேபா��
மானேவ� ��ைட�� மாறாய ெதவவ�ேபா�

கானேவ� ��ைட��� கா�'

என� பா�னா�.

'உ� ெச���� ெசா� ��ற� இ�ைல. ஆனா� ெபா�� ��ற� உ��'
எ�றா� ேவட�. ேகாபமான �லவ� 'உ� ������, அ�����
அ�ேச�. ெபா�� ��ற�ைத� ெசா�னா� உம�� நா� எ���
அ�ைம' எ�றா�.

'அ�ைமயா�க�தாேன வ�ேதா�... கா���ேபான ச�ர� க��� ெச�க�
��ப��� காேட எ��ற�. அ�த� கா��� ��� �� ெந������
தா�கா�, ெவ�� சா�பலா�� ேவலமர�� ��... ேபைத�� கா��
எ�ப�� ைத���?'

'ஒ� ேவடனா எ� க��� ��ற� க�ட�? அ�யா ��க� யா�?'
'இ�ேபா� யாைர� ப��� பா���?'

"��ைடைய� ப��'

'��ைட����� வ�வ�?'’

'���’

'������ தா�?'

'ேகா�'

'ேகா�ைய� ப�� பா�� வாயா� ��ைச�ப�� பாடமா�ேட� எ��
ெசா�ன �லவ� �தாேன?'
'ஆ�'



"இ�ேபா� ��ைச��ட பாடாம� ��ைடைய� ப�� பா��ேர?’
ெவ�கமாக இ�ைலயா?'’

'அ�யா... �� சாதாரணமானவ� இ�ைல. யா� எ�� ெசா���க�?'

'உ� தா�� ���' என ேவட� ேவஷ� கைல�� ��க� ேதா�ற...
'��கா... உ� ெப�ைம அ�யாம� ெப�� �ைழ’ ெச����ேட�'’
என ��வ��� ���த �லவைர� ெதா��� ��� ����ய ��க�
'ெபா�யாெமா�ேய உம� ஆணவ�ைத அட�� ஆ�ெகா�ளேவ
வ�ேதா�. யாேம ��க�... யாேம �வ�... யாேம ச��... யாேம
���...' என பல உ�வ�க� கா��ய ��க�....’"யாேம ச�வ��.
உ�வ� பலவா��� யா� ஒ�ேற. இ� உம� ������
�ல�பட��ைல. ஆ��� உம� ைவரா��ய�ைத ெம���ேறா�. உம�
ெமா� எ��� ெபா�யாெமா�யாகேவ இ��க���' என அ��
மைற�தா� ��க�.

'ெசா�பன வா��� ம���ேத... ���ரம�ய சா� உைன மற�ேத�'
என �லவ� பா��றா�''’
-என கைதைய� ெசா�� அ�த� பாடைல நா� பா��ேபா�
ேதவர�ணைன� பா��ேத�. அவ� ெதா�ைட அைட�க ����
��� அ��ெகா����தா�.

��� ேநர����� �� அைம�யான ேதவ� “"ஏ��பா... இெத�லா�
உன�� எ�ப�� ெத���''’எ�� ேக�டா�.

"��ன வய�� ��� டா���ல ���� ��ைக�ல '�வக�' பட�ைத
பல�ைற பா�����ேக�. �லவரா எ�.ேக.�.பாகவத� அ�ப� பா�
ந�����பா�. ஜன�கைள�� உ�� அழ வ����பா�. இ�
ெவ���ழா� பட�. ெப�யவனா ஆன �ற� 'அ�தான ��தாம�'
��� ெபா�யாெமா�� �லவைர� ப�� ப�����ேக�. ச�க
கால����� ��ப�ட� ெபா�யாெமா�� �லவ� கைத'' எ�ேற�.

"�வா�ைய வ�� இ�த� கைதைய எ��கலா�. அ��கான ேநர�
அைமய���'' எ�றா� ேதவ�.

"அ�த ேநர� அைமயாமேல ேபா�ேச'' எ�ேற� ெச��யா�ட�.

��ட ெப������ட ெச��யா� "எ�லா����� ஒ� ெகா���ைன
ேவ��'' எ�றா�.



"நா� �ள��ேற�''

"அ�த த��ேகா� கைத?''

"அைத இ�ெனா� �ைற ெசா�ேற�க�யா'' என� ெசா������
�ள��ேன�.

இய��ந� �கர� ேக.பாலச�த�டனான என� ��ட அ�பவ�...



வ

ச�தி�ேத� பாலச�தைர!

�ள� அ�யமா�� ஆ�� ����க ஒ� ��வ� அ�ய க�
ெந���க� ஒ�ைற� ெகா��தா�. 'நா� அைத உ�� அ�க
நா� வா�வைத�ட, �லைமயாளரான ஔைவயா� அதைன

உ�� ��ட கால� வா��தா�, த�����, த�ழக����� ெப��
பய� உ�டா��' என அ�த ெந���க�ைய ஔைவயாைர
உ�ணைவ�தா� அ�யமா�. அ�ப� அ�ய க�ெந��ேபால ந�
கைல உலக����� �ைட�த க�ெந�� இய��ந� ேக.பாலச�த�
அவ�க�.
அ�ஞ� அ�ணா�� 'ேவைல�கா�', �த�� 'எ�� பாராத�',
'ெந��� ஓ� ஆலய�' பட�கைள�ேபா� பல ��ேபா�� ��தைனைய
த� பைட��� �ல� வா� வழ��யவ� ந� பாலச�த� எ�பைத நா�
மற�கேவ ��யா�. அ�ேப��ப�டவ�ட� பழ�� வா��� என���
�ைட�த�.

1962-63-ஆ� ஆ��க��வா��� நா� ��மா�� கைத எ�த
வா���� ேத� அைல�தேபா�... பாலச�த� எ��ய 'ேமஜ�
ச��ரகா��' நாடக� பா��ேத�. �ய��� உ�ச���ேக ேபா���ேட�.
'இ�ப��� ஒ� நாடக� ந�மா� எ�த ���மா? அ� சா��யமா?
நா�� கதா��ய� எ�� ெசா��� ெகா��ேறாேம... அ� ச�யா?' என
என��� ேக��ெய���ய� பாலச�த�� எ���. பா��� பல
நா�க� கட�த �ைல���, அ�த நாடக��� ��க��, அைம���
எ� �ைன����� ��க��ைல. ‘எ�ன இ��தா�� ப��தவ�க�
ப��தவ�க�தா�' என ப��காத நா� �ல��� த��ேத�. �ற�
ஒ�வா� எ�ைன நாேன சமாதான�ப����ெகா�ேட�. காரண�...
'�� வாைல� ���த�ேபா� ெத��ேதா... ெத�யாமேலா ��மா���
வ����ேடா�. எ�ப��� ��மா�� ஒ� இட�ைத� ���ேத
ஆகேவ���. ��மா�� ெஜ��காம� ஊ���� ����னா� ‘மா�
ேம��க��ட இவ� லாய���ைல' என ஒ�����வா�க�' என



சமாதான�ப���� ெகா��, ெதாட��� �ய�� ெச��, ெவ����
ெப�ேற�.

ஒ�சமய� ந�க� �ம������ அ�ண� ந��ராஜ� எ��ட� ஒ�
நாவைல� ெகா��தா�. அ�... �ரபல எ��தாள� ��.���ரம�ய��
மக� எ�.எ�.ெப�மா� எ��ய ‘வா��ைக அைழ��ற�' நாவ�.
அைத நா� ப��� ���ேத�. அ� ஒ� அ��தமான கைதயாக
இ��த�.

"எ�ப� இ���ற� கைலஞான�? இ�த� கைதைய படமாக
எ��கலாமா� தயா��பாள� அர�க�ண� உ�க�ட� ேக��வர�
ெசா�னா�'' எ�றா� ந��ராஜ�.

ஏ�கனேவ நா� எ��ய பட�கைளெய�லா� பா��� பாரா��யவ�
அர�க�ண�. அத� காரணமாக�தா� எ��ட� அ��ராய�
ேக��வர� ெசா������றா�.
"ந��ராஜ�ேண... இ�த� கைத என�� ெரா�ப�� �������ற�.
இ� ���ப� கைதயாக இ��தா���ட இ�த� கால����
ஏ�றதாக��, வரேவ�க�த�கதாக�� இ���ற�'' எ�ேற�.

“அ�ப��னா... இ�த� கைத�� �ைர�கைதைய ��க ஒ� ெவ�ஷ��
எ��� தர ���மா?''

"��சயமா எ��� த�ேற�. இ�� வ�� �ல ��கைள ��மா��காக
ச�� �ைக�ப��த ேவ���. அ�ப� �ல மா�த�க�ட� எ���
த�ேற�. அேத ேநர� இ�ெனா� ஆேலாசைனைய�� நா� ெசா�ேற�.
இ�த� கைதைய எ��ய எ�.எ�.ெப�மா�ட� ெசா�னா� அவேர
��மா��� ஏ�ப �ைர�கைத எ��� த�வாேர?''



"அர�க�ண��� ஏேதா... உ�க� ேம� ஒ� ந���ைக. இ�த�
கைத�� �ைர�கைத, வசன� எ�� இய��வத�� பாலச�தைர� ேப�
������டா�.''

"அ�ப�யா? அ�த சகலகலா வ�லவைன ைவ��� ெகா�� எ�ைன
�ைர�கைத எ�த� ெசா�லலாமா? நாைள�ேக நா� அர�க�ணைல
ச����� ேப�ேற�'' என� ெசா�� ந��ராஜைன அ��� ைவ�ேத�.
ம�நா�... அர�க�ணைல� ச���ேத�.

"வண�க�ேண... ��க படமா எ��க�ேபாற 'வா��ைக அைழ��ற�'
நாவ� ெரா�ப அ�ைமயான கைத. இத�� பாலச�த��
ைகவ�ண�தா� �க�ச�யாக இ����. �ழ��� ெகா�ளாம�
அவ�டேம ���ெபா��ைப�� ஒ�பைட�����, ‘�வேன� ��க
�ைஜயைற�� இ��க'' எ�ேற�.



நா� ெசா�ன�� அர�க�ண� ������டா�.

"இ� என�� ெரா�ப�� ���த கைத எ�றா��, உ�க�ட� ேக���
க��� ெத����கலா��தா� நாவைல ெகா�����ேட�'' எ�றா�.

அவ�ட� இ�த� கைத�� ��மா��காக ெப��ப��த ேவ��ய
கா��க� எ�ென�ன எ�பைத�� ெசா�-��� வ�ேத�.

�ல மாத�க� க��த �ைல��...
பாலச�த�� 'அவ� ஒ� ெதாட�கைத' பட� ெவ�யா� ���த�.
பா��ேத�. எ�.எ�.ெப�மா� எ��ய ‘வா��ைக அைழ��ற�'
கைத�� அ�ைமயான �ைர�கைத அைம��  படமா�����தா�
பாலச�த�. �ைக�ப��த ேவ��ய கா��க� எ�ென�ன எ�பைத
நா� தயா��பாள� அர�க�ண�ட� ெசா�����த� ேபாலேவ...
அ�த� கா��கைள ஆ�ர� மட�� அ�ைமயாக அழகாக
எ�����தா� பாலச�த�. இதனா� பாலச�த�� �றைமைய நா�
பல�ட�� பாரா��, �க��� ேப�வைத ேவைலயாக� ெகா�ேட�.

1974-ஆ� ஆ�� ஆர�ப���....

'பாலச�த� உ�க�ட� கைத இ��தா� ேக�க �����றா�. நாைள
காைல�� கா� எ����ெகா�� வ��ேற�. தயாராக இ��க�' என�
ெசா������ ெச�றா� ஒ� நப�.

'��ைம இய��நரான பாலச�த��� நாம ெசா�ற கைத ����மா?
���கா�� எ�ன? அவ�ட� கைத ெசா�ன ெப�ைமயாவ� நம��
�ைட��ேம' என ���ெச��... இரேவா� இரவாக பாலச�த�
�ைட��ேக�ப ஒ� கைதைய தயா� ெச����ேட�.

காைல�� கா� வ�த�. எ�ைன அைழ��� ெச�ற�.

பாலச�தைர �த��ைறயாக ேந�� ச���ேத�. “வண�க� சா�''
எ�ேற�.
"வா�க கைலஞான�. உ�கைள நா� அ��க� �ைன�ப���.
எ�.எ�.ெப�மா� எ��ய 'வா��ைக அைழ��ற�' கைத�� எ�ெத�த
இட��� ெம�ேக�ற ��� ��க அர�க�ண���ட
ெசா���கேளா... அைதெய�லா� அர�க�ண� எ���ட ெசா�னா�.
அைத�� மன�� வ���தா� �ைர�கைதைய எ��, 'அவ� ஒ�
ெதாட�கைத' பட�ைத எ��ேத�. பட���� ந�லெபய� �ைட�ச�.



அத�காக உ�க��� ஒ� ேத���''’எ�றவ�... 'நாம எ�னதா�
ெம�ேக�� பட� எ��தா��, �ல� கைத�� உ�ேரா�ட�
இ��தா�தாேன பைட�� ெஜ����. அ�ப� �வ�ட� கைத எ��ய
எ�.எ�.ெப�மா���� தா� எ�லா� ெப�ைம�� ேச��' எ�றவ�,
இ�ெனா� ���யமான �ஷய�ைத�� ெசா�னா�.  "நா� கைத
எ��, எ��த ‘அர�ேக�ற�' பட���� �ம�சன� எ��ய ஒ�
ப���ைகயாள�, "பாலச�த�� ‘அர�ேக�ற�' பட� எ�.எ�.
ெப�மா�� ‘வா��ைக அைழ��ற�' நாவைல �ைன� ப����ற�'’
என எ����டா�. நா� 'அர�ேக�ற�' பட� எ��பத�� ���
'வா��ைக அைழ��ற�' நாவ� ெவ�யா��������ற�. ஆனா�
அைத நா� ப��த��ைல.  'அர�ேக�ற�' கைத... ���ப���காக
ஒ� ெப�, ெச��� �யாக� ச�ப�த�ப�ட�. அ�த நாவ�� அேத
ேபா�ற கான ச�� ெகா�ட�. அதனா�தா� அ�த நாவ�� பா����
நா� படெம�����பதாக அ�த ப���ைகயாள� க�� ��டா�. இத�
�ற�தா�, நா� அ�த நாவைல வா��வ�� ப������, ெப�மாைள
அைழ��� ேப�ேன�.

"இ�த நாவைல நா� ��ேப ப�����தா�, 'அர�ேக�ற�'
பட�ைதேய எ�����கமா�ேட�. உ�க கைத ெரா�ப �ரமாதமாக
இ���ற� ெப�மா�. இ�த� கைதைய�� நாேன படமாக எ���ேற�'
எ�� ெசா�ேன�. அத�ப�ேய ‘அவ� ஒ� ெதாட�கைத’ பட�ைத
எ��ேத�'' என ��வாக� ெசா�னா� பாலச�த�.

நா� �ய�� �லகாம� ேக���ெகா����ேத�.

"இ�ேபா நா� உ�கைள வரவைழ�த �ஷய���� வ�ேற�. நா�
உ�க�ட� ஒ� கைத வா�கேவ��� என �ைன�த���.
‘ெவ���ெப�', 'வாயா�',’ '�ற��மக�'... இ�த ��� கைதகைள��
���யாசமாக எ�������க�. அ�ேபால ஒ� கைத ெசா���க�''
எ�றா�.
'இைறவா... ��கா...! �த��த�� ��ைம�� �கர��ட� கைத
ெசா�ல�ேபாேற�. அ�ண�� நாத��� �த� வ� எ���� ெகா���
அ��பா��த ��க�ெப�மாேன... �ைண வ�க' என உ��ர
ேவ���ெகா�� கைத ெசா�ல ஆர���ேத�.

���த ர���ட� கைதைய� ேக���ெகா����தா� பாலச�த�.

�����பாக கைதைய� ெசா�����ேத�.



"�ைளமா�ைஸ ம��� �ற� ��� ெச�� ெகா�ள லா� சா�''
எ�ேற�.

"கைலஞான�... ��க� ெசா�ன கைத ெரா�ப�� ��ைமயாக இ���.
��க� இ�ப� ஒ� கைத ெசா���க� நா� எ��பா��கேவ��ைல.
��! இ�த� கைத ��ைமயாக இ��தா�� படமா எ���ற�� �ைறய
ெதா����ப �ரம� இ���. ெவ�ைள ���படல��� ஒ� க����
��� இ��ப� கைத�� �க ���யமாக இ���. ஆனா... அ�ப�
���கமா பட� ���பத�காக ேகமரா ெல�� இ��� ந�ம
நா���� வரைல கைலஞான�. நா� இ�ேபா� உ�க�ட�
எ��பா��த� ஒ� �ரா�ய� கைதைய. ��க எ��ன கைதக��
�ரா�ய� ெரா�ப �ற�பா இ����. அதனா�தா� உ�கைள கைத
ெசா�ல அைழ�ேத�. ஒ� �ரா�ய� கைதைய�தா� இ�ேபா�
படமா�க ��� ெச����ேக�'' எ�றா�.

"�த�லேய இ� ெத�����தா ஆ�ர� �ராம� கைதகைள தயா�
ெச����ேப�. உ�க பா��� கைத ெசா�ல���தா� ேந��
ைந�ெட�லா� க� ���� இ�த� கைதைய உ�வா��ேன� சா�''
எ�ேற�.

"பரவா��ைல. ஒ� �ரா�ய� கைதைய தயா� ெச����� எ��ட�
ெசா���க�'' எ�றா�.
"ச��க சா�'' என �ைடெப�� வ�ேத�.

பாலச�த�ட� நா� ெசா�ன� எ�ன கைத?

அ�த� கைதைய ��னா�� ஒ�வ� ��� படெம��த தா� நா�ப�ட
மனேவதைன� கைத!



இ

வசதி உ�ளவ��� ந�தி!

ய��ந� ேக.பாலச�த��� நா� ெசா�ன கைத எ�ன?
���தவ வா�ப� ேஜாச���, இ���ெப� இ��ம���
காத���றா�க�. இ� ���ப���� இ�த� காத��� எ�ராக

��தேம நட��ற�. இதனா� மன�ைட�த ேஜாச�, கா�ேபான
ேபா��� ேபா��ெகா������ேபா�, ஒ� �ப��� ���
இற�����றா�. இ�த� �யர� தகவ� இ��ம�ைய எ���ற�. 'இ�
��டா� ெசா��� உற��கார மா���ைளைய ��மண� ெச�வைத�
த�ர ேவ� வ���ைல' என ��மண���� ச�ம��க... ��மண�
நட�த�.

ேத�ல��காக ெச����த இட��� ெப�மைழ�� ���, ேப����
கணவ�� க�பா�ைவ ப�ேபா� ���ற�. அவ���
ம���வமைன�� ேவ� க� ெபா��த�ப�ட�.

'நா� க�ைண� �ற�� பா����ேபா� �த�� பா��ப� எ�
மைன� இ��ம�யாக இ��கேவ� ��' எ�றா�.

இைதய��� இ��ம� ம���வமைன�� ஓேடா� வ�தா�. அ�ேக...
அவ�ட� ப��த ப���ேதா�யான ந�ைஸ ச���தா�.
"இ��ம�... இ�த உலக��ேலேய ெகா���ைவ�தவ� எ�றா� �தா�.
� உ�����ரா� காத��தவ�� க�தா� உ� கணவ���
ெபா��த�ப���ள�. ஒேர ேநர��� காதலைன��, கணவைன��
பா���� பா��ய� உன��� தா� �ைட�����'’ என ரக�ய�ைத
உைட�த ந��... ‘உ� ேமல இ��க அ��னா� இ�த ம���வ
ரக�ய�ைத ெசா���ேட�. தய�ெச�� ேவற யா���ட�� இைத
ெசா��டாத. எ�ேனாட ேவைல�ேக ஆப��' என ேக���ெகா�டா�.



இ��ம� �ழ�ப��ட� கணவ� இ���� அைற��� ெச�றா�.
ம���வ�க� அவ�� க� க�ைட �ற�தன�. அவ� க�
இ��ம�ைய� பா��த�. அவ�� பா��தா�. காதல�ைடய க���
ெவ�ைள ���படல��� ஒ� க��� ��� இ����. அ�த�
���தா� இ��ம��� க�க���� ெத��த�.

காதலேன த�ைன பா��ப�ேபா� உண��� தைல���
������டா�.

ஒேர பரபர��.
ஒ�ெவா�வ�� ஒ�ெவா��தமாக க�பைன ெச��
ேப��ெகா�டா�க�.

�ல நா�க� கட�த �ைல��... �த�ர��� ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�.

இ��ம� மனைத �ட�ப����ெகா�டா�. ‘அ�த க�ைண இ��
ேந��� ேந� பா��க��டா�' என ��� ெச�� அைற���
ேபானா�. ெம�ைத�� தைல���தவாேற உ�கா��தா�.

'எ�ன இ�ப� ெவ�க�ப�ற? ெகா�ச� ����� எ�ைன� பாேர�'
என அவ�� தைலைய �����னா�.

ெவ�ைள���� க���� ���ைய� பா��தா�. அல�
������டா�.



���பேம �ழ�ப��� ���ய�.

'ெச��� ேபானவ�� க�ைண ெபா���யதா� அவ� ேபயா வ��
பய����றா�' என ஆளா��� ேப�னா�க�.

இைதய��த ந�� ேதா�, இ��ம�ைய� ச���தா�.

"ஏ�� இ�ப� மய�� ��ற?'’
'கணவ� என �ைன�� அவ���ேட ேபானா�, அ�த� க�ைண�
பா��த�� ேஜாச� �ைன� வ��. �ைன�ைப அவ� �� வ������,
��ஷேனாட வா��தா�... அ� ��ஷ��� ெச�ற �ேராகமா�ேச' என
��� அ��றா� இ��ம�.

இ�த உ�ைமய��த கணவ�, 'இ�த� க� இ��பதா�தாேன
இ��ம��� மன� அவ�ைத�ப��?' என ேவதைன�ப��றா�.

'க�ணா? ெப�ணா?' எ��ற ேக�� அவ� மன�� எ��ற�.”

இ�த� கைதைய� ெசா�ன நா� “�ைளமா�ைஸ ம��� அ��றமா
��� ெச���கலா� சா�'' எ�ேற�.

'��ைமயான கைத' என பாரா��ய பாலச�த�, "இ�ேபா� ந��ட�
இ���� ெதா����ப��� இ�த� கைதைய� படமா��வ� �ரம�.
நா� இ�ேபா� ஒ� �ரா�ய� பட�ைத இய�க ����ேற�'' என�
ெசா����டா�.

அத� �ற� பாலச�த��� கைத ெசா��� வா��� என��
அைமயேவ��ைல.
இ� இ�ப����க...

1997-�.... ச� �.�. ஆர���� வள���ெகா����த ேநர���...
லார�� எ�பவ� எ��ட� ேப�� எ��க வ�தா�.

"ஒ� கைத எ�த எ�வள� கால� எ���� ெகா���க�?'' எ��
ேக�டா�.

"காலமாவ�... ேகாலமாவ�... அைரம� ேநர��� ஏ� கைதக�
ெசா����ேவ�'' எ�ேற�.

"இ�ேபா� ெசா�ல ���மா?'' எ�றா� லார��.



ேகமரா �டா�� ஆன�. 29 ��ட�க�� ஏ� கைதகைள� ெசா��
���ேத�.  ச� �.�. ெட���ய�க� அ�தைனேப�� ைகத��
எ�ைன� பாரா��னா�க�.

அ�த� ேப�� ச� �.�.�� ெவ�யான�. நா� ெசா�ன அ�த ஏ�
கைதக�� ஏழாவ� கைத... பாலச�த��� நா� ெசா�ன 'காதல��
க� கணவ��� ெபா��த�ப�த�' கைத.

�ல வ�ட�க���� �ற�....

'க� மா��� கைத' ஒ�� படமாக வ�த�. எ� உத�யாள�க��,
ந�ப�க�� "அ�ேண, உ�க கைதைய அ�ப�ேய த�� படமா
எ����டா�க�ேண'' எ�� ெசா��, கைதைய��, கா��கைள��
ெசா�னா�க�. அ�த� சமய� நா� உட� நல��ைறவாக இ��ததா�
பட� பா��க ��ய��ைல.
அத��ற�...

இ�த� பட�ைத எ��தவ�க�ட� ெச�� "இ� எ� கைத'' எ��
ெசா�ல... என�� ஆதார� ேவ��ேம. அதனா� ச� �.�.��
எ�ைன ேப�� எ��த லார�ைஸ ேபா� �ல� ெதாட��ெகா��
"எ� ேப��ைய ஒ� �ர� எ���� ெகா��க�'' என� ேக�ேட�.

"உ�க�ட� ேப�� எ��தத��� �ற� எ��த ேப��க�
ப�லா�ர�கண��� இ���. உ�க ேப��ைய� ேத� எ��க ஏ�
ெஜ�ம� ேவ�� சா�'' என� ெசா�� ��டா�.

ச� �.�. ��வா�க�ட� ேக�கலா� எ�றா�... அவ�க� இ����
வள����� அவ�க�� ��ேட ேபாக��யா� எ�பைத��
அ��ேத�.

'ெந��� �ைற�த�� வா��கா� வ�ேயா��

����� ஆ�ேக ெபா��மா� -ெதா��ல��
ந�லா� ஒ�வ� உளேர� அவ� ெபா���

எ�லா���� ெப��� மைழ'

எ�� ஔைவயா� பா�னா�.

ந�ல ஒ� கைதைய ���யவ� கா��� மைழ ெப���ேபா�, அைத
யாரா� த��க ����? அவ�களாவ� வாழ��� எ�� இைறவ�ட�



�����ேட�.

அ�த க� மா��� கைதைய த�� எ��க�ப�ட பட� எ�
எ�பைதேயா... எ��தவ� யா� எ�பைதேயா... நா� ெசா�ல
���ப��ைல. ஆனா� அ�த� பட� பா��த ர�க�க�... இ�த�
ெதாடைர ப���வ�� ர�க�க� ��சய� அைடயாள�
க��ெகா�வா�க�.

�றெகா� சமய�... ��ப�யான என� ஒ����ட ம�மக�ட�,
"கைதக� ����� ேபாவைத� த��க ச�யான வ��ைற இ��கா?''
என� ேக�ேட�.

"இ�ைல மாமா. உ�கைள� ேபால மனசா�� உ�ளவ�, அ�ல�
உ�க���� சமமான �ைல�� இ��பவ� உ�ைமைய
ஒ���ெகா�� ���த ம��� கைத�� பண� ெகா�����வா�.
உ�கைள�ட பல மட�� அ�த�� உ�ளவ�, தன� ெச�வா�ைக�
பய�ப��� உ�கைள ெஜ�����வா�. கைதைய� ப�ெகா��த
உ�கைள� ேபா�றவ�கைளேய ��றவா�யா��, மானந�ட வழ���
ேபா�வா�. அதனா� ச�ப�த�ப�டவ�க�ட� ��க ேந�� ேப�,
���தவைர பண�ைத� ெபற �ய���ப�தா� ந�ல�'' எ�றா�.
"��ப�யான ��கேள இ�ப�� ெசா�னா� எ�ப�?''

"எ�ன ெச�ற�? வச� உ�ளவ��� �லசமய� �� வைள��
ெகா����. ந�லவ� பா��க�பட��டா� எ�பத�காக�தா� ச�ட�
��தக� இ���. ஆனா� �ல கைறயா�க� ச�ட� ��தக��ேலேய
ஓ�ைடக� ேபா�����றேத'' என ேவதைன�ப�டா�.

அ�த ��ப� இ�ேபா� காலமா���டா�.

அ�த ��ப� ெசா�ன ேவதைன வா��ைதக����� நா�� வ�க�
என�� எ�த� ேதா��ய�...

ச�ட� ��தக�ைத ெவ��ச���தா� ப���றா�க�. ஆனா� �ல
����க� இ��டாகேவ இ���ற�!’

���� ேக.பாலச�த�டனான என� அ�பவ���� வ��ேற�.
���யா�ட� பாலச�த� அ��த ேஜா�!

�வா�ைய ந��க ைவ�க ப����க�ப�ட '�ராகேவ��ர�' ேவட���
ர�� ந��த �பர�!



எ

சின�மா ஒ� �தா�ட�!

��ைடய இ�ப���� ேம�ப�ட கைதக� படமா�
ெவ��ட�ப�ட ேநரம�.... 1977-ஆ� ஆ��� ெதாட�க���...
தயா��பாள� எ�.எ�.எ�.��மா� என� ‘ஆ� ��ப�க�'

கைதைய வா�� படமாக� தயா��தா�. நாயகனாக �ஜய�மா�,
இர�டாவ� நாயகனாக ர��, �ேரா�னாக ���யா ந��க, ந�க�
�ம������ இர�டாவ� அ�ண� ேக.எ�.பால���ண�
இய��னா�.
ேக.எ�.பால���ண�� அைழ��� ேப�� �ைஜ�� பாலச�த�
�ள�ேக��ய��, நா� அவ��� மாைல அ���ேத�. அவ� அ�த
மாைலைய எ� க���� ேபா�� 'ைக த���க�' எ�றா�.

ெபா�க� அ�ற ைகக� ���த மன�ட� த��ய�. ைக
த��யவ�கெள�லா� எ� கைத�� ெதா�� ெச�தவ�க�. அதனா�
ைக த�ட��� �ைற�ச� இ�ைல.

"கைலஞான�... உ�கேளாட கைதக�ல ஏதாவ� ஒ� க���
இ���ேம.... உ�கேளாட �த� கைதயான 'காத� ப���� பா�’
பட��� காத�� �ைள� ெசா�ல�ப�ட�. ‘ெவ���ெப�'��
�ைள வள��� இ�லாத இள�ெப� க��பமான ��கைல� ெசா�ன�.
‘�ற�� மக�' ந���றவ இன ம�க�� ப�தாப வா��ைகைய��,
'வாயா�'�� ஒ� ேவைல�கா� உ�ைமையேய ேப�வதா� வ��
�ர��ைனகைள�� ெசா�ன�. இ�ப� கைத��� கைத ���யாசமா
ெசா�������க. 'ஆ� ��ப�க�' எ�ன கைத?'' என� ேக�டா�
பாலச�த�.



என�� ஒேர �ய��. பாலச�த� இ���ற ����, எ�ைன��
ம���, எ� கைதகைள� ப�� ெத��� ைவ�����றாேர...? ‘க�றாைர
க�றாேர கா��வ�' எ�ப�ேபால பாலச�த�� உய��த உ�ள�ைத
எ�னா� அ�ய ���த�.

"ஆ� ெப� ��ைளகைள� ெப�றவ�க�� பா�தா� கைத''
எ�ேற�.

அ�ேபா� ���யா வ�� பாலச�தைர வண����� "ஆமா�க சா�...
கைலஞான� சா�, இ�த� கைதைய� ெசா�ல� ெசா�ல நா� அ��
������ேட�. அ�ப� ஒ� ெச���ெம��'' எ�றா�.

"� அ�தா�, அ�த� பட� ந�றாக ஓ��. ஆனா � தயா��பாள�
அழாதப� பா����ெகா�'' எ�றா�.

���யா உ�பட எ�ேலா�� ������ேடா�.



"��மா ேஜா�தா�. ���யா ெவ��� ஆ����'' என பாரா�����
�ைடெப�றா� பாலச�த�.

பாலச�த� �ள�ேக��ய ைகரா�... 'ஆ� ��ப�க�' பட� ெவ��
ெப�ற�.

'��மா ��ெர�' ெதாடைர ப��� வ�� வாசக�க� எ�ைன
வா���வத�காக ேந�� வ��ேபா� 'எ�ன�யா... இ�ப� ஒ� ��ய
���� வ�����க?' எ�பா�க�.

"இ��� ஒ���� இ���� ��'' எ�ேப�.
"ர��ைய ��கதாேன �ேராவா����க. ��ப� �டாராக வச��ட�
இ���� அவ� உ�க��� கா�, ப�களா� வா���
ெகா�����பா�� �ைன�ேசாேம. ஆனா ��க இ�ப� இ����கேள''
என ேவதைன�ப�� ���� ெச�வா�க�.

அவ�க��காக �ல �ள�க�கைள� ெசா��ேற�.

1978 ஜூ� 2-� ேத� 'ைபர�' பட� �ல� ர�� �ேராவானா�.
பல�த எ����கைள�� ��ய��� அவைர �ேராவா��ேன�.
அ������ ர��, ெஜ� ேவக��ைன�� ஓவ�ேட� ப��
ேபா��ெகா�����றா�. ர�� இ�வள� ெப�ய �ேராவாக ஆவா�
எ�� �ைன��, அவைர ������ ெகா�� வரேவ��� எ��
நா� பா�பட��ைல. எ� கைத�� அவ� ெபா��தமாக இ��தா�.
அதனா� �ேராவா��ேன�.

'கைலஞான�தாேன ந� ��ேன�ற���� காரண�’ எ�� ந�ல
�ைல�� எ�ைன வாழ ைவ�ப��, 'கைலஞான� இ�ேல�னா
இ�ெனா� ஞான� வ�� எ�ைன �ேராவா� ேபா����பா�. ந�மா�
���த அள�தா� கைலஞான���� ெச�ய ����' என ப��
�பா��� இ�ப� �பாயாக ெகா��கலா� என ��� ெச�வ��
அவ�� மன�ைலைய� ெபா��த�. அவைர� �ைற �ற என��
உ�ைம இ�ைல. நா� ேரா��� நட��ேற�. அவ� ���� நட��றா�.
நட��ற கா�க�� நட�கேவ��ய கா�ய�க�� நட��ெகா��தாேன
இ���ற�.

ர��ைய நா� �ேராவா��ய �ற�, ர��ேயா ந���� கவன�
ெச��� த�ைன ேம�ப����ெகா�� ��தா�. நா� தயா����



கவன� ெச���, ேம�� �லைர அ��க� ெச�� பட�கைள எ����
ெகா����ேத�.

பட� தயா���� லாப� ஒ� மட�� வ��. ந�டேமா பலமட��
வ��. இ� தயா��பாள�க��ேக உ�ய சாப�ேக�. எ�.�.ஆைர
அ��க� ெச�த ஜு�ட� ��ஸ��, ெஜ�� �தாபன�, ேதவ�
ஃ���� ஆ�யைவ�� ந�ட�ைத� பா��த ��வன�கேள. எ�.ேக.
�யாகராஜ பாகவத�, 'கைலவாண�' எ�.எ�.���ண�, �.ஆ�.
மகா��க�... இ�த ந�ச��ர�க�� பட� தயா���தா� வா��ைகைய
இழ�தா�க�. ச�ப��ய உதாரண�... ஆ�க� ஃ���� ர��ச��ர�.
மைல மா�� இ���� ஏ�.எ�. ��வன� �ட ெதாட� ந�ட�தா�
பட� தயா��ைப ������டேத.

��மா ெதா�� ஒ� �தா�ட�. நா�� மா���ெகா�� ��ேட�.
‘ராஜ��' பட� என�� ெப�� ந�ட� ஏ�ப���ய�. அதனா�
ர��ைய ைவ�� ஒ� பட� எ��� கட����� �ளலா�... எ��ற
ஆைச�ட�, ர���� ������ ேபா��ேபாெத�லா�, கா�
ெகா��� உபச��� ‘ெகா�ச� ெவ�� ப���க சா�' என� ெசா��,
கா� வைர��� வ�� ��� ம�யாைத�ட� எ�ைன அ���வா�.

'ம�யாைத ம�ைக� கைட�� ப�� ெசா��மா?' எ�� ஒ�
ெசா�வழ�� உ��. அ� எ�வள� ெப�ய உ�ைம. இ�����...
ஒ� சமய��� கட� ெதா�ைல தா�க��யாம�, வழ�க�ேபால
ர��ைய� பா��க, அவ�� ������ ெச�ேற�.
அ�ேக ர�� த� ந�ப�க�ட�, �ராகேவ��ர� வா��ைகைய
படமா��வ� ச�ப�தமாக ��கஷ� ெச��ெகா����தா�.

"ராகேவ��ர� கைதைய படமா�க� ேபா��களா?'' என� ேக�ேட�.

�����ெகா�ேட 'ஆமா�' எ�றா� ர��.

"ராகேவ��ர� ப�� என��� ெத��த �ஷய�கைள� ெசா�லலாமா?''
என� ேக�ேட�.

"ெசா���க கைலஞான� சா�'' எ�றா� ர��.

ராகேவ��ர�� வா��ைக� ச�பவ�க� ஒ���ட ��ஸாகாம�, ஆ�
�த� அ�த� வைர அ���� ��ேட� பா��க�... அ��� �க
���யமான ம�ன� ��தா����, அ�த மகா���� இைடேயயான
�ஷய�கைள அ��த மாக� ப�� ெச�ேத�.



'அவ� எ�ன ெப�ய மகானா? அவ� த� ம�ைமைய எ��ட�
கா�ட���' என அல��ய� கா��ய ��தா�, ராகேவ��ர���
வரேவ�� ெகா���, ஒ� ெவ���த��� மா��ைற��� ���கைள
�ர��, ேமேல ப�����யா� �� ‘�வா�... இ� எ� கா��ைக.
ஏ��� ெகா���க�' எ�றா�.

�வா� அத� �� �� ெத������, ப�����ைய அக�ற�
ெசா�னா�. அக��னா�க�. எ�ென�ன வைக ��ப�க� உ�ேடா...
அ�தைன�� இ��த� அ�த� த���. ��தா�, ெம������
�வா��� கா�க�� சா�டா�கமாக ����, ‘நா� தவ�
ெச����ேட�' என கத�ய�தா�.

'��க� தவேற�� ெச�ய��ைல. உ�க� மனைத ��ைம�ப����
ெகா���க�. இ� ��க� வண��� இைறவ� ெசயேல' எ�றா�
�வா�.

அ������ �வா��� எ�ென�ன ெதா�� ெச�ய ேவ��ேமா...
அ�தைன�� ெச�தா� ��தா�. ���தாவன�� அைம���
ெகா��தா�.
ஒ�நா�... �வா� �வ சமா� அைடய... சமா��� ெர�யான�.

'நா� சமா��� இ��தா��, 700 ஆ��க��� இ�ேகதா�
இ��ேப�' என� ெசா��, �ைண வா��� உ�க� பா�னா�.
ப�த�க�� க�க�� ��கப�ரா ந� ேபால ெவ�ள� வ��த�.
�வா� சமா��� இற��யேபா�.... '�வா�..�வா�...' என� கத�
அ�தா� ��தா�.

அவைன அைழ�த �வா� 'அழாேத! ம����யாக எ�ைன அ���
ைவ' எ�றா�.

'இ�ேக உ�ள ம�ற ப�த�க� பா��யசா�க�. நாேனா ��பா��யசா�'
என� ெசா�� ���� கத�னா� ��தா�.

'ஏ� அ�ப�� ெசா��றா�?' என� ேக�டா� �வா�.

'��க� �வ சமா� ஆன�ற� இ�த ஆலய����� இ���க� வ��
த���பா�க�. ஆனா� ���� ஆன எ�ைன
அ�ம��கமா�டா�கேள' எ�றா�.



'� கவைல�படாேத. இ�த ஆலய��� �க��� �வ� �� ஒ� �ட�
க��. அ�� நா� உன�காக, � பா���� ேபாெத�லா� கா��
த�ேவ�. உ��ட� நா� எ�ேபா�� இ���ேற� எ�பைத
ெம����கேவ இ�' எ�றா�.

இைதெய�லா� ெசா��, ��தா� க��ய �ட� இ��� ராகேவ��ரா
ஆலய��� இ��பைத�� நா� ெசா�னேபா�... ர�� உ�பட
அ�தைனேப�� ம����� ��ட மா�� எ�ைனேய பா��தா�க�.

"கைலஞான� சா�... ��க �த��த�� 'ைபர�' பட���� என��
அ�வா�� ெகா��க வ�தேபா�, ராகேவ��ர� ேபா�ேடாைவ�
பா������ "இவ� யா�?' எ�� ேக���க�. 'இவ� ஒ� மகா�'
எ�� ம��� ெசா�ேன�. ஆனா இ�ேபா அவைர� ப�� என�ேக
ெத�யாத �ஷய�கைள� ெசா���கேள... எ�ப�?'' எ�றா� ர��.

"��க� ந�க�... நா� எ��தாள�'' எ�ேற�.
"ராகேவ��ரராக யாைர ந��க ைவ�கலா�?''

"அ�ண� �வா��� க�க��, ெதா�ைப�� �வா� ேவஷ����
ெபா��தமாக இ����. ��க� ��தானாக ந���க�. பட� 250
நா�கைள�� தா�� ஓ��''

"�வா� சா�ட� ��க ேப���களா?''

"நானா��''

"அ�ப�யானா� இ�த� பட�ைத ��கேள ஆர���� க�''

"இ�பேவ ப���ைகக��� ��� ெகா����ேற�'' என தைர��
கா� படாம�  பற�� வ�ேத� கா���.
��னா�ேய ஒ�வ� வ�� "சா�... உ�கைள ர�� சா� ����றா�''
எ�றா�.

அ�ர�யா� �க��த மா�ற�!



'ரா

சீறிய ைடர�ட� �த�!

கேவ��ரராக �வா���, ��தானாக ��க�� ந��தா� பட�
250 நா�கைள� தா�� ஓ��.’ அ�ண� �வா��ட� ேப�வ�

எ� ெபா���'' எ�ேற�.
"அ�ப��னா... உடேன பட ேவைலைய� ெதாட���க'' எ�றா�
ர��.

"�த�ேவைலயா ப���ைகக��� இ�பேவ ��� ெகா����ேற�''
என� ெசா�����... உ�சாக��� தைர�� கா� படாம� பற��
வ�ேத�.

'ராகேவ��ரா’�வா� பட�ைத எ���, கடைனெய� லா�
அைட����ேவா�. இத��ற� பட� தயா���ற ேவைலைய
������, கைதக� ம��� எ�� கால�ைத ஓ��ேவா�' எ�ற
என� ம���� ேபாய� கா�ட� எ��� ெபா�� வ��த�.

கா�� கதைவ� �ற�ேத�.
��னாேலேய ஒ�வ� ஓ�வ�தா�.

'கைலஞான� சா�..., சா� ����றா�' எ�றா�.

������ட� என��... 'எவேனா ர��ைய� �ழ�� ����டாேன...'
எ��ற ேவதைன�ட� ெச�ேற�.

"கைலஞான� சா�, ெகா�ச� ெபா���... நா� ெசா�ன �ற�
ேப�ப�கார�க��� ��� ெகா��க'' எ�றா� ர��.

"எ�ன இவ�... ���� இ�ப�� ெசா�றாேர... ெசா�ன ெசா��
மா�னா�� மா��வாேரா? �... ெபா������ பா��ேபா�'’என
மன���� �ைன�தப� 'ச��க சா�’ என எ� ெதா�ைட�� ம���
ெத��றா�ேபா� ஹ�� வா��� ெசா������ �ற�ப�ேட�.



எ����ேதா 'ேபானா� ேபாக��� ேபாடா'

பாட� ஒ����ெகா����த�.

ம�நாேள.... ர��ேய ராகேவ��ரராக ந��பதாக��, பாலச�த�
தயா��பதாக�� �ள�பர� வ�த�.



ேப�� மா�வ� எ�ப� ம�த வா��ைக�� த���க ��யாத ஒ�
அ�ச�தாேன.

என��� �ைட�கா��டா��, பாலச�த��� �ைட�த�� என��
ம����தா�. காரண�... ர��ைய ந�கனாக அ��க� ெச�தவ�
அவ�தாேன. அவ� அ��க�ப���யதா�தாேன நா� ர��ைய
�ேராவாக அ��க� ெச�ேத�.

ஏ�.எ�. ���ேயா�� ஒ� ெச��� ர���� '�ரா' பட���
���� நட��ெகா����த�. ெச���� ெவ�ேய ர��கா��, �னா,
�னா�� அ�மா ம��� இ�வ� உ�பட அம���
ேப��ெகா����தன�. அ�ேக ெச�ற எ�ைன� பா��த��, ர��
எ��� ��� ����� "வா�க கைலஞான� சா�' என� ெசா���
ெகா������ேபாேத நா� உ�கா�வத�காக ஒ� ேச� வ�த�.

நா� உ�கா��த �றேக ர�� உ�கா��தா�.
"எ�ன சா� ����...?'' என� ேக�டா� ர��.

"எ�ேனாட "���ப�� ெபா���தா�'’���� அ��த ெச�ல
நட���'' எ�ேற�.

உடேன த� க�ைட�ரைல உய���� கா��னா�.

'��க ெக���கார�. ஏதாவ� ஒ� பட�ைத எ����
ெகா�������க�' என உ�சாக�ப���வ�தா� அத� அ��த�.

ஆனா� அ�ப� அவ� ெச�வத�� காரண�... என�� ம��ேம ெத��த
ரக�ய�.

"எ�ேக... நா� அவ�ட�, 'என�� ஒ� பட� ந����ெகா��க�' என
வ�� ெச����ேவேனா?'’ எ��, அ��க� க�ைட�ரைல உய����
கா��வா�.
ஆனா� நா� எ�த� கால���� அவ�ட� அ�ப� வ��
ெச�த��ைல.

ப�க��� இ��த �னா�ட�, "கைலஞான� சா�தா� எ�ைன �த��
�ேராவாக� ேபா�� பட� எ��தவ�'' என ர�� ெசா�ல... �னா��,
அவ�� அ�மா�� ஒ� ெமௗன� ���ைப ெவ��ப���ன�.

(இ�த� ������� ��னா� இ��த, �னா ���த ஒ� �வார�யமான
�ஷய�ைத� �ற� ெசா��ேற�.)



ர�� எைதேயா ����தவா� இ������... "கைலஞான� சா�.
உ�க��� ஒ� பட� ந���� தர��� அ��க� �ைன��ற���.
ஆனா... எ�ைன� ��� �.ஐ.�. ��ட� அ�க������ேட ேபா��.
அ�த ேவ�ைய� தா�� எ�னால வர ��யைலேய'' எ�றா�.

"��க வளர... வளர... �.ஐ.�. ��ட�� வள��� ெகா��தா�
இ����. அைத உ�களா� த���க ��யா�. நா�க� உ�கைள� �ர
���தா� ேவ��ைக� பா��க ����'' என மன����
�ைன���ெகா�ேட�.

"கைலஞான� சா�... ெகா�சநாளாேவ பல �ர��ைனக� வ�� எ�
தைல�� ஏ����� ��ம�ைய� �ைல���'' எ�றா�.

"ர��� இ��ைக�� ேமல ஒ� வாசக� எ����� பைத�
பா�������களா?'' என� ேக�ேட�.
'எ�ன?' எ�ப�ேபால ர�� எ�ைனேய பா��தா�.

"ல�ேகைஜ எ�வள� �ைற��� ெகா��ேறாேமா... அ�த அள���
பயண� �கமா இ����� எ�����பா�க. எ�லா�ைத�� ��க
தைல�� இ���� ேபா���காம இ��தா�தாேன மன�� அைம�
�ைட���. ஒ� ����றைள�� ெசா�ேற�...

யாத�� யாத�� ���யா� -ேநாத�

அத�� அத�� இல�'' எ�ேற�.

அவ��� �ற�� ெபா�� ���தேதா இ�ைலேயா... என���
ெத��தைத� ெசா�ேன�.

அத���... உத� இய��ந� வ�� 'சா�... ஷா� ெர�' எ�றா�.
உடேன ர����, �னா�� எ��தா�க�. நா�� �ைடெப���
ெகா�ேட�.

ஒ� ச�த��ப���... 'பா��ய�' எ��ற பட�ைத த��ட� ெதா��
ெச�த ப�� ேப�க��காக எ���� ெகா��தா� ர��. �ற� த�
உ�� ந�ப�க��காக 'வ��' எ��ற பட�ைத எ���� ெகா��தா�.
இ�ப� ஒ� உத�� உ�ள� ர���� இ��தைத ��மா உலகேம
பாரா��ய�.

எ�ைன�� ேச��� ��மா�� ந�ட�ப�ட, ந��தவ�க� எ��
ேப�க��� ‘அ�ணா�சல�' பட�ைத எ���� ெகா��தா�.



"இ��யா�ேலேய ர��தா� இ�ப� ஒ� ெப�ைம���ய கா�ய�ைத�
ெச�தவ�'’எ�� ப���ைகக��, ெபா�ம�க�� பாரா��ய�
ர���� 'நவர�ன ��ட�' ேபால அைம�த�.

ஒ�நா�... ர�� ������� என�� ேபா� �ல� அைழ��. எ�
���ன� ம����� ெப��ேகா� எ�ைன அ��� ைவ�தன�.

ர���� ������ ெச�ேற�. அ�ேக... உட�நல� �ைறவா�
பா��க�ப����த ந�ைக ப�ட�பா�, �.ேக.ராமசா�, ர��ைய
ைவ�� 'கா�' பட� எ��� ந�டமைட�த ேஹ�நா�பா�,
எ�.�.ஆ�� ப�தனான மைற�த ப�மநாப�� ���ப��ன�,
'எஜமா�' பட��� �� ��வாக� ெச�த நாகராஜ�ராஜா, ர����
அ��க� படமான 'அ��வ ராக�க�' ம��� ர�� ��லனாக ந��த
'அவ�க�' பட�கைள� தயா��த, மைற�த ‘கலாேக��ரா’
ேகா��தராஜ�� ���ப��ன� இ��தன�.

"கைலஞான� சா�... இவ�கைளெய�லா� உ�க�ட� ேச����
ெகா���க�.... ஒ� பட� எ��பத��'' எ�றா� ர��.
அவ�கைளெய�லா� பா���, ப�தாப�ப�ட நா� "ர�� சா�,
எ��ட� ம��� வச� இ��தா�, நாேன இவ�க��� உத�
ெச�ேவ�'' எ�ேற�.

ம���� �யா�� கா��ய ர��... "இ�த� பட� �ல�
உ�க��ெக�லா� ஒ� ெதாைக ெகா���ேற�'' எ�றா�.

"அ� உ�க இ�ட� சா�'' எ�ேற�.

அைனவ�� ர���ட� �ைடெப��� �ள��ேனா�.

எ�� ேப� ����� இ��த ைடர�ட� �த�, ப��த ப��ைகயாக
இ��ததா� வர��ய��ைல எ�றா��, �த��� இ��
உட�பா��ைல எ�ப�ேபால என�� தகவ� �ைட�த�. அதனா�
அவர� ������ ெச�ேற�.

"சா�... ர�� பட��� எ�� ப��தார�க�� ஒ�வராக இ��க
ம������களாேம?'' என� ேக�ேட�.
உட� ெநா�����தா�� �த�� ேப�� க�ெர�� ��த�.
"கைலஞான�... நா� எ�� ேப�க�� ஒ�வனா ம����ல... ��
ேப�க�� ஒ�வனாக இ��பதானா�� ச�மத�தா�. ஆனா�, என��



ஏ� இனாமாக பண� ெகா��க ேவ���? 'அ�ணா�சல�' பட����
எ�ைன வசனேமா, �ைர�கைதேயா எ�த� ெசா�லலா�. எ��ேம
ெச�யாம� பண� ெப�வ� ச�யா? எ�ேனாட 'இளைம
ஊ�சலா��ற�' பட��� ர�� ந��தா�. ெதா�� ெச�ததா�
அவ���� ச�பள� ெகா��ேத�. அேதேபால நா�� அவ� பட���
ெதா�� ெச�ய��. ��மா பண� வா��னா ��ைச ேபா�ட மா��
ஆ����'' எ�றா�.

எ� தைல�� ெச��பா� அ��ப�ேபால இ��த�. ெபா�
கல���ேபாேன�. நா� இ�த� பட���� எ��� ெச�யாம�தாேன
ர�� என�� ப�� ெகா���றா�. �த� எ��ற த�மான� ��க�
அத� ��ற�ைத� கா����டேத. "�த� சா�... ��க� எ��தாள�
இன���ேக ெப�ைம ேச�������க�. ��க� வா�க! உ�க�
த�மான� வா�க!'’ என உ��ர� ெசா���ெகா�� �ைடெப��
வ�ேத�.

கா�� உ�கா��ேத�. ��� ஆ�வாச�ப���� ெகா�ேட�.

"��� எ��� ர��ைய, 'ைபர�'�� கதாநாயக னாக
அ��க�ப���யதா�தாேன ர�� ந�ைம ப��தாரரா������றா�'
என என�� நாேன சமாதான� ெச��ெகா�ேட�.
�த���� ப�� தன� ந�ப� �ர�ைய ப��தார ரா��னா� ர��.

எ�.�.ஆ�. �� ப�மநாப� ெகா�ட ப���� ெந����யான
ச�பவ�.

ப�மநாப���� ர����� எ�ன ச�ப�த�?



'அ

எ�.ஜி.ஆ�� ெவறி ப���த ப�த�!

�ணாசல�' பட��� தயா��பாள�க�� ஒ�வராக எ�.�.ஆ��
ப�த� ப�மநாப�� ���ப��னைர ர�� ேத�� ெச�த�

ஏ�? ர�����, ப�மநாப���� எ�ன ச�ப�த�?
இ����� நா� என��� ெத��தவைர�லான �ஷய�கைள ம���
இ�ேக ெசா��ேற�.

கைலவாண� எ�.எ�.���ண�� நாடக சபா�� ைல�� அைம�ப�
உ���ட எெல����ய� ேவைலைய ந�ல �ைற�� ெச�த�ட�,
சபா�� பா�கா�� ேவைலகைள�� ெச��, எ�.எ�.ேக.��
அ�ைப� ெப�றவ�க�� �க ���யமானவராக இ��தா� ப�மநாப�.
ெபா�, கள�, ��... இைவகைள கன��� காணாத கடைம�ர�.

இதைன அ��த எ�.�.ஆ�., தன� நாடகசபா��� ப�மநாபைன
அைழ�� வ�� ���ய ெபா���கைள அவ�ட� ஒ�பைட�தா�.
அ�த� ெபா���கைள அ�ப����லாம� ெச�� ����
எ�.�.ஆ�� அ����� பா��ரமானா�.

எ�.�.ஆ�, ெவ��� ெச���ேபா� அவைர பா� கா�ப�� த�
உ�ைர ��செமன �ைன�பா� ப�மநாப�. ேத�த� �ர�சார���ேபா�,
எ�த ஊ���� ெச�றா��, எ�.�.ஆ��� ���தமான இர� உணைவ
எ�பா� ப�ேட�� ெச��ெகா��பா�. ���கமாக� ெசா�னா�...
எ�.�.ஆ���, ஜான�ய�மா� ெச��� ப��ைடைய �ட
ஒ�மட�� ேமலாக ப��ைட ெச��வ�தா�. ெவ���க��
த���ேபா�... எ�.�.ஆ�, சா��டாம� ஒ�ேபா�� இவ�
சா��டமா�டா�. அ�ேபால ெவ��� த�க�� எ�.�.ஆ�.
����ேபா�, இரெவ�லா� ��காம� ������� பா�கா�பா�.



ஒ�சமய� எ�.�.ஆ� �ர�சார����� ெச�றேபா�, ��ட��டைத�ட
��தலான ஊ�க��� ெச�ல ேவ��யதா���ட�. �த�நா� பக��
����� இ��� �ள��யவ� ம�நா� பக��தா� வ�தா�.

வாச�ேலேய கா����த ப�மநாப�, எ�.�.ஆைர� க�ட��தா�
��ம�யானா�. அ���ள சைமய�கார�� உத��ட� எ�.�.ஆ���
���தமான உண�கைள தயா� ெச�தா�. ப�மா��ேபா�... 'தைலவா...
இ�யாவ� அ�த ஆைள� சா��ட� ெசா���க’ என சைமய�கார�
வ�� ெசா�ல... சா���வைத ������டா� எ�.�.ஆ�.

ப�மநாப��� வ�தேத ேகாப�... 'பளா�’ என சைமய�கார��
க�ன��� ஒ� அைற அைற�����, "எ�த ேநர��ல எைத�
ெசா�ற��� அ���ைலயா? அ�த ெத�வ� எ�ெக�லா� அைல��
ெச�� �ர�சார� ெச��, உட�ைப வ��� வ����கா� ெத��மா?
நா� சா��டேல�னா ெச�தா ேபா��ேவ�?  அ�த ெத�வ� ஆவலா
சா����ேபா� இ�ப�� ெச����ேய?'' என� ெசா��யப�, க��ைர
உ��தா� ப�மநாப�.

எ�.�.ஆ�, ப�மநாபைனேய பா��தா�.
�த�நா� தா� �ள���ேபா�, இ�ேபா� ���� வ��வைர
ப�மநாப� எ��� சா��டாம� இ�����பைத உண���ெகா�டா�.



"ப�மநாபா... �த�� � அ�த ந�பைர அ��தத�காக அவ�ட�
ம����� ேக�. � உ� க��ைர� �ைட�தா�தாேன நா�
சா��ட����'' என எ�.�.ஆ�. ெசா�ல... அவசர அவசரமாக
க��ைர� �ைட��றா� ப�மநாப�. ஆனா� க��� ��க��ைல.
எ�.�.ஆ�., எ���வ�� க��ைர� �ைட�����, "� இ�ேபா
என�� ���த �க�ேதாட ப�மா�னா�தா� சா���ேவ�'' என�
ெசா�ல...

தைலைய பலமாக ஆ��ய ப�மநாப� வ��க�டாய மாக ���ைப
வரவைழ�� ���பைத� பா��த எ�.�.ஆ� வா����� ����,
ப�மநாபைன� க������� ��த��டா�.

�லைம சகஜமான�. அத��ற� எ�.�.ஆ�. ஏேதா ெகா�ச�
சா������� ��க� ேபானா�.

ப��ைக�� இ��தப� ப�மநாபைன எ�� எ��� பா��க...
ப�மநாப� ��கேவ��ைல.
"ப�மநாபா... � ���னா�தாேன நா� ��க ����?'' எ�றா�.

"இேதா... ���ேற� பா��க'' என க�கைள ����� பா���றா�
ப�மநாப�. ஆனா� �ட ம���ற�.

அ�த ெச�ைகைய� பா��த எ�.�.ஆ� அ�த ெக��ஹ�ேஸ
அ���ப� ���க, ப�மநாப� எ��� �����டா�.

"ஏ� இ�ப� உ� உட�ைப வ�����ற? ��ம�யா ���'' எ�றா�
எ�.�.ஆ�.

"நா� அச�� ����டா... ந�ம எ���க வ�தா எ�ப� உ�கைள
கா�பா��ற�?'' என� ேக�டா� ப�மநாப�.

எ�.�.ஆ�� க�க� க�����டன. அ�� எ�.�.ஆ���
ெவ�ேநர� உற�க� வர��ைல.
இைதெய�லா� ஒ�நா� ஜான�ய�மா�ட� ெத���த எ�.�.ஆ�.,
"இ�த நா��� எ�ன ெச�ற�� ெத�யல'' என
உண���வச�ப�����றா� எ�.�.ஆ�.

ஒ� ச�த��ப���...

ச�யா ���ேயா ந�றாக நட��ெகா����த ேநர���, அர�ய�
எ��க�� ���தலா� அ��க� ெதா�லாள�க� �ல� ��ைர�



ெச�தன�. எ�.�.ஆ�., எ�வளேவா ெசா���� ேக�க��ைல. உடேன
ப�மநாபைன அைழ�� "���ேயாைவ ����டலா�'' எ�றாரா�.

"ெகா�ச� ெபா�����க. நா� ஒ�ெவா� ெதா�லா� ைய��
த��த�ேய ச����� ேப�, எ�ப�யாவ� ��கமான �ழைல
ஏ�ப���ேற�'' என ப�மநாப� ெசா�ல... 'உ� இ�ட�' என�
ெசா����� எ�.�.ஆ�., ெச����டா�.

ெசா�னப�ேய எ�லா�ட��, த��த�யாக� ேப�, ��ைர�ைக
வாப� ெபற ைவ����டா� ப�மநாப�.

"ப�மநாபா... இ�ேம ���ேயாைவ �ேய உ� ெபய�� நட��''
"நா� ஒ� ேயாசைன ெசா�லலாமா?''

"ெசா�''

"ந�ம ெதா�லா��க�ல �ல� உ�கேமல உ�ைரேய வ����கா�க.
அவ�கைளெய�லா� ��வாக ப��தார�களா�� ���ேயாைவ
நட�தலாேம?''

"அ�ப�யா?''

"உ�க��� ரா�யான ந�ப� 17. அத�ப� 17 ேப�கைள� ேச���
நட�தலா�''’என ப�மநாப� ெசா�ல...

அவைரேய ���� பா��த எ�.�.ஆ�., "ப�மநாபா... உன��
ெபாைழ�க வ� ெசா�னா, � ெபா�நல����� ேபா��ட. உ�
அ�பா��தன�ைத நா� எ�ன ெசா�ற�?'' என அ�தாப�ப�ட
எ�.�.ஆ�., ப�மநாப� ெசா�ன ேயாசைன�� ச�ம��தா�.
அத�ப� 17 ேப�கைள� ேச��� "ெவா��க��
க�ைப��'’ஆர���க�ப�ட�. ேமேன�� ைடர�டராக ப�மநாப��,
�தா�பர�, ��ச�ப�, ச��ர�, ஹ� ேபா�றவ�க� உ�பட 17
ேப�க� பா��ன�களா�க�ப�டன�.

உட�நல� �ைறவா� ���ைச�காக எ�.�.ஆ�. அெம��கா
ெச�றேபா�, ப�மநாப��� ைப��யேம ���த� ேபால ஆ���ட�.
சா�யா� ேபால தா�ைய வள���� ெகா�� உ�ணாம�, உற�காம�
க��த க���ட� வா��� வ�தா�.

'���ைச ���� எ�.�.ஆ�. நாைள ெச�ைன �����றா�...
ைமதான��� ம�கைள� ச����றா�...' எ�ற�� �த�நாேள ெச��



அ�த ைமதான��� உ�கா��� ெகா�டா�.

ம�நா�...ல�ேசாப ல�ச� ம�க� ��ட���... ேவ�� ��றப� வ�த
எ�.�.ஆ�� க�க� ப�மநாபைன� ேத�ன.

ப�மநாப�, த� ைகக� இர�ைட�� தைல�� ேம� ���,
அ�தவா� �����பைத பா�����ட எ�.�.ஆ�., 'அதா�... நா�
வ���ேடேன' என  ைகைய ஆ�ட, ப�ம நாப� கத��
������டா�.

ம�ப� எ�.�.ஆ��� உட�நல� �ைறபா� ஏ�ப�ட சமய�...
���யமானவ�க� எ�.�.ஆைர� ச���� பண உத�க� ெப�� வ�த
ேநரம�...எ�.�.ஆைர� பா��க� ெச�றா� ப�மநாப�.
ப�மநாப� வ����பைத அ��த எ�.�.ஆ�., ஜான�அ�மா�ட�
ைசைக �ல� ஒ� ேகா� �பாைய ெப���� எ��� ைவ�க�
ெசா�னா�.

அத��ற�... ப�மநாபைன அைழ�� பண�ெப��ைய� ����கா��ய
எ�.�.ஆ�., ைசைக�� ஏேதா ெசா�னா�.

"உன��� ேதைவயான பண� ெப���� இ���. � இைத எ����
ெச��, உ� ���ப�����, உ� மக�க�� க�யாண�
ெசல�க���� பய�ப����ெகா���ப� ெசா�றா�'' என ஜான�
ய�மா� �ள�க� ெசா�ன��..

"ெத�வேம...!'' என கத�யப� எ�.�.ஆ�. ���
ெந��சா��ைடயாக ���தா� ப�மநாப�.



இ

எ�.ஜி.ஆ�. ப�த��� உதவ�ய
ரஜின�!

�ைறய ஒ� ேகா� �பா� ம������ அ�கமான பண�ைத
��ேக�� ைவ��, ப�மநாப�ட� அ�த ��ேகைஸ� கா��
ைசைகயா� எ�.�.ஆ� ஏேதா ெசா�ல...

"உன��� ேதைவயான பண�ைத எ��� ைவ���� �றா�. � இைத
எ���� ெச��, உ� ���ப�����, உ� மக�க��
��மண����� பய�ப����ெகா���ப� ெசா��றா�'' என ஜான�
அ�மா� �ள��� ெசா�ல...

'ெத�வேம' என அர��யப� எ�.�.ஆ�� ��பாக
ெந��சா��ைடயாக ���த ப�மநாப�, "என��� பண�
ேவ�டேவ ேவ�டா�. ��க� ந�லப�யா இ��க�� ெத�வேம.
உ�க��� ஏதாவ� ஆ���னா நா� ம����ல... எ� ���பேம
ெச�� ஒ���'' என� கத�, அ�த வா� �டாம� ெவ�ேய���டா�
ப�மநாப�.

இ�வள� பண�ைத எ�.�.ஆேர தர ��வ���, ஏ�
ெப���ைளகைள� ெப�ற ப�மநாப�, 'பணேம ேவ�டா�' எ��
ெசா�� எ�.�.ஆ�. �� தா� ைவ������ ப��ைய��,
��வாச�ைத�� கா��னா�.

எ�.�.ஆைர, ம�க� மன�� ைவ�� ����றா�க�. எ�.�.ஆ� த�
உ�ள��� �லைர ைவ�� பா�கா�� வ�தா�. அவ�க��
�த�ைமயானவ�... இ�த ப�மநாப�.



நா� ��மா தயா��� வ�த ேநர�க�� ச�யா ���ேயா�� �ல
கா��கைள எ��ப���. அ�ேபா� ப�மநாப� எ��ட� பல
�ஷய�கைள ெசா�வ ���. அத��� காரண�.... எ�.எ�.ேக.��
நாடக� க�ெப��� ப�மநாப� ேவைல ெச�த ேபா�, ப�மநாப��
ேந�ைமைய, உைழ�ைப, 'பராச�� �சா�'  க�.ேக.�.காமா�� ��தர�
அ��க� பாரா��வ �ட� '� ஒ� கால��� ந�றாக வ�வா�' எ��
வா���வாரா�. நா�, காமா���� ஒ�� ��ட த�� எ�பதா�,
எ��ட� ெந��கமாக பழ�வ�த ப�மநாப�... பல �ஷய�கைள...
���பாக எ�.�.ஆ�. �� தா� ெகா������ ��வாச� ����
�ைறயேவ ெசா�� ����றா�.



ஒ�சமய�....

எ�.�.ஆ����, ர����� இைடேய �� �ள� ஏ�ப�ட�. அத�
காரண கா�ய�கைள ஆரா���, ர���காக எ�.�.ஆ�ட� ேப�...
�ர��ைன �ர உத�னா� ப�மநாப�. இதனா� ர����, ப�மநாப�
�� ந�ல ம���.

���ப�ைத��, ஏ� ெப� �ழ�ைதகைள�� த��க ������
ப�மநாப� காலமானா�.

'லாப� க��ேய பழ�வ�� இ�த� கால���, எ�.�. ஆ�� உ�ைம
ஊ�யனாக, பண���� ஆைச�படாம� ந����ளவனாகேவ வா���
மைற�����றாேர' எ��ற அ�தாப����, எ�.�.ஆ����,
தன��� இைடேய இ��த �ளைவ ச�ெச�த ந�ல உ�ள�ைத��
�ைன���தா�, ‘அ�ணாசல�' பட��� பா��ன�க�� ஒ�வராக ப�ம
நாப� ���ப�ைத�� ேச���, ப��� ெதாைக ெகா��தா� ர��.

'அ�ணாசல�' பட� ெதாட���ேபா� எ�� ப��தார� க����
ெகா��பதாக� ெசா�ன ெதாைகைய�ட, ��தலாகேவ ெகா���
ம���தா� ர��. அ�ேபா� ர�� எ�த �ர��ைன�� இ�லாம�
ம����ேயா� வா���வ�தா�. 'பண� உ�� ேசாைல'�� அவ�
�����த ேநர�. அதனா� வ�ள� த�ைம�� ஈ� இைண���
ர��கா�� வா��� கா��னா�.



அ� அ�த� கால�.

நா� எ��பாராத ேநர���... அ��� இர��... ர���ட����
ேபா� வ�த�.

"கைலஞான� சா�... நாைள�� காைலல ஏ�.எ�. ��ைளயா�
ேகா��ல '���' பட�ேதாட �ைஜ. அவ�ய� வ����க'' எ�றா�.

அத�ப� ம�நா� காைல�� அ�� ெச�ேற�.
பட��� ைடர�டரான ேக.எ�.ர���மா�, ��ைளயா ��� ச�யாக
அல�கார� ெச�ய�ப�����றதா... எ�பைத�
கவ����ெகா����தா�. இ� பாலச�த�� தயா���. பாலச�த�
�ல�ட� ேப�� ெகா����தா�. ர��, த� �ைக அல�கார�ைத ச�
ெச��ெகா����தா�. (ர�� த� தைல��ைய ச�
ெச��றாெர�றா�... அைத கைல������ ெகா�����றா�
எ��தாேன அ��த�. அ�தாேன அவ�� �ைட�.)

யாேரா ஒ� நபைர எ��பா������... அ�த நப� வர��ைல ேபா��.
ஒ� ஓரமாக �����த எ�ைன� பா��த�� ���த �க��ட�
எ��ட� வ�தா� பாலச�த�.

"கைலஞான�... ��கதா� ேகமரா ���� ஆ� ப��ைவ�க��''
எ�றா�.

"நானா?'' என ��ச�ேதா� தய��ய நா�... "எ�ன சா�... ��க
ெப�யவ�க... எ�ன�ேபா�...'' எ�� இ��ேத�. ெதாட��� "சா�...
��பாைவ ���� ஆ� ப�ண� ெசா���க. ரா�யான ெபா��''
எ�றப� பாலச�த�� மக� ��பாைவ� ேத�ேன�.

"உ�க ைகதா� ரா�யான ைக. ர��ைய அ��க�ப���ன என��,
அவைர �ேராவா ேபாட ���ச� வரைல. ஆனா ��க ����
அவைர �ேராவா ேபா�டதால... ��ப��டா� ஆ��டா�. ��ப��டா�
ஆ� ஓ���லாம ந���றா�, ச�பா���றா�.. அவரால பல��
ச�பா��� ந�லா இ��கா�க. உ�கைள�டவா ைகரா� ேவ��?''
எ�றா� பாலச�த�.

"சா�... என�� எ�னேமா ஒ�மா��யா இ���. ேவற யாைரயாவ�
வ��...'' எ�� நா� ெசா�� �������, ேநராக ர���ட�
ேபானா� பாலச�த�. ஏேதா ெசா�னா�.



ர���� நைடதா� நம��� ெத��ேம. பரபர�பாக நட��வ��
எ��ட� "கைலஞான� சா�... உ�கைள ைடர�ட� ���� ஆ�
ப�ண� ெசா�னா�... வா�க...'' என� ெசா�����, அேத ���
நைட�� ெச�� ேகமரா �� �����டா�.

நா� ெச�� ���� ஆ� ெச�ேத�. பட����� ெதாட��ய�.

அ�த '���' பட�தா� ஜ�பா� நா���� ெவ�யா�, அ�ேக
ச�ைக�ேபா� ேபா�ட�ட�, ர���� ஜ�பா��� ர�க�க�
��ட�ைத உ�வா��ய�.

அைத நா� அ�வ�ேபா� ெப�ைமயாக �ைன��, என� இ�லாத
�ைசைய �������� ெகா��ேற�. இ� மா�� ��ன� ��ன
அச�� ச�ேதாஷ��ேலேய வா��ைகைய ஓ���ெகா�����ேற�.
ச�பா��க� தா� ெத�யைலேய...
ம����� மைற����� மர�கைள��, ெச� கைள�� பா�கா��
வ�� ேவ�க�ேபால... �ைர மைற����� �ல கைலஞ�க� �ற��
வள����� ேதா�யாக, ஏ�யாக பய�ப�� வ��றா�க�. அவ�க��
நா�� ஒ�வ�. ஆனா�� உ�ைமயான ந�ல உ�ள� உ�ள
ந�ப�க� என��� �ைட����பதா� ெவ��பைடயாக ெதா��
உறைவ எ��� பா�ய� ெப�����ேற�.

நா� �மா� �� பட�க��� ேம� �ைர�கைதக�� ஒ��ைழ���
ெச�����ேற�. அ�� ���யமான �லவ�ைற ஏ�கனேவ
���������ேற�. இ�ேபா� ஒ��லவ�ைற� ெசா��ேற�.

ர�� என�� ��ைமயாக ஒ� பட� எ���� ெகா��க��ைல
எ�றா��, அவ� ந��த நா�� ���யமான பட�க�� எ� உைழ��
இ���ற�.

���ராம�-ெஜயல�தா ந���, நா� கைத எ��ய 'கணவ� மைன�'
பட�ைத த��ய�தா� ர���� 'ம�ன�' பட� எ�பைத��,
அத�காக ைடர�ட� �.வா� என�� பண� ெகா��� ெகௗர��தைத��
ஏ�கனேவ ��வாக ெதாட�� ெசா������ேற�.

'எஜமா�' பட��� ��பா�� �ைன�� ப�வ�ட ம�யாைதைய�
ெப��, ேராஜா மாைல�ட� ர�� வ�� கா��ைய��, அைத�
ெசா�னத�காக த�� ஆ�.�.உதய�மா� ஒ� ந�லெதாைக ெகா���
எ�ைன ெகௗர��தைத�� ெசா������ேற�.



எ

'உைழ�பா�' பட��� எ� ப�� எ�ன?

'ச��ர��' பட� உ�வான �ழ�...

'ச��ர��' பட������ேபா� என�� ஏ�ப�ட ச�கட�...

எ�.ஜி.ஆ�. எ�றா� உய��!

�.�.ஆ��� ��வாசமான ேவைல�காரராக இ��த ப�மநாப�
ப�� இ�ெதாட�� நா� எ��யைத� ப��த ர�க�க�, த�ழக�
���க இ��� எ�ைன ெச�ேபா�� ெதாட��ெகா��

ெந�����ட� ேப�வ��றா�க�. ப�மநாப�� ஏ� மக�க��
இர�டாவ� மக� �ஜயல�����, ��றாவ� மக� �தா�� எ�
����ேக வ����டன�.
"அ�பாைவ� ப�� ��க� எ��யைத� ப��தேபா� எ�களா�
க��ைர க���ப��த ��ய��ைல ஐயா'' என� ெசா�னா�க�.



அ�ேபா� �தா உ��கமான ஒ� தகவைல எ��ட�
ப����ெகா�டா�.

"எ�.�.ஆ�. இற�த அ��… எ�க ����� ஒ� �� �� நாைல��
ேபா�ஸா� வ�தன�. எ�.�.ஆ�. இற�� ேபான தகவைல உடேன
அ�பா��ட ெசா�னா�, அ�பா த� உ�ைர மா�����வா� எ�பதா�
"�.எ�.�� உட�� ��யல. ��� வைர��� வா�க'’எ��
ெசா���தா� அ�பைவ ���� ������ ேபானா�க. எ�.�.ஆ��
��ைட ெந��க ெந��க… ப�த� ேபா�� ேவைலக��, ஒ�
இ��கமான �ழ�� இ��பைத� பா��த அ�பா… �ஷய�ைத
ஊ���... ���ேலேய ��� ��� அ��, ���ைசயா���டாரா�.
க�����டப�ேய இ��த அ�பா, எ�.�.ஆ�� உட� இ��த
ெப��ைய சமா���� இற�� ைவ���ேபா�, ��ட�ைத ����
த������ வ��… ஒ� மக� மா��, சடல�ைத தா�� �����
இற��னா�. எ�.�.ஆ�. இற�� ஒ� வ�ஷ� ஆ���, எ�.�.ஆ��
சமா�ையேய ���� ��� வ�தா�. ����ேக வரமா�டா�. நா�க
ேத������ அ�பாைவ ����� ���வ�ேவா�. ம�நாேள…
அ�காைல�� எ�க��� ��பாக எ��� சமா��� ஓ���வா�.
இ�ப�ேய மன� ெரா�ப� பா��க�ப�டா� அ�பா. எ�.�.ஆ� �தான
ஏ�க��ேலேய அ��த �ல வ�ட�க�� அ�பா இற��ேபானா�'' என�
ெசா����� �தா அழ...… அைத� பா��� �ஜயல����� கத�
அழ… நா� க��ைர க���ப���� ெகா�� அவ�கைள
சமாதான�ப��� அ���ேன�.



ர

கன� க�கிய ரஜின�!

���� 'உைழ�பா�' பட��� எ� ப�� எ�ன?
ஒேரெயா� ச�பவ�...

எ���� ேதா�மாக ஒ� எ�ப� வய� �ழவ� ேவகாத ெவ���
அ�க பார� ஏ�ற�ப�ட ைகவ��ைய இ��� வ�வா�. அ�ேபா�
ெதா�லா�யான ர��, �ழவ� ப��பா�ைட� பா��� ஓ�வ��,
தா�� அவ�ட� வ��ைய இ��தப�ேய…'தா�தா..! � ஏ� இ�த
வய�� இ�ப� உைழ�க��?' என� ேக�பா�.

"எ�ன ெச�ற�? என��� யா�ேம இ��ேய. இ�த வய�ைத�
ப��� ேபாடலாமா? அ��காக�தா� இ�தைன� பா�''

"உன�� நா� ஒ� ந�ல ஏ�பா� ெச�ேற�. என��� ெத��ச
இட��ல ேச�����ேற�. அ�ேக ��ைட� பா���������தா
ேபா��. ��மா… ஜா� ஜா�� சா�������ேட ��ம�யா
இ��கலா�''
"த��... ��ைளயா�டா,…கட�� என�� ைகைய��, காைல��
ெகா�����க� உைழ�� சா��ட�தாேன. அைத �����
ேசா�ேப�யா ேசா� ��� வாழ�மா?'' என� ேக�பா� தா�தா.

தா�தாைவ �ய��ட� ����� பா��த ர�� "அ�பேன… சா�!
நா� ெசா�ன� த��...…த��'' என க�ன��� ேபா��� ெகா�வா�.
அைத� பா��த �ழவ� வா����� ���பா�… ���க ��யாம�.



ம�ெறா� நா�. அேத �ழவ�, ��ைய வா��ய��, இ����
ெதா�க������� ����� ைப�� ஒ� �பாைய ம���
ேபா�����, பா��ைய இ���� ெசா��வா�. இைத� கவ��த
ர��… "அ� எ�ன தா�தா… அ�த� ைப�ல த�யா ேபா��
ைவ��ற?  காத��காகவா?'' என� ேக�பா�.

"அட� ேபா�பா... இ� சா� �த�. ���� நா� ெச���ேபா��டா
'இ� அனாைத� ெபாண��ல. ைப�ல பண� வ����கா�'� யாேரா
ஒ� ���யவா� ������ ேபா� இ�த காைச ெசல�ப��
எ�ைன ெபாைத�கலா��ல'' என ெபா�ைக வாயா� �வன��
���தா�.
�ல நா�க���� �ற�... ேவைல�� உய��ெப��, �ைல�ய��த
ஏ.�.காைர ஓ���ெகா�� வ�வா� ர��. ேரா��� அேத தா�தா
ேவ��க �����க நட�� வ�வைத� பா��த ர�� காைர ����



"தா�தா � எ�க ேபாக�ேமா… அ�க இற�� ��ேற�, வா கா�ல
ஏ�'' என�ெசா�� ��ப�க கதைவ� �ற���ட,… தா�தா�� ஏ�
அம�வா�. கா� ெச���ேபா� "அேடய�பா… எ�ன�பா இ�ப� ஒ�
�����. இ�தா� ஏ.�.யா?  ஆஹா... …ஆஹா...''…என அ�ப��த
தா�தா�� உ�� ெபா��ெக�� ேபா���ட�.

அ����யைட�த ர��, 'தா�தா...… தா�தா...'…எ�� க��வா�.
பய��ைல. காைர ������� தா�தா�� இ����
ெதா���ெகா����த �����ைப ம��� அைச��
ெகா����பைத� பா��தா�. தா�தா ெசா�ன� �ைன��� வ�த�.
"இ� சா� �த�. ���� நா� ெச���டா…அனாைத� ெபாண��ல,
… ைப�ல பண� வ����கா�� யாேரா ஒ� ���யவா�
����ேபா�� ெபாைத�கலா�ல'... ”

ர�� க��ைர� �ைட���ெகா�டா�. அவ� மன� ேப�ய�.
…'ஒ�ெவா� ம�த���� ேச�����ற� எ�வள� ���ய��றைத
தா�தா நம�ெக�லா� உண����றா�' என ர���� �ர� ஒ��த�.
தா�தாைவ, த� த�ைதயாக �ைன�� தகன� ெச�� ���தா�.

இ�ப� ஒ� கா��ைய நா� ெசா�ன��, த�� �.வா� அதைன
ர��தா�. பட���� அேதேபா� எ���� கா�� க�கைள கல�க
ைவ�தா�.
ஒ�நா� த�� வா� எ�ைன அைழ�� 'ம����ரதா�' எ�ற
மைலயாள� பட��� �.�.ைய� ெகா��� "இைத ��க� பா������
வா��க�'' எ�றா�.

எ� ���ப��ன�ட� �.��� அ�த� பட�ைத� ேபா���
பா��ேத�. அ�ேபா� எ� மைன�, "இ�த� பட�ைத நா� ெர��
�ைற பா����ேட�. ேமாக�லா� ெரா�ப �ர�மாதமா
ந�����பாேர... ெரா�ப ந�ல பட�'' எ�றா�.

என��� இ�த� பட� �க�� ���த�. வா��ட� ெச�� "பட�
ெரா�ப ந�லா���. இைத ஏ� பா��க� ெசா���க?'' என ேக�ேட�.

"க�னட ��ப��டா� ���வ�த��� ஒ� பட� எ��க��. இ�த
'ம����ரதா�' பட��� ேமாக�லா� ேகர�ட� இைடேவைள���
�ற�தா� வ��ற�. இேதேபா� ���வ�தைன இைடேவைளவைர
கா�டாம� இ��தா� க�னட ம�க� ெபா�ைம�ழ����வா�க�.
�ைர ���� ���. அதனா� ���வ�த� ஆர�ப�����ேத



கைத�� இ��க ேவ���. அத�ேக�ப நா� �ைர�கைத
எ�தேவ���'' எ�றா�.

அத�ப� ஆளா��� ��க� ெசா�ேனா�. ேதைவ�ப�டைத
எ����ெகா�� வா� தன�ேக��ய பா��� அ��பா� ப��
�ைர�கைத அைம��, வசன� எ�� இய��னா�.

'ஆ�த ��ரா' எ�ற ெபய�� க�னட��� ெவ�வ�த பட� ��ப�
��. இ�த� பட�ைத ர��கா��, �த� கா��ேய பா���
�ர�����டா�. உடேன அ�ண� �வா��� மக� ரா��மா���
ேபா� ெச�� "ந�ம வா� எ�� இய��ய 'ஆ�த ��ரா' பட�
க�னட��� ��ப� ��. உடேன நாம இைத த��� எ��க
ேவ���. வா��ட� ெசா��, ஏ�பா� ெச���க�'' எ�றா� ர��.

அ�ப� எ��த பட�தா�  'ச��ர��'. த�� ��மா வரலா���
பாகவத�� 'ஹ�தா�' பட����� �ற� ��றா��க� ஓ� சாதைன
பைட�த� "ச��ர��'.
ெச�ைன ப�ைசய�ப� க��� எ��� ''ச��ர��' ����
நட��ெகா����த�.  'எ�த �� எ���றா�க�� நாம ேபா�
பா��கலாேம?' என அ�� ெச�ேற�. பட����� �ைலய�����
ேபானேபா� ர�� ேகமரா �� ��� ஒ��ைக
பா����ெகா����தா�. ரா��மா�� அவ�ட� இ�வ��
உ�கா�����தா�க�. நா� ெச�ற��, 'வா�க கைலஞான� சா�'
எ�றா� ரா��மா�. நா� அவ��� வண�க� ெத�������
உ�கா�� ��ேப எ�ைன ர�� பா�����டா�. ெப�ேரா� ��ப��
பற�� வ�வ�ேபா� எ��ட� �ைர�� வ�தா� ர��. க�க��
கன� க�க ���த ேகாப��ட�... ர�� அ�த வா��ைதகைள
எ��ட� ெகா��னா�.

"கைலஞான� சா�... ��க எ�ைன �ேராவா ஆ�� எ� வா��ைகைய
பாழா�����க''



ெச

ரசிக�க��காக...!

�ைன ப�ைசய�ப� க��� எ����ற��� 'ச��ர��'
பட����� �பா����� ேபாேன�. ேகமரா �� ஒ��ைக��

ஈ�ப����த ர��, எ�ைன� பா��த�� ெப�ேரா� ��ப�� பற��
வ�வ�ேபால எ�ைன ேநா�� �ைர�� வ�தா�.
க�க�� கன� க�க ���த ேகாப��ட� பா��தப�... "கைலஞான�
சா�... ��க எ�ைன �ேராவா� ேபா��, எ� வா��ைகைய�
பாழா�����க'' எ�றா�.

என�� அ����யாக இ��தா�� சமா����ெகா��... "உ�களா�
பல�� ம����யாக இ���றா�க�. அ�� ��க�
ப�ெக����ெகா���க�'' எ�ேற�.

ம�ப�கமாக ����யவா� �ன��� ������தா� ர��. நா�
அவைரேய பா����ெகா����ேத�. அத��� 'ஷா� ெர�' எ��ற
அ����ட� உத� இய��ந� வ�� ��க... ர�� �ைர�� ெச��
ந��க ஆர������டா�.

என�� ஒேர �ழ�ப�. "ஏ� இ�ப�� ெசா�னா� ர��? ேகா�
ேகா�யா ெசா�� ���� �ட���. உலெக��� இவ�� �க�
பர���ட��. இ�ப� இ����ேபா� 'எ� வா��ைகைய�
பாழா�����கேள'� ெசா���டாேர... நாம இவைர�ப��
எ�ேகயாவ� தவறா ேப��ேடாமா? இவ�� �க� பா�வைத� த�ர
ேவேற�� ேப�ய� இ�ைலேய? இ�ைன�� அவேராட ����
ஏேத�� தா�க ��யாத �ர��ைன ஏ�ப����டேதா? இ��க���...
எ�னதா� �ர��ைனயாக இ��தா��, அ��பா�ப�� வள��த
தாைய� பா��� 'ஏ�� எ�ைன வள�����ட... ெபா��� நாேய'
எ�� ெசா�ல ���மா? அ�ப��தாேன ர�� எ��ட� ேப���டா�.



'ைபர�' பட� �ல� �த��தலா தயா��பாளரா ஆக�ேபாவைத��,
ர��ைய �ேராவா அ��க�ப��த� ேபாவைத�� ேதவ���ட
ெசா�னேபா�... அ�ைன�ேக ேதவ�... 'அேட ர��கா��ைத ��லனா
ேபா�. �ேராவா ேபாடேத'� ெசா�னாேர. ேதவ� ேப�ைச ��
ர��ைய �ேராவா��னதா� ேதவ� ஃைபனா�� ஏ�பா� ெச�� தர
ம����டாேர. இ�ேபா ர�� ��ல� மா��ேய ேப��டாேர.
'ைபர�'�� ந��க, �த�நா� ர�� எ��ட� 25 ஆ�ர� �பா�
ச�பள��, ஆ�ர� �பா� அ�வா�ஸு� ேக�டா�. எ�ப�ேயா
உ���� �ர�� ஆ�ர� �பா� ெர� ெச����� ேபானேபா�,
���� ேப��மா� 'ஐ�பதா�ர� ச�பள��, ஐயா�ர� அ�வா�ஸு�
அவ�� ந�ப� ந�ரா� �ல� ேக����டாேர... எ�ன ெச�வ��
ெத�யாம�, மைன��� தா�ைய�� தா���  இ� ப�க�� இ��த
இர�� த�க� ���ம�கைள... ��க��டாதைத ��� ஐ�தா�ர�
ெகா��தவைன� பா��� இ�ப� ஒ� ெசா� ெசா�லலாமா?' என
ேவதைன�ப�ேட�. 'இ�ப� ஒேர ��ஷ��� பைழய �ைன�க�
எ�லா� வ����டேத' என மன� ெநா��, �ைல�ைல�� ேபாேன�.
ம�ய�...���� ���� �ற�ப�டா� ர��. கா�� ஏற�ேபா��
���, அவ��  க�க� எ�ைன� ேத�� ���தன.

"கைலஞான� சா�'' என அைழ�தா�.

அ��� ெச�ேற�.



மல��த �க��ட� ேக�டா�. "��க ������ ேபாக கா�
இ���றதா?''

எ��ட� கா� இ�ைல. ஆனா�� "கா� இ���'' எ�ேற�.

"வர��மா?'' என ஒ� �� ��னைக�ட� �ற�ப��� ேபானா� ர��.

இவைர� ப�� எ�ன ெசா�வெத�ேற ��ய��ைல.
"அ�ைன�� '���' பட �ைஜ��ேபா� பாலச�த� எ�ைன
ேகமரா�� ����ைச ஆ� ப�� பட����ைப �வ�� ைவ�க�
ெசா�னா�. நா� ம��தேபா� 'உ�க ைகதா� ரா�யான ைக. ர��ைய
ந�கராக அ��க�ப���ய எ�னா� அவைர �ேராவா ேபா�� பட�
எ��க� ���ச� வரைல. ஆனா ��க ���� �ேராவா
ேபா�டதா�, அவ� ��ப� �டா� ஆனா�. ஓ���லாம ந���றா�,
ச�பா���றா�, அவரால பலேப�� ச�பா��� ச�ேதாஷமா
இ��கா�க. உ�கைள�ட ைகரா� ேவ�மா?'� பாலச�த�  எ�ைன�
ப�� அ�ப�� ெசா�னா�. இ�ைன�� இவ�... 'எ� வா��ைகைய�
பாழா�����க'� ெசா�றா�.

'ச�... வச� உ�ளவ�க வா� எ�ப� ேவ��னா�� ேப��. இ�ல
ர��கா�� ம��� ���ல�கா எ�ன? இ�ேபா நாம �ைழ��ற
�ைழ�ைப� ேத� ெபா�நைடயா ேபாேவா�' என எ�ைன
சமாதான�ப����ெகா�ேட�.

இ�த ேநர�... ��� என எ� ����� ஒ� உதய�...

எ�னதா� இ��தா�� ர�� எ�ேனாட �ேரா. அவ� ���
�ற��மா இ��தா�தாேன என��� ெப�ைம. �ைற, �ைறக�
யா���ட�தா� இ�ைல?

இ����� இைதெய�லா� தா��, ர���� �ல உ�ைமகைள�
ெசா�ல ஆைச�ப�ேற�.

ர��, தன�� வா�வ��த த�ழக�ைத ஏேனா தாேனா� பாரா�கமாக
இ��ப�, த�� ர�க� ெப�ம�க�� ச���ைப� த���ப�, ஏ��
��டவ�கைள ஏ���� பா��கேவ ��வ�... இ�ப��ப�ட �ண�
�டேவ �டா� எ�பேத எ� கவைல. ர�� ர�க� ம�ற��ன��
��� க�யாண�, கா� ���, சட��, �ரஹ��ரேவச�... இ�ப� பல
�க���க���, பல ஊ�க��� ர�� ர�க�க� எ�ைன �ற��
����னராக அைழ��� ெச���ளன�. ர��ைய �த��



�ேராவா��ய எ��ேத அவ�க��� இ�வள� ம�யாைத எ�றா�...
ர�� �� எ�வள� ம�யாைத ைவ����பா�க�.

'க�யாண� உ���ட �ேசஷ�க��� ப���ைக அ��� ைவ�தா�
���� ெச�ய�ப�ட ெர�ேம� கா��� தைலவ� ைகெய����
ேபா�� அ���னா�� ேபா��. ஆனா� அைத��ட ெச�வ��ைல'
என எ��ட� வ�������றா�க�.

இ� ஒ�ப�க� இ��க���...

எ��ைடய இ�ப� வய�� என�ெகா� ��மண� நட�த�.
க��பமான �ைல�� எ� மைன� இற����டா�. க��ப��ேலேய
���� ெச����ட�. அ�த� �ழ�ைத ஒ� ேவைள சாகாம�
இ�����தா�... இ�� அ�த� ��ைள�� ர�� வய�����.
இ�ேபா� என�� 85 வய� �ைற���ற�. இத�ப� பா��தா� ர��
எ� மக� மா��தாேன. அவ� ந�றாக இ��தா� ேபா��.
ந�க�க�� எ�.�.ஆ����, ம�றவ�க���� ெப�ய ���யாச�
இ���ற�. எ�.�.ஆைர� பா��க அவ�� ர�க�க� ஒேரநா��
ஆ�ர� ேப�க� வ�தா��, உடேன அவ�க��� உண� ஏ�பா�
ெச���ப� ஆ�.எ�.�ர�ப�ட��, ப�மநாப�ட�� ெசா����வா�
எ�.�.ஆ�.

ர�க�க� சா�����ெகா������ேபா�... ைக��� வண��யவா�
அ�த இட���� வ�� எ�.�.ஆ�., 'எ�ைன வாழைவ���
ெத�வ�கேள... வ�றார உண� உ���க�' எ�பா�.

ர�க�க� அ�� ���யா� உ��� �ரேலா� 'எ�.�.ஆ�. வா�க'
என உர�க வா��� வா�க�. இ��ற�� ர�க�க� அம��� சா�����
ெகா����க... ந��� நட��வ�� எ�.�.ஆ�., யாேரா ஒ� ர�க��
இைல�� இ��� ��� உணைவ எ���� சா����, ர�க�க���
ெப�� ம����ைய ேச��பா�.

த��நா��� இய�ைக ெகா�ைமயா� ம�க� பா��க� ப��ேபா�
உத�� �த� கர� எ�.�.ஆ�ைடய தாக�தா� இ����.

அவைர�ேபாலேவ எ��ைடய ��ப��டா�� வாழேவ��� எ�ப�
எ� ஆைச. அ�ேல உ�ள மன அைம���, வா��� �க�� ேவ�
எ��� �ைட�கேவ �ைட�கா�.



ர���� �ண�... கண���த�, கண���த�. 'எ� வ� த� வ�'
என ர�� டயலா� உ�ேட. அ�ேபால... '��த� ேபா��... �வ�
ேபா��...' எ�ப� மா�� ர���� ேபா�ேக ஒ� த� ேபா��தா�.
இவைர அ�ச��� ���ப� நட��வ�� ��ம� லதா ர����
�யாக உ�ள�ைத எ� வா�நா� ��ைம�� வா����ெகா�ேட
இ��ேப�.

நா� ர��ைய� பா��பத�காக அவ�� ������
ெச���ேபாெத�லா� ெசா�� ைவ�தா�ேபால ெவ�� ட�ள�� கா�
ெகா��வ�� ெகா���, ம����ைய தவறாம� ெத���பா� லதா.

�வா�ரா��� 'ர��கா��' எ�ற ெபயைர பாலச�த� ���ய மா��
11-ஆ� ேத�ைய ஆ��ேதா�� ெகா�டா� வ�வ� லதார����
வழ�க�. அ�ப� அ�த �ழா நா�� தயா�� பாள�கைள��,
இய��ந�கைள�� அைழ�� ���� ���� ெகா��தேபா�...
எ�ைன�� ேபா� ெச�� அைழ����தா�. நா� ேபானேபா� எ�
ைககைள� ���� ������ அைழ��� ெச�றேபா�, எ� மக�
எ�ைன அைழ��� ெச��� ம����� ெப��� என�� ஏ�ப�ட�.
அேதேபால ர�� ���� �ேசஷ�க� நட��� ேபாெத�லா�
எ�ைன தவறாம� அைழ�� ெகௗர��பா�க�. ெசௗ�த�யா ர����
��மண���ேபா�.. அ�தைன� ��ட���� 'ெசௗ�த�யா... இவ�தா�
உ� அ�பாைவ �ேராவாக அ��க� ெச�தவ�' எ�� ெசா��, அக�
ம���த அ��மக� லதாைவ எ�ேபா�� வா���� ெகா�ேட�����
எ� உ�ள�.

ர�� ேபா�ெச�� "��க 'ராணா' பட �ைஜ�� அவ�ய� வர��'’
என அைழ�ததா�. ெச�ேற�. ேம�-அ� அைற�� இ��த ர����
மல�� ��ட� ���, மாைல அ���� ம���ேத�. அ��தா�
�ைஜ ���த��, ேநராக ஆ�ப������ ெச�றா� ர��. அத���
���ைச�காக ��க��� ெச�றா�. ர�� �ணமைடய ர�க�க�
நைடபயண� ெச�� �ரா��தைன ெச�தா�க�, � ���தா�க�, அவ�
நல�ட� ���� பட�க�� ந��க ேவ���’ என ேகா��க��
ேவ��தைல கா��ைகயா��னா�க� எ�ப� அ��தேத. எ��ைடய
���ப��ன� ���ப� ெச��, ர�� நல�ெபற ேவ���ெகா��,
ல�� �ரசாத� வா�� வ��, ர���� ����� அ���
ைவ�தா�க�.



இ�ேபாெத�லா� ர�� அ�ப���, இ�ப��மாக இ���றா�. நாேனா...
எ�ப��� ஒ� பட� எ��க ���� எ�� இ���ேற�. எ�தைனேயா
���க�கைள அ��க�ப���ய நா� எ��க�ேபா�ற பட����
���க�ைத� ேபாட�ேபா�ேற�.

எ�ேகேயா பா��� ேக��ற�.

'�ைன�தைத நட��ேய ���பவ� நா�... நா�... நா�...'

எ�.�.ஆ�. பா��... அட ந�ல ச�ன�தா�.



த

கத� ஓ�ைடய�� கைத!

��, இ��, ெத���, க�னட� ஆ�ய நா�� ெமா�
��மா���, �க�ெப�ய ெவ��� பட�கைள
ெகா����ெகா������ ைடர�ட� �.வா���� இ�வைர �மா�

20 பட�க�� ஒ��ைழ�� த�����ேற�. வா�வா� ந�ல பய��
ெப�����ேற�. இவ�ட� ப����த�� �ல ���யமானைத
������ேற�.
'வா�ட� ெவ��ேவ�' பட���கான கைத �வாத�
நட��ெகா����தேபா�... நா� அவ�ட� என� ப�� வய�� பா��த
‘அேசா��மா�' பட��� கைதைய� ெசா�ேன�.

இளவரச� �யாகராஜ பாகவத�, த� மைன� ம��� 
ைக��ழ�ைத�ட� ந�லெதா� வா��ைக வா���ெகா����பா�.
அரச�� இர�டாவ� மைன���... அதாவ� �����, பாகவத��
அழ��ேம� ஆைச வ��, ைகைய� ���� இ��க... அரச�
பா����ட... ‘இவ�தா� எ� ைகைய� ���� இ��தா�' என
ப�ைய பாகவத� ேம� ேபா����வா�.

‘இளவரச�� காம�க�கைள ��டா��, நா�ைட��ேட
�ர�����க�' என தளப��ட�, அரச� க�டைள��வா�.
தளப�யான எ�.�.ஆ�., க�கைள� ��டா��� ெசயைல� ெச�ய
தய��வா�. பாகவத� தாேன ����ேகாலா� த� க�கைள�
��டா��� ெகா�வா�.

மைன�, �ழ�ைத�ட� நா�ைட��� ெவ�ேய�� பாகவத�... ஊ�
ஊராக� ெச�� ��ைச எ��� �ைழ�� நட��வா�. ஒ�நா�...
�வ�ேம ப���. ைக��ழ�ைத ப� ெபா��காம� கத� அ��. ஒ�
மர��ைள�� ெதா��� க�� �ழ�ைதைய அ�� ேபா�ட மைன�
'��க� தாலா��� பா� �ழ�ைதைய சமாதான�ப����
ெகா����க�. நா� எ�ேகயாவ� ெச�� ��ைச வா�� வ��ேற�'



என� ெசா������ ேபாக, பாகவத�� ெதா��ைல ஆ��யப�
பா�வா�. ெரா�ப ேநர� ���� அ�த �ழ�ைத�� அ��ர�
������. �ழ�ைத ���வதாக �ைன�� 'த�கேம... ைவரேம...'
என வ����� பா�� ெகா����பா�.

மைன� ���� வ�� �ழ�ைதைய� பா��தா�. �ழ�ைத வா��
�ைர த�� இற�� �ட��ற�. �ழ�ைத இற�த� ெத�யாம� க�
ெத�யாத கணவ� வ����� பா�வைத அ���, அல�� ���க...
இைதய��த பாகவத�� கத� அ�வா�.

ெகா�டைக�� இ�த� பட� கா��ைய� பா��த ம�க� கத�
அ�தா�க�. ப�� வய� ��வனான நா�� �யர� தா�காம�
அ�ேத�.

இைத நா� �.வா��ட� ெசா�னேபா� ெமௗனமாக� ேக���ெகா�ட
அவ�, ம�ய சா�பா���காக ������ ெச�றா�.
மாைல ஐ�� ம��� ����, கைத �வாத���� வ�த �.வா�, நா�
ெசா�ன  பட� கா��ைய உ��தலாக ைவ���ெகா��, அவ�
பா��� ஒ� கா��ைய� ெசா�னா� பா��க�... அேடய�பா...
எ�க� க�கைள �ளமா����டா�.

ச�யரா� ேந�ைமயான ேபா�� ஆ�ஸ�. அவ� ���� இ�லாத
ேநர���... அவ�� மைன� �க�யா ���க����� பா�� �ஷ�
கல�க எ��க� ஏ�பா� ெச�வா�க�. பண���� ஆைச�ப��,
ச�யரா�� த��ேய பா�� �ஷ�ைத கல����வா�. �க�யா
பாைல� ���க தயாரா��ேபா�... ெதா���� ���� ெகா����த
�ழ�ைத அ��. உடேன �ழ�ைதைய� ��� ம��� ைவ��
‘ம�னவா... ம�னவா.. ம�னா� ம�னன�லவா' என பா�யப�ேய
பாைல� �க��வா� �க�யா.

எ��க�� ����ய��த ச�யரா� அைத� த��க... ����� �ைர��
வ�வா�.

�ழ�ைத த� ம��� �ைரத�� இற�� �ட�ப� ெத�யாம�
பா�ைவய�ற �க�யா பா��� பா�� ெகா����பைத� பா���
ச�யரா�� இதயேம ெவ��� ���. ேபா�� அ�கா� எ�பதா�
வா���� கத� அழாம��, அேதேநர� அட�க ��யாத ேவதைன��
ப�வா�.



இ�த� கா���� ந���� உ�ச���ேக ெச�� ��டா� ச�யரா�.
அ�ப� ஒ� ந���. ச�யரா�� �றைம�� �ைட�த பட� 'வா�ட�
ெவ��ேவ�.' 200 நா�க� ஓ� �ழா ெகா�டா�யேபா�... என��
��� ெகா���, ெபா�னாைட ேபா���, ெபா����� த��
பாரா��னா� த�� �.வா�. இ�த� ெப��த�ைமயான உ�ள�ைத நா�
எ� வா�நா�� மற�கேவமா�ேட�.

இ�வைர நா� பா��த �மா� ஆ�ர����� ேம�ப�ட பட�க��
இட�ெப�ற உ�ேரா�டமான கா��க� எ� �ைன�� அ�ப�ேய
������.

கைத �வாத�க���� ெச���ேபா�, எ�த ைடர�ட �� கைத��
எ�த �� ெபா���� எ�பைத அ���, இ���ேரஷனாக
எ����ெகா���ப� அ�த� கா��கைள� ெசா��ேவ�. அைத�
பய�ப��� �க�ெப�ய பல� அைட�தவ�க� உ��. அ�ப�
பய�ப��� ெவ�� ெப�றவ�க�� ஒ�வ�... மகா���சா�... த��
�.வா�.

1967-� 'காத� ப���� பா�', 1971-� 'ெவ���ெப�', 1972-�
'�ற��மக�'’என நா� கைத எ��ய பட�க� ெவ�வ�ததா� எ�
ெபய� �ரபலமைட����த ேநரம�. எ�.�.ஆ�� ேம�-அ�ேம�
அ�ண� �தா�பர� (�.வா� �� த�ைத) எ�ைன�ப��
ேக���ப��, 'எ�.�.ஆ��காக ஒ� கைத ேவ���’ எ�� என��
அைழ�����தா�. கைத ெசா�ல, அவ�� ������ ெச�ேற�.
அ�ேக நா�� ��வ�க� �ைளயா��ெகா����தா�க�.
எ�ைன� பா��த �தா�பர� ''ேட� பச�களா... ெப�ய கதா��ய�
கைத ெசா�ல வ����கா�. ��க�லா� உ�ள ேபா� �ைளயா��க''
என� ெசா��, ��வ�கைள ���� உ� அைற��� அ������,
கதைவ� சா���ெகா�டா�.

அ�ண� �தா�பர��ட� ஒ� ���கைதைய� ெசா�ேன�.

"ெகா�சநா� க��� இ�ெனா� கைத�ட� வா��க�'' என
அ���ைவ�தா�.

1989-�... "

'இ� ந�ம ஆ�' பட����� �ற�... 'ப�� ப��தா�'
பட����ைப ேம���� நட���ெகா����தா� த�� பா�யரா�.



நா�� அ�த� பட�கைத�� ப�க��� ெச��வ�ததா� அ��
இ��ேத�.

‘கைத, வசன�, ந���, ைடர�ஸ�... என த� கணவ�
க�ட�ப�வைத� பா��� கவைலயைட�த ���மா, "நா� ஒ��
ெசா�ேற�... ேக���களா?'' எ�றா�.

"ெசா���மா'' எ�றா� பா�யரா�.

"��க எ�லா� ெபா��ைப�� உ�க தைலேமல ேபா���கா��க.
�.வா�ேவாட பட�கைள� பா��ேத�. உ�கைள மா��ேய ெரா�ப
ந�லா எ���றா�. ெபா��ைப அவ���ட ஒ�பைட����, ��க
�ேராவா ம��� ந��க'' எ�றா�.

பா�யரா� எ�ைன� பா��� "எ�ன�ேண?'' எ�றா�.

"த�க�� ெசா�ற� ச�தா�'' எ�ேற�.
"அ�ப��னா.. ��க �.வா�ைவ� பா��� ேப��� வா�க'' எ�றா�.

பட����� நட��ெகா����த இட������ ப�� �.�. �ர���,
ேட� ேமேல உ�ள ஒ� க��ட��� '��ன�த��' பட����ைப
நட���ெகா����தா� வா�.



நா� ேபானேபா�... �ர�, ���, ராதார�, வா� ஆ�ேயா� ம�ய
உண� சா����� ெகா����தன�. இ�த� சமய� நா� �ரபலமான
தயா��பாளராக�� இ��ததா�... எ�ைன� பா��த�� அைனவ��
சா���வைத ������� எ������ வரேவ�றன�.

"எ�லா�� சா����க. நா� த�� வா�ைவ� பா��க வ�ேத�''
எ�ற�� "எ�ன சா�?''  என வா� ேக�க.. "சா���� வா�க
ேப��கலா�'' எ�ேற�.

சா������� வ�தா� வா�.

"பா�யராஜு�� ஒ� பட� ப�ண��'' எ�ேற�.
"அவ��ட ஒ�� ப�ண���ற� எ�ேனாட பல வ�ஷ கன�.
அவ���� ெபா��தமான கைத�� இ��� சா�''

"எ�ேபா கைத ெசா���க? ����ைக எ�ேபா ஆர���கலா�?''

"அ��த வார� நா� ெச�ைன வ�த�� கைத ெசா�ேற�'' எ�றா�.

ெசா�ன�ேபா� ஒ�வார� க��த��... 'அ�மா வ�தா��' கைதைய
பா�யரா�ட� ெசா�� ஓ.ேக. வா��னா�. ����ைக உடேன
ஆர���க�� ேத� ெகா��தா�.

இ�த� பட��� எ�ைன�� ஒ� பா��னரா�����தா� த��
பா�யரா�. அதனா� ச�பள� ப��� ேக�ட��, 'பா�யரா� சா� எ�ன
ெகா��தா�� வா����ேவ�' எ�றா�.

ஒ� ந�ல ெதாைகைய வா��ட� அ�வா�ஸாக ெகா��ேத�. 
�த�க�ட பட����� பா�ேப�� ெதாட��ய�. ேஹா�ட� ஹா�ேட-
இ�-� த�����ேதா�. �த�நா� பா�யரா�-��� ச�ப�த�ப�ட
கா��க� எ��க�ப�டன.

அைற��� ����ய�� "நா� ஒ� கைத ெசா�ல��'' எ�ேற�
வா��ட�.

அ�ேபா� வா�... "நா� எ� வா��ைக�� �த��தலாக ஒ� ��மா
கதா��ய� கைத ெசா�வைத� ேக�ேட�. அ�த கதா��ய� ��கதா�.
அ�ேபா என�� ப�� வய� இ����. எ� அ�பா�ட� ��க கைத
ெசா�வைத, கத� ஓ�ைட வ�யாக பா��தப�ேய �மா� இர��
ம�ேநர� உ�க கைதைய� ேக�ேட�'' எ�� அ�த� பைழய
ச�பவ�ைத �ைன�ப������ 'கைதைய� ெசா���க சா�' எ�றா�.



���ராம�, ெஜயல�தா ந���, நா� கைத எ��ய ‘கணவ�
மைன�' பட�கைதைய� ெசா�ேன�.

"சா�... இ� 'ம�ன�' பட� கைதயா�ேச''

"ெத���. அதனா�தா� ெசா�ேன�''

"இ� ஒ� க�னட� பட�கைத. ர�� சா�தா� ‘ந�லா����
கைத'��’ ெசா�னா�. அதனா� பண� ெகா��� ைர��
வா��ேனா�. ‘கணவ� மைன�' கைதேய ந�லா இ��ேக.
�த�ேலேய ெத�����தா 'கணவ� மைன�' கைதைய �-ேம�
ெச����கலாேம'' எ�றா� வா�.
(�ல� ெச�த தவறா� என���, வா����மான ந��� கள�க�
வர��டா� எ�பதா� �ல �ஷய�கைள எ���ேளேய
அட���ெகா�����ேற�...)

'அ�மா வ�தா��' கைத ெரா�ப ேசாகமயமாக இ��ததா� நா�க�
எ��பா��த ெவ��ைய� ெபற��ைல.

எ� கைத -�.வா� இய�க�. அ���� ெத���த இைளயராஜா.



ஒ

கா�ைக� சிறகின�ேல!

� �� �ராம�. அ�ேக ஒ�ைத ��� அ�ய�, த� மன��ட�
வ���றா�. மக� ெச�ைன�� க����� ப���வ��றா�. ஒ�
ஓ�� ��, ஒ� ஏ�க� �ல�தா� இவ�க�� ெசா��. கா�க�

�வசாய� �ல� �ைட��� பணேம அ�ய� ���ப வ�மான�.
�ல�ைத பா�கா�பவ� யா�ம�ற ஒ� த�� இைளஞனான ��ைகய�.
அவ��� அ�ய�� ��தா� ஆலய�. அ�ய� ���ப��ன�தா�
அவ��� ெத�வ�. ��வய����ேத ��ைகயைன எ�த சா�ய
பா�பா���� வளா��� வ��றா� அ�ய�. அதனா� அ�ய�
���ப�ைத யா�� ைக ��� ேப��டாதப� க��� க���மாக
பா�கா�� வ�தா�. ைக ���னா� உைத����வா�.
��ைகய� ஒ�நா�... தாக���� த��� ���க அ��ப�கைர
ெச�றைத அ�ய�� மைன� பா��� ��டா�. "அ��ப�கைர வைர
��ைகய� ேபாறா�. அெத�லா� �டா�� ேல�பாசா அவ�ட�
ெசா�� ைவ��க'’ என அ�ய�ட� �ைற�ட...

"� ஒ� ��டா�. இேதா பா�... அ�ப����� நாய�மா�க��
ஒ�வரான ந�தனா� ஆ��ரா�ட இன�ைத� ேச��தவ�. அவைர
��ைலவா� அ�தண�க��, ஆ��க� சா�ேறா�க�� வண��
வ�ப�� வ�ற� உன��� ெத�யாேதா? ப��� ஆ�வா�க��
ஒ�வ�... த�� இன��� �ற�த ���பாணா�வா�. அவைர
��வர�க�வா� அ�தண�க��, ஆ��க� சா�ேறா�க�� வண��
வ�ப�� வ�ற�� ேநா��� ெத�யாேதா? அேத இன��� �ற�த
��ைகயைன ம��� � ஏ� ���யாசமா �ைன��ேற?

ந�ம ����� அவ�தா� காவ� ெத�வ��றைத மற��ராத.
அ�ம����ல... ந�ம �ராம���கார�க எ���ட ப�சாய��
ெகா��வ�� �யாய� ேக��றா�க. ‘எ�ன ெசா�ற�?� நா�
ெத�யாம ��டா��ேபா�, 'அைத அ�ப�� ெசா���க... இ�ல
இ�ப�� ெசா���க'� ெசா����� ேபா��ேட இ��கா� �ைகய�.



அ� ����� �� ச�யாேவ இ���, பகவா� அவ��� ந��
��வாச�ைத ம��� ெகா��கல. �ற�த அ�ைவ�� ெகா�� ���கா�.
��ைகய� அ��ப�கைர��� வ�றாேன� � கவைல�ப�ற. ஆனா
நா� அவைன எ� இதய�����ள வ����ேக�. இ� ேநா���
ெத�யாேதா?' என அ�ய� ேக�க...

'ேந��� ெத���' என அ�ய� மைன� ��னைக�தா�.

'ேட� ��ைகயா... பா�பா நாைள�� ெச�ைன�ல இ��� வ�றா. �
ெர��ேவ �ேடஷ���� ேபா� அைழ���� வா' எ�றா� அ�ய�.

��ைகய�� ெச�� வரேவ��, அவ�� ெப��ைய தைல�� ����
ெகா�ள... இ�வ�� ஒ�ைதய��பாைத வ�யாக நட�� வர...
அவ��� பைழய �ைன�க� �றக��தன. ‘��ைகயா... நாம
��வயதா இ��த�ேபா இ�த மர��ல இ��த �ைவ� ப����
ெகா��க� ெசா�ேன�. � சரசர� ஏ�, கா� ச��� �ழ ���த. நா�
உ�ைன ����ட ஓ�யா�� உ� ேமல ���ேத�. ெர��ேப��
எ�����க ��யாம, ஒ��த� ைகைய, ஒ��த� ���� எ��ேபா�,
ஏ�தடைவ �������� எ��ேதா�' என� ெசா�� வா����
���தா�.
"ஆமா... � அ�ேபாெத�லா� ������ ���னா, ����
தா�க��யாம தைர�� ���� உ������ேட ஆகாச���ட
����ேய. இ�ப�� அ�ப��தானா?' என ேக�டா�. இ�பெவ�லா�
������ ���றவ�கைள க��� �������� உ��ேவ�'’என
��ைகய� ெசா�ல... இ�வ�� ���� ம���தன�.

����� வ�தன�. மக��� ஹ�வா ெச�� ெகா�� தா� அ�மா.
அ�த ஹ�வாைவ இர� ேநர��� யா���� ெத�யாம�
��ைகய�ட� ெகா��த அவ� ‘��ைகயா... இ� ெந��ல ெச�த�.
உட���� ந�ல�... சா���' எ�� ெகா��தா�. அவ�� ����
சா���டேபா�... ‘��ைகயா உ���ட ம��� ஒ� �ஷய�
ெசா�ல��. நாைள�� காைலல ேதா�ட���� ேபாலாமா?' என
அவ� ேக�க... அவ�� தைலயா��னா�.

ேதா�ட���� வ�த அவ� ஒ� இள�ைய ��ைகய�ட� ெகா���,
'இள���� இ���� �ைவயான �� ேபால, எ� மன���� இ����
�க� ெச��ைய ெசா�ேற�. � �த�� இள�ைய ஓப� ப��.
அத��ற� எ� மன�� இ��பைத நா� ஓப� ப�ேற�' எ�றா�.



இள�ைய ��� ெகா��தா�. அவ� ����� ெகா����தா�.

'பா�பா... � ெசா�லறைத ���ரமா ெசா��. என�� ஏேதா...
எ�னேமா� இ���'

"நா� ெசா�ல�ேபாறைத உ� மனேசாட வ���க. �ஷ ய�ைத
ெசா�ன�ற� ‘இ� நட��மா? நட�காதா?’ எ�பைத� ெசா��' என
தய��� தய�� �ஷய�ைத� ெசா�னா�.

"எ�ைன ெரா�ப க�ட�ப�� அ�பா ப��க ைவ��றா�.
அ�ப��ப�ட ேநர��ல... நா� எ� �ட� ப���ற அ�ய� ����
ைபயைன ல� ப���ேட�'’
"இ��� ஏ� இ�ப� பய�ப�ற? ந�ல ெச��தாேன?'’

"அ�த� ைபயேனாட அ�பா ேகா�� அ��சக�. ப�த�க� த���
ேபா�� காைச ைவ���தா� ���ப� நட��றா�. அ�த மா��
�ைழ��றவாைள அ�பா��� அறேவ ���கா�.’அ� ஒ� ேசா�ேப�
வா��ைக. ந�லா உைழ�� சா��ட��’ எ�ற ெகா�ைக உைடயவ�.
அதனா�தா� ப�ட�ப��� ப�����, �ராம��ல �வசாய�
ப�றா�'’

'பா�பா... இ� அ�யாேவாட ெகா�ைகயா இ��கலா�. அவைர
ச�ம��க ைவ��ற� எ�ேனாட ெபா���' எ�றா� ��ைகய�.

��ைகய� ேப�ைச ம��காத அ�ய�, மக�� காதைல
ஏ���ெகா�டா�. ��சயதா��த� நட�த�. ��மண ேத���
��வான�. வரத�சைணயாக த��ட��ள ஓ�� ��ைட��, ஒ�
ஏ�க� �ல�ைத�� தர ஒ���ெகா�டா� அ�ய�. �ல நா�க� கட�த
�ைல��... ���ப� ெசல��காக வா��ய கட� வ���� ேம� வ��
ேச���... ���, �ல�� ஜ�� ஆன�. இ�த அ������ அ�ய�
மைன� இற��ேபாக... அ�த ேசாக��ேலேய ம�வாரேம அ�ய��
இற��ேபானா�.

அ�ய� மக��� ஒேர ஆ�தலாக ��ைகய� இ��தா�. �ற�ேபா��
�ல��� ஒ� ஓைல�� அைம��, அ�� அவைள த�க ைவ�தா�.

மா���ைள ��டா� சா��� ஒ�வ� அ�� வ�தா�. '��� �ல��
இ��ததா�தா� ெபா�ெண��க ச�ம�� சா�களா�. இ�ேபா...
மா���ைள ��டா��� ச�மத� இ�ைல' எ�றா�.



‘சா�... இ�த �ராம��ல ஒ� ஓ�� ���, ஒ� ஏ�க� �ல�� எ�ன
�ைல ேபா��' என� ேக�டா� ��ைகய�.

'இ�த ���ராம��ல �ைல ேபாற� ெரா�ப�� �ரம�. ஒ�
ேதாராயமா ெசா�ல��னா... 25 ஆ�ர� ேபாகலா�'

'நா� எ�ப�யாவ� ச�பா���, அ�த� ெதாைக�� ப�னா ெகா��
வ�� ச��யமா த�ேற�. ��க கட�� மா��. ெப�ய மன� ப���க'
என கா�� ���� ���ய ��ைகய� ‘பா�பாேவாட க�யாண�
நட�கேல... நா� ெச�ேத ேபா��ேவ�'’என வா���� கதற...

‘��ைகயா... � ம��� ெசா�னப� ஏ�பா� ெச�. அவாைள நா�
பா�����ேற�' என� ெசா������ ேபானா�.
��ைகய� இரெவ�லா� ��காம� ����தா�. அவ�� த�ைத ஒ�
கால��� த�ப�ைட அ���, லாவ� பா� ம�க�ைடேய
�க�ெப�றவ�. ந�ல வ�மான� வ��ெகா����தேபா� ஒ� �ப���
இற����டா�. ��ன வய�� ��ைகய�� அ�த ��ைதைய�
க����தா� ஆனா� அ�ய� ���ப��� பாச��� க���ப��
அைத� ெச�ய��ைல. இ�ேபா� அ�த ெதா�ைல� ெச�� பா�பா��
க�யாண�ைத  நட�த ��ெவ���, த�ைத ����ெச�ற அ�த
த�ப�ைடைய எ��தா�. ஓ�� அ��தா�.



அ�த இ�ய ஓைச ஓயேவ இ�ைல...

ஊ� ஊராக� ெச�� எ��த க��, எ�யாத க�� ேபா���� பா�
ெஜ��தா�. பண� ���த�. 30 ப�� வா�� வ�� மா���ைள
��டா�ட� ெகா��தா�. அவ�க�� ம������ அளேவ இ�ைல.
ஆனா� அ����த ஒ�வ� அ�ஜன� ைபய� வரத�சைண ெகா���
அ�ய� ெபா���� க�யாணமா? ேப�. இ�ப� எ�ேக��
நட�த��ைல'’என �த��கமாக ���க...

'��ைகயா அவ� ெசா�ற�ல எ�ன அ��த�� ேந�� ��யல. அ�
�ட�க���. � ஒ� உத� ெச�ய��. க�யாண��� � கல���க�
�டா�' எ�றா� மா���ைள�� அ�பா.

��ைகய� ச�ம��தா�.
��மண� நைடெப�ற�. ������ ���த��, ெப��� க�க�
��ைகய�� �க� ேத� நாலா�ற�� அைல�த�. ஒ� �ைல��



ஆன�த�க��� ���யவா� �����தா� ��ைகய�. ‘��ைகயா'
என பற��வ�� அவ�� கா�கைள� ப�� அ�தா�.’

இ�வா� கைதைய� ெசா�ன நா� "இத�க��ற� 'எ�ன?’ எ�பைத
�ற� ��� ெச�யலா�'' எ�ேற� �.வா��ட�.

வா���� கைத ���த�. தயா��பாள�� தயாராக இ��தா�.
ஒ�ைத��� அ�ய� த�ப�யாக ைடர�ட� 'ச�கராபரண�'
ேக.��வநா���, ல����� ந��தன�. அவ�க�� மகளாக ���தா
�ஜய�மா�, ��ைகயனாக பா���ப� ந��தன�. அ�தா� 'கா�ைக�
�ற��ேல' பட�.

பட���கான ��ன� இைச ேச��� நட�� ெகா����தேபா�,
எ�ைன த�யாக அைழ�த இைளய ராஜா, 'எ�ன�ேண... உ�க
கைதைய வா� ெசா�னேபா� அ��தமா இ��த�. ஆனா பட� அ�ப�
இ�ைலேய?'' எ�றா�..



எ

ம�னா அ�மாவ�� சி���!
�ேதவ�அ�மாவ��  ேகாப�!

ன� கைத��, �.வா��� இய�க��� உ�வான ‘கா�ைக�
�ற��ேல’ பட���கான ��ன� இைச� ேச���
நட��ெகா����தேபா�, எ�ைன த�யாக அைழ�த

இைளயராஜா "எ�ன�ேண... உ�க கைதைய வா� ெசா�னேபா�
அ��தமா இ��த�. ஆனா பட� அ�ப� இ�ைலேய?'' எ�றா�.
"தயா��பாள��� பண� த���பா�� ேக���ப� ேட�.
அதனாலதா� ெசா�ன மா�� எ��க ��யல ேபால. இ�
ைடர�டேராட தவ� இ�ைல. இ��தா�� இ�த� கைத�� �வ�
இ����ல?'' என� ேக�ேட�.

"ஆமா�' எ�ப�ேபா� தைலயைச�தா� ராஜா.

"ஒ� அ�சா� வ�ஷ� க���, ���� இேத கைதைய எ��ேபா�''
என� ெசா����� வ����ேட�.

ஒ� சாதாரண� கைத �ல ேநர�க�� ந�றாக அைம�� ெப�ய
ெவ��ைய� ெகா����. ஒ� ந�ல கைத ஏேதா ஒ� காரண�தா�
ச�யாக அைமயா�. இ� சகஜமான ஒ��தா�. ஆனா� ந�ல கைத��
எ�ேபா�� ம��� உ��. அதனா�தா� 2013-� 'கா�ைக� �ற��ேல'
கைதைய க�னட��� எ��க ெஜயச�க� எ��ற தயா��பாள�
60ஆ�ர� �பா� ெகா��� ைர�� வா��னா�. �ைர�கைத
அைம����த வா�, அத�காக எ��� எ���� ெகா�ளாம�,
���பண�ைத�� எ��ட� ெகா�����டா�. இ� வா���
ெப��த�ைம.
த�� வா��டனான என� ந���, ெதா�� உற�� ெதாட��தப�ேய
இ���ற�. இ�ேபா� �ட க�னட��� அவ� எ��க�ேபா�� ஒ�
ேப�� கைத�� ஒ��ைழ�� த��வ��ேற�.



ஏ�.எ�.���ேயா�� ர���� '�ரா' பட��� ������ேபா�
ெச���� ெவ�ேய ர��, �னா, �னா�� அ�மா அம���
ேப��ெகா����தன�. அ�ேக ெச�ற எ�ைன வரேவ�ற ர��
ப�க��� இ��த �னா�ட� 'கைலஞான� சா�தா� எ�ைன �த��
�ேராவாக� ேபா�� பட� எ��தவ�’ என ெசா�ல... �னா��,
அவ�� அ�மா�� ஒ� ெமௗன� ���ைப ெவ��ப���ன�.  இ�த�
������� ��னா� இ��த �னா ���த ஒ� �வார�யமான
�ஷய�ைத �ற� ெசா��ேற� என� ெசா�����ேதன�லவா?

�னா��� எ�� வய� இ����. ைடர�ட� எ�.பா�க� ஆ����
�னாைவ அைழ�� வ����தா� அவ�� அ�மா.

�னாைவ� பா��த நா� 'இ�த� �ழ�ைத இ�வள� அழகாக,
ெத��கமாக இ���றாேள... ச�த��ப� அைம��ேபா� �னாைவ நம�
பட��� ந��கைவ�க ேவ���' எ�� ஆைச�ப�ேட�.

அத��ற� எ� ந�ப� �யவ� 'அ���ள ர��கா��' பட�
எ��தேபா� '�னாைவ ந��க ைவ��க�' என வ�����ேன�.
அதைன ஏ��� ெகா�� ந��க ைவ�தா�.

1990 வா���...



நா� ஒ� பட� எ��க ��� ெச�ேத�. அதாவ�...
�டைல�ப�வ��� உ�டா�� இன� ��யாத ஒ��த ஈ���... காத�
எ�� ெசா�ல ��யாத ஒ� காத� கைதைய படமா�க ���
ெச�ேத�. 17 வய� ைபயனாக இ��த எ� மக� ம�க�ட� எ��ற
ஐய�பைன �ேராவாக��, 12 வயதான �னாைவ �ேரா�னாக��
ந��க ைவ�க ��� ெச�ேத�.

�னாைவ அைழ�� வர கா� அ���ேன�. �னா��, அவ��
அ�மா�� வ�தா�க�.

கைதைய� ெசா�ேன�.

"ைடர�ட� யா�?'' என� ேக�டா� �னா�� அ�மா.
"பார�ராஜா'' எ�ேற�.

ஒ���ெகா�டா�க�.

"�னா�� இ�த அழகான ���ல� �க��� அழ��� இைட�சலாக
�னா�� �� ப�க� இர��� ெரா�ப� ெப�தாக இ���. �ைர��
�����ேபா� இ�த� ப�க� ெரா�ப�� ெப�தாக� ெத���, �னா��
அழைக ெக������. ைமலா��� ராதா���ண� சாைல�� ந�ைக
ப��� ������ ப�க��� �த�பர� எ��ற ைகேத��த டா�ட�
இ���றா�. அவ�ட� ேபானா� ெப�ய ப�கைள அக�����,
அழகான ��ய ப�கைள அைம�� ��வா�. நா� ெசா�வ�
உ�க��� ச�யாக�ப�டா� அ�த டா�டைர� ேபா�� பா��க�''
எ�ேற�.

�னா��, அவ�� அ�மா�� �ள��னா�க�.

நா� இ�த காதல�லாத காத� கைத�� 'ெகா��� ��க�' என
ைட��� ைவ�� அ�வலக �ைஜ�� ேபா����ேட�.

�னா�ட� கா��� ெப�வ� ச�ப�தமாக ேப�வத��
ஆள���ேன�.
ஆனா�... �னாைவ� ����ெகா�� அவ�� அ�மா ஆ��ரா
ேபா���டா� என� ேக���ப�ேட�.

ஒ��ல வ�ட�க��... �னா கதாநாய�யாக ந��த ெத����பட�
ெவ�யா� அ�ேக ��ப� �� ஆன�.



�ல வ�ட�க���� ��... ரா��ர�� ‘எ� ராசா�� மன�ேல'
பட�ைத� பா���... �னா�� ந�����, அழ��� அச����ேட�.
�னா�� ��ப�க� அ���ப�களாக மா����தன. அவ�� ����
ேம�� அழகாக இ��த�.

ஆனா�... என� ‘ெகா��� ��க�' பட�தா� �ைஜ�ட�... ப�சாக�
பற����ட�..

�னா�� ��த� அழ��கான ஆேலாசைனைய நா� �னா��
அ�மா�ட� ெசா�னேபா�... அைத ஏ��� ெகா�டன�. அ�த
வைக�� என�� ெரா�ப�� ம���� தா�. ஆனா�... �ேத���
��த� அழ��கான ஆேலாசைனைய நா� �ேத��� அ�மா�ட�
ெசா�� வா��� க���ெகா�ட�தா� ��ச�.

எ�ப�?
ெபா�வாக ��மா பட�க�� வ�� கதாபா��ர�க�
வ�ைம�ப�டதாக இ��தா�, அ�� ந���� ந�ச��ர��� �க�
ெரா�ப அழகாக இ���மானா�, ேம�-அ��� அழைக
�ைற����வா�க�. அேதேபா� �க� �ைறபா�க� இ��தா�
அைத�� ேம�அ��� ச�ெச�வ� கால� காலமாக நட��வ��ற�.
ஆக �ைர�ேக�ற �க ல�சண� ���ய� எ�பதா�தா� இ�ப�யான
ஆேலாசைனகைள நா� ெசா�வ� வழ�க�.

நா� என� �த� தயா��பாக 'ைபர�' பட�ைத ெதாட�க ��ட���
��ன�ப ேதவர�ண�ட�தா� கைதைய� ெசா�ேன�.

"அேட கைலஞான�... கைத ெரா�ப ந�லா இ���. �ேராவா
ெஜ�ச�கைர� ேபா�, த�க�� ேகர�ட�ல �ேத�ைய� ேபா�. �த�ல
�ேத�ேயாட அ�மா��ட இ�த� கைதைய� ெசா��. நா�
ெசா����ேட�� ெசா��'' எ�றா� ேதவ�.

'ச��க�ேண' என� ெசா����� ெவ��� வ�� ேயா��ேத�.

"�ேத� ந��� 'ப�னா� வய��ேல' பட� ெவ�வ�� ��ப�
��டா ஓ�������ேக... இ�ேநர� தயா��பாள�க� �ேத�
��ைட� ��� தவ� இ��பா�கேள... நாம ேபானா� ம��பா�களா?'
எ�ற �ழ�ப� வ����ட�.

'ச�... ேதவர�ண��� இ�லாத ம�யாைதயா... அவ�தாேன த�
ெபயைர� ெசா���க� ெசா�னா�. அ�ப�ேய ெச�ேவா�' என



��ெவ��ேத�.

�ேத��� த�ைதைய என�� ��ேப ெத���. அத னா� அவைர�
ச���� �ஷய�ைத� ெசா�ேன�. அவ� த� மைன��ட� எ�ைன
அ��க�ப��� ைவ�தேதா�, 'ேதவர�யா அ��� வ����கா�' என�
ெசா�����, ஏேதா ேவைலயாக ெவ��� �ள��� ெச�றா�.

�ேத��� அ�மா எ�ைன ந�ல �ைற�� வரேவ��, கா���
ெகா�� வ�� ெகா��தா�க�.

கா� ���த ேஜா�� கைதைய� ெசா�� ���ேத�. அவ�க���
கைத ������ட�. அவ�க� ேக�ட ச�பள�ைத� ெகா��க நா��
ஒ���ெகா�ேட�. எ�ெத�த ேத�க�� �ேத� ந��க வ�வா�
எ�பைத�� எ��ட� எ��� ெகா��தன�.
அ�ேபா� ���� உ�ேள இ��த �ேத�ைய அைழ�தா� அவ��
அ�மா. வ�த�� �ஷய�ைத� ெசா�னா�. என�� ஒ� வண�க�ைத�
ேபா����� க��ைம��� ேநர��� ���� உ�அைற���
ெச����டா� �ேத�.

�ேத��� அழைக� பா��த�� என�� ேதா��ய ஒ�
ஆேலாசைனைய �ேத��� அ�மா�ட� ெசா�ேன�...

"�ேத� ேபால ஒ� அழ� இ�ேபா யா�� இ�ைல. ஆனா...
�ெராைப�� பா����ேபா� (ஒ� ப�கமாக �க�
���������ேபா�) ��� ெகா�ச� �ளமாக �� ��� ேபால
ெத��ற�. இ�ைன�� ��ஞான ���� அைத �ைற��
அழ�ப���ற டா�ட�க� இ��கா�க. அவ�க ��ட ேபா�
பா��கேள�'' எ�ேற�.

அ�வள�தா�... �ேத��� அ�மா��� வ�தேத ேகாப�... க�க�
�வ�� ேகாைவ�பழமாக ஆ���ட�.

"��க எ� ெபா�ைண ந��க ைவ��ற��காக பா��க வ���களா?
இ�ல... ��� டா�டரா வ���களா? இ�ப�� தா� �லேப� வ�த
ேவைலைய �����, த�ைன ெப�ய அ�வா�மா�� �ைன��,
வா��� வ�தைத உள��ெகா�� வா�க. �த�ல இட�ைத
கா�ப���க. ெர�� வ�ஷ���� எ� ெபா�� ��. உ�க
பட���� கா��� இ�ைல. நாேன ேதவர�யா��ட ேப���ேற�''



என� ெசா�����, பட�ெகன எ��� படாெரன கதைவ� சா��
உ�ேள ெச����டா�.

நா� அ������ அ�ப�ேய உைற�� ேபா���ேட�.

�ல வ�ட�க���� �ற�...



எ

மாறிய� �ேதவ� ���!

ன� �த� தயா��பான 'ைபர�'�� த�ைக ேகர�ட��
�ேத�ைய ந��க ைவ�பத�காக� ேபானேபா� "�ரைப��
பா����ேபா� �ேத��� ��� ெப�தாக இ���. அதனா�

ஆபேரஷ� �ல� ச� ப���ெகா�ளலா�'' என நா� ஆேலாசைன
ெசா�னதா� ேகாபமான �ேத��� அ�மா 'எ� ெபா�� ெரா�ப
��. உ�க பட��� ந��க கா��� இ�ைல' என க�ைமயாக� ேப�,
'இட�ைத� கா� ப���க' என� ெசா��, கதைவ படாெரன
சா����� ������ ேபா���டா�.

ெவ���� ���� ேபா�� எ��த ேகா� மா�� ெவ�ேயவ�ேத�நா�.
'தவைள த� வாயா� ெக�� எ�பா�கேள... அ� நா�தா�. ெப�ய
த��� ப���டேம... �ேத� ந��தா� ந�ம பட���� எ�வள�
ெப�ய அ���ட�. ேமாச� ேபா���ேய கைலஞான�. ���
ெசா�வதாக �ைன�� ���ைய வா� தைல�� ேபா�����டாேம...
��கா! இ�ேமலாவ� யா���� ���ெசா�லேவ �டா���ற
���ைய� ெகாட�பா. எ���ேடேய ஆ�ர� �ைறக� இ���.
அ��தவ�க �ைறைய� ெசா�ல நா� யா�?' என �ல��� த��ேத�.

அத�� அ��தநா�தா� ர��ைய �ேராவாக ஒ�ப� த� ெச�ேத�.
���க� �தாைவ த�ைக ேகர�ட�� ந��க ைவ�ேத�. 'ைபர�'
பட���� �ேராவாக ெஜ�ச�கைர��, த�ைகயாக �ேத�ைய��
ேபாட� ெசா�� ேதவர�ண� ெசா�னைத �ல ���ைல காரணமாக
ெச�ய ��ய��ைல. (இ� ப�� நா� ஏ�கனேவ ��வாக�
ெசா������ேற�)

�ல ஆ��க� உ��ேடா�ய�....
ஒ� இ���பட� பா��ேத�. அ�� �ேத�தா� கதாநாய�. ஓப��
��� �ேத�ைய� பா��த�� நா� எ�ைனேய மற����ேட�.



ைவ�த க� வா�காம� �ேத�ைய பா���� ெகா����ேத�.

‘��� நா� �ேத��ட� பா��த �� ��ைக� காேணாேம?
அ�ப�ேய அ����� வா��த த�க� பழ��ைள ேபால ��மா ஜ���
ெஜா���ேத. அழ��ேக அழ� ேச���ேத ��கழ�. இ�ப� அழ�
ேச��த டா�ட� யாேரா... அவ� வா�க! வா�க!' எ�� எ� மன�
வா��� ம���த�.

அ�ைற�� நா�� இைதேயதா�... '�ேத��� ��ைக ம���வ�
�ல� அழ�ப����க�' எ��தா� ெசா�ேன�. �ேத��� அ�மா
அைத ஏ�காம�, அனலா� ெகா��� ேகாப�ப�டாேர...'’என எ��ய
என�� ஔைவ ெசா�ன� �ைன��� வ�த�.

க�லாேன யானா�� ைக�ெபா�� ஒ�� உ�டா��
எ�லா�� ெச�� அ�ேக எ��ெகா�வ�

இ�லாைன இ�லா�� ேவ�டா� -ம���

ஈ�ெற��த தா�� ேவ�டா�

ெச�லா� அவ� வா��ெசா�

-என ஒளைவ ெசா�ன� ேபால ஏைழயா� இ��ததா� எ� வா��ெசா�
அ�� ெச�லாம� ேபா���ட�.

எ� எ�ப� இ��தா�� நா� அழைக ர���� ஒ� கைலஞ�
எ�பைத �ைன�� ெப�ைம�ப��ேற�.
அழகான �ேத� ேம�� அழகா�, ேதவேலாக ர�ைப, ஊ�வ�
எ�பா�கேள... அ�ேபால பா��கேவ��� என ஆைச�ப�ேட�.
இ�� அ�த ஆைச இ�� ��மா �ல� �ைறேவ�ய�. ேம��...
ேம�� அழ� ேதவைதயாக வாழேவ��� எ�� �ேத�ைய, வா�க
வா�கெவ�� வா����ேற�.

1951-52�� இைட�ப�ட கால���...

�.�.க. தைலவ�க�� ஒ�வரான ஏ.�.�.ஆைச�த�� எ��ய
‘வா��ைக வா�வத�ேக' எ��ற நாடக�ைத ம�ைர மாவ�ட���
நட��வ�ேத�.

அ�ேபா�... மைலக� ���த ஒ� �ராம������ எ�க�ச�க நா��க�
எ��ற ஒ�வ� வ�� எ�ைன� ச����, 'எ�க ஊ�ல ��க நாடக�



நட�த��' என� ேக�� ஒ�ப�த� ெச�தா�. அ�த ஊ�� நாடக�
நட��� இட வச�, ந�க�க� த��� வச�ைய �����ேய
அ���வர ����, அ�த ஊ���� ெச�ேற�. அ�த ஊ��� ஒேர
ப�தா�. அ�� ெச�� இற�� ஊ���� நட�� ெச�றேபா�
அ���� தர���ய ச�பவ� ஒ�ைற� பா��ேத�.

��ட�த�ட ஏழ� உயர� ெகா�ட ஒ�வ�, இட� ேதா�� நா���
��பா��ைய ெதா�க��டப�, வல� ைக�� �ளமான ��ச�வா�
���தப� கைட����� வ�தா�. அவ�ட� நா��ேப�க��
வ�தா�க�. ஒ� கைட�� ��றா�. அ����தவ�க� ந�ந���யப�
எ��� ��� ����டா�க�. கைட�� இ��த ெபா��கைள ேநா��
ைக ���னா�. அ�த� ெபா��கைளெய�லா� எ��� ஒ� சா���
ைப�� ேபா�� க���ெகா��தா�க�.

பண� ெகா��க��ைல அவ�. இேதேபால அ��த��த கைடக���
தன�� ேதைவயான ெபா��கைள வா��� ெகா�� ெச�றா�. அவ�
வ�� ெச���வைர கைட��ேய �ச�தமாக இ��த�.

�ர���� ேபான நா�, எ�க�ச�க நா��க�ட� "யா� இ�த ஆ�?
ஏ� எ�லா�� அ�த ஆைள� பா��� இ�ப� ந�ந����
சா�றா�க?'' என� ேக�ேட�.
"எ�லா� �பரமா� ெசா�ேற�. �த�ல எ�க ஊ� அ�ம�
ேகா����� ேபா� ஒ� அ��சைன ப�ணலா�'' என அைழ���
ெச�றா�.

அ�ேபா�... "ேகாபாலா...', 'ஏ� சா�?', 'எ�க ேபாற?', 'ம�மேயா�'
பட� பா��க� ேபாேற�' என �ள�பர� ப���யப� ��மா ேநா���
ெகா����ெகா�� ேபானா�க�.

நா�� இ�ப� ஒ� கால��� ேநா��� ெகா��த �ைன�க�
��ன�ேபால வ�� ேபான�.

"இ�க ��மா ெகா�டைக இ���றதா நா��கேர?'' என� ேக�ேட�.

"ெகா�சநாளா�தா� இ���. நா� நாைள�� ஒ� பட� ேபா�றா�க''
எ�றா�.

ேப��ெகா�ேட ேகா���� வ�ேதா�.
ேத�கா�, பழ� வா���ெகா��, ப�க��� கைட�� � வா��ேன�.



நா��கைர� பா��த ��கைட�கார� 'வா�க நா��கேர' எ��
����டா�.

அவைன எ��ட� அ��க� ெச��ைவ�த நா��க�, "இவேனாட
ேப� பரம�வ�.  உ�வ�த வ�� இவைன எ�லா�� 'ஒ������
பரம�வ�'� ����வா�க. இவ�க பர�பைரேய � க���தா�
வா�றா�க''என ெசா�����, "பரம�வ�... இவ�தா� ந�ம ஊ�ல
நாடக� ேபாட� ேபாறா�. இவேராட ந��ைப ஏ�கனேவ
பா����ேட�. �.எ�.பாைலயா மா�� ந��பா�'' என� ெசா�ல...
பரம�வ� எ�ைன�பா��� "��மா ��மா ந�க� மா�� ஜ���
இ��காேர'' என� ெசா���ெகா����தேபா� 'க��’ எ�� ஒ�
ெப��� �ர� ேக�ட�. ஒ� அழ�ய ெப� ��வ�க��� பாட�
ெசா�� ெகா���� ெகா����தா�.

"இவ ேப� ம�கள�. ஒ������ேயாட ெபா�டா��. அழகான
ெபா�� ம����ல... அ�வான ெபா��� �ட.ந�லா
ப��செபா��... �ேவகமானவ'' என அவைள என��
அ��க�ப���ய நா��க�, அவ�ட� "ம�கள�... ந�ம ஊ�ல ஒ�
ச�க நாடக� நட��ற��காக இவைர� ����� வ����ேக�''
எ�றா�.

"ந�ம ஊ��� த��த மா�� 'ரா� ம�க�மா', 'ேவ� நா��யா�',
'ஜா�� ரா�' மா��யான நாடக�கைள� ேபா�டா ெப�க���
����ண���யா இ����. அ�ப� ஒ� நாடக� ேபா��க''’எ�றா�.
"நா� ஒ��� பா�� க�ெப� நாடக�கார� இ�ல�மா. ��மா�ல
ந��க ஆச�ப�� �.�. ��ன�பா ைவ� பா��� சா�� ேக�ேட�. '�
நாடக��ல ந��� அ�பவ� ெப�� வா'� ெசா�னா�.
அ��காக�தா� இ�வைர��� ப�� நாடக�க� ேபா����ேக�.
��ய ���ர� அவைர� பா���, நாடக ேநா��ைஸெய�லா� கா��
சா�� ேக�க��'' எ�ேற�.



"��க ��மா�ல ந��க ெபா��தமா�தா� இ����க. அ�மைன
ேவ���க�க. ��சயமா ��மா�ல சா�� �ைட���'' எ�றா�.

அ�ம��� அ��சைன ெச�����, எ�க�ச�க நா��க����
ெசா�தமான ஓ�ட�� ேபா� உ�கா��ேதா�.
� வ�த�. �����ெகா�ேட.... "எ�க ஊ� ப�ரகா� ய�ம� ஆ�ர�
வ�ஷ���� �� �ர��ைட ெச�ததா�. ெரா�ப ச����ள ெத�வ�.
வ�ஷா, வ�ஷ� ���ழா�� ப�� நாடக�தா� ேபா�ேவா�. இ�த
�ைறதா� உ�க நாடக� ேபா�ேறா�'' எ�றா� நா��க�.

"அ� ச��க எ�க�ச�க நா��கேர... உ�க ேப� மா��ேய, நா�
இ�ேக வ�த�� எ�க�ச�கமா ஒ� ச�பவ� நட�தேத... அைத�ப���
ெசா���க. அவ� யா�?''

"அவ�ெபய� 'எ����' ெப�யக��ப�.��ெகாைல ப����கா�.
ஆனா... ���� �ல�காம ெச����... அேதா... அ�த மைல��
ந��ப����தா� வா�������கா�. இவைன� ���� ���கஆ�ட�
வ���, ேபா�� �பா��ெம���� ெர�� ��வா இ��பதா�
இவைன எ��� ப�ண��யல. ேபா��கார�க இவ���ட பண�
வா��றா�க�னா பா����க�க. இவேனாட அ�டகாச� தா�காம, ஊ�
ம�க� அ�றாட� ெச��� ெச�� வா�றா�க. ரா����ல பட� பா��க
வ�வா�. எ� ஓ�ட�ல ேவ��யைத சா������� ேபாவா�. இ�த�
கா�ய�ம� தா� இவ��� ஒ� ��� க�ட��'' என நா��க�
ெசா��� ெகா������ேபாேத...

��கைட பரம�வ��� மைன��� அ������ர�...



"எ�ைன� கா�பா���க... எ�ைன� கா�பா���க...''



'எ

சின�மாைவ மி�சிய நிஜ�!

����' ெப�யக��பைன� ப����, அவ�� அ�டகாச�க�
ப���� எ�க�ச�க நா��க� எ��ட� ெசா���

ெகா������ேபாேத...
��கைட பரம�வ��� மைன� ம�கள��� 'எ�ைன� கா�பா���க’
எ��ற அ����� �ர� ேக�ட�.

ம�கள� கதற� கதற... அவைள ேதா�� ���� ேபா���ெகா��
ெச�றா� ெப�யக��ப�.

"ஐயா... எ� மைன�ைய �����க'' என ெப�யக��ப ��
கா�கைள� க���ெகா�� ெக��னா� பரம�வ�. ஓ�� ஒ� உைத
��ட�� உ��ேபா�� வ��ட� க�� ���� ���தா� பரம�வ�.

"ேட� பரம�வ�... ேத���ேபான ப�� மா�� இ���ற உன��
எ���டா ர�ைப மா�� ெபா�டா��? இ�ேம இ�த அழ�
என���தா�டா ெபா�டா��. ��மா��� வ��ேபாெத�லா�
இவைள�பா�� ஏ���தா�டா இ�ப� ஒ� ����� வ�ேத�'' என
ெப�யக��ப� ெசா��� ெகா����க... அவ�� ேதா�� �ட�த
ம�கள� ேதாைள� க���� �த�னா�. உடேன அவ� தைல�� ஓ��
அ��க... அவ� மய��னா�. அவைள ����ெகா�� ெச�றா�.



இ�த� ெகா�ைமைய� பா��த ம�க�... "தாேய ப�ரகா�... இ�த�
ெகா�ைம�� ஒ� ��� க��. அ�வைர��� உ�ைன நா�க
���ட� ேபாற��ைல'’என �ல��� த��தன�. ��மா���ட இ�ப�
ஒ� அராஜக� ��ன� ேவக��� நட�கா�. ெபா� கல��� ேபாேன�
நா�. "எ�காரண� ெகா��� இ�த ஊ�� நாடக� ேபாட��டா�'’
என ��� ெச�ேத�. ஆனா�� 'இ�த அ��ரம���� ஏேத��
��� �ைட�காதா?' எ��ற ேக���ட� எ�க�ச�க நா��க�
���ேலேய த��ேன�.

��ப�� எ��� கானக��� மா���ெகா�ட�ேபால ம�க� அ���
இ��மாக அைல�தா�க�. இர�� நா�களா��� எ�த� தகவ��
�ைட�க��ைல.

��கைட பரம�வ� �ல��� �ல�� ைப��ய� ேபால இ��தா�.
எ�க�ச�க நா��க�� எைதேயா ப� ெகா��தவ� ேபா���க... நா��
��க��� ������தேபா�...

ெப�யக��ப�� ைகயா� �வ�காைள த� ைக�� ஏ�ப�ட
காய���� ம��� ேபாட வ�தவ� எ�க�ச�க நா��க�ட� கத��
கத� அ�தா�.



"�வ�காைள... �த�ல அ��றைத ����. ம�கள���� எ�னா��?''
எ�� ேக�டா�.

த�ைன ஆ�வாச�ப����ெகா�டவ� நட�தைத� ெசா�னா�.
"ம�கள�ைத ெப�யக��ப� பலா�கார� ெச�ய �ய�றா�. ஆனா
ம�கள� இட� ெகா��கல. ம�கள��� ைக, கா�கைள க���
ேபா�டா�. 'இ�பேவ எ� இ�ட� ேபால உ�ைன அ�ப��க
����. ஆனா... பலநாளா நா� உ� அழைக ர���, என���ள
ஊ��ேபான ஆைசக� அைரேவ�கா���தனமா ஆ��ேபா��. �
ச�ம��சா, உன�� எ�லா வச��� ெச��ெகா���, கால� �ரா
உ�ேனாட அ�ைமயா இ��ேப�'� ெசா�னா�.

ஆனா ம�கள� "ேட� அ��ெக�ட நாேய... உ� �ர�த எ���ட
கா�டாத. அ����ன... எ� ெபாண�ைத�தா� ெதாட����'�
ெசா�ல��... ப�ைச ���ைல எ���, ‘சா��'� ெசா�� ரா�சச�
ேபால அ��சா�. பாவ� ம�கள� �ய�ைன��லாம மய��
�������'' என �வ�காைள ெசா��� ெகா������ேபாேத
"ம�கள�... ம�கள�...'' என பரம�வ� �வ��� ���ேமா�
அ�தா�. அவைன� சமாதான�ப���ய நா��க� “"அ��ற�
எ�னா��?'' என ேக�டா�.

ேசா�த�� இ�லாம சா��� ெசா���� ெப�யக��ப�
ப����டா�. ‘கா�யா�தா’ ேபைர�ெசா�� ம�கள� ரா���ெய�லா�
�ல�����������.
ெப�யக��ப� எ�ப�� த�ைம�லதா� ப��பா�. யாைர�� ந��
ப�க��� ப��க ைவ�கமா�டா�. நா�க�லா� �ற�, இ��ற�
�ர��லதா� இ��க��. ஏதாவ� ேதைவ�னா எ���ட எ���
��வா�. அ� ெவ���ற ச�த� ேக�ட��தா� நா�க அவ���ட
ேபாேவா�. நா� ம�கள�� ேமல ப�தாப�ப�டப�ேய ப����ேட�.
���ெவ��ச மா�� ச�த� ேக����. அதனா� நா� எ���
ேபாேன�. 'நா� ���டாம ஏ�டா வ�ேத?'� ேக�����ேட
க��ைய �� எ��சா�. அ� எ� ைகல ப�� சைதைய அ���
எ������. "நா� ���டாம வ�தா... ெகாைல ப���ேவ�'�
���� ��ேட, ெப�யக��பேன ஒ� ��ைகைய எ��� என��
க���ேபா�� ��டா�.



���ச��... ம�கள�ைத வ�� பா��தா�. மய��� �ட����. "�
ச�ம��கேல�னா ப��� �ட�� சாக ேவ��ய�தா�'’ என
எ�ச��தா�. அ�ப எ�க ��ட�� ஆ� ஒ��த� ஒ� 15 வய��
ெபா�ண... ெப�யக��பேனாட கால��� ேபா�டா�. அ�த�
ெபா�� �ர�� �ட�த� பய��ல. அ�த� ெப�ைண ���
அைண������, ம�கள��ட� ‘"உ�ேமல க� வ�ச மா��ேய இவ
ேமல�� க� வ�ேச�. ெகா�ச� ெப�சாக���� பா��ேத�. �
�ைட��றவைர இவைள வ���கலா�� �����வர� ெசா�ேன�''
என� ெசா����� அ�த� ெபா�ேணாட கதறைல ெபா��ப��தாம
������ ேபானா�.

எைதேயா ேயா��ச ம�கள�, எ�ைன� �������. 'அவைன நா�
����ேட�� ����'� ெசா����. "இ�ப நா� அவ���ட�
ேபானா எ�ைன� ெகா��ேபா��வா�'� ெசா�ேன�. உடேன
'ேட�... ெப�யக��பா'� அ� வ���ல��� இ� மா�� க����.
ெப�யக��ப� வ�தா�.

'யா� ெப�த ��ைளையேயா ஏ� இ�ப� நாச� ப�ண� ேபாற?'�
ேக����. "நா���லாத ��ஷன இழ�தவ மகதா�. ஒ�னய
�ைன�����ேட அவ��ட ச�ேதாஷ மா இ��க� ேபாேற�.
அவ��� ைகல பண� ���� அ������ேவ�'� ெசா�னா�.
'எ�னய �ைன������ அவள நாச� ப�ணாத. உ� ���ப� ேபால
எ�னயேவ எ����க. ஆனா நா� ெசா�றப� ெச�ய��'� ம�கள�
ெசா�ல.. 'உடேன ெசா��. ெச�ேற�' எ�றா� ெப�யக��ப�.

"�த�ல அ�த� ��ன�ெபா�ைண ����. நா� உ� ேனாடேவ
வாழ ��ெவ����ேட�. எ� ��ைவ எ� ��ஷ� ேக���ப�டா...
த�ெகாைல ெச����வா�. அவனாலதா� எ� அ�மா வ��
வள��றா. அவ அனாைதயா�� ேபாவா. அதனா� �த�ல எ�
அ�மா��� �வனா�ச� மா�� ஒ� ெதாைக ��. �லைமைய�
ெசா��, நாம ேச��� வா�ற��� அ�மா��ட ஆ� வா��ேவா�. எ�
��ஷைன� பா��� '� ேவற க�யாண� ப���க'� எ����
ெசா�ேற�. இ��ெக�லா� � எ�ப ஏ�பா� ெச�� �����ேயா...
அ�பேவநா� உ�ேனாட ெபா�டா��'� ெசா����. இைத�
ேக�ட�� ெப�யக��ப��� தைலகா� ��யாத ச�ேதாஷ�. "எ���ட
இ��க பண�ைதெய�லா� இ�பேவ உ� அ�மாைவ� பா���
����டலா�... �ற�ப�'�னா�. 'எ� உட�ெப�லா� காயமா இ���.



ஒ� நா� ���� ேபாலா�' என ம�கள� ெசா�ல...  ெப�யக��ப�
பழ�கைள எ��� வ�� ம�கள��ட� ெகா���, சா����
ஓ�ெவ��க� ெசா�னா�. அ�த� ��ன�ெப�ைண�� பா�கா�பா
அ��� வ�சா�. ச�ேதாஷ��� இர�� பா��� சாராய�ைத�
������ ெப�யக��ப� ம�ைடயானா�.

இரவான��... ம�கள� �������� ேநா�ட� பா������ எ�ைன
ஜாைடயாக அைழ�த�.



'எ

வ�ஜ��காக எ�.ஏ.ச�திரேசக�
ப�ட பா�!

����' ெப�யக��ப�, ��கார பரம�வ��� மைன�
ம�கள�ைத ���� ெச�� மைல �� ைவ����தா�. அ��

நட�தைவகைள ெப�யக��ப�� ைகயா� �வ�காைள எ�க�ட�
ெசா���ெகா����தா�.
"ம�கள� ெசா�னைத ந�� உ�சாகமான ெப�ய க��ப� இர��
பா��� சாராய�ைத� ������� ம�ைடயானா�. இரவா���ட�.
���� ���� ேநா�ட� ��ட ம�கள�, ஜாைடயாக எ�ைன
அைழ�த�. '�வ� காைள... நா� உ�ைன எ� உட��ற�பா
�ைன��ேற�... எ�ைன� கா�பா��'� எ� காைல� ���� அ�த�.
எ�னா�� அ�ைகைய அட�க ��யல. 'இ�த� பா���ட இ��� �
த���க நா� எ�ன உத� ேவ��னா�� ெச�ேற�'� ெசா�ேன�.
ெம�வான �ர��... 'நா� ஒ� க�த� எ�த��'� ெசா�ன�.
ேபா��கார�க�� யா�, யா��� எ�வள� பண�
ெகா��க�ப�ட���ற �பர�ைத ஒ� ேநா��� ெப�யக��ப� எ��
ைவ����பா�. அ�த ேநா������ ெர�� தாைள��,
ேபனாைவ�� எ��� ம�கள��ட� ���ேத�. ���ற ேநர���...
அ�த ெவ��ச��� க�த�ைத எ�� எ� ைக�� ெகா���, 'இைத
எ�ப�யாவ� எ� ��ஷ���ட ெகா�����ேண'� ெசா����.
காய���� ம��� ேபாட ைவ��யைர� பா��க� ேபாறதா
ெப�யக��ப���ட ெசா���� வ�ேத�. ேநரமா��... நா�
�ள��ேற�'' என� ெசா�� அ�த� க�த�ைத பரம�வ� ைக��
ெகா������ �ள��னா� �வ�காைள.

ெப�யக��ப� ஒ� ந�ல ஆைடைய அ���ெகா�� வாசைன�
�ர�ய� ���ெகா�டா�. ���ப� ���ப க�ணா��� த� அழைக
ர������, எ����லாத ம�����ட� ம�கள�ைத வ��
பா��தா�. "ம�கள�... � ெசா�னப� உ�க அ�மா���� ேதைவயான



பண�ைத எ��� வ���ேட�. �த�ல நா� ெகா�டைக��
'ேவைல�கா�' ��மா� பட� பா��ேபா�. ஊ� அட��ன ேநரமா
உ�க அ�மாவ� பா�� பண�ைத� ெகா�����, ‘நாம ேச���
வாழ�ேபாறைத� ெசா�� ஆ� வா��ேவா�. உ� ��ஷ���ட �
கறாரா� ேப��' எ�றா�. ம�கள�� தைலயா��னா�.

மைல�����... ��பா��ைய� ச� பா��தப� ெப�ய க��ப�
��ேன இற�� நட�க... ம�கள� �லஅ� �ர��� ��னாேலேய
வ�தா�. ����� மைல�� ஏ�� ெகா�� ��தா� �வ�காைள. ஒ�
���ப��� அவ�க� ச����� ெகா�டன�.

'உன�� அ�மா இ��பதா � எ���ட ெசா�ல �ேய' என
�வ�காைள �����பாக ேக�க... 'இ��தா�தாேன ெசா�ற���' என
க��கமாக ப�� ெசா�னா� ம�கள�.

��ட��டப� ��மா பா������ ெகா�டைகைய ��� ெவ�ேய
வ�தன�. அ�ேபா� இர� ப�� ம�.
'எ�க அ�மாைவ� பா��க� ேபாலாமா?' என ேக�டா� ம�கள�.
தைலயா��னா� ெப�யக��ப�.

ஊ���� நட�தன�. ��ைளயா� ேகா�� வ�த�. "நா� எ�த கா�ய�
ெச�றதா இ��தா�� ��ைளயாைர �������, கா��ைக ேபா�ட
�ற�தா� ெச�ேவ�'’ எ�றா�.

��ட�ப����த ேகா���� ெவ�ேய ��� ��ைளயாைர
வண�����, அவ�டேம கா� வா�� உ��ய�� ேபா�டவ�...
'ேகா�ைல ஒ� ��� ��� வர��. � ��னால��, நா� உன���
��னால�� நட�� ேகா�ைல� ��த��' எ�றா�. ச�ர வ�வ
ேகா��� ��வாச� �வைர� கட��, ப�கவா��� �வைர� கட��,
��ப�க� �வைர கட��... அ��த ப�கவா��� �வைர ெப�யக��ப�
கட�ைக��, �ைல����� ஒ� உ�வ�...

'சத�'எ��ற ச�த� ம���தா� ேக�ட�.

ேகா�� �வ����� �மா� இ�ப�அ� �ர�வைர ��ட� ம���
ஓ�� ச��த�. தைல ம��� த�ேய ேகா�� �வேரார� �ட�த�.

ெவ� ���த க�க�ட� �கெம�லா� ர�த� ெத��க, அ�வா�ட�
�����தா� பரம�வ�. ம�கள� ஓ� வ�தா�... '� ச�யான



ஆ�பைள��றைத ������ ட�யா' என ��ஷைன� க���ெகா��
அ�தா�.

பரம�வ��� உட�ெப��� ெகாைல ெச�த ��ர� கன� ப��
எ��த�. பத�ட�� இ��த�. 'ம�கள�... � க�த��ல ெசா����தப�
ெச���ேட�. அ��� நா� எ�ன ெச�ய��?' என� ேக�டா�.

"இ�ப � ேநரா ேபா�ஸு��� ேபா. அ�த அர�கன எ�
ெபா�டா��தா� ெகா�ல� ெசா�னா�� ெசா��, நா� எ��ன
க�த�ைத�� ��. ‘இ�ேம இ�த ஊ����, ம�கள� மா��
ெபா�பைள�க���� ம�கள� �த��ர� வா��� ெகா����டா��
மா�த��� ேப�... ���ர� ேபா' என அ���ைவ�தா�.

ம�கள� ப�ரகா�ய�ம� ேகா�ைல ேநா�� ஓ�னா�.
'வா மகேள... � ெச�தேத த�ம�. ���ேக ெப�ைம ேத��
த����டா�' என அ�ம�� அச�� ஒ��ப�ேபா� இ��த�
அவ���. ம������, ��க�மாக க��� வ��ேதாட... 'அ�மா...
தாேய' என அர��யப� தைர�� �ர���, தைல�� அ����
'ஓ'ெவ�� கத�னா�.

�ஷயம��� ெப�க� �ல� அ�ேக வ����டன�. ெவ��ேபா��,
மைல�ேபா�� அவைள� பா��தன�.

'ம�கள�... உ�ைன� பா��தா என�� எ�ன ெசா�ற��ேன
ெத�யல�மா. மன� ெரா�ப ேவதைன�ப��. அ�த� பா��பய��ட
ெர�� நாளா இ���ேய... எ�ன பா� ப���னாேனா... ��மா
�டமா�டாேன அ�த� ச�டாள�' என க� கல��னா� ஒ���.

அைத�ேக�ட ம�கள� '� ம����ல... இ� எ� வா�நாெள�லா�
இ�ப� ஒ� ச�ேதக� இ�த ஊ�ல இ�������தா� இ����. நா�
�ைத மா�� �����கமா�ேட�. நா� எ�ேனாட க�ைப
கா�பா�������தா� வ����ேக�. இேதா... இ�த ெத�வ����
ெத���' எ�� ெசா�����... ‘அ�மா' என கத�யப� ேகா��
�ண��� ���தா�. அ�ம�� ��வ� ேச��தா� ம�கள�.

கைல�லக� �ர�மா�க�� த��கர�ற கைலஞ� எ�.ஏ.ச��ரேசக�.
கைத, வசன�, இய�க�, தயா��� என ப��க� ெகா�� பல
ெவ��� பட�கைள� ெகா��தவ�. 'ச�ட� ஒ� இ��டைற' பட�



�ல� "யா�, இ�த �ர��கரமான கைலஞ�?'’ என அைனவைர��
�ய��� ஆ���ய மாெப�� ��தைனயாள�.

எ�.ஏ.ச��ரேசக��, நா�� ஒேர �ைற�� பய�� தா�� அ�வைர
ெந��கமாக பழ�ய��ைல. �ல �க���க�� எ��எ�ேர
ச���தா���ட, ஏேதா கட���� ���ப�ேபால கடவா�� ���ேபா�
ேபா���ேவா�. ஆனா�� 'இவ�ட� ேச��� ெதா�� ெச�ய
ேவ���' எ��ற ஆைச ம��� எ��ட� ��கா���த�.

இ�த மாெப�� கைலஞ��� ஒ� �யாயமான ஆைச வ�த�. அ�...
த� மக� �ஜ�ைய �ேராவா�� அழ� பா��க
ேவ���’எ�ப�தா�. 'இ��ைச மைழ' எ��ற பட�ைத தயா���
ந�ட�ப����த �ைல��... �ஜ�ைய �ேராவா�� 'நாைளய ����'
பட�ைத தயா��� ைகைய� ����ெகா�டா�. அ�சாத ெந�சனாக
இ��த ச��ரேசகைர கால� அ�����ய�. அதனா� ஆ��� �����
ஒ� ��ெவ��தா�.

'நாேம ந� மகைன ைவ�� படெம��பைத�ட, ம�ற
தயா��பாள�கைள��, எ��தாள�கைள�� அ��, எ���
ைவ������ பட�ைத� கா�� ஆேலாசைன ெப�வ�' எ��ற
��ைவ எ��தா�. இ� ���சா��தனமான ���.

அ��... நா� வாடைக�� ேவ� �� ேத� அைல����� ������
����ேன�. ச��ரேசக� எ� ���� உ�கா�����தா�. எ�ைன�
பா��த�� 'வண�கம�ணா’ என எ��� ����டா�.



'எ�ன� ைடர�ட� ச��ரேசகரா?' என அ������, �ய��மா�
அவ��� வண�க� ைவ����� "உ�கா��க சா�... எ�ன சா�..
����...'' எ�ேற�.

"உ�க�ட� ���யமான �ஷய� ெசா�ல வ�ேத�'' எ�றவ�...
�ஜ�ைய ைவ�� பட� எ��தைத��, ந�ட� உ�டானைத��
�பரமாக� ெசா����� "எ� ைபய� ந��ச பட� ஒ�� தயாரா
இ���. அைத ��க பா����� ஆேலாசைன ெசா�ல��.
எ�.பா�க�� பட� பா��க வ�றா�'' எ�றா�.

"உடேன பா���ேற�'' எ�ேற�.

ஏ�பா�கைள� ெச�வதாக� ெசா������ ேபானா�.
அத�ப� நா��, என� �த� தயா��பான 'ைபர�'�� நா�
ைடர�டராக அ��க�ப���ய பா�க�� பட� பா��ேதா�. அ�த�
பட���� ைட��� ‘ேதவா' எ�� �ைன��ேற�. பட� பா���
���த�� �ைற �ைறகைள� ெசா�ேன�. ச��ரேசக�
ஏ���ெகா�டா�.

ெதாட��� பட�கைள� தயா��� வ�த பா�க�, �ேரா�க��
கா��� �ைட�காத� உ���ட காரண�களா� பட� தயா��காம�
இ��த ேநரம�.

பட� ���த�� எ�ைன� த�யாக அைழ�த பா�க�,  "இ�த�
ைபய� ந�லா�தாேன ந�����கா�. இ�த� ைபயைனேய வ�� நா�
பட� ஆர���கலாமா?'' என� ேக�டா�.

"அ�ைமயான ேயாசைன. இைதேய நா�� �ைன�ேச�. ஆனா ��க
��������க பா�க�. இ� ச�ப�தமா நாம ச��ரேசகைர, அவேராட
ஆ��ல ச����� ேபசலா�'' எ�ேற�. அத�ப� ச�����
ேப�ேனா�.

�ஜ�, ச��ரேசக�, பா�க�... �வ���� பய��ள லாப� த�த எ�
கைத. ஆனா� எ�ைன ம��� அ�ேபா என ��ட கைத!



"�

பட� ெவ�றி! நா� அ�ேபா!

ஜ�ைய ைவ�� நா� பட� தயா��கலா�� �ைன��ேற�.
��க எ�ன ெசா���க?'' என எ�.பா�க� ேக�டா�.

"அ�ைமயான ேயாசைன. அைத�தா� நா�� �ைன�ேத�. ��க
��������க. நா� எ�.ஏ.ச��ரேசகைர அவ�� ஆ��� ச����,
இ� ச�ப�தமா ேபசலா�'' எ�ேற�.

அத�ப� ச���ேதா�.

ச��ரேசக� � வரவைழ��� ெகா��தா�.

"சா�... �ஜ�ைய வ�� பட� எ��க பா�க� ����றா�'' எ�ேற�.
"தாராளமா''

"�ஜ� கா��� எ�ேபா �ைட���?''

"இேதா... இ�பேவ த�ேற�'' எ�றப� அ��த��த மாத�க��
ேத�கைள எ��� ெகா��தா�.

ைடர�ஸ� ப��வத�கான ச��ரேசக�� ச�பள�ைத��, �ஜ���
ச�பள�ைத�� நாேன ேப� ���ேத�. இதனா� பா�க��� ெரா�ப
ச�ேதாஷ�.

"உடேன பட� ப�ற��� ஒ� கைத�� இ���. எ� மைன�
ேஷாபா ெசா�ன ஒ� வ�� கைத அ�'' எ�� ெசா�னா� ச��ரேசக�.

"��க ெசா�ன �ல�கைதைய �����டா எ�� ���க நாளா��.
நா� ஒ� ���கைத வ����ேக�'' எ�� ெசா�� '���'
கைதைய ��ைமயாக� ெசா�ேன�.
"ேஷாபாேவாட �ல�கைதைய�� உ�க கைத�� ேச��� எ���
ெகா��க. ேஷாபா�� ேபனாைவ��, உ�கேளாட ேபனாைவ��
ேச����ெகா�ளலா�'' எ�றா� ச��ரேசக�.



அதாவ�... 'ேஷாபா��, கைலஞான�� இைண�� எ��ய கைத' என
ைட���� ேபாடலா� எ�பைத�தா� அ�ப�� ெசா�னா�.

'ேப� �ட�க���... ேசா� ���ய�. பண� �ைட�தா� ந�ல�' என
மன���� �ைன���ெகா�ட நா�... "அ�ப�ெய�லா� எ���?
ேஷாபா எ� த�ைக மா��. இ�த� கைத அவ�ைடய கைதயாகேவ
இ��க���'' என மன���வமாக ஒ���ெகா�ேட�.

ச��ரேசக�� உத�யாள�க� சபா, ெர�கநாத� ஆ�ய இ�வ�ட��
'���' கைதைய �மா� இர�� ம�ேநர� ��ைமயாக�
ெசா�ேன�. அவ�க� அைத ேட� ��கா�ட�� ப��
ெச��ெகா�டா�க�.

நா� ெசா�ன கைதைய அ�ப�ேய நா�ப� நா�க�� படமாக எ���
ெவ���டா� ச��ரேசக�.
பட� ெவ��.

�ஜ�, ச��ரேசக�, பா�க� ஆ�ய �வ���� பய��ள லாப�
'���' பட�தா�. ஆனா� இ�த பட���காக அ��பா�ப�ட
எ�ைன அ�ேபா என �����டா�க�.

'கைலஞான���� எ�ன �ைற? ��ப� �டா� ர�� அவ���
அ�� அ��� ெகா���றாேர' எ�ற எ�ண�. அ�ம����ைல...
'கைலஞான���� பா�க� பண� ெகா��பா�' என ச��ரேசக��,
"கைலஞான���� ச��ரேசக� பண� ெகா��பா�'’ என பா�க��
ெம�தனமாக இ�����டன�. ஆகெமா�த��� நா� ெர���
ெக�டவனாக� ேபா���ேட�.

எ��ட��� �டாத �ண� ஒ�� உ��. தய� தா�ச�ய� பா����
பா��� கா�ய��� ேகா�ைட �����ேவ�. இ�த� ���
எ�ைன���� ேபாக ��ைலேய...

'���' பட��� ெத��� ட��� ைர�� 35 ல�ச �பா�வைர
��றதாக� ேக���ப�ேட�. அ�ேபாதாவ�... "இ�த� பட� உ�வாக
���காரண� கைலஞான�தாேன... அவேராட உைழ�����, அவேராட
கைத��� �யாயமா ஒ� ெதாைக ெகா��கலாேம'’ என பா�க�
�ைன�க��ைல.

பா�கைர'ைபர�'பட����ல�நா�தா� ைடர�டராக
அ��க�ப���ேன�. அவ��� ஏ�ப�ட க�ட ந�ட�க�ெல�லா�



ப�ெக���, �ர�சைனகைள� ���� ைவ�ேத�. அவ�� ���ப
�க���க���� உ��ைணயாக ��ேற�. பா�க�� ��தமக�
பாலா��ர�����, ��யத������ தா�மாமனாக ���
��மண�ைத நட�� ைவ�ேத�. அவ�� மக� ஜான���யா����,
ஆன�� மகாராஜா���� தைலைம தா�� ��மண�ைத �ற�பாக
நட��ைவ�ேத�.

2013-� பா�க� காலமானேபா�... எ� கடைமைய� ெச�ேத�. இ���
அ�த� ���ப���� எ�னாலான உத�கைள� ெச�ேவ�. காரண�...
எ�னா� ைடர�ட� எ�� அ��க�ப��� ைவ�க�ப�டவ�� ���ப�
அ�. அவ�க�� நல�தாேன ���ய�.

��ெர��... என�� உட�நல� �ைற� ஏ�ப�ட�. ம���வமைன��
ேச��க�ப��... எ� ச���� ேம� பண� ெசலவா���ட�. ேவ�
வ�ேய ெத�யாதேபா� �ைன��� வ�தா� அ���த�� ச��ரேசக�.
அவ��� ஒ� க�த� எ��ேன�.

"உ�க��� எ� உத� ேதைவ எ�றேபா�... எ� �� ேத�வ��...
உ�க� பட�க� ேதா����றைத��, அதனா� கட� ஏ�ப�டைத��
ெசா��யேதா�, �ஜ�ைய ைவ�� எ��� ைவ������ பட�ைத�



பா��� அ��ராய� ெசா�ல� ெசா���க�. அத�ப� பட�ைத�
பா��� �ைற�ைறகைள� ெசா�னேதா�, �ஜ�ைய ைவ�� பட�
எ��க பா�கைர ஏ�பா� ெச�த�ட�, எ� ���கைதைய��,
உ�க�� ஒ�வ� �ல�கைத�� �யாக� ெச��, ��க�
ெசா�னைதெய�லா� ேக�ேட�. ஏ�? ச��ரேசக� எ��ற கைலஞ�
�றைர�� த�ைன�ேபா� ேந���� ஒ� ெதா�லா� எ�பதா�.
அ�ப��ப�ட ��க� எ� உைழ�ைப� க��ெகா�ளாம�
இ��கலாமா?' எ��ற அ��த�பட க�த� எ��, ‘என� ம���வ�
ெசல�க��காக ஒ� ல�ச �பா� ெகா��� உத��க�' என� ேக���
எ��ேன�.

க�த� க�ட ம�நா�... 50ஆ�ர� �பா� ெகா��த���னா�.

நா� ேக�ட�� �� 50 ஆ�ர�ைத நா� எ�ேபா� ேவ��மானா��
ேக�டா� அவ� ெகா��பா� எ�ப� ேவ� �ஷய�.

ச��ரேசக� எ�ேபா�� எ�ைன 'அ�ண�' எ��தா� அைழ�பா�.
"அ�த அ�ணைன அ��யேபா� ந�ல கைதைய� ெகா���
உத�னா�. அவ��� ஒ� உத� ெச�'’ என �ஜ��ட� ச��ரேசக�
எ����ெசா�னா� �ஜ� ப��கா�ட ம�����வாரா எ�ன?
எ� எ�ப� இ��தா�� ச��ரேசக� எ�ைன எ�ேபா� ‘அ�ண�’
எ�� அைழ�தாேரா... அ���த� இ��வைர, அவைர எ�
த��யாகேவ இதய��� ைவ��, அகலாத அ�� ெச��� வ��ேற�.
தயா��பாள� ச�க� ேத�த���ட ச��ரேசக� எ�ன ெசா�னாேரா...
அைத�தா� ெச�ேத�. ேம�� �ஜ�ைய எ�க� ����
��ைளயாகேவ �ைன��, ��த� ப�� ைவ�����ேற�. இ�
ெவ�� �க���ய�ல.

நா� ெதாட��� பட� எ����ெகா����த ேநர�.

1982 ஜனவ���, �ஜயகா��ைத ைவ�� ஒ� பட� எ��க
���ெச��, அவ�� ந�ப� இ�ரா�� ரா��தைர� ச���� என�
ேநா�க�ைத� ெசா�ேன�.

"அ�ேண... நாைள�ேக ��ைய, உ�கைள வ�� பா��க�
ெசா�ேற�'' எ�றா�.

அத�ப�ேய �ஜயகா�� எ�ைன வ�� பா��தா�. அ�த� ச�����
இ�வ���� ஒ� அலா� ம����தா�. காரண�... ம�வாசைன.



"த��... இர�� �ேரா ச�ெஜ�� ைவ�� பட� எ��க���ேக�.
அ�� ந�ப�ஒ� �ேராவாக ��க ந��க��'' எ�ேற�.

"அ�ேண... இ�ப நா� ெர�� பட�க�ல 'ேசாேலா' �ேராவா... (த�
கதாநாயகனாக) ந���ேற�. ��க�� ேசாேலா �ேரா ச�ெஜ����
எ�ைன ந��க ைவ�க�ேண'' எ�� உ�ைம� �ரைல உர�க
எ���னா�.

�ஜயகா�� ெசா�ன�� இ��த �யாய�ைத உண���... "அ�ப�ேய
ெச���கலா� த��. நா� கைதைய ெர� ப�ேற�'' எ�ேற�.

ஆனா�...



"அ

வான�ைத� ேபால மன�!

�ேண... இ�ேபா நா� ேசாேலா �ேராவா ெர�� பட�க�ல
ந���ேற�. அதனா� ேசாேலா �ேரா ச�ெஜ��ல பட�

எ��க. நா� ந���ேற�'' எ�றா� �ஜயகா��.
நா�� அவ�� ���ப���� ச�ம��ேத�.

ஆனா�... ச�த��ப ���ைல அைமயாததா� எ� ���ப�
�ைறேவற��ைல. ஆனா�� �ஜயகா���� 'ேச�ப� ஐ.�.எ�.',
'ேகா�� காைள', 'ெசா�க�த�க�', 'வான�ைத� ேபால' ஆ�ய நா��
பட�க��� நா� �ைர�கைத ஒ��ைழ�� ெச�����ேற�.

'ேகா��காைள' பட�ைத எ� அ���த�� க�ைக அமர�
இய��னா�. அவ� இய��ய ‘"��னவ�', 'அ�ைத மக� ர��னேம'
பட�க��� எ� ��தைன ��க� உ�ளன.

'ேகா��காைள'�� நா� ெசா�ன கா��க�� ஒ�ைற ம��� ெசா�ல
�����ேற�.
"கைத�ப� �ஜயகா�� ஒ� அனாைத. ��வய� �தேல த�
வா��ைகைய ேகா���� ஊ�ய� ெச�யேவ அ��ப��� வ�வா�.
ேகா�� ெசா�ைத ெகா�ைளய���� ��பைல எ����� ேபாரா�,
அவ�கைள� த���பா�. இ�த� ேகா��� இ�� அற�ைலய��ைற
அ�கா�யாக வ�� �ஜாதா, �ஜயகா���� ேந�ைமைய� பாரா��
ஆதர� ெகா��� வ�வா�. ேந�ைமயான அ�கா�யான �ஜாதா���
அர�� ப�கபலமாக இ���ற�. �ஜாதா��� ஒ� மக�. ப�வ
ம�ைகயான அவ� ஒ� ஊைம. இதனா� அவ��� வர�
�ைட�ப�� தட�க� ஏ�ப�� வ��ற�. இதனா� மன�கவைல��
இ���� �ஜாதா�ட� "உ�க ெபா�� �ன�� ேகா��
�ைஜ��ேபா� ஆலயம�ைய அ��க���. அ�த ஓைச இைறவ�,
இைற��� ெச�க���� ேபா� ஒ��க ஒ��க... ஒ�நா�



ெத�வ��� க�ைணயா� ேப�� வ�����'’என �ஜயகா�� ஆ�த�
ெசா�வா�.

அேதேபால அ�த� ெப��� அ�றாட� ஆலயம� எ���,
இைறவைன வ�ப�� வ�வா�.

ஒ�நா� அ�த�ெப� இர�� �சா��� ������ ேபா�����
����ைக�� ேகா��மா�கைள ெகா�ைளய�க� கட��� ெச�வைத�
பா��� ���றா�.

'ேட�... அ�கா�ய�மா மக ந�ைம அைடயாள� பா����டா. இவைள�
கட��� ெகா��ேபா� ெகா��� ேபா��ர��' என� ெசா��
�ர�த... அ�த இ���� அ������ ஓ� ேகா����� �ைழ��,
ஊ� ம�கைள வரவைழ��� �தமாக ேகா�� ம�ைய பலமாக
அ��க ஆர������வா�. ெகா�ைளய�க� உ�ேள �ைழ��
இவைள ெந��க... இ��� பலமாக த� ச��ையெய�லா� �ர��
ம�ைய ஓ��... ஓ�� அ��பா�. �ஜயகா��, �ஜாதா ம��� ஊ�
ம�க� பத�ட��ட� ேகா���� வ�வா�க�.

இவ� ம�ைய அ���� ேவக�ைத தா��� ���க ��யாம�,
�ரமா�ட ம��� ெப�ய நா� அ��� இவ�� தைல�� �ழ...
வ� ெபா��காம� இவ� ‘அ�மா... அ�மா...’ என அலற, அவ���



ேப�� வ����டைத��, அ�ம� அ��பா��பைத��,
�ஜயகா����, �ஜாதா�� இவ� ேப�வைத� பா���
ஆன�த�க��� ��வைத�� மா�� மா��� கா�டேவ���''’ என
கா��ைய க�ைக அமர�ட� ெசா�ேன�.

நா� ெசா�ன��, எ��� அளவ�ற ப�� ைவ������ த��
க�ைகஅமர� ஒ� ந�ல ெதாைக ெகா��� எ�ைன� பாரா��னா�.
இைத நா� எ��ேம மற�கமா�ேட�. அ��ட� அ�த� கா��ைய
அ��தமாக எ���, பா��பவ�க� ஆன�த�க��� ���ப�
ெச�தா�.

என� '��ய ேதாரண�க�' பட��� க�ைக அமர� எ��ய
‘���த�கர மா�ய�மா' பாட� இ��� ���ழா� க�� ெத��கமாக
ஒ����ெகா����ப� ����ட� த�க�.

’��ைம��� ��ைம ேச��தவ� இய��ந� ��ரம�. ேம�� ேம��
ெவ���பட�கைள� ெகா���, ந�ைம �ய��� உ���ேக அைழ���
ெச�றவ�.
�ஜயகா�� ந��க, ஆ�க� ��� ர��ச��ர� தயா����
'வான�ைத� ேபால' பட� எ��பத�காக கைத �வாத�
நட���ெகா����தா� ��ரம�.

கைத �வாத��� ஒ� க�ட���� ேம� கைத நகராம� ேத�க �ைல
ஏ�ப�����ற�. அ�ேபா�... த� உத�யாள� ர�ச�க�ட� 'உன���
ெத��த �றைமயான ��மா ைர�ட� யாராவ� இ��தா�, அவ�ட�
ந� கைதைய� ெசா�� ஆேலாசைன ேக�கலாேம' என�
ெசா������றா� ��ரம�.

"சா�... நா� பா�யரா�ட� உத�யாளராக இ��தேபா� கைலஞான�
சா�ட� பழ����ேக�. எ�த� கைதைய� ெசா�னா��, அத���
த��தா�ேபால ��கைள மளமள� ெசா��வா� கைலஞான�.
ேவ��மானா� அவைர அைழ������ வர��மா?'' என�
ேக�டாரா�.

"நா�� அவைர�ப�� ேக���ப����ேக�. உடேன காைர
எ�������� ேபா� நா� அைழ���� வர� ெசா�னதா� ெசா��
���வா'' என� ெசா������றா� ��ரம�.

எ� ����� வ�� �ஷய�ைத� ெசா�னா� ர�ச�க�.



நா� எ�ேபா�� �ைன��� பாரா��� இய��ந�க�� ��ரம��
ஒ�வ�.’அவ� அைழ���ேபா� 'ேயா��க ேநர��ைல, உடேன
�ற�ப�' என �ற�ப�ேட�.

ஆ�க� ஃ���� அ�வலக��� ��ரமைன� ச���ேத�.

ம����ேயா� வரேவ�றவ�, த� ���னைர ெவ�ேய இ��க�
ெசா�����, எ��ட� அ�ண� -த��க� கைத ஒ�ைற�
ெசா�னா�.

"எ�ன த��? ‘��வச�த�’ மா�� ஒ� ��ைமயான கைதைய�
ெசா����க� எ��பா��� வ�ேத�. பைழயபா� கைதைய�
ெசா���கேள...'' எ�ேற�.
"இ�ல சா�... தயா��பாள� ர� சா��� இ�த� கைத ெரா�ப��
����� ேபா��. அதனா� ஒ� ெப�ய ெதாைகைய எ��ட�
ெகா�����டா�. நா�� இ�த� கைதையேய ெச�ய��� ���
ப���ேட�. கைத�� ஒ� ேத�க� ஏ�ப�����. அதனா�தா�
உ�கைள� ���வர� ெசா�ேன�'' எ�றா�.

"கைதேம� அ�ப� ஒ� ந���ைக��, ைத�ய�� இ��தா ��சய�
இ� ெஜ����. இேத மா��யான அ�ண�-த��க� கைத
அ�ச��ட� ஏ�கனேவ ெர�� பட�க� வ�����. 'பராச��' பட�
ெவ�யான சமய� வ�த பட� '�லெத�வ�.' அ�� சக�ரநாம�தா�
அ�ண�. அ���, அ�ணனாக ெர�காரா� ந��� 'அ���
சேகாதர�க�' பட� வ�த�. இ�த ெர�� பட�கேளாட �.�.��
மா��ெக��� �ைட���. ெர�ைட�� வா��� ேபா��� பா��க.
அ�த பட�கா��க�ல��� உ�க��� ேவ� பல க�பைனக�
உதயமா��. ஏக�ப�ட ந�ல ��க� �ைட���'' எ�ேற�.

'பா���ேற�’ எ�ப�ேபால தைலைய ெம�ல அைச�தா�.

நா� �ைடெப�� வ��ேபா� க�ணா� அைற�� உ�கா�����த
ஆ�க� ர��ச��ர� எ�ைன� பா��தா�. அவ� என��
பழ�க��லாததா� பா����, பா��காத� ேபா� வ����ேட�.

ம�நா� மாைல... எ� ����� ர�ச�க� வ�தா�. "சா�.. ��க
ெசா�ன� ேபால ெர�� பட�க�� �.�.ைய�� பா�����டா�.
அதனா� ேத�����த கைத �� ������ட�. மளமள� ைடர�ட�
எ�த ஆர�����டா�. உ�க��� ந�� ெசா�ல� ெசா�� இ�த



ெச�ைக உ�க�ட� ெகா��க� ெசா�னா�. பட� ���ச��
கைலஞான� சா��� பட� ேபா��� கா��ேவா�’� ைடர�ட�
ெசா�����கா�'' என� ெசா����� �ள��னா�.

ஐயா�ர� �பா� ெதாைக�கான ெச� அ�.

ம�நா�... எ� ����� ஒ� கா� வ�த�.

" 'ஆ�க�' ர��ச��ர� சா� உ�கைள அைழ��வர� ெசா�னா�'’
என வ�தவ� ெசா�னா�.
நா� அவைர� ச���ேத�.

அவ�� ம������ அளேவ இ�ைல.

"கைலஞான� அ�ேண... ��க வ��ேபானைத க�ணா� வ�யா
பா��������தா� இ��ேத�. ��க வ����� ேபான ம�நாேள...
கைத �ரமாதமா வ�����. 'ஆ����� கா��� வா�� ����ைக
ஆர����டலா�'� ��ரம� ெசா�னா�. ெகா�ச நாளாேவ கைத
ேத�க��� இ��த�. ‘இ� ச�யா வ�மா? வராதா?’� ச�ேதக�
என��. ஆனா...��கவ�� ேபான�� ‘கைத ஓ.ேக.� ��ரம�
ெசா���டாேர. ��க எ�ன ெசா���க� என��� ெத�யா�. ஆனா�
��ரமேனாட �����ைப� பா��தா... ��க ஏேதா ஆேலாசைன��,
ஒ��ைழ��� த����க��. எ�வா இ��தா எ�ன... 'இேதா
எ�ேனாட அ��� ப��' என� ெசா�� 25 ஆ�ர� �பா� ெகா��தா�
ர��ச��ர�.

இைத நா� எ��பா��கேவ இ�ைல.

'வான�ைத� ேபால' ெவ�யா� �க�ெப�� ெவ�� ெப�ற�.

எ� ����� ���� கா� அ���னா� ர��ச��ர�. ேபா��
ச���ேத�. 'இைத வா���க�க�ேண' என 25 ஆ�ர� �பா�
ெகா��தா�.
அ������ நா�க� இ��வைர சேகாதர�களாகேவ பழ�வ��ேறா�.
த� வள��� ���� ஒ�� மைற ��லாம� எ��ட�
ெசா������றா� ர�.

"பா�யரா� ைகவ�ண��� ��க �ட இ��� ஒ� பட� எ����
ெகா��க'' என ேக�டா�. இ�வ���� பாலமாக இ��� 'பா�ஜாத�'
பட�ைத ����� ெகா��ேத�. ‘கா�வா�' எ��ற எ� கைதைய



�.வா� இய�க��� படமா�க ��வ�தா� ர�. ஆனா� அ�த� சமய�
�.வா�, ேகரளா�� இ��ததா� அ�த� பட���ட� த���ேபான�.
�ற� அ�ப�ேய ஆர�ப க�ட��ேலேய ������ட�. இ�����
நா� எ�ேபா� ச���தா��, ஏேதா ஒ� ெதாைகைய என��
அ��னா� ெகா��பா�. அ�ப��ப�ட ந�ல உ�ள�, இ��
'�யாபார��� அகல� கா� ைவ�ததா� ந�ட����
ஆளா���டாேர...' எ��ற கவைல என��.

ஆ�க� ர��ச��ர� ���� சாதைன பைட�பா� எ��
ந���ைக�ட� இ���ேற� நா�.

ேக.எ�.ர���மா�டனான என� அ�பவ�.
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 ஏவ�.எ�.+ ரவ���மா� + நா�!

993-ஆ� ஆ��... தயா��பாள� ஆ�.�. ெசௗ����
�தாபன���� ெதாட��� இர�� ெவ��� பட�கைள� த�த
ைடர�ட� ேக.எ�. ர���மாைர ைவ�� ஒ� பட� தயா��க

��� ெச�ேத�. எ���� �� ஒ��� அவைர ச���க� ேபானேபா�
எ�ைன� பா��த�� 'எ�ன சா�, எ�ைனயா பா��க வ���க?
ெசா��ய���னா� நாேன வ����ேபேன?'' எ�றா�.
"எ� ஆ���� வா�க. அ�ேக ெச�� ேப�ேவா�'' எ�ேற�.

அத�ப�ேய வ�தா�.

"ர���மா�... உ�கைள ைவ�� ஒ� பட� எ��க����ேற�. உ�க�
வச� எ�ப�?'' .

"சா�... ��க ெசா���க, எ�ேபா� ேவ��மானா�� பட� எ����
ெகா���ேற�''
"எ�ன ச�பள� எ��பா�����க?''

"��க� ெகா��தைத வா���ெகா��ேற�''

"ந�ல�. ம�ற �பர�கைள நாைள காைல�� ேப� ���ேபா�''
எ�ேற�.

ம�����ட� �ைடெப��� ெச�றா� ர���மா�. அவ�� ப���
க��� எ�ைன �க�� கவ��த�.

ம�நா� காைல... ஏ�.எ�. ���ேயா�� இ��� ேபா� வ�த�.

"கைலஞான� சா�... உ�க�ட� ஏ�.எ�. சரவண� சா�
ேபசேவ��மா�''
"உடேன ைல� ெகா��க�''

"ஹேலா... நா� சரவண� ேப�ேற�''



"வண�க� சா�...''

"வண�க�. ஒ� கைத ேதைவ�ப��. எ�ேபா உ�கைள நா� ச���க
ேவ���?'' என ேக�டா� சரவண�.

என�� இ�ப அ����. "எ�ன சா� இ�... இ�பேவ நா� உ�கைள
வ�� பா���ேற�. இேதா �ற�ப�� ��ேட�'' எ�� ெசா�����
எ� காைர நாேன ஓ���ெகா�� ெச�ேற�.

அ�ேபா� எ� �ைன�க� ��ேனா��� ெச�றன.

1953, எ� ஒ����ட சேகாதர� க� ேக.�.காமா�� ��தர� 'பராச��'
�சா�யாக ந��� �க�ெப����த ேநர���... அவைர� பா��பத�காக
ஏ�.எ�. ���ேயா��� நா� ெச�றேபா� வா��ேம� எ�ைன
உ�ேள �ட��ைல. நா�  க��� சேகாதர� எ�பைத
ெசா�ன�ற�... க� ெர�லராக வ�� ெச��� ஒ� ெப���கைடைய�
������ அ�ேக �சா����ெகா�ள� ெசா�னா� வா��ேம�.
(இ�ப�� நா� ஏ�கனேவ ��வாக எ������ேற�.)

இ�� 1993-� ஏ�.எ�. அ�ப� சரவண� அவ�கேள எ��ட� கைத
ேக�� அைழ��றா� எ�றா� இைத�ட எ� �ற��� ேவ� எ�ன
பா��ய� ேவ���... எ�ற    ம����� ெப���� கா� ஓட��ைல.
�மான� ேபா� பற�த�.

வண��ய கர�க�ட� சரவணைன ச���ேத�. "சா� வண�க�''

"வா�க கைலஞான�. உ�கா��க'' என வரேவ�றவ�, "கைலஞான�...
'ச�சார� அ� ��சார�' ேபா� ஒ� ப�ெஜ� பட� எ��க��.



அத��� த��தா�ேபால ஒ� கைத ேதைவ'' எ�� ெசா���ெகா�ேட
அலார� அ��தா�. � வ�த�.

நா�  � �����ெகா����தேபாேத... சரவண�� த��
பால��ரம�ய��, 'எஜமா�' பட ��வா� நாகராஜாராஜா�� அ��
வ�� உ�கா��தன�. அவ�க���� வண�க�  ெச������, என�ேக
உ�ய பா��� த��� தட�க��� ஒ� கைதைய� ெசா��
���ேத�.

சரவண�, த� த��ைய� பா��தா�. நாகராஜராஜா ைவ�� பா��தா�.
அவ�க� 'ஓ.ேக'. எ�� ��மன�ட� ெசா�ன��, "இத�� யாைர
ைடர�டராக�  ேபாடலா�'' எ�றா� சரவண�.

"ேக.எ�.ர���மாைர� ேபாடலா�. ச�ப��� ஆ�.�.ெசௗ����
இர�� பட�க� இய��, ந�லேப� ெப�����றா�'' எ�ேற�.
"நாைள�� அவைர ஏ�பா� ெச��ேற�'' எ�றா�.

"நாேன அைழ�� வ��ேற�'' எ�� ெசா������ �ற�ப�ேட�.

ம�நா�. ேக.எ�.ர���மாைர எ� அ�வலக���� அைழ��வர�
ெச�ேத�. "ர�... உ�க��� ஒ� ெப�ய இட��� வா���
ஏ�ப�������ேற�. ேந�� ஏ�.எ�. சரவண� சா�ட� ஒ� கைத
ெசா�ேன�. ஓ.ேக. ஆ���ட�. ைடர�ஸ� ெச�ய உ�கைள �பா��
ெச�ேத�. அவ�� ஓ.ேக. ெசா����டா�. இ� உ�க��� �ைட�த
�க�ெப�ய அ���ட�. ��க� 50நா� பட� எ���� ெகா��தா��,
�ள�பர� �ல� அைத100 நா� படமாக ந�றாக ஓடைவ�பா�க�
ஏ�.எ�. ��வன�தா�. அ��ட� ��க� ஏ�.எ�. ைடர�ட� எ��
ேப�ெப����டா�... அ�த� ெப�ைம உ�க��� ��த� �கைழ�
ேச����'' என �ஷய�ைத� ெசா����� சரவண�ட� ெசா�ன
கைதைய, ர���மா�ட�� ெசா�ேன�. அ��ட� 'இ� ப�ெஜ�
பட�' எ��ற �பர�ைத�� வ������ ெசா�ேன�. 

"சா�... எ�ைனெவ�� ��க படெம��க�தாேன ேப���க?'' எ�றா�
ர���மா�.

"அ�தா� உ�ைம. ஆனாஎ��பாராத�தமாஏ�.எ�.ல  இ���
அைழ�� வ�த�. இ� இ�வ���ேம ந�ல கால�. �த��
ஏ�.எ�.��� பட� ெச�� ெகா������ அ��ற� என�ெகா� பட�
ெச�� ெகா��க�. நா� இ�ேபா உ�கைள ைவ�� பட� எ��பைத



�ட ஏ�.எ�. ேபா�ற ெப�ய �தாபன��� ெதா�� ெச�� ெவ��
ெகா��ப� தா� நம�� ேப�� �க�� �ைட�க� ெச���. அ�த
ேஜா�ேலேய நா� பட� எ��தா� அ� �யாபார ��யாக��
உத�யாக இ����'' எ�ேற�. அவ�� ஒ���ெகா�டா�.

இ�வ�� சரவணைன� ச���ேதா�. அ��க�க� அர�ேக�ன.

"இ� ப�ெஜ� பட�. 50 ல�ச�����ள எ��க���
கைலஞான��ட� ெசா�����ேக�. அத��ேம� ஆக��டா�. ��க�
எ�ன ப�ெஜ��� எ���� ெகா����க�? த�யாக உ�கா���
ந�றாக ����� ப�ெஜ� எ���ெகா�� வா��க�'' என
ர���மா�ட�, சரவண� ெசா�னா�.

நா�� ர��� த�யாக உ�கா��� ஆேலா��ேதா�. �ேரா,
�ேரா��, ம�ற ந�ச��ர�க� ம��� ெதா����ப� கைலஞ�க���
எ�ன ச�பள� எ�பைத எ��னா�.  எ��ைடய கைத�� என��
ஒ� ல�ச� ச�பள� எ��னா�. ���� பா��தேபா� ப�ெஜ� ெதாைக
55 ல�ச�ைத� தா�� ��ற�.
"ர�... '50 ல�ச���� ேம� ஒ� �பா� �ட அ�கமாக�
ெகா��கமா�ேட�. 50-��� எ����ெகா��க�' எ�� சரவண� சா�
ெசா����டா�. அதனா� உ�க� ச�பள�ைத��, எ� ச�பள�ைத��
�ைற�ேபா�. �த�� எ� கைத�� ஒ� ல�ச� எ�பைத
ஐ�பதா�ரமாக �ைற��க�'' எ�ேற�.

ர���மா��� ஒேர �ய��. "எ�ன சா�... பா� ச�பள�ைத
�ைற���ெகா���க�?'' எ�றா�.

"ச�பள� எ�ப� நாமாக�தாேன எ���ெகா�ேடா�. நா� ெசா�வைத
கவன��� ைவ��க�. ஒ� ெப�ய �தாபன� நம�� ஒ� வா���
ெகா������ற�. இ�ேக பண���� ���ய��வ� ெகா��க��டா�.
ந�ல ெபய� வா�க ேவ���. அ�தா� நா� ச�பா���� ெச�வ�''
எ�ேற�.

"அத�காக இ�ப� பா�யாக� �ைற��� ெகா���கேள?'' என
ச�கட�ப�ட ர���மா�, "ச��க சா�... நா�� எ� ச�பள���
�ைற���ெகா��ேற�, அேதசமய� ஒ�� ெசா��ேற�... இ�த�
பட��� ����ேபா� எ� ச�பள������ 25 ஆ�ர� �பா�
உ�க���� ெகா���ேற�'' எ�றா�.



"அ� உ�க� இ�ட�'' எ�ேற�.

ந�க�க� ெச�வா, �ஜய�மா�, ம��ளா, கனகா ஆ�ேயா� ந��க...
இைளயராஜா இைச�� 'ச��ேவ�' எ�ற தைல��� பட� எ���
ெவ��ட�ப�ட�. ஆனா� பட� ச�யாக� ேபாக��ைல. அத�� ஒ�
காரண� இ���ற�.

நா� ெசா�ன கைதைய ம��� எ��காம�, �ைள� கைத ஒ�ைற
இ�த� கைத�� ர���மா� ேச�����டா�.

அெத�ன �ைள� கைத?
அ�... ேக.எ�.ர���மா�� ���ப��� நட�த ஒ� �யர� கைத.



ஏ

அ�த ப�தாய�ர�!

�.எ�. தயா����, என� கைத�� ேக.எ�.ர�� �மா�
இய��ய 'ச��ேவ�' பட� ச�யாக� ேபாக��ைல. அத�� ஒ�
காரண� உ��. நா� ெசா�ன கைதைய ம��� எ��காம�,

�ைள� கைத ஒ�ைற� ேச��தா� ர���மா�. அ� ர���மா��
���ப��� நட�த ேசாக� கைத.
ர���மா�� ���ப�, �ராம� ஒ��� �����த�. அ�த
�ராம��� அவ�க�� �லெத�வமான அ�ம� ேகா�� இ��த�.
ர���மா�� ��த�பாதா� அ�த� ேகா��� �சா�.

ஒ� காலக�ட��� ர���மா�� ���ப� ெச�ைன�� இட�ெபற
���ெச�� �ள��னா�க�. அ�ேபா� �சா�யான ��த�பா...
"��கெள�லா� ெம�ராஸு�� ேபா��டா, நா� ம��� இ�த
�ராம��ல இ�த அ�ம� ேகா�ேல க�� இ��க�மா? நா��
ெம�ரா� வ�ேவ�'' என� ெசா��யப� ேவகெம��த ப���
ஓ�வ�� ஏ�னா�.

கா� தவ� �ேழ ���தா�.

ப��� ��ச�கர� அவ�� ெதாைட�� ஏ� இற��ய�.
ம���வமைன�� ����ெகா�� ஓ�னா�க�.

அ�ேக... அவ�� ஒ�கா� ெதாைட��� ச�� ������ ெவ��
அக�ற�ப�ட� ம���வ�களா�.

ேகா�ைல ������ வர �ைன�ததா� அ�ம� ெகா��த த�டைன
என ��� ெச�� ���� அவைர ேகா�� �சா�யா��னா�க�.



ந��தர வய�� ஒ� காைல இழ�த த� ��த�பா�� ேசாக�ைத
'ச��ேவ�' பட��� கா�����வமாக எ����கா��னா� ர���மா�.

'ம��' பட��� �தாச��ர� த� ���த காைல� கா��ய�ேபா�,
இ�த� பட��� த� ��த�பாைவேய ந��க ைவ��, ��த�பா��
���த கா�கைள� கா��னா� ர���மா�.

இ� �க�� உண������வமான உ�ைம� ச�பவ�. ���கைத��
அவைர ைவ��� பய��பதாக இ��தா� இ� ெப�ய ேசாக�
���ரமா����கலா�. ஆனா� நா� எ��ய கைத��� ெபா��தமாக
இ�லாததா�... ெர��� ெக�ட கைதயா���ட�. ‘ச��ேவ�' பட�
ச�யாக� ேபாக��ைல.

பட� ெவ�யா��ேபா� என�� 25ஆ�ர� �பா� த�வதாக�
ெசா�����த ர���மா�, அைத மற�ேத��டா�.
��ட�த�ட 15 வ�ட�க���� �ற�... ர���மா� ேப�� �க��
ெப����ட �ைல��...

என��� ெகா�ச� பண ெந��க� ஏ�ப�டதா�... அ� எ�
�ைன��� வ�த�.



"ர���மா� இ�ேபா� வச�யாக�தாேன இ��கா�. ஒ�
தமா��காகவாவ� அவ� த�வதாக� ெசா�ன ெதாைகைய ேக���
பா��கலா�'’ என அவ��� ேபா� ெச�ேத�.

"ர���மா�, ஏ�.எ�. பட���காக என�� 25 ஆ�ர� த�றதா�
ெசா���கேள... எ�ன ஆ��?'' என� ேக�� ���ேத�.

ம�நாேள... 15 ஆ�ர� �பா� ெகா��� அ���னா�. அ��� ஒ�
��கன�... ப�தா�ர� �பாைய ����� ெகா�டா�.

ஒ�ேவைள, 'எ�க���� உற� ெதாடரேவ���’ எ�ற
ெப��த�ைமயாக இ��கலா�.
எ�ப�ேயா... ஏ�.எ�.�� இவைர நா� ப���ைர�� அ��க� ெச��
ைவ�த� இவ� ெப�ய ைடர�டராக வரேவ��� எ��ற
ேபராைச��தா�. எ� ேபராைச �ைறேவ���ட�.

அத��ற�, எ�ேகயாவ� த��� தவ� எ�ைன� பா��தா��,
அ�ேகேய ��� ஒ� �� ��னைகேயா� �����ெகா�வா�.

��தைனயாள�கெள�லா� அ�ப��தா� இ��பா�க� எ�� நா��
ைகயைச��� ெச����ேவ�.

1970-71-�... 'ெவ���ெப�' பட���� கைத எ��ய�ட� க�ெப�
��வா�யாக�� ேவைல பா��� வ�ேத�. ந�ைக ேத�கா�� கணவ�
ேதவதா� இய��னா�. இ�வ�� தயா��� ெபா����� இ��தா�க�.
பா�ெட�த வ�� க�யரச� க�ணதாச�ட�, அவ�� அ�ண�
மக� ப�� அ�ணாசல�� வ�வா�. க�ஞ�� பாடைல ப��தா�
கா�� எ��பா�. இத�� ஒ� பாட��� �� �பா� �த� ப�����
ெப��� த�வா� க�ஞ�.

"ெவ���ெப�'’ பட��� இ� பாட�கைள கா�� எ��தத�� பண�
தர�பட��ைல. அைத�ேக�� அ��க� வ�வா� ப��. அவ� என��
அ��க��ைல எ�றா�� ஒ� எ��தாளைன அைலய��வைத சக
எ��தாளனான எ�னா� ெபா��க ��யாம�, க�ெப� ேமேனஜைர
���� ���ேத�. இதனா� ேமேனஜ� எ�ைன� ப�� ேத�கா�ட�
வ�� ைவ�க, எ�ைன தயா��� ��வாக ெபா�������
�����டா�க�.

இைத நா� ஏ�கனேவ �லாவா�யாக எ������ேற�.



1974-வா��� ப�� எ��ய 'மய���றா� ஒ� மா�' கைத �வாத�
ஒ� க�ட���� ேம� ேத�� ��ற�. ஒ� இ��� பட�ைத உதாரண�
கா�� அைரம� ேநர��� ெத�வான �ைர�கைத அைமய, நா�
காரணமாக இ��ேத�.

இ� ����� நா� �லாவா�யாக ஏ�கனேவ ெசா������ேற�.

�ல ஆ��க���� ��... ப��அ�ணாசல�ைத நா� ச���தேபா�...

"கைலஞான�, நா� தயா��பாள� �ஜயபா�க��� 'ம�க�மா சபத�'
எ��ற பட���� கைத-வசன� எ��ய��, அ�த� பட� ��ப���
ஆன�� உ�க���� ெத���. அ�த� கைத�� உ�ைமைய
�ஜயபா�க��ேக ெகா����ேட�. இ�ேபா அ�த� கைதைய ேகயா�
ைடர�ஸ�� ���� படமா எ��க ��� ெச����ேக�. �ஜய
பா�க����, என��� ஏ�கனேவ க��� ேவ�பா� இ���. அதனா�
நா� ேக�டா� கைதைய� ெகா��கமா�டா�. ஆனா ��க ேக�டா
ெகா��பா�. இ�ல ப�தா�ர� �பா� இ���. இைத அவ���ட�
���� எ�ப�யாவ�, அ�த� கைதைய வா����க. அ�த� கைதைய
வ�� நா� எ���ற பட��� வ�� லாப��� உ�க���� ப��
த�ேற�'' எ�றா� ப��.
பண��ட� �ஜயபா�கைர ச���க ெச�ேற�. எ�ைன� பா��த��
ஓேடா� வ�� வரேவ�� "எ�ன�ேண... இ�த�ப�க�'' என ேக�டா�.

"உ�க��ட இ��� ஒ� உத�...''”

"ெசா���க�ேண ெச�ேற�''’எ�றா�. அத��� அவ�� மைன�
கா� ெகா��வ�� ெகா���, வண�க� ெத���தா�.

"ப�� எ��ன ‘ம�க�மா சபத�' கைதைய ம�ப� பட�
எ��கலா�� இ��ேக�. ைர�� உ�க��ட இ���றதா
ேக���ப�ேட�''

"��க தயா���றதா இ��தா தாராளமா கைதைய� ெகா���ேற�ேண''
எ�றா�.

ப�தா�ர� பண�ைத� ெகா���, �ைற�ப� எ�� வா���ெகா��
�ற�ப�ேட�.
கா� வைர வ�� வ�ய��� ைவ�தா�.



�ஜயபா�க�ட� எ�� வா��ய ப��ர�ைத ப���ட� ெகா��ேத�.
அைத வா�� �ேரா�� ைவ�����, ப�தா�ர� �பா� ெகா�ட
ேநா���க�� ஒ�ைற எ��ட� ����வ�ட� ெகா��தா�. 'இ�த�
பண� எத��?' என நா�� ேக�க��ைல. ப���� ெசா�ல��ைல.
ஆனா� அத� அ��த� என��� ெத���.

லாப��� உ�க��� ப�� த�வதாக� ெசா�ன �ற� ேயா����
பா��ேத�. '�ல �ர�சைனக� வரலா� எ��தா� �����ேய
ப�தா�ர� ெகா���ேற�' எ�பதாக எ����ெகா�� ம�����ட�
பண�ைத வா���ெகா�� �ற�ப�ேட�.

என�� இ� பழ��ேபா� ஒ��தாேன.

'ம�க�மா சபத�' பட�கைத ‘வனஜா ��ஜா' எ�ற ெபய�� �-ேம�
ெச�ய�ப��, ��ஸா� ��ப��� ஆன�.
என�� அ�த� பட��� ச�ப�த��ைல எ�பைத அ��த
�ஜயபா�க�, 'இ�ப�� ெச�����கேள? ப�� அ�ணாசல���காகவா
இ�ப� ெபா�ெசா�� எ��ட� கைதைய வா�க��’ என ஏேதேதா
ெசா�� வ��த�ப�டா�. இ�ப�ெய�லா� வ�� எ��
எ��பா��த�தா�. ஆனா� ப���� �� நா� ைவ����த அ��
���யான�. அதனா� �ஜயபா�க� எ� �� ��ய ��ற�சா��கைள
ஏ���ெகா�ேட�.

ப�� ஒ� ெஜ���ேம� எ�ப� யாவ�� அ��தேத. எ�ேபா��
���த �க��ட� இ��பா�. யா�ட�� ேகா���� ேப�யேத இ�ைல.
ஒ�ேவைள ���� எ�ப�ேயா? அ� என��� ெத�யா�. அவ�
எ��த பட�க� ��பரான ெவ��ைய� ெப�றா�� க�வ�
ெகா�ளமா�டா�. ேதா��யைட�தா� �வ��� ேபாகமா�டா�. அவ�
�கெர� ���தப� வ�� ��க�... தயாள ��தைன�� த�க�.

இைளயராஜா -பா�யரா� க��� ேவ�பாடா� ��ற பட�... ����
உ�வான�.



"க

ரா����� ர��!

ைலஞான�... ��க ஒ� கா�ய� ப�ண��'' எ�றா� ப��
அ�ணாசல�.

'ெசா���க'

"ஒ� ச�த��ப��ல பா�யரா� என�ெகா� பட� ெச��தர
ஒ���ெகா����தா�. அ�த ேநர��ல இைளயராஜா����
பா�யராஜு��� ஒ� �� க��� ேவ�பா�. அதனா� பா�யரா�
பட���� இைளயராஜா இைசயைம�க ���பைல. இைளயராஜா
இ�லாம� நா�� பட� எ��க ���பல. அதனா� அ�த�பட�ைத
எ��ப�� தட�க� ஏ�ப�ட�. �ல வ�ஷ�க�ல... இைளயராஜா-
பா�யரா� க��� ேவ�பா� கா��ல பற�����. எ�க����ள
மன�� க�����ட�. அதனா� ��க பா�யரா�ட� ேப�...
ஏ�கனேவ என�� அவ� எ���� தர ஒ���ெகா�ட பட�ைத ம�ப�
எ��க ஏ�பா� ெச���கேள�'' எ�றா�.

பா�யரா�ட� �ஷய�ைத� ெசா�ேன�.

உடன�யாக 'ரா�����' பட�ைத ப����காக ஆர���தா�
பா�யரா�.
பா�யரா�, ல��� மக� ஐ�வ�யா, க�யா��மா�, மேனாரமா
ஆ�ேயா� ந���� ேம���� பட����� நட��வ�த�. கைத�ப�
பா�யரா� ஜா� ேப�வ�. எ�த ேவைல�� ெச�யாம� ஊ�
����ெகா���, ��டா�� ெகா��� இ��பா�. 'இ�ப� உ��படாத
��ைளய� ெப����ேய' என க�யா��மா� த� மைன�
மேனாரமாைவ க���பா�.



"ஏ�டா இ�ப� ெபா����லாம ���ற? உ� ஐய� பாரா��ற
மா��... ந�ம ேதா�ட�� ேவைலகைள கவ�டா'’எ�பா� மேனாரமா.

உடேன பா�யரா� ஏ�� இர�� மா�கைள� ��� ஒ� ஏ�க�
�ல�ைத அைர ம� ேநர��� உ�� ���பா�.

அவ� உ�வைத ஒ� ெப�யவ� பா����ெகா�� ��பா�.

"எ�ன ெப��... எ�னயேவ பா���ற? எ� ஐய� எ�னய
‘ேசா�ேப�... ஒ����� உதவாதவ�� ெசா�� ���� கா��றா�.
எ� �றைமைய��, ���சா��தன�ைத�� அவ���ட கா�� பாரா��
வா�க�தா� அைரம� ேநர��ட ஆகல... ஒ� ஏ�க� �ல�ைத உ��
�����ேட�. எ�ப� எ� �றைம'’என� ேக�பா� பா�யரா�.



"உ�ேனாட �றைமைய ஊ����ள ேபா� ெசா��ராத. பா��பயேல
� உ�த �ல� எ�ேனாட �ல�. ேந���தா� ப�தா�ர� �பா�
ெசல�ப�� �ைத �ைத�ேச�. அைத இ�ப�
பா�ப�����ேய'’என ெப�யவ� ��ட... �ஷய ம��� மேனாரமா
ஓ�வ�� "அ�யா... அவைன ஒ��� ெசா�லா�க. அவ�
ெபாற�த�ல��ேத எ�க�ல��� ப�கேம வராம ெச�லமா
வள����ேட�. உ�க��� ஏ�ப�ட ந�ட�ைத நா� ெகா����ேற�.
இவேனாட ஐய���ட ம��� இைத ெசா��டா��க'’எ�பா�.

"இ�த மா�� ��ளய ெப�த��� ஒ� அ���க�ைல
ெப����கலா�'’ எ�ப� ேபால க��பாக பா��பா� ெப�யவ�.

பா�யரா� �����கா� ������ ���பா� பா��க... இ�த�
கா���� �ேய�ட�க�� �����, கரெவா��� ஓய ெவ�ேநரமா��.

"எைதயாவ� சா��காம� ஐய� �க��� ���க� �டா�'’ என
��� ெச�த பா�யரா�, ேதா�ட��� ப�க� ேபாவா�. அ�ேக
�டல�கா� ப�த�� கா�க� எ�லா� ��ைடயாக கா���� ெதா���.
"�டல�கா� ���� க�ைல� க����டா �ளமா வள��'’ என
யாேரா ெசா�ன� பா�யரா�� �ைன��� வ��.
க�கைள� ெபா��� ஒ�ெவா� �டல�கா��� க��வா�. ெதா���ற
ஐ�ப� கா�க��� க�ைல� க�� ���த�� �த��ள ஒ� க�ைல
ைக�� ைவ���ெகா�� "இைத எ�ல க��ற�?'’என ேயாசைனயாக
������� பா��பா�. அ�ேபா� 'எ�ன�ேண... எைதேயா
ேத���க?' என அ�ேக வ�� பா�யரா�� அ��ெட�� ேக�பா�.

'இ�த� க�ைல எ�க க��ற�� ெத�யல...' எ�றப� அவைர ேநா��
நட�க... க��� க��மாக த�ைன ேநா�� வ�� பா�யராைஜ�
பா��� �ப�தமாக ேயா��� ‘எைதேயா ெச�ய�ேபாறாேர’ என
ஓ�டெம��பா� அ��ெட��. பா�யராஜு� ��னாேலேய �ர��
ஓ�வா�.

இ�த� கா����� ர�க�க�� ���� �ேய�டைர உ�����ட�. 
'ரா�����' பட���காக நா� ெசா�ன பல கா��க��, இர��
கா��க� இைவ. ேகா��கண�கான ம�கைள ���க ைவ���
பா�யராைஜ, நா� ���க ைவ���ேபா� அ�� என�� ஒ� அலா�
ம���� ஏ�ப��.



'ரா�����' பட����� ேம���� நட�தேபா� நா�க�லா� ஒ�
ேஹா�ட�� த�����ேதா�. ப�� அ�ணாசல��� க�ெப�
��வா�க� ��ளேகாபா� ம��� ெந�மாற� ஆ�ய இ�வ�� அேத
ேஹா�ட�� என� அைற��� ப�க�� அைற�� த�����தன�.
இவ�க� இ�வ�� �க��ற�பாக ��வாக� ெச�வேதா�,
அைனவ�ட�� அ�ேபா� ேப�� பழ�வ�� த���ற�
ெகா�டவ�க�.

���� ���� அைற��� ����ய�� இர�� இ�வ�� ம�
அ���வா�க�. இ� அவ�க�� அ�றாட வழ�க�. அ��
ந��ர�வைர ����� ெகா�ேட இ��தா�க�. ம� ������ட�.
��ள ேகாபா��� ம�ேபாைத தைல�� ேம� ஏ�, தா�ட வமாட�
ெதாட����ட�. "என�� இ��� ஒ� பா��� ேவ��'' எ�றா�.

"இ��� ேமல ����ற� ச�யா இ��கா�'' என ெந�மாற� ெசா�ல...
"பா��� வரேல�னா நா� மா��ல��� ���ேப�'' என ேகாபா�
கதைவ� �ற�� ெவ�ேய வ����டா�.

அவைர����� இ��� வ�� ெம�ைத�� ேபா����� 'ஏ�டா...
இ�ப� நால��� இ������� இ���� அ�யாய� ப�ற?. இ�த
அ��த ரா����ல எ�க ேபா� �ரா�� வா��ற�?' என�
ெசா�����, அவைர உ�ேள ைவ�� ெவ���றமாக கதைவ�
������ ேபாைதேயா� ெந�மாற� ெவ�ேய �ள��னா�.
நால� ம�த� ஃ�� ேபாைத�� �கெர� ���தப� ெம�ைத��
ம�லா�� �ட�தா�.

�ர����� இ��த �கெர� ந�� ெம�ைத�� �������ற�.
ெம�ைத ப���ெகா�� உ��ர �ைக�� அ�ப�ேய நால� ம�த��
����� �����க....

���ழ���, �ைக�� ஜ�ன� வ�ேய பரவ...

இைத� கவ��த ேஹா�ட� ஊ�ய�க� "�... �...'’ எ�� க��னா�க�.

இ�த� கேளபர�தா� ப�க�� அைற�� இ��த நா�� எ���
ெவ�ேய வ�ேத�.

ேஹா�டேல பரபர�த�.



இ�த ேநர� ெவ�ேய ேபா���த ெந�மாற� ���� வ�தா�.
�ப�த� உண��� பத�ட��ட� அைற�� ஜ�ன� வ�ேய பா��தா�.

எ��த ெம�ைத�� க��� ���� க��க�ைடயா�....

"அட�பா�... எ��� சா�பலா���யா?'' என தன��� பத�ய
ெந�மாற��� ேபாைத ேபான �ைச ெத�ய��ைல. ஏ�யாைவ ��ேட
எ��தா� ஓ�ட�.

நா�க� அைற�கதைவ உைட��� �ற�� த��ைர ஊ�� �ைய
அைண�ேதா�.
அைற��� ெச�� பா��ேதா�. க�வைற� கத� �ற����த�.
��வாண �ைல�� க���ைக ப��த உ�வமாக ேகாபா� ச���
���தா�.

அவைர� ����ெகா�� ேபா� ம���வமைன�� ேச��ேதா�.
அவ�� வா���� எைதேயா ���, �ைகைய எ��த டா�ட�...
"ெகா�ச� தாம�����தா�� இ�த ஆைள� கா�பா�����க
��யா�'' எ�றா�.

க����த ேகாபா� ���� �ண� நட�தைத� ெசா�னா�. அதாவ�...
ைக� ேவ���� �����த�� �தா��த ேகாபா� ைக�ைய
அ����� ேபா����� ெவ��கத� என �ைன�� க�வைற�
கதைவ� �ற�� உ�ேள ேபா����றா�. அ�ேக �ைக ��� ����
�ண� மய�கமைட�����றா�.

ெந�மாற� ஜ�ன� வ�ேய பா��தேபா�... ெப��� இ��த
�க�ெப�ய ட�ல� தைலயைண எ��� ���� �ட�க... ��ளமான
ேகாபா�தா� எ��� �ட�பதாக �ைன��, த�ைன ேபா�ஸா� ைக�
ெச����வா�கேளா... எ��ற  பய��� ஓ�ய ெந�மாற� ஒ� லா�
�ல� ேவெறா� ஊ���� ேபா���டா�. அ�ேக இ��தப�
ேஹா�ட��� ேபா� ேபாட... 'ேகாபா� கா�பா�ற�ப�டா�' எ��ற
�பர� ெத��த��, ���� இ�� வ�தா�.

�ைகேயா, பைகேயா இ�லாம� 'ரா�����' பட� ெவ�யா� ெப��
ெவ�� ெப�ற�. இ�� என�� ��க ம����தா�. காரண�... ப��
அ�ணாசல��� �டேவ இ��� ஒ� பட� எ���� ெகா��க
உத�ேன� எ�பேத. ப���� ���ப���� எ� வா���க�
எ�ேபா�� �ைறவாக இ����.



1

ைசப� ஆன ைமன�!

960-61வா���... ��ன��� ைவ��யநாத��, நா��
ம�ைதெவ��� �.எ�.ெசௗ�தர ராஜ��� ெசா�தமான ����
ப�க� ப�கமாக �����ேதா�. அ�ேபா� நா� நாடக�க����

பா�ெட�� வ�ேத�. ஓ�� ேநர��� ெகா�க�தா ெச��
ஃேப�ட������ ��ய அ�பா�ட� கா�கைள ெச�ைன��
ஓ��வ�� ேவைலைய� ெச�� வ�ேத�. (இ�த கா� ஓ��வ��
ப��� என�� ஏ�ப�ட ���லான அ�பவ�கைள நா� ஏ�கனேவ
ெசா�� ����ேற�)
�லம�கல� ராஜல��� ���� வய�� வா��� வ�தா� ��ன���.
அ�த� சமய� ��ன����� த�யாக க�ேச� ெச�� வா��க
ேவ��� எ��ற ஆைச. அத�� ஒ� பா�� எ���தர ேவ��
எ��ட� ேக�டா�. நா�� அ�ண��நாத� �� ஒ� பாடைல எ���
ெகா��ேத�. அ�த� பாடைல �த��த�� த� த�� க�ேச���
வா��� ெபய� ெப�றா�. அ�� �த� நா��, அவ�� ெந��கமான
ந�ப�களாேனா�.

�ல ஆ��க� கட�தள.

நா� ��மா�� கதா��யராக, வசனக��தாவாக ஆ� ��ேட�.
��ன��� �ைர�பட இைசயைம�பாளரா� ��டா�. அ�தசமய�
ெசா�த�பட� தயா��க ��� ெச�த ��ன���, �ஜயா ேல� ��வா�
ெர�கநாத�ட� ேச��� ஒ� ஃைபனா��யைர�� ஏ�பா�
ெச����டா�. இ�வ�� எ��ட� கைத ேக�� வ�தன�.

'ைமன� ெக�டா... மாமா' எ��ற பழெமா�ைய ைமயமாக ைவ��,
ஒ� உ�ைம� கைதைய� ெசா�ேன�. அவ�க��� கைத ெரா�பேவ
������ட�.





உடன�யாக பட����ைப�� ெதாட����டா�க�. கதாநாயகனாக
ேத�கா� ��வாச� ந��தா�. ஆறா�ர� அ�வைர பட� எ��த
�ைல�� பண� �ைட�காததா� பட� தட�கலா� ��ற�. 'ந�ப�
கைலஞான�தாேன' என எ� கைத�� அவ�க� ஒ�ைபசா �ட
அ�வா�� ெகா��க��ைல எ�ப� ேவ� �ஷய�.

பட� பா��� ��ற �ைல�� ��ன��� எ�ைன வ�� பா��தா�.

"கைலஞான�... உ�க��� ைடர�ட� ஏ.�.நாகராஜ� அ��கமா?''

"��மா�� பா��த�தா�. ஆனா� ேநர� அ��க ��ைல. ஆனா�
எ�ேனாட ெப�� ம������யவ�'' எ�ேற�.
"உ�க‘ைமன� மாமா’ கைதைய �ல� வரேவ��றா�க. �ல� ரா�
ெச���ெம���� ெசா�றா�க.பட�ைத ெதாட��� எ��க ��யல.
ஃைபனா�� ப��யவ� தா� இ�த� பட���� �தலா�. ஆனா
அவைர� பா��கேவ��யல. நா�� ேல� ெர�கநாத��பட���
ெவா���� பா��ன� ம���தா� எ�ப� உ�க���� ெத���ல.
நாேன கட� வா�� பட�ைத எ��� ���கலா�� ���
ப���ேட�. அதனால இ�த� கைதைய ெதாட��� எ��கலாமா?�
ஏ.�. நாகராஜ���ட இ�த� கைதைய� ெசா��, அவ� எ�ன க���
ெசா�றா��� ேக�கலாேம''’ எ�றா�.

"உடேன... அவைர� பா��� கைதைய� ெசா�� ேவா�''’எ�ேற�.

இ�வ�� ஏ.�.எ�. ஆ�ஸு��� �ற�ப�ேடா�.

இ�தகாலக�ட���.,அதாவ� 1973-�ஏ.�.நாகராஜ� இய�க���
'ராஜராஜ ேசாழ�’ பட� ெவ�யா� ந�ல ெபய�ட� ஓ��
ெகா����த�. இ�த� பட���� ��ன���தா� இைச.
அ�ம��ம�ல... ஏ�கனேவ ஏ.�.எ�. பட�க�� இைசயைம��
��ன����� �க�� ெகா� பற��ெகா����த�.

ஏ.�.எ�.ைன� பா��கேவ��� எ�ப� எ��ைடய ��டநா�
ஆைச. அ�ய ெப�ய கைலஞ� அவ�. கைல மக�� அ��தவ�
�த�வ�. த��� �ைர�ல�� நம��� �ைட�த காமேத�. எ�
மான�க���. மான�க� ��வாக நா� ேவ� யாைர� ெசா�ல����.

'���ைளயாட�', '��லானா ேமாகனா�பா�', 'நவரா���'’என
அ��த� பைட��க�... ேவ� யாரா�� ��யாத பைட��க�... த�தவ�.



க�பைன��� எ�டாத அ��த� பைட�பா�யான ஏ.�.நாகராஜைன
நா� பா���� பா��ய� �ைட�����றெத�றா�... அ�
இ��ற���� நா� ெப�ற பா��ய� அ�லவா... எ��ற ����ட�,
அவைர� ச����� ஆைசைய �ைறேவ�� ைவ��� ��ன�����
மனதார ந���ட� ெச�ேற�.

ஏ.�.எ�.ைன� பா��த�� வண�� ��ேற�. "உ�கா��க�'' எ�றா�.
��ன��� எ�ைன அவ��� அ��க� ெச��ைவ�தா�.

"க� ேக.�.காமா�� ��தர��� ஒ����ட சேகாதர�. நாைல��
பட�க��� கைத எ�� வ��றா�. ‘ெவ��� ெப�'. ‘�ற�� மக�'
இவ� எ��ய கைதக�தா�''  எ�றா�.

"நா� அ�த ெர�� பட�கைள�� பா�����ேக�. ெர���
���யாசமான கைதக�. என�� ெரா�ப� ������த�. அத�காக
எ� வா����க�'' எ�றா� ஏ.�.எ�.
அ�வள�தா�... ந�றாக� �����த எ� தைல ம��க� எ�லா�
வான� பா��� �����ட�. அ�ப� ஒ� ம����. காரண�...
எ�ைன வா���ய� கைலமக�� அ��தவ� �த�வன�லவா...

��ன��� த� ��ன��� காவ�ைய எ��� ஆட
ஆர������டா�. "கைலஞான��ட� 'ைமன� மாமா’ எ��ற
கைதைய வா��, நா�க ��ேப� ேச��� எ��த பட� ஃைபனா��
��கலா� ����. நாேன எ��� ���கலா�� இ��ேக�. ��க
இ�த� கைதைய� ேக�� ஒ���ய� ெசா�னா ந�லா
இ����''’எ�றா�.

"கைதைய� ெசா���க'' எ�றா� ஏ.�.எ�.

"ெத� மாவ�ட�ைத� ேச��த ஒ� ெச�வ�த�� மக� மாதவ�. ஒ�
ல�சா�ப��� ���� ெப� ல���ைய மக��� மண����
ைவ��, அவ� ந�லெதா� ெதா�� ெச�ய �ல ல�ச�கைள��
ெகா��தா� ெச�வ�த�.

மாதவேனா... 'ெம�ரா� ேபா� �� ேப�க� ேவைல ெச��� ெதா��
�ட�ைத ஆர���கலா�' எ��ற ஆைசைய மைன��ட�
ெசா�னா�. அவ�� ஒ��� ெகா�ள... ெம�ரா� வ�� வாடைக
���� ��ேய�னா�க�.



ெதா��சாைல அைம�க இட� ேத� �ேரா�க� மா��க�ைத
அ��னா� மாதவ�. அவேனா �ப�சார �ேரா�க�.

அ��றெம�ன...?

மாதவைன ��, ��� எ�� ச�லாப��� ��க�����ட மா��க�,
"�தலா�... உ�க��� இ��க வச��� ‘மாதவ�’ எ��ற ெபய�
ந�லா��ல. இ�ைனல��� உ�கைள ‘ைமன�'� ����ேற�'’ என�
ெசா�� ெபயைர�� மா�� ��டா�.

ஒ�நா� மா��க��ட� ைமன� ேப��ெகா����த ேபா�
��ேபாைத�� ைமன�� ைக ெச�����த டால� அ��� �ேழ
�ழ... மா��க� அைத எ���� ெகா��க... 'ம�ல ���த�
ெபா�னாக இ��தா�� அ� என��� ேதைவ��ைல. �ேய வ���க'
என� ெசா�னா�.
இ�ப� ம�, மா� மய�க��� ஆ��� ைமன�� பண�ைத ெய�லா�
ைகயாட� ப����டா� மா��க�.

ைமன� இ�ேபா� ைசப� ஆனா�. 'சா�பா�இ�ைலேய  எ��ற
கவைலைய�ட ���பத�� பண�இ�ைலேய' எ�ப�தா� அவ��
�ராத கவைலயாக இ��த�. அத�காக எ�த ேவைலைய�� ெச�ய�
தயாரா���டா� ைமன�.

ைமன�� உ�தமமான மைன�ேயா, கணவ� ேவைல��� ேபா�றானா?
எ�ேக ேபா�றா�? என எைத�� ேக�க��ைல. �தனமாக�
ெகா��வ�த த� நைகையெய�லா� இழ�த அவ�, அ�க�ப�க
��க�� ேவைல ெச�� கால�ைத� கட�� வ�தா�.

"ஆ�மாசமா ��� வாடைக ெகா��கல. நாைள�� ெமா�தமா
ெகா��கேல�னா... க��த����� ெவ�ய த��, கதைவ� சா��
���� ேபா���ேவ�'’என ��� உ�ைமயாள� எ�ச�������
ேபானா�.

ைமன� ��ைட��� ெவ�ேய வ�தா�. �ேரா�க� மா��க��ட�
பண� ேக�கலா� என �ைன�� பா��பஜா� வ�தா�.

�����ட ஒ� இட��� வ�� ��ற�� ைமன��� பைழய ஞாபக�
வ�த�.



‘"ம��ல ���த� ெபா�னாக இ��தா�� என��� ேதைவ��ைல.
�ேய வ���க'’ என மா��க��ட� த�க டாலைர ெகா��த�
�ைன��� வ�த�.

அ�த இட��� இ�ேபா� மா��க� வச�யான ஒ� அ�வலக�
ேபா����தா�.உ�ேள ேபானா� ைமன�. ஒ� ஆ�� ைபய� ம���
இ��த�.

"த��... மா��க� எ�க�பா?”

"அவ� எ�க ேபாற�னலா� ெசா����� ேபாகமா�டா�. ��க
அவ���� ெத��சவரா?”

"ஆமா��பா”

"ெகா�சேநர� ஆ�ைஸ� பா����க�க. காைலல��� எ���
சா��டல. ப�க��ல ேஹா�ட�ல ேபா� சா������ வ���ேற�'’
என� ெசா������ �ள��னா�.

ைமன� உ�கா��தா�. அ�ேபா� ேபா� ஒ��த�. எ��தா�.

"ஹேலா... ர�பா ேஹா�ட� �� ந�ப� ஆ��� �லா, சேரா, உஷா,
�னா... நா�ேபைர�� உடேன அ��� ைவ'’என� ெசா�����
ைவ�த� எ���ைன''

இ�ப� இைடேவைள வைர�லான கைதைய� ெசா�� ����ேன�.

ஏ.�.நாகராஜ� எ�ைனேய பா����ெகா����தா�.



�

நாடக வா�வ�� �யர�க�!

�ன��� ைவ��யநாத� தயா��� வ�த ‘ைமன� மாமா'
பட���� நா� எ�����த கைதைய ��ன�����

���ப��� ேப�� ஏ.�.நாகராஜ�ட� �வ���� ெகா����ேத�.
"ஃேப�ட� ைவ�பத�காக ஊ����� வ�த மாதவ�, �ப�சார
�ேரா�க� மா��க��ட� ���, ம�-மா��� ���� ைமனராக
மா�... பண�ைதெய�லா� இழ��... ஆ� மாதமாக ��� வாடைக
ெகா��க ��யாததா� ��� உ�ைமயாள� எ�ச��க... �ேரா�க�ட�
பண உத� ேக�பத�காக வ�த இட���.. �ேரா�க� ெவ�ேய
ேபா���ததா� �ேரா�க�� அ�வலக��� கா�க ேவ�����த�.

அ�ேபா� ேபா� வ�த�. ைமன� எ��தா�.

"ர�பா ேஹா�ட� �� ந�ப� ஆ��� �லா, சேரா, உஷா, �னா...
நா� ேபைர�� உடேன அ��� ைவ'’ என� ெசா����� ைவ�த�
எ���ைன.

அ�த� ெப�க�டெம�லா� ச�லா��தவ�தாேன இ�த ைமன�. அ�த
நா�� ேப�க���� ேபா� ெச�� �ஷய�ைத� ெசா�னா�.
ர�பா ேஹா�ட��� �ேரா�க� மா��க� எேத�ைசயாக�
ெச�றேபா�... "நா�ேப�� வ���டா�க. இ�தா உ�ேனாட
க�ஷ�'’என� ெகா��தா�க�.

மா��க����� ஒ��� ��ய��ைல. க�ஷைன வா���ெகா��
த� ஆ���� வ�தா�. அ�ேக... ��ைச�காரைன�ட ேமாசமான
�ைல�� ைமன� அம�����பைத� பா��தா�.



'ைமன�... ��களா?'

'ஆமா� மா��க�. ேஹா�ட�ல இ��� உன�� ேபா� வ�த�.
நாேன நா�� ெப�க���� ேபா� ெச�� ேபாக� ெசா���ேட�'
எ�றா� ைமன�.

அவைனேய ச��ேநர� உ��� பா��த மா��க�, "ம�ஷேனாட
ேநர�ைத� பா����களா... ைமனரான ��க உ�கைள அ�யாமேலேய
எ�ேனாட மாமா ெதா�ைல� ெச�����க. இ�த க�ஷ� பண�
�யாய�ப� ஒ�க���� தா� ேசர��. வ���க�க'’ என ைமன��
பா�ெக��� பண�ைத ைவ�தா�.
ைமன�� தைல�� இ�ேம� இ� ���த மா�� இ��த�.

அ����� ைமன� ெவ�ேய�னா�. மன� வ��த�. பா���
பா��லாக� ���தா�.

'ைமன� ெக�டா மாமா� ெசா�வா�கேள... அ�தா� எ�
தைல��யா? சகவாச ேதாஷ� ச�வ�ைத�� நாசமா����டேத.
ல�சா�ப� ���� ெப�ணான எ� மைன� இ�ேபா அ�ைமேபால,
��� ேவைல ெச��றாேள...' என வா����� கத� அ�� மன�
ேபான ேபா��� ேபா��ெகா�ேட���தா�. ��ன��� ெஜ��
��வன� தயா��த 'ச�சார�' பட��� ெகா�தம�கல� ��� எ��ய
பாட� ஒ���ற�.



மா�ல��� ��ைய ெவ�ற

ம�த� யா�� இ�ைலேய

ஞா� எ�ன ம�த� எ�ன

யா�� �ல���ைலேய
ஜான� ெர�ராம�� வனவாச� ேபான�

���னா�

ச��ரம��� அர� இழ�� தா�யான��

���னா�...

இ�த� சமய��� ைமன�� மைன� ல���, ��க�� ப���
பா��ர� ேத��ப� உ���ட ேவைலகைள� ெச�வைத�
கா�டேவ���. ைமனேரா த�ளா��... த�ளா� ���� �ர��
பரேத�ேபால ���� ேபாவைத� கா�டேவ���.

அ�த� பாட� ��ன��� ெதாட��� ஒ���ற�.
ஒ� �� க�ப��� ேமா� �ேழ ���றா� ைமன�.

அ�ேபா�... �ப�சார ����� இவ��� பழ�கமான ஒ�வ� வ��
இவைன ������றா�.

"ேட� ைமன�... � ஏ�டா இ�ப� ஆ��ட? இ�ேம எ����
கவல�படாத. நா� ெசா�றைத ம��� ெச�'’ என� ெசா��யப�
ைமனைர அைழ�� வ�� த� கா�� உ�கார ைவ�தா�.

"இ���� ஒ���ய பா��ேத�. ��சயமா அவ இ���
உட�ப�றவளா�தா� இ��பா. � அவைள என�� கெர��ப���
��. � எ�ன ேக�டா�� த�ேற�'’ எ�றா� அ�த ந�ப�.

'� �த�ல என�� �ரா�� ��' எ�றா� ைமன�. அவ� ெகா��தா�.
���பா��ைல�� ���த ைமன�, கா���� ச��� ப��தா�
�த���ய ேபாைத��.

கா� �ள��ய�. ��� ேநர��� ஒ� ���� ��� ��ற�.

'இ�தா� அவ ��' எ�றா� அவ�.
"� எ�ைன அ�த ������ள ������ ேபா. � இ�ட�ேபால
உ�ேனாட காம�ப�ைய �����க. ம�தைத நா� பா�...�...�'’என�



ெசா��யப�ேய கா���� மய�� ���தா� ைமன�.

அவ� ம��� காைர��� இற�� அ�த ������ ேபானா�.
உ��றமாக கதைவ� சா��னா�.

��ச�... கதற�... "எ�ன�க...'’ என ெப��� �ர�.

அ�வள� ேபாைத��� 'இ� எ� ல���ேயாட �ர� மா�� இ��ேக'
என த��� த�மா� ������ ேபானா� ைமன�.
தைல�� ேகாலமா�, ப�ரகா��� ஆேவச��ட�, ர�த� வ���
க���ட� �����தா� ல���.

அ�த� கயவ� தைர�� �ணமாக� �ட�தா�”

இ�ப� கைதைய� ெசா�� ���ேத�.

"��மா� பட� பா��ப�ேபால ெரா�ப அ�ைமயா கைத
ெசா�����க. அ�ைமயான கைததா�. ம�க� எ�த� ேக����
ேக�காதப��� �ைர�கைதைய அைம�க ேவ���'' என
ஏ.�.நாகராஜ� ெசா��� ெகா������ ேபாேத...

"ஐயா... உ�க �தலா� எ��ன க�த�ைத காேணா��
வ��த�ப����� இ����கேள. அ�த� க�த� இ�வா� பா��க''
என அ�வலக ஊ�ய� ெகா��க...

வா��� பா��த ஏ.�.எ�. க�க�� ஒ� �ரகாச�. �டேவ...
க���� க��.
�ல��ட கன�த ெமௗன����� �ற� க��ேதா�ய க��ைர�
�ைட���ெகா�டவ�, ெப������� த�ைன தள����ெகா�டா�.

"இ�... எ�ைன வாழைவ�த நாடக� க�ெப� �தலா�ேயாட க�த�.
ச�ப��லதா� இற�தா�. எ�ைன� ெப�தவ�க எ�ேமல அ��கா��
வள��தைத�ட... அ�கமான அ��கா�� வள��தவ�'' எ�றா�.

ஏ.�.எ�.�� மன�ைலைய அ��த நா� "அ�ேண... நாடக�
க�ெப��� ப�ட �யர�கைள எ� அ�ண� க� ேக.�.காமா����,
மேனாரமா�� கணவ� ராமநாத�� எ���ட ெசா����கா�க. அ�
இ�ன�� எ� மனைச ��� ��காம இ���. ஒ�ெவா� நாடக�
கைலஞ�� த� வா��ைகைய எ�ப�ெய�லா� �யாக�
ப����கா�க எ�பைத ேக�டேபா� �ர��பா இ���'' எ�ேற�.



"எ� வா��ைக�� அ�ப��தா� கைலஞான�. எ�ப�� ஒேர ��லா
இ����. நாடக��� �ர�தர வ�மான� �ைடயாேத... ��க
காமா��ய�ண�� த����றதா� உ�க��ட �ல ���ய
�க��கைள� ெசா�ேற�'' எ�றா�.

ஒ��த ஆ�வ� ெதா���ெகா�ள... 'ெசா��� க�ேண’ எ�ேற�.

"எ�க ���ப� வச�யான�தா�. கைல ����த ஆ�வ�தா� நாடக�
க�ெப��� ேச��ேத�. அ�த� க�ெப��� �தலா� ெர�கசா�
ெர��யா�. ம�ைர மாவ�ட��� இ���� லாலா�ர� �ராம�தா�
அவேராட ெசா�த ஊ�. அவ��, அவேராட த�� ராமசா�
ெர��யா�� ேச���தா� நாடக� க�ெப� ஆர���சா�க. ெர�கசா�
ெர��யா��� ஐ�� ��ைளக�. ராமசா� ெர��யா��� ஒ�
ஆ��ழ�ைத �ற�த�. ‘பால��க�’ என ெபய� ���னா�க�.
ஆனா அ�த� �ழ�ைத இற��ேபா��. அத��ற� ராமசா� ெர��யா�
த�ப��� �ழ�ைத �ற�கேவ இ�ைல. அதனா� அ�த� �ழ�ைத��
ெபய�� 'ம�ைர � பால��க� பா�� க�ெப�’ எ�ற ெபய��
நாடக� க�ெப� ஆர���சா�க. அ�த� க�ெப��� ��ட�த�ட 60
ந�க�க� இ��தா�க. அ�ல நா�� ஒ��த�.''

��னா�� '���ைளயாட�', 'நவரா���', 'சர�வ� சபத�',
'��வ�� ெச�வ�', '��லானா ேமாகனா�பா�', 'ராஜராஜ ேசாழ�'...
இ�ப� பல அ��த� பட�கைள� த�த ைடர�ட�, தயா��பாள�,
ந�க�... ஏ.�.நாகராஜ�� அ�நாைளய க��� வா��ைக.



ெர

அ�னல��மி வ ����
க�ம�ேசா�!

�கசா� ெர��யா�� 'ம�ைர � பால��க� பா��
க�ெப�'�� இ��த தன� அ�பவ�கைள ைடர�ட�

ஏ.�.நாகராஜ� ெசா���ெகா�� வ�தா�. நா�� ��ன���
ைவ��யநாத�� அவ� ெசா�வைத உ���பாக
ேக���ெகா����ேதா�.
"நாடக� க�ெப��� ��ட�த�ட 60 ந�க�க� இ��ேதா�. அ��
நா�� ஒ�வ�. இ�� ������� ெசா�ல ேவ��யவ�க�...
பாடலா��ய� த�ைச ராைமயாதா�, எ�.எ�.ராேஜ��ர�,
�வா�கேணச� (�வா� இர�� வ�ட�க� ம��� இ�ேக இ��தா�),
தசரத�, ஷ��க��த� உ�பட பல�. நாடக வ�மான� �ைற��ேபா�
யாராவ� ஒ� ��மா ந�கைர நாடக���� தைலைம தா�க ைவ�ப�
க�ெப� வழ�க�. அ�ப� �ற�� ����னராக வ�தவ�க�ல
���யமானவ� �.எ�.பாைலயா.

'ெபா���', 'சர�வ� சபத�', 'பகைட ப��ெர��', 'நா�வ�',
'ம�சேரைக' ஆ�ய நாடக�கைள நட������ வ�ேதா�. 'ம�சேரைக'
நாடக� ம��� ேசல��� ஒ� வ�ஷ� நட�த�. இ�� நா��,
�தலா� ெர�கசா��� மக� ��க�� ேபா�� ேபா������
ந��ேபா�. ��ன வய�ல��ேத நா�க உ�����ரான ந�ப�களா��
பழ�வ�ேதா�.

எ�க க�ெப� நாடக�க� ��க���, மேல�யா, இல�ைக, ர�ேகா�
ஆ�ய ெவ�நா�க�ல�� நட�� பல ப��கைள�� வா��ய�.



ஆேரா��யமா நட��������த க�ெப�, கால மா�ற�தா�...
நாடக�க��� ஏ�ப�ட ந�வா�... �க�ெப�ய ந�ட���� ஆளான�.
�தலா� கட�ேம� கட�ப�டா�. நாடகேம நட�த ��யாத �ைல
ஏ�ப�ட�. 60 கைலஞ�க���� ேசா� ேபாட ��யல. எ�லாைர��
������� த� ெசா�த ஊரான லாலா�ர� �ராம���ேக வ�தா�.
எ�லாைர�� த�ேனாட ��லேய த�க வ�சா�.



�தலா�ேயாட மைன� ல��� அ�மா� அ�தைன ேப�க� ேமல��
ெசா�த� தாயா அ�� கா��னா�. எ�லா���� ச��காம
ஆ���ேபா�ட அ�னல���, ��ல இ��த ெபா��கைளெய�லா�
ஒ�ெணா�ணா ��� ேசாறா��� ேபா�டா�க.

��மாச� வைரதா� தா��� ���க ���ச�. ஒ�நா�...
சைம��ற���� ெபா�� இ�ல. அ���� �ற� �தலா�ேயாட கா�ல
�ைள�ச க�ம�க��கைள அ��� எ����� வ�ற��காக ல���
அ�மா ேபானா�க. �டேவ அவ�க மக� ��க��, நா��
ேபாேனா�. க��கைள அ������� வ�ேதா�. ரா���ேயாட
ரா���யா அ�த�மா க�ம�ேசா� ஆ���ேபா�டா�க.



�தலா� ���ப� வ�ைம�� த�ளா�வைத� பா��� மன� ச��காம
ந�க�க�லா� ஒ�ெவா��தரா ேவற, ேவற க�ெப��ல ேபா��
ேச��தா�க. அ�� ���யமானவ�க த�ைச ராைமயாதாஸு�,
எ�.எ�.ராேஜ��ர��. �வா� ஏ�கனேவ ேவற க�ெப���
ேச����டா�. ஆனா நா� ம��� �தலா� ���ப�ேதாடேவ
த���ேட�. �தலா� ���ப�ேதாட க�ட��ல ப��ெபற���ற
உ��ேயாட இ��ேத�. இ�ெனா� காரண�� இ���. நா��
�தலா��� ��த மக� ��க�� ெகா�ட ந��தா� காரண�.
��ன வய�ல இ��ேத நா�� ��க�� ஒ��தைர ����� ஒ��த�
சா���டேத இ�ல. ரா����� நா�க எ��கால� ���� �ைறய
ேப�ேவா�.

த�ைதைய�ேபால இ��க �தலா��� க�ட ந�ட�ைத
எ�ப�யாவ�����, ம�ப��� நாடக� க�ெப�ைய நட�த
ைவ�க��� ��ட� ேபா�ேட�. �தலா� த�ேனாட ���க
ெசா���கைளெய�லா� ��� நாடக� க�ெப��ல ேபா���டா�.
ந�க�க��� �ைற வராம பா���க�� எ��ற�லேய எ�லா�ைத��
இழ���டா�.

இ�ேபா� ந�க�கெள�லா� ேபா��டா�க. ஆனா �தலா�ேயாட ஐ��
��ைளக�... ெப�யவ�க ஐ�� ேப�க�, இவ�கேளாட �வன����
எ�ன ெச�ற�� நா�� ��க�� ����� ஒ� ��ெவ��ேதா�.

அ� உலக ��த� நட�த கால�. ெப�ேரா�, ம�ெண�ெண����
ப�ச�. மர�கைள ெவ�� எ���, க�����களா�� ��க�ல,
ேஹா�ட�க�ல ம��� ப�க��� பய�ப���வா�க.
�ராம�க�ல���� க���ைடகைள ைக இ�ைவ வ���� ைவ���
ெகா��ேபா� ���நக�� இற��னா, ஐ�� �பா �� �ைட���.
அ�த ேவைலைய� ெச�ய நா��, ��க�� ��ெவ��ேதா�.

ம�நா�...

க� ��ைடைய ைக வ���� ைவ���ெகா�� ேபா� ���நக��
இற��ேனா�.

�ைட�த ஐ�� �பாைய� ெகா��வ�� ல��� அ�மா�ட�
ெகா��ேதா�.



அ�ப� ந�க�க��� த�க�� ஆ��ைய ��� அ�ன��ட அ�த�
தா�, நா�க� ெகா��த அ�த ஐ�� �பாைய வா�� க���
ஒ��யப� ேத��� ேத�� அ���டா�க.

"நாகராஜா... �தான�பா நா� ����� ெத�வ�'� க��� வ�ய
ெசா�����ேட அ�த� தா� எ�ைன க�� அைண�����டா�க''

என� ெசா�ன ஏ.�.எ�., அைத �ைன�� இ�ேபா� எ�க���
க�கல��னா�.

��ட ெப���� ��டப�... "இ��� இ�ப� ஒ� தாைய எ�னா�
பா��க ��யாேத'' எ�றேபா� அவ��� ெதா�ைட அைட����ட�.
நா��, ��ன��� ைவ��யநாத�� ெமௗனமாக ஏ.�.எ�.ைனேய
பா���� ெகா����ேதா�.

"இைதெய�லா��ட� ெகா�ைம... ஒ� �பாவ�ய� ைன�� �தலா�
���� நட�த ேசாக �க��தா�'' என ���� த�ைன
ஆ�வாச�ப����ெகா�� ெசா�ல� ெதாட��னா�.

"ஊேர �பாவ� ெகா�டாட தயாரா��������. நா��, ��க��
க���ைடைய ைகவ���� ஏ������ ���நக� �ள��ேனா�.
��யாக� �ைட��� ஐ�� �பாைய வ���தா� �தலா� ����
�பாவ� ெகா�டாட ஏ�பா�.

���நக�� க� ��ைடகைள இற�� ���, ��ைய வா��ேனா�. �
�ட ���காம� வ��ைய இ���� ெகா�� ஊ� �����
ெகா����ேதா�.

இைட�� ஒ� ர��ேவ ேக�. அைத அைட��� ��னா�
தா���டா ���ரமா �� ேபா�� ேசரலா� எ�பதா�, நா� பல�
ெகா�ட ம��� வ��ைய இ��க... ��க� ��னா�����
வ��ைய� த�ள... ஒ� ெநா���... இட��ற ச�கர� ப�ள�����
இற����ட�. ‘படா�'� ச�த�ேதாட அ�சா� ���த�. வல��ற
ச�கர� சா���� ேபா��. எ�ன ெச�ற�?� ெத�யாம �ைக���ேபா�
��ேனா�.

ேக�ைட� �����டா�க�. ெர�� கட��ற வைர���
கா����ட�ேதா�.
ெர�� கட����. இ���� வ�����.



"ஆசா�ய வ���தா� ச�ப�ண ����. � வ��ய� பா����க. நா�
அேதா ெத��ற �ராம�����ள ேபா� ஆசா� யாராவ� இ��தா
பா��� ����� வ�ேற�'’ என� ெசா���� ஓ�ட�� நைட�மா
ஊ���� ேபாேன�. ஆசா� ��ைட�� க�����ேச�. ஆனா அவ�
���நக� ேபா���பதாக��, அேநகமா இ�ப வ�ற ேநர�தா�... என
���� இ��தவ�க� ெசா�ல... அ�ேகேய கா����ேத�. ெவ�ேநர�
க��த ��னா�தா� ஆசா� வ�தா�.

அவைர வ�� ���ற இட���� அைழ������ வ�ேத�.

அ�த இ������ள எ�ன ெச�ற��� ஆசா���� ெத�யல.

"அ�சா� ����� ேபா��. இ�ேம ப�டைற�� வ�� கா���
அ�சா�ைய ச� ெச�ய ேநர��ல. ஒ�� ெச�ேற�... ���ச
அ�சா�ைய ஒ�மா�� த�சமய���� ச� ப��� த�ேற�.
ஒ�ஆ� வ��ய இ�������� ேபா��ேபா�, இ�ெனா��த�...
ச�கர� �லகாம த��� �������ேட ெம�வா ஊ�ேபா�� ேச��க'’
எ�றா�.
அவ� ெசா�ன மா��ேய வ��ைய ெம�லமா உ������ேட ஊ�
வ�� ேச��ேதா�. ����� ேபா��. நா�க ெகா�டாடாமேல
�பாவ��� ����� ேபா��.

��ைள�க�லா� ������������. �தலா���, அ�மா��
��காம ��ய ��ய எ�கைள எ��பா��� ���ேச இ��தா�க.

நா��, ��க�� நட�தைத ��ேலாட ெசா��� �����ேதா�.

�தலா� மனெசா��த �ர�� ெசா�னா�... "எ�க ���ப��ல
�பாவ� ெகா�டாடாம ேபான� இ�தா� �த��ைற நாகா. வச�யா
வா��த கால��ல, எ�க ���ப�தா��� ம����லாம, �ராம��ல
உ�ள ஏைழபாைழ�க��ெக�லா� ����� ெகா��ேபா�. �ல���
பண�� ெகா���, நா�க�� �பாவ�ைய� ெகா�டா�ேவா�.
இ�ைன�� எ� �லைமைய� பா���யா?'’என ெநா��ேபா�
ெசா�னவ�... ‘இ�ேம எ�ேனாட ஆ�� ���க ��தாைட உ��தேவ
மா�ேட�' என� ெசா����� �ைஜயைற�� ேபா�
ப����ெகா�டா�. (ெசா�னப�ேய �தலா�, தா� சா�� வைர���
�பாவ��� ��தாைட உ��த��ைல)

இரெவ�லா� என��� ��க� ���கல.



'�தலா� ���ப� இ�ப�� க�ட�ப�ேத...'��ற ��க� எ�ைன
வா�� வைத�ச�.

ஒ� ��ெவ��ேத�...”



'ம

ஏ.ப�.எ�.ன�� ெச�ேசா��� கட�!

�ைர � பால��க� பா�� க�ெப�’ நாடக அ�பவ�ைத��,
த�ைன ெப�ேறாைர� ேபால கவ���� ெகா�ட �தலா���

���ப� க�ட�ைத�� எ��ட��, ��ன��� ைவ��யநாத�ட��
ெசா���ெகா����தா� மாெப�� ைடர�டரான ஏ.�.நாகராஜ�.
"�பாவ�ைய� ெகா�டாட ��யாத �தலா��� ���ப� க�ட�ைத
�ைன�� என�� இரெவலல� ��க� ���கல. ஒ� �����
வ�ேத�.

���த��, ஒ� ைப�� எ� ��ம�கைள எ��� வ�ேச�.
�தலா� ெர�கசா� ெர��யா��, ல��� அ�மா�� ேசாகேம
உ�வாக �����தா�க. அவ�க� ��னா� ��� வண��ேன�.

'�தலா�... நா� ெம�ராஸு��� ேபாேற�. ந�ம நாடக�கைள
��மாவா எ��க �ய�� ப�ேற�. என�� ஒ� ந�ல ேநர�
அைம�ச��, உ�கைள� ேத� வ�ேற�. ஏதாவ� �யமா ெதா��
ெச�ய ஏ�பா� ெச�ேற�. எ�ண� ேபால எ�லா� ந�லப�யா
நட���'� ெசா�ேன�.

�தலா� எ�ைனேய ���� பா����� "நாகராஜா... எ�ேனாட
���ப���� ஏதாவ� ெச�ய���ற உ�ேனாட ந�ல மன���
இைறவேனாட க�ைண உன�� �ைறவா இ����. நா� இ�ேபா
உன�� ெகா��த��ப ஏ���லாதவனா ���ேற�. ‘ேபா� வா
மகேன'� ெசா��ய��ப �வ� ம���தா� இ���'’என� ெசா��
வ��� க��ைர� �ைட�தப� எ� தைல�� ைகவ�� ெமௗனமா
ஆ��வாத� ெச�சா�.



�தலா�ைய ���� ��வைத தா���க ��யாம, என�� க���
ெபா��ய�. அைத க���ப������� அவ�� கா�� ���ேத�.
ல��� அ�மா� கா��� ���� வண�� �ைடெப�ேற�.

�தலா��� ��த மகனான ��க� 'நா�வ�', 'சர�வ� சபத�'
நாடக� கைதக� அட��ய ஃைபைல எ��� வ�� எ��ட�
ெகா��தா�.
க����� ர�� �ைலய���� எ��ட வ�தா�. அ� ேபா� ��க�
ஒ� �பா நாணய�ைத ‘இைத வ���க நாகா’ என எ���ட
ெகா������ ேத��� ேத�� அ�தா�.



ெர�� வ����ட�.
'நா� வர��மா...'� ேக�டப� அவேனாட ைககைள� ���ேத�.
அவ� த�ேனாட ைககளா� எ� ைககைள இ�க�
�����ெகா�டா�.

"நாகா... உ� �லைம எ�ன� க�த� �ல� ெத�ய� ப���'’ என�
ெசா�னேபாேத ��க��� அவ� ெதா�ைட க��� ேபா��.

"��கா... நா� உ�ேராட இ��தா உ�ைன��, ந�ம ெப�ேறாைர��
வ�� பா��ேப�. அ�ப� நா� வரேல�னா... நா�
ெச���ேபா��டதா�தா� அ��த�'’என நா�� ��க� தா�காம�
அ�ேத�. அவ�ட���� எ� ைககைள ����க �ய��
ப��ேன�. ஆனா� அவேனாட �� ேம�� ேம�� இ��������.

ஒ�வ�யாக �����, அவ� கர�க�� ��த��� ��� ெர���
ஏ� உ�கா��ேத�.

ர�� �ள��� வைர நா��, ��க�� ஒ�வைர ஒ�வ�
பா����ெகா�ேட இ��ேதா�.

நாடக�க�� ந����ேபா� நா��, ��க�� ேபா��ேபா�� ந���
ஒ��தைர ஒ��த� ெஜ��க� க��� ��ேடா�. ஆனா� ந���
��ைவ எ�ப� ெஜ���ற� எ�� நா�க� க��� ெகா�ள��ைலேய...
அ�த ேவதைன�� உ�ச��� �ைட ெப�ேற�.

ர�� �ள��ய�.
ெம�ரா� வ�ேத�.



பலவா� ேபாரா�... ��மா�� என�ெக�� ஒ� இட�ைத� ���ேச�.
ெதாட��� ெவ��ெப�ேற�. அ�த ெவ��க��� உ�சமாக அைம�த�
'���ைளயாட�' பட�. இ�த� பட� ெவ�யா�... இ�த நாகராஜ���
ேப�� �க�� வ�� ���த�.

நா� வள��த எ� தா���ைட �ைன�ேத�. பண�ைத��, �ல
ெபா��கைள�� எ����ெகா�� எ� கா�� லாலா�ர� �ராம����
வ�ேத�.

�தலா� ��� வாச�ல காைர ���� இற��ேன�.

�தலா�ேயாட கா�� ���� வண��ேன�.
'நாகராஜா' என எ�ைன� ��� அைண�� ஆன�த� க���
��டா�.

'எ� ��ள வ���டா�' என ல��� அ�மா�� ஓ�வ�� எ�
க�ன��� மா� மா� ��த��டா�.

��க� ஓ� வ�தா�. ‘நாகா..'� க������� அ�தா�. அ�ைப
அட�க ��யாம� நா�� அழ... ெர�� ேப�� ெகா�சேநர�
அ�தப�ேய இ��ேதா�. ேப�� வர��ைல. ல��� அ�மா பா�
ெகா��வ�� ெகா�� தா�க. 'மகேன... � எ�ப���
எ�கைளெய�லா� பா��க வ�ேவ�� �ன�, �ன�
�ைன��������ேதன�பா’ என ெந����ேபா� ெசா�னா� அ�மா.

������த கால��� நட�த �ஷய�கைளெய�லா� �லாவா�யாக�
ேப����ேடா�.

'அ�யா... ��க எ�ன ெதா�� ெச�ய ������க?' என� ேக�ேட�
�தலா��ட�.

'இ�த� ��தா��� எ�ன ெத���? ஏதாவ� ஒ� ெதா�� ெச�ய
ஏ�பா� ெச� நாகா' எ�றா�.
"அ�யா... என�� ேவ�ட�ப�ட ந�ப� �ல� ஆர��� ஒ�
அைசவ ஓ�ட� வ��� த�ேற�. அ��� '��யா�� �லா�'� ேப�
ைவ�கலாமா?''

"உ� மன�ேபால ெச� நாகா. உ� உத�ய எ� பர�பைரேய மற�காம
இ��க��. அதனா� உ�ேனாட மக� ேபைர�� ேச��� ‘ம�ைர
�ஜயல��� ��யா�� �லா�'� ேப� ைவ'’ எ�றா�.



அத�ப� ஆர��� ஓ�ட� ஆர����� ெகா��ேத�. ந�றாகேவ
நட���� �யாபார�. ஆனா�� அ�த ஊேராட �ேதா�ண �ைல
ஒ���காம �தலா��� அ��க� உட�� ��யாம� ேபான�.

உடேன �தலா�ைய� ேபா�� பா��ேத�.

"அ�யா... ேகாய�����ல ஓ�ட� வ��� த�ேற�. அ�த ஊ�
�ேதா�ண �ைல உ�க��� ஒ��வ��'’எ�ேற�. �தலா���
ச�ம��தா�.

ேகாைவ �.�.நா�� கா�ப��� அ��� பைழய ேபா�� ஆ��
ேரா��� "ம�ைர �ஜயல��� ��யா�� �லா�' ஓ�டைல �ற�க
ஏ�பா� ெச�ேத�. இைதய��த �வா� கேணச�... �தலா���
நாடக� க�ெப��� இர�� வ�ஷ� இ��த பாச���... ‘அ��கான
ெசல�� நா�� ப�� ெகா���ேற�' என எ��ட� ேகாைவ
�ற�ப�� வ�தா�.
ஓ�டைல� �ற�� ைவ�ேதா�.

ஓ�ட� �யாபார� ந�றாக நட�த�. �தலா�... ��ைளகைளெய�லா�
ந�லப�யா ப��க வ�சா�. ��ைளகைள ஆ��ய�களா��
ஆ���டா�.  

1972-� �தலா� ெர�கசா� ெர��யா� இற�� ��டா�. அத����
�தலா� எ�ைன ஆ��வ��� எ��ன க�த�தா� இ�...''

என ஏ.�.நாகராஜ� ெசா�� ���தா�.

�ய������ எ�னா� ��பட ��ய��ைல.

��வய�� த�ைன ஆத��� அ�� கா��ய �தலா�ைய இதய���
��மாசன� ேபா�� பா�கா�� வ�� ஏ.�.எ�.ைன பாரா��வத��
வா��ைதகேள இ�ைல.
�தலா��� ���ப���ேக வ�கா��... வளமான வா��ைகைய
அைம��� ெகா��த ந�� மறவாத நாகராஜைன� ேபா� யாேர��
ஒ�வ� உளேரா?

ேத��ெகா�ேட இ���ேற�.

ெர�கசா��� ��த மக� ��க�� மக� ��க� ர�,
ச��யம�கல� ப� �ைலய� அ��� மனநல ஆேலாசகராக ���ைச



ைமய� ைவ�����றா�. அவ�ட� �ற�தவ�க�� ந�ல �ைல��,
ந�ல பத�க�� இ���றா�க�.

"ஏ.�.நாகராஜ�� க�ைண மைழ�� வள���வ�� ப��க�
நா�க�''’எ�� எ��ட� த�ேபா� �� ெப�ைம�ப�ட ர�, த�
தா�தாைவ��, அ�பாைவ��, ஏ.�.நாகராஜைன�� ���� பல
தகவ�கைள எ��ட� ெசா�ன�ட�, �ைக�பட�கைள�� ெகா���
உத�னா�.

"எ�க ���ப��� எ�லா�� அர� ஊ�ய�களா� ��டதா�,
தா�தா���� �� அ�த ஓ�டைல நட�த ��ய��ைல'' எ���
ெத���தா� ர�.

ெர�கசா� ெர��யா�� ���ப��ன��, ஏ.�.நாக ராஜ�
���ப��ன�� ஆ� ேபா� தைழ��, அ��ேபா� ேவ��� வள��,
நல�� ெப�� வாழ எ�லா� வ�ல ��க� ெப�மாைன
ேவ���ேற�.



�

சி�ன�ப ேதவ�� கன�க�!

�ன�ப ேதவ�� ராேம�வர�-த��ேகா� அ�பவ�கைள
ெசா�வத�� ��...

ராேம�வர� எ�ற�� கலா� �ைன�தா� ����� வ��ற�.
எ�ேலா���� ந�லவராக எவ�� வாழ ��யா�. ஆனா�
அ���கலா� வா��� கா��னா�. அவ�ைடய மைற��� இ��ய
ம�க� எ�ேலா�� தாளா �யர��� அ�� �ல�� வ��த க��� 
அள�ட ��யாத�. ��யேன அ�த��த� ேபா� இ��த� ந�
நாெட���. அவ��� ந� வா�நா� ��வ�� ம�யாைத ெச�ய
கடைம�ப�����ேறா�. 

'கா���� ெச�பவ�க� ராேம�வர��  ெச�றா�தா� ���ய பல�
����யா��' எ�பா�க�. இ�� நம� கால��� ேம�� ஒ� ���ய
பல� �ைட�����ற�. ராேம�வர யா��ைர ���த��, த���தா�
ெப�ெற��த தவ��த�வ� அ���கலா� ��� ெகா������ 
�ைன�� ��ன�ைத�� வண�� வ�ப�� வ�ேவா��� அவ��
ஆ� பல ந�ைமகைள� த�� வ�கா��� எ�ப� த�ம� ெசா���
த��ெப��  உ�ைம.

��ன�ப ேதவ�� �ைறேவறாத  ��மா ஆைசக� �ல.
ெபா�யாெமா�� �லவ� கைதைய ைவ�� �யாகராஜ பாகவத� ந��த
பட� '�வக�.' அேத கைதைய ந�க��லக� �வா� கேணசைன
ைவ�� படமா�க ேவ��� எ�ப�தா�. இ� ப��ய �பர�கைள
ஏ�கனேவ ��வாக� ������ேற�.



இ�...

23-12-1964 அ��... த��ேகா�ைய கட� ����ய�. அ�த �க��
���� த� ைட��� எ�����தைத  ெரா�ப வ�ட� க���
'ஆ���கார அலேம�' ச�ைக�ேபா� ேபா�ட சமய��� �ர���
ப����ெகா����த ேதவ�, எ�கைள� பா��� "ேட�...
கைத�கார��களா... அ���� �ட��ற த��ேகா�ைய
பா��க���ற� எ�ேனாட  ��ட நா� ஆைச. அைத� பா�����,
அ�ப�ேய நா� எ��க� ேபாற இ��� பட���கான ெலாேகஷைன��
பா����� வரலா�. உ�க��ெக�லா� ேதா� எ�ப�?'' என�
ேக�டா�.
"நா�க�� வ�ேறா�'' எ�ேறா�.

ம�நாேள... ராேம�வர� ேபா�� ேச��ேதா�. அ�� ��� வ�கா��
ஒ�வ�ட� ���� த��ேகா� ெச� ேறா�. ஒ� �� ெச���
பாைதைய�ட ச�� ெப�ய ேரா�. இ��ற�� கட�. ஓ�ட��� ��
��ற�. அைனவ�� இற��ேனா�.



"இ�தா� த��ேகா� இ��த இட�'' எ�றப� க���ெக��ய �ர�
வைர மண�பர�ைப� கா��         ���, "அ�க ஒ� �வ�
ெத��ேத... அ��� �ழதா� ெர��ேவ �ேடஷ� இ��த�'' எ�ப�
உ�பட பல ���யமான இட�க�� ��லமான தடய�கைள
எ�க���� ெசா���ெகா����தா� வ�கா�� ெப�யவ�.

"த��ேகா��� வா��த ம�க� எ�ேலா�� ��க���
இ��தேபா�தா� கட� ெகா�த����, �ய�� தா��ய�. ம�க�
ம�ேணா� ம�ணாக �ைத���டா�க'' எ�றவ�... "இ�த
இட���தா� �ரயா�கேளாட ர�� கட�ல �����. ர��� 115
ேப�க� �ரயாண� ெச�சதா ெச��க� வ�தன. எ�ைன�
ெபா��தவைர��� அ� தவறான கண��. காரண�...
ராேம�வர��ல��� த��ேகா� ப�கமா இ���றதா�
ெப��பாலானவ�க ��ெக� எ��காம பய��பா�க. அ�ப�
வ�தவ�க கண�� இ�� ேச��க�படல. �ஜரா�ல��� ����டா வ�த
40 மாணவ�க�� இ�த ர��� பயண� ெச�� இற�� ேபானதா
ேப����டா�க. கட�ல �த�� வ�த �ண�க� ம��� �� இ����.
�த�� வ�த �ண�கைள கைர�� இ���� ேபா�டவ�க�ல நா��
ஒ��த�. �ண�கைள க��க� ��ட� ெகா��� ��ன ெகா�ைமைய
எ�ப�� ெசா�ற�? ெமா�த� சா� 1500� ேப�ப�ல ேபா����தா�க.
எ�ேனாட கண���ப� �வா�ர�த தா���''’என �பரமாக�
ெசா�னா� அ�த� ெப�யவ�.

ேதவ�, த� இ���� ைககைள ைவ���ெகா�� "எ�ன�பா��''
என கரகர�த �ர�� �ல��யவ�... "இ�ப� ஒ� நகர� கட�ல
���ய ச�பவ��, இ���� பய�கேளாட ர�� ���ய ச�பவ��
ெவ�நா��ல நட����தா எ�னா ெச����பா� ெத��மா?
அ���ேபான நகர� மா��ேய ஒ� நகர�ைத உ�வா��, அைத
ெசய�ைக மைழ-�ய�ல ��க���, ர�ைல�� ��க��� �ரமாதமான
படமா எ��� உலக� ���க ��� ப�� ேபைர� த����வா�.
த�க� நா��� �யர�ைத அ��தமா ப��� ெச���வா�.

எ� ெத�வ� எ�.�.ஆ�. இ�ப �தலைம�சரா இ��கா�. இ�ேல��
வ���க.. அவைர �ேராவா� ேபா��, ேகா��கண��ல ெசல�ப��,
த��ேகா�ய ��சா உ�வா��, அ� எ�ப� �ய�ல அ���?
ம�கைள எ�.�.ஆ�. எ�ப� கா�பா��றா�? த� ம�தனா ர�ைல
எ�ப� ���றா�?� பட� எ��� ெஜ����ேவ�. ��கேனாட



க�ைண இ��தா ��சயமா த��ேகா�ைய படமா எ���ற பா��ய�
என��� �ைட���'' எ�றா� ேதவ�.

ராேம�வர� ெக��ஹ����� ����ேனா�.

"ஐயா... இ�த ெக��ஹ��லதா� ெஜ��கேணச�, சா����,
அவ�க மக� ஆ�ேயா� த�����தா�க. அ�த ரா����� அ��ச
�ய�� அவ�க மா������ ெரா�ப அவ�ைத�ப�டா�க. �ய�
ஓ�ச�� ெவ�ய வ�� பா��தா�க. ம�க� ப�� �யர�கைள��,
�ர��� �ட�த ��ைசகைள�� பா��� ேவதைன�ப�டா�க.
வா��ைகையேய ப�ெகா����� ��ன ம�க��� த�களால ���ச
உத�ைய� ெச����, ம��� க�க� வ���� �ற�ப�ட ர��லேய
அவ�க�� �ள��� ேபானா�க'' என வ�கா��
ெசா���ெகா����தா�.

அ�ேபா� அ�� வ�த ஒ�வ�, ேதவ�� கா�� ����
வண�����...
"ஐயா நா� பழ���கேனாட அ�ைமெப�ைமகைள ெசா��ேய
கால� கட��றவ�. ��க ���ெச��� ��க� ேகா����
�����ரகார� க��� ெகா��த� ம�க��� ெரா�ப வச�யா
இ���த�யா. உ�க பட�க�ல வ�த "ம�தமைல மாம�ேய
��க�யா'’ பா���, "���ெச���� கடேலார��� ெச���நாத�
அரசா�க�'’ பா��� எ�ேப��ப�ட வ�கேளாட மனைச�� உ�க
ைவ��த�யா. காலா கால����� உ�க ேபைர� ெசா��ம�யா'' என
ேதவ�� ���ப�கைள பாரா��ய அ�த ��கன�ைம "எ�க ஊரான
பழ��� இ��த மா�பழ� க�ராய� உ�கள மா���தா� �ற�த ��க
ப�த�. ��கேனாட அ�ளா�, ��ன வய�ல��ேத ��க� �� பல
பாட�க� எ�� ெப�� �லவரானவ�. அவைர�ப�� ��க எ���ற
பட�க� �லமா ம�க��� எ���� ெசா�னா ���யமா
ேபா�ம�யா'' என� ெசா����� �ைடெப��� ெச�றா� அ�த
��கன�ைம.

"ஏ��பா... கைலஞான�... மா�பழ� க�ைய� ப�� உன���
ெத��மா?''’என� ேக�டா� ேதவ�.

"மா�பழ� க�ராயைர�ப�� 1956-� ம�ைர ெத��மா� ����
அ�யா ப��ெபா� ���ராம��க� ேதவ� ஆ��ய  ெசா�ெபா�ைவ



நா� ேக����ேக�. அவ� ேப�ன����� எ� �ைன�ல இ���ற
�ஷய�கைள� ெசா�ேற�'' என ஆர���ேத�.

"க�மாள� �ல��� �ற�த ��ைதயா ஆசா� ஒ� �ற�த ��க
ப�த�. ��ைதயா ஆசா� -அ�ம� அ�மா� த�ப��� 1836-�
��ஞானச�ப�தைர� ேபால ஒ� ஞான� �ழ�ைத �ற�த�. ஒ�
ந�லநா�� ஜாதக� பா��� 'பழ�ய�ப�' என ெபய� ���ன�. 
�ழ�ைத�� ��� வய� இ����ேபா� ‘ைவ��’ என�ப��
அ�ைம ேநா� ஏ�ப�ட�. ேவதைன தா�காம� �ழ�ைத ப��
�யர�ைத� பா��� மன� ெவ��ேபான ��ைதயா ஆசா�,
�ழ�ைதைய� ����ெகா�� ேபா� ந��ர�� பழ�யா�டவ�
ச����� �ட��னா�.

"��கா... உ�ைனேய க� எ�� வா���வ�� எ� ேவதைன
உன��� ெத�யாதா? � ெகா��த ெச�வ�தாேன இ�த� �ழ�ைத�
ெச�வ�. அ�த� ����� ஏ� இ�ப� தா�க ��யா த�டைன?
க�ைண�கடேல... ஆ��க��, ப��ர�� க�க��
ெகா�டவேன... அ�த� க�க� அ�தைன�� ெகா�� �
�ழ�ைதைய� பா��கேவ��� எ�பத�ல... ஒ� க�... அ���
கைட�க� ெகா�� பா�ம�யா... �ழ�ைத �க�ப�����. உ�
��வ��� �ழ�ைதைய ������� ேபா�ேற�. உதயகால���
வ��ேற�. அ�ேபா� அ�ைம ���, மல�� மலராக, மாச�ற
�ழ�ைதயாக இ��க அ�� ��யேவ��� எ� த�டபா�
ெத�வேம...'’ எ�� அ�� ெதா�� �ழ�ைதைய அ�ேகேய ����
ெச�றா�.

���த��... ஓேடா� வ�� பா��தா� ��ைதயா ஆசா�.
அ�ைம ��� அ�� மல��த மலராக இ��த� �ழ�ைத. ேபரான�த�
ெகா�ட ��ைதயா ஆசா�, �ழ�ைதைய� ��� ேதா�� ைவ��
ஆ��பா�,   ஆன�த� க��� வ�ய வ�ய... 'பழ�ேவ�
��க��� அேராஹரா' என வா� ��ட �ர� எ���யவாேற ��
வ�� ேச��தா�.

�� வா�� க�டா�.

ஆனா� அ��� ஒ� அ���� கா����த� ��ைதயா ஆசா���.

���� ெதா��� �ைளேபா� ஆ�... "��கா... இெத�ன
ெகா�ைம?'’ எ�� வா���� கத� அ�தா�. காரண�... �ழ�ைத��



இர�� க�க��� பா�ைவ ேபா���ட�.

�ழ�ைத�� ஐ�� வய� ஆனேபா�... "அ�பா நா� க�� க�க
ேவ���'’எ�றா�.

"மகேன... க� பா�ைவ��லாத � எ�ப�ய�பா க�க ����?'’ என�
ேக�டா�.

அத�� �ழ�ைத ஒ� ேயாசைன ெசா�னா�...
"த�ைதேய... ��க� எ� ���� எ���க�. அைத நா� மண��
எ��� கா���ேற�. அ� ச�யாக இ��தா� ெதாட��� எ� ����
எ�� ெசா��� ெகா��க�. நா� மண�� எ��ேய
க���ெகா��ேற�'’எ�றா�.

��ைள�� ஆ�வ���� இண�� அவ� ���� ‘��கா' என�
ெசா��� ெகா�ேட எ��னா�. அவ�� மண�� ‘��கா' எ��
ெசா���ெகா�ேட எ��            னா�.



"க

�ப�!

� ெத�யாத ��வ�� ���� அ�பா எ����கைள எ�த,
அைத மண�� எ��னா� ��வ�. அழ�� த�� அ��த�

���தமாக இ��பைத� பா��த ��ைதயா ஆசா� �ய��� உ�ச���
ெப�ம���� ெகா��, ெதாட��� ��ைள�� ���� எ��னா�.
��ைளேயா த��� தட�க��� எ��... எ�� �ைற வள�வ�ேபால
வள��� க�ஞ� ஆனா�.
'பழ�� ப�க�', '�மர�� ப�க�', 'ெச��� ப�க�' �த�யைவகைள
இய��னா�. ெத�னாெட��� ெச�� �ற��ற� பா� மா�பழ�
க�ராயராக �க�ெப��, ெத�வ� �லவரானா�. ராமநாத�ர� ெச��
ம�ன� ெபா��சா� ேதவரவ�க�� ேபராதர� ெப��, சம�தான
��வா� ஆனா�.

ப��ெபா� ஐயா��  ேப��� நா� மா�பழ� க�ராய� ப��
அ��த� இ�தா�ேண. க�ராய� �ற�த பழ��� ‘மா�பழ�
க�ராய� ச��' எ�ற ெபய�� இ�ேபா�� ஒ� ெத� இ���. 1836-�
�ற�த க�ராய� 1884-� மைற�தா�. க�ராய�� பர�பைர��
நாலாவ� பர�பைரைய� ேச��த எ�.�.பால���ரம�ய� எ�பவைர
என�� ச�ப���தா� ெத���''’ என நா� ெசா�ல...

��ன�ப ேதவர�ண� ��னைக�தா�.

"கைலஞான�... நா���ட மா�பழ� க�ராயைர� ப����, ம�ன�
ெபா��சா� ேதவைர� ப���� ேக���ப����ேக�.



க�ப��� சைடய�ப வ�ள� ேபால, மா�பழ� க�ராய���,
ெபா��சா� ேதவ� ெபா���, ெபா��� வா� வழ��, ஆ�தான
�லவராக அழ� பா������றா�. �க�க� இழ�தா�� அக�க�
ஒ�யா� அ��த பாட�கைள� பைட�����றா�. க�ராயைர� ப��
உன�� எ�தள� ெத���� ெத����க�தா� ேக�ேட�. க�ராய�
பர�பைர இ�ேபா�� இ��பைத � ெசா���தா� ெத������ேட�.



நா� பட� எ��பதா இ��தா பழ�யா�டவ� ேமல கைதைய
ஆர����, மா�பழ� க����, ம�ன� ெபா��சா� ேதவ����
இ��த ந�� எ�ப��ப�ட�... எ�பைத த��நா�� ம�க� அ���ப�
ெச����ேவ�.  �ய�� எ� ைக��... ��� ��க� ைக��''
எ�� ேதவ� ெசா�ல...

'�ப� ெர�' எ�றா� ஓ�ட� ஊ�ய�.

ெச�ேறா�. வ�றார உ�ேடா�.


	சமர்ப்பணம்
	முன்னுரை
	பதிப்புரை
	ஐந்தாம் பாகத்தில் உள்ள சிறப்பம்சங்கள்!
	திரை வரலாற்றின் இனிய பொக்கிஷம்!
	ஆன்மாவை மீட்டெடுக்க உதவும்!
	என் கதைகளில், தயாரிப்புகளில்
	அம்மம்மா...!
	பணம் தராததால் கிளம்பிய நடிகை!
	கைகொடுத்த பொய்!
	திருமண மேடையைத் தீர்மானித்த நாடக மேடை!
	சாமியாரான கவிஞர்!
	மரணத்தில் தள்ளிய வறுமை!
	காலம் செய்த கோலம்!
	கலை உலகப் பிரம்மா!
	அனல் கக்கிய பாரதிராஜா!
	தாயாருக்குப் பெருமை!
	நின்று போன படத் திட்டம்!
	நானும் ஜெயகாந்தனும்!
	கோழி அடைகாத்த வாத்து முட்டை!
	உருகி அழுத இளையராஜா!
	புலவனின் வைராக்கியம்!
	சந்தித்தேன் பாலசந்தரை!
	வசதி உள்ளவனுக்கு நீதி!
	சினிமா ஒரு சூதாட்டம்!
	சீறிய டைரக்டர் ஸ்ரீதர்!
	எம்.ஜி.ஆரின் வெறி பிடித்த பக்தர்!
	எம்.ஜி.ஆர். பக்தனுக்கு உதவிய ரஜினி!
	கனல் கக்கிய ரஜினி!
	ரசிகர்களுக்காக...!
	கதவு ஓட்டையில் கதை!
	காக்கைச் சிறகினிலே!
	மீனா அம்மாவின் சிரிப்பு! ஸ்ரீதேவிஅம்மாவின் கோபம்!
	மாறியது ஸ்ரீதேவி மூக்கு!
	சினிமாவை மிஞ்சிய நிஜம்!
	விஜய்க்காக எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் பட்ட பாடு!
	படம் வெற்றி! நான் அம்போ!
	வானத்தைப் போல மனசு!
	ஏவி.எம்.+ ரவிக்குமார் + நான்!
	அந்த பத்தாயிரம்!
	ராசுக்குட்டி ரவுசு!
	சைபர் ஆன மைனர்!
	நாடக வாழ்வின் துயரங்கள்!
	அன்னலட்சுமி வீட்டில் கம்மஞ்சோறு!
	ஏ.பி.என்.னின் செஞ்சோற்றுக் கடன்!
	சின்னப்ப தேவரின் கனவுகள்!
	சுபம்!

