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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�



�

���ைர

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

'கைத�தா�தா', '��ம�', 'கைதஞான�' எ�ெற�லா�
பாரா���றா�க�.ஆனா� வரலா� எ��வ�... அ��� எ��
��தகமாக ெவ���வ�� ஒ� பய� இ���ெகா�ேட இ���ற�.
காரண�... �ைறயாக� க�ற எ��தாள�க� எ�ைன� கைளயாக
எ�� எ��ெத��� ��வா�கேளா எ�ற பய�தா�. இ��தா��
ேகாைதநாய�ய�மா�, �.ராஜநாராயண� ேபா�ேறா� ஆர�ப���
ப��காதவ�க�தா�. ��னா�� �க��ற�த எ��தாள�களானா�கேள.
அவ�கைள வ�கா��யாக எ�� எ�த� ������ேட�.
ெகா��வ��, த��வ�� அ�� வாசக�க�� உ�ள�கேள.
பா��தைத, ேக�டைத, ெசா�னைத அ�பவமாக
எ����ெகா�ேடதா� இ�வைர ��மா��� 30 கைதக��� ேம�
எ����ேட�. இ�� �க�ெப�ய இய��ந�க�ட� �ைர�கைத
ஒ��ைழ�� �மா� �ைற� தா���. தயா���  16 பட�க�. 
பாட�க� எ��.  இய�க� 2. ெம�� காெம�யனாக 'இ� ந�ம ஆ�'
ஒ��தா�. ��ன� ��ன ேவஷ�க� �ல... இத��ேம� எ� த����
எ�ன ேவ���? நா� எ����ெகா�ட இ�த �� �ய���� உ�க�
ஆதர�தா� ேவ���.

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



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

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

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

-கைலஞான�
ெச�ைன.

ைகேப� எ� :  96770 61186



கா

பதி��ைர!

கன���ேபான மன�!

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�ச க�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�ஸ�பா� என ப��ப� யா�
வ�� �ெரா��ஸரானவ� அ�யா கைலஞான�. ஜா�பவா�க�ட�
பழ�ய ஜா�பவானான அ�யா கைலஞான��� கைத ஞான� ச�ப���
ெவ�வ�த, ஆ�.பா���ப�� 'கைத-�ைர�கைத-வசன�-இய�க�'
வைர ப��ெசன� ெத��த�. ��மா�� ஓேஹா என
ேகாேலா��யைத�� ஒ��ேம இ�லாம� ���தைத�� ஒ�� மைற�
இ�லாம� ெசா����ளா�. அ��� அ�ண� �வா� ெசா����
ேக�காம� அவைர ைவ�� எ��த "ராஜ��'யா� ப�ட
ந�ட�ைத�� க�ட�ைத�� ெசா�����ப� இ�ேபா��ள
��மா�கார�க��� ஒ� ப���ைன.  ��மா ஒ� �தா�ட�, இ��
ெதாட��� ெஜ��பவ�க�� உ��. ெதாட� ேதா��களா� �வ��
ேபா� காணாம� ேபானவ�க�� உ�� எ�பைத ேதவ� ���ைஸ
உதாரண� கா��� ெசா�����ப� உ�ைம�� ��. அ���
���பாக ேதவ� அவ�க�� மக� த�டபா� ெச�ைனைய� கா�
ெச����� ெசா�த ஊ��ேக �ள��யைத� ப���� ேபா� ஒ�
சா�ரா�ய� ச��� ேபான� எ�ேப�� ப�ட ெகா�ைம என 'உ�'
ெகா�ட ைவ�த�. அேத ேபா� எ�.�.ஆ�. -�வா���ைடேய
எ�ப��ப�ட ேபர��� ந��� இ��த� எ�பத��, �வா��ட�
எ�.�.ஆ�.ேபா�� �ைளயா�டாக� ேப�ய ச�பவ�ைத கைலஞான�
ெசா�����ப� இ�வைர யா�� ெசா�லாத�. கரா�ேத ம�-



ைடர�ட� ஆ�.�.ச����ைடேய நட�த ���� கலா�டா ெச��ைய��
யா�� ேக���ப����கமா�டா�க�.

ஒ� ���யமான �ஷய�ைத� ெசா��ேய ஆக��. பலசர���
கைடேயா, ெப���கைடேயா, த�� வ�� இ���கைடேயா,
க����ட� க�ெப�ேயா எ�வா இ��தா�� பண� ேபா�றவ� தா�
�தலா�. ச�பள� வா�� ேவைல பா���றவ� தா� ெதா�லா�.
அ�ெக�லா� �தலா��ட� ப��� �ைழ�� கா��வா�
ெதா�லா�. இ�தா� உலக வழ�க�. ஆனா ��மா உலக� இ���
ேந� எ��. இ�ேக ல�ச�கண��ல, ேகா��கண��ல ந�க�க���
ச�பள� ெகா��பவ� தயா��பாள� எ��ற �தலா�. ஆனா ச�பள�
வா��� ெதா�லா�யான ந�க�ட� �தலா� ப�� கா��, �ைழ�
கா��� அ�சய� ��மா�� தா� நட���. காரண� ேம�-அ�
ேபா�� ந�க�க��� இ���� ம��, �த� ேபா��
தயா��பாள�க��� இ�ைல எ�ப� தா� �ஜ�. இைத
கைலஞான��� அ�பவ�� உண����ற�.

ேப�, �க�, ெச�வா��, தானத�ம��� ெகா�க��� பற�த ம�ைர
மாவ�ட� எ�மைல ஜ��தா� ச�கரபா��� ேதவ�, �ேராக�தா��
����யா�� ஜ�ைன இழ��, கைட� கால��� கைலஞான���
�ய��யா� ��ன�பேதவ� அவ��� உத�ய கைதைய� ப��த��
உ�ளப�ேய மன� கன��� ேபான�.

��மா ��ெர��� �த� ��� பாக�க��� வாசக� ெப�ம�க�
அ��த ேபராதரைவ ெதாட��� இ�த நா�கா� பாக�ைத ம���ட�
ெவ����ேறா�. இத��� உ�க� ேபராதர� ெதாட�� எ�ற
ந���ைக��....

-எ�ெற��� உ�க�

ந��ர� ேகாபா�



�

பா��திபன�� ���ைர!

ைர��ைற�� பல��� (Super Star Rajinikanth உ�பட)
���ைரயாக, பல ஜா�பவா�க��� �� உைரயாட�

எ��யவராக, பல தைல �ைறக��� �� கைத எ��யவராக, நா�
அ��க� ���, 'Fire-�� ேபாற வைர��� உ�����ள ஒ�
Fire இ��க��' எ�ற வா���ய���� ���தாரணமாக� �க�பவ�,
��.கைலஞான� அவ�க�.
ெபயரள�� இ�லாம�, �ைர�கைல சா���, ஞான�ைத �ைல�பாலா�
யா�� ஊ�டாம�, கைல�பாலா� த� அ�பவ������ தாேன
கற��, த� அயராத உைழ�பா� ����� �ர�� ெப�த�� ம��தா�
தன���தாேன �க��� ெகா�டவ�.

எ�ப�� எ�வேத ��மெசா�பன� (உ�கா��� ��டா� எ����ட
ஏ� ேப� ேதைவ) இவ�� 70+இ� கைத எ�� ெசா����டா�
ேபா��, க-���� ைத-���� ந���, இவர� அ�பவ�க� ���
�ள�� �வ தா�டவேம ஆ��.

100 வ�ட ��மா��, பா��� ேம�ப�டைவ இவர� கைத
�வாத���  Record  டா�� ஆ��. ��மா ப�� ஏ�கனேவ
எ��யவ�க�� Record-ஐ Break ெச��� எ��� ந��ர�� இவ�
எ��ய�.

யதா��தமாக, அைத�� நா��கான யதா��தமாக �ைவேயா� �����
���தா����டா�. �ல ேவைள�� அவர� எ���� ��வாண பா�
இ����. ஆைட��லாம�, அதாவ� அநாவ�ய பாசா�� இ�லாம�,
ப��க அ����யாக� �ட இ����.



உதாரண����, ேதவ�� ேதவ� பழ� ��க�� ேகாவண�ைத வா��
வ�� அைத த���� கச��� ���தா� எ�ப� ேபா�ற ெச��க�.

பா�ைவயாள��� ெவ�மேன ெகா�� ேபா�� இ��க ம��ேம
இ�லாம�, அத�கான காரண கா�ய�கைள பத�சாக ப��
ெச����பா�.

ந��ப�க கவ���� பட�ைத� �ட, இர�டா� �ைற பா������
இவ� ப�க க��ைரைய அ�க �வார�ய� ேதா� ப��க� ���ய�
'��மா ��ெர�' க��ைர.

ந��ர� வா�லாக ��மாைவ� ப��ய ஒ� �ற�த ப��. அவைர எ�
'கைத �ைர�கைத வசன� இய�க�' �ைர� பட��� ேதா�ற� ெச��
எ�ைன ெகௗர���� ெகா�ேட�.

அவர� �றைம�கான ெகௗரவ�ைத �ைர�லக� �ைர�� அ����.

-ஆ�.பா���ப�



ந�க�-இய��ந�



�

கைத ேமைதய�� கைத!

லைர� பா���� �த� ��டேம �������. அ�ப�� தா�
என��� கைத ேமைத கைலஞான� அவ�கைள� பா��த�ேம

���த�.
�ைர�கைத �கர� ேக.பா�யரா� அவ�கைள �ைர �� ம���
�ய�� ெகா�� ��த நா� அவ�ட� உத�யாள ரா� ேச��� இர��
பட�க�� க�ற� கடலள�. அ�ேபா� �ைட�த ந�ல அ��க�க��
கைலஞான� அவ�க�� ஒ�வ�.

ெந�ெந�ெவ�ற உயர��� ெவ�ைள ேவ��, ெவ�ைள ���ைக
ச�ைட�� ஒ� த� ம�யாைதைய ப����ெகா��� ேதா�ற�.
அைத�ட ���யமான �ஷய�... அவ� உத�க�� �ர�தரமாக
நா�கா� ேபா�� அம������� வ�கரமான ��னைக.

�ைர�லக��� ெப�ய ஜா�பவா�க�ட� பழ�யவ�, ஏக�ப�ட
சாதைனகைள� ெச�தவ� எ�பெத�லா� அவ�ட� ெத�யேவ
ெத�யா�.

�ைர�கைத �வாத�க�� கா��க� க� க�� ����ப� ெத�வாக
காரண கா�ய�ேதா� ெசா�வ�� வ�லவ�. எ�த ஒ� கா����� த�
வா��ைக அ�பவ������ உதாரண�� ேச��� வ��. அேதசமய�
ம�றவ�க� ெசா�வைத�� ���� கவ��பா�. தா� ெசா�வேத
�ற�த� எ�� �ர���தனமான வாதெம�லா� ெச�யமா�டா�.
ஒ��ைற ஈேரா��� அ��� பா�யரா� அவ�க�� ��ேதா�
ப�ைண ���� 'ப�� ப��தா�' �ைர�பட��� கைத �வாத�
நட�� ெகா����தேபா�, த� ெசா�த வா��ைகைய� ப�� எ��ட�
மன���� அவ� ப����ெகா�டேபா� எ� உ�ள��� அவ� �க��
உய��தா�.



ஈேரா������ ெச�ைன�� அவ�ட� கா�� பயண� ெச�ேத�.
அ�ேபா� அவ� �� ப�க�� ேச��கைள ம�ற ஓ��ன�க�ட�
��வாக� ெச�� வட இ��யா����� ஓ�� வ�தேபா�  ஏ�ப�ட
அ�பவ�கைள� ெசா�னா�. அ�� அவ� ெசா�ன ஒ� ச�பவ�
இதய�ைத உ���� �தமாக இ��த�. இைத �ைர�படமாக�
ெச�யலாேம எ�ேற�. அவ� ���தா�. �� �ைர�கைத�� ெச��



ைவ����பதாக� ெசா�னா�. இ�த� ச�பவ� ப�� '��மா ��ெர�'
��தக��� அவேர ��வாக� ெசா����ளா�.

ந��ர� இத�� ெதாடராக அவ� எ��வ�� '��மா ��ெர�'��
��� பாக�கைள�� வா�� வர� ெசா�ேன�. ேநர�
�ைட���ேபா� �த� பாக��-��� ெகா�ச� ெகா�சமாக வா���
���கலாெமன ��ட�����ேத�. ��தக�கைள வா��ய நா�
மாைல�� ���ைரகைள ம��� ப��கலாேம எ�� ஆர���ேத�.
�ற� நா�ைக�� அ��யாய� ப��கலா� எ�� ெதாட��ேத�.
ந���க�... அ�ேற �த� பாக�ைத ������ேட�. அ��தநா�
ம�ய� இர�டா� பாக� ெதா�ேட�. அ�� ந��ர� தா��
��றாவ� பாக�ைத�� ப��� ������� ேநர� பா��தா�...
அ�காைல ம� நா��.

��மா�� ெவ��ெபற ஆ�வ�ப�� எவ�� இ�த� ��தக�கைள
அவ�ய� ப��க ேவ���. ஆ�வ� ம��� ேபாதா� எ�பைத��,
அபாரமான �றைம�� ேவ��� எ�பைத��, �றைமேயா�
ெபா�ைம�� �டா�ய����, ச����த�ைம��... இைதெய�லா��ட
ெகா�ச� அ���ட�� ேவ��� எ�பைத�� இவ�� வா���
அ�பவ�க� ெத�வாக� ��ய ைவ���.

�ைர�ல�� ���யமான ��க�� ஒ�வரான சா�ேடா ��ன�ப
ேதவைர� ப�� அ�ெகா��� இ�ெகா��மாக �ல ெச��கைள
அ�����தா��, அவ�ைடய உ� ப�க�ைத அவ��
உள�ய���வமாக அ���ைறகைள இவ�� வா��ைதக��
அ���ேபா� �ர����, ஆ�ச�ய��, ம����, ம�யாைத��
இைண�� ஏ�ப��ற�. அேதேபால ��ம�.ேக.�.��தரா�பா� ப����
�ைறய ����� தகவ�கைள அ���ெகா�ள ���த�. இ�த�
��தக�க�� நா� ல���� ேபானத�கான காரண�கைள ��வாக�
ெசா�ல �����ேற�.
1. த� வா��ைக�� வரலா�ைற� ெசா���ேபா�  �� ெம��த�
எ�பேத இ�ைல. அ�ப�டமான உ�ைமகைள ேந�ைமயாக�
ெசா������றா�.

2. ெப�ய சாதைனகைள த�� ��மா�� இவ� ெச����தா��
அைத�ப�� எ��� �ய த�ப�ட� எ�பேத இ�ைல.



3. பல ��மா �ர�க�கைள� ப�� ெசா������றா�. ஆனா�
எ��� ஒ� �� அள���� எவ���� கள�க� ேச���� �தமாக
ஒ� வா��ைத �ட இ�ைல. யாைர� ப��� ெசா�னா�� அவ�க��
க��யமான �ண�கைள��, ேந�ைமயான ெச��கைள�ேம ப��
ெச�����றா�.

4. பரபர���காக பல �ைர மைற� ரக�ய�கைள��, ப���ைகக��
வராத ெச��கைள�� ப���� ெகா����க ����. ஆனா� அைத
இவ� ெச�ய��ைல.

5. இவ�� அ�பவ�கைள� ெசா�ல� ேக�� அழகான நைட��
அ��த அ��யாய�ைத உடேன ப���� ஆ�வ�ைத ஏ�ப����
�தமாக எ��வ�� ந��ர�� �ைண ஆ��ய� இரா.த.ச��ேவ�
அவ�க�� �றைம வ��� வ� ப�����ற�.

6. இ�த� ��தக�க�� ஒ� த� ம�த�� வரலா� ம��� இ�ைல.
ஒ� த� ம�த��� ஏ�ப�ட அ�பவ�க� வா�லாக த���
�ைர�லக��� வரலா��, �ைர�லக� �ர�க�க�� �ண�க��,
அவ�க� த�க� ெவ���காக ���ய �ய�ைவ��, உைழ���,
அவ�க� ச���த �ர��ைனக�� சவா�க��, அவ�ைற அவ�க�
எ��ெகா�ட சா��ய��, ைத�ய��... எ�� ெபா�வாக எவ��
வா��ைக��� அவ�ய�ப��ற த�ன���ைக ����
��தக�களாகேவ இைவ அைம������றன.
இ�த� ��தக�கைள த��� �ைர�ல�� இ�ைற�� இய���
ெகா������ அ�தைன� கைலஞ�க��, இய�க �����
ஆ�வல�க��, த�ன���ைக, �டா�ய�� இவ��� ேம� ந���ைக
ெகா���ள எவ�� க���பாக� ப��க ேவ���.

த��� �ைர�பட உல�� பல தைல�ைறகைள� க�டகைலஞான�
அவ�கேள, எ��� சா��காம� ��தா�� �ைற�ட�க��� ம����
பல சாதைனகைள� ெச����� �ைற�டமாக வா���வ�� உ�க�
ப��வ�ைத அைனவ�� பாட� ப�ல ேவ��� எ�� �����ேற�.

உ�க�� இ�த� ��தக��� அ��த��த பாக�க��காக ���த
ஆ�வ��ட� நா� கா�����ேற�.

ந��ர� ஆ��ய� ேகாபா� அவ�கைள, இ�த அ�பவ� �ைதயைல�
க�ெட��தத�காகேவ பல�ைற பாரா�டலா�.



��ய�க�ட�

ப���ேகா�ைட �ரபாக�



பாக�-4� உ�ள சிற�ப�ச�க�!

�� �ழ�ைதகைள� ேபா� �ைளயா��ெகா�ட எ�.�.ஆ�. - �வா�

பாகவத� காத� கா��யா� எ� வா��ைக�� உ�டான �ரளய�

எ�.�.ஆ��காக எ��ய கைத�� ர��
�ரபல இய��ந� - ந�க� க�� ேமாத�

�ரபல பாடக� ேக.ேஜ. ேய�தாஸுட� நா� ேபா�ட ச�ைட

ேய�தா� ெச�த ச��ய�

ெச�ைன�� �த� ���ேயாவான �டா� ���ேயா -�ல �வார�ய�
தகவ�க�

பா�ம��ட� நா� கைத ெசா�ன அ�பவ�

'இ� ந�ம ஆ�' பட ச��ைச
பா�யராஜு�� எ�.�.ஆ�. ேபா�ட க�டைள

பா�யராஜுட� என� கைல�பயண�

பா�யரா�-பாலா� ேமாத�! உ�ைம எ�ன? ர�� சமாதான�

எ�மைல ஜ��தா�� உ��கமான, உய�வான வா��ைக� கைத

���ப� �ர��ைனைய எ��ட� ெசா�� அ�த ேத�கா

அ�பா�ட� ேசர ம��த கனகா

��மா�� இைசயைம�பாளராக ெஜ��க ேவ��� என �ைன�த ஒ�
டா�ட�� வா��ைக�� �� ஆ�ய �ைளயா�� -ெந�ைச உ����
ச�பவ�

 இ��� பல ச�பவ�க� இட� ெப���ள�.

   வா���க�... வரலாைற!

-கைலஞான�





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�சனா

��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�

காகா ராதா���ண�

க� ேக.�.காமா�� ��தர�

�.எ�. ஏ�மைல
எ�.ஏ.நடராஜ� (��டாதார�)

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

'க� �ற�த�' ராமநாத� (மேனாரமா�� கணவ�)

நா� ந��த பட�க�

�ைண ந�கராக...

ேகா�லவா�

ெதனா�ராம�

ெச�ல���ைள

ெவ�� ேப�ச�ல

��கிய கதாபா�திரமாக...

ேக. பா�யரா�� 'இ� ந�ம ஆ�'

ெப�ய இட�� மா���ைள

சிற��� ேதா�ற�தி�...

ேகா�ர வாச�ேல

பா���ப�� 'கைத-�ைர�கைத-வசன�-இய�க�'



'அ

எ�.ஜி.ஆ�.-சிவாஜி  ந��!

�தமா� காத�'’, '��யகா��', 'அ�கைர�ப�ைச' பட�க��
கதா��ய� ேபரா��ய� ஏ.எ�.�ரகாச�, ஏ�கனேவ என� '��ய

ேதாரண�க�' பட���� வசன� எ�����தா�. இ�ேபா� �வா�ைய
ைவ�� நா� தயா���� 'ராஜ��' பட����� அவைரேய வசன
க��தாவாக ஒ�ப�த� ெச�ேத�. அ�த ந��� அ��பைட��
�ரகாச� எ�ைன� ச���� ஒ� ேகா��ைக ைவ�தா�.

"நா� 'சாதைன' எ��ற கைதைய �வா��ட� ெசா�ேன�. நாேன
ைடர�� ப�ண����ேற�. கைத ேக�ட �வா�, 'த��
ச��க�ைத� பா��க'� கா��� தராம� த��� க���றா�.
அதனால ��கதா� என�காக �வா��ட� ெரகெம��
ப�ண��''’எ�றா�.

ஒ� பட������ இ��த அ�ண� �வா�ைய� ச����
�ஷய�ைத� ெசா� ேன�.

'ஞான�... அவ� ெகா�ச� ேகாப�கார�. 'அ�தமா� காத�'
பட��லேய பா����ேட�. அவ� எ��ன வசன��� ஏதாவ� ஒ�ண,
எ� வச��� மா��னா ஒ���கமா�டா�. ெரா�ப� ��வாதமா
இ��பா�. ேவற யா�� எ���ட ��வாத� கா��ய��ைல. அவ�
ேதவ�. ம�ப� அவ��ட பட� ப��னா... மன�கச��தா� வ��.
அத அவ� ெவ��ல ெசா�வா�. 'ேதவேனாட வள�����, ஒ�
ேதவேன தைடயா இ��கா�'� என�� ெக�டேப� வ��. எ�னால
��யா�. �ேய அவ���ட ெசா���'' எ�றா� �வா�.
'ச��க�ேண...' என� ெசா����� வ�ேத�.

என��� ஒ� ேயாசைன ஓ�ய�. அைத எ�ப�� சா��ய�ப��தலா�...
என ஒ� ��ட�� ேபா�ேட�. அைத �ரகாச��ட�� ெசா�ேன�.



'இ��� ஒ�வார��ல, த�சா��ல �வா�ய�ண ேனாட கமலா-சா��
இர�ைட� �ேய�ட� �ற���ழா நட�க�ேபா��. அ�ண�
எ�.�.ஆ�.தா� �ற��ைவ�க� ேபாறா�. அ�த �ழா��� நா��,
ெச�ைன கெல�ட� ��தர������ எ� கா�லேய ேபாக ���
ெச����ேகா�. எ�க�ட ��க�� வா�க. வ��ேபா� ��சா ஒ�
ெப�� வா��, அ�ல ஒ�ல�ச �வா பண�ைத வ������ வா�க.
�வா� கா���ட வா��டலா�''’எ�ேற�.

"எ�ப�... சா�?''



"��க வா�க... அ�க ேபான �ற� எ�ப�� ெசா�ேற�'' எ�ேற�.

ந���ைக�ட� ெச�றா� �ரகாச�.

அ�ண� எ�.�.ஆ��, அ�ண� �வா���, அர�ய� ��யாக,
ெதா�� ��யாக ெவ� உல��� த�கைள எ��� ���மாக
கா���ெகா�டா��, ப�ஸனலாக இ�வ�� உ�����ராக,
அ�ண�-த��யாகேவ பழ�னா�க�. அைத ெவ�உல��� கா�ட
ேவ��ய ேநர� வ�தேபா� கா��னா�க�. இ�... அவ�கைள
அ��தவ�க���� ெத���. என� அ�பவ���� அைத�
க�����ேற�.

எ�.�.ஆ� - �வா� ந���� இேதா... இ�த� ச�பவேம உதாரண�.
ைடர�ட� ேக.ச�கைர ச����, அ��� நா�க� �வா� அ�ணைன
ைவ�� எ��க����� 'ராஜ��’ பட� ப�� ேப��ெகா����ேதா�.

அ�ேபா� ச�க� "எ�ன கைலஞான�... எ�.�.ஆ��, �வா���
எ�வள� ெப�ய ஆ��க. ஆனா ெர��ேப�� ேந��
�ழ�ைதயாேவ மா��டா�க''எ�றா�.

"அைத� ெசா���க சா�'' எ�ேற� ஆ�வமாக.

எ�.�.ஆ��, ச�க�� எ�.�.ஆ�� ���� த�ைம�� உ�கா���
ேப��ெகா����தேபா�... 'ச�க�... இ�ேபா நா� ஒ� தமா�
ப�ண�ேபாேற�. ��க இ��� ேவ��ைக பா��க' என எ�.�.ஆ�.
ெசா�ல... ச�க� �������� பா��� ��யாம� �������றா�.

'த�� கேணச� ஒ� �ழ�ைத மா��... உ�க���� ெத��மா?
கேணசைன வ���தா� தமா� ப�ண� ேபாேற�. த�சா��ல
த��ேயாட �ேய�டைர �ற�க ேத� �����ேட�. அைதவ�� நா�
�ைளயா��� கா�ட� ேபாேற�. த�� �������� இ�க வ��
பா��கேள�'' எ�ற எ�.�.ஆ�., தன� �.ஏ. �ல� �வா��� ேபா�
ேபா�� ெகா��க ெசா�� இ��கா�.

�வா� ைல��� வ�த��... 'கேணசா... ெட���ல ஒ� ���யமான
���� இ���. க���பா நா� ேபாேய ஆக��. ���� வர
ெர�� �� நாளா��. நாள�ைன�� நா� �ேய�ட� �ற��
�ழா��� வர��யா�. ேவற யாைரயாவ� வ�� �ற���க.''
"ஐய�ேயா...''



"எ�ன�பா அ�க ச�த�?''

"நா�தா�ேண... ���� இ�ப� ெசா���க�னா எ�ப�? �ழா���
வ�றவ�க... 'ஏ� எ�.�.ஆ�. வரல? ம�ப��� ��ன மா��
உ�க����ள ச�ைடயா? ��னா� ேப�ப�ல மா�� மா�� அ��ைக
���த மா��... ம�ப��� �ர��ைனயா?'� ேக�பா�கேள.
அவ�க��� எ�ன ப�� ெசா�ற�? நா� உ�கைள�
ேபாக�டமா�ேட�. ����� வ�� உ�க கா� �ள��� ேபா�
கா��� ��னால ப��ேப�.''

"கா��� ��னால ப���யா? நா� இ�ேபா ஏேரா�ரா�ல இ��ேக�
கேண�.''

"எ�ன� ஏேரா�ரா�ல இ����களா? அ�ேண... ��க அ��த
ஃ�ைள�ல ேபா�க. நா� இ�பேவ அ�க வ�ேற�.''
"ெசா�னா ேக�கமா�ட. எ�னேமா ெச�''என எ�.�.ஆ�, ேபாைன
ைவ����டா�.

அ��த அைரம�ேநர���... �வா��ட���� ேபா�.

"எ�ன கேணசா... ���லதான இ��க?'' என எ�.�.ஆ�. ேக�க...”

"இ�ல�ேண... ஏேரா�ரா�ல. ��க இ�க வரேவ இ�ைலயாேம?''

"�.எ�.��றதால �ெபஷ� ��ல உ�கார வ����கா�க. இ��� �
�ழ�ைதயாேவ இ��க. � எ�வள� ெப�ய ந�க�. ஆனா... ெவ�
உலக� ெத�யாம இ���ேய?''என� ெசா����� எ�.�.ஆ�, ேபாைன
ைவ�க...

�ல ��ட�க������ ���� �வா� ேபா� ெச�தா�.
"அ�ேண... �.ஐ.�. அைற��� ��க இ��ேய�ேண. ��க இ�க
வரேவ இ�ல�� அ�கா�க� உ��யா� ெசா�றா�க�ேண...''

"நா�... யா���� ெத�யாம ரக�யமா ேபாேற� கேணசா. �ேரா�ரா�
���� ேச�� ஆ����. கா� �லமா ெப�க�� ேபா�, அ�����
ெட�� ேபாேற�. � உடேன ேதா�ட���� வா'' என எ�.�.ஆ�.
ெசா����� ேபாைன ைவ�க...

"��க �.எ�., ஆனா �ழ�ைதைய�ேபால �ைளயா� ��கேள?'' என
ச�க� ேக�க...



"எ�ன ெச�ற�... ஒேர ெட�ஷ�. ஒ�நாளாவ� ஜா�யா
�ைளயாட��� ஆைச�ப�ேட�. ேவற யா���ட நா� இ�ப�
இற��வ�� �ைளயாட ����?'' என எ�.�.ஆ�.
ெசா������றா�.

அ��த அைரம� ேநர��� எ�.�.ஆ� ���� �வா�. அவ�
வ����பைத அ��த எ�.�.ஆ�. ெட�� பயண ஏ�பா�க���
��த�ப���வ� ேபாலேவ, அ�கா�க��� உ�தர��டப�ேய �ேழ
இற��வர...

"�ேய�டைர �ற�� வ�����தா� ��க ேவற எ�ேக�� ேபாக��.
இ�ேல�னா... உ�கைள ேபாக�டாம, உ�க கா� ��னா� உ�கா���
ச��யா��ரஹ� ப��ேவ�.''”

"நா� உ�ைன� தா��� ேபாேவ�.''
"எ�க தா���க பா��கலா�''’எ�றப� �வா� ேபா��ேகா தைர��
உ�கா����ட... ச�க� அட�கமா�டாம� ������டா�.

"எ�ன ச�க�?'' என �வா� ேக�க...

"அவ� �.எ�., ��க ந�க��லக�. ஆனா ெர��ேப�� இ�ப�
இ����கேள?'' என� ெசா�ல, உடேன �வா�, எ�.�.ஆைர�
பா��க...

"ஒ����ல கேண�. "��மா ைம�� �லா�ஸு�காக ‘த����ட
தமா� ப�ண�ேபாேற�'� ெசா�ேன�. நா� இ�ப�
�ைளயா�ற��கான த�� ேவற யா���ட இ���?'' என எ�.�.ஆ�.
ெசா�ல...

"இ�த �ைளயா�ெட�லா� எ���ட ேவணா�. நா� ‘ந�க��லக�’
ெத���ல''’என ப���� �வா��� ஜா�யாக ஜப�த��
கா������றா�.

"நா� ெசா�னப� ச�யா வ�� �ேய�டைர �ற�� ைவ��ேற�'' என
�வா��� �ைட ெகா��தா� எ�.�.ஆ�.

அத��ற�... “கேணச��� க�ள� கபட� ெத�யா�. "ந�����
வ���டா அவைர ��ச யா�ேம இ�ைல. 'உலக��� ஒேர ந�க�
�வா�தா�'� நா� ‘��த�க ச�கரவ���' பட� பா��த�ேம
ெசா�ேனேன'' என ச�க�ட� ெசா������றா� எ�.�.ஆ�.



இ�த தமா� நட�த ம�நா�... ச�க� எ��ட� இைத� ெசா�னா�.

ச�க� ெசா�ன அ�த ச�பவ� எ�ைன ����க�தா� ைவ�த�.

�வா��� �ேய�ட� �ற�� �ழா��... ெதா�ட� க�ட����,
ர�கைன� கா�பா��ய எ�.�.ஆ�.



நா

மாைல ேபா�டவ��� த�ம அ�!

ைள... த�சா��� �வா��� ‘கமலா-சா��’ இர�ைட�
�ைரயர�ைக எ�.�.ஆ�. �ற��ைவ��ற �ழா���... இ��

இர� என� கா�� நா�, ெச�ைன கெல�ட� ��தர����, ேபரா��ய�
ஏ.எ�. �ரகாச� ஆ�ய �வ�� பயணமாேனா�. ச��ண� ���காக
'�டா� ைந�' நட�த நா� ���தள� உத�யதா�, கெல�ட� என�
ெந���ய ந�பரா���டா�. அதனா�தா� என� கா�ேலேய
�ழா��� வ�தா�. நா� �ரகாச��ட� ஏ�கனேவ ெசா�����தப�
�� ெப����, ��த� �� �பா� ேநா���களாக ஒ�ல�ச
�பாைய�� எ���வ�தா�.
"கெல�ட� சா�... 'சாதைன' பட�ேதாட கைதைய நா�
கைலஞான��ட� ெசா�ல� ேபாேற�. ��க�� ேக��க'' என�
ெசா�� ��� கைதைய ஆர���தா� �ரகாச�.

"ஒ� �ரபலமான ��மா ைடர�ட�, ந���� ெசா���த�வத�
���த� ந�ைககைள� ெதா��� பழ��றா�. இதனா� ���ப���
�ர��ைன. இ�த� சமய�, ச��- அனா�க� கைதைய படமா�க ���
ெச��, அனா�க�யாக ஒ� ���க�ைத ந��க ைவ�க ஒ�
ெப�ைண ேத�� ெச�� ைவ�����றா�. இ� அ�த ைடர�ட��
ல��ய� பட�. ஆனா� '��க ��மாேவ எ��க��டா�' என மைன�
தைட ேபா�����றா�. இ�த தைட����� ��� த� ல��ய�
பட�ைத ைடர�ட� எ�ப� எ���றா�. இ�தா� கைத''’எ�றா�.

"தைட எ�ப� ����?''

"கைதைய இ��� ெம�ேக��������ேக�. க����டா ���ச��
ெசா�ேற� கைலஞான�.''



"கைத ஓேக. ெப��பாலான ைடர�ட�க�� ��க�� இ�ப� ச�ேதக�
�ய� ���ெகா��தா����. ைடர�ட�� ல��ய� எ�ப�
�ைறேவ����ற��� நா� ஒ� �ைள�கைதைய� ெசா�ல��மா?''
"ெசா���க''

"���ப��� �ர��ைன வ�வதா� பல வ�ட�களாக அவ� பட�
இய��வ��ைல. ைடர�ட�� மைன� ெபா��க���க�� கல��
ெகா���ேபா�... 'ஏ� உ�க கணவ� இ�ேபா� பட� ைடர��
ப�ற��ல? அவேராட பட�க�லா� எ�வள� அ��தமான பட�க�
ெத��மா? ஒ� ந�ல �றைமயாள�... ஏ� இ�ப� ��மாைவ ���
�ல� இ��கா�?' என ெப�கெள�லா� அ��க� �சா��பா�க�.
ஒ� க�ட��� கணவ�� �றைமைய��, ெச�வா�ைக�� உண��த
மைன�... 'கணவ�� �றைமைய பாழா����ேடாேம' என மன�
வ����றா�.

ஒ�நா�... ேத������ ஒ� ���க கதாநாய�ைய க������
அைழ�� வ��றா�.

"��க உ�க ல��ய� பட�ைத எ��க. இவ�தா� அனா�க�. இவ�
யா� எ�� ெத��றதா? இ�ப� வ�ஷ�க��� ��... அனா�க�யாக



ந��க ேத�� ெச�� ைவ������கேள... அ�த� ெப��� மக�தா�
இவ�' எ��றா�. அவைள அனா�க�யாக��,  த� மகைன
ச�மாக�� ைவ�� பட� எ���றா� ைடர�ட� ...இ�ப� ெகா��
ேபாலாமா?'' எ�ேற� நா�.

கா�� ������ அம�����த கெல�ட� பலமாக ைகத��...
"ேபரா��யேர... கைலஞான� சா� ெசா�ன மா��ேய எ��க'' எ�றா�.

"இேத தா�தா� எ�ேனாட மன�ல�� ஓ��������. ஆனா� அைத
�ரஸ�� ப��வ�� என��� �ழ�ப�. கைலஞான�
ெத��ப����டா�'' எ�றா� �ரகாச� �ரகாசமாக.

த�சா�� ேபா�� ேச��ேதா�. நா� எ��த அைற�ேலேய �வ��
த�� ெர�யாேனா�.
"�வா�ேயாட கா��� வா�க ஒ� ��ட���பதா�
ெசா���கேள...''’எ�றா� �ரகாச�.

"�வா��� த�� ச��க� த�சா��லேய ெர�� வ�ஷமா த��...
"�ேய�ட� �ற���ழா அ��தா� ‘ேஷ� ப��ேவ�'�
ல��ய�ேதாட இ��கா�. �த�ல... ��க��, நா�� ச��க�ைத�
ேபா�� பா��ேபா�. எ�.�.ஆ�., ��ப� ெவ��ய�� கரேகாஷ�
ேக��� சமய� ��க பண�ெப��ைய� �ற�� எ���ட ���க''
எ�ேற�.

அத�ப� ச��க�ைத ச���ேதா�. கரேகாஷ� ேக�ட உடேனேய...
'அ�ேண... �ேய�ட� �ற�த ��ஷேம ல��� வ���டா...
���க�ேண பண�ைத' என ெச���ெம�� டாக ெசா�ேன�.

வா��� ெகா�டவ� 'எ���?' எ�றா�. நா� �ஷய�ைத�
ெசா�ன�� �வா��� கா��� தர ச�ம��தா� ச��க�.

'சாதைன' பட���� நா� ச�மத� வா��ய �த�ைத� பா���
பாரா��னா� �ரகாச�.

�ேய�ட� �ற���ழா ேமைட�� எ�.�.ஆ�., ேபச� �வ���ேபா�...
மாைல�ட� ேமைடேய�ய ர�க� ஒ�வ� 'நம� ந�க� எ�.�.ஆ���
இ�த மாைலைய� ��� �ேற�' எ�றா�.
அ�வள�தா�... ேமைட�� பா��த ெதா�ட�க� �ல�, அ�த நபைர
ேமைட�� ைவ�ேத தா�க� �வ�க... எ�.�.ஆ�. த���, �ர�



ெகா��தா�.

'�ர���தைலவேர... �த�வேர� ெசா�லாம �டமா�ேடா�' எ�றப�
த�ம அ� ெகா��தன�.

'அ�த ந�ப� ெசா�ன�தா� ச�' என எ�.�.ஆ� ெசா�ல... �ச�த�.

எ�.�.ஆ�., ெதாட��� ேப�னா�...
அ�த ந�ப� ெசா�ன� ச�தா�. நா� ந�கனாக இ���தாேன இ�ப�
ஒ� அ�த���� வர���த�. நா� உ�க��� ஒ� கைத
ெசா��ேற�. ஒ� ஊ�� அ�ண� �ரபலமாக இ��தா�. யா� ����
�க, ��க� �க��தா�� அ�� ப�ெக��� ஆதரவாக��,
ஆ�தலாக�� இ��பா�. ஒ��ைற ஒ� ��க ����� அ�ண�
ேபாவா�. ‘ெச���ேபான உ� தா� உன��ம��மா தா�? என���
தா�தாேன' என ஆ�த� ெசா��வா�.

ம�நா�... அ�ண�� �க�ேம� ெபாறாைம ெகா�ட த��... ‘இ�ேம
ஊ�� நட��� �க���க��� ந� ���� சா��� நா�தா�
ேபாேவ�' எ�றா�. அ�ண�� மன���வமாக அைத வரேவ�றா�.
அ�� ஊ�� ஒ�வ�� மைன� இற����வா�. ‘ெச���ேபானவ
உன�� ம��மா மைன�. என���தா� மைன�' என அ�த� த��
ஆ�த� ெசா�ல... ஊரா� அவைன அ��� உைத�பா�க�. அதனா�
சமய� அ��� ேபசேவ���'' என கைத ெசா�னா� எ�.�.ஆ�.

அ��த �ல நா�க��... த�சா��� நட�த ஒ� �ழா��
கல��ெகா�டா� எ�.�.ஆ�. உட�நல� �ைறவா� ெதாட��� வா��
எ��தா�. இைதய��� ெச�ைன ெகா��வர�ப�� அ�ப�ேலா
ம���வமைன�� ேச��க�ப�டா�. இ����� ���ைச�காக
அெம��கா ெகா��ெச�ல�ப�டா� எ�.�.ஆ�.

�வா�ைய ைவ�� 'ராஜ��' பட�ைத� ெதாட�� வத�காக கா���
ேக��� ேபாேன�.

'அ�ண��� ைகவச� �ைறய பட� இ���. ஒ�வ�ஷ� க���
வ�� பா��க' எ�� ெசா��ய��� ��டா� �வா��� த��
ச��க�.

இதனா�... எ� உத�யாள� பனைச ம�யைன இய��நரா��,
ேகா�ெப��ேத�, ஜா��ரா� ஆ�ய இ�வைர�� தயா��பாளரா��
'���� ஒ� ெப�’ பட�ைத �� ப�ெஜ��� ெதாட��ேன�.



கைத �வாத� நட��ெகா����த�.

கணவைன ெகாைல ெச�� ெசா���கைள அபக���� ெகா�மன�
ெகா�டவ�. த� ����� வச�யானவ�க� வ�தா� அவ�கைள
மய��, க�ள� ெதாட�� ெகா�� அவ�கைள ெகாைல ெச��
பண�ைத அபக�����வா�. இ�ப��ப�ட ஒ��� த� மக��
ஏைழ�காத�ைய ம�மகளாக ஏ�பாளா? இ�ப�� கைத��
ைமய�ைத� ெசா�ேன�.

�வா��த�� ப�ேக�ற எ� ந�ப� ெவ�க�                  ராம
அ�ய� அ���� ெத���தா�. "இ�த மா�� ெகாைல�கா��கைள�
பா��பதா� ��ற�க� நட���  சா�. இ�ேபா வ����க ‘�றாவ�
நா�’ பட�ைத� பா����� த� த�ைக�� ���ப�ைதேய
ெகாைல  ெச�ததா ெஜய��ரகா���றவ� ெசா����கா�
பா����களா?'' எ�றா�.

"இ� �க அ�தாக நட��ற ச�பவ�தா�. அைதெய�லா�
�ைன������ கைத ப��னா... ச��ப�மா? எ�ேனாட ப���
வய�ல... ஒ� ச�பவ� நட����. பாகவத� ந��ச 'அ��காப�'
பட�ைத பா��த  ஒ�வ�, பட��ல பாகவத� பா��� பா�யப�ேய த�
காத�ைய இ� ைககளா� இ��ைப�
����                        ���  க���� ேபா�வ�ேபா�
த� ெபா�டா��         ைய�� ��� க���ல ேபா�ட��...
அ�த�மா���  ���� ஒ��� ேபா���க. அ�ம����ல... அ�த�
பட� எ�ேனாட வா��ைகையேய �யர� �ர��� �ர��
அ��ப�ேபால ஆ�����. இ�ப அைத �ன�சா�� கத��ேவ�.''
"சா�... ��கஷைன அ��ற� வ���கலா�. �த�ல அைத�
ெசா���க.''

"ெசா�ேற�.''



"எ

பாகவத�� காத� கா�சி!

�க அ�பா இற�த����� எ�க�மா ேநா�வா��ப�ேடதா�
இ��தா�க. எ� அ�ண�, ெப�ய�பா ���லேய த������,

எ�மைல�� இ��க ைர����� ேவைல பா���������தா�. எ�க
அ�கா �ராய�மா� வய��� வ�த�. க�யாண� ெச��ெகா��க
���� ெச���கா��ட இ�ைல. இ�த� சமய� ம�ைர�����
அமாவாைச ேச�ைவ வ�தா�. "ெர�டா�தாரமா உ�க ெபா�ண
என�� க������க. க�யாண� ெசலைவெய�லா� நாேன
பா�����ேற�'னா�. அவ��� வய� 40. அ�கா��� வய� 15.
அ�மா ச�ம��சா�க. க�யாண� நட�த�. ��பவ��� ஒ� ெப�
�ழ�ைத�� �ற����. எ�க அ�கா ����கார� �����டா
எமகாதக�, ���கேல�னா த�மராஜாதா�. �ன��  அ�உைதப��
அ�கா அர உ�ரா�தா� வா������� �����. தா� ேநாயா�.
���ல�� வ�ைம. எ�ைன பராம��க ��யாம� ஆ��ப��
ப�க���க க��ய�ப��ைளப���� தா�தா ���ல ெகா��ேபா�
��டா�க. அ�ேபா என�� 13 வய�. ஊ��� ெவ�ேய இ��த
தா�தாேவாட �ளகா� பழ�ேதா�ட���� எ�ைன காவ��� வ�சா�க.
காைலல சா�பா� �ைடயா�. ம��யான���� ேமல ��
ெகா��வ�� ���பா�க. அத �������� அ�ஙனேய �ட�க
ேவ��ய�தா�.



ப�க�� ேதா�ட��ல 14 வய�� ைபய� இ��தா�.  ஒ�நா... "ஏேல�
பா�... உன�� �ஷய� ெத��மா? ஆ��ப���ல 'அ��காப�’
பட� நட���. அ�ல பாகவத�, த� காத�யான ச�தானல���ய
அலா�கா ��� க���ல ேபா�� க������� பா����கா�.
இத�பா��த ஒ� ��ஷ�, ெபா�டா�� ������ ேபா� எ�ன
ெச�சாக ெத��மா? ‘"இ�ப��தான பாகவத� ���னா�'��’ெசா��



ெபா�டா��ய ��� க���ல ேபா����கா�ல. க��� ஒட��,
அ�த�மாேவாட ����� ஒட��� ேபா��. ைவ��ய��ட ������
ேபானா... "எ��� ��ற� �ரம�. இ��� ெர�� வ�ஷ��� காவ�
ப��த ப��ைகயாேவ இ��க��'� ெசா�� க��� ேபா��
அ�������கா�. எ�க�ப� "அ��காப�'’பட� பா�க�
ேபா����. அ�க ேப����டா�களா�''’எ�றா�.

ெபா�வாேவ நா� ஒ� ��மா� ைப��ய�. ச�தானல���ய பாகவத�
���� ேபா�றத இ�ைன�ேக பா��தாக��� ெவ�. ைகல
கா��ைலேய. ஒ� ைப �ைறய �ளகா� பழ�ைத� ����ேன�.
ப�க��ஊரான ��ஆ�ப���� ��� வர� ெசா�ேன�. அவ��
��� வ�� கா� ெகா��தா�. ��மா ��ெக���� ேபா�மானதாக
இ��த�.

"� ேதா�ட�த� பா���க. நா� ேபா� பட� பா����� வ���ேற�''
என� ெசா�����, மாைல ஐ�� ம���   �ள�� ஆ��ப��
ேபா�� ேச�����ேட�.

��� டா���� 'அ��காப�’ பட� ஆர�ப�. க��� ���காக
கா����ேத�.
'ச��ர�, ��ய� �ைச மா�னா��, நா� மாற��டா�’ எ��ற
அ��த��� பாகவத� பா��ெகா����தா�.

"இெத�லா� என��� ேதைவயா... ச��� ��� க���ல ேபா�
பாகவதேர'’என நா� என��� ெசா��� ெகா�ேட�. அ�த� கா��
வ�த�. காத�ைய பாகவத� க���� ����ேபா��, க�������
��த�� ெகா��தா�. ஆ�வ ����� நா� ைகத�� ர��ேத�.

பட� ���� வ�ேத�. தா�தா ���� ����ட� ஆேவசமாக
இ��தா�. 'பழ�த ��� ��தா, ��மா பா��க� ேபான? ப�க��
ேதா�ட���கார� � இ�லாத�ேபா பழ�ைத ���������கா�.
ேவைலய ����� உன�� அ�ப� ��மா ேக��ேதா?'' என ����
"பளா�' என ஒ�� ேபா�டா�. �����த மா�� இ��த�. வ�
ெபா��க ��யாம� ஓ�ேன�. �மா� ஒ� ைம� �ர� எ�ைன�
�ர�� வ�தவ�... 'இ�டா... எ� மக�க��ட� ெசா�� உ� காைல
����ேற�' என க������ ேபானா�. தா�தா�� மக�க�, என�
தா�மாம�க�. �ல�ப� உ���ட �ர �ைளயா��� ெக���கார�க�.



எ�ப��� எ�ைன அவ�க� அ��ேத ெகா����வா�க�... என
�ைன��� பய��, ஆ��ப���� வ�� ேச��ேத�.

அ����� எ�க� ெசா�த ஊரான எ�மைல��� ெச�ல ����,
நைடைய�க��ேன�. ம�ைர�����, ேபா��� ர����ட
ெவ�ள�கார�, ஆ��ப�� கணவா�� ெப�ய மைலைய� �ைட��
பாைத ேபா����தா�. அ�த �ைக�பாைத வ�ேய ேபானா�
���ரமாக ேபா��டலா�. அதனா� �ைக�பாைத வ�யாக நட�ேத�.
ஒேர ������. அ� பாத��� �ர�... �ர� தட�யப�ேய ேபாேன�.
ஒ� க�ட��� என�� பய� வ����ட�. "அ�மா... அ�பா...'’என
அர��யப�ேய நட�ேத�. ஒ�வ�யாக கணவா� கட��, உ�ல�ப��
ப� �டா�� வ�� ேச��ேத�. அ�ேபா� காைல 9 ம�. ப��
ைம��ர� நட�� வ�த கைள��� மய�கமாக வ�த�. இ��� ப��
ைம� நட�க�ேம.... எ��ற கவைல ெரா�பேவ எ�ைன மன� தளர�
ெச�த�. ப� �டா����... ��ெக� ஏெஜ�� க��ப�ண� ேதவ�
�����தா�.

"அ�யா'' எ�ேற�.

எ�ைன� பா��தவ�, அ����யா���டா�. ���த ச�ைட, இ����
பைழய ���, பர�ைட�தைல�ட� இ��ேத�.
"ஏேல�... �ளா�� மகனாடா �? எ�னடா இ�ப� பரேத��பய கண�கா
���றவ�?'' என� ேக�டா�.

நட�த �ஷய�கைள ெசா�� அ�ேத�.

"அழாதரா சா�... ேந�� சாய�தர�தா� ம�ர�ல��� ஒ�க
அ�கா��, மாமா��, ைக��ழ�ைதேயாட எ�மைல�� ேபானாகடா.
ஒ�க ஆ�தா��� ேம��� ��யல� பா��க�ேபாறதா ெசா�னா�க''
எ�றப� கா� வா��� ெகா��� ���க� ெசா�னா�.

"உ�ல�ப�� � எ�மைல ஸ��� ப� இ�ப வ�ற ேநர�தா�. அ�ல
ஏ�� ��ேற�. ஊ���� ேபா'' எ�றா�.

"அ�மா��� உட�� ��யல�தா� எ�னய தா�தா �����
அ���னாக. ���ப அ�மா��ட ேபா� எ�ன ப�ற�?'’என
ேயா����ெகா�ேட உ�ல�ப�� ப� �டா���� ஒ� ஓரமாக
���ெகா����ேத�.



எ�க ஊ����� ம�ைர ெச��� 'ச�க� �ரா��ேபா��' ப� வ�த�.
ப��� ஒ� ���� ஜ�ன� ஓர��� உ�கா�����த எ� அ�கா,
அனாைத ேபால ஒ� ஓரமாக உ�கா�����த எ�ைன� பா�����ட�.

"அ���ேயா... ஆ�ேத... ஏேல பா�... பா�...'' என அல� அ��தப�
ஓ� வ�� எ�ைன� க������� அழ... ப� �டா���� இ��த
ஜன�கெள�லா� �� எ�கைள பா��த�. நா� எ��ேம ேபச
��யாம� அ��ெகா�ேட���ேத�.

க��ப�ண�ேதவ� வ�� அ�கா�ட� �சா��தா�. "ஆ�தா���
எ�ப��தா இ���?''

"ெசா�ற மா�� இ�ல... ேமாசமா�தா� இ���.''
"ஏ�மா... இ�த பா��பயல உ��டேய ம�ர�� ������
ேபா�ேர�மா'' எ�றா�.

எ� அ�கா, மாமா�� �க�ைத� பா��� "ந�ம ��ைளய ���
வ����ற��� ������ ேபாலா��க'' எ�ற�. மாமா ப��
ெசா�லாம� ப��� ஏ�னா�. அவ�� அ�ம�ைய� ெபறாமேலேய
அ�கா எ�ைன ���� ெகா��ேபா� ப��� ஏ��ய�.

ம�ைர ���சாைல 7-வ� ெத��� அ�கா ��. ������
�ைழ�ேதா�. த�மராஜாவாக ெவ�ேய ேபான மாமா, எமகாதகனாக
����வ�தா�. ������� வ�தா�.

"நா� க�யாண� ப���� வ�த� ஒ�னய�தா�. ஓ�த��ய இ�ல''
என ச�ைடைய ஆர���தவ�... அ�காைவ அ��� உைத�க... நா�
���ேக ���� த��ேத�. என��� அ�. ஓ�� ஒ� உைத��டா�.
'அ�மா...’ என அல�யப� �ர�ேபா� ���ேத�. ேபாைத
இற��ய��, 9-வ� ச��� இ��த சாராய�கைட��� ேபா���டா�
மாமா.

மாமா அ��த இட��� அ�கா எ�ெண� தட���ட�.

"� �ன�� அ�ப�ற� ேபாதா��, அ�த ப�ச� பயைல�� ���
வ�� அ�வா�க ���யா?'' என ப�க�� ��� நா�� அ�மா
ப�தாப�ப�டா�க�.
"ேவற வ���ல�கா. அ�மா��� ெரா�ப ��யல. எ�ன�தேவா
ஆ��ற க���ல அவ��� இ��� ஊ�தலா�� ��� வ�ேத�.



வ�த�ைன�ேக இ�த ம�ஷ� இ�ப�� ேபா�� அ���றாேர'' என
அ�கா அ���.

���த�. வா��ைகய�ல... அ�ைறய ெபா��.

"மாமா... அவன ஏதாவ� ேவைல�ல ேச�����க. அவ� வ�ற
அவ� வள����வா�ல'' என அ�கா ெசா�ல... "ஏ��ட வாடா'' என
அைழ���ெகா�� ேபானா� மாமா.

மாமா இைல �யாபார� ெச��வ�தா�. ப�க��� வாைழ�பழ�
�யாபார� ெச��� ரா��ட� "இவைன எ���யா வ���க'' என
������� ேபானா�.
ரா�, காைல� சா�பா� சா��ட ேபா���த ேநர� "த��... அைர��
வாழ�பழ� ���பா'' என ஒ�வ� ேக��வ�தா�. �ைல����� பழ�
அ���� பழ�க��லாதா� ச�யாக அ��க ��யாம� க�� எ�
ெப��ர�� பா����. ர�த� ெகா���. �ரைல அ���யப�, க���
ெகா�ேட ����� ஓ�ேன�. உ���, �ற�� க��� ���� ைவ��
அ�கா க����ட�.

���ய �னா�� அ�ம� ேகா����� த�ைம��
����ெகா�ேட�!



1

ஓ�ேன�...! ஓ�ேன�...!!

3 வய� ��வனாக இ��த எ�ைன அ�கா த��ட� ம�ைர��
அைழ�� வ����ட�. மாமா த� ந�ப�� வாைழ�பழ�
கைட�� எ�ைன ேவைல��� ேச�����டா�. �த� நாேள...

வாைழ�தா�����, பழ� அ��ைக�� க�� எ� ெப��ர��
பா�����ட�. அ�கா என�� உ���, அ����க��� ����
ைவ�� க��� ேபா����ட�. பக�ேலேய ேபாைத�� வ�தா� மாமா.
"ைகல எ�னடா க��?''

"வாழ�பழ� அ��ைக�ல க�� ெவ����சா�...'' என அ�கா
ெசா�ல...

"வாழ�பழேம அ��க� ெத�யல. � எ�ப�டா வாழ�ேபாற?'' என
ஓ�� �ட��� அ��தா� மாமா. நா� ����� ெவ�ேய வ��
���ேத�.  'அவன அ��கா��க. அவ� எ���டாவ� ேபா�
�ைழ���க���' என மாமாைவ� த��த அ�கா... 'ஓ�டா... பா�...
எ���டாவ� ஓ��டா' என க�த... அ�தப�ேய ேரா��� ஓ�ேன�.

��தாம� �ேய�ட�� அ�தவார� ெவ�யான 'ஹ�தா�’ பட� பக�
கா�� ஓ�� ெகா�����ற�. அ��த கா�� பா��பத�காக ஊேர
�ர����த�. 'எ��ட�த�� ஓ� ஈ ெமா��தேபா�, உ�க�
க��� ைத�தா�ேபால... தாேய... த�ைதேய...' என பாகவத��
�கமான ராக� �ேய�ட�������� ெவ�ேய ேக�ட�. பா�ைட
ர��தப�, ேபா�ட����த �யாகராஜ பாகவதைர தட�� பா��ேத�.



'எவ�டா ேபா�டைர ����ற�?’ என வா��ேம� �ர� ெகா��க...
அ����� நைடைய� க��... �னா�� அ�ம� ேகா�����
ேபாேன�. ேகா��� யாைனக� க�� ைவ�க�ப������
இட����� ேபா�, த��� ெதா���� நா� த�ள� ேமா��
���த�� ப� மய�க��� �����ேட�. ���� வ�தேபா�...
எ���ேபா� பா��ேத�. ேகா�� ��ட�ப����த�. அ�காைல��
�ைஜ ெச�வத�காக வ�தவ�க� எ�ைன� பா��� �சா��தா�க�.

'அ�யா... ேகா�ல ���� பா��க வ�ேத�. அச�� ����ேட�''
எ�ேற�.
'�வ�� ���றவ� இ��� வரல. இவைன ��க� ெசா�ேவா�''’என
�வ��ைய எ� ைக�� ெகா��தன�. �மா� ஆ� ம�வைர �வ��
ஏ��ேன�. அ�த ெவ��ச��� ���க� �ைஜ ெச�தா�. யாைன��
உணவாக ஒ� கா�ப�� அள��� ��ேயாதைர ேசா�� உ��ைடக�
ைவ�க�ப����தன. அ�� ஒ� உ��ைடைய எ��ட�
ெகா��தா�க�. ���� அைத வா�� வ�� சா���ேட�.



‘சாய�கால� நா� ம��� ேம�தா� மாமா ���� இ��கமா�டா�.
அ�த ேநர� ேபாகலா�’ என �ைன�� ேகா��ேலேய ெபா�ைத�
க��ேத�.

நா�� ம��� ���� �� ேபா� ��ேற�. அ�கா எ�ைன�
பா��� பத����,  ஒ� ெப�ய தகர�ெப���� ��ம�கைள
ைவ�� தயாரான�. இைத� பா��த நா�� அ�மா �சா��தா�.

"வா�ேவா... சாேவா... நா� எ�க ஆ�தா ����ேக ேபா��ேற�''
என அ�கா ெசா�ன�.

நா�, அ�கா, அ�கா�� ைக��ழ�ைத... �வ�� ‘மாமா�� க���
ப���ட��டா�’ எ�பதா� ச�� ச�தாக �ைழ��, ப� �டா��
வ�ேதா�. எ�மைல�� ேபா�� ப��� ஏ� உ�கா��ேதா�. ப�
�ள��ய�� ��ம�� ெப���� ��ட அ�கா �க��� ஒ� மல���.
எ� தைலைய ேகா���ட�.

எ�மைல வ�� ேச��ேதா�. ெப�ய�பா�ட� நட�த
�ஷய�கைளெய�லா� அ�கா ெசா�ன��... "எ�மா�... ஒ�க�மா
வட���ப���ல ��ேய�����. � அ�க ேபா�யா? இ�ஙனேய
இ���யா?'' என� ேக�டா� ெப�ய�பா.
"அ�மா��ட� ேபாேற�...'' என� ெசா����� �ள��ய� அ�கா.



எ��ட� ஒ� ஆ�ைட��, ெர�� ���ைய�� ெகா���
"ேம����� வாடா'' என ெப�ய�பா ெசா����டா�.

அ�கா ேபானேநர� வட���ப���� ெகா�ைள ேநா� பா���
ெகா��� சா�க� நட��ெகா����தன. அ�காைவ�� ேநா�
பா��த�. ஒ�வார��� அ�கா இற��ேபான�. ம�ைர����� மாமா
வ�தா�. அ�கா��� இ��� சட�� ெச��ெகா����தேபா�,
ெதாட��� அ�ேக சா�க� நட�பைத க���னால பா��ேதா�.
அ�ேற அ�கா�� உட� தகன� நட�த�. மாமா �ழ�ைதைய
����ெகா�� ம�ைர �ள����டா�.

வட���ப���� எ� தாயா�ட� எ� த�ைக 8 வய� சர�வ���,
எ� த��  5 வய� ���யான�த�� இ��தன�. 'ஊேர ெகா�ைள
ேநா�� �ட��. � இ�க இ��� ��ைளகைள ப� ெகா��க ேவணா�.
உடேன.. ஒ�க அ�பா �����, க��ய�ப��ைளப���� �ள���க'
என உற�ன�க� வ����த... க�ைட வ�� க�� �வ��
�ள��னா�க�. என�� எ��� ��யாம� அவ�க� ேபாவைதேய
பா���� ெகா����ேத�.

���� ெப�ய�பா ����� வ��, ஆ� ேம���� ேவைலைய�
ெச��வ�ேத�.
ெப�ய�பா ���� காைல �த� மாைல வைர உண� �ைடயா�.
சாய�கால���� ேம�தா� உண�. எ�னா� ப� ெபா��க
��ய��ைல. எ��ட� இர�டா� வ��� வைர ப��த
ராேஜ��ரெப�மா� ஐ�தாவ� ப����ெகா����தா�. நா�தா�
இர�டாவ�ட� ப��ைப ��டா�ேச. ராேஜ��ர� ெப�மா�� தா�தா
‘��ட��� நா�� ஓ�ட�’ எ�ற ெபய�� ஓ�ட� நட�� வ�தா�.
ந�ப�ட� "என�� ெரா�ப ப����டா'' என� ெசா�ேன�.

"ஏேல� பா�. எ�க ஓ�ட��� யா� வ�� "��ைள���
ேசா��ட��'� ேக�டா��  ெகா��பா�டா. நாைள�� � வ��
'��ைள�ேசா�’ ேக�'' எ�றா�.

அத�ப� ஓ�ட���� ெச�� "அ�யா... ��ைள� ேசா� ெகா��க''
� க��ேன�. நா� வ����பைத அ��த ந�ப�, வழ�க����
மாறாக ெகா�ச� ��தலாக ேசா��ட�  ஒ� க�� ��ைட��
�ைத�� இைல�� ைவ��� ெகா��தா�. அைத வா���ேபா�
க�மா�� ைவ��� சா���ேட�.



ஆனா� அ�த ��ைள�ேசா���� �� �ைளயா�ய�.

ம�நா� ��ைள� ேசா� வா�க ஓ�ட���� ேபானேபா� ஓ�ட� ��
���த�.

அ�... 1943-44 காலக�ட�. உலக ��த� நட�� வ�ததா� உண�
தா�ய�க��� த���பா�. ேதைவயான அ�� �ைட�காததா�,
��த� ���சா�தா� ஓ�ட� �ற�க�ப�மா�. 'எத�காகேவா,
எ�ேகேயா நட��ற உலக�ேபா� ஒ� கைட�ேகா� �ராம�� ��வ��
ைக���� ேசா����� ேவ�� ைவ��றேத...' எ��ற அ�கார
அர�ய� என�� அ� ேபா� ெத�ய��ைல. "எவேனா ச�ைட
ேபா�ற���, எ� ேசா��ல ம�ைண� ேபா�றா�கேள?'’ எ��ற
அ�ைக ம��ேம என��� ெத�����த�.

தா� ஆ� கன�த பா� ம��ட� இ��பைத �ன��
பா������ேற�. ஆனா� அ�ேபா� ேதாணாத ஐ�யா இ�ேபா� க��
ப��� ேதா�ய�. நா� �ேழ ப����ெகா�� ஆ��� ம�ைவ எ�
வா��� ேநராக ைவ��� ெகா�� ����, எ� வ���� �ர���
ெகா�ேட�. ப� அட��ய�� ப�� எ�ற�.
எ� ெப�ய�பா ஆ� வள��பத� ேநா�கேம... இர�� அவ�
ஆ���பா� சா���வத�காக�தா�. ப�� மா�� பாலா�
������த ம� இ�ேபா� வ���ேபா���த�. 'ெப�ய�பா
அ��பாேரா' என ��யான நா� ப����கைள அ��� அ����
ெகா��வ�� ஆ��� �� ேபா�ேட�. �� ��ன���ன உடேன
ஆ��� ம� ெப�தா���� எ��ற �ைன��தா�. ஆனா� பா�
ஊற��ைல. சாய�காலமா���ட�. அதனா� ஆ�ைட�
ெகா��ேபா� ச�த��லாம� ��� வாச�� க��ேன�.
உ�ல�ப���� நைடைய� க��ேன�.

ப� �டா����... அ�பா�ட� ப�சாய�� ேபா�� ஆ��� ேவைல
பா��த �கம� ரா��தைர எேத�ைசயாக பா������ 'அ�ேண' என
அ�தப� "அ�மாவ� பா��க க��ய�ப��ைளப�����
ேபாக��''’எ�ேற�. ப� ��ெக�����, ஏதாவ� வா���
சா��ட�� கா� ெகா��தா� ரா��த�.

ஆ��ப���� வ�� இற��ேன�. ப� �டா�� கைட�� ப��
வா��� ��� ப�யா�ேன�.



‘பாகவத� த� காத�ைய ��� க���� ேபா�ட 'அ��காப�'
பட�ைத� பா��� யாேரா ஒ�வ� த� மைன�ைய ��� க����
ேபா�� இ��ைப ஒ��த �ஷய� எ� கா��� எ�டாம�
இ�����தா�... நா� �ளகா� பழ� ��� ��� அ�த� பட�ைத�
பா�����க மா�ேட�. தா�தா�ட� அ� வா�����கமா�ேட�.
ஊைர��� ஓ����க மா�ேட�. எ� அ�கா க���
ப����கமா�ேட�. அ�கா எ�ைன ம�ைர�� அைழ���
ெச����கா�. இதனா� மாமா எ�ைன அ�����க மா�டா�.
அ�கா��, மாமாைவ ��� வட���ப�� வ����கா�. ெகா�ைள
ேநாயா� ெச����கா�. ஆனா� எ� பட� பா���� ஆைச... எ�
அ�கா�� மரண���� �லகாரணமா� அைம����டேத... எ��ற
��ற உண���. வ��த க��ைர �ைட��� ெகா�� ����ேன�.
�வ�� 'க�ண�' பட ேபா�ட�� க�ணா�பா ஆேவசமாக �ல��ட�
��றா�.

ம�ப��� என�� ��மா ைப��ய� ���த�.



'பா

��� டா�கீஸி� ஓசி� பட�!

கவத� ந��த 'அ��காப�’ பட�ைத பா��ேத ஆகேவ���'
எ��ற என� ��மா ைப��ய�தா� ஏேதா ஒ� வைக�� எ�

அ�கா அ�யாயமாக� சாவத�� காரண�’ எ��ற ��ற உண���
இ��தா���ட, ���� நா� ��மா ைப��யமாகேவ ஆேன�.
ஆ��ப�� ப� �டா���� ரா��த� ெகா��த கா�� ப�� வா��
������ ����ேன�. ஜு�ட�� 'க�ண�' பட ேபா�ட��
ைக�� �ல��ட� க�ணா�பா ஆேவசமாக �����தா�.

'அடடா... இ�த� கைதேய ம�ைரைய எ���ற கைதயா�ேச. இ�த�
பட� ம�ைர�� ��ஸான அ�� ம�ைர�� ஒ� ெப�ய � �ப��
நட����� ெசா�னா�கேள... இ�த� பட�ைத இ�ைன�ேக
பா��தாக�ேம' என பரபர�தப� ��� டா��ஸு�� ஓ�ேன�.
டா��ைஸ� ��� ெத�ன���றா� ேவய�ப�ட, கா��ப��� �வ�
மா��யான அைட�� ேபாட�ப����த�. அைத������ க�ேவல
��ைள ெவ��� ேபா����தா�க�. ஓைலைய� �����ெகா��
யா�� உ�ேள வ���ட��டா� எ�பதா� இ�த ��ேவ�. நா�
எ�க� ஊ�� ஏ�கனேவ ��� டா���� ���� ��றவ�. அ�த
அ�பவ� ைகெகா��த�. ேதாதான ஒ� இட�ைத�பா���, ��கைள
�ல��, ஓைல� த��கைள �����ெகா�� உ�ேள �ைழ�ேத�.
அ� ெப�க��கான க��பைற. அ�த ேநர� பா��� ஒ� ெப�ம�
���� க��பத�காக அமர... நா� உ�ேள �ைழய... அ�த� ெப�
'அ�ய�ேயா' என அல� எழ... நா� சடாெரன அவ�� கா��
���� ����� “"அ�கா... அ�கா... ம������க�கா... பட�
பா��க�� கா��ல...'' என� ெசா����� அவ�� ப����� �ட
கா��ராம� �ேய�ட� ��ட����� கல�ேத�.



பட� பா��ேத�. ஆ��ர�காரரான க�ணா�பா�� �ய த�� வசன
உ�ச����, ந���� ஜன�கைள வ�ய� ெச�த�.
வா��ைக�� அ�ேபா�தா� ���க ���க த�� வசன�ைத
�ைர�பட��� நா� ேக��ேற�. ��வனான என�ேக ����ப�
எ�ைமயாக��, இ�ைமயாக��, ���பாக�� இ��த� வசன�.
இள�ேகாவ�க� எ��ய ‘�ல�ப�கார�ைத எ�ய த���, அச�தலாக
வசனமாக எ�����தா� இள�ேகாவ�. 'அேசா��மா�', '�வக�',
'அ��காப�' பட�க�� வசனக��தா இள�ேகாவ� எ�ப�
����ட�த�க�. அ�ைறய காலக�ட��� இள�ேகாவ�� வசன�க�
த��நா���ேக ���ண��� ���ய�. இ�ப� ஒ� எ��தாளைன
த���தா� நம��� ெகா��த� நம�ெக�லா� �ைட�த ெப�ைம.



"மானெம�லா� ேபான��ேன வா�வ�தா� ஒ� வா�வா? வ�க�
�ல மர�ன��ேகா� வைச ெபற, ஏ� �ற�ேத�' என ேகாவலனாக
�.�.��ன�பா பா�ய பாடைல பா��ெகா�ேட...
க��ய�ப��ைளப����� ெச�� அ�மாைவ��, த��,
த�ைகைய�� பா��ேத�.

13 வய�� என�� ஏ�ப�ட இ�த க�மாய�ப�ட அ�பவ�, எ�த ஒ�
ம�த����, அ�த ��வய�� ஏ�பட��டா�' என எ�லா� வ�ல
இைறவைன ேவ��� ெகா��ேற�. என� 85 வய�� இ�ேபா�
�ைன�தா�� அ�த �யர� எ� உட�ைப பதற ைவ��ற�.

'���� ஒ� ெப�' பட���கான கைத �வாத�ைத ஆர���� எ�
ெசா�த� கைதைய ெசா�ல ேந��த�. ந�ப� ெவ�க�ராம அ�ய�, எ�
ேசாக�ைத� ேக�� வ���னா�.

"ச��க அ�யேர! ��க ெசா�ற மா��, பட��� ெகாைல� கா��கைள
ைவ�காம� ���டலா�. அத��� ப�� 'அவ� �பா�
ேபா���கா�’ என ��� ெசா�னா�... 'அவ� ெகாைல



ெச�ய�ப����கா�' என ர�க�க� ���� ெகா�வ�மா�� வசன�
ைவ�கலா�'' என ��� ெச�ேத�.

பண���காக ெகாைலேய ெச��� ராஜ�ேலா�சனா. அவ�� மக�
எ�.�.ேசக�, ஏைழ ந��வனா� மக� அ��காைவ காத���றா�.
ஒ��ைற மய�க ம��� ������ ெகா��� அ��காைவ ேசக�
ெக����ட... அ��கா க��ப�. க��ப� எ�பதா� அ��காைவ
ம�மகளாக ஏ�க ேவ��ய ���ப�த� ராஜ�ேலா�சனா���. 51 ப��
நைக வரத�சைண ேக�க... அைத ஏ�பா� ெச�ய ��யாம�,
அ��கா�� அ�பா ��ைட��ேட ஓ����றா�. "நா� எ��ேபா�
ேவைல ேக�டா�� எ� க�ைப ேக��றா�க'' என அ��கா அழ...
'க�ைப� ேக��றா�கேளா... க�ம�த ேக��றா�கேளா ெத�யா�. 51
ப��ட� வ�தா க�யாண�'' என ராஜ�ேலா�சனா ெசா����வா�.
ேவ� வ���லாம� �ப�சார��� த�ள�ப�� அ��கா, 60 ப��
ச�பா��� ெகா��வ�� ெகா��க, க�யாண ஏ�பா� நட��ற�. 
மனசா�� இட� ெகா��காததா�, தா�க��� ேநர��� 'உ�க ம�மக�
�ப�சார� ெச�� ச�பா��தவ�' என அ��காேவ ஒ� க�த� எ��
��வ� �ல� ராஜ�ேலா�சனா�ட� ெகா��க.... க�யாண� ���ற�.
�ர��ைன ேகா������ ேபா�ற�. "கா�தா� ���ய�� �ைன��ற
உ�ைன�ேபா�ற மா�யா�க��� ��� க�டேவ இ�ப� த�பான
வ��� ேபாேன�'' என கத� அ�� உ�ைர��வா� அ��கா.

இ�ப� ஒ� கைதைய நா� ேத�� ெச�ய� காரண�...

வ�காள��� 'ம�தா' பட��, இ���� 'ஜ�ர�’ பட��, ஆ��ல���
'எ��ேஜாலா’ பட��, க�னட��� 'அவ�� ெப�தா�’ பட��,
த��� இய��ந� �கர� ேக.பாலச�த�� 'அர�ேக�ற�' பட��,
வ�ய �ப�சார��� த�ள�ப�ட ெப�க�� கைததா�. அ�த�
பட�க� ெப�� ெவ��ெப�றதா� நா�� அ�ப� ஒ� கைதைய
எ��ேன�.
பட���� இய��நராக எ� உத�யாள� பனைச ம�யைன
ேபா�ேட�. அத�� �வார�யமான ஒ� காரண��, எ�
கடைம�ண����� இ��த�.

பனைச ம�ய� '�ற�� மக�’ கைத�� என�� உத�யாளராக
இ��த சமய�... இ��ரா எ��ற தன� உற��கார� ெப�ைண
காத��தா�. ஆனா� ெப��� அ�மாேவா... "��மா� ெதா��



ப�ற மா���ைள ேவ�டா�. இ��தா�� அவ� எ�த க�ெப��ல,
யா���ட ேவைல பா���றா�? உ�ைம�ேலேய ��மா�ல
இ��காரா?'' என எ���ைப� �ள�ப... பனைச, இைத எ��ட�
ெசா�னா�.

உடேன நா� ைடர�ட� ேக.எ�.ேகாபால ���ண�ட� �ஷய�ைத�
ெசா�� "அ�ேண ைட���ல பனைச ேபைர�� ேபா��க'' எ�ேற�.

���ேயாேவ அ���ப� ���தவ�, "மா�யாைர உடேன ச�ம��க
வ���ேவா�. ேபா�டா ைட��ல'' எ�றா�. அத�ப� '�ற�� மக�'
பட ைட��� கா��� "�ைர�கைத உத� -பனைச ம�ய�'’ என த�
கா�ேட ேபா�டா�. இைத� பா��� ம���த அ�த�மா க�யாண����
உடேன ச�ம��தா�.

ஒ� ைட��� கா�� ஒ� காதைல ெவ��யைடய ைவ��� வ�லைம
ெகா�டதாக இ��த�. ஆனா�� ஒ� ��க�.
"உடேன க�யாண� ப���க��. இ�ேல�னா ெபா�ண ேவற
எட��ல க��� ெகா��ேபா�� ெசா�றா�க'' எ�றா� பனைச.

"நா� எ�ன�பா ெச�ய��?''

"��-ம�, க�யாண ம�டப� ெசல�க��� உதவ��'' எ�றா�.

���த உத�கைள� ெச�ேத�. மா�க�ய� வா���த�� ெபா��ைப
�ட�� மா�ட� ��வா�� தா�ட� ஒ�பைட����தா�. ���தா�
க�யாண� எ�ற �ைல�� பனைச வ�தா�. "பா�ேபல த�ேம��ரா பட
����ல இ���றதா� வர��யல� தா� ம����� ேக���டா�.
��கதா�...'' எ�றா�.

மா�வா�தாேன ந�ம ேப��. எ� �ழ�ைத�� க���� �ட�த
ச���ைய� கழ�� ��� அ�த� பண�ைத பனைச ைக��
ெகா��ேத�.

ேக.எ�.ேகாபால���ண�� நா�� உட���� பனைச��
��மண�ைத நட�� ைவ�ேதா�.
"ந�ம க�யாண� நட��ற��� கைலஞான� சா�தா� ���ய
காரண�'' என அ��க� த� மைன��ட� ெசா������றா� பனைச.
அதனா� "அ�ணா... அ�ணா'’ என எ��� ெசா�த சேகாத� ேபா�
அ�� கா��னா� பனைச�� மைன�.



பனைச ��� �ழ�ைதக��� த�ைதயா���டா�. 'நா� ந�ல
�ைல�� இ���� ேபாேத பனைச�� ஒ� வ� ஏ�ப��த ேவ���'
எ��ற கடைமயா� அவைர '���� ஒ� ெப�' பட����
இய��நரா��ேன�.

என� '��த�க ச�கரவ���' பட��� மாெப�� ெவ��யா� '����
ஒ� ெப�' பட��� ஏ� ஏ�யா�� உடேன ��பைனயா�,
அ�வா�ஸு� ெகா��தா�க� ��ேயாக�த�க�.

பட����� ���� பட�ைத� ேபா��� கா��ேன�. "��க கைத
ெசா�ன�ப இ��த �வா��� பட��ல இ�ைல. �த�, பாலச�த�
மா�� ெப�ய ைடர�ட�க� ப�ண ேவ��ய கைத.

பனைச ஏ�கனேவ ‘நா� ந�� ெசா�ேவ�'� ஒ� பட�ைத
இய�����தா�. எ�.�.ஆ��� ெந��கமா இ��த ஐச� ேவல�
ெசா�னதா� அ�த� பட�ைத� பா��ேதா�. ��ைபயா எ�����தா�.
இ�த� பட��� ��க ச�ப�த�ப�டதா� ந�லா����� ந��
வ�ேதா�. பட�ைத ேத��ற வ�ைய� பா��க'' என ெகா�� வ�த
பண�ைத ����� ெகா��ேபா���டா�க� ��ேயாக�த�க�.
எ�.�.ஆ��காக எ�த�ப�ட கைத�� ர��!



"�

‘ரஜின� அ�கி�’ -உ�வான
ப��னண�!

��� ஒ� ெப�'’பட� ����யாக இ�ைல’என ெகா��வ�த
பண�ைத ��ேயாக�த�க�, ���ப ெகா��ேபா� ��டா�க�.

மன உைள�சலா� இரெவ�லா� ��க��ைல என��. அ�த� சமய�
‘கரா�ேத’ம��� ந�ல மா��ெக� இ��த�. 'ர�கா' பட�����ேத
அவ� என�� ெந��கமானவ� எ�பதா�, �.ஐ.�.ேகர�ட� ஒ�ைற
உ�வா�� அ�� அவைர ந��க ைவ�� பட��� ேச��க ���
ெச�ேத�. ம�நா� கரா�ேத ம�ைய� ச���� �லைமைய�
ெசா�ேன�. மன���வமாக ஏ���ெகா�ட ம� "உ�க��காக
ெக�� ேரா�� நா� ந���ேற�. ப���� எ�ைன �ேராவாக வ��
��க ஏ� ஒ� பட� எ��க��டா�. அ�ப� எ��தா, அ�த� பட�
�ல� உ�க��� ெப�ய லாப� �ைட��ற மா�� ஏ�பா� ப�ேற�.
ஜ�பா�� எ�ேனா� கரா�ேத க�����டவ�க, உலக அள�� ெரா�ப
ஃேபமஸா இ��கா�க. அ�� ஒ� ��ேரா எ�� ெப��
வா�����கா�. அவைன�� அைழ���� வ�ேற�. ஊ���� ஒ�
ேடா�னெம����� ஏ�பா� ெச���க. இ��யா ���க இ��க
எ�ேனாட மாணவ�க� ஆ�ர� ேபைர வரைவ��ேற�.
ேடா�னெம�� நட�� பட��ல ேச���டலா�'' எ�றா�.
ம� ெசா�ன ஐ�யா என�� ெரா�பேவ ������த தா� உடேன
ஓ.ேக. ெசா�ேன�.

கரா�ேத ம�ைய ெக�� ேரா�� ந��க ைவ�� '���� ஒ� ெப�'
பட�ைத ��� ெச�ேத�. பட�                   எ� ைகைய�
க��த�. இ��தா�� எ� உத�யாள�            பனைச
ம�ய��� எ��ேம ெச�ய��ைல எ��ற              ��ற
உண����� ஆ�படாம�, அவ��� ைடர�டராக வா��ப��த
கடைமைய� ெச�த ���� உ�டான� என��.



ந�ப�க��� நா� எ�னா� ���த பல உத�கைள�
ெச�����ேற�. ேதவ� ����� கைத இலாகா�� நா� ம���
�யவ� ப�யா��யைத��, ேதவ�� மரண����� ��� ேதவ�
���ஸு�காக 'ர�கா' கைதைய �யவ� ெகா��தைத��, அ�த�
கைத�� �ல�கைத எ� கைத. ந�ப��காக அ�த� கைதைய
���� ெகா��தைத�� ஏ�கனேவ நா� ெசா�����ேத�. 

'���� ஒ� ெப�' பட�ைத நா� எ����ெகா����த ேபா�...
�யவ�� நா�� ச���ேதா�. அ�ேபா� 'கைலஞான�, �� ெப�ய
தயா��பாள� ஆ����. இ�ேபா உம�� பண� �ர��. ���ப�



�ர��ைன இ�ைல. �ற��� உத� ெச�ற இட���� �� வ�����.
இத�பா��� நா� ச�ேதாஷ�ப�ேற�. அ�த ச�ேதாஷ� நா��
பட��. அ��� ஒ�  ேயாசைன ெசா�ேற� ஓ�. அ� ச�யா
வ�மா�� பா��ேவா�'' எ�றா� �யவ�. 

அவ� பா��ேலேய 'ெசா��ேவா�' எ�ேற�.

"எ�.�.ஆ��காக 'அ���ள எ�.�.ஆ�.'� ஒ� கைதைய
எ�����ேத�. அவைர� பா��� ெசா�ற��� ச�த��ப�
அைமயற����ள �.எ�. ஆ��டா�. இ� என��� ெப�ய
ஏமா�ற�தா�. அ�த� கைதைய இ�ப நா� ெசா�ேற�. ஆதரவ�ற
�ழ�ைதக� ப���ற ஒ� ேஹா�. அ�����ற �ழ�ைதகைள
அவ�க�� �ர�� உற�ன�க� யாராவ� வ��   பா�������
ெச�வா�க�. ஆனா� ஒேர ஒ� ெப� �ழ�ைதைய ம��� யா��
பா��க வ�வ��ைல. 'உற�ன�கேள இ�ைலேய?
அனாைதயா��ேடாேம?' என அ�த� �ழ�ைத ஃ��ப���.
அ�ேபா� ேஹா��� வ�த ெச���தா� ஒ��� எ�.�.ஆ�. ஒ�
ெப� �ழ�ைதைய� ��� ��த��� கா�� இட�ெப����த�.
இைத� பா��த�� அ�த� ெப� �ழ�ைத 'என��� ெசா�த�
�ைட�����... நா� அனாைத இ�ைல' என ச�ேதாஷ� ��ச���.

'யா� உ�ேனாட ெசா�த�?' என ம�ற �ழ�ைதக� அவ�ட� 
ேக���ேபா�...
'எ�.�.ஆ�. அ���' என ேப�பைர� கா�� க��� ��வா�.

ஒ�நா� அ�த� �ழ�ைத எ�.�.ஆ��� க�த� எ���. ��ெர��
ஒ�நா� எ�.�.ஆ�. வ�� அ�த� �ழ�ைதைய
அரவைண���ெகா�வா�. இ�தா�ேவா� அ�த� கைத. எ�.�.ஆ�.
இ� ந��கமா�டா�. ேவற யா� ந��சா ந�லா����� ேயா��ச�ேபா...
ர�� ஞாபக���� வ�றா�.  ச�பகாலமா ர�� ந���ற ேதவ�
���� பட�க��� நா� வசன� எ��ன� உம��� ெத���ேவா�.
ர�� எ�ேமல பாசமா இ��கா�. நா� ஏ� அவைர�
பய�ப��த��டா�?''

"அ�ைமயான ஐ�யா �யவ�. ர����ட ெர�� நா� கா���
ேக�. ஒ���ெகா�வா�. நாம நா�                நாளா
இ����கலா�. ேவற வ���லாம அவ�� ச�ம��பா�. ர�� ஓ.ேக.
ெசா�ன�ேம எ�ைன வ�� பா�'' எ�ேற�.



அேதேபா� �யவ��� நா�� நா�க� கா��� ெகா��த ர��,
"எ� ந�ப� ந�ராைஜ  ைடர�டரா ேபா��க. அவ��� நா� உத�
ெச�த மா���� இ����, உ�க���� உத�ன மா�� இ����''
என� ெசா����டா�.

ேநராக எ��ட� வ�த �யவ�, "ஃப��� கா� ��ட��� 
யா��டயாவ� ஃைபனா�ஸு�� ஏ�பா� ப���க'' எ�றா�.

"நாேன த�ேற� �யவா, எ�ன எ��பா���ற?''

"25 ல�ச�''
உடேன நா� ஓ.ேக. ெசா�����, எ��ைடய ஃைபனா��ய�
�.�.நடராஜு�� ேபா� ெச�ேத�. உடேன அவ� வ����டா�.
ஆனா�... �யவ�� நடராஜு� ேப� ெநக��� ைர��
ேபா���ெகா�டா�க�. �யவ�ட� அழக� த��ம� பா��னராக
இ��� பட�ைத தயா��தா�. அ�� என��  ச�ேதாஷேம.

வ��தக ���� ஒ� கதாநாய� அ�த� பட���� ேதைவ�ப�ட�.
அ�த� சமய� என�தயா���� '���� ஒ� ெப�' பட��� அ��கா
ந����ெகா����ததா�... "அ��கா�டேம ேப��கேவா�'' எ�றா�.

அத�ப�ேய அ��காைவ� பா���� ேப� ஒ�ப�த� ெச��
ெகா��ேத�. 6 வய� �ழ�ைதயாக �னா ஒ�ப�தமானா�. பட�����
ஆர�பமான�. ெசல�க� அ�கமானதா� தன�� லாப� �ைறவாக
வ�� என �யவ� எ��ட� வ��த�பட... "ெமௗன �த�க�',
'டா��� டா���', '�ற� ���� ேபா��' ேபா�ற ேக.பா�யரா� பட�
கைதக�� �யவ� ப�ெக�����தா�. அைத அவ�ட�
�ைன�ப��� 'ஏ��பா... '��தாைன ����' ��ப���. இ�த�
சமய� த�� பா�யரா�ட� ஒ�நா� கா��� வா�� ர�� �ட
ேச��� வ�ற மா�� ந��க ைவ'' எ�ேற�.

அத�ப�ேய ர��-பா�யரா� ேச��� ந��த �� பட���
ைஹைல�டாக அைம�த�. பட�� ெவ��கரமாக ஓ�ய�. அத��ற�
'���� வைர கா���', 'ைவேத� கா����தா�' உ�பட �ல
பட�கைள எ��� ெப�ய தயா��பாளராக �க�ெப�றா�, ெபா���
ெப�றா� �யவ�. அ� என�� ம���லா ம����ைய� த�த�.

ஏ� இைத� ெசா��ேற� எ�றா�... அ��க��லாதவ� க��ெக�லா�
ேதவ� பா��� நா� உத� ெச�����ேற�. எ� உ�� ந�ப���



உதவாம� ����ேவனா? 'அ���ள ர��கா��' பட�����
����வைர உட���� உத�ேன�. பட��� ஃைபனா��ய����
�யவ���� �ர��ைன வ�தேபா�, அைத�� ����� ����
ைவ�ேத�. அதாவ�, "ெசல� அ�கமா���டதா� ஃைபனா��ய�
நடரா�ட� அ��ெம����� ேம� ஒ� ல�ச �பா� வா���
ெகா��க�'' எ�� �யவ� ேக�டா�. நா� ெசா�னா�
த�டேவமா�டா� �.�.நடரா�. அத�ப�ேய ஒ� ல�ச� அ�கமாக�
ெகா��� பட�ைத ந�ல �ள�பர� ெச�� ெவ���டா�. பட�
ெவ�� ெப�ற�.

��ெனா� சமய�... �யவ� த� மைன��ட� நாக�ப��ன�
த�ஹா��� ெச����த இட��� மாரைட�பா� இற����டா�.
அ����� ஒ� கா�� �யவ�� உடைல த� ம��� ைவ��
ெச�ைன�� ெகா��வ�தா� அவ�� மைன�. அ�� இர� ���க
�யவ� ��� வாச�ேலேய நா�� கா����ேத�. வ�த�� ந�ப��
உட��� மாைல, ம�யாைத ெச����� அவ�� ஆ�மா
சா��யைடய எ�லா� வ�ல அ�லாைவ ேவ���ெகா�� வ�ேத�.
என��� �யவ���� இைடேயயான ந�� ��ைமயான ந��.

�யவ�� மக� பா� �யவ�, இ�ேபா� 'கத� கத�' எ��ற
பட�ைத இய������றா�. இத�கான இைச ெவ���� �ழா
ச�ப��� நட�த�. �யவ��காக  எ�தைனேயா �ரபல�க� இ�த
�ழா��� வ�� இைசைய ெவ��டலா�. ஆனா� பா�ேவா,
"அ�பா�� ஆ�மா��தமான ந�பரான ��க�தா� உ�க� ைகயா�
இைசைய ெவ��டேவ���'' என� ேக���ெகா�டா�. அத�ப�
நா�� ெவ���� வா���ேன�. ம�நா�, ����� வ�த பா�
�யவ�, "ஐயா! அ���,  நா� ஒ� ஆ� கைதைய படமா�க�
ேபா�ேற�. ��க� உட����  உதவ ேவ���'' என
ேக���ெகா�டா�. அ�ப�ேய ெச�வதாக� ெசா�� ����ேற�.

"ெப��ைமேய சதா �ைன��� ெகா������ ேகர�ட�� 'ேராசா��
ர��ைக�கா�' �பா ந��தா� ம�க� ஏ�பா�க�. நா� ந��தா�
ஏ�பா�களா?' -ேக.ஆ�.�ஜயா ேக��.



'�

ஷூ���கி� ஒ� நிஜ ஃைப�!

��� ஒ� ெப�' பட��� கரா�ேத ம� ெக�� ேரா��
ந��தேபா� ேப�யப�, அவைர �ேராவாக ைவ�� 'த�க�

ேகா�ைப' பட�ைத ஆர���ேத�.
உலக அள�� கரா�ேத ேபா���� ெஜ��� த�க�ேகா�ைபைய��,
�கைழ�� ெப�� ேநா�க��ட�, க�ைமயாக ப���
ெச��ெகா����பா� அ�த �ர�. அவ�ைடய �ர����,
உட�க�டழ��� மய��ய ஒ� இள�ெப� "இவைன ��மண�
ெச�� கணவனா��� ெகா�டா�... 24 ம�ேநர�� ப��ைகயைற
�க� காணலா�'’என கண��� ேபா��, �ரைன க�யாண� ெச��
ெகா�வா�. அத� �ற� ஏ�ப��ற �ர��ைனக�... த� ல��ய���
�ர� ெவ�றானா? எ�பைத ைவ�� 'த�க� ேகா�ைப' கைத தயா�
ெச�ேத�.

கரா�ேத ’ம�, 'ேராசா��ர��ைக�கா�'’ �பா இ�வைர�� நாயக�,
நாய�யாக ஒ�ப�த� ெச�ேத�. ேம�� எ�.�.ேசக�, ந��ைய
காெம� ேஜா�யாக��, ைடர�டராக ஆ�.�.ச��ைய�� ஒ�ப�த�
ெச�ேத�. எ�ேலா���� அ�வா�� ெகா��தா���ட�.
ெவ�நா������ �ர�கைள அைழ��வர, ம��ட� ஐ�� ல�ச
�பா�� ெகா��தா���ட�.

இ��ைல�� ேகரளா����� �பா ேபா� ெச�தா�.

"மைலயாள� பட���காக ���� வ�ேத�. �ய�-மைழ காரணமா
���� நட�கேவ��ைல.����   ���காம
ெவ�ேய  ேபாக��டா�'� ேபாக  �ட மா�ேட��றா�க. ��க ேவற
யாைரயாவ� �ேரா�னா ேபா���க�க சா�. நா� உ�க பட������
�ல���ேற� சா�'' என� ெசா����டா� �பா.



வ���� வா�� பட�ெசல�கைள ெச����ேட�. ��ட��டப�
நா�� நா�க�� ���� ெதாட�கா ��டா� என�� ெப�ய ந�ட�
வ��. இைத நா� ஆ�.�.ச���ட� ெசா�ேன�.

"உ�க��� ந�ட� வராத அள��� ��க எ�ன ��ெவ��தா��
ஒ��ைழ��ேற�'' எ�றா�.

இைதய��� கதாநாய�யாக யாைர� ேத�� ெச�வ� என ேயா��ேத�.
கம��ய� �ேரா��க�� ம�றவ�க� கா��� ��ைர�ெகா�பாக
இ��த�. ஆனா� எ�வள� ��யாக இ��தா�� என�� கா���
த�பவ� ேக.ஆ� .�ஜயாதா�. அவைர� ச���� கைத ெசா�ேன�.

"சதா ேநர�� ெப��� ப��ேய �ைன��������க ேகர�ட��
'ேராசா�� ர��ைக�கா�’ �பா ந��சா, ஜன�க ஏ����வா�க. நா�
அ�த ேகர�ட�� ந��சா ஒ���கமா�டா�க. எ�ேனாட இேமஜு��
த��த மா�� எ� ேகர�ட�� மா�த� ெச�சா... உ�கைள ந��,
உ�க��காக நா� ந���ேற�'' எ�றா� ேக.ஆ�.�ஜயா. அைத ஏ��
அவைர நாய�யாக ஒ�ப�த� ெச�ேத�.

ேகரளா����� ஜ�பா� ேபா� அ�ேக ��ேய�ய கள� �ர�
பர�பைரைய� ேச��த �ரைர��, ஏழ� உயர அெம��க ��ேரா



�ரைர��, �ெர�� ம��� ஹா�கா�ைக� ேச��த �ர�கைள��
ஒ�ப�த� ெச�� அைழ�� வ�தா� கரா�ேத ம�.

கதாநாய� ேகர�டைர ேக.ஆ�.�ஜயா��காக �க� க��யமான
ேகர�டராக மா��யதா�, கைத�� பா� �வ� �ைற�த�. இ�����,
�ஜ கரா�ேத �ர�கைள ைவ�� எ��க�ப�� கா��க� பட����
பல� ேச���� எ�ற ந���ைக�� ஊ���� ேடா�னெம��
கா��க�� பட������� ஏ�பா� ெச�ேத�. இ�த உலக
�ர�க�ட�, ம��� இ��ய மாணவ�க� �மா� 900 ேப�க��
வ����டன�. அ�ேபா� ஊ���� �ஸ� கைள க�����த ேநர�.
அதனா� ஓ�ட�க�� அைறக� �ைட�க��ைல. ���யமானவ�க�
த�ர, ம�றவ�கைள, க�யாண ம�டப�கைள வாடைக�� எ��� த�க
ைவ�ேதா�. ஒ�ெவா�வ�� த� ெப�, தைலயைண ேக�டன�. ஊ��
���க ர��� க�� ���த அள� வா��� ெகா��ேதா�. ஆ�ர�
அ���ய� த��க��, த�ள�க�� வா��� த�ேதா�.

���தா� ����. ஆனா� இர�� கரா�ேத மாணவ�க�� ஒ�
���ன� ம� அ��த, இ�ெனா� ���ன� 'இ� த��’ என எ���க...
இ� ���ன�� ேமா��ெகா��, ெப�, தைலயைண, த�ள� ம���
�ேள��கைள நாச� ெச����டன�. ���� ெதாட��� ��ேப
அ�த ந�ட� எ� தைல�� ���த�.

ஊ��ேய �ர��வ�� ேவ��ைக பா��க, கரா�ேத
ேடா�னெம���ட� பட����� ெதாட��ய�.
ெவ�நா�� �ர�க� நா�� ேப�க�ட�� ேமா� ெஜ���, ‘கரா�ேத’
ம� த�க� ேகா�ைப வா�க��. இ� கா��. ேகமரா ஓட�
ெதாட��ய�. ஏழ� ��ேரா �ர� வான�����, ����மாக கா���
���� �ைடலாக வ�� ��க... பரவசமான ம��� மாணவ�க�,
ைகத�� ஆரவார� ெச����டன�. இ�� ம� அ�ெச�.

"நா� ெசா�லாம ��க எ�ப�டா ைகத�டலா�? கைத�ப� நா�
�ேரா. இைத மற�� அ��ெக�டதனமா ெச�����கேள'' என க��ய
ம�, '���� ேக�ஸ�’ என� ெசா����� கா�� ஏ�
ேஹா�ட���� ேபா���டா�.

ெவ�நா�� �ர�க��� ெமா���ர��ைன. அவ�க� �ழ�� ��க...
தயா��� ��வா�யான எ� ம�மக� வ��� எ�.ஏ.நடராஜ�
ஆ��ல��� அவ�க�ட� நட�தைத �ள�க... 'இைத த��ப�ட



�ைற�� ம� எ�க�ட� ெசா�����கலாேம. நா�க� �ேரா�ஸ�
கா�டாம� ந�����ேபாேம? இ�ப� எ�கைள�� அவமான�
ப����டாேர’ என வ���ன�.

அவ�கைள� சமாதான�ப��� ேஹா�ட�� த�கைவ�ேதா�. ம�நாேள
அவரவ�கைள, அவரவ� நா�க��� அ���ைவ�ேதா�.

ம� அப��தனமான சாகஸ �ைளயா��க� ெத��த �ர�. அதனா�
அைதேய ���-அ� ப��, சக இ��ய �ர�கைள ைவ�� பட�ைத
எ��தாேல பட� ஓ�� என ��� ெச�ேதா�.

இ�த �க������ �� ம��ட� ஒ� மா�த�. அதாவ�...ம� �க
ந�ல ம�த�தா�. இ����� அவ�டேம அவ��� எ��யாக ஒ�
�ர��ைன இ��த�. அவ��� கா� ேக��� �ற�� ��� ம�த
�ைல.  �பா��� ம�றவ�க� எ�ன ேப�னா��, ���பாக ம�ைய�
ப�� ந�ல�தமாக� ேப�னா��, த�ைன த�பாக ேப��றா�க�’ என�
தவறாக ����ெகா�� எ��ட� �����வா�. நா� எ�வள�
சமாதான� ெசா�னா��, சமாதானமைடயமா�டா�. அதனா� அவ�
ேபா��ேலேய அவைர ���� ���� பட����ைப நட��ேனா�.
ம�, ேக.ஆ�.�ஜயா ச�ப�த�ப�ட கா��கைள படமா��ேனா�.

"ேக.ஆ�.�ஜயா ேமட� எ�வள� �க�ெப�ற ந�ைக. அவ�
�டெவ�லா� நா� ந��ப� சா��யமா� �ைன�ேச�. அவைர
என��� ேஜா�யா ந��க ைவ��றா�கேள. ேமட�� ெப��த�ைமயா
எ��ட ந���றா�கேள...'' என �ய��, ெரா�பேவ ம����யான
ம�, அ�த ச�ேதாஷ ���, பட��� ைடர�ட� ஆ�.�.ச��,
ேகமராேம� ��வ� நடராஜ� ஆ�ேயா��� த� ���ேலேய
���� ஏ�பா� ெச�தா�. ����� உத� ெச�வத�காக
அ��ெட�� ஆ�� ைடர�ட�� ேபா���தா�.

���� உ�சாகமாக ேபா��ெகா����த �ைல��... "ைடர�டேர...
த�� நா��ல �ற�த ந�க� யா�?'' என கரா�ேத ம� ேக�க...

"நா� எ�தைன ெஜ�ம� எ��தா��... எ�ைன� ெபா��தவைர கம�
ம���தா� �ற�த ந�க�'' என ஆ�.�.ச�� ெசா�ல... கரா�ேத
ம��� க�க�                �வ�தன.

அ��றெம�ன... ���� ெப�� ��ல�கமான�.

"எ�ேனாட ��பா���� � ப�யா��வ'' எ�றா� கரா�ேத ம�.



"ெவ�ட வ�ற அ�வா�ல ஒ���� அ��சவ� நா�'' என ப����
��னா� ஆ�.�.ச��.



க

வ��வாமி�திர�!

ரா�ேதம�, த� ���� ைடர�ட� ஆ�.�.ச�����, ேகமராேம�
��வ� நடராஜ���� ���� ைவ�தா�. ����� உத�
ெச�வத�காக அ�� ெட�� ஆ�� ைடர�ட�� ேபா���தா�.

���� �����பாக நட�� ெகா����தேபா�... "ைடர�டேர...
த��நா��� �ற�த ந�க� யா�'' என கரா�ேத ம� ேக�க...
"கம�தா�. நா� எ�தைன ெஜ�ம� எ��தா�� எ�ைன�
ெபா��தவைர கம�தா� �ற�த ந�க�� ெசா�ேவ�. ேவற யாைர��
நா� ஒ���கமா�ேட�'' என ஆ�.�.ச�� ெசா������றா�.

"நா� 'த�க� ேகா�ைப' பட��� �ேரா. ��க எ� பட�ேதாட
ைடர�ட�. அைத ஞாபக� வ������ ெசா���க. இ��யா�ேலேய
கரா�ேத�� எ�� ெப���க� வா�� ந�ப� ஒ�ணா இ���றவ�
நா�தா�. இைத�ப�� எ�ன �ைன����க?''

"��க கைலைய� ப��� ேக����... இ�ேபா �ர�ைத� ப���
ேப���க. இ� ��க �ேராவா ந���ற �த� பட�. இ� ��ஸான
�ற�தா� உ�கைள�ப�� நா� ெசா�ல����.''

"எ� பட��ல ைடர�டரா இ������� எ�ைனயேவ ��ேர�
ப���களா? �த�ல ��க ெசா�ன வா��ைதகைள வாப�
வா���க.''
"ஒ� ேப��� ேப��டா... மா��� ேப�ற பழ�க� இ�த ச����ட
�ைடயா�.''

"வாப� வா�கேல�னா... எ�ேனாட ��பா���� � ப�யா��வ.''



"ேயா�... உ� ��பா��ய� ேபால பல ��பா��கைள
பா�����ேக�. நா� ��ன� பயலா இ���� ேபாேத... அ�வாைள
எ������� எவ�� எ�ைன ெவ�ட வ�தா... அ�த அ�வா�லேய
ஒ���க��சவ� நா�. அ�ப��ப�ட ரா�நா� ம��ல இ���
வ�தவ�. எ���ட உ� ஜப�த��த கா�டேவணா�'' என ச��
ெசா�ல...

���த ேகாப��ற ம� "இ�... உ�ைன �� ப���ேற�''
எ�றப� ��பா��ைய எ��பத�காக மா��ப�ேய� அைற���
�ைழய...

��னாேலேய ேபான அ��ெட�� ஆ�� ைடர�ட�, ம�ைய
உ�ேள���, ெவ��ப�கமாக கதைவ� ������, என�� ேபா�
ெச�� நட�த �ஷய�கைள� ெசா�னா�.

அ�ேபா� ந��ர� தா�� ஒ�ம�.



'சாய�கால� ஆ� ம��� ஆர���ச ���� இ�ன�மா ��யல?'
என என���ேள ேக�டப� ‘�ப�த� எ��� ஆ�ட��டாேத’ என
பய�தப� காைர எ����ெகா�� ம��� ����� வ�ேத�.

மா�யைற��� ��ட�ப�ட ம� கதைவ உைட�ப� ேபால, அ����
ெகா����தா�.
"��வ�... ��க ம�ைய� சமா��க'' என� ெசா�����,
ஆ�.�.ச��ைய இ��� கா�� ஏ��� ெகா��ேபா� அவ�� ����
��ேட�.

"சா�... நா� ���� ெகா��கல. ���� ேக�கல. ஊ���ல, ����
ம� ����ைக ேக�ஸ� ப��ன�ேபா �ட நா� அைத ெப��



ப��தல. ஆனா... எ�ைன அவமான�ப���ற��காகேவ இ�த ���த
ஏ�பா� ப����கா�. இ��� நா� இவைர வ�� ைடர��
ப�ண��யா�. ��க ேவற ைடர�டைர� ேபா�� பட�ைத ���க''
எ�றா� ச��.

"காைலல ேப��கலா�'' என� ெசா����� வ�ேத�.

ம�நா� காைல�� ம��� ������ ேபாேன�.

"சா�... ேவற ைடர�டைர� ேபா��க. இ�ேல�னா நா� ந��க
மா�ேட�'' எ�றா� ம�.

“ைடர�ட� ச�� ஒ�கைள �ைன�� அ��றா�. அவ���ட நா� ஸா�
ேக�க��� அ��றா�'' என நாரத� கலக�ேபா� ந�ல��காக ெபா�
ெசா�ேன�.

உட�ைப �����ெகா����த ம� இ�ேபா� ேலசாக தள��தா�.

"நாைள�� ��க ���� வ��ேபா� ைக�� ஒ� ஆ��� பழ�ைத
எ����� வா�க. ஆ��� ���� சமரசமா���க'' எ�ேற�.

ஆ�.�.ச���� ������ ேபாேன�.

'��க ேவற ைடர�டைர� ேபா���க�க' எ�றா�.

"ச�� எ�வள� ெப�ய ைடர�ட�. அவ���ட த�பா
நட�����ேடேன...’� ம� அ��றா� சா�'' என அேத ெபா�ைய�
ெசா�ேன�. ச���� க�க� க��தன.
ஆ��� சமரச�ைத ச���ட�� ெசா�ேன�.

ம�நா�... க�பக� ���ேயா��... ச����, ம��� பர�பர�
ஆ��ைள ப�மா�� ெகா�டன�. அ�ேபா� இ�வ�ேம ��ய�கா�
��றவ�கைள� ேபால ஒ� அச��� ���� �����ெகா�டன�.

ஒ�வ�யாக பட� ���� ெவ�யான�. ���� ஏ�யாைவ நாேன
��� ெச�ேத�. ‘கரா�ேத’ ம���  இ��த ஆ�ஸ� ர�க�களா�;
நா�க எ�ேலா�ேம த������ேடா�. இ�தா� நா� 'த�க�ேகா�ைப'
பட� எ��த கைத. பட���� எ�த ேகா�ைப�� �ைட�காததா�...
நால� உயர��� ஒ� ��தைள� ேகா�ைபைய வா��, என�� நாேன
ப�ச��� ஞாபகா��தமாக அ�வலக��� ைவ���ெகா�ேட�.



'��த�க ச�கரவ���' ���த�� அ��த பட�         ����
�வா��� கா��� ேக��, �வா��� த�� ச��க�ைத நா�
அ��யேபா�... 'ஒ� வ�ஷ� க��� வா�க' என� ெசா�����தா�.
அதனா�தா�                     '���� ஒ�ெப�',
'த�க�ேகா�ைப' பட�கைள� தயா��ேத�.

ஒ� வ�ட� ஆன �ைல�� ச��க�ைத ச���ேத�.

"கைத ெர�யா?''

"கைத இ�லாம வ�ேவனா? ஆ�.எ�.மேனாக�� '��வா���ர�’
ேமைட நாடக�ைத அ�ணாமைல ம�ற��� பா��ேத�. ���� ��
ெபா� பற�த�. அ��தமான நாடக�. ���யமா ேபரா��ய�
ஏ.எ�.�ரகாச��� வசன� நாடக���� உ��. ம�க� ெரா�பேவ
வரேவ�� ர���றா�க. அதனா� நாடக� பா��த ம�நாேள...
ஆ�.எ�.மேனாக�ட� ஒ� ல�ச �பா� ெகா��� கைத உ�ைமைய
வா����ேட�. இேதா பா��க� அ��ெம��'' என கா���ேத�.
"அ�ப அ�ண�ட� ெசா���க'' எ�றா�.

�வா�ைய� ச���� "அ�ேண... ராஜ��யான ��வா���ரேராட
கைத'' என ம���� ெபா�க� ெசா�ேன�.

ேவ�ப எ�ெண� ���த�ேபா� ஒ� கச�பான �யா�ஸ� கா��ய
�வா�, "இ�த� கைத ேவ�டேவ ேவ�டா�'' எ�றா�.

"ந�லா����ேண...''

"நாடக�ைத நா�� பா��ேத�. பா��லேயஎ��� வ���ேட�.
என�� நாடக� ���கல. '��வா���ர'ராக பட� ���க நா�
தா�ேயாட வ�தா ர�க� பா��பானா?. ஒ� ������ ேமல தா�
ஒ��னா என��� அல�� வ��. அதனால ேவற கைத பா�'' எ�றா�
�வா�.

"ச��க�ேண... நாைள�� ேவற கைதேயாட வ�ேற�'' என�
ெசா����� வ�ேத�.
ம�நா� ேபாேன�.

"அ�ேண... உ�க��காக ���கைத ேயா��சா... ��க ஏ�கனேவ
ப��ன ேகர��டராேவ வ��. '��வா���ர�’ கைதயேவ உ�க
ெசௗக�ய���� மா���கலா�ேண'' எ�ேற�.



"இ�த� கைதைய படமா ப�ணலா�� ஏ.�.நாகராஜ� ேக�டா�.
ேஜயா� ��� ேக�ட�. ஏ.எ�.�ரகாச�� ேக�டா�. நா�
ேவ�டா�� ெசா���ேட�. ஆனா... நா� இ�த�கைத ேவ�டா��
ெசா�ல� ெசா�ல... ஒ�ேனாட �க� அ�டேகாணலா��. உன���
ைத�ய���தா எ�. நா� ந���ேற�'' எ�றா�.

"ைத�ய� இ����ேண'' என� ெசா��, ச�மத� வா�����
வ�ேத�.

�வா�, ேக.ஆ�.�ஜயா, ந��யா�, ல���, ரா�கா, �ர�, ந�� என
�ைறய ந�ச� �ர�கைள ைவ��, "ராஜ��'’����ைக
நட���ெகா����தேபா�... 

கா���ர��� ஆ�.எ�.மேனாக� ‘��வா���ர�’ நாடக�
ேபா����தா�. ைடர�ட� ச�க� இ�த நாடக�ைத பா��த��ைல
எ�பதா�, அவைர��, அவ�� உத� இய��ந�கைள��
அைழ���        ெகா�� கா���ர� ெச�ேறா�. நாடக�
பா��ேதா�.
"இ�த நாடக�ைத படமா எ��கலாமா?'' என நாடக� பா������
வ�த ஜன�க� �ல�ட� நா� அ���ராய� ேக�ேட�.

"இைதயா படமா எ��க� ேபா��க...?'' என ேக������
ேபானா�க�.

ெப�� ெசல�� பட����� நட��வ�� �ைல�� ர�க�க� இ�ப��
ெசா�னதா�... இரெவ�லா� ��க� வராம� த��ேத�.

அ�ண� எ�.�.ஆ�., அ����!



ஆ

தைலமைற�!

�.எ�.மேனாக�� ‘��வா���ர�’ நாடக� கைதைய
'ராஜ��’ என ெப�� ெசல�� நா� படமாக
எ����ெகா����ைக��, “இ�த நாடக� கைதையயா

படமா எ���ற�?'' என நாடக� பா��த ஜன�க� கெம��
அ��தன�. ெச�ைன�� ர��க�ப�ட நாடக�, ெச�ைன�� ெவ�ேய
ர��க�பட��ைல. அ�ேபா�தா� ��� ஆ�ய�� ேவ�, �ராம��ற
ஆ�ய�� ேவ� எ�பைத ெத�வாக உண��ேத�.
அ�ண� �வா��� 'ேவ�டா�' என� ெசா���� '���� இற��
��ேடா�. கைதைய வ��ப���ேவா�’ என என�� நாேன
சமாதான� ெச�� ெகா�ேட�.

நாடக� கைத�� ஒ� கா���� ம��� ��வா���ர�, ெகௗ�க
ம�னனாக வ�வா�. அைத நா�� ��களாக ெடவல� ெச�ேத�.
�ெர�� �ர����ேபா� நட�த ஒ� ச�பவ�ைத இ�த� கைத��
ெபா��தமாக உ�ேள �ைழ�ேத�.

பட����� ����, �த� கா�� ெர�.

'ராஜ��'ைய நா� �ரமா�டமாக தயா�����ததா� �வா�ைய
ைவ�� பார�ராஜா எ�����த '�த� ம�யாைத' பட�ைத ���
ெச�ய� தய��, பய�����றா� பார�ராஜா.
'ராஜ��'ைய த� ல��ய�படமாக ர���, இைச����தா�
இைளயராஜா. அதனா� �ரசா� ேல��� பட�ைத� பா��க �த�
ஆளாக இைளயராஜா வ�தா�. �வா�, பார�ராஜா உ���டவ�க��
பட� பா��தன�.



பட� ���த�� ெவ�ேய வ�த பார�ராஜா 'ேதவேர... பய�கரமா
ெசல� ப�� பட�ைத எ�������க. ஆ�தா�... எ�னாலெய�லா�
இ���� ெசல� ப�ண ��யா�' என என�� ைக ெகா��தா�.

�வா� உ�பட எ�லா�� ெச�ற�ற��... இைளயராஜா ம���
�ேய�ட� இ��ைக�ேலேய அம�����தா�. நா� அவ� அ���
ேபா� ��ேற�.

"கைலஞான�ேண... இ�த� பட�ேதாட ெவ�� உ�க����, என���
ெப�ைம ேத��தர� ேபா��'' என� ெசா����� ெவ�ேய வ�தா�.
ம�நா�... �வா��� த�� ச��க��ட� ��� ேத� ேக�ேட�.

"தய� ெச�� ெர�� வார����� �ற� ��� ப���கேள�.
'�த� ம�யாைத' பட���� �� எ�த� பட�� ��க ��யா�.
அ��தமான பட�. அ� ��ஸான �ற� ��க ப���க. இ�ேல�னா
ஒ�க பட� அ�ப��'' எ�றா�.

அ�� ஒ� ேகா� �பா� ப�ெஜ��� எ��க�ப�ட� ‘ராஜ��'.
இ�ைறய ம���� அ� ��ேகா� ப�ெஜ� பட�. உடேன ���
ெச�ய ��யாததா� ேசாகமாேன�.



'�த� ம�யாைத’ ��� ஆன�. �த�நாேள பட� பா��ேத�.
அ��தமாக இ��த�. 'ஒ� �ழவைன, ஒ� �ம� காத���றா�... என
கைத ெசா��, ெவ�� ெபற பார�ராஜாவா� ம��ேம ����' என
�ைன��      �ய�ேத�.

��� வார� க���... 'ராஜ��' ���. ெச�ைன �����
ெசா�தமாக ��� ெச�ேத�. ெசல� ெச�த ப�ெஜ� அள��� பட�
ேபாக��ைல. பட��� �ச�� ெத��த�ேம அ�� ேமனைகயாக
ந��த ல��� என�� �த�� ேபா� ெச�தா�.

"கைலஞான� சா�... கவைல�படா��க. நா�க இ��ேகா�. ��க
அ��� எ��க�ேபாற பட��� எ�களா� ���த அள��� உத�
ெச�ேவா�'' எ�றா�.

ேக.ஆ�.�ஜயா�� கணவ� ேவலா�த� நாய� அைழ�தத� ேப��
அவ�� ������ ெச�� ச���ேத�.
"ெவ����, ேதா���� எ�ேனாட வா��ைக�� சாதாரண�.
உ�க��� இ� ெப�ய ேதா��தா�. இ��தா�� அ��த���
�க�ெப�ய ெவ�� �ைட���'' எ�றவ� ேகரள � ெகா���
உபச������... த� வா��ைக�� நட�த ���யமான �க�ைவ�
ெசா�னா�.

என�� ேகா��கண�கான ெசா��க�� �த��, ெதா��
�தாபன�க�... என �ைறய உ��. ஆனா��            ஒ�
ெக�ட ேநர�... ெசா���க� �ட����டன. வ����� ைபசா எ��க
��யாதப� �ட�க�ப�ட�.

��க '��த�க ச�கரவ���' பட�ைத எ���� �����த�ேபா... அ�த
பட������காக �ஜயா �ள�ப��. கா��� ெப�ேரா� ேபாட��.
��ல இ��த� �� �பா ம���தா�. நா�� ெவ��ல
ேபாக��தா�. யா���டயாவ� பண� ேக�டா 'ேவலா�த� இ�வள�
தா����டானா?'� ேப�வா�க. அ�ைறய ���ைலல �ஜயாதா�
ச�பா���றவ�. அதனா� நா� ���� �ட���ெகா��, �ஜயா��
கா��� ெப�ேரா�ேபாட அ�த �� �பாைய� ெகா�����ேட�.
இ�த �ஷய� �ஜயா���� ெத�யா�.

அத� �ற�, �ர��ைனக� சா�� ஆ�, பல ேகா�கைள
ச�பா����ேட�. ஊெர�லா� '��த�க ச�கரவ���’ பட�ைத�
ப��ேபச��, ��லேய பட�ைத� ேபா��� பா��ேத�.  'இ�வள�



அ�ைமயான பட�ைத கைலஞான� எ�����காேர... அ���
அவ��� ஒ� ெப�ய ப�ள� ���'� �ைன�ேச�. அ�ேபாலேவ
இ�ேபா ஆ��ேபா��. கவல�படா��க... நா� இ��ேக�. எ�த
உத��� ெச�ேற�'' என ஆ�த� ��னா� ேக.ஆ�.�ஜயா��
கணவ� ேவலா�த� நாய�.

நா� 'ராஜ��’ பட�ைத தயா��� ������த சமய�... ���ைச�காக
அெம��கா ெச�ற அ�ண� எ�.�.ஆ�. உட� நல� ெப�� ெச�ைன
�������           தா�.

'��த�க ச�கரவ���'ைய பா��� ர��த மா��, 'ராஜ��'ைய��
�த�வ� எ�.�.ஆ�., பா��க ேவ���’என ����ேன�. அ�த
பா��ய�� �ைட�த�. ஜான�ய�மா�ட� வ�� பட� பா���
���தா�.

'��த�க ச�கரவ���'ைய தயா��தத�காக அவ�ட� பாரா��
வா��ேனன�லவா... அேத ேபா� ஒ� பாரா�ைட எ��பா��ேத�.
ச�� �க����த எ�.�.ஆ�., "இ�த� கைதைய ��க எ�����க�
�டா�'' எ�றா� எ��த எ���ேலேய.

'இ�த� கைத ேவணா�� அ�ண� �வா� ெசா�ன மா��ேய,
அ�ண� எ�.�.ஆ��. ெசா��றாேர?' என �ைன�தப� அவைரேய
பா��ேத�.

"இ� த��நா�� ம�க��� ப��சய��லாத கைத. ஆனா... �ைறய
ெசல� ெச�� எ�������க. அ�த �ரமா�ட���காக பட�
ஓ�னா�தா� ஆ��''’என� ெசா����� கா�� ஏ�னா�.

அ�ேபா� ைடர�ட� ச�க�ட� "சா�... '��த�க ச�கரவ���'�� நா�
��� இ���� அ�ண� ெசா�னாேர... அைத ஞாபக�ப����க''
எ�ேற�.

இ�பதா� ெம�ல ெம�ல உட�நல� ெப�� வ�றா�. இ�ப ேபா�
��� ப�� ேக��ற� �யநல�. இ�ேபா நாம ெச�யேவ��ய�,
"�த�வ� ப��ரண �ணமைடய��'� ேவ����ற�தா�'' எ�றா�.

'என�� இ�த� கைத ���கல. அ��� ேமல உ� இ�ட�' என
�வா� ெசா����, �ட���யாக நா� 'ராஜ��'ைய எ��� ��
ேபா���ெகா�ேட�. ��ட�த�ட 25 ல�ச �பா� அள�� ந�ட�.
கட� ெகா��தவ�க� ஆ�ைஸ ���ைக�ட ஆர���தா�க�.



அவ�க�� ெதா�தர� தா�க ��யாம� மகாப��ர� சாைல��
இ���� ஐ�ய� ேஹா�ட�� �� ேபா�� தைலமைறவாக�
த��ேன�.

நா� ��� எ��தேபா� எ�
கா�மா��                         ��, தைலமா���மாக இர��
கட�கார�க� இ��தா�க�.

"அட... எ�ப வ���க?''

"நா�க வ�� ெரா�ப ேநரமா�� சா�. ந�லா அச��
�����������க. அதா� எ��பல. ஆமா... எ�க பண�ைத
எ�ேபா ெச���ப�ண� ேபா��க?''
"கா���� ேபானா�� க�ம� �ரா���ற மா��... ஆ�ஸ �����
இ�க வ�ேத�. இ�ேக�மா? நா� உ�க பண�ைத ேமாச�
ெச��ரமா�ேட�. ெகா�ச� ைட� ெகா��க'' என அவ�கைள
சமாதான�ப��� அ���        ேன�.

தைலமைறவாக இ���� கட� ெகா��தவ�க� க������
வ����டாேல... அ��� ெதா�� ெச�ய �டமா�டா�க�. அதனா�
நா� தயா��த பட�க��              99 வ�ஷ உ�ைமைய
��ேற�. அ�� ஐ�� ல�ச �பா� ேத�ய�. அ�� ���யமான
கட�கார�க��� ெகா�����ேட�. �த� 20 ல�ச �பா� கட�
இ��த�.

நா� ேயா��க ஆர���ேத�.

ஒ� �ைர�பட� எ�ப�ெய�லா� ந�ட�ைத உ�வா���ற�?

இத��� பல காரண�க� உ��.

பட� எ��� ���த �ற�... ��ேயாக�த�க��� ேபா���கா��வ�
வழ�க�. பட� ���காம�           ேபானா�... 'நா�க ���த
அ�வா�ஸ ����� ���க. இ�த� பட� ஓடா�' என�
ெசா������ ேபா���வா�க�. இதனா� ேம�� கட� வா��
பட�ைத ெசா�தமாக ��� ெச�வா� தயா��பாள�. இ�த மா��
சமய�க�� ந��தரமான தயா��பாள�க� ந�ட�தா�
அ���ேபாவா�க�.



ஒ� தயா��பாள�, ஃைபனா��யைர ந�� பட�ைத ஆர����
எ��� வ�வா�. ��ெரன பா��� ஃைபனா��ய� ைக���
��வா�. இதனா� ேவ� ஃைபனா��யைர ேத� அைலவத���
ெஜ�ம�          ஆ����. இதனா� பட� கால தாமதமாக
ெவ�யா� ந�ட�ைத உ�டா���. �ல சமய� �ேரா-�ேரா��
க��� ேவ�பா�டா� தயா��பாள� ந�ட�ப�வ�� உ��.



ஒ

ப��யா� வ�த ந�ட�!

� �ைர�பட� ேதா�� யைடவத�� பல காரண�க�. அ�� �க
���யமான�... கதாநாயக�, கதாநாய� இைடேயயான க���
ேவ�பா� �க ���ய காரண�.

அ�த� கால��� �ரபலமான� '��க� டா���' தயா��� ��வன�.
அத� உ�ைமயாள� ��தர� அ�ய�ட� நா� ெச�ைன வ�த சமய�
கா� �ைரவராக ப�யா��ேன�. அ�ப�� நா� ஏ�கனேவ பல
தகவ�கைள எ������ேற�. அ�ேபா� பைழய தகவ� ஒ�ைற
நா� அ�ய ேந��த�. அைத உ�க�ட� ப����ெகா��ேற�.

அ�ைறய ��ப� �டா� �.�. ��ன�பாைவ��, ெத����ய ��ப�
�டா� என �க� ெப����த ந�ைக பா�ம�ைய�� ேஜா�யாக ந��க
ைவ��, இர�ைட இய��ந�களான ���ண�-ப�� இய�க��� 'ர�ன
�மா�' பட�ைத� தயா��த� ��க� டா���.

��ன�பா ஒ� �� ��ய�. சதா ேநர��, �ைக�தப�ேய இ��பா�.
பா�ம��ட� ேச��� ந���� கா��க�� ேபா��, �ைக����ேட
வ�வா�. பா�ம��� இ�த �� நா�ற� ���காம� வா�� ஃ��
ஏ�ப��, ெச���� ெவ�ேய ேபா���வா�. பல�ைற இ�ப�
நட�ததா�              �� வாைடைய ச��க ��யாம�, ��தர�
அ�யைர� ����� "இவ� எ�ேபா �� ���காம வ�றாேரா...
அ�ேபா நா� ���� வ�ேற�' என� ெசா����� �ள��
��டா�.

இைத ��ன�பா�ட� ெத�ய�ப���னா� ��தர� அ�ய�.
'�� ���பைத ���த� ெசா�னா... நா� உ�க பட��� ந��க
மா�ேட�' என� ெசா����டா� ��ன�பா.



பா� பட� வள��த �ைல�� இ�த� ப�சாய��. இதனா� பட�
���ேபான�. ��ன�பா��, பா�ம��� ேவ� ேவ� பட�க��
��யாக இ��ததா�... இ�த� பட�ைத க��ெகா�ள��ைல.
நாைல�� வ�ட�க� வைர இ�ப�யா�... அத��றேக பட����ைப
����� ெகா������றா�க�. பட� ெவ�யான�. இ�����,
�க�தாமத� காரணமாக, ��க� டா��ஸு�� �ைறய ந�ட�.

சமய�க��... இய�ைகயா� �ட ந�ட� வ��.
ந�ச��ர�க�� ஒ��ைழ��, ைடர�ட� உ���ட ெதா����ப
கைலஞ�க�� ஒ��ைழ��, ஃைபனா���ய�� ஒ��ைழ��.. இ�ப�
எ�லா அ�ச�� தயா��பாள��� சாதகமாக இ����.

ஊ���� ேத�ைல எ�ேட��� ���� என �ளா� ேபா�� ���
ேபா� ����. ஆனா� அைட மைழ �����ெகா���. ������
சா�பா��� ெசல�            ெச��       க���ப�யாகாத
தயா��பாள�,"கா��கைள  இ�ேடா�� இ��ப�ேபா� மா�� எ��
எ����டலா�'’ எ�பா�. கதா��யைர� ����� கைதைய மா�ற�
ெசா�னா� 'மா��னா ந�லா இ��காேத' எ�பா�. 'மா�தேல�னா...
கதா��யரேவ மா�த ேவ�������’ என தயா��பாள� ெசா��வா�.



இத��� பய��, கதா��ய� கைதைய மா�த.. படேம ேடா�டலாக மா�
ெவ���� ேவ�� ைவ���.

என� 'ராஜ��’ பட���� அ�ண� �வா� உ�பட ஆ� ஆ����
ஒ��ைழ�� இ��த�. தயா���� ெசல��கான ���பண�� ைக��
இ��த�. இ����� ஏ� ந�ட� வ�த�?

�ராண�பட� எ�பதா� 50 ��ைரக�, சார� வ��, யாைனக�,
ேசவக�களாக ந��க �ைண ந�க�க�, ந�ச��ர�க� ம��� ���
ஆ�க� உ�பட 250 ேப�க�ட� ஊ���� ேபா� இற��ேனா�.
���தா� பட�����.... ���� ேநர��� ைடர�ட� ேக.ச�க���
மாரைட�� ஏ�ப�ட�. ேகாைவ�� ஒ� ம���வமைன��
ேச��ேதா�. 15 நா�க� ���ைச ெபற ேவ�����த�. இதனா�
��� ெச�ைன�� ��ட�� ஆன�. இதனா� ம��� 4-5 ல�ச
�பா� ந�ட�. 1985-� இ� ெப�ய ந�ட�ெதாைகதாேன.

ேக.ச�க� �ணமா� வ�த �ற�... இேத யாைன, ��ைர உ���ட
ெச�-அ��ட� ஒேகனக�� ���� நட�த �கா��ேடா�. ���தா�
����... எ��ற �ைல��, இர�� �ெராட�ஸ� பா�� ஐ��
ேப�க�, சாராய� ���பத�காக சாராய� கா���� இட�����
ேபா���டன�. இவ�க�ட� அ�த க�ள� சாராய� ���த
உ���வா�க�� ெப�� பா��பைட�தன�. ��ப� ேப�க� க�ள�
சாராய�தா� உ��ழ�தன�. அ�� �ெராட�ஸ� பா� ஒ�வ�. 100
ேப�க� ��ர ���ைச ���� ேச��க�ப�டன�. அ�� �ெராட�ஸ�
பா�� நா�� ேப�க�.
இதனா� ���� ெதாட�க�பட��ைல. இற�� ேபான �ெராட�ஸ�
பா�� உடைல எ��� ெகா�� ெச�ைன வ��, அவ��
���ப��ன�ட� ஒ�பைட�ேத�. இ���சட�� உ���ட
ெசல�க��              காக ஒ� ெதாைகைய�� ெகா������
வ�ேத�. �ெராட�ஸ� பா��
ெபா����லா�தன�தா�               ���� ���த� உ���ட
வைக�� என�� ந�ட�. �ெராட�ஸ� ��ய�ட� ச�ட ��யாக
நா� ந�ட ஈ� வா�����க ����. இ�����, ஒ� ெதா�லாள�
அைம�ைப க�ட�ப��த ேவ�டாேம... என ��� ��ேட�.

ஒேகனக�� ���� பட����� ெதாட��ய�.



��ய�தனாக ந���� �ர� ��ைர�� வ�வ�ேபால கா��.
இத�காக ஆ�� மண�� ��ைர �� �ர� ப���
எ����ெகா����தா�. ��ைரைய ேவகமாக ஓ�� வ�தேபா�, �ைத
மண�� ��ைர ���ய�. மண�� �ைத�த ��ைர�� உட�����
�ேழ �ர��� கா� மா��� ெகா�ட�. �ரம�ப�� ��ைரைய��,
�ர�ைவ�� ெவ�ேய ���ேனா�. �ர��� கா�� ெப�ய அள��
����. உடன�யாக ெப�தாக �����ட�. �ர�வா� நட�க
��ய��ைல. �ர��� ���ப��� ேப��, ேசல��� �வா���
உற�ன� ���� �ர�ைவ த�க ைவ�����, ெமா�த �����
ெச�ைன ����ேனா�. இதனா� நா�� ல�ச �பா� எ��பாராத
ந�ட�. 'ராஜ��’ பட��� இர�� ஏ�யாைவ ெசா�தமாக ���
ெச�ேத�. பட� பரவா��ைல என ��ேபா�� வ���, வ�� க��.
அ��ட� ேமேல ெசா�ன �� ந�ட�க��, வ���� ேச��� 25
ல�ச �பா� கட� எ�ைன ெந���ய�. இ�� எ� பட�க�� 99
வ�ட உ�ைமைய ��ற�� வ�த ஐ�� ல�ச �பாைய கட���
ெகா��த� ேபாக இ�ப� ல�ச �பா� கட�� இ��ேத�.

மைலயாள��� ‘ஓைட�� ���’ எ�ெறா� பட� வ�த�. அைத
‘பா�’ எ�ற ெபய�� த��� எ��தா�க�. �வா� ��சா�காரனாக
ந�����தா�. கைத�ப�, �ட�ற த�ம�தனான ��சா�கார�... ஒ�
நா� க�� மைழயா� ஒ� ��ைச ���� தா�வார��� ஒ���வா�.
������ �ழ�ைத�ட� இ��த ெசௗகா�ஜான�, ��சா�கார���
சா�பா� த�வா�. ஒ�ேவைள ேசா� ேபா�டத�காக அ�த�
���ப���� த� வா�நாைளேய அ��ப��பா�. ந��ெக�ட இ�த
உலக����, ��� ெசா��� அ�ைமயான படமாக "பா�'’ அைம�த�.

எ� வா��ைக�� �ஜமாகேவ ந���ண����ட� ெசய�ப�டவ� த��
ேக.பா�யரா�.

�ஜயா ேல��� ��ேயாக�த�க� ம����
ேப��ெகா����தபா�யரா�, 'அ�ண� கைலஞான� ந�ட����
ஆளா���டா�. நா� �த��த�� அவ�ட�தா� அ��ெட��டாக
இ��ேத�. அத� �ற�தா� எ�க ைடர�ட� பார�ராஜா�ட�
ேச��ேத�. ஒ� ேவைளயாவ� நா� அவ� ���� சா������ேக�.
அவ��� நா� உத� ெச�ேத ஆகேவ���' என�
ெசா������றா�. ‘��தாைன ����’ பட�தா� பா�யரா�� �க�
உ�ச��� இ��ைக�� இ�ப�� ெசா������றா�.



அ����த ஒ� ��ேயாக�த� எ�ைன� ச���தா�.

"கைலஞான� அ�ேண... ���க... ஒ�க பட���� 25 ஆ�ர�
அ�வா��'' எ�றா�.

"நா� பட� எ��� எ��கைலேய'' எ�ேற�.

"பட� எ��� ��� ப�ண� ேபாறதாேவ வ���க�க'' என�
ெசா�����, பா�யரா� ேப�யைத எ��ட� ெசா������
ேபானா�.
'இ�த வா��ைப� பய�ப����கலாேம'� நா��, எ� மைன���
கல�� ேப����, பா�யரா��� ேபா� ெச�ேத�.

"����� வா�க�ேண... வாச�லேய ெவ�� ப�ேற�'' எ�றா�.

நா��, எ� மைன��� கா�� அவ�� ������ ேபாைக�� ந�ல
மைழ. ��� வாச�� பா�யரா� ஒ� �ைட�ட��, ���மா
பா�யரா� ஒ� �ைட�ட�� கா����தன�.

எ�கைள வரேவ�� உ�ேள அைழ��� ெச�றன�.

"அ�ேண... உ�க��� எ�தைன ல�ச� கட� இ���?''

"இ�ப� ல�ச���� ேமல...''
"5-10 ல�ச�னா சமா��கலா�'' என மைல�தவ�... "ச��க�ேண...
இ��� எ�ன ப�ணலா�?� ேயாசைன ப��� ெசா�ேற�''
எ�றா�.

உண� ப�மா�னா� ���மா. சா������� �ள��ைக��...
"அ�ேண... ��க ெர��யாேரா... (நா�ெர��யா�) ெச��யாேரா...
(ஏ�.ெம�ய�ப� ெச��யா�) இ�ைல. ஒ� எ��தாள�. இ�ேம ��க
��ன ப�ெஜ� படமா எ��க. அைத�� த�யா எ��க ேவணா�.
���� ேச��� எ��க'' என ேயாசைன ெசா�� வ�ய��� ைவ�தா�.



எ

ேய�தா� ேகாப�!

��பாராத ச�பவ�களா� 'ராஜ��' பட� �ல� என�� கட�
ஏ�ப�ட�. அ�ப�� த�� பா�யரா� த� ���� ைவ��
எ��ட� �சா������ உத�வதாக� ெசா�னா�. அ�ேபா�....

"��க ெர��யாேரா, ெச��யாேரா... இ�ைல. ��க ஒ� எ��தாள�.
அைத மன�� ைவ�� இ�ேம ��ன ப�ெஜ���, ேவ� �லைர
���� ேச����ெகா�� பட�தயா���க�''என”த�� ேக.பா�யரா�
ெசா�னைத �ைன�� ெகா�� ‘ேஜா�மல�' எ��ற �� ப�ெஜ�
பட�ைத� �வ��ேன�. எ� உ���� உ�ரான ந�ப� ெவ�க�ராம
அ�ய� எ��ட� ப�த�ர� �பாைய� ெகா��� 'எ�ைன�� இ�த�
பட��� பா��னராக ேச���� ெகா���க�' எ�றா�. அவைர�
ேச���� ெகா��, ஃைபனா�� வா�� பட����ைப நட��ேன�.
ெஜ�ச�க�, ேக.ஆ�.�ஜயா, க�கா, பா��ய� உ�பட பல��
ந��தன�. கைத, �ைர�கைத, வசன� ம��� பாட�க� எ��,
பட�ைத தயா��ேத�. இராம.நாராயண� இய�க�.

1962-� 'தா���ல�' எ��ற பட���காக நா� ��ட�த�ட ���ட�
எ��ய இ� பாட�க�, அ�த� பட� தயா��க�படாததா�
ப�வாக��ைல. அ�ேபா� நட�த �வார�யமான ச�பவ�கைள
ஏ�கனேவ நா� ��வாக� ெசா������ேற�. அ�த இ�
பாட�கைள��, நா� பட� தயா����ேபா� சமய� பா���
பய�ப��த ேவ���... என ��ட நா�களாக
�ைன���ெகா����ேத�. 1986-� 'ேஜா�மல�' பட��� அத�கான
வா��� அைம�த�.



இ�த இர�� பாட�கைள�� ேக.ேஜ.ேய�தா�தா� பாட ேவ���
எ�ப� என� ல��யமாகேவ இ��த�. ேய�தாஸு���, என���
���� அ��க��ைல. ெபா�வாக பாடக�க�� கா��� வா��வ�,
அவ�க��காக ச�பள�ைத� ேப� வா��� த�வ�
இைசயைம�பாள�க�� ெபா���தா�. தயா��பாளைர� ப��ெய�லா�
பாடக�க� ேக�க மா�டா�க�. அதனா� இைசயைம�பாள� ச�க�-
கேண�டேம அவைர �� ப�ண� ெசா�ேன�.

'ேய�தா� அெம��கா ேபா���பதாக��  வ�ற��� 25 நா�களா��'
என அவ�� �.ஏ. �ல� ெத�யவ�த�. பட����� ��ட�த�ட
���த �ைல. இ�த இ� பாட�கைள�� ேவ� யாைரயாவ� ைவ��
பாட�ெச�� பட� ���தா� ��� ப���டலா�. ஆனா�� நா�...
‘ேய�தா� வ�ற��� எ�தைன நா� ஆனா��               
பரவா�ல. பட�ைத ��� ப�ணாம� தாம��பதா� வ�� ஏ��...
இ��தா�� பரவா�ல' என ���ெச�� கா����ேத�. அ�த
அள��� அவ�� �ர� ேம� என�� மய�க�.
ஒ�மாத� க��� ேய�தா� ெச�ைன ����னா�.



ஏ�.எ�.ெர�கா��� �ேய�ட�� பாட� ப���� ஏ�பா�
ெச�ய�ப����த�. ேய�தா� வ�தா�. ைடர�ட� இராம.நாராயண�,
தா� இய�� வ�த ேவெறா� பட��� பட�������� ேபா���டா�.
இைசயைம�பாள�க� ச�க�-கேண�� தன� ெம�� உத�யாளைர
இ�ேக இ��� பா���� ெகா�ள� ெசா�����, அவ�க� ேவெறா�
ெப�ய க�ெப� பட��� க�ேபா����� ெச����டா�க�.
ெபா�வாக ேய�தாஸு�� ��� ெசா��� ெகா��பெத�றா� �ல
���� ைடர�ட�க��� பய�தா�. அ�த அள��� ேய�தா�
��ய�. ���� ைடர�ட� வராதத�� ஒ�ேவைள அ���
காரணேமா... எ�னேவா....? இ� எ��ைடய ச�ேதக�தா�.

நா� எ��ய இ� பாட�க��, �மா� 24 ஆ�� க���� �ற�
அர�ேக�ற� ஆக�ேபாவதா� ெரா�ப ஆ�வ��ட� ெர�கா���
இ���ய�� அைற��� வ�� உ�கா�����ேட�.

க�ணா� அைற��� இ��தப� �த� பாடலாக...

ெவ��லா �க� பா��-அ�
க��ேல �க� ேத��

வ�ணம���, வான����

ெப����� வ�� ஆ��'

பாடைல பா� ���தா�.

ைல�வாக ேக�� �ற��� ேபாேன�.

அ��த பாட�...
'�ற�பத��� இற�பத��� ந��ேல -ம�த�

ெப�ய ெப�ய கன� க�டா� ��யேல

வா�வத��� தா�வத��� ந��ேல -��

வ�வெத�த உ�வ��ேல ெத�யேல...'

இ�த� ப�ல�ைய �ரமாதமாக� பா���டா�.

அ��� சரண�...

'இைறவ���� ம�த���� இைட�ேல -நட���
ரக�ய�ைத இ��� எவ�� அ�யேல



ெப��வ�� ம�த�ல� உல�ேல -எத��

�ற��ெத�� இ�வைர��� ��யேல...'

என� பா�வ�த ேய�தா�, ��ெரன பா�வைத ����னா�. நா��,
இ���ய� ேஜ.ேஜ.மா��க�� ஒ�வைர ஒ�வ� பா����
ெகா�ேடா�.

"இ�த இட��� ��ட���� வா��ைத உ�காராம� இ���ேத'' என
இ���ய�ட� ைம��� ெத���தா�.
உடேன நா� ஆ�வ��ட� ைம� �ல� "ஆமா� சா�... இ����.
ெகா�ச� ேக� ��� எ����க�னா ச�யா வ��'' எ�ேற�.

���� ைடர�ட�தா� ைம��� ேப��றா� என �ைன���ெகா��
"இைதெய�லா� அ�க இ������� ெசா�ல��டா�. இ�க வ��
ெசா���க. இ�னவைர��� எ�க ேபா�����க?'' என� ேகாபமாக�
ேக�டா�.

ச�க�-கேண�� உத�யாளரான அ�யேரா பய��� ைக, கா�
ந���யப� �����தா�.

"நா� ேபா� கெர�� ப�ேற�'' என ஆ�வ��ட� �ள�� ேய�தா�
இ��த க�ணா� அைற�� வ��, கதைவ� �ற�� இ� ைககைள��
���ேன�. "வண�க� சா�. ��க ெசா�ற� ச�தா�'' எ�ேற�.

வண�க���� எ�த �யா�ஸ�� கா�டாம�, ��வா���ர� ேகாப�
எ�பா�கேள... அ�ப�யான ேகாப� க�க�ட� எ�ைன� பா��தா�.

நா� அவ�� ேகாப�ைத� த���� �தமாக, இ��� ����,
��ட�த�ட அவ�� ெதா��� ெலவ��� ����, தைல வண��
"வண�க� சா�'' எ�ேற�.
"��க யா�? �த�ல... ெவ��ல ேபா�க'' எ�றா�.

'ச��க சா�' என ெவ�ேய வ�ேத�. என�ேகா, உட�ெப�லா�
�ைட��, ����� ெகா�ட�. அ�வள� உ�சக�ட ேகாப�.

���� கதைவ �ற��ெகா�� க��ேன�.

"ேட�... ேய�தா�... அேயா�யா... நா� உ�ேனாட ஃேப�. உ�
பா���னா என�� உ��. உ�ைன� பாட ைவ�க���ற��காகேவ
ஒ� மாசமா பட�ைத ��� ப�ணாம வ����ேக�. வ��



ஏ��������. அ� எ�வள� பண�� உன��� ெத��மா?
ெகா�ச��ட ம�த�த�ைம இ�லாம... வண�க� ெசா�ன��� ப��
வண�க� ைவ�காம இ���ேய... ரா�க�...'' என இ��� ேமாசமான
வா��ைதகைள அள��� அ�கமாகேவ ெகா����ேட�.

ெட�ஷ�� எ� உட� �����த�.

இ���ய�� அைற��� வ�� உ�கா�����ேட�.

இத����... கன���ட ேய�தாைஸ யா�� இ�ப��
������கமா�டா�க�. அதனா� ெப�� அ������ மைல���ேபா�
�����டா�.
த�ைன ��� ஆ�வாச�ப���� ெகா�ட ேய�தா�, இ�ட�கா��
இ���ய�ட� "இ�ேக வ����� ேபானவ� யா�?'' என �சா��க...

"ைடர�ட�� வரைல. ���� ைடர�ட�� வரைல. அ��ெட��ைட
������ ேபா��டா�க. இ�ேபா அ�க வ�தவ�தா� கைலஞான�.
இ�த� பட�ேதாட கைத, வசனக��தா, தயா��பாள�. இ�த�
பாட�கைள�� அவ�தா� எ�����கா�'' என இ���ய�
ெசா�னா�.

"உடேன அவைர இ�க அ����க'' எ�றா�.

ம�ப��� �ர��ைன வ���ட��டா� எ�பதா� நா� தய��ேன�.

"அவ� க���பா இ�க வர��'' என ���� வ�����னா�
ேய�தா�.



'ேஜா

அவ� ெச�த ச�திய�!

�மல�’ பட���கான பாட� ப���ேபா� நா� தயா��பாள�
-பாடலா��ய� எ�ப� ெத�யாம�, எ� வண�க���� ப��

வண�க� ெசா�லாத பாடக� ேக.ேஜ.ேய�தா� '��க யா�? �த�ல
ெவ�ேய ேபா�க' எ�றதா� ேகாபமா� அவைர க�ைமயான ெக�ட
வா��ைதகளா� ������ ெர�கா��� இ���ய� அைற��
வ����ேட�.
இ�ட�கா� �ல� இ���யைர ெதாட��ெகா�� எ�ைன� ப��
�சா��� ெத���ெகா�ட ேய�தா� 'அவைர உடேன இ�க
வர�ெசா���க' எ�றா�. ���� �ர��ைன வர��டா� எ�பதா�
நா� தய�க... 'அவைர க���பாக இ�ேக அ����க�' என ����
வ�����ய ேய�தா�, '�ஸ� ேம� ஆைண. நா� அவ�ட�
ம���� ேக�க ேவ���' எ�றா�.

அ��த �னா�ேய எ� உட�� ஆ���ட�.

'எ�ேப�ப�ட கைலஞ�. அவேராட கா� ���ட ெபறமா�ேடா�.
அவைர�ேபா� அ��கமாக ேப���ேடாேம' என அ�ச��,
ேவதைன�மாக, அவைர �க� ெகா�� பா��க ��ச�ப�டப�
க�ணா� அைற�� கதைவ� �ற�ேத�. 'ஓ'ெவன வா����
அ�தப� இ�ைககைள�� ��� 'எ�ைன ம����க�'' எ�ேற�.
அத��ற� எ��ட���� வா��ைதக� வர��ைல.

அ�ப�ேய எ�ைன இ�க� க������த ேய�தா�, "அ�ணா...
எ�ைன ம����க�. ம������க. 'ம�����ேட�'� ��க
ெசா�னா�தா� உ�கைள ��ேவ�'' எ�றப� ேம�� எ�ைன
இ���� ���தா�.
என�� வா��ைத வர��ைல. அ�தப� தைலைய ம���
அைச��ேற�. அவ�� க�����டா�. எ�களா� ேபச



��ய��ைல. ஆனா�� எ�க� இ�வ�� க���� ஒ�றாக கல��
ேப��ெகா�ட�.

எ�ைன, த� ������� ����த ேய�தா� "யாராக இ��தா��,
அவ�கைள ம��க ேவ��� எ�ப� அ�த ேநர��� எ� �����
எ�டாம� ேபா��. இ�ேபா �ச� ந�ல ���ைய என���
ெகா����டா�. இ�ப� ஒ� ���ைல என��� ேதைவதா�. இ�த
இ�க�� �ல� என�� ஒ� ந�ல சேகாதரைன �ஸ� ெகா����டா�.
அ�ணா... இ�ைனல��� ��க எ���ற பட��ெல�லா� நா�தா�
பா�ேவ�. அேதசமய�... பா�ற��� பண� வா�கமா�ேட�. இ�
ச��ய� அ�ணா'' எ�றா�.

நா� ெந���� ��ேற�.

"அ�ணா... ��க ெர�கா��� ���� ேபா�க. உ�க��� ����
வ�றவைர��� பா�ேற�'' எ�றா�.
ேபயைற�த மா�� ெர�கா��� ���� ����ேன�.

"அட� ���ெக�டவேன... ேய�தா� பாட�� �ற��காக ஒ� மாச�
கா�����ேய. அ�த தாமத���காக வ��ைய�� ச�ேதாஷமா
�ம��ேய? ஒ� ��ஷ� ெபா�ைமயா இ�����கலாேமடா...
பா��பயேல'’ என எ� தைல�� எ� மனசா�� எைதேயா ெகா��
அ��ப� மா�� இ��த� என��.



பாடைல� பா� ���த ேய�தா� ைம� �ல� "கைலஞான�
அ�ணா... எ�ப�����?'' என� ேக�டா�.

"��ப�... ��ப�...''

"இ�ல... இ�ெனா��ைற பா�ேற� ேக��க'' என� ெசா�����
அேத பாடைல ���ப�� பா�னா�.

அ�த ேசாக�பாட�� இ�ேபா� ேசாக��� உ�சக�டேம ஒ��த�.
"அ�ணா... இ�ப எ�ப� இ���?''

"ெரா�ப ந�லா���''

"இ�ல... இ�ெனா��ைற பா�ேற�'' என ��றாவ� �ைறயாக��
பா�னா�.

"இ�ப எ�ப� இ���?''

"��க �� �ைற பா�ய�ேம �ற�பா இ���'' எ�ேற�.

"நா� �ள�பேற�'' என� ெசா����� �ேய�ட� ���� ெவ�ேய�
தன� கா�� ஏ�னா�.
ேய�தாஸு�கான ச�பள�ைத ஒ� ேப�ப�� ப�டலாக� க��,
�ெராட�ஸ� ேமேனஜ� ஆ��க��ட� ெகா��� ெகா��க�
ெசா�ேன�. அவ� ெகா��ேபா� ெகா��தா�.

"நா� ெசா�னா ெசா�ன�தா�. இ� எ� சேகாதர� க�ெப�. எ�
வா�நா� �ரா�� இ�த� க�ெப��� ச�பள� வா�காம� பா�ேவ�.
ெசா�னப� நட�ேப�. இைத கைலஞான� அ�ணா�ட�
ெசா�����க�'' என பண�ைத� ெப���ெகா�ளாமேல �ள���
ேபா���டா�.

'ேஜா�மல�’ பட� ெவ�யான�. பட� �மாராக�தா� ேபான�. ஆனா�
அ�த� பட���� ேய�தா� பா�ய பாட�க� ெரா�பேவ �ரபலமான�.
அ��� இ�ைறய ேத�வைர வாெனா� இர� ேநர ஒ�பர���
'ெவ��லா �க� பா��’ பாட� ேநய� ���பமாக ஒ��தப�
இ���ற�. இ�த பாட� ஒ�பர���காக ஆ��ேதா�� என��
ராய�� வ�� ெகா��தா� இ���ற�.

ஒ�நா�... ந��ர�� பார�ராஜா என�� ேபா� ெச�தா�.
'இ�ேநர��� ேபா� ப�றாேர' என பத�ட� �ட� ேப�ேன�.



"இ�ப�தா� ேர�ேயா�� 'ெவ��லா �க�’ பாடைல� ேக�ேட�.
அட�பா�... ச�டாளா... இ�ப�ெய�லா� �ட பா�ெட����களா?
ேக�க� ேக�க �கமா இ��ேக'' என பாரா��னா� பார�ராஜா.

இ�த� பாரா����� காரணக��தா... ேய�தா�. அவ��� எ�தைன
வண�க� ைவ�தா�� த��. இ�ப� அ�ைமயாக பா�யத�� ச�பள�
வா�க ம�����டைத �ைன�� எ� மன� ��ம� இ�லாம�
இ��த�. ‘இ�த பாட����ய ச�பள�ைத அவ��� ெகா��ேத  ஆக
ேவ���’ என ��மா��� அத�கான ச�த��ப���காக�
கா����ேத�. ஏெழ�� வ�ஷ�க���� �ற� அ�த ச�த��ப�
அைம�த�.

1994-� '���ப�� ெபா���தா�' பட� எ��ேத�. அ�பட���
ெநக�� ைர�� இராம.நாராயண��� எ��ற ஒ�ப�த அ��பைட��
தயா��ேத�.

இைளயராஜா இைச�� ஒ� ேசாகமான பா�� க�ேபா� ஆன�.
'இ��� �ட��� பாைற�ேல

�ைர� ேத�� ேவ� -அ�த தாைய�ேபால யா�’

என பாடைல �லைம���த� எ��னா�.

����ராக �ட��� வள��� மகைன க�ைட வ���� ப��க
ைவ�� ரா�கா இ���� ெச�ல... ��ன��� இ�த� பாட�
ஒ����.

இைத ேய�தா�தா� பாட ேவ��� என ��� ெச�ேதா�.

"எ� பட� எ�� ெத��தா� ேய�தா� பண� வா�கமா�டாேர...
அதனா� ‘இ� இராம.நாராயண� தயா���� பட�' என ேய�தா�
கவன���� ெகா�� ெச��... அவைர� பாட ைவ�தா���ட�. நா�
ேய�தா� க��� படாம� இ��ேத�. பா� ���� அவ�
�ள��ைக�� இ�த� பாட� பா�யத�கான ச�பள�ைத��,
'ெவ��லா �க�’ பாட��கான ச�பள�ைத�� ேச��� ப�ட�
ேபா��, தயா��� ��வா�யான எ� மா���ைள நடராஜ�ட�
ெகா��� 'இராம.நாராயண� ெகா��தா�� ெசா�� ேய�தா� ைகல
ெகா�’ எ�ேற�.



அத�ப� நடராஜ� ெகா��க... ேய�தா� வா��� ெகா��
�ள��னா�.

'ஒ� ம�த� உைழ�தத�கான ஊ�ய�ைத அவ���
ெகா�����ேடா�' எ��ற ��ம� என�� அ�ேபா�தா� ஏ�ப�ட�.

ேய�தா� எ��ற இைச�லக ��ய�� வ�கர� �ரைல எ�
பட�க�� ெதாட��� நா� பய�ப����ெகா�ள ��யாம�
ேபானத�� என� ெபா�ைமய�ற ேகாப�தா� காரண�. இ�
ஒ�வைக�� என�� ெப�ய ந�டேம.

ேகாப��ட� எ�பவ� ந�ட��ட� அம�வா�' எ��ற �ன�
பழெமா�ைய அ�யா ஏ.ராைமயா எ��ட� அ��க� ெசா��வா�.
ெச�ைன��, வா��, ஏ�.எ�. ���ேயா�க� உ�வாவத��
��பாகேவ... ெச�ைன�� �த� ���ேயாைவ உ�வா��யவ�
அ�யா ராைமயா.

அவ�டனான என� அ�பவ��, அவ� �ல� நா� பா�ம��ட�
கைத ெசா�ன�� மற�கேவ ��யாத அ�பவ�க�தா�.

அ�...



ேகா

வ�தா� பா�மதி!

ட�பா�க��� �த�         ���ேயா’ எ��ற
ெப�ைம���ய� �டா� க�ைப�� ���ேயா. அத�

�ற�தா� வா�� ���ேயா, ஏ�.எ�. ���ேயா ெச�ைன��
அைம�த�.
�த� ���ேயா�� உ�ைமயாள� அ�யா ஏ.ராைமயாைவ� ச����ற
வா��� 1960-61-� அைம�த�. ��ட வ�ட�க���� �ற� ����
பட� தயா��க ����ய ராைமயா�ட� கைத ெசா�வத�காக என�
ந�ப��, 'பா�தா� ��ட�’ உ���ட �ல பட�க��
வசனக��தா�மான ஏ.எ�.��� எ�ைன அவ�ட� அைழ��� ெச��
அ��க�ப���னா�.

'வ���கார� மக�' எ��ற கைதைய நா� ெசா�ேன�.

"நா� �ைன�ச மா��ேய ந�ல கைத �ைட�����. எ�.ஆ�.ராதா,
எ�.�. ��ைபயா, எ�.எ�.ஆ�., �ேர�ந�� ஆ�ேயா��� இ�த�
கைத ெபா��தமாக இ���� கைலஞான�'' எ�ற ராைமயா த�
���ப��ன� எ�ேலாைர�� அைழ�� ஒ�ெவா�வராக என��
அ��க� ெச��ைவ�தா�.

"இ� எ� மைன� க�ணாம�. இ� எ� ��தமக� சேரா��. இ�
எ� இர�டாவ� மக� த�கம�. இ� எ� ��றாவ� மக� ரா�.
இ� எ�ேனாட ஒேர மக� �����மாரசா�'' என
அ��க�ப���னா�. அ�ப� அ��க�ப��த� காரண�.... 'அ�பா
பட� தயா��க ந�ல கைத �ைட�க�ேய என காலதாமத� ெச��
வ��றாேர' என ���ப��ன� �ைன�தன�. இ�ேபா� ந�ல கைத
அைம�ததா�, பட� தயா��ைப உடேன ெதாட��வ� உ�� எ�பைத
ெத�ய�ப��தேவ இ�த அ��க�படல�. இ�த ம������
���ப��ன� என�� இ��� ெகா��� உபச��தன�.



அத��ற� ராைமயா எ�ைன� ப��ய �பர�கைள �சா��தா�.

�� �பர�� ெசா�ேன�.

1940-க�� ேகாட�பா�க��� �த� ���ேயாைவ அைம���
���ச� இவ��� எ�ப� வ�த�? எ��ற ஆ�ச�ய�ைத அவ�டேம
ெத���ேத�.

தன� ��ண� ���� ராைமயா எ��ட� ��ைமயாக� ெசா�னா�.



த�ைச அ�ேக உ�ள உைடயா�ேகா�� �ராம�தா� ராைமயா��
ெசா�த ஊ�. அவ�� அ�பா ஆ��க� ேதவ� ெப�ய �ல��ழா�.
ஒேர வா�� எ�பதா� ெச�ைன �ர�ெட�� க�����
ராைமயாைவ ப��க ைவ�தா�. 1930-வா��� ல�ட�� உ�ள �ரபல
இ���ய� க����� ப��க அ��ப�ப�டா�. அ�ேபாெத�லா�
�க�ெப�ய பண�கார�க� ம��ேம பய���� ராய� க�ப��தா�
ல�ட� ெச�றா� ராைமயா.

இர�டா��க� ப��� ���� ெசா�த ஊ� ����னா� ராைமயா.
த�ைச மாவ�ட��ேலேய �த��தலாக ல�ட�� ப������
வ�தவ� ராைமயா எ�பதா�... அவ�� அ�பா��� ம���லா
ம����. ஊெர��� ேதாரண�, ேமள� �ழ�க, ேகரளா�����
யாைனைய வரவைழ�� அ�� ராைமயாைவ ஏ�� ஊ� ���க வல�
வர ைவ�����றா�. அ�ைறய �ன� ஊ��ேக ����� தர�ப�ட�.
"மகேன... அ��� எ�ன ெச�ய உ�ேதச�?''

"அ�பா... நா� ��மா ெதா�� ெச�யலா��...''

"உ� ���ப�ப�ேய ெச�''

அ�பா�� ஆ��ட� ெச�ைன வ�� ந�ப�க�ட�
த�����தேபா�... ைடர�ட� ஒ�.�.ரா� அ��கமானா�. (ந�ைக
ல����� அ�பா ஒ�.�.ரா�).



"ெத���� ��மா பட� எ��கலாேம'' என ரா� ெகா��த
ஆேலாசைன�ப� ெத���� ஐ�� பட�கைள� தயா��தா� ராைமயா.

'நாரதநா�', '���ண�ேரமா', 'அ��ச��ரா', 'சார�க தாரா' ம���
'மாயா ம�ேச��ரா' பட�கைள� தயா��தா�. த��� 'ச�சாரெநௗகா',
'�ஜயல���' பட�கைள��, மைலயாள��� 'ேகரள ேகச�’, ம���
க�னட��� ஒ� பட�ைத�� தயா��தா� ராைமயா. ��னா��
ெத����ய� �க�ெப�ற க�ணா�பாைவ 'மாயா ம�ேச��ரா' பட�
�ல� அ��க�ப���யவ� ராைமயாதா�.

இைதெய�லா� எ��ட� ெத���த ராைமயா, ெகா�ட காத��
�டா���யாக இ��த பா�ம� ப�� ெசா�ல ஆர���தா�.

"நா� '���ண �ேரமா’ பட��� பா�ம�ைய கதாநாய�யா��ேன�.
அ�த� பட��� உத� இய��நரா இ��த ராம���ணா ��
பா�ம��� காத�. "ேபா�� ேபா�� உ� அ�த����
ெபா��த��லாத உத� ைடர�டைர காத��பதா?'' என பா�ம�
���� க�� எ����. ெப�ய �ர�சைன ஆ����. இ��தா��
பா�ம� த�ேனாட காத�ல உ��யா இ��தா�. இைத ெத������ட
நா� அ�த காத� ேஜா�ைய ேச��� ைவ�க ��� ெச�ேச�.
எ�ேனாட ���� ைவ�� பா�ம����, ராம���ணா����
ெத��� �ைற�ப� க�யாண� ெச�� வ�ேச�. அ����� பா�ம�
எ�ைன��, எ� மைன�ைய�� த�ேனாட ெப�ேறாராேவ பா��க
ஆர���சா�.
1944-� ேகாட�பா�க��� இட� ���� '�டா� க�ைப��
���ேயா'ைவ ஆர���ேச�. பன�கா� மா�� இ��த இட��� 106
�ர����� ெர�� ெப�ய ஃ�ேளாேராட ���ேயாைவ� க��ேன�.
(இ�த ���ேயா��காக �� �ைஜ ேபா�� இ�த �ைக�பட�ைத�
பா��க� வாசக�கேள... பன�கா� மா�� இ���� இ�த இட� எ�
ெத��மா? இ�ேபா� வடபழ� ப� ெட�ேபா          இ����
இட���� ப�க�� இட�தா�. அதாவ�... ேகாட�பா�க������
வ�தா� வடபழ� ப� ��ேபாைவ தா��ய�� ��ேபா�� ����
�வைர ஒ����ள, ஆ�கா� சாைல�� உ�ள இட�தா� �டா�
���ேயா இ��த இட�.) 

இ�த ���ேயா�� ைவ���தா� த��, மைலயாள� பட�கைள
தயா��ேச�. �ேலா�கார� �ணா� எ� ���ேயா��தா� பட�



தயா��சா�, எ�.எ�.���ண� உ�பட பல �ர�க�க��� எ�ேனாட
���ேயாைவ வாடைக�� ��ேட�. பல�� ச�யா வாடைக� பண�
தரல. நா�� இர�க�ப�� ேக�காம ����ேட�. அதனால நா�
கடனா�யா��ேட�. ���ேயா�� ைக���� ேபா��. இ�ப
ம�ப��� பட� தயா��க ஆைச வ�����. ஏ.எ�.�����ட
�வா��ேச�. அவ�தா� உ�கைள எ���ட ேச�����கா�. இ�ேம
எ��டேவ உ�கைள வ����ேற�. இ�த� பட���� பா�ம� கணவ�
ராம���ணாைவ ைடர�டரா ேபாடலா�� ��� ப����ேக�.
அவ���ட ��க கைதைய� ெசா�ல��'' எ�றா� ராைமயா.

பா�ம���� ெசா�தமான பர� ���ேயா��� எ�ைன அைழ���
ெச�� ராம���ணா�ட� அ��க�ப���னா�. கைதைய�
ெசா�ேன�.

"கைத ெரா�ப ந�லா���. ஒ� ��ன ெர�ெவ��...''

"எ�ன?'' எ�றா� ராைமயா.
"பா�ம���ேட�� இ�த� கைதைய� ெசா�ல� ெசா��ேவாேம.
அவேராட அ��ராய�ைத�� ேக�ேபாேம'' எ�றா� ராம���ணா.

ராைமயா�� ச�ம��தா�.

"பா�ம� ெந���ல இ��� ெம�ராஸு�� கா�ல வ��������கா�.
இ��� ஒ� ம� ேநர��ல இ�க வ���வா�. அ�வைர��� ெவ��
ப���களா?''

"தாராளமா'' எ�றா� ராைமயா.

ராம���ணா�� அைற�� கா����ேதா�.

'அ�டாவதா�' என�ப�� பல �றைமக� ெகா�ட ெத����ய
ந�ச��ர தாரைகயான பா�ம��ட� கைத ெசா�ல� ேபா�ேறா�
எ��ற பரபர���, பத�ட�மாக இ��ேத� நா�.  ஒ� �ரபல��ட�
கைத ெசா�ல�ேபா�� �த� அ�பவ� எ�பதா� ������,
�ைக��மாக இ��த� மன�.
ஒ� ம�ேநர� கட�த �ைல��....

கா� ச�த� ேக�ட�.

எ�ைன அைழ���ெகா�� ெவ�ேய வ�தா� ராைமயா.



அ���� ச��� காைர��� இற��னா� பா�ம�.

"பா�... அ�யா ராைமயா எ� ��ல உ�கா�����கா�'' என
ராம���ணா ெசா�ன�� ந�� உண����� பா�ம��� �க�
�ரகாசமான�. இ����� உட� ேசா�வா� தைலைய ஆ��னா�.

எ�ைன� ைககா�� "இவ�ட� ஒ� கைத இ���. என��� ���ச�.
��� கைதைய� ேக���� அ��ராய� ெசா��'' எ�றா�
ராம���ணா.

அ��பா� 'உ����...' என ��ட ெப������ட பா�ம�,
எ�ைன ேம�� ��� பா��தா�.
நா� வண�க� ைவ�ேத�.

நா� அ�ேபா� ஏ�ைம�� உ�ச��� இ��த ேநர�. அ��க�
�ைவ��� க��யதா� ப��ேப����த� நா� அ�����த கத�
ேவ����, ச�ைட��.

பா�ம�ைய ேந��, அ��� �க அ��� பா��� ��டதா� எ�
உ�மன� �ரகாசமான�. இ�����... 'நாம ெசா�ற கைதைய
�ராக����வாேரா...' எ��ற பய�� இ����. ஆனா��
ைத�ய�ப���� ெகா�ேட�.

த� அைற��� ெச�� ேசாபா�� அம��த பா�ம� 'அ�ப�
உ�கா��க' எ�ப� ேபால ைசைக ெச�தா�.



ப

ச�பள���காக ெந�!

யண� கைள��� ேசாபா�� சா��� உ�கா��த பா�ம�
'ஏேதா... கைத ெசா���களாேம... ஷா��பா ெசா�ல ���மா?'
என� ேக�டா�. ெசா�ல�ேபானா� அவ��� அ�ேபா� கைத

ேக��� மன�ைலேய இ�ைலதா�. இ����� 'ஷா��பாக
ெசா�வதாக’ தைலைய அைச����� கைதைய� ெசா�ல
ஆர���ேத�.
ேசாபா�� ச��� உ�கா�����த பா�ம� நா� கா��கைள
������ கைதைய� ெசா�ல� ெசா�ல... ஆ�வமா� �����
உ�கா��தா�.

�மா� ஒ� ம�ேநர� கைத ெசா�ேன�.

"ெவ���. இ�வள� �ரமாதமாக கைத ெசா���கேள... உ�க ேப�
எ�ன?''

"கைலஞான�''
பா�ம� தன���தாேன 'கைல...ஞான�' என� ெசா��� பா������
'ெவ��� ேந�. �த�ல உ�கைள� பா��த��... 'எ� உ�ைர
வா��ற����ேன ஒ� ஆ� எ�க இ��ேதா வ���டாேர'�
�ைன�ேச�. உ�க ேதா�ற� அ�ப� இ��த�'' என மன�� ப�டைத
ெவ��பைடயாக� ேப�யவ� 'ேவ� இ� காெம�?' என� ேக�டா�.

என�� ஆ��ல� ��ய��ைல. இ����� நா� ெசா�ன கைத��
நைக��ைவ கா��க� இ�லாத� ���� ேக��றா�’ என�
����ெகா�� '�ைர�கைத எ��� ேபா� ேச����கலா�' எ�ேற�.

ஏ.ராைமயா��, பா�ம��� கணவ� ராம���ணா�� வ�தன�.



"கைத ெரா�ப ந�லா���. பட� எ��கலா�'' என ெத����
அவ�க�ட� ெத���தா� பா�ம�.

�த��தலாக ஒ� �ரபல��ட�... அ��� சகலகலா வா�யான
பா�ம��ட� கைத ெசா��, ஓேக. ஆனதா� ச�ேதாஷ��� ஆ�ர�
ெர�ைகக� க��� பற�த� எ� மன�. எ� வா�நா�� இ�றள��
நா� மற�க��யாத அ�பவ�... பா�ய� அ�.



எ�.ஆ�.ராதா��, எ�.எ�.ஆ�� அ�பா-மக�, எ�.�.��ைபயா��,
�ேர�ந��� அ�பா-மக� என என� கைதயான 'வ���கார� மக�'
பட���� ந�ச��ர�கைள �� ெச�� ேடா�க� அ�வா�ஸு�
ெகா��தா� ராைமயா.

அ��த �ல நா�க�� ���ப��ன�ட� கா�� ஊ��� �ள��னா�
ராைமயா.

"கைலஞான�... இ�ேபா எ�க ஊரான உைடயா� ேகா��� ெந�
அ�வைட �ஸ�. நா� அ�க ேபா� �டஇ��� ெந�
அ�வைடயான�� அைத ��� பண� ெகா�� வ�ேற�. ����
ெதாட��டலா�'' எ�றவ� 'ஆமா... உன�� நா� அ�வா��
ெகா��ேதனா?' எ�� ேக�டா�.

நா� ���ேத�.
ந�க�க��ெக�லா� ெகா����ேட�. � ந�ப ��ளயா�ேச. �டேவ
இ���ற�னால மற���ேட�. ச�... அதனாெல�ன. நா� ஊ����
ேபா� இற��ன�� உன�� ஒ� �ைட ெந� அ��� ைவ��ேற�.
அைத அைர�� சா�பா���� வ���க'' என� ெசா�����
�ள��னா�.



அ��த இ� நா�க��... ைமலா��� காரேண�வர� ேகா�� ெத���
நா� ப�� �பா� வாடைக�� �����த ����� ஒ� ��ைட ெந�
வ�� இற��ய�.

என�� இ�ப அ����. ஒ� ��ைட ெந�ைல அைர�� தாராளமாக
சா�பா���� ைவ��� ெகா�ளலா� என ம����ேபாேன�.

எ� ��ட�ேக இ��த ம�ைககைட�கார� ஒ� ��மா ைப��ய�.
அதனா� எ��ட� ���த ம��� உ�� அவ���. ம�ைக�
ெபா��கைள என�� கடனாக�� ெகா��பா�.

அவ�ட� ேபா� "ெந� அைர�க��. அரைவ� ���� பண�
ைகமா�தா� ���க'' எ�ேற�.
"எ�க ேபா� அைர���க?''

"ஏதாவ� ஒ� ைர���ல அைர�க ேவ��ய� தா�'' எ�ேற�.

ம�ைக�கைட�கார� ���தா�.

"ஏ� ������க?''

"ெம�ரா� ட�����ள ெந� அைர�க��டா�� ��� இ���
ெத��மா?''

"ெத�யாேத...''
"ெத� �ைனல ���ணா� ஒ� ைகவ���கார� இ��பா�.
அவைன நா� ����ேட�� ���வா�க'' எ�றா�.

நா� ேபா� அைழ�� வ�ேத�.

"���ணா... சா��� ஒ� �ைட ெந� அைர�க��. எ�க
அைர�கலா�?''

"��வா���� தா�� ஒ� ேதா�ட�����ள ஒ� அரைவ ��
இ���. கா�தால �ற�ப��� ேபானா�தா� ரா����ள �� ���ப
����. நாைள�� கா�தால வ�� ெந�ல எ������ ேபாேற�''
எ�றா� ���ணா.

ம�நா�... ைக வ���� ெந� ��ைடைய ஏ��னா� ���ணா.

"��க�� �டேவ ேபா��� வா�க. அ�ப�தா� ���� நட�கா�''
என எ� காைத� க��த கைட�கார� அைர��� ���கான பண�ைத



எ� ைக�� ெகா��தா�.

வ���கார� ��ேன இ���� ெச�ல... நா� ��னாேலேய நட�ேத�.

அைடயா� வைர ேரா� ந�றாக இ��த�. அத��ற�...
ம�ேரா�தா�. மண�, ம�, சக�, ேம�, ப�ள�... என ஆ�கா�ேக
ைகவ�� ���� ெகா�ள... நா� த� க�� த���ட...  ஒ�வ�யாக
������ ேபா�� ேச��ேதா�.

ெந�ைல அ��யா��ய�� அைர ��ைட ேத�ய�. அைத எ����
ெகா�� �� ����யேபா� ம� இர� ஒ�ப�.
ம�ைக�கைட�கார��� தரேவ��ய ��பா��, அரைவ�� அவ�
ெகா��த பண� ஆ�யவ���� அ��யாக எ����ெகா�டா�.
வ���கார ���ணா ���� ��யாக அ��ைய எ����
ெகா��தா� கைட�கார�. கைட��� நா�ப� அ�� ��ச�. அைத
ைப�� ேபா��� ெகா�� �� ����ேன�.

த�ம ��தைன��ள அ�யா '�டா� ���ேயா’ ராைமயாவா� பட�
எ��க ��யாத ���ைல ஆ���ட�.

இேதா... இ��வைர நா� அ�த ���ப��� ஒ� அ�கமாக இ��
�ேற�.

ராைமயா�� ஒேர மக� �����மாரசா���, அவ� மைன�
�னா���� எ��� ��ய�ட� பழ��றா�க�. �����மாரசா�
இ�ேபா� ெச�ைன ைஹேகா���� �ரபல வ��லாக ப�யா��
வ�வ� ����ட�த�க�.

ராைமயா�� வ�ச� ஆ�ேபா� தைழ�� �ற��ட�
வா���ெகா�����ற�.

'ேஜா�மல�’ பட�ைத ெவ���ட ���, ஒ�நா�...

�ரசா� ���ேயா�� இைளயராஜாைவ� ச���ேத�.

'ராஜ��’ பட�தா� என�� ஏ�ப�ட ந�ட� ���� கவைல�ட�
ேப�னா�. அ�த� சமய� இைளயராஜா�� கா�����காக
ெத����ய தயா��பாள�க� வ�ைச ைவ�� கா����த ��யான
ேநர�.



"அ�ேண... நா� உ�க��� ஆ� பாட�க� ேபா��� த�ேற�.
அைத வ�� ஒ� பட� ப���க. என�� பண� ேவ�டா�'' எ�றா�
இைளயராஜா.

அவ��� ந�� ெசா����� ெவ�ேய வ�� கா�� ஏ� �ள�ப...

எ�ேர... இைளயராஜாைவ� பா��பத�காக கா�� உ�ேள �ைழ�த
பா�யரா� எ�ைன� பா������ 'கைலஞான� அ�ேண' எ�றப�
கா�� இ��� இற��னா�. நா�� இற��ேன�.

"எ�ன�ேண?''
"ராஜாவ பா�க வ�ேத� த��. நா� கட�ல இ���ற��காக
வ��த�ப�டவ� 'ஆ� பாட�க� த�ேற�. அ��� கைத ப�� பட�
எ��க'� ெசா����கா�.''

"பா���காக கைதயா?''

"ஆமா... ஏ� ��யா�?''

"அ�த� ப��ைசெய�லா� ேவணா�. இ�ப எ�ன ப���க?''

"��மாதா� இ��ேக�.''

"நா� ஒ� கைத ெசா�ேற�. �ட இ��� ப��� த���களா?''
"தாராளமா''

"ெவ��� ேபாகலாமா?''

"ேபாலா�''

"எ�ப ேபாகலா�?''

"எ�ப ேவ��னா��''

"இ�ைன�ேக''

"ேபாலாேம''
"சாய�கால� �ள��ேறா�. பவா� ப�க��ல எ�ேனாட ேதா�ட�
இ���. அ�கதா� ��கஷ�.''

"ச�ேதாஷ�''

இ�வ�� �ைட ெப�ேறா�.



த�� பா�யராஜுடனான என� �வார�யமான அ�பவ�க�....



'த

எ�ைன ந�கனா�கிய பா�யரா�!

�� பா�யரா� ��கஷ��� ���������' என எ�
மைன��ட� ெத������� பயண���� தயாராேன�.

நா�, பா�யரா�, பா�யரா�� உத�யாள�களான �.ேசக�, ����ட�
ம��� பா���ப� உ��� ேடா�ட� ெச�ைன����� இர� கா��
�ள��ேனா�.

காைல ஏ� ம��ெக�லா� பவா�ைய அ��� இ��த பா�யரா��
ேதா�ட�� ப�களாைவ அைட�ேதா�. �������, �ப�
சா������� காைல ப��ம��� அைனவ�� ஹா�� அம��ேதா�.

'எ�க ��னராசா' கைதைய� ெசா�னா� பா�யரா�.

"த��... நாேன பைழய ஆ�. ெரா�ப பைழய ைட�ல ���
ெகா�ைமைய வ�� கைத ெசா���கேள?'' எ�ேற�.
"அ�ேண, அ�ப� ஒ� கைத ப�ணலாேம. �த��தலா நா�
அ��ெட��டா ேச��த� உ�க��ட�தா�. அ�பெவ�லா� ��க
ேக.எ�. ேகாபால���ண� மா�� ���ப� கைதயா ெசா���க.
'எ�னடா இ�.. பைழய பா��ல கைத ெசா�றாேர'� �ர����க
��யாம�தா� பார�ராஜா��ட அ��ெட��டா ேச��ேத�. ஆனா...
இ�ேபா உ�க பா��ேலேய ஒ� கைதைய ெர� ப��
படமா�கலா�� ஐ�யா வ����. அதா�...'' எ�றா� பா�யரா�.

"ச��க த��. எ�ேனாட ��தைன�� உ�க��� ந���ைக
இ��தா... நா� ெவா�� ப��� த�ேற�. இ�ேபா ம� எ�ன?''



"பக� 12''

"நாைள�� காைலல 11 ம�வைர��� எ�ைன த�யா ����க.
��க�லா� உ�க ேவைலகைள� பா��க'' என� ெசா�����
எ��ேத�.

இரெவ�லா� பா�யரா�� கைத�� �� உ�வா��ேன�. காைல���
��ப� ��கைள ெர� ெச�ேத�.

ெசா�னப� காைல 11 ம��� எ�ேலா�� ��ேனா�.
"கைதைய� ேபசலாமா�ேண'' என ேக�டா� பா�ய ரா�.

"ேப�ற��ைல. நா� �லாவா�யா கைதைய ��கேளாட ெசா�ேற�''
என� ெசா����� ஒ� ம�ேநர� ெசா�ேன�.

க���ைப வா�� ைவ�� க��தப� ���த பா�யரா�, "அ�ேண...
நாம ெம�ரா� �ள�பலாமா?'' எ�றா�.

என�� ப�� எ�ற�. 'நா� ெசா�ன �ென�லா� த����
���கைலேயா?' என ேயா��தப� அவைரேய பா��ேத�.



"இ� ேபா��ேண என��. இைத வ�� நாம ெகா� க��ரலா�ேண''
எ�றா�.

என�� உ�� வ�த�. 'அ�பாடா... பாஸா��ேடா�' என
��ம�யைட�ேத�.

நா� எ�தைனேயா ெவ��கரமான கைதகைள த����தா�� �ட...
நா� ��தாக ஒ� கைதேயா, கா��கேளா ெசா���ேபா� அ�
ஏ�க�ப�� ��டா�... அ�� ��தா� �ற�தைத�ேபா� ஒ�
ச�ேதாஷ�ைத அ�ப��ேப�.

��ைமயான கைத �ைட�த �����ட� ெச�ைன ����ேனா�.
த�� பா�யரா� தன�ேக உ�ய பா��� சகல மசாலா�� ேச���,
ேவ� யாரா�� ெசா�ல ��யாத �ைளமா�� அைம��, 'எ�க ��ன
ராசா' பட�ைத எ��தா�. எ���ரா�ன� ��டாக இ�த� பட�
அைம�த�.

இ�த� பட��� ெத��� �-ேம��� ெவ�கேட� ந��தா�. அ�ேக��
ப�ப� ��. இ���� அ��க�� ந��தா�. அ��� ெசம ��.

'ெமௗன�த�க�', 'அ�த ஏ� நா�க�', '��தாைன ����' ேபா�ற
பா�யரா�� ��ப� �� ெவ��� பட வ�ைச�� ‘எ�க ��ன
ராசா'�� அைம�த�.

'எ�க ��ன ராசா’ ������ேபாேத "அ�ேண... இ�த� பட�
���ச�� உ�க��� ஒ� பட� எ���� த�ேற�. அ�� ���ச
அள� உ�க கடைன அைட��ட லா�'' என� ெசா�����தா�
பா�யரா�.

அத�ப�... 'ெபா�� பா��க� ேபாேற�’ பட���� �ைஜ
ேபாட�ப�ட�. ைடர�ட� �.மாதவ�, எ��ட� ேதவ�, ேகமராேம�
�.எ�.��தர� ம��� பா�ய               ரா��
உத�யாள�க��� அ�வா�� ெதாைகைய எ� ைக�� ெகா���
ெகா��க� ெசா�னா� பா�யரா�. ைவர��� எ��ய ஒ� பாட�
ப��ட� ெப�� ெசல�� பட� �வ�க�ழா நட�த�. ஆனா�
த���க ��யாத ஒ� காரண�தா� பட�ைத
ைக��டா�        பா�யரா�.

(அத� �ற� ��ன�ப ேதவ�� மா���ைள ைடர�ட� �யாகராஜ�
பட���காக ‘ெபா��� பா��க� ேபாேற�' ைட��ைல



����ெகா��ேதா�.)

அ���... ‘இ� ந�ம ஆ�’ படேவைலக�� இற��னா� பா�யரா�.
நா��, அவ�� இ�த�பட���           காக கைத��, கா��க��
���ப�� ��ரமாக இற��ேனா�.

கைத ப�காவாக ெர�யான�. ந�ச��ர�கைள�� �� ப����டா�.
இ�த� கைத�� ‘���ண�ய�’ எ��ற ���யமான ேகர�ட���
உ�ய ந�கைர ஒ�ப�த� ெச�யாம� இ��தா�.

'எ�ன த��... அ�த ேகர�ட��� யாைர ேபாட�ேபா��க?’ என
ஆ�வ� தா�காம� ேக��� ெகா�ேட���ேத�.
'ெபா��க�ேண’ என� ெசா��ேய வ�தா�.

���தா� ���� ஆர�ப�.

ந��ர� ேநர�... ேம�-அ� ேம� ���� எ� ����� வ�தா�.

'���ண�ய� ேகர�ட�ல அ�ண� கைலஞான�தா� ந��க�
ேபாறா�. அவ���ட ெசா���� வ����க� ைடர�ட� அ����சா�''
எ�றா�.

என�� உதற� எ��த�.

"அ�ய�ேயா.. எ�னால ��யா�. இைத க���பா த����ட
ெசா����க'' என அ���ைவ�ேத�.
���� ���� வ�தா�.

"அவ�தா� ந��க��� நா� க���பா ெசா�னதா ெசா����க�
ெசா���� வர�ெசா�னா�'' என� ெத������� �ள����டா�
����.

நா� ஆர�ப��� ெச�ைன வ�தேத ந��பத���தா�. (அ� ப��
நா� �க ��வாக ஏ�கனேவ உ�க�ட� ப�������ேற�). ஆனா�
என��� இ��த ந��பாைச எ�ேபாேதா ஓ� மைற����ட�. நா�
பல ந�ச��ர�கைள அ��க�ப���யவனாக இ���ேற�. என�
பட�க�� �ைண ந�க�களாக ந��தவ�க� 'இ� ந�ம ஆ�'
பட���� ந��பா�க�. அவ�க� ��� நா� எ�ப� �ற�பாக ந��க
����. இ�த தா�� மன�பா�ைம எ�ைன வா��ய�. ஆனா��
ேவ� வ�ேய இ�ைல. இ�த� பட��� நா�� ஒ� ப��தார�. அ��



வர���ய பண�ைத ைவ���தா� ஓரள� கடைன அைட�க��.
ஆகேவ ந��க� தயாரா���ேட�.

���த�.

பட������ தள�. என�� அ�ய� ெக�-அ� ேபா�� அைழ��
வ�தன�. படபட��� ேவ���� ெகா�� எ� �கெம�லா�
வற����ட�. இைத �ர������ த�� பா�யரா�
கவ�����டா�. அதனா� அ�ைறய �ன� ���� ���றவைர
என� கா��க� எ��க�பட��ைல. ம�நா�� இேத �ைல. அ�ைறய
�ன�� நா� ச�ப�த�ப�ட கா��க� எ��க�பட��ைல.

��றா� நா�...
ேம�-அ� ேபா�� ��ேற�. பா�யரா� எ� அ�ேக வ�தா�. ����
எ� இதய�ப���� த� காைத ைவ��� ேக�டா�. எ� இதய�
படபடெவன ���பைத� ேக�� ������டா�.

"அ�ேண... '��ய வா���க�' பட���� �தா�யா �ேரா'� எ�
��நாத� பார�ராஜா ���� ெசா�னேபா�... இ�ப��தா� என���
ெந�� படபட� அ��ச�. இைத� �������ட அவ� ��கைள
எ��காம� �த�� பாட� கா��ைய எ��தா�. 'வா� ேமக�கேள’
பா��� கா���� ந���� ேபா� பா�றமா�� வாைய� �ள�ேத�.
�ட வரல. ‘க�' ெசா�ன ைடர�ட� ‘ேயா�... வாைய ���
பா��யா'�� �������ேட ெசா�னா�. எ�ப�ேயா �ரம�ப��
பட��ல ந��� ���ேச�. ைடர�ஸ�ல ம��� ஈ�பட���தா�
எ�ேனாட ஆைச. ஆனா '��ய வா���க�’ ெவ�யான 24
ம�ேநர��ல த��நா� ���க எ�ைன �ேராவா ஏ����� டா�க.
��க தயா��பாளா���ற��, கதா��ய���ற�� ��மா உலக����
ம���தா� ெத���. இ�த அ�ய� ேகர�ட�ல ந����க�னா... பட�
ெவ�யான�ேம 'யா� இவ�?'� ேக�� த��நா� �ரா�� பர�...
உ�கைள� பாரா�� வா�க' எ�றா�.

'மகைன சா�ேறா� என� ேக�ட தா�' �ற�தா� எ� �ைன���
வ�த�. நா� �க� ெபற தா��ள��ட� எ�ைன ந��க ைவ�க
ஆைச�ப�� பா�யரா�� ப�ைப எ�� க� க��ேத�. எ�ைன
நாேன ம�ைட�� அ����ெகா�� 'ந�டா கைலஞான�’ எ�றப�
ந��க ஆர���ேத�.



"�

இ� ந�ம ஆ�!

�க ஒ� கதா��ய�, தயா��பாள� எ�ப� இ�ட�����
ெத���. ஒ� பட��� ��க ந����ேபா�, த��நா� ���க

��க ேபச�ப���க�ேண'' என த�� பா�யரா� தா��ள�ேதா�
ெசா�னதா� 'இ� ந�ம ஆ�' பட��� ���ண�ய� ேவட���
ந��க தயாராேன�.
பட� ���க என� ேகர�ட� வ�த�. பா�யரா�, ேஷாபனா,
ேசாைமயாஜு� ஆ�ய �வ���� ஈ�ெகா��� ந��ேத�.

பட� ெவ�யான�. என� ேகர�ட� பாரா�ட�ப�ட�. (இ�ேபா�� �ட
���� 'இ� ந�ம ஆ�' பட� பா���� ர�க�க�, ���பாக
ெப�க�... ‘��மா ��ெர�' ெதாடைர ப��� வ�� வாசக�க�
‘அ�யா... ��களா�யா அ�! �ரமாத�யா’ என பாரா���றா�க�)

நா� 20 ல�ச �பா� கட�� இ��தைத ஏ�கனேவ
ெத�ய�ப������ ேதன�லவா. 'இ� ந�ம ஆ�' ெவ�யான�ேம
த�� பா�யரா� ஒ� ந�ல ெதாைக ெகா��தா�. அ�� பா��கடைன
அைட�ேத�.

நா� கட�� த��தேபா�... எ�னா� ��மா��� அ��க�
ெச�ய�ப�டவ�க�, எ�னா� பல� அைட�தவ�க� என பல��
கத�கைள� த��ேன�. கத�க� �ற�தன. ஆனா� அவ�க��
இதய�கத�க� �ற�க��ைல. ஆனா� த�� பா�யரா�� கத�கைள
நா� த�டேவ��ைல. ஆ��� கத�கைள� �ற��, த� இதய�
கத�கைள�� �ற�� தானாக எ�ைன� ேத�வ�� �க�ெப�ய உத�
ெச�தா�. நா��, எ� ���ப�தா�� த�� பா�யரா��� எ�ெற���
ந�� உ�ளவ�களாக இ��ேபா�.



'இ� ந�ம ஆ�' பட� ம�க�ட� �க�ெப�ய ெவ��ைய,
வரேவ�ைப� ெப�ற�. அேத ேநர� �ராமண� ச�க������
பட���� �க�ெப�� எ���� வ�த�.

'ஒ� �ராமண� ெப� எ�ப� ஒ� �� ����பவ� மகைன
காத��ப� ேபா� கா�டலா�? எ�க� இன�ைதேய
அவமான�ப����ற� இ�த�பட�' என க�� க�டன� ெத���த�
�ராமண� ச�க�.
ஒ� �ராமண� ெப� வ�ைமைய சமா��க �ப�சார���
இற��ய�ேபா� ேக.பாலச�த� எ��த 'அர�ேக�ற�' பட���� எ�ராக
இேத ச�க�தா� ��ம�ற��� வழ��� ெதாட��த�. அ�� பாலச�த�
ெஜ��� ��றா�.

�ராமணராக� �ற�� ��ேபா�கான பட�கைள� த��, மன
உ��ேயா� வழ���� ெவ�ற பாலச�தைர மன����
பாரா���ெகா�ேட�.

இ�த� சமய���... பட��� ப��ெப�ற கைலஞ�க�� ���ப��ன�
ம��� ந�ப�க��காக �ற��� கா�� ஏ�பா� ெச�ய�ப����த�.
எ� சா���, எ� ���ப டா�ட� ெஜக�ஸைன அைழ����ேத�.



பட� பா������ வ�தவ�கெள�லா� வானளாவ �க��தப� வர...
டா�டேரா க��வ�தப� ெவ�ேய வ�தா�.

"கைலஞான�... ஏ�யா எ�ைன இ�த� பட���� ����ட?, ெரா�ப�
த��� ப�����க'' என� ெசா����� ேகாபமாக ெவ�ேய��
ெச�றா�.

'பாரா��வா�� �ைன�சா... ப� ேபா����� ேபாறாேர...' என
�ைக�� ��ேற�.

ஒ�வார� கட�த �ைல��... டா�ட�ட� ��� ெம����காக�
ேபாேன�. மாத� ஒ��ைற அவ�ட� ஊ� ேபா���ெகா�வ�
வழ�க�. அதனா� ேபாேன�. ஆனா�� உ��ர அ�ச��ட�
ேபாேன�.
'வா�க கைலஞான�...' என ��னைக�ட� அைழ�தவ� 'ஊ�தான?'
என� ேக�க... நா� தைலயா��ேன�.

ம��� பா��ைல எ��� அத� ர�ப� ����� ���� ஊ�
�ைனைய ப�ைல க��தப� ��� ம��ைத ������� இ��தா�.

இ� டா�ட� வழ�கமாக� ெச��ற ெசய�தா�. இ����� அ��
என�� அ� படபட�ைப உ�டா��ய�.

'எ�லா� ��னால�� ந�ம��ட ேகாபமா ேப�னவ�, ஏதாவ� ஒ�
ம��ைத ஏ��, ஊ�ேபா�� நம�� ஏதாவ� ஆ�����னா...' என
பய��ேபான நா� 'அடடா... சா�... ெகா�ச� ெவ�� ப���க.
கா�லேய ப�ைஸ வ���� வ���ேட�. எ����� வ���ேற�' என�
ெசா����� �ள�ப... தன� ெப�ய க�களா� எ�ைன� பா��தா�
டா�ட�.

நா� ஓ�வ�� காைர எ����ெகா�� ����� வ����ேட�.

�மா� இர�� மாத�க� அவ�� ���� ப�க� ேபாகேவ��ைல.
ேநாயா�க�ட� ம���வா�க கா��ைல எ�� ெத��தா� த�
ெசா�த�கா�� வா���த�பவ� டா�ட� ெஜக�ஸ�. 'இ�வள�தா�
��' என க�டாய�ப��த மா�டா�. ெகா��பைத வா��� ெகா�வா�.
அவ�� ���ெம�� ெப��பா�� ேதா��யைட�த��ைல. 'ைகரா�
டா�ட�' என� ெபயெர��தவ�. அவ�� ���ெம��தா� என���



அ�த� சமய� ெச�டான�. அதனா� இர��மாத� க��� டா�ட�ட�
ேபாேன�.

���த �கமாக வரேவ�றவ� 'ம��ைத ேலா�ப�� வ���� ெவ��
ப��ேன�. அ���� ��னா� ��க வரேவ��ைலேய?' என�
ேக�டா�.

"ெப�ய அள�ல பண�... கா�ல வ�ேசனா, ��ல வ�ேசனா�
ெத�யாம, பத�ட��ல ������ ேபா��ேட� டா�ட�'' என ஒ�
ெபா�ைய� ெசா�ேன�. ஊ� ேபா��� ெகா�ட எ��ட� பல
�ஷய�கைள� ேப�னவ� 'இ� ந�ம ஆ�' பட� ���� எ��ேம
ேக�க��ைல. என�� ஒ� தக�பைன� ேபா�றவ�. அவைர� ேபால
ஒ� ந�ல டா�டைர நா� பா��த��ைல.

'இதய� ேப��ற�' ப���ைக�� 'இ� ந�ம ஆ�' பட�ைத
க�ைமயாக தா�� எ����டா� ஆ��ய� ம�ய�.
இைத� ப��த பட��� ைடர�ட� பால�மார� (எ��தாள�
பால�மார�), "கைலஞான� சா�... ��க உடேன ‘இதய� ேப��ற�’
ஆ�ஸு��� ேபா� "ஏ� இ�ப� எ�������க'� ேக�ேட
ஆக��'' என� ெசா�� எ�ைன அ��� ைவ�தா�.

நா� ம�ய� அவ�கைள ப���ைக அ�வலக��� ச���ேத�.

'வா�க கைலஞான�... ��க எ��� வ������க’� ெசா�ல��மா?''
எ�றா�. நா� அவைரேய பா��ேத�.

'பட�ைத தா�� எ��னதா� எ��ட ச�ைடேபாட வ������க.
ச�யா?' என� ேக�டப� ���தா�.

நா� அைத ஆேமா��ப�ேபா� தைலயா��ேன�.

"��க ஒ� ைப��ய�கார ஆ�. 'ஏ� இ�ப� தா�� எ��ேன?'�
எ�ைன க�ைமயா தா�� ��க ஒ� க��ைர எ��� ெகா��க. எ�
ஆ��லேய, இ�பேவ உ�கா��� எ��� ெகா��க. அ��தவார
இத�ல ேபா�ேற�. மா�� மா�� தா�� எ��னா ெப�ய �ள�பர�
�ைட���. இைத��ட க����றைல�னா... எ�ன ெப�ய எ��தாள�
��க?'' எ�றா� ம�ய�.
நா� அச� வ��தப� அவ�ட� �ைடெப�� �ள��ேன�.



'இ�ேநர� ம�ய���� கைலஞான����� இைடேய ெப�ய
கேளபர� நட������' என �ைன�தப� எ� வ�ைக�காக
பால�மார��, பா�யராஜு� எ��பா�� ���தா�க�.

எ�ைன� பா��த�� 'எ�ன... பய�கரமா தா���� வ���க ேபால?'
என� ேக�டன�.

நா� நட�தைத� ெசா�ேன�.

'எ�ன இ��தா�� ம�ய�, தா� ஒ� ெப�ய ம�ஷ� எ�பைத
������டா�' என இ�வ�� சமாதான மானா�க�.
�ராமண� ச�க� தைலவ� ெதாட��� எ����� ெத���� வ�ததா�...
������ேவா� ச�க� தைலவ� ஒ� ெப�� ��ட��ட�
பா�யராைஜ ச���தா�. அ�ேபா� நா�� அ�ேக இ��ேத�.

"சா�... இ�த நா�� �த��ர���காக ேபாரா�ன �யா�
��வநாததா��ைடய பர�பைர நா�க. எ�கைள யாராவ� இ�வா
�ைன�சா அவ�க இன���ேக �� ெவ�ட மா�ேடா�. அவ�க ���
கா�ய�க���� ேபாக மா�ேடா�. நாைள�ேக... த�ழக� ���க
இ��க எ�க ஆ�க� ெம�ராஸு�� வ���� அ�ணாசாைல��
ஊ�வல� ேபாக�� ெர�யா இ��ேகா�'' என ஆேவசமாக�
ெசா�னா�க�.

"இ�த மா�� ����� வரேவணா�. த�பா ேபா����. அ�த
�யாக� இ�ப�� இ��க��. நா�க இ�த �ர��ைனைய �த�வ�
ஜான�ய�மா�� கவன���� ெகா�� ெச�� ��கமாக ேப�
����� ெகா��ேறா�'' என �� ����ேவா� ச�க��னைர பா�யரா�
சமாதான� ெச�� அ���னா�.

அ�ேபாைதய �த�வ� ஜான� அ�மா� இ�த� �ர��ைன��
தைல��� ����� ெகா�� வ�தா�!

எ�.�.ஆ�. பட��� பா�யரா�.



எ

பா�யராஜு�� எ�.ஜி.ஆ�. இ�ட
க�டைள!

�.�.ஆ�., லதா, ந��யா� ம��� ச��தா ந����
ேஜ.ஆ�.��� தயா���� ைடர�ட� �த� இய�க��� உ�வா�
வ�த பட� 'அ�ணா � எ� ெத�வ�'. எ�.எ�. ��வநாத�

இைச�� அ�ைமயான பாட�க�ட�  �மா� 5000 அ�வைர
எ��க�ப�ட �ைல��... எ�.�.ஆ�. �தலைம�சராக ஆனா�.
'�த�வரா���டதா� இ� எ�.�.ஆ�. ��மா�� ந��கமா�டா�'
என தகவ�க� உ��யாக வர... பட��� தயா��பாள��ேகா
இ�க�டான �ைல. இ�த� பட���காக ஃைபனா��ய� �ைர�ட�
பண� வா�����தா�. அதனா� பட� எ��தவைர�� �ைர�ட�
ெகா��� 'இைத ��கேள எ�ன ெச�யேவ��ேமா
ெச��ெகா���க�. இ� இ�த� பட உ�ைம உ�க����தா�' என
எ��� ெகா������� ேபா� ��டா� தயா��பாள�.

ஓ�� வ�ட�க� ஓ�ய �ைல��... 1980-� எ�.�.ஆ�. அர� ம��ய
அரசா� ���� ெச�ய�ப�ட�. இதனா� ���� எ�.�.ஆ�. ந��க
வ�வா� என தகவ�க� வ�ததா�, 'அ�ணா � எ� ெத�வ�'
பட�ைத �����ட ஆ�வமானா� �ைர. ஆனா� ம�ப��� ேத�த��
அேமாக ெவ��ெப�� �த�வரா� ��டா� எ�.�.ஆ�.



எ�.�.ஆைர த� ���ப��ன�ட� ேந�� ச���� �ைர
�ைற��டா�. மன�ைட�� �ைற��ட �ைர ���ப��னைர
அைழ�� ஆ�த� ெசா�� அவ�கைள சா��ட ைவ�� 'பா�யரா�
�ல� இ�த� பட���� ஒ� ��� ஏ�ப���� த��ேற�' என 
எ�.�.ஆ�. அ��� ைவ�தா�. அத��ற� பா�யராைஜ வரவைழ��
" 'அ�ணா � எ� ெத�வ�' பட�ைத ��க�தா� ���க ேவ���'
என அ���க�டைள��டா�. இ�ப�... அ��� க�டைள�ட காரண�, 
தன� கைல�லக வா�சாக பா�யராைஜ அ������தா� எ�.�.ஆ�.
அ�த உ�ைம��தா� இ�த அ���க�டைள.

கைத ப�� பா�யரா� ேக�டேபா�, "த�ைகைய ெக��தவைன ேத��
க������ அவ�டேனேய வாழ ைவ��ற அ�ண�. இ�த ஒ�
ைல�தா� கைத. இத�� அ�ைறய ���ைல�� நா� �ைறய
கம��யலான ��கைள ேயா��� ைவ����ேத�. ஆனா� இ�ேபா
அைத� ேப�வத�� என�� ேநர��ைல. உ�க� பா��� இ�த�
பட�ைத  ���� ��� ப���க�. �ைர�� அவ� ேபா�ட



�த�ட� லாப� வ�வ� மா�� ெச�����க�'' எ�றா� 
எ�.�.ஆ�.

இ�... ��ட�த�ட 1986-�.

எ�.�.ஆ�. தன���ட அ���க�டைளைய த�� பா�யரா�
எ�க�ட� ெத���தா�. இைதய��� நா�� பா�யரா�� ��ைவ�
ேச��தவ�க��, பா�யராஜு� 'அ�ணா � எ� ெத�வ�' பட���
5000 அ� கா��கைள� பா��ேதா�.

"அ�ேண... இ�வள� கைத ப��ன உ�களால இ�த ��கைள
வ������ பட� ப�ண ��யாதா�� எ�.�.ஆ�. அ�ண�
ேக�டா�. நா�� அவைர ெதா�ைலப�ண ���பல. அதனா�
நாமேள ஒ� கைத ப��ரலா�ேண. இ�ேபா, 'ர�த��� ர�தேம' பட
���� நட���������. இ� ���� வ�ற����ள இ��கான
கைதைய ேமா��ப�� ைவ�க'' என எ�க���
அ���க�டைள��டா� பா�யரா�.
�.ேசக� உ���ட பா�யரா�� ���ன�ட� இர� பகலாக
உ�கா��� ���மாத கால��� எ�.�.ஆ�.- பா�யரா� ெதாட���ள
கைத ஒ�ைற எ�� ���ேதா�.

'ர�த��� ர�தேம' பட�ைத ������� வ�த பா�யரா�,
"எ�ன�ேண கைத ெர� ப�������க?'' எ�றா� எ��ட�.

நா� �� கைதைய�� ெசா�ேன�. அ����� �ல ��கைள
ம��� எ����ெகா�� அவ��ேக உ�ய பா��� ஒ� ���
கைதைய எ�க�ட� ெசா�� அச��னா�.

பா�யரா��� இர�� ேவட�. ஒ�வ� �ர�. இ�ெனா�வ� ேகாைழ.
ஆனா� ேபா��கார�. �ர�  ெச��ற �ர�ர ெசய�க� �ல�
ேகாைழ ேபா���� ெபய�� �க�� �ைட�� அவா��� �ைட���.
ேபா��� மைன�யான ���� 'பாவா உ�கள ேகாைழ�� ெசா��
எ�லா�� ேக� ப��னா�க. ஆனா, ��க �ர� பாவா �ர�.
உ�க��� நா� ப�� ��ள ெப���தாேர�. எ�லாைர��
�ரனா��ேற�' எ�பா�. இைத அச�வ�ய சமா��பா� பா�யரா�.

ஒ�சமய� �ர� பா�யரா� ஒ� ர��ைய அ��� உைத�பைத
பா������ ேகாைழ பா�யரா�� மக�, ����ட� 'அ�மா... என��
ெர�� அ�பா' எ�பா�. ����ைள ெத�யா�தனமாக ேப�வ�



த�பா��ட� �டாேத எ�பதா� 'இ�ப�ெய�லா� ெசா�ல��டா�'
என ���� க���பா�. ஆனா�� அவ� 'அ�மா ஒ�ேமல ச��யமா
என�� ெர�� அ�பா. நா� பா��ேத�' எ�பா�. இ�த� ��கைல��
பா�யரா� சமா��பா�.

இ�ப� பா�யராஜு�ேக உ�ய ைஹைல�டான ��க� இ�த� கைத��
அைம�தன.

நா� ெசா�ன ஒ� �வார�யமான ��...

ேபா�� ������� இ���� ஒ� ேபா��கார��� க� வ�
வ�����. இைத� பா�����ட ���� அவ�� மகைன� �����
ஒ� ச��� தா��பா� ����� ெகா��� "இைத உ� ைநனா
க��ல ஊ��, க� வ� ச�யா���' என ெகா�����வா�. 
ம�நா� இைதய��த ேபா�� ������� இ���� ஆ�கெள�லா�
பா�யரா� ���� வ�ைசயாக பா��ர�க�ட� ��பா�க�.
'எ�க���� க� வ�' என�ெசா�� அட� ���பா�க�. பா�யரா�
ஒ� ேகாைழ எ�பதா� இ�ப� இள�காரமாக நட�� ெகா�வா�க�.
இதனா� அ����யான பா�யரா� ெட�ஷனா� அவ�கைள
�ர��ய��பா�.
பா�யரா�� ேகாைழ�தன�ைத ம�றவ�க� எ�ப� இள�காரமாக
எ���� ெகா��றா�க� எ�பைத �ள��வத�காகேவ இ�த �ைன
ைவ�ேதா�. இ�ப�... ���� �� காெம�, ெச���ெம��, ���
என �� ����� ெர� ெச�தா� பா�யரா�.  எ�.�.ஆ�� த�ைக
மகனாக பா�யராஜு��  கைத�� ����� ெகா��தா� ��ட�.

கைத தயாரான �ைல�� �த�வ� எ�.�.ஆ�. இய�ைக எ��னா�.

'எ�.�.ஆ�.தா� இற����டாேர' என த�� பா�யரா�
�ைன�க��ைல. அவ��� ெகா��த வா�ைக கா�பா��வத�காக
இ�த� கைதைய� படமா��வ�� உ��யாக இ��தா�.

'அ�ணா � எ� ெத�வ�', 'அவசர ேபா�� 100' எ�ற ெபய��
பட����� ெதாட��ய�. �க ����கரமாக பட�� தயாரான�.
1990-� 'அவசர ேபா�� 100' ���. ர�க�க� எ�ப�
வரேவ��றா�க� இ�த� பட�ைத என ெத���ெகா�வத�காக ம�ைர
ெச��ர� �ேய�ட�� வ�� ��ேற�. அேடய�பா...! அைலயா...
ம�க� தைலயா என ��� ெச�ய ��யாத அள��� ��ட�.



க�ளமா��ெக���� ��ெக� ��பைன ப��டாக நட�த�.
ச�ேதாஷ��� ���� ���த நா�, பா�யராஜு�� ேபா� ெச�ேத�.

'த�� ந�ம உைழ�� �� ேபாகல. பட� இமாலய ெவ��' எ�ேற�.

'தைலவ� ந�மள கா�பா���டா�' என ம��ைன�� ����
���தா� பா�யரா�.

பட� ெவ�யான ம�நா� அேத ெச��ர� �ேய�ட��� ேபாேன�.
இ���� ப��� ஹ��ஃ�� ஆன�. என�� அ����யாக இ��த�.
��றா� நா� அேத �ேய�ட���� ேபாேன�. 'ஸா�... பட�
ஆர���க�ேபா��. ��ெக� ேவ�மா?' என ஒ�வ� எ�ைன� ����
��� வ�தா�. நா� அ������                அ�ப�ேய
�ேய�ட�� கா�ப��� �வேரார� தைல�� ைக ைவ�� உ�கா���
��ேட�. அ����� �ளேவ என�� ேநர� ���த�.
ஒ�வ�யாக மனைத ேத���ெகா�� அ����த �ேய�ட�
ஊ�ய�க�ட��, ��ேயாக�த�க�ட�� �சா��ேத�.

"பா�யரா� ந�ல கைத எ�����கா�. அைத அவேர த�யா
ந�����தா ெப�ய ெவ���படமா அைம������. இ�த� பட���
ஜன�க எ��பா��� வ�த� பா�யராைஜ அ�ல... தைலவைர. 'கைத
எ��வ�� �க�ெப�ற பா�யரா�, தைலவேராட பட���ேக கைத
எ�����காேர... எ�ப������?' எ��ற ஆ�வ�ேதாட வ�தா�க.
கைத ������தா�� 'இேதா... தைலவ� ம�ப��� அ��த ��ல
வ�வா�... இேதா இ�த ��ல வ�வா�... இ�ல�ல �ைளமா�� ��ல
க���பா வ�வா�' என எ��பா���ட� பட� பா��தா�க�. ஏமா��
���� ��டா�க�. அேதாட 'இ� ந�ம தைலவ��� ���ய��வ�
இ�லாத பட�' என �த�நா� பட� பா��த ர�க�க�� ெமௗ� டா�
�ல� பட���� எ�ரான க��� பர���ட�.



எ

உ�ைம� கைத!

�.�.ஆ�. ந��� ஐயா�ர� அ�வைர எ��க�ப�ட 'அ�ணா �
எ� ெத�வ�’ பட� கா��கைள இைண�� பா�யரா� இ�
ேவட�க�� ந��த 'அவசர ேபா�� 100' பட� �த�நா�

இமாலய ஓ�ப���� இ��த�. அ��த��த நா�க�� ��ட� ச�ய�
ெதாட��ய�. இதனா� பா�யரா� பத�ட� அைட���ட��ைல.
"கைலஞான� அ�ேண... அ�ண� எ�.�.ஆ�., என���ட
அ���க�டைளைய ஏ�� இ�த� பட�ைத ���ேத�. அ�ண�
ெசா�ன�ேபா� தயா��பாள�� �� ந�ல லாப� �ைட�க� ெச�ேத�.
'எ�.�.ஆ� இற����டாேர... இ� இ�த�பட�ைத எ��க�மா' என
�ைன�காம�, அவ��� ெகா��த வா����ைய கா�பா����ட
மன�ைற� இ�த� பட� �ல� என��� �ைட�����ற�. அ�
ேபா��ேண என��'' என எ��ட� ெத���தா� த�� பா�யரா�.

ம�ைர�� எ��ட� ேப�ய ��ேயாக�த�க� ெத���த� ேபால ஒ�
பா�யரா� ேகாைழ ேபா��, இ�ெனா� பா�யரா� �ர� எ��ற
இ�த� கைத�� பா�யராேஜ ந�����தா� பட� ெப�� ெவ��ைய�
ெப������. எ�.�.ஆைர இ�த� பட��� �ைறய ��க��
எ��பா��� வ�த ர�க�களா� ேதா��யைட�த�.

(�ல வ�ட�க��� ��... அ�ண� ேகாைழயான ேபா��, த��
�ர�... என ‘அவசர ேபா�� 100’ கைத� க�ைவ எ����ெகா��
இ� இள� ந�க�க� ந��� ஒ� ெப�ய ைடர�ட�� இய�க��� வ�த
பட� ��ப� �� ஆன�. அ�ேபா� நா�... பா�யரா�� கைத
ஞான�ைத ெம�� எ� மன���� பா�யரா��� ஒ� ச���
ைவ���ெகா�ேட�)



என���, பா�யரா���� இைடேயயான கைல� பயண� எ�ப�
அ��ேபா� ேவ� பட��� ெகா�ேட இ���ற�... இ��வைர. அ�த
அ�பவ�கைளெய�லா� அ��த��த ச�த��ப�க�� ெசா��ேற�.



என� ேபர�... அதாவ� எ� மக� ேகா� ெப��ேத��� மக�
ெஜய��மா�, ‘ெசா�க� த�க�', 'பா�ஜாத�'’பட�க�� பா�யரா�ட�
உத� இய��நராக� ப�யா��னா�. அ�த அ�பவ��ட�
'அ�யாதவ� ��யாதவ�' எ��ற பட�ைத எ��, இய��, தயா���,
இைசயைம��, �ேராவாக�� ந��� வ��றா�. இ�த� பட��� இைச
ெவ���� �ழா�� பா�யரா�, ஆ�.�.உதய�மா� உ���ேடா�



�ற�� ����ன�களாக கல�� ெகா�டன�. அ�த �ழா��
எ�ைன�ப�� ஆ�.�.உதய�மா� பல �ஷய�கைள� ேப�னா�.

"அ�ண� கைலஞான��� ேபர� ெஜய��மா� எ������� பட�
கா��கைள� பா��தேபா� கைலஞான��� பட�கைள
�ைன�ப���ய�. ர��ைய �த��த�� கதாநாயகனா�� 'ைபர�’
பட�ைத எ��தவ�, �ற�த தயா��பாள�, பல கைதகைள எ�� �க�
ெப�றவ� கைலஞான�. இவ�� கைதகைள, கா��கைள
ைகயா�டவ�க� பல� உ��. அ�� நா�� ஒ�வ�. அ�வள� ஏ�?
கம�ஹாச�� 'ேதவ� மக�' கைத கைலஞான� கைததா�. எ��ட�
பல�ைற அ�த� கைதைய� ெசா������றா�.

எ� இய�க��� வ�த 'எஜமா�', 'ெபா��ம�', 'ராஜ�மார�'
கைதக�� கைலஞான� அ�ண�� ப�க���
����ட�த�க�''’என� பாரா��� ேப�னா� உதய�மா�. அ�த� சமய�
நா� ஆபேரஷ� ெச�� ம���வமைன�� இ��ேத�.

'எஜமா�' பட��� எ� ப�� எ�ன எ�பைத இ�ேபா� உ�க�ட�
ெசா��ேற�.
அ�ம�ேகா�� ���ழா��ேபா� வழ�கமாக ர��கா����� ெச�ய
ேவ��ய ேகா�� ப�வ�ட ம�யாைதைய, ��ல� த��� ேவ�
ஒ�வ��� அ�த ம�யாைத �ைட�க ஏ�பா� ெச��றா�. இ�த
ச����ட� ர���� ெத�யவ��ற�. இதனா� எ�மைலயா�
ெவ��ெத�� ர��, ஒ� �க�ெப�ய ேராஜா மாைலைய எ����
ெகா��, அ�த மாைல��� ��பா��ைய மைற�� ைவ���ெகா��
ேகா����� ேபாவா�.

'�சா�... இ�த மாைலைய எ��� அ�ம� கால��� ேபா��க. அ�
ேபா��' எ�பா�.

�சா� மாைலைய த������ எ��க... ��பா��ைய எ���� ர��
ேம� ேநா�� �ட... �ேரா�க� அ�தைன ேப�� தைல ெத��க
ஓ�வா�க�. �ர��ேபான �சா�, ர�� க���� அ�த மாைலைய
அ����, �த� ம�யாைதைய�� ெச�வா�. க���� ேராஜா
மாைல�ட� ம�க� ��ட���� ம���� �ரநைட ேபா��� ெச�வா�
ர��.

நா� ெசா�ன இ�த ஒ� கா���காகேவ த�� ஆ�.�.உதய�மா�
என�� வானளா�ய பாரா��ட� ஒ� ந�ல ெதாைக�� ெகா��தா�.



அ������ இ��வைர எ�ைன த� ெசா�த அ�ணனாகேவ
பா��� வ��றா�.

இ�ப� ஒ� வ�ைமயான கா�� என�� எ�ப� �ைட�த�?

அ� ஒ� ெப�ய கைத. ஆமா�... அ� உ�ைம� கைத!

1975-� ��ன�ப ேதவ�� கைத இலாகா�� நா� ெதா�� ெச��
ெகா����தேபா�...
"அ�ேண... என�� �க�க அவசரமா �வா�ர� �பா�
ேதைவ�ப��'' எ�ேற�.

"அட... பண� எ�ப ேவணா�� வா���க. எ���� ேவணா��
வா���க. ‘அவசர�'� ெசா��ேய... அ�ப� எ�ன�பா அவசர�?''
என ேதவ� ேக�டா�.

"அ�ேண... ஒ� ெப�ய த�ம��ர�... தானத�ம� ெச�ற�ல அவ���
�க� அவ�தா�. கா��ர� இய�க��ல ேச��� நா�� ��தைல�காக
த� உ�ைரேய பணய� வ�சவ�. த�ேனாட
ெப��ெச�வ�ைதெய�லா� இதனா� இழ�தவ�. இ�ேபா... ஏ�ைம
�ைல�ல இ��கா�. த� ��த மகைள கா�பா�ற வச���� ெச�ைன
ெப�ய ஆ�ப����� ேச�����கா�. ைக�� பண��ைல. வா����
எ��ட� ேக�க ��யாம� த���றா�. அதனாலதா�....''

'அடடா...' என இர�க�ப�ட ேதவ� "அ�ச�டா... �யா�� ெசா�ேற...
அவ� யா� எ�த ஊ�?'' என� ேக�டா�.

"அ�ேண... அவேராட வா��ைக வரலா�ைற ேக���க�னா... ஒ�
அ�ைமயான கைதேய �ைட���ேண. அவசர�படாம ேக����களா?''

"�லாவா�யாேவ ெசா���பா''
"ெந�ைல மாவ�ட��ல... ஒ� ���தா� ஆ�ஸு�� ந�ப� ஒ�வைர
பா���ற��காக ேபா��� ெவ��ல வ�ேத�. அ�கன ெர��ேப�
'எ�ன�பா... இ��� ஜ��தா� வர�ேய?'� பரபர�பா இ��தா�க.
‘ஜ��தா� யாரா இ����' எ��ற ஆ�வ��� நா�� அவ�க�
பா����ெகா����த �ைச�ேலேய பா����ெகா����ேத�.

'இேதா... ஜ��தா� வ���டாேர' என ஒ�வ� ெசா�ல... ��கா ைக
ைவ�த கத��ச�ைட, கத� ேவ��, �வ�த �ற�, க�க�� க�ணா�
அ��த 75 வய��� ேம� ம��க�த�க ஒ�வ� வ�தா�. ஓ�ட���



உ�கா��தா�. இர�� ேப� ப��ர�கைள எ���� ெகா��தா�க�.
ப��ர�கைள� ப������ 'இ� ச�யா இ���. ���ர� ���ட�
ப���� வா�க, நா� இ�ேகேய இ��ேக�' எ�றா�.

அவ�க� ெச�ற�� ைக����த ���ேப�பைர எ��� ��யஸாக�
ப����ெகா����தா�.

நா� அவைரேய பா����ெகா����ேத�.

ப��� ���த�� ேப�பைர ைப�� ைவ����� ����� எ�ைன�
பா��தா�. நா� அவைரேய பா��ேத�.
ெச��யப�.. ‘எ�ன த�� எ�ைனயேவ பா���ேற?' என� ேக�டா�.

"ஒ����ல�யா... உ�கைள ஜ��தா��� ெசா�னா�க. ��க
உ�ைம�ேலேய ஜ��தாரா... இ�ல... உ�க ேப� ஜ��தாரா?'' என�
ேக�ேட�.

�����ேபா� 'த�� ��க யா�?' எ�றா�.

"ஐயா... நா� ெம�ரா�ல ��மா கைத எ��தாளரா இ��ேக�.
எ�ேனாட ெசா�த ஊ� உ�ல�ப�� ப�க� எ�மைல. ஒ� ந�பைர
பா���ற��காக இ�க வ�ேத�'' எ�ேற�.

'எ�மைல' என நா� ெசா�ன��, அவ� �க��� ��ன� ேபால ஒ�
மல��� வ��ேபான�. ‘��க ெரா�ப அ�கைறயா எ�ைன
�சா��சதால��, ���பா... ��க எ�மைல ஊ��கார���றதால��
நா� யா�� உ�க���ட ெசா�ேற�. எ�ேனாட ���ல ேபா�
ேபசலாமா?' என� ேக�டா�.

ச�ம��� அவ�ட� ெச�ேற�.
ஒ� ��ய ஓ����. அத��� �ைழ�� 'ரா�...' என மைன�ைய
அைழ�தவ� ‘சா��ட இ��பைத இ�த த����� ேச��� எ�����
வா' எ�றா�.

நா� ம���� �ட அ�த�மா இர�� ட�ள�க�� அ��� க��
ெகா�� வ�� இ�வ���� ெகா��தா�.

���� ���ேதா�.

"த��... உ�க ேப� எ�ன?''

"கைலஞான�''



"த��... நா� உ�ைம�� ஜ��தா�தா�. எ�ைன எ�ேகயாவ�
பா��த ஞாபக� இ��கா உ�க���?''

"இ�ல�யா'' எ�ேற�.

ஜ��தா� த� வா��ைக� கைதைய� ெசா�ல� ெசா�ல... என��
����� உ�டான�. க���� ெப��ய�.



"த

ெபா�ைய ந�ப�ய ம�க�!

��... கைலஞான�... ��க எ�மைல� கார���றதால உ�க��ட
எ�ைன� ப�� ெசா�ேற�'' என த� கைத ெசா�ல�

�வ��னா� ஜ��தா�.
"எ�ைன எ�காவ� பா��த ஞாபக� உ�க��� இ��கா த��...''

"இ�ைல�க�யா''

"ஆமா... எ�மைல ஜ��தாைர� ப�� உ�க���� ெத��மா?''

"அவைர நா� பா��த��ைல. ஆனா அவைர�ப�� என�� ந�லாேவ
ெத���யா. அவ� ேப� ச�கரபா��ய�. அ��ர பா��ய��� ஒ�
ேப� உ��. ஜ��தா� பா��ய��� ெசா��வா�க. அவேராட ஜ��
அர�மைன�ல �ன�� த�ம சா�பா� ேபா�வா�க. எ�க ���ப�
க�ட��ல இ��ததா�... ��ன வய�� நா� பலநா� ஜ�� சா�பா�
சா������ேக�. ஆனா... நாென�லா� ஜ��தாைர� பா��த�
இ�ைல�யா. ெகா�ச கால� கட��... அ�த ஜ��தா� அர�மைனைய
����� ���ப�ேதாட எ�ேகேயா ேபா��டா�� ேப����டா�க.
நா�� ��ட�த�ட 38 வ�ஷ���� ���ேய ஊைர��� ெவ�ேய�
ெம�ராஸு�� ேபா��ேட�. இ�ப... ெர�� தைல�ைற தா�����.
அ�ப�ேபா எ�க ஜ��தாைர �ைன����ேவ�.''
"த��... எ�மைல ஜ��தா� �.�.எ�. ச�கரபா��ய� ேதவ�
நா�தா�'' எ�றா�.



எ�ைன�ம�யாம� சட�ெகன எ��� ��ேற� நா�.
இ�த இட��� நா� எ�மைல ஜ��� ெப�ைமகைள ெசா�ல
�����ேற�.

எ�மைல ஜ��தா� உய��� �.�.எ�.ச�கரபா��� ேதவ� ப��ய
����க�.

���ப� ெபய� : வடமல ��ெவானா�.

ேச��� ஜ��தா� - �.�.ஏ.ேச�க�பா��ய� ேதவ�, அ�ண�
�.�.எ�.����சா�� ேதவ�. இவ��� ��� மக�க�, ஒ� மக�.

மக�க� : ��தவ� �.�.எ�.��தரதா� ேதவ�, ந�வ�
-�.�.எ�.அழக�ப ேதவ�, இைளயவ� -�.�.எ�. ச�கர பா��ய�
ேதவ�.

மக� : இராமல��� நா��யா� -ெகா�ல�ெகா�டா� ஜ��தா��
மைன�.

��தரதா� ேதவ��, அழக�ப ேதவ�� இற�த�� கைட� வா�சான
�.�.எ�.ச�கரபா��ய� எ�மைல ஜ��தா� ஆனா�.
ஜ�� பழ�க வழ�க�க� :

��மண ��சயதா��த� என�ப�� ப�ச� ேபா�த�, �ழ�ைதக� கா�
��த�, �லெத�வ���� ெமா�ைட ேபா�த�, ம���� அ��



ேபா�ற ம�கல �க���க�� �ைறகார�கைள ப�� (த�க�கா�)
ைவ�� அைழ�ப�.

மண�ெப��ட� �� அ����ேபா� ஆ�, மா�, ெவ���
பா��ர�க�, ��தைள� பா��ர�க�, அ��, ஆ�� உர� இவ��ட�
ேவைல�கார�கைள�� அ���வ�. (ஆ�, ெப� இ�தர��
ேவைலயா�க�)

த��, ஆ��ல�, க�த�, வரலா� என ஒ�ெவா� பாட�����
த��த� வா��யா�க� அர�மைன�� வ�� ஜ�� ெப�க���
ெசா���ெகா��பா�க�. 

ேகா�� ���ழா��ேபா� உ�சவ� என�ப�� சா�, சா�ைய�
ெகா��வ�� ச�பர� ம��� ேத� இெத�லா� அர�மைன�ேக
வ��. அ�ேக... ஜ�� ���ப�தாரா� ம�யாைத��, �ைஜ��
ெச�ய�ப��.
சல�ைக�ட� இர�ைட மா� ���ய ��வ��தா� ஜ���
ேபா��வர�� வாகன�.

சாமா�க� ஏ�ற த� மா��வ�� பய�ப���வ�.

ஜ�� ���ப��� இற�� ேபா�றவ�கைள த� ேத�� ஏ���ெச��
ெசா�த� ேதா�ட��� சமா� ைவ�ப�. அ�ல� எ����வ�.

இ�ேபா� ேம�� �ல �ற�� அ�ச�க� உ��.

நா� இ�ேக ச���க�ேபா�� கைத நாயகனான வடமைல ��ெவானாத
�.�.ஏ.����சா�� ேதவ                  ��  மக� �.�.எ�.
ச�கரபா��ய� எ�ற ைக� பா��ய�� வா��ைக வரலா��� �ல
���யமான �ஷய�க�...

மகா�மாகா�� ேம� ���த ப��ைடயவ�. கா��ர� �யா�. நா���
�த��ர���காக� ேபாரா� �ைறெச�றவ�. க���பா� கா�� ேபால
அனாைத ஆ�ரம��� க�வைற க��, அனாைத� �ழ�ைதக��
��கைள �ைவ���ேபா�� அ�ேக பல ந�ப�கைள� ெச�தவ�.
��, �கெர�, ம�, மா�, �� என எ�த ெக�ட பழ�க�க��
இ�லாதவ�.

ஏைழ எ�ேயா�க��காகேவ த� வா��ைகைய
அ��ப����ெகா�டவ�.



ஆ��ல� எ�தப��க ெத��தவ�. தா�ப��தப��ைப பலந�ல
கா�ய�க��� அதாவ�, ப��ர� எ�த உத� ெச�வ�, வழ��க�
�பர�ைத அ��� ெசா�வ�, ம��க� எ��வ�... இ�த
ஆேலாசைனக��காக ச�மான� ெப���ெகா�ளாம� இனாமாக ெச��
வா��� வ�தவ�.

ப� எ�� வ�ேவா��� தா� உ�ண����� உணைவ� ெகா���
ம��� பேராபகா�.

த�ைன ந�����த ப�ென�� �ராம ம�க�� வா��ைக�காகேவ
அ��� பக�� அயரா� பா�      ப�டவ�.

வச���லாத ���ப�க�� ��மண� நட�தா� மண� ெப����
சகல ��வ�ைச�� ெச�� ெகா��பவ�.
'ெகா�� ைவ�க ��ைள இ�ைலேய' எ�� ஒ� ���ப� தைல�
மா�� அ��� அ�தேபா� அ�த� �யர�ைத தா���ெகா�ள
��யாதவ�, தாேன ெகா�� ைவ�� அ�த� தா�� ேவதைனைய�
ேபா��யவ�.

உைழ�பா�க� எ��பா���� ஊ�ய�ைத �ட ஒ� மட�� அ�க�
ெகா��த உபகா�.

ஆட�பர வா��ைக அறேவ ���கா�, கத� உைடதா� அ�வா�.

ஒ�ப�ற த�ம ��தைனயாள�. த�ப�ற ச��ய �ல�.

இ�வள� �ற��க� ெகா�ட எ�மைல ஜ�� �.�.எ�.
ச�கரபா��ய� எ�ற ைக�பா��ய�� �வ��ள
�யச�ைதைய�தா� இ� ெசா�ல����ேற�.

"த��... எ�மைல ஜ��தா� �.�.எ�. ச�கரபா��ய� ேதவ�
நா�தா�'' எ�றா�.
எ�ைன�ம�யாம� சட�ெகன எ��� ��ேற� நா�. 

"அ�யா... எ�ன�யா ெசா���க?'' என அ���� �லகாம� ேக�ேட�.

"உ�கா��க...'' என ைசைகயா� ெசா�னா�.

நா� உ�கா��ேத�.

�ல ��ட� கன�த ெமௗன� �ல�ய�.



'எ�வள� ெச�வா�கான ஜ��தா� இ�� ஏேதா ஒ� ஊ�� ஒ�
ஓ������, ப��ர� எ�� �ைழ�� நட���றாேர' என எ� மன�
படபட�த�.

அ�ேக �ல�ய ெமௗன�ைத� ேபா��� �தமாக��, ஆ�வ�
தாளாம�� ேக�ேட�... "அ�யா ��க ஏ� ஜ�ைன ����
ேபா��க?''

பல�த ேயாசைன�ட� ��ட ெப������ட ஜ��தா� ெசா�ல�
ெதாட��னா�.

"அ�... 1933 �த� 1947 காலக�ட�. எ�மைல ஜ�ைன நா� ஆ��
வ�ேத�. �����ள 18 ப��க�� என� ஆ�ைக��
உ�ப����த�. ம�க�ட� வ� வ���� ெவ�ைளய� அரசா�க����
தவறாம� வ� க�டேவ���. என� ��வாக��� ேகா��க�,
�ள�க�, ைவ��ய வச�க� என ஒ� �ைற���லாம� பராம���
வ�ேத�. �ன�� ப��த ஏைழ எ�ேயா�க� �� ேப�க���
உணவ��� வ�ேத�. இதனா� ெபா�ம�க� எ� �� ���த
ம�யாைத ைவ����தா�க�.
நா� �ன�� காைல�� ����� சா���� ���ச��, ��ற���
உ�ள நா�கா��� ேவைல�கார� எ� ��ைட� ேபா�வா�. அைத�
பா���� ெபா�ம�க� நா� ��ற��� அமர���பைத ெத���
ெகா�வா�க�. ம�க� த�கள� ேம� ��ைட எ��� ைக��
ைவ��� ெகா�வா�க�. �ைட ����� ெச�பவ�க� �ைடைய
மட��� ெகா�வா�க�. ெச��� அ�����பவ�க� ெச��ைப
ைக�� எ���� ெகா�வா�க�. அர�மைன இ���� ெத�ைவ
கட��� ேபா� ம�யாைத ���தமாக இ�ப�� ெச�வா�க�. இ�ப�
ஒ� ம�யாைதைய நா� ேக�க��ைல. ஆனா�... எ� ���ள
��ய��� இ�ப�� ெச�வா�க�. அேதேபால நா� சா����
���த�� உண���ட��� கத� �ற���. ஏைழ எ�ேயா� வ��
ப�யா�வா�க�.''

"அ�யா... அ�த ��ட��ல நா�� பலநா� உ�கா���
சா������ேக�யா. அ�ேபா... என�� ஏெழ�� வய� இ��கலா�...''

"அ�த காலக�ட��� இ��யா ���க �த��ர தாக� பர�ய�.
என��� �த��ர தாக� ஏ�ப�ட�. ஜ�� ��வாக�ைத எ� உற�ன�
ராஜாம��ட� ஒ�பைட�� ��� கா��ர� ேப�ய�க��� எ�ைன



இைண��� ெகா�� ெவ�ைளய� அரைச எ���� க�ைமயாக
தா��� �ர�சார� ெச��வ�ேத�. ஒ�க�ட��� கா�� த�����த
ஆ�ரம���� ெச�� அ�ேகேய த��, அனாைத �ழ�ைதக��
��ம�கைள �ைவ�ப�, க�வைறகைள ��த� ெச�வ�... என
ஊ�ய� ெச�ேத�.

கால� ஓ��ெகா����த�.

இ�த� சமய��� அர�மைன ேவைல�கார� எ�ைன� ேத�வ��
ச���தா�.

'அ�யா... அரணமைன ��வாக� �� ெக����ட�. ேகா��, �ள�
�ரைம��க� பாழா���ட�. ஏைழக��� வழ�க�ப�� வ�த
அ�னதான� ���த�ப����ட�. ��வா�யாக ��க� �ய��த
ராஜாம�, கஜானாைவ �ர�� வ��றா�' என� ெத���தா�.
எ� ம�க��� �ேராக� நட�பைத எ�னா� �ர����ெகா�ள
��ய��ைல. உடன�யாக �ள�� ஜ���� வ�ேத�.

ராஜாம��� ��தலா�ட�கைள��, ெச�வ�ைத அவ�
���யைத�� �சாரைண�� �ல� உ��ெச�� ெகா�ேட�.
அவைன ஊ� ம�க� ம���� க��ைவ�� ‘ஏைழ�க ேசா��ல
ம�ண�ேபா�ட பா�’ என அ��� உைத�� ஊைர��ேட
�ர��ேன�.

கஜானா�� கா�பண� �ட இ�ைல. நா� கவைல�� ���ேன�.
ஏ�கனேவ ெவ�ைள�கார அர�� அ�கா�க��� எ�ேம� ேகாப�.
இ�ேபா� அவ�க��� க�ப� க�ட ��யாத ���ைல. அதனா�
அவ�க� ெந��க� ெகா��தா�க�. என� ஜ�ைன ேவ� ஒ�
ஜ��தா�� அ�கார���� மா���ட� ேபாவதாக ேநா���
அ���னா�க�.

ஜ�� ைகைய���� ேபா��ட��டாேத எ�பதா� எ� ஆ�ைக��
உ�ப�ட 18 ப�� ம�கைள�� ச���ேத�. �லைமைய �ள��ேன�.
'ஜ�ைன கா�பா�ற ��க�தா� ஆதர� தரேவ���. இ�த�
�ர��ைன����� �ள த�கா�கமாக ��ய வ� ���க
ேவ������ற�. நம� மைலக�� �ற� எ��க� ெச��� ம�க�
ஒ�ெவா�வ�� தலா கா�அணா பண� ெகா��� அ�ம�����
வா�க ேவ���. ஏ�கல�ைப ெச�வத�காக மர� ெவ��பவ�க�
அைரஅணா ��� வா�க ேவ���. வ��க� ெச�வத�காக மர�



ெவ��பவ�க� ஒ�அணா ��� வா�க ேவ���. அ�ம�� ���
வா�காம� மர� ெவ��பவ�க�, �ற� எ��பவ�க�
த���க�ப�வா�க�. இத�� ��க� ஒ��ைழ�� தரேவ���. எ�
ம�களா�ய உ�க�ட� �க� ப��ேத... உ�க� கா�கைள� ����
ெக��ேய ேக��ேற�' எ�ேற�.

ம�க�� ��ய வ����ைப ஏ���ெகா�� ஜ�ைன கா�பா�ற
��வ�தா�க�.

ஆனா�... எ�னா� �ர�ட�ப�ட �ேரா� ராஜாம� எ�ைன� ப��
���ர�சார� ெச��வ�தா�. "ம�கேள... ந�ம ஜ��தா� ெசா�றைத
ந�பா��க. அவ� கா��ர�� ேசரல. �த��ர� ேபாரா�ட���
ப�ெக��க���ல. கா�� ஆ�ரம��� ேசர���ல. ெம�ரா�ல ஒ�
தா� �ட பழ�கமா� அவ��� கஜானா ெச�வ�ைத அ���
ெகா����டா�. ம�ப� ம�ப� அவ பண� ேக�� ந�ச��க... அவ�
எ���ட கஜானா பண�ைத� ேக�டா�. நா� ம��ததா� என���
�ேரா�� ப�ட� க�� ெவ�ேய அ������டா�. நா� ஜ��ல
சா���ட ந��� கட��காக ெபா�ைமயா ெவ�ேய��ேட�. இ�ேபா
���� உ�க ேமல ��சா வ� ேபா����கா�. நா�ல இ��க எ�த ஒ�
ஜ��� இ�ப� ஒ� வ� ேபா�ட��ல. இைத �ைள�லேய ���
எ�யேல�னா... ெப�� க�ட���� ஆளா��க. ம�கேள...
உ�கேளாட ந�ைம க�� நா� ஒ� ேயாசைன ெசா�ேற�.

இ�த வ�ைய அம�ப��த� �டா��� ேகா��ல வழ���
ேபா�ேவா�. ��சய� நம�� �யாய� �ைட���. வழ���
ெசல��காக தைல�க���� (���ப����) தலா ஒ��பா ெகா��க'
என ராஜாம� ����ட... அவ� ேப�ைச�� ம�க�
ந����டா�க�. ராஜாம� எ��� வழ��� ேபா����டா�. ேவ�
வ���லாம� வழ��� ெசல��காக அர�மைனைய ப�தா�ர����
அட� ைவ�� எ��வழ��� ேபா�ேட�.
வழ�� ��ரமாக நட�� ெகா����த ேநர���...

நா� அ�றாட� வ�ப�� வ�த ெப�மா� ேகா�ைல ���� ேபா��
�����டா�க� எ��க�. உடேன நா� ஒ� ��ைட எ���� ெச��
அவ�க� ேபா�ட ����� ேம� நா�� ��ைட� ேபா�����
வ�ேத�.



இ�ப� இ�தர��, இர�� ����கைள� ேபா�ட� �ேநாதமாக��,
பரபர�பாக�� ம�களா� ேபச�ப�ட�. ெப�� ெகா�த��ைப��
ஏ�ப�����ட�'' என� ெசா�� ����னா� ஜ��தா�.

(வாசக�கேள... கம�� 'ேதவ� மக�’ பட� கா�� உ�க� �ைன���
வ��றதா?)

இ�... ெவ�ைள�கார �ைர�� ைகயாைள� ���� ெகா�ற ஜ��.

ர���� ‘எஜமா�’ பட� கா���� உ�ைம� ச�பவ�....



எ

எதி�க� ேபா�ட தி�ட�!

�மைல ஜ��தா� ச�கர பா��ய� எ��ட� த� வா��ைக�
கைதைய� ெசா�� வ�தா�.
எ�� ராஜாம� எ��� ேபா�ட வழ�ைக எ���� வழ��

நட�த ஜ�� அர�மைனைய ப�தா�ர� �பா��� அடமான� ைவ��
வழ�ைக நட�� வ�ேத�. இ��ைல�� நா� �ன�� வண��வ��
ெப�மா� ேகா�ைல எ��க� ���� ேபா�� ���ன�. நா��
ப���� ஒ� ��ைட� ேபா�� ேகா�ைல� ���ேன�. இ�ப�
����� ேம� ����ேபா�ட ச�பவ� அ�ேபா� ம�க�ைடேய
ெப�� பரபர�ைப உ�டா��ய�.

இ�த காலக�ட���... ஐ�� வ�ஷ� க��� ஒ��ைற
ெகா�டாட�ப�� ��தால�ம� ேகா�� ���ழா வ�த�.
���ழா�� ேபா� வழ�கமாக என���தா� ப�வ�ட� க��
�த�ம�யாைத ெச�வா�க�. ஆனா� எ��க� இ�த�ைற ேவ�
ஒ�வ��� �த�ம�யாைத �ைட�க ஏ�பா� ெச�த�ட�, எ�ைன
அவமான�ப��த ��ட��டன�.

'இ�த ச����ட�ைத எ���� ஒ� ைக பா����ட ேவ��ய�தா�...'
என ��ெவ��ேத�. ஒ� ெப�ய ேராஜா மாைலைய க�� ஒ�
தா�பாள��� ைவ��, மாைல�� அ��� ைக���பா��ைய
மைற��ைவ��� ெகா�� ேகா����� ெச�ேற�.

'�சா�... இ�த மாைலைய ��தால�ம� ��வ��� சம�������.
அ� ேபா�� என��' எ�ேற�. உடேன �சா� மாைலைய எ��தா�.
உடேன அத� ����த ��பா��ைய எ��� �ைரைய ேநா��
‘டமா�... டமா�' என� ��ேட�. எ��க� தைலெத��க ஓ�னா�க�.
�ர��ேபான �சா� என�� ப�வ�ட� க�� �த�ம�யாைத
ெச�த�ட�, மாைலைய எ� க���� அ���தா�. ைக��
��பா���ட�, க���� மாைல அ��தவா� எ��க� �க���



க�ைய� ����� க��ரமாக நட��வ�ேத�. இதனா� எ��க�
ஆ��ரமைட����டா�க�. ராஜாம� ஒ� ��ட� ேபா�டா�.

'ெவ�ைள�கார �ைரக�� ைகயாளாக ஒ� அ�யா� ��ட� இ���.
அ�த ��ட��� தைலவ� மாயா��. ப� பாவ�க���
அ�சாதவ�. �ைர�� உ�தர��ப�, கா��ர� ேபாரா�ட�கார�க�
�லைர ெகா�� தடய� ெத�யாம� ெச����� மாயா���� ��ட�.
'நா� மாயா��ைய� ச����� ேப�ேவா�. அவ��� ப�தா�ர� ��
ேப�, ஐயா�ர� ��பண� ெகா��ேபா�. மைல�� மாயா�� த�
ஆ�க�ட� அ�ம�� ��� வா�காம� மர� ெவ��வா�. ஜ��
சா��� ெர��வ�� ஃபார��ேம� எ�ப��� அ�ம�� ��ைட
கா�ட� ெசா��வா�. அ�த ேமாத�� ஃபார��ேமைன மாயா��
ெகா����வா�. அ��ட� ‘அ��� ஜ��தா� ெகா�ல�ப�வா�’ என
மாயா�� எ�ச��ைக ��வா�. இ�தா� நம� ��ட�'’என ராஜாம�



ெசா�ல... �ல� அத�� ச�ம��க... அத�ப� மாயா��ைய ச����
ஐயா�ர� அ�வா�� ெகா�����டா�க�.

'இ�த ஜ��தா� ேமல ஒ� க� ைவ��� ஏ�கனேவ
ெவ�ள�கார�ைர எ���ட ெசா����கா�. அதனா� ஜ��தா�
ேஜா�ய �லபமா ����டலா�' என மாயா���� ெசா������றா�.

அத�ப�ேய எ� ஜ���� உ�ப�ட மைல�� அ�ம����
மாயா�� உ�பட அவ�� ஆ�க� ஆ�ேப�க� மர�
ெவ������றா�க�. ஃபார��ேம� கா���� அ�த இட�����
ெச�� மர� ெவ��வத�கான அ�ம�� ��ைட கா���க� ெசா�ல...
கா����ைவ ஆ�ேப�� ேச��� க�ைமயாக அ��� உைத�� ஒ�
மர��� தைல�ழாக க��� ெதா�க��டா�க�. அேதா� அைடயாள�
ெத�யாத ஒ�நப� �ல� ஜ���� ஒ� ���� க�த��
ெகா��������தா� மாயா��. அ��.... 'ஜ��தாேர... � எ�க
ெவ�ைள�கார �ைர�� எ�ரா �ர�� ப��யா? உ� ஜ�ேனாட



காவலா� கா����ைவ பழ�ேதா�ட��ல தைல�ழா
ெதா�க�����ேகா�. � �ரனாக இ��தா� த� ஆளாக வ��
கா����ைவ கா�பா���ேகா' என எ�த�ப����த�.

மாயா�� த� ��டா�க� ஐ�� ேப�கைள�� அ������ அவ�
ம��� ம� ேபாைத�� மைல�� ப������தா�.

நா� த� ஆளாக ��பா��ைய எ����ெகா�� மைல���
ெச�ேற�. பழ�ேதா�ட��� தைல�ழாக ெதா�க�ட�ப����த
கா���� இற����டா�. நா� க��ேகாப� அைட�ேத�.

ேபாைத ெவ��ட� மாயா�� எ� எ�ேர வ�தா�. ‘உ�ைன�தா�
பா��யா எ��பா���� கா������ேத�.� ெவ�ள�கார �ைர��
எ��யா? இ�வைர... ��ரவா�களான கா��ர� �த��ர�
ேபாரா�ட�கார�க� ஐ��ேபைர அைடயாள� ெத�யாம� �ைர�காக
ெகா����ேக�. � இ�ேபா ஆறாவ� ஆ�. �ைர இ����வைர
எ�ைன யா�� ஒ��� ப�ண��யா� பா��யா. அ�த �ைர
எ�கைளெய�லா� கா�பா������ வ�றா�. ஒ���ேபா...' எ�றப�
அ�வாைள ஓ��யவா� எ��� பா��தா� மாயா��. நா�
��பா��யா� அவைன� ���� ெகா�����, அர�மைன�� தகவ�
அ���ேன�. காவல�க� வ�தா�க�. 'இ�த ேதச��ேரா� மாயா��
உடைல எ��� சா�பலா�����க�' என உ�தர��ேட�. எ�
ஊ�ய� கா������ உட��� இ��� சட��கைள�� ெச�����
அர�மைன��� ����ேன�.
������� சா�பா�� ேமைஜ�� அம��ேத�. எ�லா
�ஷய�கைள�� ேக���ப����த ரா�யா� பத�ட��� சா�பா�
ப�மா��ேபா� த�மா�னா�.

'எ�ன ரா�.. ஒ� மா�� இ��ேக?' என� ேக�ேட�.

'ஒ� ெகாைலகாரைன ��க ஏ� ���� ெகா�ல��. இ� உ�க����
ேதைவயா?' என� ேக�டா�.

நா� சா���வைத ����ேன�. 'ரா�... நா� அவைன� ெகா�ன�
என�காக ம��ம�ல. நம� ஊ�யைன� ெகா�றவ� அவ�. ஊ�ய�
உ�� ேவற.. ந�ம உ�� ேவற� �ைன�க� �டா�. அ�ம��ம�ல...
நா� அவைன ���� ெகா�றத�� ேவற ஒ� ���ய காரண��
இ���. நா�� ��தைல�காக� ேபாரா�ய ஐ�� �ரபரா�கைள
ெவ�ைள�கார�க�� ஏ�த� ேப�� ெகாைல ெச�����றா�.



'ஆறாவ� ஆ� �தா�' என அ�வா�ட� எ� �� பா��தா�. நா�
��மா இ��க ���மா?. நா� 18 ப�� ம�க���� ெபா��பானவ�.
அ�த ம�கைள கா�பா�ற ேவ��ய கடைம என�� இ���.
‘இெத�லா� நம�� எ���?' என � �ைன�தா� இ�த ஜ�ைன
������, ெபா������� �ல��ெகா�� நா� எ�ேகயாவ�
க�காணாத இட����� ேபா� �ைழ�கலாமா? ப�� ெசா�
ரா�'’எ�ேற�. ெமௗனமாக இ��தா� ரா�.

ெகா�ச நா�க�ேலேய நா� ��தைல ெப�ற�. ச�தா� வ�லபா�
பேட�, ஜ�� ஒ��� ��ட�ைத� ெகா��வ�தா�. �த� ஆளாக
ஜ�ைன எ��� ெகா������ ���ப��ட� ெவ�ேய�ேன�.
எ�ெக�ேகா ��ேய�ேன�. ைக�� இ��த பணெம�லா�
கைர����ட�.  எ� ெகௗரவ�ைத ����ெகா��காத அள���
எ�ப�ேயா சமா��� ���ப� நட��ேற�.

ஜ��தாராக இ������ இ�ப� வா�வ�� என�� எ�த
வ��த���ைல. என�� இர�� மக�க�, ஒ� மக�. எ� ��த
மக� க�யாண வய�� இ���றா�. அவ��� க�யாண�
ெச��ைவ�க ��ய��ைலேய எ��ற கவைலதா� எ�ைன
வா���ற�. நா� பைழய ெகௗரவ�ைத �ைன�� ஜ�����
மா���ைள ேத�னா�... அத��� த��த வச� இ�ைல. ச�... யாேரா
ஒ� ஏைழ�� க��� ெகா��கலா� எ�றா�... எ� மைன��� மன�
ஒ�ப��ைல. இ�ப��தா� த�� ேபாரா�� ெகா�����ேற�'' என
ெசா�� ெப������டா� ஜ��தா�.

ஜ��தா� வாயாலேய அவ�� கைதைய� ேக�ட என��, �ர���,
�ய��, ேவதைன உ�டான�. அ�த பா������� �லக என��
ெவ� ேநர� ���த�.
'ஐயா... ��க எத��� கவைல�பட ேவ�டா�. அ�த� கால��� ��க
ஏைழக��� காைல உணவாக அ��த இ��ைய� ��றவ� நா�.
அைத எ�னா� மற�க ��யா�. ��ய ���ர� ஒ� ந�ல ��ேவா�
வ��ேற�' என அவ�� காைல� ெதா�� வண��, க��ைர�
க���ப��த ��யாம� ெவ�ேய�ேன�.



ஜ

மன�த�க�!

��தா� ச�கரபா��ய�� கா�கைள� ெதா�� வண�����
'அ�யா... ��ய ���ரேம ஒ� ந�ல ��ேவா� வ��ேற�’
என� ெசா����� க�க�ய ெவ�ேய�ேன�.

எ� ஊரான எ�மைல�� வ�� ந�ப�கைள��, உற�ன�கைள��
ச���ேத�.

'ந�ம ஊ� ஜ��தா� இ�ேபா� ��ெந�ேவ� ப�க� ப��ர� எ��
�ைழ��றா�’ எ�பைத��,  ஜ��தா� எ��ட� ெசா�ன அர�மைன
ரக�ய�கைள��, இ�ேபா� மக���� ��மண� ெச�ய இயலாம�
அவ� த��பைத��' �லாவா�யாக� ெசா�ேன�.

'அடடா... ந�ம ஊ� ஜ��தா� அ�வள� ந�லவரா? யாேரா ஒ�
நப�� ேப�ைச� ேக���ெகா�� ந� �தாைதய�க� ஜ��தா���
எ�ராக இ�� ����றா�கேள...? அவ� ெச�த ந�ைமகைள
மற����டா�கேள... அத�� நா� இ�ேபா� �ராய���த� ெச�ேவா�’
என இைளஞ�க� ஆ�வமாக ��வ�தா�க�.

'அட�� இ���� ஜ�� அர�மைனைய ��ப�, ஒ� ந�ல
ெதாைகைய ெரா�க� பணமாக ஜ��தா�� ைக�� ெகா��� அவைர
அைழ�� வ�� இ�த அர�மைன�� ��ேய��வ�, அ���...
ஜ��தா�� ��த மக��� ஒ� ந�ல மா���ைள பா��� ��மண�
ெச�� ைவ�ப�...' இ�த ��� ��ட�க�ட� �� வ�� ெச�ேதா�.
ஊ��கார�க� �மா� 60 ேப�க� ஒ� லா� ���� ���ட�
ஜ��தாைர� ச���ேதா�. எ�க�� ��ட�கைள ஜ��தா�ட�
ெசா�ேனா�.



ம�����ெப���� அ����டா� ஜ��தா�. அ�ைகைய அட�க
ெவ�ேநரமான�. ெம�ல த�ைன ஆ�வாச�ப����ெகா�டவ�... 'நா�
வா��த ம��� �ற�த ெச�வ�கேள... நா� உ�க��� எ�ன
ைகமா� ெச�ேவ�. நா� அ�ப� எ�ன �யாக� ெச����ேட�.
நா� எ� கடைமைய�தா� ெச�ேத�. எ� ம��� ைம�த�க�
எ�ப�ெய�லா� இ��க ேவ��� எ�� கன� க�ேடேனா... அ�
�ைறேவ���ட�. இத�� ேம� என�� எ�ன ெப�ைம ேவ���?'
எ�ற ஜ��தா� ���� க�க�� ��ேகா��க... அைம�யானா�.

நா�க�� அைம�யாக அவைரேய பா��ேதா�.



"��ைளகேள... ��க� ெகா���� பண�ைத� ெப���ெகா��
பைழயப� அர�மைன�� ��ேய� �ேற� எ�ேற ைவ���
ெகா���க�. ஆனா� அத�� �� உ�க�ட� ஒேரஒ� ேக��
ேக�க��மா?''

நா�க� ஆ�வ��, �ழ�ப�மாக அவைர� பா��ேதா�.

'உ�க� ஜ��தா� த� கைட� கால��� யாசக� ெப�� அ��கமாக
வா��� ெச�தா� எ��ற ேப� ேவ�மா? இ�ல... யா���ட��
ைகேய�தாம ��கமாேவ வா��� ��கமாேவ ெச�தா� எ��ற ேப�
ேவ�மா?' எ�றா�.

எ�க� எ�ேலா� க�க�� க���� �ளமான�.
'அ�த� கால��� நா� அர�மைன ��ற��� உ�கா��தா� ����
ேபாேவா�, வ�ேவா� த�க�� ேம���ைட எ��� என�� ம�யாைத
ெச�வா�க�. ஊ� ம�க� வ����� ெகா���� பண��� இ� நா�
அ�த அர�மைன�� உ�கா��தா�... ���� ேபா�ற
ஒ�ெவா�வைர�� பா����ேபா� ‘இவ� தய��தாேன வா��ேறா�'�
எ�ைன�� அ�யாம� எ� ேம���ைட நா� எ��க ேவ��ய
�ைல வ�ேம! ��ைளகேள... உ�க ெப��த�ைமைய நா�
உதா�ன�ப��தைல. ��க� என��� ெச��ற உத�ைய ேவ�
�தமாக� ெச���க�. எ� அர�மைனைய ���, அ�� �ைட���
பண��� அர�மைன �� இ���� கடைன அைட�����,
�த��ள பண��� எ� மக�� ��மண�ைத ��க�  நட��
ைவ�தா�... அைத�ட ெப�ய பா��ய� என���ைல'' எ�றா�.

அவ� ���ப�ப�ேய ெச�வதாக� ெசா����� �ைடெப�ேறா�.

ஜ�� அர�மைன�� க��ட�, �ல��� அ�ைறய ம��ைப பல
இட�க�� �சா��ேதா�. '24 ஆ�ர� �பா� ெப��' எ�றா�க�.
ஆனா� அைத வா�க யா�� ��வர��ைல. ‘வா���
ெக�டவ�க�� அர�மைனைய வா��வ� ந�லத�ல' எ��ற
ெச���ெம��தா� காரண�. இதனா� நா��, எ� அ�ண�
ஆ�.எ�. ���ணசா��� பண� ெகா��� அ�த பைழய
அர�மைனைய வா��ேனா�. ெச���ெம��ைட� ெசா�� �ல�
எ�கைள பய����யேபா��, ‘நட�ப� நட�க���...' என
வா��ேனா�.. அர�மைன ����த       கட� அைட�த� ேபாக...



�த��ள பண��� ஜ��தா� மக��� ��மண� ெச��� ேவைலைய
ஆர���தா� எ� அ�ண�.

ஜ��தா��� த��ப�ட ேசவகராக இ��தா� அழ�மைல�ேதவ�.
ஜ�� ஒ������ �ற�, ஜ��தா� ஊைர��ேட ெவ�ேய��ட...
ஜ��தாேர க� என இ��த அழ�மைல, ‘இ�ேம நா� எ�ப�
�ைழ�க� ேபாேறா�?' என கவைல�ப�� வ�தா�.  என� த�ைக��
கணவ� அ�ணா�சல�ேதவ�, அ�ேபாைதய ம�ைர��லா ������
ேபா�� ைவ�- �ர�ெட��டாக இ��தா�. அவ�ட� அழ�மைல
�ைற�ட... உய��ைல� ப���� ெப� அ���� ேவைல ேபா���
த�தா�. அழ�மைல�� மக� ரா�வ��� ேச��தா�. இ�ேபா� ஜ��
மக��� வர� ேத��ெகா����த ேநர��� அ�த ரா�வ�ர�
ஊ��� வ����தா�. ‘இ�த� ைபய� ஜ��தா� மக��� ெபா��தமா
இ��பாேன' என ��� ெச�தா� எ� அ�ண�. �ஷய�ைத
ேந�ைடயாக� ெசா�னா� 'ஜ��தா��� நா� ச�ப��யா?' என
அழ�மைல ம��பா� எ�பதா�... ‘அழ�மைல... ஒ�க மக� ��
���� ம�ப� ரா�வ���� ேபாற����ள... ஒ� ந�ல ெப�ணா
பா��� உ�க மக��� க��வ�சா ஏ�����களா?’ என� ேக�க...

"��க ெசா�னா ச�யா இ����. நா� ஒ����ேற�'' என� ெசா�னா�
அழ�மைல.

எ� அ�ண� ம�நாேள... ஜ��தாைர ச���தா�. "அ�யா... ேமல
ஏற�� ��யல, �ழ இற�க�� ��யல� ��க ஏ�கனேவ ெசா���க.
அ�ப�ெய�லா� ெசா�லாம... நா� ெசா�ற��� ச�ம��க��யா.
உ�க��ட ேவைல பா��த அழ�மைல மக�, உ�க ெபா����
ெபா��தமா இ��பா�. ெரா�ப ந�ல ைபய�. எ�ன�யா ெசா���க.
ரா�ய�மா... ��க�� மன� ைவ�க'' என� ெசா�ல... இ�வ��
ச�ம��தன�.
ஒ� கா� ���� ஜ��தா�ட� எ� அ�ண� இரேவா� இரவாக
எ�மைல வ�� ேச��தா�. ஊ�� எ�ைல�� காைர ���த�ெசா��
�ேழ இற��ய ஜ��தா�, ெரா�ப வ�ட�க���� �ற�, தா� ஆ�ட
ம���� வ�த ம������ ம�ைண� ெதா��� �����
அ���ட... எ� அ�ண� ேத�� அைழ��வ�தா�.

ந��ர��... அழ�மைல ���� கதைவ� த��ய எ� அ�ண�,
'ெபா�ேணாட அ�பா வ����கா�' எ�� ெசா�ல... ஆ�வமாக



அ��ேக� �ள�ைக� ���� ���தப� கதைவ� �ற���ட
������ �ைழ�தவ�... ‘அழ�மைல எ�ப� இ��ேக?’ என�
ேக�க... அ��ேக� �ள�ைக உச��� ���� �க� பா��த
அழ�மைல... 'அ�யா... ��களா? உ�க மகைளயா எ� மக���...'
என ேக�டப� ‘படா�' என ஜ��தா�� கா�� ������டா�.

"அ�யா... உ�க��ட ேவைல பா��தவ� நா�. ‘ச�ப���
உ�க���� சமமா உ�கா�ற பாவ���� எ�ைன ஆளா�க
�ைன���டா�கேள...'' என அழ�மைல அழ ஆர���க...

"அ�ைகைய �����க. ��க ஜ��தா� ேமல உ�ைம�ேல
��வாசமா இ���றவ�னா ��க அைத எ�ப� ������க?'' என எ�
அ�ண� ேக�க...

"உ�ைரேய ெகா��ேப�...''
"உ�� ேவணா�. அவ� மகைள ��க  ம�மகளா ஏ�����க.
அ�ேபா��. ��க ஜ��தா� ேமல ம�யாைத வ����க�
உ�ைம�னா... அைத� ெச��க'' என அ�ண� ெசா�ல...

��ட ம������ �� ஒேர ஒ� க��ஷ�ட� ச�ம��தா�
அழ�மைல.

"அ�யா... நா� ேப��� ம���ல ��க எ�ைன ‘ச�ப��'� ச�சமமா
நட��ரா��க�யா’ எ�ப�தா� அ�த க��ஷ�.

ஊேர �ர��வ�� வா��த... ஜ��தா� மக�� ��மண�
நட�ேத�ய�.

இ�த ஜ�� கைத ��வைத�� ��ன�ப� ேதவ�ட� ெசா�ன நா�...
"ஜ��தா�� ��த மக��� உட�� ��யாம�தா� ெம�ராஸு��
��� வ�� அரசா�க ெப�ய ஆ�ப����� ேச�����கா�க.
ஜ��தா� ப��நாளா எ� ��லதா� த�����கா�. ஜ��தா���
ெசல��� ெகா��க�தா� �வா�ர� �வா அவசரமா ேக� ேட�ேண''
எ�ேற�.

ேதவ� ெம�மற�� எ�ைனேய ���� பா������, "ஞான�... அ�த
���யவான நா� பா��ேத ஆக��டா'' என எ��ட�
�ற�ப�டா�.



எ

அைழ�தா� இைளயராஜா!

�மைல ஜ��தா� ச�கரபா��ய�� வா��ைக� கைதைய
��வ�மாக ��ன�ப ேதவ�ட� ெசா�ன நா�, 'ஜ��தா� த�
��த மக��� ���ைசய��க ஆ�ப����� ேச�����கா�.

ப��நாளா ஜ��தா� எ� ��லதா� த�����கா�. அவ���
ெசல��� ெகா���ற����தா� உ�க��ட �வா�ர� �பா�
அவசரமா ேக��ேற�ேண' எ�ேற�.
'ஞான�... அ�த ���யவான நா� பா��ேத ஆக��' எ�� ெசா��
�ள��னா� ேதவ�.

ெச�க� �வ�த ேம�. ���� அ��த ெந��... என ஞான�பழமாக
ஜ��தா� �����தா�. ேதவைர�ட ஜ��தா� ப�� வய� ��தவ�.
அதனா� ஜ��தா�� கா�கைள� ெதா�� வண��ய ேதவ�, ஒ�
கவைர ���..,'இ� ��கேனாட �ரசாத�. ம��காம வா���க�க'
எ�றா�. அ�த� கவ�� ஒ� ெதாைக இ��த�. ஜ��தா� �ைக�தா�.
எ�தைனேயா ேப�க��� தானத�ம� ெச�த ஜ��தா��� ேதவ�
ெகா���� பண�ைத� ெபற த�மான� த��த�. இ����� நா�
வ�����ேன�, வா��� ெகா�டா�.

"��க �� வ�ஷ���� ேமல ந�லப�யா வாழ... எ� அ�ப�
��கைன ேவ����ேற�. உ�க��� எ�ன
உத�ேவ��ேமா..கைலஞான��ட�ெசா�����க. நா� ெச��
த�ேற�'' எ�� ெசா�� ஜ��தா�� ைககைள ��த�������
ெச�றா� ேதவ�.



நா� �த��ர� அைட�தேபா� ஜ�� ஒ��� ச�ட�ைத அர� ெகா��
வ�த�. உடேன ஜ��தா� ச�கரபா��யைன ச���த அவ��
அ�மா�க� 'இ�ப� ஆ��ேபா�ேச' எ�றன�. அத�� ஜ��தா�,
ஜ�� எ�ன ெப�ய ஜ��... ேபானா ேபா��. நா� �த��ர�
அைட����ேச, அ� ேபா��. மகா�மா கா���� ேஜ!'' என
ேகாஷ������றா� ஜ��தா�. அவ�� அ�த உய��த மன��காக��,
அவ� ெச�த த�ம�க��காக�� இ�� அவ�ைடய வ�ச�
ந�லப�யாக வா��� ெகா�����ற�. 



எ�மைல�� உ�ள ஜ��தா�� ��ைட நா��, எ� அ�ண�
ஆ�.எ�.���ணசா��� ேச��� வா��ேனா� அ�லவா. அ�
இ�ன�� எ�க�ட�தா� உ�ள�.
அடேட... கைலஞான���� ெசா�தமா அர�மைனேய இ��கா?'’என
ெப�தாக �ைன�க ஏ���ைல. அர� மைன�� மா� இ�����ட�.
ெமா�த க��ட�� ����� ஆற�  இற����ட�. இைத
�����பாக பய�ப��த ��யா�. இட� ம��ேம ேவ��. அ�த
இட����� ெர�� டஜ� வா��க� ப���காக இ���றா�க�.
���தா� ஆளா��� ைகயகல� �ைட�கலா�.

எ�மைல ஜ��தா� ச�கரபா��ய� எ��ட� ெசா�ன வா��ைக�
ச�பவ�க�� ஒ�றான ப�வ�ட �த� ம�யாைதைய�தா� 'எஜமா�'
பட���காக ஆ�.�.உதய�மா�ட� ஒ� கா��யாக� ெசா�ேன�.

ேம�� ஜ��தா� வா��ைக �க��� �லவ�ைற ம���
���தாரணமாக எ����ெகா��, எ� ெசா�த ைக�சர�ைக��
ேச����ெகா�� ஒ� ��ய கைதைய உ�வா�� த�� கம�ஹாச�ட�
ெசா�ேன�. நா� ெசா�ன கைத�� �ல�கைதைய எ����ெகா��
'ேதவ� மக�' பட� ப��னா�. ஒ� கைதைய ஒேர வ����
ெசா�லலா�. இ� த�� கம��� ெத�யாதத�ல.

எ�லா�ெத��த த�� கம� �ைறயாக எ��ட� எ�� வா�காம�
‘ெர�� �ைன ம��� எ��� ெகா�டதாக ேமேனஜ� �ல�
ெசா��ய��� 25 ஆ�ர� �பா� ம��� ெகா��தா�. இ�த�



ெதாைக... அ�த� காலக�ட��� நா� எ� உத�யாள�க���
ெகா��த ச�பள�.

'ேதவ� மக�' �ல�கைத கைலஞான��� கைத என க�ைக
அமர��,கதா��ய� கைலம��� எ��� ெகா������றா�க�.
'கைலஞான� ந�ம அ�ண�தாேன'எ��றஉ�ைம�� இ�த�
ெதாைகைய ம��� கம� ெகா�����கலா�. கமைல�ேபால நா��
ெபா�ளாதார��� உய��த �ைல�� இ�����தா� பண�
ேக����கமா�ேட�.

கால� மா�� ெகா�����ற�. கம�� மன� மாறாதா எ�ன? ('ேதவ�
மக�' கைத ���� என��� கம���� இைடேயயான  �ஷய�கைள
��ேப ��வாக� ெசா�����பதா� இ�ேக இத�� ேம� ேபச
���ப��ைல.)

'இ� ந�ம ஆ�' பட��� ப��தாரராக இ��� பட� ெவ�யா�
ெவ��யைட�த �ற�... ‘அ�ம�ேகா�� ���ழா' எ��ற பட�ைத
எ��க ��� ெச�� அ����� ெச�ேத�. அதைன� ப��த இர��
��ேயாக�த�க� எ�ைன� ச���தன�.
"அ�ேண... இராம.நாராயண� தயா��� ெவ��� ����� 'ஆ�
ெவ��' பட��� ேதவ� ஃ���ஸு�� ெசா�தமான யாைன����
ெரா�ப� �ரமாதமா ந������. அ�த யாைன� ����காகேவ பட�
ஓ��. அ�த யாைன� ���ைய ஒ�க பட���� ந��க ைவ��றதா
இ��தா... இ�பேவ நா�க ெர�� ஏ�யாைவ வா����ேறா�''
எ�றன�.

"அ� ஒ��� ெப�ய கா�ய��ைல... ெச��டலா�''

"ச�ேதாஷ�. இ�தா�க அ�வா��'' என இ�வ�� ஒ� ெதாைகைய
எ��ட� ெகா������� ெச�றன�.

உடேன ேதவ�� மக� த�டபா�ைய� ச���� "�தலா�... எ�
பட���� உ�க யாைன���� ேவ��'' எ�ேற�.

"அ�ணா... உ�க��� இ�லாததா?'' என� ெசா�� ���
யாைன�பாகைன அைழ�� "கைலஞான� அ�ணா எ���� பட���
யாைன� ���ைய ந��க ைவ. அவ� பட� ���ற வைர��� ேவ�
பட���� யாைன� ���ைய ெகா��காேத'' எ�றா�.

"யாைன� ����� எ�வள� பண� ெகா��க���'' என� ேக�ேட�.



"எ�ன�ணா... எ�ைன இ�வள� ேகவலமா �ைன�����க? ேதவ�
ஃ����ல ��க�� ஒ� ���யமான ஆ���றைத மற�����களா?
�த�ல... ந�லப�யா பட�ைத ���க. பண�, �ண� ெகா��க
ேவ�டா�. என�� ஒ� ந�ல கைதைய ஏ�பா� ெச�� ெகா��தா
ேபா��'' எ�� ேதவர�ணைன�ேபா� தன� வ�ள� த�ைமைய�
கா�� “��கா... ��கா...'' என� ெசா��ய���னா�.

பட��� இைச�காக இைளயராஜாைவ ச���க� �ள��ேன�. த��
��மா��� ம��ம�ல... இ��யா��ேக ெப���க� ேச��தவ�
இைசஞா� இைளயராஜா எ�ப� அ��தேத. நா��, ராஜா��
இ�வைர ஒ�தா� ெப�ற ��ைளகளாகேவ பழ� வ��ேறா�. எ�
பட�க��� இைசயைம�க 'இ�வள� பண� ேவ���' என அவ�
ேக�டேத��ைல. நா� ெகா���ற பண�ைத �ழ�ைதேபா� ���த
�க��ட� ெப���ெகா�வா�.

ராஜா�� தாயா� மைற�� �தலா� ஆ�� �ைன�நா� வர���த
ேநர���,  ராஜாைவ ச���த ேபா� 'அ�ேண... ��க அ�மா
�ைன�நா��� வா�க' என� ெசா����� கா�� �ள����டா�.

க�ப� �ட�ைர அ��� மைலய�வார��� தாயா��� எ��ப�ப�ட
சமா����தா� வர� ெசா�னா�. ெச�ைன����� அ�கமான
�ர�தா� என��. எ�றா�� �ரம�ைத �ரமமாக� பாராம� அ��
ெச�� மாைல ம�யாைத ெச�� வண��ேன�.
ராஜா இ��த அைற��� ெச�ேற�.  காைல �ப� சா��ட தயாராக
இ��தவ�,  'வா�க�ேண சா��டலா�’எ�றா�. இ�வ�� சா�����
ெகா����தேபா�...

"த��... பார�ராஜா, ப�� அ�ணாசல�... இவ�கைள ெய�லா�
���டைலயா?'' எ�ேற�.

"உ�கைள ம���தா� ���ட��� ேதா���, ����ேட�''
எ�றா�. ராஜா�� உ�ள��� என�ெகா� உய��த இட� இ��பைத
எ�� ம���ேத�.

(அ�த ஆ���த� ெதாட��� ப�தா��களாக... எ� தா�மாம�
பரம�வ�ைத��, எ� ந�ப� ேத� ���ராஜுைவ�� அ��� எ�
சா��� அ�மா �ைன� நாள�� மல� ம�யாைத ெச�� வ�ேத�. எ�
மாமா          இற�த �ற� என�� அத�கான வா����லாம�
ேபா���ட�.)



'இைளயராஜா இைசயைம�பதாக இ��தா�தா� ந��ேப�' என �ல
�ேரா�க��, 'ராஜா இைச��லா ம� பட� எ��கமா�ேட�' �ல
தயா��பாள�க��... ஏ�, 'ராஜா இைசயைம��ற பட�க����தா�
ஃைபனா��...' என �ல ஃைபனா��ய�க�� ெசா��வ�த காலம�.
த��, ெத���, க�னட� என இைட�டா� இைசயைம���
ெகா����தா� ராஜா. 'என��� ப���ற�. ஆனா�... சா��ட
ேநர��ைல. என��� ப�லாக யாராவ� சா����கேள�' எ�ப�
மா�� அ�வள� ��யாக இ��தா� ராஜா. �ல தயா��பாள�க�, �ல
ந�க�க�, �ல இய��ந�க�... ராஜா�� இைசயா�தா� �க�
ெப�றா�க�.

இ�ப� நா� இைளயராஜாைவ ேபா��� �க�வதா� ம�றவ�கைள, நா�
�ைற�� ம����வதாக �ைன�க ேவ�டா�. 'ஒ�ெவா�வ����
த���றைம உ��'           எ�� ஔைவ ெசா�னைத நா�
எ�ேபா�� மற�தவ��ைல.

த�� �தா�� ஒளைவ���, க��ச�கரவ��� க�ப����
இைடேயயான ஒ� இல��ய� �வார�ய�ைத இ�ேக ெசா�ல
ஆைச�ப��ேற�.



ேசா

ப����காக ேபான ேவைல!

ழம�ன�� சைப�� ஒளைவ��, க�ப�� அம�����தன�.
இவ�க� இ�வ���� இைடேய ஏ�கனேவ ேமாத� இ��பைத

அ��த ம�ன�, இ� க�க���� இைடேய ஒ� ேபா��ைய
உ�வா�� இல��ய� �ைவ ப�� ம�ழ எ��னா�.
"க��ச�கரவ���ேய... உலக இ�ப�க�� �ற�த� எ�?'' என
க�ப�ட� ேக�டா�.

"க�ைக �� அத�� ��க கட�� �� எ��� இ�ைல

ெச�க�� ஒ�ேய ய�� ேவ�ஒ�� ஒ��� இ�ைல

எ�க�� தாைய�ேபா� இ�யேதா� உற�� இ�ைல
ம�ைகய� �கேமய�� ம��க� இ�ைல ம�னா!''

-எ�� க�ப� பாட... ம�ன��, ம�றவ�க�� கரேகாஷ���
ம���தன�. ஒளைவ அைம�யாக இ��தா�.

"ஒளைவேய உ�க� க��� எ�னேவா?'' என� ேக�டா� ம�ன�.

"ம�னா... க�ப� பா�� உம�� தவறான ம����ைய�
த�����ற�.''

"க�ப�� பா��� தவறா?''

"தவ�தா� எ�பைத நா� ெம�����ேற�'' என� ெசா�����
ஒளைவ பா�னா�....



"����� மைழேய ய�லா� ேவெறா� ந��� இ�ைல

க���� ஒ�ேய ய�லா� கா�ேமா� ஒ��� இ�ைல
எ���� ெபா�ைள� ேபா� இ�யேதா� உற�� இ�ைல

உ���� �ைவேய ய�லா� ஒ��க�� இ�ைல ம�னா!''

-ஔைவ பா�ய�� கரேகாஷ�தா� சைப அ���� ேபான�.

இ�வ�� ெச������ எ� அ���� எ��ய பாமர�தனமான
�ள�க�ைத� ெசா��ேற�.

'க�ைக ��ேபா� ��தமான� எ��� இ�ைல' எ�றா� க�ப�.

'க�ைக ந�ேபால ஆ�ரமா�ர� ந�கைள உ�வா��வ� வா�
மைழேய' எ�றா� ஔைவ.

'��ய ஒ�ேபா� ேவ� ஒ� இ�ைல' எ�றா� க�ப�.
'��ய, ச��ர ஒ�ைய��, ம�ற ஒ�ைய�� கா���ற க�க��
ஒ�ேய �ற�த�' எ�றா� ஔைவ.

'தா� உறைவ� கா���� �ற�த உற� இ�ைல' எ�றா� க�ப�.

'ெச�வ�ைத� ேபா�ற �ற�த உற� இ�ைல' எ�றா� ஒளைவ.



(அ�� இ�லா��� அ��லக� இ�ைல. ெபா�� இ�லா���
இ��லக� இ�ைல... எ��ற க����� வ� ேச��தா�)

'ம�ைக�ட� ெப�� �க���� ஈ��ைல' எ�றா� க�ப�.

இ�த க����� எ���க��ைத ���தப�ேய ெசா�னா�... 'ஒ�வ�
�ல நா�களாக உண��� ப�யா� வா�� �ட��றா�. அவ�ட�
‘உ�ண உண� ேவ��மா? உறவாட ம�ைக ேவ��மா?'’ என�
ேக�டா�... 'ைக��� ேசா� ெகா��கள�யா ேபா��' எ�பா�.
அதனா� 'உ��� �க�ேபா� ஒ� �க�� இ�ைல' ம�னா என�
பா�னா�.

அைவ�� ஒளைவ த�த ப�ல�யா� �க� ���தா� க�ப�. இைத�
கவ��த ஒளைவ, க�ப�� அ�ேக ெச�� 'க��ச�கரவ���ேய...
உம�� �க� �ேர. உம�� நா� எ��ேய அ�ல. அ�ப����க... ஏ�
எ�ேபா� பா��தா�� எ�ைன ம�ட� த��வ�ேபா�
ெசய�ப��றா�?’ என� ேக�டா�.
ஒளைவ இ�ப�� ேக�டத�� ஒ� �� ேமாத�தா� காரண�.

'அ�ப�' எ�� ஊ�� '�ல��' எ�� தா��ல�ெப� வா���வ�தா�.
க�ப�� வாயா� த�ைன�ப�� ஒ� பாட� பாடேவ��� எ�ப�
அவ�� பலநா� ���ப�. ஒ� நா�... க�பைர� ச����� வா���
அைம�த�. ஆைசைய� ெசா�னா�. பாட� பா�வத�� ஆ�ர�
ெபா� ேக�டா� க�ப�. அ�ேக, இ�ேக �ர�� ‘ஐ�� ெபா�தா�
இ���ற�' என� ெகா��தா�.

'நா� ெசா�னா� ெசா�ன�தா�. ஐ�� ெபா���� அைர�
பா��தா� பா�ேவ�’ எ�ற க�ப�, அவ�� ���� �வ��
க����� ெகா�� அைர�பாடைல எ������ ேபானா�.

இ�த� பாட� ��ைம ெபறாம� இ���றேத என கவைல�ப��
வ�தா� �ல��.

�றெகா�நா�... கைள�� காரணமாக �ல�� ���� ��ைண��
வ�� அம��தா� ஒளைவ. உடேன... ������த உணைவ,
ஒளைவ�� அ��தா� �ல��. ப� �ற�க� மைற�த ஒளைவ,
�வ��� எ�த�ப����த அைர�பாடைல பா��� �சா��தா�.
�ல�� �பர� ெசா�� க��� ��டா�. உடேன ���பா�ைட
�வ��� எ�� �ைற� ெச�தா� ஒளைவ.



�லநா�க� க��� �ல���� ����ப�க� வ�த க�ப�, ஒளைவயா�
த� பாட� ��ைம ெப����பைத அ���... "ெபா�����
பா��பா�� நா� பாட, ���� ���பா�� ஒளைவ பா�னாேரா'' என
ேகாபமானா�. அ������ ஔைவேம� க�ப��� மன�தாப�தா�.
இ�தா� அ�த ��ேமாத�.

"க��ச�கரவ���ேய! ந�ைம� ேபா�றவ�க��� க�வ� �டா�
எ�பத�காகேவ இைறவ� பாட� க�������றா�. ��கணா�����
��ைட��, �ல�� வைலைய��, ேத� ��ைட��, கைறயா�
��ைற�� ேவ� யாரா�� உ�வா�க ��யா�. ஒ�ெவா�வ����
ஒ��த �றைம உ��. க�வ� �டா�'' எ��ற ெபா��ட� ஒ�
ெச��� பா�னா� ஒளைவ. இைதய��� மன�கச�� ���
ஒளைவ�ட� சமாதானமானா� க�ப�.

அ�த ஒளைவ� பா�ைட நா� எ�ேபா�� மன�� ெகா���ேள�.

நா� இைசஞா� இைளயராஜாைவ �க��ேறேன த�ர, ம�றவ�கைள�
�ைற �ற��ைல. ஒ�ெவா�வ�ட�� ஒ� �றைம உ��. நா�
ராஜா�� த�� �றைமைய �ய��ேற�. அ�வள�தா�.
எ�.எ�. ��வநாத�,  ேக.�.மகாேதவ�, ஏ.ஆ�. ர�மா�
ேபா�ேறா� த��நா���� �ைட�த பா�ய� எ�பைத நா� மற���ட
��யா�.

இைளயராஜாைவ� ச���க� ேபாேன�. ச�ைதைய� ேபா�
தயா��பாள�க�� ��ட� ராஜா�� கா�����காக கா����த�.
எ�ைன� பா��த�� அகமலர வரேவ�றா�.

"த��... ‘அ�ம�ேகா�� ���ழா’� ஒ� பட�ைத ஆர�����ேட�.
நா� பா�� ேவ��. இ� எ�ேனாட அ���க�டைள'' எ�ேற�.

��யான �ழைல �ைன�� �ைக�தா�. இ����� 'ச�' எ�ப�ேபால
தைலயைச�தா�. ‘இ� ேபா�மடா சா�' என ஓ� வ����ேட�.

கதாநாய�யாக ‘கரகா�ட�கார�' �க� கனகாைவ ஒ�ப�த� ெச�ய
����, கனகா�� அ�மா ேத�காைவ� பா��க �ற�ப�ேட�.

(ேத�கா �����, ேத�கா-ேதவதா� காத� ��மண���� �ள��ய
எ���பா�... காத� த�ப� �����த ���� நா� காவ���
இ��த� உ�பட பல �ஷய�கைள நா� ஏ�கனேவ
ெசா������ேற�.)



பல வ�ட�களாக நா� ேத�காைவ ச���க ��யாம� ேபானத�கான
காரண� இ�ேபா� எ� ெந��� �ழலா�ய�.

ேத�கா-ேதவதா� த�ப�க�� ேம�பா�ைவ�� ேதவதா�
இய��நராக அ��கமான ‘ெவ��� ெப�' பட���� நா� கைத
எ�����ேத�. பட���� �� ஃைபனா�� ெச�த கபா� எ��ட�
'இ�த� பட� தயாரா� ���றவைர �தா� �டேவ இ���
பா����க��' என உ�தர��டா�. அதனா� �ன�� ஆ��
ேபா���ேவ�.

அ�த�சமய�... க�யர� க�ணதாச� தன�� உத�யாளராக த�
அ�ண� மகனான ப�� அ�ணாசல�ைத அைழ�� வ�வா�. ஒ�
பாட��� �பா� ஆ�ர� அ�ல� இர�டா�ர� க�ணதாச���
தர�ப�� வ�த�. தா�, எ��ய பாடைல நகெல��� எ���
ப����� 'ஒ� பாட��� �� �பா� தரேவ���' என க�ணதாச�
ெசா����வா�. 'ெவ��� ெப�' பட���காக இர�� பாட�கைள
கா�� எ��த ப����� இ����பா� தர�பட��ைல. அதனா�
�ன�� அ�வலக� வ�வா� ப��. ேத�கா-ேதவதாஸு��
ெந��கமாக இ��த அ�த ேமேனஜ� பண�ைத� தராம�
இ��த��தா�. �ன�� ப�� அைலவைத� பா��� என�� ப�தாப�
வ�த�. அ�த� பண���தா� அவ� அ�றாட� ���ப�
நட�தேவ���. அ�ேபாக நா�� அவைர�ேபால ஒ� எ��தாள�
எ�பதா� வ�த இர�க�.

"ேயா� ேமேனஜ�... பாவ� ப��, எ�தைன நாைள���தா� அவர
அைலய ����க? நா� ெசா�ேன�� ெசா�� பண�ைத வா���
ெகா��க�யா'' என ேகா��ேத�.
உடேன ேத�கா�ட� ெசா�� ப����கான பண�ைத வா���
ெகா��த���ய ேமேனஜ�, "கைலஞான� சா�... நாைளல��� ��க
ஆ�ஸு�� வரேவணா�� ேத�கா�மா ெசா���டா�க. ‘பட� ����
��� ஆக�ேபா��. இ� அவ��� இ�க எ�ன ேவைல���
ேக�டா�க’ எ�றா�.

'உ�����ரான ந��ட� பழ�ய ேத�காவா அ�ப�� ெசா�னா�' என
மன� ெவ��� கல��ய க�க�ட� ெவ�ேய�ேன�.

அ�� ப�� அ�ணாசல���காக நா� �பா�� ெச�தைத��, அதனா�
எ� அ�வலக ேவைல ப�ேபானைத�� இ��வைர நா�



ப���டேமா, ேவ� யா�டேமா ெசா�ல��ைல.

1970-� நட�த இ�த ச�பவ����� ��... 1990-� ேத�காைவ
அவ�� ���� ச���ேத�.

த� ���ப� �ர��ைனைய எ��ட� ெசா�� அ�� ���தா�
ேத�கா.



க

சாமியா� ேவட� த�த �ழ�ப�!

னகா�� கா��� �ஷயமாக, கனகா�� அ�மா ேத�காைவ
�மா� இ�ப� வ�ட�க���� �ற�... அவ�� ����
ச���ேத�.

"அ�மா... வண�க�மா''

"வா�க சா�... இ�ப�தா� எ� ����� வர வ� ெத��சேதா?''

"ப�� அ�ணா�சல���� �யாயமா நா� �பா�� ெச�ச����தா�
��க ேமேனஜ� �ல� எ�ைன 'ஆ�ஸு�� வர��டா�'�
ெசா�����கேள... அ�த வ��த�தா�''

"இ�கதா� ��க த�� ப�����க. நா� உ�கள வரேவணா��
ெசா�லேவ இ�ைல. அ�த ேமேனஜ� எ���ட வ�� ஏேதேதா
ெசா�னா�. 'ஒ� பா�ைட கா�� எ��க �� �பாயா?'� அவேன
ேக�� எ�ேமல ப�ைய� ேபா���டா�. அ�தா� எ�லா
�ஷய���� க�ஷ� அ��பவ�. ப��, க�ஷ� தர ம�����க
லா�. இ�த �ஷய�ைதெய�லா�, ேமேனஜ��� �ேழ ேவைல
பா��தவ� கால� கட�� எ���ட ெசா�னா�. எ�லா� அ�த
ேமேனஜரா� வ�த �ழ�ப�. ச�... அத ���க. ��க �ப�
சா�����களா? வா�க... சா��டலா�'' எ�றா� ேத�கா.
சா�பா�� ேமைஜ�� அம��ேதா�.

என�� அ��ட� ப�மா�ய ேத�கா தன��� ப�மா��ெகா�டா�.

"உ�க ைகயால சா���� இ�ப� வ�ஷமா���மா'' எ�ேற�.



ேப�� கனகா ப�� ஆர����, அ�ப�ேய... ேதவதா� �����
ேபான�.

காத� ��மண� ெச��ெகா�ட ேத�கா-ேதவதா� த�ப���
எ����� �ள��ய ேபா�, அவ�க��� ப�க பலமாக
இ��ேதன�லவா நா�. அதனா� ெவ��பைடயாக எ��ட� பல
�ஷய�கைள� ெத���தா� ேத�கா.

உ�க��ட ஏ� மைற�க��. ஒ� உ�ைமைய� ெசா�ேற�
கைலஞான�. என�ெகா� ந�ல கணவனா இ��பா���தா�
ேதவதாைஸ ேத��ெத��ேத�. 'கைட�வைர அவ� என�� பா�கா�பா
இ��க��... எ�ைன��� ேபா�ட��டா�'�தா� அவ� ஊரான
ம�ைர ஏ�யா�லேய.... அவ��� ஒ� ெசா�� வா��� தர���
��� ெச�ேச�. ஆைனமைல ஒ�த�கைட ப�க��� ஒ� ���,
அைத���� ஏெழ�� ஏ�க� �ல�� அவ� ெபய�� வா��� த�ேத�.
இ�த ��ஷ�வைர அ�த ெசா�ைத அவ�தா� அ�ப��
�������கா�. ��ஷ�-ெப�டா�����ள ���� க��� ேவ�பா�
ஏ�ப�ற�... எ�லா� ���ப��ல�� நட��ற�தா�. ஆனா... அ�த



ம�ஷ� ஒ� ��ன க��� ேவ�பா��காக ��ைட���
ெவ�ேய��டா�.

அவ� ேப�� நா� வா��� த�த ெசா�� ேபாதா��, எ�க
ெர��ேப���� ெபா�வா இ��த ெசா����� உ�ைம ேக�� ேக�
ேபா���டா�. இ�ன�� அ�த ேக� ேகா���ல நட���. கனகா
�ழ�ைதயா இ��ததா� எ��ட� வளர ேகா�� அ�ம��ச�.
அேதாட... வார� ஒ��ைற �ழ�ைதைய பா���� ேபச அவ���
ேகா�� அ�ம� ெகா�����. ஆனா�� அ�த�பா� ஒ� நா��ட
வ�� ெப�த ��ளய பா��தேத��ல.

��ஷ� ெப�டா�����ள ஆ�ர� இ��தா��, அ�த� �ழ�ைத
எ�ன�க பாவ� ப����? இ�ேபா... கனகா ��மா��
கதாநாய�யாக ந��பதா�, ��சய� அவேளாட ேதா�ற�ைத அவ�
பா�����பா�. ஆனா... கனகா���, த�ேனாட அ�பா க��பா?
�வ�பா?��ட ெத�யாேத...'' எ�றப� சா���வைத �������,
ெபாலெபாலெவன க��� ��� அ�� ��டா� ேத�கா.

அவ��� எ�ப� ஆ�த� ெசா�வெத�� ெத�ய��ைல என��.
இ�ப� மன���� அ�தா� பார� �ைற�� எ�பதா� நா�
ெமௗனமாக இ��ேத�.
��� ேநர����� �ற� த�ைன�தாேன ஆ�வாச� ப����ெகா�ட
ேத�கா... "கனகாேவாட கா��� எ�தைன நாைள��, எ�ெத�த
ேத��� ேதைவ�ப��� ஒ� ேப�ப�ல எ��� ெகா��க'' எ�றா�.

"இேதா... தயாரா இ����மா'' என எ��� ���ேன�.

அைத வா��� பா��தவ�... "உ�க���� ெத�யாத ��ைல. கனகா
இ�ேபா ெரா�ப ��யா இ��கா. எ�ப�ேயா அ�ஜ�� ப�� ��க
ேக�ட ேத�கைள ஒ���� த�ேற�. ��ட��டப� ��க ����
ஆர���கலா�. நா� இ�ேபா ச��� ��க� பட���காக அவசரமா
ம�ைர �ற�ப�ேற�. ைகமா�தா ஒ� ப�தா�ர� �பா� இ��தா
ெகா��க'' எ�றா�.

"ைகமா��... கா�மா�� எ����மா? அ�வா�ஸா இைத வ���க�க''
என ப�தா�ர� �பாைய ெகா������ �ள��ேன�.

அ���.... கதாநாயகனாக ‘�ழ�க�’ர�ைய��, ���ய ேகர�ட��
ந��க காகா ராதா���ணைன�� ேப� ���ேத�.



இைளயராஜா இைச��... ‘ஆ� ெவ��’ யாைன ந����...
‘அ�ம�ேகா�� ���ழா' என பட���கான �ள�பர� ெச�ேத�.
எ�லா ஏ�யா�� உடேன ���� ���த�. பட� ���� ெவ�யா�
ெவ��கரமாக ஓ�ய�.

ராஜா�� இைச, க��ட�-ெச��� காெம�, ஆ�ர� பட�க� ந���
அ�பவ�ப�ட� ேபா�ற கனகா�� ந����, அழ��, இளைம��
பட��� ெவ���� ைக ெகா��த�. ‘�ழ�க�’ர���, காகா��
த�க� ப���� �ற�பாக ந�����தா�க�. இய��ந�
�.ஆ�.ேசாம��தர��� ஒ��ைழ��� �க�� பாரா��த����யதாக
அைம�த�.

�ல ஆ��க���� �ற�....ேத�கா இற����டா�.

ேத�கா����, ேதவதாஸு� �� இைடேயயான ெபா�� ெசா��
வழ�� ேகா���� இ��த�.
தாைய இழ�� த�ைம�� இ���� கனகாைவ அவ�� அ�பா�ட�
ேச���� �ய��ைய இ� தர���� ேம�ெகா�டன�. அ�� நா��
���ய ப�� வ��ேத�.

ெம�ரா� ஐேகா���� ெசா�� வழ�� �சாரைண�� வ�த ஒ�நா�....

ேகா�� நடவ��ைகக� ெதாட��வத�� ��பாகேவ... ��ப�
வ�வத�� ��பாகேவ... த�ேனாட அ�பா எ�ப� இ��பா�?
எ�பைத� பா��பத�காக �����ேய வ�� ெப��� அம�����தா�
கனகா. ப�க��� ெப��� ஒ� சா�யா� வ�� அம��தா�.

சா�யா� கனகாைவேய பா��க... பய��ேபான கனகா... பத�ட��ட�
வாச� வ�யாக த� அ�பாைவ எ��பா��� இ��க...

"மகேள...''

ச�த�ேக�� ����னா�... சா�யா�.
சா�யா�க� ெபா�வாக ெப�கைள ‘மகேள' என ���ப�
வழ�கம�லவா? அதனா� கனகா பய��ட� சா�யாைர� பா��க...

"மகேள... கனகா... நா�தா� உ� அ�பா ேதவதா�'' என அ�த
சா�யா� ெசா�ல....

கனகா�� ��க� ந�����தலாக �����ட�.



த� அ�பா ���� ‘இ�ப� இ��பாேரா... அ�ப� இ��பாேரா' என
கனகா த� மன���� ேபா�� ைவ����த ��ப���� மாறாக
இ��ததா� இ�த அ����.

'நா� �� மாசமா ஐய�ப��� மாைலேபா�� �ரத� இ��ேகன�மா'
என ேதவதா� த� சா�யா� ேதா�ற���� காரண� ெசா�னா�.

அத� �ற� கனகா�� அவ�� த�ைத�� ெதாட��� ேப��ெகா�ள
வா��� அைம�த�.

ஆனா��... கனகா த� அ�பா�ட� ேசர ஒ���ெகா�ள��ைல.
இ�ப�� நா� கனகா�ட� ேக�ேட�.

"இ�ல சா�... ��ன வய�ல��ேத அவ� எ�ைன� பா���� பழ��
ேப����தா, பாச� கா�����தா... என��� அவ� ேமல பாச�
வ��. ���� பாச� எ�ப� வ��? எ�க அ�மா ம���.... அ�த
ெத�வ� ம��� இ�ேல�னா... எ� வா��ைக எ�னா�����?'' என
ேவதைன�ப�டா�.

கனகா�� �யாயமான ேவதைனைய நா� ேதவதா�ட� ெசா�ேன�.

"�ழ�ைத�ல இ��ேத கனகாைவ நா� பா��காம இ��த� எ�
��ற�தா�'' என தவைற ஒ���ெகா�டா�.

அ�பாைவ��, மகைள�� ஒ��ேச��க நா� எ��த �ய��க�
ைக�ட��ைல.

கனகாேவா... எ�ைன 'ேதவதா�� ஆ�' என ��� ெச�� எ�ைன�
பா��பைத��, ேப�வைத�� த���ேத வ��.
ேதவதா�� அ�பா '��க� டா���’ ��தர� அ�ய� ��மா��
ெதாட�க கால தயா��பாள�. ���� அவ� தயா���� இற��யேபா�
நா� அவ�ட� �ைரவராக��, தயா��� ��வா�யாக�� ப�
ெச�ேத�. (இ�த அ�பவ�கைளெய�லா� நா� ஏ�கனேவ ��வாக
ெசா�� ����ேற�.)

எ� �தலா��� மக� ேதவதா� எ�பதா� அவ�� ���ப�
�ர��ைனைய� ���க நா� ஆ�வ� கா��ேனேன த�ர... நா�
கனகா�� �ய ���ப���� மாறானவன�ல.

����� �� நா� கனகா�� நல� க��ேய �ய��க�
ேம�ெகா�ேட�. இ� அ�த� ெப���� ெத�ய��ைல பாவ�.



கனகா ந�றாக இ��தா� ேபா��. அ�ேவ என��� ெப�ம����.

ெச�ைனைய ��� ெவ�ேய�ய ��ன�ப� ேதவ�� மக�
த�டபா�!

ப�, ப���, �ரா��, பா�யரா�...!
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வா��ைத ஜால�க� ெத�யாத
பா�யரா�!

990-ஆ� ஆ�� 'அ�ம� ேகா�� ���ழா’ பட�ைத எ���
ெவ���ேட�. ெப�� ெவ���படமாக அைம�த�. அ�த� சமய�
என� நா�காவ� மக� ராஜராேஜ�வ��� ��மண ஏ�பா�கைள

ெச��, ப���ைக�� அ��தா���ட�.
��ன�ப�ேதவ� இ�����தா� �த� ப���ைகைய அவ�ைடய
ைக��தா� ெகா�����ேப�. அ�த ந���ண����ட� ேதவ��
மக� த�டபா��� �த� ப���ைக ைவ�பத�காக ேதவ� ஃ����
அ�வலக����� ெச�ேற�.

அ�வலக ேபா��ேகா��, காைர ���� �����, ெப��,
ப��ைககைள ைவ���ெகா����தா� த�டபா�.

'வண�க� �தலா�. எ�ேக பயண�?’என� ேக�ேட�.

அட�கமான �ர�� "அ�ணா... ��, வாச�, ேதா�ட�, �ர�...
எ�லா�ைத�� ��� கடைன அைட���ேட�. இ�ேபா...
ெவ��ைகேயாட ெம�ராைஸ ��� �ள��ேற�. எ� மாமனா� ஊ�ல
��ேயற ��� ெச�� �ள��������ேக�'' எ�றா�.
ம����யாக அவைர� பா��க வ�த என��, அ����யாக இ��த�.
அ�ைக�� வ�த�. 'எ�தைன ேப�க��� வா�வ��தவ� ேதவ�.
இ�� அவ�ைடய மக� அைன�ைத�� இழ��, அனாைத ேபால
ஊைர��ேட �ள���றாேர...' என எ�னா� அ�ைகைய க���ப��த
��ய��ைல.



எ�ைன� பா��த த�டபா�... "��க� இ��கா�ணா... அவ�
ைக�ட மா�டா�'' எ�றப� எ� ைக�� இ��த க�யாண�
ப���ைகைய வா��� பா��தா�.

"ந�லப�யா நட�க���. எ�னால க�யாண���� வர���மா��
ெத�யல. வ�ற��� �ய����ேற�. நா� �ள�பேற�ணா'' என
�������� கா�� ஏ�� �ள��னா�.

கா� ேபான �ைசையேய கல��ய க�க�ட� பா����
ெகா�������� �� ����ேன�.

��மண� ம�ைர�� நட�த�. க�யாண ம�டப��� ைவ�� எ�
த�� ���யான�த� எ��ட� ஒ� கவைர� ெகா��தா�. அ��
ப�தா�ர� �பா� இ��த�. "ஒ� ஆ� �லமா த�டபா�
ெகா��த������கா�'' என �பர� ெசா�னா� த��.

என�� உட�� �������ட�.

"ெக�டா�� ேம�ம�க� ேம�ம�கேள... ச�� ��டா�� ெவ�ைம
த��' எ�ப� எ� �ைன��� வ�த�.

ேதவ�� ���ப� ம�ப� ெதா�� ெச��, உலக�ய �க�ட�
வாழேவ���... என இைறவைன ���ப�ட�, இ��வைர அத�கான
�ய��கைள�� ெச��ெகா��தா� இ���ேற�.



த�� பா�யராஜுடனான 'இ� ந�ம ஆ�', 'எ�க ��ன ராசா',
'அவசர ேபா�� 100' அ�பவ�கைள ஏ�கனேவ ெசா�ேனன�லவா?
த���� 14 பட�க��� �ைர�கைத ஒ��ைழ�� ெச�����ேற�
நா�. அவ�டனான என� கைல�பயண��� ஊேட அவ��
த��ப�ட �ண இய��க�ட� ��ய �ல �ஷய�கைள உ�க�ட�
ப�ர �����ேற�.

த�� ��மா��� ைவர ��மாசன� த�தவ� பா�யரா�. வா��ைத
ஜால�க� ெத�யாதவ�. வ�சக� �� அவ�ட� இ�ைல.
'ெவ��தெத�லா� பா�, க��தெத�லா� �கா�ஸ�' என
ெவ�ள��யாக இ��பவ�.

ேகாைவ����� ெச�ைன�� �ற�ப��ேபாேத ேகாைவ ராஜா���
��மா ைப��ய� ெச�ைமயாகேவ ������த�. ேதனா�ேப�ைட��
கைலஞ�க� த��� ��� ஒ��� த��யப�, இர� பகலாக ��மா
வா���கைள� ேத�வ�தா�. ப���, ப����� அவைர வா��
வைத�த �ைல��, ஒ� க�ெப��� கைத ெசா�ல�
ெசா������றா�க�. உட��� ெத���லாததா� ெவ�� கா��
ம���தா�... அ��� ச�த��லாம� வ�����ற�.

இ��ைல�� ஒ�நா�... எ�ப�ேயா ைக�� ��� பண�
�ைட�����ற�. 'இ�த� பண�ைத ைவ�� இர�� நா�க��� ப�
எ��காம� இ��க எ�ன ப�ணலா�?' என ேயா��தவ��� ‘ேவ�
���ட� ேஹா�ட��’ அ�ேக ேபாட�ப�� அ� ���ெட�
சா�பா�� ஞாபக� வர... சா���வத��� ேபா�மான அ�த�
பண��ட� �ற�ப�ட ேபா�... அைற�� ஜ�னேலார� ஒ� �ரா���
பா���. அ�� ைகயள��� அ�கமான �ரா���� இ������ற�.
"யாேரா ������, அ��� ேமல ��யாம ��ச�த வ�����
ேபா��டா�க ேபால. �ரா��ைய ���சா... வ�� 'கபகப'� ேவைல
ெச���. �ட� ெகா�ச� சா���ற��� வ�� தாராளமா இட�
ெகா����� ெசா��வா�கேள. ��ன���ன ���ச��ல இ��தா��
இத� �����பா�ேபா�' என �ரா��ைய ������டா�.

ேஹா�ட�� ச�ைளய� �ர���ற அள���.... ச�ைள ப�� ச���ற
அள���... வ�� ��ட சா�������றா�. அவ� ��மா இ��தா��
உ�ள ேபான �ரா�� ��மா இ��காேத... சா�பா���கான �பாைய
எ���� ெகா����ேபா� 'இ� ெரா�ப ந�ல �பா ேநா�� ெத��மா?'



என ேக�க... 'ெத��� சா�' என ச�ைளய� ெசா�ல... �ர�பா
பா��� ஒ� ���� �������, 'இ�த ேகாைவ ராஜா ெரா�ப
ந�லவ� ெத��மா?' என� ேக�க... '��க ����றத� பா��தாேல
ெத���. �த�ல வ�ய ���க சா�' என க������றா� ச�ைளய�.
இதனா� ேகாபமா� 'நாைளல��� உ� ேஹா�ட��� சா��ட
வரமா�ேட�' எ�க... 'வராம இ���ற�தா� ந�ல�' என ப�����
ெசா�ல... �ல��யப�ேய ������ ����னா�.

அ�ேக....

��மா எ��தாள� �யவ� மத� ���த யாைனேபா�
����ெகா�����றா�.

'எ� �ரா��ய ���ச அேயா��ய� யா�? அத ந���தான�யா
ஓேடா� வ�ேத�' என எ�� அைற�� இ��தவ�ட� ச�ைட க�ட...
"எ�ைன ஏ� �ைற����க. அேதா ���றா�லேய... ேகாைவ ராஜா.
அவ� ����றைத எ� க�ணால பா��ேத�'’ எ�� ெசா�ல... ஃ��
��� சா���ட பா�யரா��� ��ஸு� ஆ��ேபா��. ��ட ��ட
சா���ட வ�� இ�ேபா ஒ�ட ஒ�ட ஆ���ட�. 'சா� ம������க.
���க ��யாம யாேரா ��ச�ைத வ���டா�க� �ைன��... �ைறய
சா��ட���ற��கா �����ேட�' என பா�யரா� ெசா������றா�.
'அேகார ப�யா? அட�பா�... ப� வ�தா ப��� பற��ேபா���
ெசா�வா�க. உ� ப��ல எ� �ரா��ேய பற����ேச�பா... பா�'
என �ல��யப� �யவ� ேபா���டா�.

'ேப� ப���, வ�ைம�� �ரா�� ���க வ����ேச... அ�ைவ
ெதாைல���ேடாேம...' என வ���யப� ப�����டா� பா�யரா�.

ம�நா�... எ�ைன� ச���த �யவ�, 'உம�� ஒ� ந�ல
அ��ெட�� அ���ேற�ேவா�. எ�த ெக�ட பழ�க���லாத
��தமான ம�ஷ�’ என ேக�� ����ட� ெசா�னா�.

அத�ப�ேய ம�நா� பா�யரா� எ��ட� உத�யாளராக� ேச��தா�.

�மா� இர�� மாத கால� என� உத�யாளராக� ப�யா��யவ���
எ� பா� கைதக� ���க��ைல.

அத��� ைடர�ட��, தயா��பாள�மான �.ராம���ண�ட�
ேச�����டா�.



'ஏைழ பண�கார�’ எ�ற பட� ெதாட�க�ப�ட�.

�த�நா� பட�����.

���� �பா��� ைடர�ட� ராம���ணேன 'ைசல��...’
‘ைசல��' என �ர� ெகா��� வ�தா�. ஒ� க�ட���
ெதா�ைட�த�� வ���ேபா�... "ஏ��பா... நாேன
க��������ேகேன... உன��� ��யைலயா? ‘ைசல��'� �
ெசா�னா எ�ன? இ�ப� இ��தா � எ�ைன�� ைடர�டரா�ற�?'’என
ேக����டா�.

��� ேநர����� �� 'ைசல��' ெசா�ல ேவ�� வ�த�. த�
உ�ைரேய ெமா�தமாக �ர�� பல�ெகா�ட ம��� 'ைசல��' என
பா�யரா� க�த...
ம�நா� ஃைபனா�� இ�லாம� பட����� �����ட�.
க�ெப�ேய ‘ைசல��' ஆ���ட�.

ம�நா�...

'ப�னா� வய��ேல' பட���� அ��ெட��டாக பார�ராஜா�ட�
அைழ��� ெச�றா� அேஸா�ேய� ைடர�ட� பால��. கைலம�
எ��� வசன�ைத கா�� எ��� எ��� ேவைலைய பா�யரா���
ெகா��தா� பார�ராஜா.

அ�ப� கா�� எ��� எ���ேபா�, 'இ�த இட��� வசன� இ�ப�
இ��தா ந�லா இ����' என தன��� ேதா��யைத த�யாக எ��
பார�ராஜா�ட� கா��னா�.

'ந�லா��ேக' என பாரா��ய பார�ராஜா, ேம�� �ல ��க���
எ�த� ெசா�னா�.

இ�ப� பார�ராஜா�ட� அ�மான� ெப��... ���� "��ய
வா���க�'’பட��� �ேரா�மானா� பா�யரா�.
கதா��ய�, �ைர�கைத எ��தாள�, வசனக��தா, ைடர�ட�, ந�க�...
என பல தள�க�� ��யாக வல� வ�த பா�யரா� ஏக�ப�ட ெசா��
ேச�����க ேவ��ேம...

இ�ைல.

ஏ�?



க

த�ம சி�தைன!

தா��ய�, �ைர�கைத எ��தாள�, வசனக��தா, ந�க�, இய��ந�
என ��மா�� பல தள�க�� ெவ��கரமாக �க��த பா�யரா�
ெப�ய அள�� ெசா�� ேச�����பாேர... என �ைன�தா�...

இ�ைல.

ஏ�?

தன����த ெச�வா�ைக ைவ�� த�� பா�யரா� த�ைன ம���
வள����ெகா�ள ஆைச�பட��ைல. ந�ட�ப�ட தயா��பாள�
க����, க�ட�ப�ட தயா��பாள�க���� பட� எ����
ெகா��ப�ேலேய த�ைன அ��ப���� ெகா�டா�.

த� ��நாத� பார�ராஜா��� ந���கடனாக 'ஒ� ைக��� ைட�’
பட���� கைத-வசன� எ���ெகா��தா�.
பார�ராஜா�ட� த�ைன உத�யாளராக ேச��� ��டத�� ந��யாக
ைடர�ட� பால��ைவ��, ந�ட��� த��த தயா��பாள� ேஹ�நா�
நா�பாைல�� 'ஆராேரா ஆ�ரேரா' பட��� பா��ன�களா��னா�.

'ஏைழபண�கார�’ பட��� ஒேர ஒ�நா� உத� இய��நராக
ப���ய வா��ப��� 'ைசல��' ெசா�ல ைவ�த ைடர�ட�
�.ராம���ணைன ‘ெபா� சா��' பட��� தயா��பாளரா��னா�.
(�� லாப� க�� அ�த�பட�ைத ��மா� எ�பவ���
ைகமா����டா� ராம���ண�)



இர�� மாத� எ��ட� உத�யாளராக ப�யா��... எ� ����
ஒ�ேவைள சா���ட ந���காக எ�ைன ‘இ� ந�ம ஆ�’ பட���
பா��னரா��னா�. எ� மக� ��கைன��, கா���ம� க�ணைன��
‘அ�மா வ�தா��' பட��� பா��ன�களா��னா�.

'�வ��லாத ���ர�க�’ பட� �ல� தன�� �த��தலாக ைடர�ஸ�
வா��ப��த தயா��பாள� ேகா�நா���� (�ரபல தயா��பாள�
ேக.ஆ�.�.�� அ�ண�) ‘ெமௗன �த�க�’ 'ஞான�பழ�' பட�கைள
எ���� ெகா��தேதா�, 'இ� ந�ம ஆ�’ பட���� அவைர
பா��னரா��னா�.

க�ணதாச�� அ�ண� ஏ.எ�.எ�.�� தயா��� ��வன���
கண�����ைளகளாக இ��த நா��ய�ப� ம��� ெஜயரா� அ�ய�
ஆ�ய இ�வ��காக�� ‘அ�த ஏ� நா�க�’ பட�
எ����ெகா��தா�.

�ெராட�ஸ� ேமேனஜராக இ��த ச��கராஜா��� 'டா��� டா���’
பட� எ���� ெகா��தா�.



தன� கா���ம� க�ண��� '��ன ��’ பட� எ����
ெகா��தா�.

எ�.�.ஆ� ேக���ெகா�டதா� �ைர�சா��� ‘அ�ணா � எ�
ெத�வ�’ பட�ைத ‘அவசர ேபா�� 100' படமாக மா�� எ����
ெகா��தா�.

கதா��ய� �யவ��� ‘���� வைர கா���’ பட� எ����
ெகா��தா�.

எ�.�.ஆ�. ம�ற ெசயலாள� ��வநாத��� ‘��ரா' பட� எ����
ெகா��தா�.
பாடலா��ய� ��� கைல���த��� 'சா�ைட இ�லாத ப�பர�’
பட��� கைத, �ைர�கைத, வசன� எ��� ெகா��தா�.

த��ட� இ��த ந�ப� பழ��சா��காக ‘��ல �ேசஷ�க’
பட�ைத எ���� ெகா��தா�. அேத பழ��சா� தயா��த ‘ஆ�த
�ைஜ’ பட���� த� உத�யாள� �வ��மாைர ைடர�டரா��, கைத,
வசன�� எ���ெகா��தா�.

ேகாைவ கா�க� �யாபா� �.எ�.நா��ய�ப��காக '�ற� ���
ேபா��' பட� எ���� ெகா��தா�.

'ப�னா� வய��ேல’ பட��� பார�ராஜா�� உத�யாளராக ேவைல
ெச�ய அ�ம��த தயா��பாள� எ�.ஏ.ரா�க����� 'எ�க ��ன
ராசா’ பட� எ���� ெகா��தா�.

ேகமராேம� ஏ�நா���� 'ப�� ப��தா�’ பட� எ����ெகா��தா�.

ைடர�ட� ‘ப�’ �ைர�� '��தர கா�ட�’ பட� எ����ெகா��தா�.
இ�ப� ந��தவ�க����, தன�� �� உத� ெச�தவ�க���� பட�
ப��� த�தா� பா�யரா�.

���ல�காக... ஏ�.எ�.சரவண��� ‘��தாைன ����' பட�
எ���� ெகா��தா�.

ஏ.�.எ�. �க�ெப�ய �தாபன� எ�பைத� தா��... த�ைன�ேபா�ற
பல ெட���ய�கைள ஏ�.எ�. உ�வா��ய�. அ�ேக ஊ�ய�
ெச�த பல ெதா�லாள�க��� ��க� க���ெகா��� வா�வ��த
ெப��த�ைம�காக��, ஏ�.எ�.�� உய��த உ�ள�க��காக��
அ���வன���� பட� ெச�� ெகா��தா�.



�வா�ைய ைவ�� 'எ�க ஊ� ராஜா', 'ப���காடா ப�டணமா', 'த�க�
பத�க�’  என ப��ெதா��ெய�லா� சாதைன பைட�த பட�கைள�
த�தவ� ைடர�ட� �.மாதவ�. ெதாட��� ெசா�தமாக பட�கைள�
தயா���, இய�� ச�பா��தைத�� �����டா�. மாதவ� இய���
தயா��த '��ன� ��� பா��’ பட� �யாபார� ஆவ�� ம�த�ைல
ஏ�ப�ட�.

'பா�யரா���ட ெர��நா� கா��� வா�� ந��க வ���க�னா
பட� ��ன� ஆ���' என ��ேயாக�த�க� ெசா�ல... பா�யராைஜ
ச����� ேப�னா� மாதவ�.

'எ�வள� ெப�ய மைல மா��யான ைடர�ட�, ந�ம��ட ேக��றாேர'
என �ய�� ெந���த பா�யரா�, "சா�... ெர��நா� ேபா�மா?
�டேவ��னா�� த�ேற�. ஆனா ஒ� க��ஷ�. என�காக ��க
எ��ேம ெசல� ப�ண��டா�. கா��������, ேம�-அ� வைர
நாேன பா�����ேற�. ������� எ� கா�ேலேய வ�� ந����
த�ேற�. ��க ந�லா இ��க�� சா�'' என� ெசா�னா�.

பா�யரா�� ைககைள� ப�� க� க��தா� மாதவ�.
�ல நா�க��... ஒ� ஏ�யா ��ேயாக�த�, மாதவ�ட� பா�யரா�� 
ஆ���� வ�தா�.

"சா�... ��க ெக��டா ந���றதால பட� ந�லா ேபா��. என���
லாப� வ��. எ� ஏ�யா உ�ைம�கான ���பண�ைத�� ஒ�க ைகல
ெகா���ேற�. ��க �ழ��� ப�கமா ���� ��� பண�ைத
மாதவ� சா� ைகல ெகா��க. உ�க ைகரா�ைய ந��ேற�'' எ�றா�.

அத�ப�ேய ெச�தா� பா�யரா�.

'��ன� ��� பா��’ பட� ��ஸான�. எ��பா��த அள�
ேபாக��ைல. அ��� அ�த �����ட ��ேயாக�த��� ��தமாக
ந�ட�. உடேன பா�யராைஜ வ�� பா��தா�. “உ�கைள��, உ�க
ைகரா�ைய�� ந���தா� ெர�டைர ல�ச� பண� ேபா�ேட�.
அைத ��க ����� ெகா��க. அ�ப�தா� எ� ���ப�
வாழ����'' என� ெசா�� ��� பண�ைத�� வா���ெகா�டா�.

'ஒ�கள �ழ�க பா��� ��க� ெசா��, ஒ�க ைகயால மாதவ���
பண� ெகா��க வ����... இ�ேபா அ�தா� �ழ�க பா��� ���



பண�ைத வா����� ேபாறா�. இ�தா� த�� கால��� ெகா�ைம'
எ�� ���ேத�. பா�யராஜு� ������டா�.

'அ�ேண... இ�ப ��க மாதவ� சாைர� பா���, அ�த
��ேயாக�த��� நா� ���பண�� ெகா����ட �ஷய�ைத
ெசா����க. இ�ேல�னா... வ�� அ�, இ�� ெதா�ைல ெகா��பா�
அ�த ��ேயாக�த�' என� ெசா�ல...

உடேன நா� மாதவைன� ச���� நட�த �ஷய�கைள� ெசா�ேன�.

"என�� ச���கா� வா�காம உத� ெச�ய வ�தவ���, இ�ப� ஒ�
ெப�ய இழ�� ஏ�பட நா� காரணமா�� ேடேன'' என
ேவதைன�ப�டா�.
"��க ேவதைன�பட��டா��தா� த�� எ�ைன அ���வ�ச�''
எ�ேற�.

"இ�ப��ப�ட ெப�ய மன��ள ம�ஷ��� நா� ஏதாவ� ைகமா�
ெச�யாதவைர என�� ��ம� இ�ைலேய'' எ�றா�.

"சா�... ��க த�பா �ைன�கேலனா ஒ� �ஷய�...''

"ெசா���க கைலஞான�''

"அவ��� ஏதாவ� ெச�ேத ஆக��� ��க ஃ�� ப�றதால
ெசா�ேற�. ேக.ஆ�.�ஜயா ேதா�ட���� ப�க��ல உ�க���
ெசா�தமான இட� ெகா�ச�, பய�பா��ல இ�லாம இ����
ேக���ப�ேட�. அ� ஒ� ல�ச� ெப�மா?''

"அ�வள�தா� ெப��''
"அவ� ெகா��த ெர�டைர ல�ச���� அ�த இட�ைத அவ���
ெகா�����க. அ�ப�� ெச���டா, ஒ�க ெர��ேப� மன�ல�� ஒ�
���� ஏ�ப��. ஒ�வைர ஒ�வ� எ�த� கால���� ம����ேயாட
ச�����கலா�.''

நா� ெசா�ன�� எ��� ��ற மாதவ� "அ�ைமயான ேயாசைன
ெசா���க. உடேன ெச�� ����ேற�'' எ�றா�.

ெசா�னப� ஒேர வார��� அ�த இட�ைத பா�யரா� ெபய���
மா��� ெகா�����டா� மாதவ�.



அ�ேபா��, இ�ேபா�� இ�ப� த�ம ��தைன இ��பதா�தா� த��
பா�யரா� பண�ைத� ேச��க� தவ���டா�.



'ஒ

��ப� �டா� ச�மத�!

� ைக��� ைட�' பட���� கைத வசன� எ�����த
பா�யரா� அ�த� கைதைய 'ஆ�� ர�தா' எ�ற ெபய��

இ���� இய��னா�. �ேரா அ�தா� ப�ச�.
பட������ேபா�... ஒ� கா���� ெதாட��� �மா� ஐ��
��ட�க� அ�தா� ஆ��ல��� வசன� ேப�வ� ேபால அைம�த
பா�யரா� அத�கான வசன�ைத�� எ���ெகா��தா�. ஆனா�
அ�தா� அ�த ஆ��ல வசன�ைத� ேபச ம��தா�.

"இ�த வசன�ைத ��க� ேப�னா� அ�... கா���� வ�வாக
இ����'' என பா�யரா� ெசா�னா�.

"எ�ேனாட ர�க�க� நா� இ����� ேப�வைத ஏ���கமா�டா�க.
எ� ர�க�கைள� ப�� என�� ந�லாேவ ெத���'' என உ��பட�
ெத������ டா� அ�தா�.

இதனா� இ�வ���� இைடேய மன�கச��. இ����� அ�தா�ைப
த�ைம�� ச���� �ல �ள�க�கைள� ெகா��தா� பா�யரா�.
"சா�... நா� ஒ� எ��தாள���ற �ைற�� ேக��ேற�. என�காக,
எ� ஆைச�காக அ�த இ���� டயலா�ைக ��க ேபச��. அத
படமா�கலா�. உ�க ���ப�ப� அேத வசன�ைத ��க இ�����
ேப��க. அைத�� படமா�கலா�. �த�ல இ���� வசன�ேதாட
பட�ைத ��� ெச�ேவா�. ர�க�க� ஏ���கைல�னா... ைந�ேடாட
ைந�டா இ���� டயலா� �ைன �����, இ�� டயலா� �ைன
ேச����டலா�. இ��கான ெசலைவ நாேன ஏ����ேற�'' என
ெக��� ேக�டா� பா�யரா�.



மன���வமாக ச�ம��கா��டா��, ���ப��� ச�ம��தா�
அ�தா�.
அ�தா� ஆ��ல��� வசன� ேப�� கா��க�ட� பட�
ெவ�யான�.

எ�லா ஊ��� �ேய�டேர இ��� ���ற அள��� அ�தா���
ஆ��ல வசன�க��� ைகத�ட��, கரேகாஷ��, ���� வ�த�
ர�க�க�ட����.

பா��� �ைர�கைத ம�ன�களான ச��-ஜா�� இ�வ�� பட�
பா������ பா�யராைஜ ேத�� ���� வா���ன�.

"இ�� �ேரா�க� �ல� வசன� ேப�� �ஷய��� அவ�க�
பா��ேலேய ��வாதமாக இ��பா�க�. அேத பா��ேக
எ�கைள�� இ�����வா�க�. அ��� அ�தா� ஒ��ைற
ம��தா� ம��த�தா�. ம�ப��லைனெய�லா� �ைடயா�. நா�க�
கஜக�ண� அ��தா�� ஒ���கமா�டா�. அ�ப��ப�ட ��ப��டா�
ேபச ம��த வசன�ைத�� �டா���யாக ேபசைவ��, ெப�ய
ச�ஸஸு� ப�����க. சக எ��தாள�க� எ�ற �ைற��
உ�க��� எ�கேளாட மன���வமான வா���க�'' என பா�யரா��
ைககைள� ���� இ�வ�� ��த��டன�.

த� க����� ேந�மாறாக, தா� ஆ��ல��� ேப�யைத ர�க�க�
�க உ�சாகமாக வரேவ�பைத� பா��த அ�தா�, ெதாட��� பல�ைற



பா�யராைஜ� பாரா��னா�.

'ஆ�� ர�தா' பட��� இமாலய ெவ��யா� த�� பா�யராைஜ� ேத�
ேம�� பல இ���பட வா���க� வ�தன. ஆனா� பா�யரா� அ�த
வா���கைள ஏ�க��ைல.

த�� ��மா�� ஜா�பவா�களான ‘ெஜ��’ எ�.எ�.வாச�,
��ன�பேதவ� ஆ�ய இ�வ�� இ��� பட மா��ெக����
ெகா�க�� த�ழ�க��� ெப�ைம ேச��தா�க�. ஒ� த���
கைலஞனாக இ���� ப�ைவ� ெச�யேவ��� எ��ற ���ப�
�ைறேவ�யதா� ெதாட��� இ���பட�கைள பா�யரா�
இய�க��ைல.

�ரபல ந�க��, தயா��பாள�மான பாலா� தயா��த '��’ பட���
பா�யரா� ஒ� ெக�� ேரா�� ந�����தா�. அ�த ேகர�ட� அ�த�
பட��� ெவ���� வ�வாக இ��த� எ�ப�� மா��� க��ேத
இ�ைல. இ�த ேகர�ட�� ந��க பா�யரா� ச�ம��தத�� காரண�...
ேதவைர� ேபால ெதா�லாள�க����, ந�ச��ர�க����
உதவ���யவ� பாலா�. அதனா�தா� ஒ�நா� கா��� ெகா���
ந��தா�.
இத�காக பா�யரா��� ெப�ய ச�பள� ஒ�ைற தர����னா�
பாலா�.

"பட� ெவ�யான �ற� பா����கலா� சா�'' என பா�யரா�
ெசா���ட...

பட� ெவ�யா�, மாெப�� ெவ��யைட�த �ைல�� ‘இ�பவாவ�
உ�க��கான ச�பள�ைத வா���க�க' என பாலா� வ����த...

"என�� ெர�� ச�ைட. எ� அ��ெட���� ெர�� ச�ைட
எ���� ெகா��க ேபா��'' என� ெசா����டா�.

இ�ப� உ�����ராக பழ�ய பா�யரா�-பாலா� இைடேய ‘ர�த���
ர�தேம’ பட�தா� க�� ேமாத� வ�த� ஏ�?

ஒ�நா�... த�� பா�யராைஜ� ச���த பாலா� "உ�கைள �ேராவா
வ�� பட� எ��க ����ேற�. இ���� வ�த '��ட� இ��யா'
பட�ைத த��� எ��கலா�'' என� ெசா�� பட�ைத�� ேபா���
கா��னா�.



அ��க��, �ேத� ந��த பட�. த� த�� அ��க���� ஒ� ��
பட� அைமய��� 300 நா�க� ���� நட�� 200 ஃ���
ேரா�கைள எ��ேபா�ப�� �க�ெப�ய ெசல�� அ�த� பட�ைத
தயா�����தா� ேபா�க��.

பட� பா��த பா�யரா� "இ� ெரா�ப ந�ல பட�, ந�லா ஓ�ன பட�.
ஆனா... அேத மா�� ��� ஷா� வ�� த��ல எ��க��னா ெப�ய
ெசலவா��. அதனா� இ�த� பட�ைத �-ேம� ெச�யேவ�டா� சா�''
எ�றா� பா�யரா�.

"இ�த� பட��� �ழ�ைத�கைள கவ�ற அ�ச� இ���. இைதேய
எ��ேபா�. ஆனா நாம அ�த அள��� ெசல� ெச�ய ேவணா�.
இ���� ப��ய ��� ஷா�ைட அ�ப�ேய வா�� ந�ம பட��ல
ேச����ேவா�. அ�த� பட��� கதாநாய�யா ந��ச �ேத�ையேய
த��ல�� ந��கைவ�கலா�''’எ�றா� பாலா�.

"�ேத� ந���றா�க�னா அ�த ��� ஷா�ைட ெய�லா� அ�ப�ேய
வா�� நா� பய�ப��தலா�. ெசல� ��ச�. ேவைல�� ��ச�. ஆனா
�ேத� ம�ப� த��ல ந��க வ�வா�களா?'' என பா�யரா�
ேக�டா�.
"அெத�லா� நா� பா�����ேற�'' என ெசா������ ேபான
பாலா�... பா�ேப ெச�� �ேத�ைய ச����� ேப�னா�.

"நா� இ�ேபா இ���ல ந�ல ெபா�ஷ�� இ��ேக�. இ�த�
சமய��� நா� த��ல ந��சா '�ேத��� இ���� மா��ெக�
இ�ைல'� �ர�சார� ப��வா�க. அ��ற� ம�ப� நா� இ�த
ெபா�ஸைன� ���க க�டமா���'' என� ெசா����டா�.

"�ேத� ம����டா�. அதனால 'இ�த' ந�ைகைய கதாநாய�யாக�
ேபாடலா�'' என த��� ��ன��� இ���� ஒ� கதாநாய�
ெபயைர� ெசா�ல... பா�யராஜு� ஓேக ெசா����டா�.

ம�நா�... ேகாப��ட� வ�த பாலா� "நா� ெர�ல� �ெரா��ஸ�.
எ���ட அவ எ�ப� இ�வள� ல�ச�க� ச�பள� ேவ���
��ச��லாம, ச�ேகாஜ��லாம ேக�கலா�? அவ��� ந�லா பாட�
க����ேற�'' என ஆேவச�ப�டா�.

"���க சா�. நாம ேவற ெபா�ண பா��கலா� சா�'' என பா�யரா�
சமாதான�ப���னா�.



"இ�ல... அவ இ�த அள��� எ���ட ேப��டா��� ேபா�...
அவைள�ட ெர�� �� ல�ச� �ட ச�பள� ெகா���
இ���ல��� �னா�� ேசஷா��ைய �� ப���� வ�ேற�.
அ�ப�தா� இ�த ந�ைக�� ��� வ��''

"யா� ேமலேயா இ��க ேகாப���காக நாம ஏ� ந�ட�பட��.
ேவ�டா� ���க. இ�கேய ஒ� ந�ைகைய ஓ.ேக. ப�ணலா�.
பா�ேபல��� ஆ����ைட ெகா��வ�தா ஃ�ைள�ல அவ�க
வ��ேபாவா�க. �டா� ேஹா�ட�லதா� த��வா�க. நாம ெகா���ற
சா�பா�ைட சா��ட�� மா�டா�க. இ�ப� �ைறய ெசல� வ�� சா�''
என பா�யரா� ெசா�ல... "அெத�லா� �ர��ைன வரா�.
ெக��ஹ��ல த����வா�க'' என பாலா�ேயா ��வாதமாக
இ��தா�. ‘

'ர�த��� ர�தேம’ பட��� ���� ெதாட�� வத�� ��ேப
��க�.

"டயலா� ைர�ட� ச��படல. அதனா� ��கேள எ����க''
பா�யரா�ட� ெசா����டா� பாலா�.
"ச�... எ�ப�� ேபால ���� �பா�ல ேபா� டயலா�
எ���கலா�'' என பா�யரா� ச�ம��தா�.

���� ெதாட��ய�. ைடர�ட� ேக.�ஜய��� உட�� ��யாம�
ப�����டா�. "அவ� ெர�கவ� ஆ� வர ைட� ஆ��. அதனா�
அவேராட ைபய� ��த�.ேக. �ஜயைன அ��ெட��டா வ������
��கேள ப����க'' எ�றா� பாலா�. ேவ� வ���லாம� அைத��
ஏ���ெகா�டா� பா�யரா�.

ெதா����ப கா��கைள �ைரவாக எ��க���ய ேகமராேமைன
ஒ�ப�த� ெச����தா�க�. ஆனா� அவ��� ஹா�� அ�டா�
வ����ட�. இதனா� ேவ� ேகமரா ேமைன� ேபா�டா� பாலா�.

'�ர��ைன�� ேமல �ர��ைனயா இ��ேக' என ஃ�� ப��ய
பா�யரா� மனைத ேத��� ெகா�� ����ைக நட��னா�.

��றாவ� நா�...

கதாநாய� �னா�� ேசஷா�� ெச�த தகரா�.
பாலா��� ��பா��! பா�யரா�� ��வாத�! ர���� பத�ட�!



'ர

ப�சாய���� வ�த ரஜின�!

�த��� ர�தேம' பட����� பல தைடகைள� தா�� நட��
வ�த�.

�த� இர�� நா�க� ��மா இ��த கதாநாய� �னா�� ேசஷா��,
��றா� நா� பட������ ேபா�.... “நா� ெக�� ஹ��ெல�லா�
த�க ��யா�. என�� அ� ச��படைல. �டா� ேஹா�ட�� ��
ேபா���தா�க'' என தகரா� ெச�தா�. இதனா� �டா� ேஹா�ட��
�� ேபா��� ெகா��தன�. அத��ற�... “நா� ெமா�தமா கா���
தர��யா�. ந��ல ெகா�ச� �ேர� ப�� �ேர� ப���தா�
த�ேவ�'' என� ெசா����டா�.

"அ�த ெபா�� கா��� �ஷய��� தகரா� ப���. அதனா�
அவ�க த�ற கா������ ஏ�தமா�� ��க அ�ெஜ�� ப��
���� நட���க'' என பா�யரா�ட� பாலா� ெசா�ல... அைத��
ஏ���ெகா�டா� பா�யரா�.

"ேகமரா�� ��� ஷா� எ��ப� ப��ெய�லா� என��� ெத�யா�.
ஒ� வய�, தானா எ���வ�� அ�வா �� ஆ���னா... இைத
எ���ற��� நா� எ���. அதனா� நா� டா�� ேபா�ஷ�
����ைக காைல�����, சாய�கால� அ�� ம�வைர���
நட����ேற�. அத����ற� ��� ஷா��கைள ��க எ����க�க''
என ேகமராேம�ட��, ைடர�ட� ேக.�ஜய�� மக� ��த�
ேக.�ஜய�ட�� ெசா����டா� பா�யரா�.



ேகமராேம� ��� எ�பதா� ��� ஷா��கைள எ��� ���க
�ன�� ேல� ஆன�. இதனா� ட�� கா��� ஆன�. ெசல�
���ெகா�ேட வ�த�. பா�யரா� த��ைடய ேவைலகைள ச�யாக
ெச��வ�தா�. ��� ஷா� �ஷய��� பா�யரா� ேதைவ��ைல
எ�றா�� "பா�யரா� இ��தா ேவைல ���ர� ����. அவ� இ��க
மா�ேட��றாேர'’ என பாலா��� வ��த�.

பட��� எ�லா ேவைலகைள�� பா�யரா� �� �ம��னா� பாலா�.
அைத ஏ���ெகா�ட பா�யரா�, ந��பத���ய ச�பள�ைத ம��ேம
ேப�னா�.



"பட�ேதாட ெத��� ைர�� ம��� ெகா�����க. ேவற எ���
ேவணா�'' என பா�யரா� ெசா����டா�. காரண�... அ�ேபா�
ெத����� பா�யரா� பட�க��� ந�ல ம�� இ��த�. இத��
பாலா��� ஒ���ெகா�டா�.

பட��� வசன கா��க��கான �ரா�ைக பாலா��ட���� வா��
ெத��� வசன�, பாட�கைள தயா� ெச��ெகா����தா� பா�யரா�.

"பட� ���ற��� நாைல�� மாத�களா��. அதனா� அ�ப�ேபா
நா� ேக��� பண�ைத ��க என�� கடனா ெகா��தா ேபா��.
ெத��� ைர�ைஸ ��ற�� நா� அ�த� கடைன �����
த���ேற�''’என� ெசா�� எ�� ல�ச �பாைய அ�வ�ேபா�
கடனாக வா��னா� பா�யரா�.

பட��� ஃப��� கா�� ெர� ப�� பாலா��ட� ெகா��தா�.
"ஃப��� கா�� பா�����க�னா  ���� அ����க. அ��
ெச�ஸா� அ�ெஜ�� ப�றமா�� கா��க� இ��தா அைத
�����ேய �����, ெச�ஸா��� அ��பலா�'' என பா�யரா�
ெசா��ய���னா�. ஆனா� ����ைட பாலா�
����ய��ப��ைல.  பா�யரா��� �ஷய� ����ேபான�.

"பட�ைத ��வ�� ����� ெகா��த �ற� ந�மள கழ��
����� அவ�கேள பட�ைத ���ப�ண ��ட��றா�கேள'’என
ஃ�� ப��யவ�... அைத�� ெப��த�ைமயாக �����டா�.

ஆனா�....

"பா�யரா� எ��ட� எ�� ல�ச� வா�����டா�. பா�� ச�பள�ைத
�ளா� ம��ல ெகா����ேடா�. ஆனா... எ�க���� ெத�யாமேல
பட�ைத ெத���� ��க பா�யரா� �ய�� ப�றா�'' என பாலா�
�கா� ெத���தா�.

"பா�யரா� ச�பள�ைத ��சா வா������ �ர��ைன
ப�றா��தாேன ��மா வ�டார��� �ைன�பா�க. நம���ய
ச�பளமான ெத��� ைர�ைஸ�� இ�ேபா தர ம���றா�கேள...
���... இ�த� பழ� �����'' எ�ப�ேபால ெநா��ேபானா�
பா�யரா�. ஆனா�� கடனாக வா��ய எ�� ல�ச�ைத ச�பள�
எ���, பா�� ச�பள�ைத க��� பணமாக வா���ெகா�டதாக��,



த� �� அபா�டமாக ெசா�ன ��ற�சா�ைட பா�யராஜா� தா�க
��ய��ைல.

ப�சாய�தான�. ஏ.�.எ�.சரவண�, ர�� ஆ�ேயா� "�ர��ைனைய
ேப�� ���கலா�'’ என ����டேபா� 'அெத�லா� நா�
பா�����ேற�' என பாலா� ெசா�� ��டா�.

ஃ��� ேச�ப�� பா�யரா� ேக�டேபா�, 'பாலா� எ���� க���பட
மா�டா�. இ�த� �ர��ைனைய ��க எ�ப� ப�ண���
�ைன����கேளா... அ�ப� ப���க�க' என ைக ������டன�.

ஃெப�� தைலவ� ேமாக�கா��ரா�ட� �கா� ெகா��தா� பா�யரா�.
ேப��வா��ைத�� அைழ�தேபா� பாலா� வர��ைல. இதனா�
பட��� இ���க�ட ேவைலகைள த��� ����ய� ஃெப��.
இதனா� பாலா� ேபா��� ெசா�ல... ேமாக� கா��ராைம அ���,
ைக� ெச�த� ேபா��. உடேன ஃெப�� ��ைர� அ���த�. ��மா
பட� ����க� ஒ��ெமா�தமாக ���த�ப�டன. பாலா��� வாகன�
�� க���� தா��ய�ட�, அவ��� ெசா�தமான ���
ெபா��கைள�� ேசத�ப���னா�க�. �ர��ைன ெரா�ப
ெப�தான��... ஏ�.எ�.சரவண��, ர���� பா�யரா�ட� வ��
ேப�னா�க�.

"சா�... நா� எ�த� �ர��ைன�� ப�ணல. "என�� ந�டமா����.
அதனா� ச�பள�ைத ����ெகா�'�னா நா� தாராளமா ����
ெகா����ேற�. 'பா�யராஜு�� ச�பளமா பட�ேதாட ெத���
ைர�ைஸ நா� த�வதா ெசா�ேன�. பா�யராஜு�� நா� எ��
ல�ச�பா� கடனா�தா� ெகா��ேத�'��ற உ�ைமைய பாலா�
ெசா���டா ேபா�� என��. எ� பட�கேளாட ெத��� ைர�� 25
ல�ச�பா��� ேபா��. அைத நா� மன���வமா ����
த���ேற�'' என அவ�க�ட� பா�யரா� ெசா��ய���னா�.

ஆனா� பாலா�ேயா "நா� ஒ��ைற ெசா�னைத மா���
ெசா�லமா�ேட�'' என� ெசா����டா�.

"கைலஞான� அ�ேண... எ�ைன எ�ன ேவணா�� �ம�சன�
ப�ணலா�. அைத ஏ����ேவ�. ஆனா... 'பா�யரா� ����
ப���டா�'��ற அவ�ெபயைர நா� எ�ப� ஏ���க ����?'' என
எ��ட� பா�யரா� �யாயமான த� மன உண��கைள ெசா�னா�.



பா�யரா�-பாலா� ேமாத� ேம�� ேம�� ��ரமைட�த �ைல��...

���� பா�யராைஜ ச����� ேப�னா� ர��.

"பாலா� �ஷய��� ��க ெகா�ச� கா��ரைமஸா ேபாக��''

"நா� எ�த த��� ப�ணைலேய. உ�ைமைய அவ� ஒ�����டா,
நா� என�� �ைட�க���ய 25 ல�ச �பாைய ���� ெகா��க
தயாரா�தாேன இ��ேக�. நா� ஏமா���கார�� அவ� ெசா�றைத
எ�ப� ஏ���க ����?''
"இ�ல�பா... ஏேதா ��க அ�ஜ��ப��� ேபா�க''

"அவ� ேமல த��... ஆனா ��க எ�ைன அ�ஜ��ப�� ேபாக�
ெசா���கேள?''

"இ�ைல�க... அவ� ��பா��ெய�லா� வ������ அைத�கா��
ேப�றா�. �ப�தமா எ��� நட��ட� �டாேத�தா� ெசா�ேற�''

"எ�ைன '��' பட���� ��ப�ண வ��ேபா��, இ�த� பட����
�� ப�ணவ�� ேபா�� ��பா� வ����தா�. இ�ேபா எ� ���
அ�ர� மற���டா�ேபால. ��க ேவ��னா அவ��� எ� ���
அ�ரைஸ ஞாபக�ப����க. எ�ன ர��... அவ� ��பா��
வ����கறைத எ���ட ெசா���� இ����க''

"இ�ல�ல... அவ� ��பா��ய கா�� ேப�னதால உ�க��ட
ெசா�ேன�'' என� ெசா�னா� ர��.

சக கைலஞ��� எ�த பா���� வ���ட��டா� எ��ற ர����
ந�ல மனைத ����ெகா�டா� பா�யரா�, ஆனா�� ‘த�ைன� ப��
அபா�டமாக ேப�யைத பாலா� ���ப� ெபறேவ���’எ�ப��
பா�யரா� உ��யாக இ��தா�.



இ��ைல��...

பட��� �����கைள ஃெப��ைய �� இ�ேக ேபாட��யா�
எ�பதா�... ேகரளா�� �����கைள� ேபா�� பட�ைத ���
ெச����டா� பாலா�.
"பா�யரா�� பட� பா��கலா��ற எ��பா���� வ�தா... பட��ல
அவ� மாயமா மைற���றாேர... அ��ற� யாைர� பா���ற�?'’என
பட���� �ம�சன� வ�த�.

பா�யரா�-பாலா� ச�ைட உ���ட காரண�களா� பட� ஓட��ைல.

அ��ற�தா� பா�யரா��� ஒ� உ�ைம ெத�ய வ�த�.

'ர�த��� ர�தேம' பட��� �ல�படமான '��ட� இ��யா' இ���
பட��� கைதைய� ேக�� �த�� ந��க ����யவ�
அ�தா�ப�ச�.

"உ�ைன� பா��க�தா� ர�க�க� வ�வா�க. � மாயமா மைற�ற
மா�� கா��க� இ��ேக? இ�த� பட��� � ந��சா... ர�க�க�
எ�ப� ர��பா�க?'’� ந�ப� ஒ�வ� ேக�டதா� அ�த� பட���



ந���� ஆைசைய ைக��டா� அ�தா�. அத��றேக அ��க��
ந��தா�.

"இ�த �ஷய� என�� ��னேம ெத�����தா நா� இ�த�
கைத�� ந�����க மா�ேடேன''’என எ��ட� ஃ�� ப��னா�
பா�யரா�.

பா�யரா�-பாலா�... ���மா பா�யராஜா� ஏ�ப�ட சமாதான�!



'ர

கச�� மைற�த�!

�த��� ர�தேம' பட�தா� பா�யரா����, பாலா���� இைடேய
உ�டான மன�கச��, பட� ெவ�யான �ற�� �ட ���தப�ேய

இ��த�. பா�யரா�� மைன� ���மா பா�யராஜா� இ�த� கச��
ஒ� ����� வ�த�.
"பாலா� சாேராட மக� எ�ைன எ�க பா��தா�� ந�லா ேப�றா�.
சாேராட ம�மக�� ந�லா ேப�றா�க. ‘����� வா�க'� அ��க�
��������ேட இ��கா�க. இ��� எ����க மன� கச��?'' என
���மா ேக�க...

"நாம எ�ன�மா ப�ற�? த�� ந�ம ேமல இ��ேய'' எ�றா�
பா�யரா�.’

"த�� ந�ம ப�க� இ�லதா�. பாலா� சா� வயதான ெப�ய ம�ஷ�.
அவ���ட நாம ெகா�ச� இற���ேபாற� த���ைலேய''

"அதா� எ�லா� ������ேச�மா. இ�ேபா நாம இற��� ேபா�
எ�ன ஆக�ேபா��?''
"பாலா� சா� டயா��� ���ைச ப��������கா�. �.எ�.ேமட�
(ெஜயல�தா) ேபா� பா����� வ����கா�க. அவேராட
கைட�க�ட��ல... நாம ஏ� மன�கச�ைப வ������ இ��க��?''

"ச��மா... நா� எ�ன ப�ண��� � �ைன��ற?''

"��க பைழய வ��த�கைள �ைன�காம, �ெர��� பா�காம,
அவைர� ேபா�� பா��கலாேம?''

'ச�... ெபா�டா�� இ�வள� �ர� ெசா���ேபா� ேக���கலா�'
என �ைன�தவ�, "நாம அவைர� பா��க� ேபானா... அவ� ம�யாைத
����� ேப�வாரா?'' என ேக�டா�.



"அெத�லா� உ�ய ம�யாைத �ைட���'' என ���மா ெசா�ல..
பா�யராஜு� ச�ம��தா�.
அத�ப� பா�யராஜு� ���மா��, பாலா��� ������ ெச��
அவைர� ச���� அவ�ைடய கா�� ���� ஆ� வா��னா�க�.

"பழைசெய�லா� மற���ேட� பா�யரா�. ��க எ�ைன� பா��க
வ�ற� ெத��ச�� நா� ெரா�ப ச�ேதாஷ�ப�ேட�'' என பாலா�
ெசா�ல...

"ஏேதா... நட�த� நட��ேபா��'' என பா�யராஜு� ெசா�ல... பாலா�
இ���� ெகா��க, அ�த� கச�� மைற�த�.

எ�.�.ஆ�., எ�.ஆ�.ராதா ேமாதைல �டவா ஒ�� கைல�ல��
நட�����. ஆனா� அவ�கேள �ற� சமாதானமா�, ந�ல �ைற��
பழ�னா�க�.

த�� பா�யரா�� கைல�பயண��� நா�� பல ஆ��க� இைண��
பய��தவ�. ந�ப� பாலா�ைய�� என�� 1960-க����ேத
ெத���. இ�வ���� 'ர�த��� ர�தேம' பட� ச�ப�தமாக ஏ�ப�ட
ச�பவ�கைள, �ட���� பா��தவ�. 'இ�ப� ஆ�������ேக' என
மனேவதைனைய�� அ�ப��தவ� நா�.



இ�றள���ட ��மா வ�டார�க�� பா�யரா� -பாலா� ேமாத�
���� ெச�வ�� கைதகளாக ேப�� ெகா�����றா�க�.
அதனா�தா�... உ�ைம எ�ன எ� பைத நா� �லாவா�யாக
வாசக�க�ட� ப���� ெகா�ேட�.

பா�யரா�ட� நா� க���ெகா�ட� எ�ன?

அவ� பா� எ�ன எ�பைத அவ�டேம க��� ெகா��, அவ����
த��த மா�� ��க� ெசா�ேவ�.

'ஒ� ஊ�ல ஒ� ராஜ�மா�' பட��� பா�யரா�� கதா பா��ர� ஒ�
அ�பா�. அவ� எ�ேக ேவைல��� ேபானா�� ‘ைப��ய�கார�
ப�ட�தா� �ைட���. இதனா� அவ� மன� ேசா���ேபா��
ேநர�க�� 'க�ணா... � கவைல�படாதடா. உ� ஜாதக��ல
ராஜேயாக� இ���. உ�ைன ஒ� ராஜ�மா� காத���, உன��
மைன�யா வ�வா' என� ெசா�� ேபரைன உ�சாக�ப���வா�
பா��.
இ�ப�� ேபா��ெகா������ ேநர���... ஊ���� ஒ�
அர�மைன ப�களா�� அவ��� ேவைல �ைட��ற�. பா���ட�
அ�ேக ெச�� த�� ேவைல ெச��றா�. அர�மைன ப�களா��
��வாக� எ�ப� நட��ற� எ�பைத� ெத���ெகா�ள �����
ராஜ�மா� (�னா) அ���ள ஒ� ஊ�ய�ட� 'நா� ராஜ�மா� எ�ப�
யா���� ெத�ய��டா�' என� ெசா����� ேவைல�கா�
ேவஷ��� ப�களா��� வ�வா�. அவ� ராஜ�மா� எ�ப�
ெத�யாம� 'எ� ஜாதக�ப� ஒ� ராஜ�மா�தா� என�� மைன�யா
வ�வா'’என அ�த அ�பா� அ��க� ெசா��வா�. இைத ராஜ�மா�
ர��பா�. ஒ� க�ட��� அவ� �� ராஜ�மா��� காத� வ�����.
இ�தா� கைத.

இ�� �ர��� காைளைய அட��� கா�� ஒ�� உ��.

ஊ�� ைமதான��� ஒ�வ� �ர��� காைளைய அ�������
‘இ�த� காைளைய அட��பவ��� ெவ�� ேகா�ைப ப��' என
அ���பா�. ஆனா� யாரா�� அ�த� காைளைய அட�க ��யா�.

அ�ேபா�... அ�த அ�பா�, ���ச�ட� அ�த ைமதான����
ேபாவ� கா�ட�ப��. ‘க�’ ப��னா... பா���ட� ெவ���
ேகா�ைபைய ��� 'பா��... யாரா�� அட�க��யாத காைளைய நா�
அட���ேட�. அ��� இ�த ேகா�ைப ப�சாக த�தா�க' எ�பா�.



"ஏ�டா... க�ணா... � எ�ப�டா அ�த �ர��� காைளய
அட��ேன?'’ என �ய��ட� ேக�பா� பா��.

"அ� ஒ��� ெப�ய கா�ய��ைல பா��. ெகா�ெகா�� இ��த
ஒ� ப�மாைட இ�������� ேபா� �ர���காைள ��னா�
����ேன�. அ�ப�ேய ம��ேபா�� அட����� காைள'’ எ�பா�.

"அதான பா�ேத�. இ�த மா�� ���ெய�லா� ஒன���தா�டா
வ��'’ எ�பா� பா��.

அ�வ����லாத ட����� ������ எ�ப� பா�யரா��
�ைட�. அைத ெசா��� கா��வ� ேபா� பா���� வசன�
இ����.
"இ�கதா� எ�ைன எ�லா�� த�பா �ைன� ���க. அ�த� ப�மா�
ேபா�ட க��தா� அ�த �ர���காைள. தா��பாச��ல அட�����
பா��'’ என பா�யரா�� வசன� அைம�த�.

�ேய�ட�க�ெல�லா� இ�த கா���� ெப��த ���பைல ஏ�ப��
அட�க ெவ�ேநரமா�ய�.

இ�த... ப�ைவ ைவ�� காைளைய அட��� கா�� ம��� கைத
�வாத��� நா� ெசா�ன�.

இேதேபால 'ப�� ப��தா�’ பட���� காைள மா�ைட ைவ��
ெச���ெம��டாக ஒ� ��� ெசா�ேன�.

அவ��� ஐ�� வய� இ����ேபா�... ��வனான த� மாம��
மக� �� பாச� ைவ����பா�. ஒ�நா� அ�த� ��வ� காணாம�
ேபா���வா�. இ�ேபா� ப�வ ம�ைகயா���ட அவ�, த� மாம�
மகைனேய �ைன�� காத��, கன�மாக வா���ெகா����பா�.
மாம� மகேனா ரா�வ��� இ��பா�. சக �ரனான பா�யராஜு�
அவ�� ேதா�ற��� ��ட�த�ட ஒேர மா�� இ�� பா�க�. இதனா�
இ�வ�� ெந���ய ந�ப�களா� ��வா�க�. ப�� ப�� அ��க�
பா�யரா�ட� அவ� ெசா�வா�. ஒ�நா� எ�� நா��டனான
��த��� காய�ப�� உ���� ேபாரா�� அவ� "ந�பா... நா�
சாக�ேபாேற�. நா� ெச�த� ெத��சா ப��� உ�ைர ����வா.
அதனா� � எ�ைன�ேபா� மா� �ராம����� ெச�� ப�ைன
க�யாண� ெச��ெகா�� வாழ��. அ�பதா� எ� ஆ�மா
சா��யைட��'’ என� ெசா����� இற����வா�.



பா�யரா� �ராம���� வ�� ப���� மாம� மகனாகேவ
மா���வா�. ப��� ச�ேதாஷ��� தைலகா� ��யாம�
��யா���வா�. பா�யரா��ேகா ப��ைவ �����ேபா��.
இ����� 'நா� உ� மாம� மக� இ�ைல' எ��ற உ�ைமைய
ெசா���ட �ைன�பா�. அத�கான ச�த��ப� அைமயா�.
ெசா�வத�� தயாரானா�� அ� த���ேபா��. ஒ�நா� "மாமா �
எ� ெபயைர உ� ெந��� ப�ைச ����ேகா'’எ�பா�. ‘ம��பா�.
ஆனா� �டா���யாக ‘எ� ேப� உ� ெந��ல இ���றைத�
பா��தா... ‘இ� ப����� ெசா�த�� ம�தவ�க �ல��
ேபாவா�க'’ என� ெசா�� ப�ைச �����வா�. இ�வ����
��மண ஏ�பா� நட��� ேநர���... இற��ேபான �ர�� உற�...
இ�த� �ராம��� இ��பைத அ���, இற�தத� அைடயாளமாக அ�த
�ர�� உைடகைள அ��� ைவ�பா�க� அ�கா�க�.

பா�யரா� த� மாம� மக��ைல என� ெத��த��, 'எ� மாம��காக
��ைமயா வ����த எ� உ�ள�ைத மா�ப�����ேய மாபா�' என
��� அ�வா� ப��. '� இ�த ஊைர��ேட ேபா��' என ெப��
ப��ைககைள ெவ�ேய ��வா�. ஆனா� பா�யரா�, ப����
����� எ�� ���� த����வா�.

ஒ�க�ட���... "எ� உ�ைர வா�����தா� ஊைர ����
ேபா�யா?'’ என ஆேவசமாக ேக�பா�. அ�ேபா� ஒ� காைள
மா�ைட�கா�� "அ�த மா�ேடாட ெதாைட�� �லா�த வ��� ��
வ����கா�கேள ஏ�? அ� ேகா����� ெசா�தமான��
ம�தவ�க��� ெத���க�தா�. அேதேபால ‘உன�� ம���தா�
நா� ெசா�த�� ெசா�� எ� ெந��ல உ�ேபைர ப�ைச �����ேய'
என ெந�ைச� கா��வா� பா�யரா�. ப�� அ�ப�ேய அ������
உைற����டா�.

ப��வாக ந�����த ேரா�� ப�� �ல �ஷய�கைள நா�
ெசா��ேய ஆகேவ���.
ேதவ�� ஆ� ெப�ற ேரா��!



ேரா

தி���� �ர�கி�
மன�தாப�மான�!

���� அ�ேபா� ப�� வய� இ����. அவள� த�ைத
எ��ட� அைழ�� வ�தா�.

"கைலஞான� சா�... ��க மன� வ�சா ����. எ�ப�யாவ� ேதவ�
ஃ����� ெசா�� எ� மக��� ேவஷ� வா��� தரேவ���''
எ�றா�.

��� ேரா�� �க��� ஒ� கைலய�ச� இ��ப� ெத��த�.

"இ�ேபா ஏதாவ� ந���� கா�ட ���மா பா�பா?'' என� ேக�ேட�.

நா� ேக�ட உடேன... 'க�ட ெபா�ம�' பட��� அ�ண� �வா�
ேப�� வசன�ைத ப�டா� ெவ��ப� ேபா� ����டாம� ேப��
கா��னா�.
"மகேள...'' என ேரா��ைய ��த���, ேதவ�ட� அைழ���
ெச�ேற�.

ேதவ� ���� அேத வசன�ைத ப�டா�  ேபால ���� த��னா�.

"அட எ�ன�பா, இ�த� �ழ�ைத �ேத� மா��ேய இ���'' என
�ய�� ஆ��வ��த ேதவ� அ�ேபா�, தா� எ����ெகா����த
பட��� ஒ� ேவஷ� ெகா��� ��டா�.

அ���த� ேரா����, அவ�� த�ைத�� எ��ட� ேபர��
ெகா�� பழ�வ�தன�.



நாளைட�� கதாநாய�யாக உ�ெவ��தா� ேரா��.

பல ஆ��க���� �ற� 'ப�� ப��தா�' பட���
கதாநாய�யாக... ந����னா�� ந���... உ�க��� ந���, எ�க���
ந����ைல... அைத�� தா�� எ�ேகேய ேபா���டா� எ�
அ�பான ��ள ேரா��.

இ�த� பட���காக நா� ெசா�ன காைளமா� ெச���ெம�� ��
ந�றாகேவ ஒ��-அ�� ஆ�ய�.

இ�ேபால நா� ப�யா��ய ஒ�ெவா� பட���� ��தா��பாக ஒ�
கா�� இ����. அ�... அ�த ��க� என��� த�த கைதய��.

'இ� ந�ம ஆ�' பட��� பா�யரா� ப��ெகா�ைம தா�காம�,
��� அ��� அ�ய� ேவஷ� ேபா���ெகா�� �ற
அ�ய�க�ட� கணப� ேஹாம� நட�த� ேபாவா�. கதாநாய�
ேஷாபனா�� த�ைத ேசாைமயாஜு�, கணப� ேஹாம�
ெச�ய�ேபாைக�� க�ப� �ைல �� பைழய �மாைல �ட�பைத�
பா���, அைத கா�� �� படாதவா� �ைர �� ����
ேபாட�ெசா��வா�. ேஷாபனா�� அ�த மாைலைய ��� ���ேபா�...
அ� �ைரைய� தா��� ேபா� ெத��� வ��ெகா������
பா�யரா�� க���� ���.



பா�யரா� பரவச��ட� வான�ைத� பா��பா�. அ�ேபா� ஒ� ப���
வ�ட���.

"ஆஹா... ைவ��ட��� இ��� பகவா� இ�த மாைலைய
ேபா����கா�'' எ�பா�.

உடேன ஒ� அ�ய�... "அ���... ைவ��ட��ல இ��� ேபாடல.
அேதா பா�... ைவேத� ேபா�ட மாைல'' என� ெசா�� ேஷாபனாைவ
ைக கா��வா�.

பா�யரா� ேஷாபனாைவ� பா��க... இ�வ�� மா� மா�� பா��க...
க�க�� காத� த�சன� ஆர�பமா��.
'இ� ந�ம ஆ�' பட� பா��த பார�ராஜா என�� ேபா� ெச�தா�.

"ேயா� ச�டாளா... மாைலைய ���� ேபா�ற �� யா�
ப��ன�?''

"நா�தா�. எ��� ேக����க ேதவேர?''

"��ப� ��யா. இ�த மா�� ஒ� �� என��� �ைட�சா...
�ேலாேமாஷ�ல அ�த �ைன ����� ����� ேபா��
���பட�ைத�� ஓ���ேவ�'' எ�றா�.

பா�யரா��� ��ேப நா� ��மா� ெதா��� இ��தவ�
எ�றா��... பா�யராஜுட� ெதா�� ெச���ேபா� ஒ� �� உ�ேவக�
�ற���. கைதைய எ�ப� அைம�க��, �ைர�கைதைய எ�ப�
அைம�க�� எ�ப�� �க�ேத��தவ� த�� பா�யரா�. நா� ஏேதா
என��� ெத��தைத� ெசா��ேவ�. ெகா��வ��, த��வ��
ேகாைவ ராஜா�� ��தேம.

'ஆ���கார அலேம�' பா��� �ர�ைக ைவ�� ஒ� கைத தயா�
ெச�� தயா��பாள� உட�ைத மணாள�ட� ெசா�ேன�.
ஒ� �ர�� �ன�� ெத�ைனஓைல� �ைட�� �ைறய �ள�
இைலகைள� ப���� ெகா��வ�� ஒ� ெப��ட� ெகா����.
அைத� ெப���ெகா�� அவ� இர�� �பா� ெகா��பா�.
பண�ைத வா���ெகா�� ஆ�சேநய� ச������ ெச��
தைலைவ�� வண�����, ஒ� ெப���கைட�� பண�ைத�
ெகா����. அ�த கைட�கார� ஒ� ேப�ப�� ��கைள� ����
ெகா��பா�. அைத வா��� ெகா�ட �ர��, அ����� ெச��, ஒ�



மர��� உ���� ஏ� ���, ���க�ைட �� எ���. அ� ெஜ���
கா�ப������ ேபா� ���. அ�த ���க�ைட ஒ� ைக�
எ����ெகா��, "ராமா... நாைள�� நா� ��தைலயா�ேற�. �
வ���'' எ�பா�. அவ�தா� அ�த �ர��� �தலா�.

ம�நா� �ைற வாச�� அவைன கா����� வரேவ��� �ர��.

"ராமா... இ� நா� க�சா ���� ெதா�� ெச�யமா�ேட�.
அதனாலதா� மா�����ேட�. இ�ேம... நாம ���� ெதா��
ெச�யலா�. யாரா�� க�����க ��யாதப� க��தமா ெச�ேவா�.
எ�ப��னா... உன�� ஒ� ைப ெர�ப��� த�ேற�. அ�� மய�க�
ெபா�, க�ள�சா�� ���ற��� ேதைவயான எ�லா� இ����.
இைத எ�ப� பய�ப��� ���ற���� உன�� நா� �ெர���
த�ேற�. � ��க�� ெவ��ேல�ட� வ�யாேவா, �ைக����
வ�யாேவா ������ ���� ேபா� மய�க� ெபா�ைய ����.
அவ�க மய��ன��, நைககைள� ������� வர��. ���தா?''
எ�பா�.

�ர��� ����ெகா�� �����.
இர��... ��மா பா������ ஒ� த�ப� ����� வ��ேபா� நைக
���� ேப��ெகா�ேட வ�வா�க�.

'ம�கள�... ஒ�ேனாட �� ெந�ல� பளபள� ���ேத...
���ெக�டா?’� ப�க�� ����கா� ேக���டா'' எ�பா�.

"அ� ஒ��ன� த�க�. உன�ெக�ன அ�ல ச�ேதக�?'' என கணவ�
ேக�பா�.

"எ���� ��க நைக வா��ன கைட�� எ�ைன ������ ேபா�க.
ெச� ப��ரலா�'' எ�பா�.

"காைலல �த� ேவைலயா ����ேபாேற�'' எ�பா� கணவ�.

இ�த உைரயாடைல ஒ���ேக�ட �ர���, �ர�கா�� �� ���ெக�
�ர�கைள� ேபால ஒ�வ��ெகா�வ� ைககளா� அ����ெகா�வா�க�.
அ�� ந� ரா�����... ேஜ�� பா�� �ைட�� �ர�� �ெர�
ப���ெகா�� �ைக���� வ�யாக க�� �ல� அ�த
������ இற���. மய�க� ெபா� �� த�ப� மய��ய��...



அவ� க�ணா� ��� கழ�� ைவ�த ெந�லைஸ ���� ெகா��
ேபா����.

���தா�... �ேட ெர��ப��.

"���ன கத� ���ன மா�� இ���. அ� ���ெக� ெந�ல�.
அ�னால ��கதா� அைத ஒ��� வ�����க'' என கணவ�ட�
தகரா� ெச�����, தா� ����� �ள����வா�.

இ�ெனா�நா�... ஒ� பண�கார �ழ�ைத �ளமான த�க� ச���
அ��� ேவைல�கா��ட� இ����. இைத� பா��� �ர���,
�ர�கா���� ��ட��வா�க�.
இர�� �ழ�ைதைய த�ேய ப��க ைவ�����, கணவ��,
மைன��� ெப��� ����ெகா�� ��பா�க�. ெவ��ேல�ட�
வ�யாக உ�ேள ���த �ர��, �ழ�ைத�� ச���ைய ��ட
�ைன��ேபா�, �ர��� ேராம� ப�� �ழ�ைத அ��. ெப�ேறா�
எ��த�� �ர�� க����� அ��� ஒ���ெகா���. �ழ�ைத��
அ�ைகைய ������� ம�ப� ��க� ேபா���வா�க�. �ர��
���சா��தனமாக அ�ேக இ���� பா� ���ைய எ���
�ழ�ைத�� வா�� ைவ����� ச���ைய� ����ெகா��
ேபா��.

ச�������� ���� ேபா��� �கா� ெச�ய�ப��, ேபா�� வ��
�சா����. கத� ���ேய இ���. ெவ�யா�க� வர வா����ைல.
�றெக�ப� ���� நட�த�? என ��யாம� ேபா�� �ழ���ேபா��.

இ�ப� �ர�� �ல� ���ய நைககைள ���, ப�களா க��
வச��ட� வா�வா� �ர�கா��. �ர����� த�ேய ஏ.�.
வச��ட� �� த�� த�க ைவ�பா�.

இ��ைல��...

ஒ� ஏைழ�ெப� ��மண���காக அவ�� அ�பா அ�க�ப�க���
கட� வா�� நைக ெச�� ைவ����பா�. அ�த நைககைள �ர��
������. இதனா� கட� ெகா��தவ�க� ������த ெகா�சந�ச
சாமா�கைள�� எ����ெகா�� ேபா��ட... அ������ ெந��வ�
ஏ�ப�� அ�த� ெப��� த�ைத இற����வா�.

நைக ���யவைன ஊ�ம�க� ச��பைத��, அ�பாைவ ப�ெகா��த
அ�த�ெப� கத� அ�வைத�� �ர�� பா����. 'த�னா� ஒ�



���ப� நாசமா� ��டேத' என மன� வ���ய �ர��, ஆ�சேநய�
ேகா����� ெச�� அ�� க������. �� �� ெச�ற �ர��...
'நா� ���ய நைககைள உ�யவ�க�ட� ெகா�����ேவா�' என
ஜாைடயாக� ெசா�வ�ட� "இ� ��டமா�ேட�'’என ெவ�கடாஜலப�
பட��� �� ச��ய� ெச�வ�ட�... '� ���தா��டா� உ�ைன�
ெகா����ேவ�' என �ர�கா��ைய எ�ச����. ஆ��ரமான
�ர�கா�� ��பா��யா� �ட வ�வா�. அ����� த��ய �ர��...
அ�த ஏைழ� ெப��ட� அைட�கலமா�... அவைள வாழைவ�க
ெத�� ெத�வாக டா�� ஆ� ச�பா��� அவ�ட� ெகா����.
ஆனா� இ�த �ர�கா�தா� நம� ���ப� ���ைல�த� எ�ப�
அவ���� ெத�யா�.

�ைளமா��� �ர�கா��ைய கா���ெகா��� ெஜ���� அ����
�ர��.

கதாநாய� ச�தா�� ேசைலைய இ��� வ�� ெச�த ம�த� �ர��.



�

சின�மா ைப�திய�!

ர�ைக ைவ�� நா� ெசா�ன கைத �����ேபானதா� உட�ைத
மணாள��, ��கார�� இைண�� படமாக� தயா��க

��வ�தா�க�. உட�ைதமணாள��� ஒ� ஆைச வ�த�. அைத
�ப�த ஆைச எ��தா� ெசா�ல ேவ���.
க�க�தா�� ஒ� ச��க� க�ெப��� ஒ� ெப�ய ��ப�� �ர��
த� ேச�ைடகளா� ர�க�கைள கவ�����த�. ச��க� ெப�க� ட�
காத� �ைலக� ெச�� �ய� பா�வ� அ�த ��ப���� �ெபஷ�.
ஒ��ைற ச��க�� ��ப���� ேச�ைடைய ர��த
உட�ைதமணாள�... அ�த �ர�ைக இ�த� பட��� ந��க
ைவ�பத�காக வாடைக��� ேப� ெகா��வ����டா�.

'�ேத�' எ�ற ெபய�� பட����� �வ��ய�. ச�தா கதாநாய�யாக
ந��தா�.

கைத�ப� �ைக���� வ�ேய �ர�� ெச�� ����. அத�� நா�
கைத�� எ��ய� ேபா�ற ��ய �ர�ைகேய ந��க ைவ����க
ேவ���. ஆனா� ம�த��ர�ைக ெகா�� வ�ததா� �வரா�யமான
அ�த ����� கா��கைள கைத�ப� எ��க ��ய��ைல.

'த�னா�தாேன ச�தா��� இ�வள� க�ட��' என �� ப���
�ர��, ச�தா�ட� ெரா�ப �ேநக��ட� இ����. இ�த
உ�ேரா�டமான கா��கைள�� எ��க ��ய��ைல.



காரண�... ச��க�� ெப�க�ட� ���ஷ� ப��
பழ�க�ப��த�ப�ட அ�த ��ப��, ச�தாைவ� பா��த�� ஓ�வ��
ேசைலைய� ���� இ��� �������ற�. இதனா� அ����யான
பட���... ச�தா�ட� �ஷய�ைத� ெசா�னா� இ�த ��ப��ேயா�
ந��க ம�����வா� எ�பதா�, அவ�ட� ெசா�லாமேல, ச�தா
-�ர�� கா��ேனஷ� கா��கைள த��த�யாக எ��� ேம��
ப��னா�க�.
இதனா� கைத�� இ��த �வ�, பட��� இ�ைல. பட� ெவ�யா�
ேதா��ைய� ச���த�.

�றெகா� சமய�...



இ�த� பட�ைத� பா��த தயா��பாள� ேஜ.�.��மா� கத� எ�ைன�
ச���தா�. " '�ேத�' பட� அ�ைமயான கைத. அைத நா� ம�ப�
எ���ேற�'’ என� ெசா��, எ��ட� கைத உ�ைமைய வா��னா�.
ஆ�.��த�ராஜ� இய�க��� 'சா� ெசா�னா ச�தா�' எ�ற ெபய��
பட� எ��க�ப�ட�. ��த�ராஜ� நா��கவா�. அதனா� �ர�����,
ஆ�சேநய���மான ப��மயமான கா�� கைளெய�லா�
�ைர�கைத����� �����டா�. இதனா� இ�த�பட�� ஓட��ைல.
ஆனா� �ராம��ற�க�� ஓரள� ஓ�யதாக தயா��பாள�
��மா�கத� ெசா�னா�.

நா� �த��த�� ர��கா��ைத �ேராவா�� 'ைபர�’ பட�ைத
எ��க ��ட��டேபாேத... �ைஜ�ட ேபா�வத�� ��ேப 'ைபர�'
பட���  நா�� ஏ�யா�கைள ���� ெகா��தா� உட�ைதமணாள�.
அ� என�� அ�� ேப�த�யாக இ��த�. (இ� ப�� ஏ�கனேவ
நா� ��வாக� ெசா������ேற�) அ�தந�� உண�ேவா�தா�
ஆ�ர� �பா� ம��� ெப���ெகா�� �ர��� கைதைய அவ���
ெகா��ேத�. அவ� ���ப��� தைல�ட ேவ�டா� எ��தா�
��ப��ைய ைவ�� அவ� படமா��யேபா� நா� ெமௗனமாக
இ�����ேட�. அ���... ஆ�.��த�ராஜ� ெப�ய ெவ���
பட�க�� ைடர�ட� எ�பதா� கைதைய அவ� இ�ட�ேபால
மா���ெகா�ள �����ேட�. தயா��பாள�கேளா... இய��ந�கேளா...
பட� ெவ��ெபற ேவ��� எ��தா� எ��பா�க�. ேதா���பட�
தரேவ��� என எ��கமா�டா�க� எ�பைத நா� அ�ேவ�.
அதனா� என� ந�ல கைத ெவ�� ெபறாம� ேபான�� நா� யா�
��� ��ற� �ம�த ���ப��ைல. நா� ம��� எ�ன ெவ���
படமாகவா எ��ேத�. ேதா��� பட�� த�தவ�தாேன. ��க�கைள
ைவ�� பட� எ��ப� எ�ப� த�� கைல. அ�� ��ன�ப
ேதவைர�ேபா�, ��டலா�சா�யாேபா�, இராம.நாராயண� ேபா�
ெப�ய அள�� ெவ�� க�டவ�க��ைல.

இ�ேபா� அ�த� கைதைய ப�� ��கலாக ேம�� ெம�ேக��
ைவ�����ேற�. ேவ� ெமா��� இ�த� கைதைய படமா�க
��ட����ேள�.

�ல சமய� உ�ைம எ�ப� க�பைன��� எ�டாத ச�பவ�க�ட�
இ����.



நா� எ�தைனேயா உ�ைமகைள ேந�� பா����� �ேற�. ஆனா�...
எ�ைன ெரா�பேவ உ��� எ��த உ�ைம.... டா�ட� ராஜேகாபா��
வா��ைகதா�.

எ�.�.�.எ�. ப��தவ� டா�ட� ராஜேகாபா�. அவ�� மைன�
காய�� ேஹா�ேயாப� ைவ��ய� ப��தவ�. இ�த த�ப��� மக�
ம��ளா அ�ேபா� க����� ப���வ�தா�.

��வய� �தேல டா�ட��� ��மா�� சா��க ேவ��� எ��ற
�ராத ���ப�. அ��� எ�.எ�.��வநாத� ேபா� இைசயைம��,
அவைர�ேபா� பாடேவ��� எ�ப� டா�ட�� வா��ைக
ல��யமாகேவ இ��த�. இத�காக �ைற�ப� ச��த��
க���ெகா�டா�. த� ���� �வ�� �.�.��வா�, �.��லா,
எ�.எ�.�., எ�.எ�. ���ல���, ைடர�ட� �த�, ந�க� ���ராம�
ேபா�ேறா�� �ைக�பட�கைள மா��ைவ�����, 'இவ�கைள�
ேபா� நா�� ��மா�� ெப�ய ஆளாக வ�ேவ�’ என�
ெசா��வ�தா�. டா�ட�� ��மா ஆைசைய� ெத��� ெகா�ட
�லரா� த� ச�பா��ய�ைத டா�ட� இழ��� வ�தா�.

'கணவ�� ��மா ைப��ய�ைத அ�வள� ���ர� �ண�ப��த
��யா�’ என, தா� ப��த ேஹா�ேயாப� ப��ைப ைவ�� ஒ�
����ைக ஆர���தா� காய��. டா�ட��, மைன��� ����
ெவ��கரமாக இய�க ஆேலாசைனகைள� ெசா�� வ�தா�.
இ��ைல�� டா�ட�ட� ப����ட��� ஒ�றாக� ப��த,
ேகா��வரரான ர�நா�, டா�டைர� பா��க வ�தா�. ம�����ட� த�
மைன�, மகைள ர�நா���� அ��க� ப���ைவ�தா� டா�ட�.

"எ�னடா ராஜேகாபா�... �� ���க ��மா� கார�க��
ேபா�ேடாவ மா�� வ����க?'' என ர�நா� ேக�டா�.

"அவ�க�லா� எ�ேனாட மான�க ��. நா� ஏகைலவ� மா��.
அவ�கைள வண����� பா��� ப����� ெச�ேற�,
இைசயைம��� பழ�ேற�. நா� எ�ப��� ெசா�தமாக ஒ� பட�
தயா��தாவ� நா� �ைன�தைத சா��ேத ��ேவ�'' என டா�ட�
ெசா�னா�.

"இவ� இ�ப� ��மா� ைப��யமா இ���றதாலதா� நா� ��னதா
ஒ� ���� நட��ேற�'' என காய�� ெசா�னா�.



"ஏ�டா... இ�ப� ெபா���கைட மா�� ���� நட�� எ�ேபா
ச�பா���ற�? ஒ�ன மா�� டா�ட� க�லா� ெப�ய ெப�ய
ஹா��ட� க�� ல�ச� ல�சமா ச�பா���ற� உன�� ��யைலயா?''
என ர�நா� ேக�க...

"என�� ��யாமலா இ���. ஹா��ட� க�ட��னா ேப��ல ேலா�
வா�க��. அ��ற� வ���� �த�மா வா��ைக �ரா க�����ேட
இ��க��. இ�ப� கடைன அைட��ற��ேக எ� வா��ைக
ேபா���னா... எ�ேனாட ��மா ல��ய� எ�னா�ற�?''

"� ேப��ல ேலா� வா�கேவ�டா�. நா� வ��ேய இ�லாம ப��
ல�ச �பா� த�ேற�. அசைல உன�� ேதா��ப��ேபா�
�����ெகா� ேபா��. இ��காக � எ�த ஒ� ேப�ப���
ைகெய�����ட ேபாட ேவணா�டா. பண�ைத வ������ நா�
எ�ன ப�ண� ேபாேற�? ந� ஒ� க�ைட �ர�ம�சா�.இ�ேபாைத��
என�� இ��க ஒேர உற� �தா�''’எ�� ர�நா� ெசா�ல...

டா�ட�� மைன����, மக���� எ�ைல இ�லா ம����.
"அ���... ��கதா� எ� டா�ைய ச�ம��க வ�� ஹா��ட� க�ட
ஏ�பா� ெச�ய��'' எ�றா� ம��ளா.

"��க எ�க ேமல வ����க ந���ைக �� ேபாகாதப�... உ�க
பண���கான ���ெபா��ைப�� நா� கவனமா பா�����ேற�.
ஹா��ட��கான ேவைலைய உடேன ெச��க'' என காய��
ெசா�னா�.

�ைடெப��� ெச�ற ர�நா� ெவ� �ைர�ேலேய ஒ� பைழய
ம���வமைனைய வா��, ��த� வச�க�ட� அைத� ������...
"காய�� ம���வமைன' என ெபய� ைவ��, �ற�� ைவ�தா�
ர�நா�.

டா�ட�� உத��ட� அவ�� மைன� காய�� க�� உைழ�பா�
ம���வமைனைய ெவ��கரமாக நட�� வ�தா�. நா� கைத எ��ய
�ல பட�கைள இய��வ� என� ந�ப� ம�ைர ��மாற�. (பல
ெவ��� பட�கைள� த�த இவைர�ப�� நா� ஏ�கனேவ ��வாக
ெசா������ேற�)

ஒ�நா�... டா�ட� ராஜேகாபா�ட� எ�ைன அைழ��� ெச�றா�
ம�ைர ��மாற�.



டா�ட� என�� ெந���ய ந�பராக ஆவா� எ�ேறா... அவ��
வா��ைக�� �� ���� �ரளய� நட��� எ�ேறா நா�
�ைன�ேதனா? அவ�தா� �ைன�தாரா?



'�

ந�பா... எ�ைன�  ெகா�� வ��!

�மா�� ெஜ��க ேவ���... ���பாக இைச��ைற��
ெஜ��க ேவ���...' என சதா ��மா ��தைன�ட� இ��த

டா�ட� ராஜேகாபா�ட� ைடர�ட� ம�ைர ��மாற� எ�ைன
அைழ��� ெச�றா�.
"டா�ட�... நா� ஏ�கனேவ ெசா�����ேதேன... கைலஞான�. அ�
இவ�தா�. ந�ல கைத �ைட�சா பட� ப�ணலா��
ெசா������க�ல. இவ���ட �ைறய ல� �ேடா� இ���'' எ�றா�.

'��ட� கைலஞான�. ல�’ �ேடா��னா எ�ப�? ��க அ�பவ�ப��
எ��ன கைதயா? இ�ைல க�பைனயா?''

"ெர��ேம ேச���தா� எ����ேக� டா�ட�'' எ�ேற�.

டா�ட� ������டா�.
"��ட� கைலஞான�... என�� �த� கைதக�னா ெரா�ப� �����.
அவ� எ��த 'ெந��� ஓ� ஆலய�’, 'க�யாண� ப��' பட�கைள
பலதடைவ பா����� ேக�. அ�த� பட�க�ல வ�ற பாட�கைள�
ேபால இைசயைம��� பாடேவ��� எ�ப� எ�ேனாட ஆைச'' என�
ெசா�னவ�... '�ைன�பெத�லா� நட����டா� ெத�வ� ஏ���ைல.
நட�தைதேய �ைன����தா� அைம� எ����ைல' என ராகமாக
பா�யப� பாட�� ேப� ர��� ����ைக�� வாயாேலேய
வா���� கா��னா�.

'வா��ைக மற�த� ஏேனா' என அ��த பாடைல�� பா�� கா��னா�.



நா�� இ�ப� பா�வ�� அலா� �க� கா�பவ னா�ேச... 'காத�ேல
ேதா����றா�’ பாடைல� பாட... டா�ட� ர��க...
"��க இ�ப� பா�������க. நா� �ள��ேற�'' என ம�ைர
��மாற� ெசா�ல... நா�க� ������ேடா�.

"ஓ.ேக. ��ட� கைலஞான�... ஒ� ந�ல கைதைய ப�காவா ெர�
ப���க. நா� ஃைபனா�� ெர� ப�ேற�'' என� ெசா��
�ைடெகா��தா�.

அ�� �த� நா��, டா�ட�� ெந���ய ந�ப�களாக�
பழ�வ�ேதா�.

இ�த� �ழ��.. டா�ட��� ம���வமைன க��� ெகா��த டா�ட��
ந�ப� ர�நா�, டா�ட�� ����� வ����த ேநர���.... டா�ட��
மக� ம��ளா��� ந�ல வர� இ��பதாக� ெசா�� �ேரா�க�
வ�தா�. மா���ைள�� ேபா�ேடாைவ� கா��னா�. 'ைபய� �.எ�.
ப�����கா�. 40 ப�� எ��பா���றா�க' என� ெசா�னா�.

டா�ட��, அவ�� மைன��� தய��யேபா�... "உடேன ஏ�பா�
ப���க. 40 ப�� இ�பேவ ெர�'' எ�றா� ர�நா�.

டா�டைர த�ேய அைழ��� ெச�ற அவ�� மைன� காய��
"ர�நா� சா�, இ�வைர நம�� எ�த டா�ெம��ஸு� இ�லாம



ஹா��ட� க�ட ப�� ல�ச����� ேமல ெகா����டா�. இ���
ேமல�� ந�ம ெபா���� 40 ப�� நைக வா��� த�றதா அவ�
ெசா�றைத நா� ஒ���ெகா�ள��டா�. அவேராட கடைன எ�ப
���� அைட��ேறாேமா... அ�ப�தா� ம��ளா��� க�யாண�.
'�� ஆடா இட��� ெபா�� ஆட� ெக��'� ெசா�வா�க. (���ட
�ைழய ��யாத இட��� பண� �ைழ�சா எ�லா� ெக���ேபா��)
அவேராட ��தமான ந�ைப நா� இழ��ட��டா�'' என� ெசா�ல...
டா�ட���� அ� ச�ெயன�ப�ட�.

இ�வ�� ���� ஹா��� வ�தா�க�.

"ம�� ேம� ப��ைப �����ேபா�தா� அவ��� ந�ல ேநர�.
இ�ப அவ ��ன�ெபா��தாேன. க�யாண���� இ�ப
அவசர��ைல'' என காய��, க�யாண �ேரா�க�ட� ெசா����டா�.

"ம�� க�யாண���� நா� எ�ேபா� ேவ��னா�� உதவ� தயாரா
இ��ேக�'' என ர�நா��� ெசா������ ேபானா�.
ஒ�நா� காய���� தா�க��யாத வ���வ�.

�����ேபான டா�ட�, வ�� ச�ப�த�ப�ட �ெபஷ� டா�டைர
வரவைழ�� எ��ேர எ���� பா��தா�.



"வ���ல ெப�ய க�� இ���. உடேன ஆபேரஷ� ெச�தா�தா�
ந�ல�''’என �ெபஷ��� ெசா�னா�.

"இ�ேபாைத�� என�� ம���, மா��ைர எ��� ெகா��க.
ெகா�சநா� க��� ஆபேரஷ� ெச����ேற�... ���'' என�
ெசா����டா� காய��.

"ஆபேரஷைன �ைன��� பய�ப��யா?'' என மைன��ட� டா�ட�
ேக�டா�.

"பய����க. ஆபேரஷ��� எ�ன ெசலவா��� உ�க����
ெத�யாதா? ர�நா�ேதாட கடைன அைட��ற�லதா� ந�ம கவன�
இ��க��'' என� ெசா�� ��டா� காய��.
"த� கணவ� ��மா� ைப��யமாக இ��பதா� பட� எ���ேற��
வ�மான�ைத ெதாைல����வாேரா'’ எ��ற ச�ேதக� காய����
இ��த�.

அ��க� ��மா �ஷயமாக எ� ����� வ�வா� டா�ட�. அ���
வ����தா�. நா�� அவ�� ேப�� ெகா����ேதா�.

"பட� தயா���ற��காக ஒ� ஃைபனா��ய�ட� பண� ேக�ேட�.
ஒ� ல�ச� த�றதா ெசா�னா�. அ� ேபா�மா?''

"அெத�லா� ேபாதா� டா�ட�. �ைற�த� நா� ல�ச �பாயாவ�
ேதைவ�ப��. இ��தா�� உ�க ல��ய���காக நா� ஒ� ேயாசைன
ெசா�லவா?''

"ெசா���க கைலஞான�''

"ஒ� ப�தா�ர� �பா ெசல� ப��னா... ��கேள இைசயைம��,
பாடைல� பா� ப�� ெச�யலா�. அைத ம�தவ�க��ட ேபா���
கா����, அவ�க எ�ப� ர���றா�க? எ�ன �ம�சன�
ெசா�றா�க� ெத����கலா�''
"ம�தவ�கைள� ப�� என�� கவைல��ைல. என�� எ� �றைம
ேமல கா�ஃ�ட�� இ���'' என டா�ட�
ெசா���ெகா������ேபாேத...

எ����� ெதாைலேப� ஒ��த�.

எ��ேத�.



"டா�ட� அ�க வ����காரா?''

"ஆமா. இேதா ����ேற�...'' என ேபாைன டா�ட�ட� ெகா��ேத�.

டா�ட� ேப�னா�. அவ� �க��� பத�ட� ெத��த�.

"எ�ன டா�ட�?''
"ஒ� அவசர�. நா� �ள�பேற�'' என� ெசா����� �ள��னா�.

டா�ட�� ந�ப� ர�நா��ட���� டா�ட��� ேபா�
ெச�����றா�க�. அவ� எ�ைன� பா��க வ����பதா� எ�
����� ேபா� ெச�����றா�க�.

ர�நா��� ����� டா�ட� ேபானேபா�... அ�ேக டா�ட��
மைன���, மக�� க�கல��யப� இ��க... ர�நா� கத�
அ��றா�.

"எ�னா�� ர�நா�?''

"எ�ேனாட இ������ �ேழ ெசயல��� ேபா��. எ�னா� உட�ைப
அைச�கேவ ��யல''

அ����யான டா�ட�, ர�நா��� உட��� ஆ�கா�ேக ெதா��
ப�ேசாதைன ெச�தா�. உடன�யாக நர��ய� ��ண�
வரவைழ�க�ப�டா�. ர�நா�ைத ம���வமைன�� ேச���
ப�ேசாதைனக� ெச�தன�.
"ஏ� டா�ட�? உ�க ந�ப� ம� ���பாரா?'' என நர��ய� ��ண�
ேக�க...

"என��� ெத��� அவ��� எ�த ெக�ட பழ�க���ைல'' என
டா�ட� ெசா�னா�.

எ�லா ப�ேசாதைனக�� ���த�� "நா� ெசா�றப� இவ�
ெதாட��� ���ைச எ����க��. ��லேய ���ெம��
எ������டா ேபா��. �டேவ ஒ� ந�� இ��க��'’என நர��ய�
��ண� ெத���தா�.

அத�ப� ர�நா���� அவ� ���ேலேய, த� ம���வமைன
ந��கைள ைவ�� ம��� ெகா���வ�தா� டா�ட�.

பல நா�க�... பல ��ண�க� ப�ேசா���, ���ைசய����
ர�நா���� �ணமாக��ைல.



ஒ�க�ட��� ர�நா����, தா� மல� ேபாவைத��, ����
க��பைத�� �ட உணர ��யாத �ைல. ��நா�ற� தா�காம�
��ைக� ெபா���ெகா�� ந�� ���ைச அ��பைத� பா���
"என�� இ�ப� ஒ� �ைலயா?'’ என மன� ெவ����ேபானா�
ர�நா�.

ஒ�ெவா� ம���வ ��ண�� ஒ�ெவா� �தமாக ம��� த�ததா�
ர�நா��� க� பா�ைவ�� ம�க ஆர���த�. இ����� ��
உண�வ���ேபான� ேபாதாெத��, உட�� ேம� ப���� க�ைமயாக
வ� எ��த�.

வழ�க�ேபா� ர�நா�ைத� பா��க வ�தா� டா�ட�.

"ேட�... டா�ட� ராஜேகாபா�... � எ�ேனாட உ�� ந�ப�தாேன?''
"எ�ன ர�... ���� இ�ப� ஒ� ச�ேதக�?''

"எ� உ�� ந�ப���ற� உ�ைம�னா... நா� ெசா�றைத
ேக��யா?''

"ெசா�� ர�''

"���... எ�ைன� ெகா���டா...''



இ

உய�� வலி!

����� �ேழ ெசய�ழ�த �ைல��, த�ைனய�யாம� மல��,
ஜல�� க���� �ைல��, பல�த ம���களா� இ�����
ேமல வ� வா��வைத�த �ைல��, ம���க�� ��ய�தா�

க� பா�ைவ�� ம��வ�த �ைல��... அ��� இர�� க�பா�ைவ
ெப�மள� ம��ய �ைல��... �� ���தா� ர�நா�.
"ேட�... டா�ட� ராஜேகாபா�... � எ� உ�� ந�ப�தாேன?''

"ஆமா... ர�. அ�ல எ�ன ச�ேதக�?''

"அ�ப��னா நா� ெசா�றைத� ேக��யா?''

"ெசா�� ர�''
"��� பல �ெபஷ��� டா�ட�கைள அைழ���� வ�� என��
���ெம�� �����ட. ஆனா... அ� அள�� �ணமாகைலேயடா.
��தலா�தா� ஏேதேதா ேநா� வ�� எ�ைன வா�� வைத���.
எ�ேனாட க�டெம�லா� உன�� ந�லாேவ ெத���. எ�ேனாட
மல�ைத��, ���ைர�� அேதாட நா�ற�ைத�� எ�னாலேய தா���க
��யைலேய. பாவ� ந�ஸுக�. �ரம�ப�� கடைமைய� ெச�றா�க.
இ�ப�தா�டா உண�ேற�... ஒ�ெவா� ம�ஷ���� ‘மைன���றவ
எ�வள� ���ய��றத. இ�ப வ��� எ�ன ப�ண?'' என அ�தப�
ர�நா� ெசா��� ெகா������ேபாேத... உட�� ��னைல� ேபா�
ஒ� ��� வ� ஏ�பட... அல� மய��னா�.

ர�நா�ைத தா��� ���� சமாதான�ப���னா� டா�ட�.



"���டா... � எ�ேனாட உ�ைமயான ந�ப�னா இ�த நரக
ேவதைன�ல இ��� எ�ைன� கா�பா��டா ஃ���. ஒேர ஒ�
ஊ�ேபா�� என�� ��தைல ��டா'' என ைகெய���� ����டா�
ர�நா�.

அ����யான டா�ட� த�ைன ஆ�வாச�ப���� ெகா��... "உ�
உ�ர எ���ற��கா நா� உன�� ந�பனாேன�? இ�ேம இ�ப�
தய� ெச�� எ���ட ெசா�லாத ர�. நா� காைலல வ�ேற�. �
மா��ைர சா������� ���'' எ�றா� டா�ட�.

"� க�ைண ஊ� ேபாடேல�னா எ�னடா? ஊ�ல ேவற டா�டேர
இ�ைலயா? காைலல � எ�ைன� பா��க வ��ேபா�... � எ�ைன�
பா��ப. ஆனா நா� உ�ைன பா��க மா�ேட�. ��ம�யா, �ர�தரமா
நா� ���� �����பைத � பா��க�தா� ேபாற'' என ர�நா�
ெசா�ல...

ர�நா���� எ�ப� ஆ�த� ெசா�வ� என� ெத�யாம� டா�ட�
�ற�ப��� ேபானா�.

ம�நா� காைல...

ஒ� பா�ேப ம���வ ��ண�ட� ர�நா��� ����� வ�தா�
டா�ட�.

அ�த ��ண� ர�நா�ைத பலவா� ேசா��தா�.



"ர�... இவ� ெரா�ப ெப�ய டா�ட�. பா�ேபல��� வ����கா�.
இ�ேம � கவைல�பட� ேதைவ��ைல. இவ� ��சய� உ�ைன
�ண�ப�����வா�'' என டா�ட� ஆ�த� ெசா�னா�. ப�ேசாதைன
���த�.

டா�ட� ராஜேகாபாைல ப�க�� அைற�� அைழ��� ெச�ற பா�ேப
டா�ட�... “இ�வைர ர�நா���� யா�, யா�? எ�ென�ன ���ைச
த�தா�க எ��ற ��ேபா��ைட ப���� பா����ேட�. நா�� அவைர
ப�ேசா����ேட�. இ�ேம�� அவ��� ���ைச ெச�ற�
�ரேயாஜன� படா�'' என� ெசா����� �ள�ப... பா�ேப ��ணைர
அ��� ைவ�பத�காக டா�ட� ராஜேகாபா�� அவ�ட�
ெச����டா�.

ர�நா���� �ஷய� ����ேபான�. ந��ட� ெல�ட�ேபைட��,
ேபனாைவ�� எ���� தர�ெசா��, வா���ெகா��, ப��தப�ேய
ேம�ேநா�� ெல�ட�ேபைட ஒ� ைகயா� �����ெகா�� எ��னா�
ர�நா�.

"அ�ைம ந�பா... இ�ேம ���ெம�� ச�யா வரா� எ�� பா�ேப
டா�ட� உ��ட� ெசா�ன� எ� கா�� அைர�ைறயாக
������ட�. � ந�றாக ������ பா�. நா� யா���� எ�த�
�ேராக�� ெச�ய��ைல. எ�லா���� ந�ைமதாேன ெச�ேத�.
அத�� இ�ப� ஒ� ெகா�ைமயா? இ� இைறவ� என��� ெகா��த
த�டைன இ�ைல. எ� ெப�ேறா��� நா� ெச�த பாவ���
�ைள�. என�காக ேகா��கண��� ெசா�� ேச���ைவ�த எ�
ெப�ேறா�... "மகேன... � க�யாண� ெச������, ந�ம வ�ச����
வா�சா ஒ� ��ைளைய ெப���ெகா��க ேவ���. ேபர���ைளைய
நா�க� ெகா�சேவ���'’என �ன�� எ�ைன� ெக��னா�க�.
ஆனா� நா� அவ�க�� �யாயமான ஆைசைய
உதா�ன�ப�����ேட�. அ�த ஏ�க��ேலேய எ� ெப�ேறா�
இற����டா�க�. அ�த� பாவ�தா� இ�. ெப�ேறா�� ஆைச��
ம�ைண� ேபா�ேடேன... அத��� த�டைனதா� இ�'’என எ���
ெகா����த ர�நா� �யர� தா�காம� வ��த க��ைர
�ைட���ெகா��, ெதாட��� எ��னா�... 'எ�
ெசா���கைளெய�லா� அனாைத �ழ�ைதக� வா��ைக�காக எ��
ைவ����ேட�. அதனா� எ� ெப�ேறா�� ஆ�மா எ�ைன
ம�����. ஆனா� ந�பா... எ� க�ம�ைத ���காத உ�ைன



எ�னா� ம���க ��ய��ைலேய' என எ����� அ�ப�ேய
அச�� உற���ேபானா�.

வழ�கமாக வ�� ந��க� யா�� இ�லாம�, ��தாக ஒ� ந��
அ�� இர� ப�� ம��� ����� வ�தா�.

"யார�மா �?''

"சா�... இ���� ம��� உ�க��� ��� பா��க டா�ட� எ�ைன
அ����சா�. �ப� ெர�யாக இ���. சா������ ம���
சா�����களா?'' என� ேக�டப� உணைவ த��� ைவ�� ர�நா���
அ��� ைவ�தா� ந��. மல� இ��த த�ைட ��த� ெச�வத�காக
எ��தேபா�... ர�நா� ��� ேபா� ஒ��த�. அ�ப�ேய
ைவ�����, ந�� ேபாைன எ��தா�. ந��� �ழ�ைத��
ஆ��ெட�� ஆ���டதாக தகவ� வர... அ�த� ெப� பத�ய���
த� ����� ஓ�னா�.
இர� ப�ேனா� ம�.

ப� தா�க��யாம� �ப� த�ைட �ழா�னா� ர�நா�. ைக��
த���ப�டைத அ�� எ��தா�. ச�ேதக�ப�� ேமா�� பா��தா�.
'அ�ேயா...' எ�றா�.

அ�த� சமய� டா�ட�, ������ �ைழ�தப�....

"எ�ன ர�... சா����யா?'' என� ேக�டா�.

"இ�தா... �ேய சா���'' என ஆேவச��ட� ���ம�� பாக �ர�
வ�த �ைச ேநா�� த� ைக�� இ��தைத ��ய��தா� ர�நா�.

டா�ட�� �கெம�லா� மல�.
அ����ேபானா�.

"அட நாேய... எ�ேனாட மல�ைத, நாேன ���ற �ைல��
ெகா��வ����ேயடா. எ� ேவதைன உன�� ��யைலயாடா நாேய...''
என ெவ��� கத� அ�தா�.

அ�ைக ��க ெவ�ேநரமான�.

அ��������� �ள ��யாம� இ��தா� டா�ட�.

அைம���, இ��க�� ���த�.



�வன�ற �ர�� ர�நா� ெக��னா�. "ராஜேகாபா�... உ�ேனாட
கா�கைள� ���� ேக��ேற�... எ�ைன இ�த நரக������
��பட� ெச�ேய�டா. அ�அ�வா நா� ெச��������க�
உன��� ெத�யைலயா? அ�ப� எ�னடா நா� உன�� �ேராக�
ப���ேட�? � ��� வ�த ெப�ய ெப�ய �ெபஷ���
டா�ட�க�லா� ைக����டா��கேள. இ���� வ�த பா�ேப
டா�ட�� ‘ஒ��� ப�ண��யா�� ெசா���டாேர. உ�ைம
ெத���� ஏ�டா ஊைமயா இ��க? � ெசா�னைதெய�லா� நா�
ேக�ேட�. நா� ெசா�றைத � ஏ��பா ேக�க மா�ேட��ற? ேட�...
உ� மைன�, மக� ேமல ச��ய� ப��� ெசா�... � எ�
உ�ைமயான ந�பனா?'' என ர�நா� ேக�க...

டா�ட�, ர�நா��� �க�ைதேய பா��தப� இ��க...

"நா� உ�ேனாட உ�ைமயான ந�ப���றைத � ெத����க. இ�த
சா�ைய எ��� �ேராைவ� �ற'' என ஒ� சா��ெகா�ைத ��ட...
டா�ட� வா�� �ேராைவ� �ற�தா�.

"அ�க ஒ� நைக�ெப�� இ��கா? அைத� �ற�� பா�''
டா�ட� ெப��ைய� �ற�தா�. அ�� �ைறய நைகக� இ��தன.

"இெத�லா� உ� மக� ம��ளா���. அவேளாட க�யாண����.
அவ��� எ�ேபா க�யாண� வ�சா��, நா� இ��தா��,
இற�தா�� அவ க�யாண� நைகயால தட�க� பட��டா��
வா��வ���ேட�. உ� மைன� காய����ட ெசா����தா� வா��
வ�ேச� ெத��மா?... ச��ைரஸா இ��க��ேம�தா� உ���ட
ெசா�லல''

ர�நா� ெசா�ல� ெசா�ல டா�ட�� க�க�� க���.

"� எ�னேவா... "எ�ேனாட ல��ய� ��மா எ���, இைசயைம��,
பா�ற�தா�'� ெசா��ேய. அ���� ப��ல�ச �பா� அ�த
��ேக�ல இ���. எ����க. உ� ல��ய�ைத �ைறேவ��. ஆனா
ஒ��டா... எ�ேனாட மன���வமான ஆ� உன�� �ைட�க��னா...
ஒேர ஒ� ஊ� ேபா�� எ�ைன ������ எ� ெத�வேம... ஒேர
ஒ� ஊ�...'' என ெக�� அ�தா�.



இ

நிைன�பெத�லா�
நட��வ��டா�!

������ �ேழ உட� ெசய�ழ�த �ைல��, மல��, �����
த�ைனய�யாம� க��த �ைல��, ம��� மா��ைரகளா� க�
பா�ைவ�� பா��க�ப�ட �ைல��... "ந�பா... எ�ைன ஒேர

ஒ� க�ைண ஊ� �ல� உலக�ைத��� ������டடா'' என�
ெக��னா� ர�நா�.
"அ�ப�ெய�லா� ெச�ற��� ச�ட��� இட��ைல ர�'' என
க���ட� ெசா�னா� டா�ட� ராஜேகாபா�.

"ச�ட��ல இட��லாம இ��கலா�. த�ம��ல இட��ைலயா?
ஒ�ேனாட மனசா���� இட��ைலயா ெசா�. இட��ைலயா?''

"எ� ந�பைன� ெகா�ல எ�னா� ��யா�.''

"ேபாடா �ேரா�... � இ�ேல�னா ேவற டா�டேர இ�ைலயா? ேபாடா...
ேட�... உ� ��, ந�ம ந��� �� ஆைண���� ெசா�ேற�... நா�
சாக� ேபாற� உ��. ஆனா... � எ� �ண�ைத� �ட பா��க��டா�.
ெக�-அ��'' என ஓ��� க��யப� ைக�� ���ய எைதேயா எ���
எ��தா� ர�நா�. அ� �ேரா�� க�ணா��� ப�� �த�ய�. தா�
எ�� ைவ����த க�த�ைத�� ��னா�. அ�த க�த�ைத எ����
ெகா�ட டா�ட�, ர�நா�ைத �ல ��ட�க� பா������, த�
����� வ�தா�.
மைன���, மக�� அய��� ���� ெகா���� தா�க�.
அவ�கைளேய உ���பா��தா�.



"நா� இ��தா��, இற�தா�� உ� மக� ம��ளா�� ��மண�
தைட பட��டா� எ�பதா� நைகக� வா�� ைவ�����ேற�'’ என
ர�நா� ெசா�ன� டா�ட�� கா�க�� ஒ��த�. 'இ� இவைர
�ண�ப��தேவ ��யா�' என பா�ேப டா�ட� த��ட� ெசா�ன��
டா�ட�� கா�க�� ஒ���ற�.

�ைஜயைற��� �ைழ�தா� டா�ட�. ச�பண��� உ�கா��தா�.
அவ�� வா� ஏேதா ம��ர�ைத உ�ச��தப� இ��க... க�க�����
க��� வ��தப� இ��த�.
��ட ேநர� �ைஜயைற�ேலேய இ��தா� டா�ட�.

���த�.

ஒ� ஊ��� ம��ைத ேலா� ெச�தா�. ந�ைஸ அைழ�தா�. "ர�நா�
சா��� இ�த இ�ெச�ஸைன� ேபா�. ஏதாவ� �யா�ஸ� இ��தா
என�� தகவ� ெசா��'' என அ���ைவ�தா�.

ேநராக எ� ����� வ�தா� டா�ட�. அவ� �க�ைத� பா��த
என��� ப�ெர�ற�.

அ�ைக��ேட ���ய �ர�� ‘ர�நா�’ ���� நட�த
�ஷய�கைளெய�லா� எ��ட� ெசா�னவ� 'இேதா... ர�நா�
எ��ன க�த�' என� கா��னா�.

இதய�ைத அ���� கன��, �ர���மாக த���� ேபான என��
ேப�ேச வர��ைல.



"தா�க��யாத இ�த ேவதைனைய உ�க��ட ெசா�� அழ��ேபால
இ��த�. அதா� ெசா�ேன�. நா� உ�க��ட ெத���ச
�ஷய�கைள எ� மைன�, மக�ட� �ட ெசா�ல��ைல. ��க��
அவ�க�ட� ெசா�ல ேவ�டா�'' எ�றவ�... 'நா� �ள��ேற�
கைலஞான�' எ�றா�.

"ச��க டா�ட�'' என நா� ெசா�னா�� மன� ேக�க��ைல. நா��
டா�ட�ட� ெச�ேற�.

டா�ட�� ����� வ�ேதா�.

பத�டமாக வ�த ந�� ெசா�னா�... "டா�ட�... ர�நா� அ�யா
இற���டா�.''
ர�நா� இற�த எ�டா�நா�....

ர�நா��� ேபா�ேடா��� டா�ட�� மைன���, மக�� மாைல
அ���� �ப� ஏ��ைவ�� அ�தப� இ��தா�க�. அ�த ேநர�
நா�� அ�ேக ேபாேன�.

"கைலஞான�... எ� மைன���, மக�� சதா அ�தப�ேய
இ��கா�க. ��கதா� அவ�க��� ஆ�த� ெசா�ல��'' எ�றா�.

நா� அவ�க� ப�க� ெச��.. "���ப� நட�க ேவ� �ய�
நட�க�தாேன ெச���. அைதேய �ைன������ ��காம மற�க
�ய�� ப���க�மா'' எ�ேற�.

"எ�ப��க அவைர மற�க ����. எ�க வா��ைகேய அவ� ேபா�ட
��ைசதாேன'' என த� மக� �� ர� கா��ய அ�ைப�� ������
காய�� அழ... என��� அ�ைக வ�த�. "ேட�... ர�...'' என
டா�ட�� ச�த��� அ�தா�.

இர�� மாத�க� கட�த �ைல��...
காய���� ஏ�கனேவ இ��த வ���வ- இ�ேபா� ெப�தான�.
ஆபேரஷ� ெச��ெகா�வைத த���ேபா��� ெகா�ேட வ�த
காய���ட� ... 'உடன�யாக ஆபேரஷ� ெச�� வ���� உ�ள
க��ைய அக��ேய ஆகேவ���...' என டா�ட��, ம����
வ����த... ஆபேரஷ� ெச�� ெகா�ள ச�ம��தா� காய��.

டா�ட�� ெசா�த ம���வமைன�ேலேய ஆபேரஷ ��� ஏ�பா�
ெச�ய�ப�ட�. ஆபேரஷைன நட�த �ெபஷ��� டா�ட��



வ����டா�. காய���� ேசாதைனக� நட�த�ப�டன.

அ��ர�....

காய�� �ைஜ அைற��� ெச�� அ�பா� பட�ைத ெதா��
வண�����, அ�ேக இ��த ர�நா� பட�ைத�� வண�����
வ�தா�. ஆபேரஷ� �ேய�ட���� ெகா�� ெச�ல�ப�டா�.

ஆபேரஷ� ெதாட�� வ�� ���க�ப�ட �ைல��...
காய���� �வாச���காக இைண�க�ப����த ���ட��
ஆ��ஜ� ����ேபா���த�.

ேவ� ���டைர ேத�னா�... அ��� கா�.

த� மைன��� ஆபேரஷ�� ேபா� இ�ப� ஆ���டேத... என
ஆ��ரமான டா�ட� "� ���ட� ெச� ப�ணைலயா?'' என�ேக��
ந�ைஸ ஓ�� அ��� த����டா�. ஆபேரஷ� ெச���
�ெபஷ��� டா�ட�, அவைர சமாதான�ப��� "இ�ேபா உ�க
ெவா�ஃ�ேபாட உ�ைர கா�பா��யாக��. உடேன ப�க��ல இ��க
ஹா��ட�ல ேபா� ���ட� வா���� வா�க'' என� ெசா�னா�.
அைர ட�ச��, ப�ய�மாக இ��த டா�ட��� பத�ட�. அ�ப�ேய
ெத��� இற�� ஓ�னா�.

��� ெத� த�� இ��த அ�த ஹா��ட��� ஓ�னா�.

இர� ேநர� எ�பதா� ேக� ��ட�ப�� இ��த�.

���கா�ட� "ேட� கதைவ� �ற... நா� டா�ட� ராஜ ேகாபா�.
அவசரமா ���ட� ேவ��. கதைவ� �ற''’ எ�� டா�ட� க�த...
ெமா� ��யாத அவ� டா�ட�� பத�ட�ைத� பா��� எ�னேமா
ஏேதா என �ைன��� பய�� "அேர ஜா�...ஜா�..''. என டா�டைர
���ய��ப�� ��யாக இ��க...  டா�ட�, ���காைவ� தா�க..
���கா டா�டைர� தா�க... ைககல�� ஏ�ப�ட�.
ச�த� ேக�� ஓ�வ�த ம���வமைன ��வா�, டா�டைர அைடயாள�
க��ெகா��... �பர�ைத� ேக�க... டா�ட�� ெசா�னா�.

������ ேபா���ட அ�த டா�ட��� ேபா� ேபா�� ‘ராஜேகாபா�
���ட� ேக��ற �ஷய�ைத� ெசா�ன��.. ெகா��க� ெசா�னா�.

���ட� ேக���� வ�த�. அைத� ��� ேதா� ப�ைட��
ைவ���ெகா�� தன� ம���வமைன�� ஓ� வ�தா� டா�ட�.



�த� மா��� மைன��� நட��� ஆபேரஷ� �ேய�ட� ���
���டைர இற�����... "���ட� �ைட�����'' என க��னா�
டா�ட�.

�ச�த� �ல�ய�. டா�ட��� ����ேபான�.

"கா���''’என ஓ��� கத�னா�. ச�த� ேக�� �ைஜ�����
ஓ�வ�த ம��... “"அ�மா'' என அ�த அ�ைக ேக�� எம��
இதயேம ெவ�������.

ஒ�  ந�ஸு�� ெத�யாமேல அவ� �ல�... ந�ப��� நரக
ேவதைன����� ��தைல ெகா��தா�.
ஒ� ந��� கவன��ைறவா� த� மைன�ைய இழ�தா�.

இத�ெக�லா� யா� காரணக��தா?

�ைடதா� ெத�ய��ைல.

ெகா�சநா�க� க���... டா�ட� உ�வேம மா�� ேபா� எ�ைன�
ச���தா�. ர�நா� �����, த� ���ப� ����� எ��ட� ெவ�
ேநர� ேப�னா�.

ேப��ெகா����தவ�... ‘பட�ெகன எ��� எ��ட� ெசா�லாமேலேய
�ள��� ேபானா�.

டா�ட� ராஜேகாபாைல என�� அ��க� ெச�� ைவ�த ைடர�ட�
ம�ைர ��மாறைன ச���தேபா�... டா�ட� ப�� �சா��ேத�.
"டா�ட� ஆ�ப���ைய ���டா�. அவ��� மன �ைல ெரா�பேவ
ெக���ேபா�சா�. அவேராட ெபா�� ம��ளா, டா�டைர த��ட�
������ ேபா��டாரா�. எ�க ேபானா�க? எ�ப� இ��கா�க�
எ�த �பர�� ெத�யல... கைலஞான�'' எ�றா�.

��மா�� இைச�கைலஞனாக ெஜ��கேவ��� என ைப��யமாக
இ��த டா�ட�� வா��ைக�� இ�வள� ேசாக �த�களா?

க�ணதாச� பாட�கைள அ��க� எ��ட� பா��கா��வா�.

அ��� "�ைன�பெத�லா� நட����டா� ெத�வ� ஏ���ைல'’
பாடைல டா�ட� ராக�ேதா��, வாயாேல தாள���� பா�ய�
இ�ேபா� எ� கா�� ஒ��த�.



அத�காக "�ைன�ேத பா��க ��யாத அள��கா... யாரா�� தா���க
��யாத அள��கா நட�க��?'’ என என��� ேக���
ெகா�டப�ேய வ�ேத�.



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�
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