


சம��பண�

என�� 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� கைறயாக எ��
எ��ெத�����வா�கேளா எ�ற பய�தா�. இ��தா��
ேகாைதநாய�ய�மா�, �.ராஜநாராயண� ேபா�ேறா� ஆர�ப���
ப��காதவ�க�தா�. ��னா�� �க��ற�த எ��தாள�களானா�கேள.
அவ�கைள வ�கா��யாக எ�� எ�த� ��� ��ேட�.
ெகா��வ��, த��வ�� அ�� வாசக க�� உ�ள�கேள.

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

���யமாக இ�ேக ெசா�லேவ��ய� ஒ�� உ��. எ�னெவ�றா�
1974-� ஒேர மாத��� எ��ட� ஆ� கைதகைள ��மா
தயா��பாள�க� ேபா�� ேபா���ெகா�� வா��னா�க�. எ�லா��
"உடேன ���� ேபாக ேவ��� எ���ெகா��க�' எ��
அவசர�ப���னா�க�. அ�ேபா� நா� ஒ� ���ைய� ைகயா�ேட�.
தயா��பாள�க� ஒ�ெவா�வைர�� ேட���கா�ட� வா�� வர�
ெசா�� அ�ேல கைதைய� ெசா����ேட�. உத�யாள�கைள ைவ��
அ�� உ�ளைத எ��� ெகா��க� ெசா����ேட�. அவ�க�...
பனைச ம�ய�, ெஜயபா� ��வாச�, த�ைச ேக.�ேர��மா�,
�.எ�.ஏ. ஷால�பா... �னகர� அ�ப�ப  �ல�� இ�ப��
பழ�க�ப�டதா� இ�வைர அைதேய ைகயா�� வ��ேற�.



"��மா ��ெர�' ெதாடைர�� ெர�கா�� ப��� த�ேற� எ�ேற�,
ந��ர� �ைணயா��ய� இரா.த.ச��ேவ�ட�. அ�ேபா� அவ�
ெசா�னா�... "ஐயா, ��க� ெசா���ெகா�ேட வா��க�, நா�
எ���ேற�. அ� ச���ைலெய�றா� ெர�கா�� ப�ணலா�''
எ�றா�. அைத��தா� பா��ேபாேம எ�� உ��த��ைடைய
ெகா����ட� ேபா� ெபாலெபாலெவ��
ெ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� காமரா�,
ம��� அவ�ட� ெதா�� ெச��� அ�தைன ேப���� எ�
ெந�சா��த ந��ைய�� வண�க�ைத�� ெத�����ெகா��ேற�.

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

-கைலஞான�





இ�ைல... ஆனா�... ஆமா�...!

-ேமலா�ைம ெபா���சாமி

�ராம� ேபா�றெதா� ெபா�யான ��ப�கைளேய �ராம� எ��
கா�� வ�த த�� ��மா வ�யாக அ�� அசலான த��� ப�பா��
�ராம�க�, ம�த�க�, ெமா�க�, கலா�சார� ஆ�யவ�ைற த���
�ராம�க��� அ��க�ப���ய இய��ந� இமய� பார�ராஜா,
உலக� க�டவ�. உலக���� த��� �ராம�கைள� கா��யவ�. தா�
ெகா�டா�ய �ற�த �ராம� த�ைன� ெகா�டாட� தவ�யைத 
உண���� கா�ட �ைன�தவ�. தம� பட� �வ�க�ழாைவ அ��
நகர அ�யனா� ேகா��� நட��, உலக��க� ெப�ற த�� ��மா
��ய�க�, ந�ச��ர�க�, ச��ர�கைள வரவைழ�� அ�� நகர�ைத
�ணற��தா�.அ�ப� வரவைழ�க�ப�டவ�க�� நா�� கைலஞான��
அட�க�. ெச�ைன����� ����க� வைர ர�� பயண�.



��பேகாண��� ரா�ரா� கா�ட�� ��ய ��பைன �ைலய�
�வ���றா� ��.நாகரா�. ஓ�ய ந�க� �வ�மா� �ற��ைர�ட�
கைல �க���க�. உைர ேக�க ெச�ைன����� �ல ���ய
ந�ப�க� அைழ�க�ப�டன�. அ�ப� அைழ�க�ப�டவ�க��
கைலஞான�� நா�� அட�க�. இர�� ர�� பயண�க���
கைலஞான� எ�ன சா��தா�, எ�ென�ன ச���ர சாதைனக�
�க���னா�? எ�பைதெய�லா� அவ� ���ட ேபச��ைல.
எ�ைன� ப��ேய �க��தா�. ேபா��� பாரா��னா�. நா� எ��ய
ஒ�ெவா� கைதகைள��, பா��ர�கைள�� �ைன�ப���
�வ��தா�.  பாரா��� பாரா�� ர��தா�, ���தா�.

ஓ�ய ந�க� �வ�மா� த��ட� இ��த என� ��கைத�
ெதா���கைள� ெகா��� ப��க� ெசா������றா�.
வா������றா�. வா��த மன�� �ற� ����களாக அவர� ேப��.
என�� அவைர� ப�� அ�ேபா� ஒ��ேம ெத�யா�. "�ைர�லக�
�ர�க�' எ�ப� ம��ேம ெத���. ம�ற எ��� ெத�யா�. �ராம��
ெவ�ள���தன� �ைற�த அவர� ���ைபேய ஓ�
அ��ேயா�ய��ட� ர���� ெகா�� வ�ேத�. அவ� �ைர�லக�
���� �ைறய ேப�னா�. �ைர�லக� �ர�க�க� ப���� �ைறய
ேப�னா�. ஏட�யாத ரக�ய�க�, யா�ம�யா ம�ம�க� எ�� வ��
வ��யாக ெகா��னா�. அ������ ஆ�ச�ய�மா� �ைக�ேத�.
இ�தைன ம�ம�களா, இ�தைன ரக�ய�களா? இவ� இ�ப�யா? அவ�
அ�ப��ப�டவரா? எ�� �ைக�� ���� �ண�ேன�.

ேம��லக நா�� ம�தராக இ�����தா� அவ� ெசா�ன ��மா
��ெர�கைள ��தக�களாக எ�� உலக� �ரா�� பரபர�ைப �க���
ேகா� ேகா� டால�களாக ���� ������பா�. கைலஞான� த�ழ�.
உலக மா�த��ெக�லா� தைலமா�த�. �ராம�தா�. பாமர ம�த�.
ேந�ைமைய உ��ேபா�� க���றவ�.  பண�ைத கா� �� என��,
க��ய�ைத உ�ெரன�� க���றவ�.

த�� ��மா�� ேம�ைமயான �ஷய�கைள��, உய� ப��
ம�த�கைள��, ந�லைவகைள�� ப�� ம��ேம ��மா ��ெர�டாக
ந��ர�� எ������றா�.
������ பல உ�ைமக�, ரக�ய�க�, அ�சய�க�, ��மா உல��
வரலா��� ���ப�க�, பல� பல ���ய �க��க� "��மா
��ெர�'டாக இ�த ��க�� வ���றன. அ�த� கால���  இர�



சா�பா������ட இ�லா� க�ட�ப�ட எ�.�.ஆ�. ���ப�
சா�ேடா ��ன�ப ேதவ�, தம� ட�ச� ைபக� இர����
ேபா���ெகா�� வ�த அ���� ப�யா�ய ச�பவ�... ச��ண��
��ட�ைத அம�ப���ய�� எ�.�.ஆ�. கா��ய ைவரா��ய� ���
காரணமாக  இ�� ����ேமா...

"ர��கா�� அ��க�ப��த�ப�ட� ேக.பால ச�தரா�, கதாநாயகனாக
அ��க�ப��த�ப�ட� "���� மல��' மேக��ரனா�' எ�ற
க���� ��ப�தா� என��� இ��த�.

"ைபர�' �லமாக ர��ைய கதாநாயகனாக �த��த��
அ��க�ப���ய� கைலஞான�தா� எ�ற தகவ� இ�த ��� 
வ��ற�. ச���ர� பைட�த ர��கா��ைத சாதைன� பாைத��
ெச���ய கைலஞான�, எ�மைல�� பால���ணனாக ���� ���த
கால��� ஒ� ��மா பா��க� �ட இயலாத ஏ�ைம�� இ��தவ�.
��மா ஆ�வ� ெகா����தவ�. ��மா பா��க��ட கா��ைல.
அ�நாைளய ம�ைர மாவ�ட எ�மைல�� ப�சாய�� �ளா��காக
இ��த ��ைதயா�� அகால மரண�, பால���ண� உ���ட
ெமா�த ���ப�ைத�� வ�ைம�� வ��ெத��த�, உற�க��
ெபா�ைம ெத��த�.  வ�ைம, ������ வ�ைமய����த�.
ெத��� இ�� ����ெகா����த பால���ண�, ��மா ஆ�வ�
ெகா��... ��மா பா��பத�காகேவ ��மா ெகா�டைக�� �����
த�� ��க ஆர���த கைத�����... பா��த ��மாைவ
பாராதவ��� கைத ெசா��� கைல�� ைக ேத��த கைத...

 ��மா உலக����� �ைழய  நாடக சபா�� ச�கட�ப�ட கைத...
ெச�ைன�� வ�� ��� ேமா�ய கைத... ச���க �ய�ற
�ரபல�கைளெய�லா� ச���க இயலாம� ����ய கைத...
அ�நாைளய �ரபல ��மா க�ஞ� க�.ேக.�.காமா�� ��தர�,
பால���ண���  தா��க உத�க� ெச�த�... ���ப��ட� ப�ட
பா�க�... எ�� இ�த �� ���ற�. ஒ� �வா ர�யமான நாவ�
ேபா� �வ��, இய�� பர�� ��வைட�ற�.

பால���ண� எ�ற எ�மைல� ��வ�, க�� ��லாமேலேய 
கதா��யராக உய��த கைத, �ைர�லக வாச�� கா����ட�தவ�,
�ைர�லக��� நாயக�கைள��, நாய�கைள��, இய��ந�கைள��,



பாடலா��ய�கைள�� ஊ�ெறன  உ�வா���ற �ைர�பட
"க��தா'வாக உய��த கைத -பல��� உத�யாக� �க��தவ�...

பலர� ேமாச����ளான ேபா���, தம� உய�ப�ைப இழ�காத
ைவரா�             �ய ேந�ைம இைவெய�லா� மக�தான
ஆ�ச�ய�க� தா�.

இைதெய�லா� தா��, இ��� �ராம�� �பாவ�கைள த�க
ைவ�����றா�. வா��ைக�ட� -வ�ைம�ட� -கட�க�ட�
ம���க��� ேபாரா�ய எ�த� த�ண���� உய�மா��கைள
இழ�காம� இ��த �ஷயெம�லா� �ய��� ��யைவதா�.

�ைறயான  க����லாமேலேய ���த� �றைம யான கதா��யராக
ஆனவ�, எ�ைன�ேபால        எ��தாளன�ல, எ�ைன�ட
�றைமயான கதா��ய�. இ�த� �ர���தா� எ�ைன அ���ைர
எ�த ைவ��ற�.
�ைறயான க����லாமேலேய உய��ைல எ�� தாள�களான
ெஜயகா�த�, �.ராஜநாராயண�, இய��ந� பார�ராஜா, கைலஞான�
ேபா�ற ேமதைம உ�வ�க��  உயர�கைள� பா���றேபா� க��
��லாம� ேபான என� தா�ைம�ண��� ச�ேற த��ற�,

"��மா ��ெர�' ��மா ரக�ய�கைள ம��� ெசா�ல��ைல,
வா��� ��ெர�கைள��, உய� ப��ட� வா�வ���ள 
��ெர�கைள�� ேச��ேத ெசா��ற�.

"��மா ��ெர�' ஒ� �ற�த ��. வா�ைவ� ெசா��ற ��. வா�ைவ
ெவ�ற ம�தைன� ெசா��ற ��. ��மாைவ� ெசா��ற ��.
��மாைவ ெச���ய ���க�� உய� �றைமைய� ெசா��ற  ��.

இ�த �� வா��ைக� ச�தமா? இ�ைல... ஆமா�!

வா��த �ைன�களா? இ�ைல... ஆமா�!

�ைர��ைற சா��த ரக�யமா? இ�ைல... ஆமா�!
ெமா�த���... ஒ�ெவா��த�� வா��க ேவ��ய �� இ�.

ந��!

எ��� உ�க�

ேமலா�ைம ெபா���சா�





ஒ�பைன இ�லா உ�ைம!

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

எ�.ேக.�யாகராஜ பாகவத� கால�� ��� �.ஆ�. மகா �க� ேபா�ற
இைசயரச�க� வைர�லான ஒ� காலக�ட�, ��மா சா�ரா��ய�ைத
க�� ஆ�� ெச�த எ�.�.ஆ�-�வா� காலக�ட�, அவ�க�� க���
��மா�� �ைல�த இட�ைத� ெப�ற ர�� -கம� �க� அத���
இ�ேபா��ள கைலஞ�க�� கால� என கைலஞான��� �ைர�
பயண� ெதாட���ெகா�ேட இ���ற�. ஒ�ெவா� ஜா�பவா�ட��



இைண�� ப�யா�� அவ�க�� அ�ைப� ெப�ற ஜா�பவனாக
கைலஞான� இ��ப��, அவ�க�� ந���ைக���யவராக�
�க��த�� அவ� ெவ��ப���� அ�பவ வா��ைத க��
வா�லாக� ெத�யவ��ற�. அ��� ���பாக, சா�ேடா ��ன�ப
ேதவ� ப��ய கைலஞான� �� �வ���, ப����ற எவைர��
ெம�� ��க ைவ�����. பைகேபால ெவ�ேய ெத��த ��மா
கைலஞ�க� உ�ேள ந��றேவா� ஒ�� உறவா�ய ைத��,
ெவ��பா�ைவ�� ந��ேபால� ெத��த பல�� உ����� ேமாசமான
பைகைய� ெகா�� ��தைத�� இ�த ��ெர� �ல�
அ�பல�ப��ற�.

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

 ��மா கன�க�ட� ��ய ��ய இைளஞ�க� �ற�ப��
வ��ெகா�ேட இ���றா�க�. ெவ�� ெப��றவ�க�� உ��,
ேவதைன�ட� �����றவ� க�� உ��. ���ப ��யாத
இட����� ெச�பவ� க�� உ��. �ைர��ைற எ�ப�
எ�ப��ப�ட� எ�பைத�� உைழ��� சா��ய�� ெகா�டவ�க�
எ�தைகய �ழ� கைள ச���� ெவ��ெபற ேவ��� எ�பைத
�க�சாதாரண �வசாய ���ப������ �ற��, எ�ய ம�தராக
�ைர�ல�� அ�ைவ�� �க�ெப�� ந�ச��ர�கைள ைவ�� பட�
தயா��க�� இய���மான �ைல�� உய��த ஐயா கைலஞான� த�



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

த�ன���ைகைய�� ெவ���கான வ�ைய�� நம�� அ���� ஐயா
கைலஞான��� ��மா ��ெர� ��தக�ைத ம�����ட�
ெவ����ற� உ�க� ந��ர�.

-எ�ெற��� உ�க�

ந��ர� ேகாபா�



�த� பாக�தி� உ�ள
சிற�ப�ச�க�!

"��மா ��ெர�' �த� பாக���...

�� வய�� நா� எ�க� ஊ� ��� டா���� ���� ��ற
அ�பவ�, ந�� பாைச�� ெச�ைன வ�த அ�பவ�க�ட�...
�.�.��ன�பாைவ நா� ச���த�, "பராச��' �சா�
க�.ேக.�.காமா�� ��தர��டனான எ� அ�பவ�க�ட�... அ�ைறய
கால ெச�ைன நகர� ����� எ������ேற�...

க�.ேக.�.காமா�� ��தர��� உடைல ��கா�வைர �ம�த
எ�.�.ஆ�., ��கா��� எ�.�.ஆ�. எ��ட� ேப�ய �ஷய�க�,
ப��பவ� ெந�ைச ெந�ழ ைவ���.

�.ஆ�.மகா��க��டனான அ�பவ�, எ�.ேக.�யாகராஜ பாகவதைர�
பா��த�, அவ�� வா��ைக அ�பவ�க�ட�  சேராஜா ேத�ைய
நா� �ர�பா� அ��த �வார�ய� க�� உ�ளன. கம�ஹாசைன
���� ந�� பத�காக நா� அைழ�� வ�த�, கம�டனான
�ர�பா�, ேக.எ�.ேகாபால���ண�� மகைன� கா�பா��ய
எ�.�.ஆ�� க�ைண, சா�ேடா ��ன�ப ேதவ�டனான எ�
அ�பவ�க�... என பல உ�சாகமான, உண���கரமான �க��கைள
எ����ேள�.

"��மா ��ெர�'�� அ��த��த பாக�கைள��  ��க�
ப����ேபா� பல அ��தமான அ�பவ�கைள, �ரபல�க��
ெவ�வராத �ண இய��கைள ��க� ��ைமயாக அ�ய ����.

வா��க� ெதாட���க�... வரலாைற!

-அ��ட�
கைலஞான�





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

ந�ச��ர�க�

ர��கா��
(கதாநாயகனான ) - 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�)

அ��க 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�)

பாடலா��ய�க�

க�ஞ� �த�பரநாத�  -  (பட� : ைபர�)

அ����ேகா�ைடதவ�ம� -(பட� : இள�ேஜா�க�)

அ��க ��ன�� 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� அ��க�  ெச�த  தயா��பாள�க�

எ�. ச��தலா

�.எ�. ெவ�க�ராம�

��க� கைலஞான�
�.மகால���

�.ேகா�ெப��ெத�

எ�.ஜா��ரா�

நா� அ��க�  ெச�த  �ல�கைதயா��ய�

��பவ�� கைலஞான�  -  (பட� : ���ப��
ெபா���தா�)



எ� வா��ைக �� 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� �ைர�கைதக�� 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���வாத�

�� (எ��ற) ��வநாத�

�.�. �கநாத�

பார�ராஜா

பா�யரா�
ஆ�.�.உதய�மா�

�.வா�

கைலம�



ேக.ராேஜ�வ�

பா���ப�

ேகா�ல ���ண�

ம��� பல�...

 எ� கைதக��,  ப��ெப�ற �ரபல�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�)

ேமஜ���த�ராஜ�

�தாக�
ேக.ஏ.த�கேவ�

கா����

�ேர�



எ�.�.ேசக�

�ே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���)
பா� - காெம� (ெத���)

கைல�ெச�� ெஜயல�தா

ேக.ஆ�.�ஜயா

�ஜாதா

மேனாரமா

ராதா
�ஜயசா��

ேத�கா



கனகா

ராஜ�ேலாசனா

எ�.வரல���

�.ஐ.�. ச��தலா
���யா

���யா

ஒ�.�ஜயா

ெஜய��

ெஜயா

�ல�ணா
��மா�

ச��

��த�பா�

அ��கா

ல���

ரா�கா

ேம�� ரா�கா
�பா

வச�தா (இர�� பக�� அ��க�)

��யகலா

கா��ம�

எ�.எ�.ல���

ெவ��றஆைட ��மலா
ம��ளா

ஜ�னா (ெத���)



ெஜய�ரதா (ெத���)

���ண�மா� (ெத���)

ம��� பல�...

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�
ராமநாராயண�

�ரெசா� ெசா�ண�

தாச� நாராயணரா� (ெத���)

பாடலா��ய�க�

க�ஞ� க�ணதாச�



க�ஞ� வா�

�லவ� �லைம���த�

ஆல��� ேசா�

�����க�
�ைற�ட�

க�ைகஅமர�

இைசயைம�பாள�க�

எ�.எ�.��வநாத�
ேக.�. மகாேதவ�

இைளயராஜா

ச�க�-கேண�

�.�மா�

�.ஆ�.பா�பா

பா�யவ�க�

பால�ர����ணா

�.எ�.ெசௗ�தரராஜ�

எ�.�.பால��ரம�ய�

ேஜ�தா�
மேல�ய வா�ேதவ�

மேனா

�.��லா

எ�.ஜான�

எ�.ஆ�.ஈ�வ�



வா�ெஜயரா�

வசன� எ��யவ�க�

ஏ.எ�.நாராயண�

�ய�நா��� ��தர�

ஏ.எ�.�ரகாச�

�யவ�

பனைச ம�ய�

டா�� மா�ட�க�

த�க�ப�

கமலஹாச� (உத�)

��தர� (�ர�ேதவா த�ைத)

�மலா (இள�ேஜா�க�)

�ட�� மா�ட�க�

ச�க�

மாதவ�

ஹயா�

எ� நாடக�க�� தைலைம தா��யவ�க�

கைலவாண� எ�.எ�.���ண�

�.ஏ.ம�ர�

எ�.ஏ.�. (ராமாயண� எ��த தயா��பாள�)
எ�.ஏ.நடராஜ� ("ம����மா�' பட� �க�)



நாடக�க�� 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� ��� கவ����க��
-ஆரவ�� �ரவ��, வனேமா��

ேபா�ற பட�க�� ந���� �க�ெப�றவ�)

"க� �ற�த�' ராமநாத� (மேனாரமா�� கணவ�)

நா� ��மா�� �ைண ந�கராக

ந��த பட�க�

ேகா�லாவா�, ெதனா�ராம�, ெச�ல���ைள

ெவ�� ேப�ச�ல

�ற��� ேதா�ற�

ேக. பா�யரா�� "இ� ந�ம ஆ�'

ேகா�ர வாச�ேல

ெப�ய இட�� மா���ைள

பா���ப�� கைத-�ைர�கைத-வசன�-இய�க�



1. ���� காத�!

1937 காலக�ட� அ�.
ம�ைர ��லா, உ�ல�ப��ைய அ��த எ�மைல �ராம�தா� எ�க�
ஊ�.

அ�பா ��ைதயா ப�சாய�� ேபா�� �ளா��காக இ��ததா� எ�க
���ப� எ�ேலா���� ெத�� தாக��, ம������யதாக��
இ��த�.

உட��ற�த நா�க� ஐ�� ேப�. இ�� இ�வ� ெப�க�.
பால���ணனான நா� ந��� �ற�தவ�. என�� ஏ� வய�
இ����ேபா� அ�த �யர� ச�பவ� �க��த�.

எ� அ�பா த� 39 வய�� �ஷ�ப� தா��த��� ஆளானா�.
இ�ேபாெத�லா� ஒேர ஒ� இ�ெஜ�� �ல� �ஷ�ப�ைவ
����டலா�. அ�ேபா� அ�த வச� இ�ைலேய...? �ஷ�ப�
தா��த��� ஆளான அ�பா ம�வாரேம இற�� ேபானா�.

அ�பா��� மாத� ச�பள� ஆ� �பா�. அ�� அ� ெப�ய ெதாைக.
அ�பா�� இ�ைல... ஆ� �பா�� இ�ைல. ���க ெசா�ேதா,
ேச��ேபா எ�� ��ைல. அனாைதயாக ��ற� எ�க� ���ப�.
அ�த காலக�ட��� �தைவ� ெப�க� ெவ�ேய, ெத���
ேபா�வரமா�டா�க�. அ��� எ� அ�மா �க அழகாக இ��பா�.
அதனா� ��ைட ��� ெவ�ேய வரமா�டா�. ஆனா��
��ைளகைள� கா�பா�ற உைழ�க ேவ��ேம?!

������ இ��தப�ேய இ�� ���� த�வா�. நா��, எ�
த�ைக�� �� ��யாக� ெச�� இ��ைய ��� வ�ேவா�. இ��
��பைனயா� ��டா� அ�த� கா�� ேக�வர� வா�� வ���,
இ��� இர�� சா�பா���� க� ெச�வா� அ�மா. இ��
��கா��டா� அ�த இ��தா� இர����.
��� வ� க�டாதவ�க�� ��� அ�டா, ��டா, மர�கத�கைள
��� வ�� ��வா� ப�சாய�� ேபா�� �� கெல�ட�. அவ�க�
பத�யப� �ளா��கான எ� அ�பா�ட� �ைற��வா�க�. உடேன



தன� அ�கார�ைத� பய�ப��� ெபா��கைள ����� ெகா��க
ஏ�பா� ெச�வா�. அத�� ந��யாகேவா எ�னேவா... "�ளா���
��ைளகளா... ெர�� இ�� ���பா" என இர�க�ப�� எ�க�ட�
இ�� வா��வா�க�.

எ�.�.ஆ�. எ�ைன� பாரா�� த�க ேமா�ர� ப�ச��தா�. அைத
���ேபா� பா��� �வா� ைக த��னா�. எ�தைனேயா
ஜா�பவா�க�ட� என�� அ�பவ� உ��. �மா� 200 பட�க���
�ைர�கைத எ������ேற�. நா� எ�ன ப��� ப������ேற�
ெத��மா? எ� அ�பா�� மரண����� �� இர�டா� வ���ட�
எ� ப����� ������� ���த�. அ�த� ��������தா�
எ� அ�பவ� க�� ெதாட��ய�.

என� ஆ�வய�� எ�க� ஊ� ப����ட��� �ல ஊைம�
பட�கைள� பா�����ேக�. அ�ேபாைதய ெவ�ைளய� அரசா�க�
��த� ம��� �காதார� ���� �ைறய ���� பட�கைள எ���
�ராம�க�� ேபா��� கா���. அைத� பா��தேபாேத என�� ��மா
�� ெப�� ல��� ஏ�ப�ட�.

எ� எ�டாவ� வய��... அ�வைர எ�க� ஊ��� எ�டாம� இ��த
��மா ெகா�டைக எ�க� ஊைர எ��ய�. "க�ட� டா���' எ�ப�
அ�த ��� டா��� ெபய�. என�ேகா ெசா�ல ��யாத பரவச�.
ெகா�டைக க��� ேவைலக� நட�தேபாேத இர� ேநர�க��
ந�ப�க�ட� ேச��� அ�ேக ப����ெகா�ேவ�.
ெகா�டைக க�� ���� �ற�� �ழா��� �த�நா� �ரய�
பா��பத�காக �ல கா��கைள �ைரல� ேபா� ஓ��னா�க�.
அைத�பா��த என�� ஏேதா ெசா��க��� �த�ப� ேபால இ��த�.
�னச� ��மா பா��ேத ஆக ேவ��� எ��ற ெவ����த� என��.
ஆனா� ��ெக� க�டண� ஒ�ேணகா� அணா. ஒ� அணா��� ஒ�
ம�ஷ� வ�றார சா���� �டலா�. இ�வள� ��ெக�
க�டண���� எ�ேக ேபாவ�?

அ�மா ைவ����த இர�� அணாைவ ���� ெகா�� ேபாேன�.
��ெக� எ��த� ேபாக ��� கா��� ���� வா�� ைவ��
��றப� பட� பா��ேத�. நா� பா��த �த� �ைர�பட� "���ண
�லா'.

பட� பா��த பரவச� �ைறயாம� ����� வ�ேத�.



எ�கேளாட ம� வான� பா��த ��. ேசாள�, க��, ேக�ைப, சாைம
என கா�� ெவ�ளாைம� ெபா��க��தா� உண� சா���ேவா�.
அ�� சாத� அ�வள� ேல�� �ைட�கா�.

"ேக�ப வா�� ��� க� ��டலா�� வ����த காச
களவா������� ேபா� ��மாவா பா���� வ�ேற" என
ேகாபமான அ�மா �ள��மாைற ����� ���� அ�த� க�ைட�
ப��யா� எ�ைன "அ� அ�' எ�� அ������ "ெர�டணா
ெகா�டா�� ������ ������ள வா" என� ெசா��
�ர����டா�.

��ட இட��ேலேய ேத�வ� மா�� டா��� �தலா� ேவ��சா�
நாடா� ��� ைகக�� ��ேற�.

"யா�, �ளா�� மகனா... எ�ன�பா?"
"என�� ஏதாவ� ேவைல ���க."

"� ப��க�ேயடா."

நா� சலனேம இ�லாம� ெமௗனமாக ��ேற�.

"நாைளல���� ெகா�டைகல ெபா�பைளயா�க உ�கா�����க
ப�க��ல ���� ����யா?".

"�னச� ��மா பா��க��� �ைன�சவ��� ஓ.�.�ல �ன��
பா���ற வா��பா�ேச." உ�சாக��� ேப�ேச வர��ைல.

"�" என தைலயா��ேன�.
��� டா���� மண� பர�� ஒ��ற� ஆ� க�� இ�ெனா��ற�
ெப�க�� அம��� பட� பா��பா�க�. இ��ற����� ந���
�ளமாக ம�ணா� த�����வ� க�����பா�க�.

பட��� ஒ�ெவா� �� ���த�� �� மா��வத�காக ைல�
ேபா�வா�க�. அ�த� சமய� ��ட����� ����� த��ட� ����
"���� ���ேக" என �� ��க ேவ���. இ�ப� ஒ� பட����
�ைற�த� ஏெழ�� �ைற ைல� ேபா�வா�க�. அ�ேபாெத�லா�
���� ��க ேவ���. பட� ஓ��ேபா� ஓரமாக உ�கா���
ர��ேப�.





�ராம��ற�க��ேக உ�ய காத��, கச�சா�க�� ��மா
ெகா�டைகக�� �வார�யமாக அர�ேக��.

நா� எ�� வய� ��வ� எ�பதா� ெப�க� ��ட����� சரளமாக
வைளய வ�ேவ�. இ�பால���� இைடேயயான �வேரார� நா�
வ��ேபா� ஆ�க� ப������� ஒ� இைளஞ� அைழ�தா�.

"எ�ன�ேண?'

"அேதா... தல�ல ேராஜா�� வ������ ஒ� அ�கா
உ�கா������ல. அ��� ஒ� அணா��� ����� ��.
�����ேபா� அ�த அ�ண� ���க� ெசா�னா��� ேப�
ெசா��� ��...' என� ெசா����� த� ேபைர�� ெசா�னா�.
"ச��ேண...'

"ைல�ட ஆஃ� ப�ண ��னா�தா�டா ���க��.'

"�...'

...இ�ப� ���� ���ற எ�ைன த�க� காத� ������ ��வனாக
ஆ��யவ�க� பல�.

இ�த காத� ���� நா� க�ஷ� அ��க ஆர���ேத�.
கடைலமா�� ெச�ய�ப�ட உ�ல�ப�� ���� ெரா�ப ஃேபம�.
��யாக�� இ����. இ���� தாேன "அ�கா'�க��� ���� தர�
ெசா��றா�க�. அதனா� ெப�ய ����� �த� ���ைவ உைட��
ைவ��� ெகா��ேப�. உைட�தைத நா� சா���ேவ�.

இேதேபா� ஒ��ைற "ெசக��� ேசல அ�கா��� ��' என ஒ�
ைமன� ெசா�ல... இ���� ேவெறா� ெசக��� ேசைல அ�கா�ட�
"அ�ண� ேபைர� ெசா��"� ெகா��க... அ�த� ெப� ��ச�
ேபாட... ைல� ேபாட�ப�ட�. பட� ���த�ப�ட�. ஒேர ��ச�. ஊ�
���ய ����� மைன� அவ�.
"எவ�டா ����� ���க� ெசா�ன�?" என எ�ைன�
�ைள�தா�க�. ெகாைலெவ��ட� அவ�க� இ��ததா� �����
ெகா��க� ெசா�ன ைமன� த�� ஓ���டா�.

(நா� 19 வய�� ெச�ைன வ��வைர அ�த ைமன� எ� க���
த���படேவ��ைல).



ெகா�டைக �தலா� ����டா� எ�ைன.

"இ�ேம � ���� ��க ேவணா�."

����� ��, ���� ��பதா� �ைட��� �� இைதெய�லா�
�ட... "இ�ேம நா� ஓ.�.�ல ��மா� பா�க ��யாேத?' எ��ற
��க��� �வ�� ேபா� ��ேற�.



2. கி�ட� பதி�!

"இ�ேம � ���� ��க ேவணா�� ெகா�டைக �தலா�
ெசா���டாேர..." என ������ ேபா� ��ேற�.
ஆனா� அவ� எ�ைன �ல�� ைவ�க��ைல. ��மா ெகா�டைக
சா��ேத ேவெறா� ேவைல த�தா�. �ரமமான ேவைல எ�றா��
��மாைவ �ன�� பா���� பா��ய� இ��ேக... ம����ேபாேன�.

ெகா�டைக�� எ�ன பட� நட��றேதா... அ�த� பட��� ேபா�ட�
ஒ�ட�ப�ட த��ைய நா�க� ேதா�� ைவ���ெகா��
நட�கேவ���. எ�க��� �� எ�க��கான �ட�, பட� ப��ய
�� ேநா��ைஸ ம�க��� ��ேயா��தப�ேய ேபாவா�.

"ேகாபாலா" என ����வா� �ட�.

"ஏ� சா�?" என நா�க� ப����� ேக�ேபா�.

"ேகாபாலா!"

"ஏ� சா�...?"
"எ�க ேபாற?"

"��மா பா��க!"

"எ�ன ��மா?"

"ஆ�யமாலா!"

...இ�ப� ேகாஷ��டப�ேய எ�மைல, சா���, ேபைர��, அ���ப��
என ��ப���� அ�கமான ����ப�� �ராம�க�� �மா� 15-20
ைம�க� நட�� பட�ைத �ள�பர� ெச�ேவா�.

மாைல�கா�� ஆர���பத��� ���� ெகா�டைக வ����ேவா�.
மாைல, இர� என இர�� கா��கைள�� பா�����ேவ� நா�.
�லசமய� என� ந�ப�க� எ��ட� பட��� கைதைய�
ேக�பா�க�. கா�ய�ம� ேகா��� உ�கா��� கைத ெசா�ேவ�. ஒேர
பட�ைதேய பல கா��க� நா� பா��பதா� ைட���� ஆர����
'�ப�' ேபா�� வைர�லான ��� பட�ைத�� வாயா�



இைசயைம��, பாடைல��  பா�, வசன�கைள�� ெசா��ேவ�.
ந�ப�க���� பட� பா��த உண�ைவ உ�டா����ேவ�.

இ�ப��தா� கைத ெசா��� அ�பவ� என��� வ�த�.

15 வய�.

வா�ப வச�த����� �ைழ��ெகா�����ற ப�வ�.
ம�ைர�� உ�ள �ைரயர��க�� ம��ேம ��ய பட�க� ���
ஆ��.

��மா கைதைய ��மா� பட� ேபா� ெசா��� அ�பவ� என��
இ��பதா� ந�ப�க� த�க���� ஒ� ெதாைகைய வ�� ெச��
எ��ட� ெகா��� பட� பா��க  வ�ய��� ைவ�பா�க�.

எ�க� ஊ����� ம�ைர ேபா�வர காைல�� ஒ��ைற
ம��ேம 'ச�க� �ரா��ேபா��' ப� வ��ேபா��.



காைல�� ப� ஏ� ம�ைர�� இற��ேவ�. ச�, ஞா��க��
ம��ேம அ�ேபா� ேம�� ேஷா உ��. அதனா� அ�த�
�ழைமக��தா� ம�ைர வ�ேவ�.

ந�ப�க� ெகா��த கா�� ம��யான ஆ�ட� பட� பா��ேப�.
���த�� எைதயாவ� சா������� மாைல� கா�� பா��ேப�.
ம�ப� ைந� ேஷா பா������ ப� �ைலய��� (இ�ேபா� ெப�யா�
ப� �டா��) ப���� ���ேவ�. அ�காைல�� ப� ஏ� ஊ���
வ�ேவ�.



ப�ைஸ எ��பா���� கா������ எ� ந�ப�க�, நா� ப�ைஸ
��� இற��ய�ேம ஆ�வமாக எ�ைன� ����ெகா��
கா�ய�ம�  ேகா���� ���� ேபா���வா�க�.

��� கா��க�� பா�����பதா� கா�� �சகாம� வாயா� பட�
ஓ��ேவ�. ���ப�க�ட� ��ய ���தமான அ�ச�க� இ��தா�
ம�வார� அவரவ� ெசல�� ந�ப�க� ம�ைர��� ேபா� பட�
பா��பா�க�. ���த��லாத கைதயாக இ��தா� "ந���
ெகா�டைக�� இ�த� பட� வ�தா பா���கலா�'" என� ெசா��
ம�ைர �ஜய�ைத ேக�ச� ெச�� ��வா�க�.

19 வய�. வா�டசா�டமான வா�பனாக ���ேற�. இ�த வய����
�மா� ஐயா�ர� கா��க�  பா�����ேப�. என��� ஒ�
�ைர�கைதயா��ய� உ�வா���டா�.

அ�த� சமய��� �.�.��ன�பா, எ�.ேக.�யாகராஜ பாகவத�,
எ�.எ�.���ண�, 'கா�' எ�.ர�ன�, �.ஏ.ம�ர�, ராஜகா�த�,
�.எ�.�ைரரா�, ெவ� மா�ல�கைள� ேச��த ஒ�.�.ரா� (ந�ைக
ல����� த�ைத), ெஹ�ன�பா பாகவத� ம��� வ��தராேத�
(ைவெஜய��மாலா�� அ�மா) உ���ட ந�ச��ர�க� ��ன���
இ��தா�க�.
அவ�க�� பட�கைள� பா��� ந�ப�க�ட� ேப�, ந����
கா���ெகா����ேத�.

"ஏ�டா பா�... �தா� ந�லா ந���� கா����ேய... ஏ� �
��மா�ல ேசர��டா�?" என ந�ப�க� ெசா�ல... உ�ேள இ��த
கைல��ட� ேம�� �ரகாச மான�. ����, ேப�� பட� ��மா
ப���ைகக�� வ�� ெச��கைள� ���� �ண�, எ���� ����
ப��ேப�. �லசமய� எ� ந�ப�க� ப���� ெசா�� வா�க�. அ�த�
��தக�க�� ��மா ந�ச��ர�க�� அ�ர� ேபா�வா�க�.

"நா� உ�க� பட��� ந��க �����ேற�. என�� வா����
தர��. உ�க� ப�� க�ட�� உடேன  ெம�ரா� �ற�ப��
வ��ேற�" என பல ந�ச��ர� க��� ந�ப�க� �ல� க�த�
ேபா�ேட�. எ�த ந�ச��ர��ட����� ப�� வர��ைல.

நா�க� ஓ�ன. அ�ச�ேத� �க�ெபற� ெதாட��, தயா���
��வன�� ஆர���தா�. அவ��� க�த� எ�த ��வான�.



"��ைள கா�� வ�� ெல�ட� ேபா�டா க���பா ப�� வ��டா" என
ந�ப� ெசா�ன ஆேலாசைன�ப� க�த� ேபா�ேட�. ப�� வ�த�.
பற�ப� மா�� இ��த�. 'எ�ன எ�����காேரா அ�ச�ேத�'
எ��ற படபட��� இ��த�. க�த�ைத எ����ெகா��
ந�ப�க�ட� கா�ய�ம� ேகா�ைல அைட�ேதா�. ந�ப�
ப��தா�.

"உ�க� க�த� பா��ேதா�. ச�ேதாஷ�. உ�க�ைடய ஆைசைய
�ைறேவ�ற ��யாதத�� வ����ேறா�."

இ�ஙன�,

ேமேனஜ�

க�த� க�� நா� கல���ேபாேன�. வா���� தர ��யாதைத
அ�ச�ேத�ேய எ�����தாலாவ� ஆ�தலா இ����.
ேமேனஜர�லவா எ������றா�. அ� என�� ��த� ேசாக�ைத
உ�டா����ட�.

ந�றாக கைத ெசா��ேற�, பா��ேற�, ந�றாக ந��பதாக ந�ப�க�
ெசா��றா�க�, பா��க ந�ல உட�க�ேடா�� இ���ேற�... என��
ஏ� ��மா வா��� �ைட�க��ைல.

"�ைட�க��ைல எ�பத�காக ����ட ���மா? இ�
ந�ச��ர�க��� க�த� எ�த��டா�. ���ேயா�க��� க�த�
எ�தலா�" என ��மா�� ேத�.

��மா சா�� ேக�க ேபா�ேடா எ��� அ��ப ேவ��� எ��ற
ேயாசைன என��� �ல�பட��ைல. அேதசமய� எ� ேதா�ற�ைத
எ���� �ல� ���த ேவ���. அத�ப�ேய ேசல� மாட��
�ேய�ட���� க�த� எ��ேனா�.

"ஐ�த� உயர�, �வ�� �ற�, அட��த ��, அக�ற ெந��, ந�ல ப�
வ�ைச, எ��பான ���... இ�ப� எ�லா� ெபா��த�� உ�ள
என�� ந��க வா���� தரேவ���" என க�த��� �பர� ெசா��
அ���ேனா�.
மாட�� �ேய�ட������ ப�� வ�த�.



அேத பரபர��... படபட��... அேத ந�ப�க�.... அேத ேகா��.
க�த�ைத� ப��தா� ந�ப�.

"க�த�ைத �க�� உ���பாக� ப��ேதா�. உ�க��� �����
�� ெபா��த� இ���. இ�ப��ப�ட 'பா�' அைம�� ெகா�ட
��க� ���ட� �� ேச������க�!"

வ�த ப�� வ��த�பட ைவ�தா�� வா�� ேபா��ட��ைல.

ெம�ரா� �ள�ப ��� ெச�ேத�.
அ�ேக ேபான�� அ�ச�ேத� ������ ேபாக ேவ���.

அ�ச�ேத� ���� எ�ன ெச�யேவ��� என ஒ� மா�ட�
�ளா�� ெர�.



3. பா�கன� பரவச�!

"ெநஜமாேவ ெம�ரா� ேபாக�ேபா�யா பா�?"
"�...''

அ�த� கால��� 'ம�ைர பா��காதவ� மாபா�' எ�� பழெமா�
எ�க� ஊ�� உ��. ஊ�� பா���� ேம�ப�டவ�க�
ப�க������ற ம�ைர��� ேபான��ைல. அ�ப��ப�ட ஊ�����
நா� ெம�ரா� ேபாக ��� ெச�ததா� ந�ப�க�� �ல��� �ய��.

"எ�ப�டா ��மா�ல ேச�வ?"

"ர�ைல ��� இற��ய�� �த� ேவைலயா அ�ச�ேத� ������
ேபாேவ�. ெக��� ��தா� அ�ச�ேத� ���� ��ெச�க���
த��� ஊ��� ேவைலைய� ெப�ேவ�. �����ேபா� பாட�கைள�
பா�ேவ�. ஒ�நா� எ� பா�� அ�ச�ேத��� கா�� ���.

'அட... எ�ன ஒ� ெத��க கான�. �யாடா த�� இ�த� பாடைல�
பா�னா�?' என �ய��ேபா�� அ�ச�ேத� எ�ைன ��மா��
ேச�����வா�.'' இ�தா� �ளா�.

"ெம�ரா� ேபாக ெரா�ப� கா� ேதைவ�ப�ேம? எ�ன ப�ண�
ேபாேற?"
எ� அ�ண� ஆ�.எ�.���ணசா� ைர����� உத� கண�கராக
ேவைல பா��� வ�தா�. �� ஒ�ைற

ஒ���� (��) வா�க ��க� ��க அவ� ேச��� ைவ����த ��
�பாைய எ����ெகா�ேட�.

ெம�ரா�� ��பா�ெக� ��ட�க� அ�க� என
ேக���ப����ததா� ெட�ல�ட� ேபா�... ேகாவண��� ��னதாக
ஒ� பா�ெக���, அைத �ட அ����ப�ட�� ைத��
வா���ெகா�ேட�.

90 �பா� ேகாவண பா�ெக���. ர�� ��ெக� 6 �பா�. நா� �பா�
ச�ைட� பா�ெக��� ைவ��� ெகா�ேட�. ஏக�ப�ட கன�க�ட�



ர��� ஏ� அம��ேத�.

ம�ைரைய ��� ேவகெம��த� ர��.

நா� �த��ர� ெப�� இர�டா��க�தா� ஆ���� தன. ெந�ச�
இ�லாத நகரமாக இ��த� ெம�ரா�. எ�ேமா� ர�ல�ைய ���
ெவ�ேய வ�த�� அ�ச� ேத��� ����� எ�ப�� ேபாவ�
எ�ப� ப�� எ���ப�டவ�க�ட� �சா��ேத�. ச�யான ப��
�ைட�க��ைல. �யாகராஜ பாகவத�, �.�.��ன�பா, அ�ைறய
'கவ����க��' �.ஆ�.ராஜ�மா� ஆ�ேயா�� ��கைள ம��ேம
த���க ���த�. பக�� அைல�ச�. இர�� �ளா�பார��� ��க�
என நாைல�� நா�க� ஓ���டன.

�ைர�� பா��த ந�ச��ர�க�� யாைரயாவ� ேந��
பா����டலா�... எ��ற ஆைச�� ெஜ�� ���ேயா வ�ேத�.
இ�ேபா� ரா� �ைத ஹா� இ���� இட���� எ���
���ேயா�� �ைழ�வா�� இ��த�. ெரா�ப ேநர� அ�ேக
�����ேத�. யாைர�� பா��க ��ய��ைல. இ���� ���
�ர��னா� வா��ேம�. ஏமா�ற��,   ச���மாக நட�ேத ைமலா���
வ�ேத�.



ஆ�சேநய� ேகா�� எ�ேர ஒ� ���� ��� ��டமாக
�����தா�க�. �சா��தேபா�... அ� �.ஆ�.மகா��க� �� என�
ெசா�னா�க�. �யாகராஜ பாகவத� ம��� எ�.எ�.���ண�
உ���டவ�க� ப�� ப���ைகயாள� ல���கா�த� ச��ைச���ய
ெச��கைள ெவ���� வ�தா�. ஏேதா ஒ� காரண�தா� ல���
கா�த� ெகாைல ெச�ய�பட, பாகவத��, எ�.எ�.ேக.�� அ�த
வழ��� ����ெகா�டன�. இதனா� பாகவத� �க� ம�� வ�த�.
பாகவத� ேபாலேவ பா�� �ற� ெகா�ட �.ஆ�.மகா��க�,



'�வ��', 'நா� இ�வ�' பட�க� �ல� ��மா மா��ெக�ைட�
������தா�. அதனா� �ன�� ஓ�� �ைற த� ��� பா�க���
��� ர�க�கைள� பா��� ைகயைச�பாரா� �.ஆ�.மகா��க�.

'மகா��க� ந�ம மாவ�ட���காரரா�ேச. (ேசாழவ�தா�) அவைர�
பா�����ட��' எ�ற ஆவ�� ��ட��� ஒ�வனாக பா�க�ைய�
பா��தப� �����ேத�.

அ�ப�பா... எ�னெவா� பரவச�. ந�ைக எ�.வரல����ட�
ேஜா�யாக பா�க��� ேதா��ய மகா��க� ��ட�ைத� பா���
ைகயைச�தா�. வரல����� ைகயைச�தா�.    �ல ��ட�க����
�� உ�ேள ெச����டா�க�. ஏேதா சா�����ட ������
��ட� கைல�த�.

�.ஆ�.மகா��க�, எ�.வரல��� ���� �வார�யமான ெச��க�
உ��. ஒ�ெப��� இ�லாமேலேய �ேலா��ட� தா�� ஒ����ப�
பா�� வ�லைம ெப�றவ� ��ட�பா பாகவத�. அேத �றைம ெகா�ட
மகா��க�, ��ட�பா�� �கைழ எ��னா� நாடக உல��. இ�ப�
இைசயா� ��மா�� �ேராவானா�. இேத இைச��றைம
எ�.வரல������ உ��. இ��தா�� �ைர�லக� அவைர
கதாநாய�யா�க��ைல. ேகர�ட� ஆ����� டாகேவ வ�தா�.
க�றாைர க�றா� கா��வ�ேபா�... இவ�க� இ�வ�� இைசயா� ந��
வய�ப�டா�க�. தன� மக� ெபய�� '��மா� �ெராட���' எ��
��வன�ைத ெதாட�� "ம�ச ேரைக' பட�ைத தயா��� நாயகனாக
ந��த மகா��க� அ�� எ�.வரல���ைய கதாநாய�யா��னா�.
பட� ேதா��. ���� 'ேமாகன ��தர�' பட�ைத தயா���
வரல���ைய ேஜா�யா�� னா�. இ��� ேதா��. ����
வரல���ைய ேஜா�யா�� '��ன��ைர' பட�ைத தயா��தா�
மகா��க�. இ��� ேதா��தா�.
இ�ப����த� அவ�க� ந��. மகா��க� ���ேலேயதா�
வரல��� இ��பா�. ��ம� மகா��க�� மன���வமாக
வரல���ைய ம��தா�.

ஆனா�� இவ�கைள� ப�� அ�ேபாைதய ��மா ப���ைகக�
���� எ�த��ைல. காரண�... 'ல���கா�த� ெகாைல' பா���தா�.

��னா�� எ�.வரல���, 'எ� வா��ைக�� நா� ச���தெத�லா�
�ேராக��, ஏமா�ற��தா�' என எ��ட� மன����� ேப�வா�



எ�ேறா... மகா��க��ட� கடைன வ���க நா� ேபாேவ� எ�ேறா...
அ�ேபா� �ைன�தாவ� பா�����க ���மா? அைதெய�லா�
அ�த�த சமய�க�� ெசா��ேற�

'ம�சேரைக'�� இ�வ�� ந����ெகா����த சமய���தா�...
பா�க�� அவ�கைள� பா���ேற�. ஒ� ேதவ�மாரைன ஒ�
ேதவைத�ட� ேச��� பா�����ட �ர�ைம என��. �த��தலாக
நா� ேந�� த���த ந�ச��ர�க� இ���வ��தா�.

�.ஆ�.மகா��க� ������ ச�வசாதாரணமாக ேபா�
வ��ெகா����தா� ராமதா� எ�� இைளஞ�. அவ� ஒ� பட���
ைப��ய�காரனாக ந������றா�. அதனா� அவ�ட� "��க ந��ச
பட�ைத� பா����� ேக�. என��� ��மா�ல சா�� வா���
���க'" எ�ேற�.



"�த�ல � என�� �ப� வா��� ��" எ�றா�. ல� கா�ன���
வ�ேதா�. இ�வ�� ேஹா�ட�� சா���ேடா�. ேகாட�பா�க�
ேபாவத�காக ப� ஏ�ேனா�.

அ�ேபாெத�லா� ைமலா������� பனக� ��கா வ�� ப�
அ�ப�ேய பா�� பஜா� வ�யாக ���ப ைமலா��� ெச���.
உ�மா� ேரா��� ப� வரா�. இற�� நட�ேதா�. அ�ெகா���
இ�ெகா��மா� ��க� இ��தன. ேகாட�பா�க� 'ெப�ய ேக�'
என�ப�� ர��ேவ ேக� வ�� ேச��ேதா�. (அ�ேபா� ேம�பால�
�ைடயா�.) ர��ேவ ேக� அைட�க�ப�ட சமய� கா�� கா������
ந�ச��ர�கைள� பா��க ெவ�ேற ஒ� ��ட� ��வ� வழ�க�.



ெப�ய ேக� அ�ேக உயரமான இட��� ஏ�ய ராமதா� எ�ைன��
ஏற� ெசா�னா�.

"அேதா... �ர��ல ஒ� ேகா�ேலாட ��ன ேகா�ர� ெத��தா?
அைத�தா�� ேபானா அ�க ஒ� ���ேயா இ���. அ�க
ந���ற��� ஆ� எ��பா�க. ��ைர வ�� ���� ேபா��ேகா"
என� ெசா����� ராமதா� �ள����டா�. அ�ேபா� எ��
பா��தா�� ஏ���, ��ெச��மாக இ��த�. ��கேள இ�ைல. இ�த
இட� ஆ�கா�� நவா� கால��� 'ேகாடாபா�' எ�� ெபய�
ெப����த�. இ� உ�� ெசா�.  'ேகாடாபா�'  எ�றா� '��ைர
க��� இட�' என அ��தமா�. ேகாடாபா�தா� கால�ேபா��� ம��
ேகாட�பா�க� ஆன�.

ெப�ய ேகா�ர� க�ட�படாத வடபழ� ேகா��� அைத�தா��
இ��த வா�� ���ேயாைவ��தா� ராமதா� �����டா�.
இ�ேபா� ேசக� எ�ேபா�ய� இ���� இட��� ��ைர வ��
�டா�� இ��த�. ப�� ��ஷ��� அ�� ேபா��டலா� இ�ேபா�.
அ�ேபா�... அட��த கா�க��, ஏ��மாக �ர��

உ�டானதா� பய� உ�டா�ய�. 'காைல�� அ�ேக
ேபா��ெகா�ளலா�' என ���� நட�ேத�.

பனக� பா���� �ராமண�க� �� ��வாக அம��� ேர�ேயா��
பா��� ேக���ெகா����தா�க�. அவ�க�ட� உ�கா�����ேட�.
இரவான�� ��கா காவலா� எ�ேலாைர�� ெவ�ேயற� ெசா�னா�.
அ�ப�ேய நட�� பா�� பஜா� வ�ேத�. 'கன�� க��'
�.ஆ�.ராஜ�மா��� "ராஜ�மா�' �ேய�ட� க�ட�ப�ட ���. 'இ��'
ேப�ப� ஒ�ைற வா�� ப�க�����த �ளா�ஃபா��� ����
ப���� ெகா�ேட�.

ந��ர�� அலற� ச�த�. பத� எ��ேத�. �ளா�ஃபா���
ப�����தவ�கைள ேபா�ஸா� அ��� �ர���ெகா����தா�க�.
தைலெத��க ஓ�ட� ���ேத�. ஓ�ட� ஒ��� ���ற� ேபா�
ப���ேன�. (��னா�� �ஜயகா���� அ�வலக� இ��த
ராஜாபாத� ெத�) எ��� இைல ெகா��� ெதா�� மைற�� ��ய
��ய ��காம�  உ�கா�����ேத�.

���த�.



நட�ேத வா�� ���ேயா வ��ேச��ேத�. அ�ேபாெத�லா� ��மா
அைம��க� இ�ைல.  ேதைவயான �ைண ந�க�கைள ���ேயா
��வாகேம ஏ�பா� ெச��ெகா���. ��ட� ��டமாக ம�க� ����
கா���காக ேடா�க� ெகா��� ஆ�கைள உ�ேள அ���னா�க�.

எ� �ைற வ��ேபா� 'ேடா�க� ����� ேபா��' என� ெசா��
க���டைர ����டா�க�.

க�த� எ�� சா�� ���� கதாநாயகனா��டலா� என �ைன�ேத�.
ஆனா� நா� �ைன�த� ேபா� ��மா ேல��ப�டதாக இ�ைல.
நா�� ேல�� ��வதாக இ�ைல.

மாட�� �ேய�ட��� சா�� ���க ேசல���� பயணமாேன�.



4. அ� வா�காம� கா�பா�றிய
சி�ன�பா!

எ�� நா�களாக ���காத நா� க�����த அேத ேவ��-
ச�ைட�ட� ேசல� நக���� இ��த மாட�� �ேய�ட��� �க�ஸ�
ஹா� வாச�� வ�� ��ேற�. மாட�� �ேய�ட�� ���ேயா
நக��� ெவ�ேய இ��த�. ம�நா� எ��க�பட�����
கா��க��கான ஒ��ைக �த�நா� நட���. அத�காக க�ெப�
ப��� ந�ச��ர�க� �க�ஸ� ஹா��� வ�வா�களா�.

'மாட�� �ேய�ட��' �.ஆ�.��தர� அ�ேபா� 'ெபா���' பட�ைத�
தயா���� ெகா����தா�. பார�தாச� எ��ய க�ைத நைட
கைதயான "எ�� பாராத ��த�' தா� பார�தாச� வசன���, எ���
ஆ�.ட�க� இய�க��� 'ெபா���'யாக உ�வா�� ெகா����த�.

நா� அ�ேக �����த ேநர�... க�ெப� ப� வ�� ��ற�.
ஒ��ைக�காக �.�.நர��மபார�, மா��ேத� ந�ச��ர ேஜா�
வ��ற��னா�க�. அவ�கைள� பா��த�� என��� ��ன�
ெவ��ய�ேபா� ஒ� ச�ேதாஷ தா��த�. வா�டசா�டமாக பாகவத�
�ரா��ட� க��ரமாக இ��தா� நர��மபார�. இதமான ��ய
ெவ��ச� ேபா� ���� ேம�யழ�ட� இ��தா� மா��ேத�.

இ��� �ல மாத�க�� 'ெபா���' ��� ஆ�... த��நா� ���க
இ�த ந�ச��ர ேஜா�ைய� ப�� �����பான ஒ� ச��ைச �ல��
எ�� அ�த ந�ச��ர ேஜா��ேக அ�ேபா� ெத�����கா�தா�.

'ெபா���' ச��ைசைய��, ��னா�� நா� நர��மபார��ட�
ந�பானைத��, அ�த ச��ைச�� நர��ம பார� ெகா��த
�ள�க�ைத�� ��வாகேவ ெசா��ேற�.

'ெபா���' பட��� கட�கைர �ய� பா�� ஒ��� நர��மபார���,
மா��ேத��� ெரா�பேவ அ��ேயா�யமாக ந�����தா�க�.
இ�ைற�� காத� அ��ேயா�ய� எ�ப� ��மா�� சாதாரணமாக
இ��கலா�. ஆனா� இ�த ெக���� அ�ேபாேத �ைர�� வ�ததா�
����ெவன� ப��ய�. மாட�� ���ேயா�ேலேய கட� மணைல�
பர�� �� ெச� ேபா�� படமா�����தா�க�.



'ெபா���' த���பட�. ஆனா� த��� கலா�சார���� ஏ�ற மா��
எ��க�பட��ைல. ேம�நா���காரரான ட�க� ேம�நா�� கலா�
சார��� த��� பட�ைத எ��பதா?' என ப���ைகக� க���தன.
ம��ற� 'ஒ��ன� காதல�கைள� ேபா� ந������றா�க�. காத�
கா��க� க�ைதயாக உ�ளன' என பாரா��� �ைட�த�. எ�ைன�
ேபா�ற அ�ைறய இைளஞ�க� பட� பா��� �������
ேபானா�க�. இ�த� பட��� ஒ��ப�வாள� ேஜ.�.�ஜய���
���க�� �ைட�தன. இ�ப�... 'ெபா���' சலசல�ைப
உ�டா��ய� 1950-�.

1962-� நர��மபார��ட� ெந���� பழ�� வா��� என��
அைம�த�. �யாகராஜ பாகவதைர ைவ�� 'அேசா��மா�',
�.�.��ன�பாைவ ைவ�� 'ர�ன�மா�' என ெவ��� பட�கைள�
த�த '��க� டா���' எ�.எ�.எ�.��தரராம அ�ய� ���� பட�
தயா��க வ�தா�. அவர� ��வன��� தயா��� உத�
��வா�யாக��, கா� �ைரவராக�� நா� ேவைல��� ேச��ேத�. எ�
�தலா� ��தரராம அ�யைர� பா��க நர��மபார� வ�வா�. அேதா�
நர��மபார� �����த ம�ைதெவ���தா� நா�� இ��ேத�.
இதனா� அவ�ட� ந�� உ�டான�.

"இ�ைன�� ��மா�ல க������� ெந��கமா ந���ற�
சாதாரணமா� ேபா��. ஆனா அ�ைன�ேக எ�ப� மா��ேத� �ட
�����பா ந����க? அ�த�மா�� எ�ப� ச�ம��சா�க?" என�
ேக�ேட�.

"ைடர�ட� எ��� ஆ�.ட�க� �����டானவ�. மன�ல �ைன�சைத
ஃ���ல ெகா�� வராம �டமா�டா�. இெத�லா� ெத���தா�
பட��ல ந��ேசா�. ட�க� எ�ன ெசா�னாேரா... அைத�தா� நா�க
ெச�ேசா�" என �ள�க� ெசா�னா� நர��மபார�.
���� �க�ஸ� ஹா��ேக வ��ேற�. நர��ம பார�ைய��, மா��
ேத�ைய�� ேந�� பா�����ட ���� �ைட�த�. ஆனா�...,
வா��� வா�� �ட�� என �ள��யேபா� இ��த �ரா��
இ�ேபா� எ��ட� இ�ைல. ஒ��த தா��ண��� காரணமாக��,
�க�ஸ� ஹா� ஆ����� �ைழய நா� �ய�� ெச�ய��ைல.

நா� ெச�ைன�� இ��தேபாேத �.�.��ன�பாைவ� பா��க
ெக���� இ��த அவ�� ������ ேபா���ேத�. அவ� த�



ெசா�த ஊரான ���ேகா�ைட�� ேபா���பதாக� ெசா�����த�
�ைன��� வ�த�.

நா� �.�.��ன�பா�� ர�க�. காரண� அவ� அ�ைறய
'�ர�ர'மான ஆ�� �ேரா. 'ம�ைகய�கர�' பட��� தா�தா, அ�பா,
மக�... என ��� ேகர�ட�� வ�க�����தா�. இ�த� பட���
க�ஞ� �ரதா எ��ய 'ஒேர ��ைட�� ஊ�ய ம�ைடக�' எ��
வசன� இ�றள�� அர�ய� அர��� ேபச�ப��ற�. இேதேபா�
'உ�தம���ர�' பட��� இர�ைட ேவட ந���� அ��த�
�க������பா� ��ன�பா.

இ�� ��மா உல�� �ரமா�ட� எ�ப� ���யமாக�
ேபச�ப��ற�. இெத�ன �ரமா�ட�... ��ன�பா ந��த 'ர�ன�மா�'
பட��� �ள�பர���காக தயா��பாள� எ�.எ�.எ�. ��தரராம



அ�ய� �ரமா�டேம �க���னா�. நா� அ�ேபா� ஊ�� இ��ேத�. 
ம�ைரைய� ����� ஒ� �மான� தா�வாக� பற�த�.
�மான������ "ர�ன �மா�' பட��� �� ேநா���
ேபாட�ப�ட�. அ� ம����லாம� ஒேர ஊ�� இர��
�ேய�ட�க�� ஒேர பட� ெவ�யா�� �ெர��ைட�� ��ன�பா��
பட� ெதாட�� ைவ�த�. ம�ைர�� இர�� �ேய�ட��
ெவ�யான�. அதனா� ��ன�பா �� �ராத காத�.

ேசல������ �ள�� ���ேகா�ைட�� வ�� ேச��ேத�.

'ஐயாைவ� பா��க��' எ�ேற� -ஆ�வ��ட��, அ�ச��ட��,
���காத அ���ட��.

'ஒேர ேக��'��ற நாடக� ேபா�ற��காக ெவ��� ேபா���கா�.
வ�ற��� ஒ� வார� ஆ��!' எ�றா�க� ��ன�பா
������தவ�க�. த������ அவைர த���� �ட ேவ��� என
��� ெச�ேத�. எ�ேக த��வ�?
எ� ��த�பா�� மைன��ட� �ற�தவ� த�� அ�மா. அவைர நா�
பா��த��ைல. ஆனா� அவ� ���ப� ���ேகா�ைட�� இ���ற�
எ�ப� ெத���. �ரபல��லாத ஒ�வைர �கவ� இ�லாம� எ�ப�
க�����ப�?

ஊ� ���க ெப�க� த��� ����� �ழாய�க���� ெச��
"ெச�� த�க�� த��' என �சா��ேத�. அ�த� ெபய�� ேவ� �ல
ெப�கைள� பா��ேத�. கைட� �ய���� அவ� ��ைட�
க������ ��ேட�.

எ� அ�பா�� மரண� ேச�ேய �ல மாத�க���� �ற�தா�
அவைர எ��யதா�. எ�ைன� பா��த�� பைழய �ஷய�கைள�
ெசா��� கத� அ�தா�. அவ� ���ேலேய த������ �னச�
��ன�பா ������ ேபா� வ�ேத�. ெசா�னமா��ேய ஒ� வார�
க��� ��ன�பா �� �������தா�.

"ஐயா"

"எ�ன�பா?"

"��மா�ல ேசர ஆைசயா இ��ேக�. ��கதா� எ�ைன ேச���
�ட��"



"நாடக��ல ந������யா?"

"இ�ல�யா"

"��மா�ல ஒ� வ� வசன� ேப�ற ேவஷ����� �ட நாடக
ந�க�கைள�தா� ேத�� ���� ேபா�வா�க. நாடக அ�பவ�
ேவ�� உன��. ந�லா �ெர��� எ����� வா. ��மா�ல உன��
ேவஷ� வா��� த�ேற�" என எ�ைன உ�சாக�ப��� அ���னா�.

���ய �� �பா�ட� ெச�ைன �ள��ய நா� ேசல�-���ேகா�ைட
��� ஐ�ப� �பா� �த��ட� ஊ� ����ேன�.
�பாைய ���� ெச�றதா� ேகாப��� இ��த எ� அ�ண�
அ��க� பா��தா�.

"நா� �.�.��ன�பாவ பா��� ேப�ேன�" என� ெசா�ன�� ஓ��ய
ைகைய �ேழ இற��ய அ�ண� "ெநசமாவாடா?" என� ேக�டா�.

��ன�பாைவ பா��தைத��, நாடக அ�பவ� ெபற� ெசா�னைத��
அ�ண�ட� ெசா�ேன�.

"எ�ன�பா ெசா��க?" ந�ம பால���ண� ��ன�பாைவ பா����
ேப�னானா?' என எ�க� எ�மைல �ராமேம எ�ைன ஆ�ச�யமாக�
பா��த�.

"இவ��� ��மாதா�� ��வா����தா யாரால மா�த ����?"
என மன�மா�ய அ�ண�, நாடக���� ேதைவயான ஏ�பா�கைள
மளமளெவன� ெச�தா�.

�ரா�ட ��ேன�ற கழக��� ��ன�� தைலவ�க�� ஒ�வரான
ஏ.�.�.ஆைச�த�� அவ�க� எ��ய "வா��ைக வா�வத�ேக"
கைதைய நாடகமாக� ேபா�� உ�ைமைய வா�� வ�தா� எ�
அ�ண�.
அ�ேபா� �ரபல ச�� நாடக சபா ���நக�� த�� நாடக� நட��
வ�த�. அ�ேக நாடக ஆ��யராக இ��த ேஜா�மா��க�,
ஆ�ேமா�ய� கைலஞ� அன�தேசக� ஆ�ய இ�வைர�� அ�ண�
ஊ��� அைழ�� வ�தா�.

ந��க வா����ள ��ல� ேவஷ� என�� எ����ெகா�ேட�.
�ேரா ேவஷ���� ஆ�க� �ைட�காததா� எ� அ�ண�
���ணசா� �ேராவானா�.



மன�பாட� ெச�வத�காக நாடக� பாட�க� அ�த�த ேகர�ட�க���
����� தர�ப�ட�. "பா�... இய��ேலேய � ந�லா ந���ற.
அ�ப�ேய உ� பா��� ந�" என� பாரா��ய நாடக ஆ��ய�
என� வசன உ�ச��ைப� ேக�� ������டா�. ம�ைர�கார�க��ேக
உ�ய 'ழ'கர 'ள'கர தகரா�தா�.

ஊ� வாசக சாைல�� ஒ�வ� �ன�� '�ன�த��' ேப�பைர எ����
��� வா��பா�. அவைர� பா��ேத நா�� வா��க� பழ�ேன�.
உ�ச���கைள�� பழ�ேன�.

ஒ� வார� க��� ���� வ�த ஆ��ய� எ� உ�ச��ைப�
பாரா��னா�. நாடக அர�ேக�ற� நட�த�. என�� பாரா��
�ைட�த�. ேத� மாவ�ட� �ரபா�� ���ழா�� நாடக� ேபாட��
வா���� �ைட�த�.

'��ன�பாவா� நா� ��மா�� ேச�ேவ�' எ��ற எ�
ந���ைகைய ந���வ�ேபா� வ�த� ��ன�பா�� அகால மரண�
ெச��.



5. ெச��யா��� வ�த ேகாப�!

எ�ைன� ேபா�ற ர�க�க��ெக�லா� �.�.��ன�பா உ�ச
ந�ச��ர�. ஆனா� என�� அவ� ந���ைக ந�ச��ர�. ெசா�னப�
அவ� எ�ைன ��மா�� ேச�����வா� எ��ற ந���ைக��
நாடக� ேபா�ேட�.
ஆனா� ���� நாடக� ேவ� மா�� இ��த�. எவ�ேம எ��பாராத
�தமாக... ஏ�? எம�ேம எ�� பாராத �தமாக த� 36 வய��
அகால மரணமைட�தா� ஆ�� �ேரா �.�. ��ன�பா.

நாடக� �ல� தன��� ெபா�ளாதார ந�ட� உ�டானா�� �ட,
என�� அ�பவ� �ைட�பதா� எ� அ�ண� நாடக�ைத நட��னா�.
��ன�பாேவ இற����ட �ற� என�� யா� வ�கா�ட�
ேபா�றா�க�?

அதனா� நாடக� ேபா�வைத ����ேன�.

1952 இ���� 'பராச��' �ைர�பட� ெவ�யா� நா� ���க ��ய
தா�க�ைத��, பரபர�ைப�� ஏ�ப����ெகா����த�.

1953-� ெதாட�க��� எ� தாயா� 'பராச��' பட� பா������
"ஏேல பா�, அ�த� பட��ல ெக�ட �சா�யா ந�����க� ந�ம
காமா���பா. ��ன வய�ல ம�ைர�ல எ�க ��ல நா� இ��த�ேபா
காமா�� எ�க�ட�தா� ெவைளயா��. ஒன�� ஒ����ட
அ�ண�தா� காமா��" என� ெசா�னா�. என�� ஆ�ச�ய�
தாள��ைல.

"ந�ம அ�ண� ந�கரா?' என �ய�ேத�. ஆனா� அவ� சாதைன
பைட���ெகா�����ற ��மா பைட�பா� எ�ப� அ�ேபா� எ�
��ற���� எ�ட��ைல. "���� ெம�ரா� ேபாக��. காமா��
அ�ணைன� பா��க��" என ��� ெச��ெகா�ேட�.
உ�ல�ப���காரரான உ�ைல ேசாமநாத�, நா� ந��த நாடக�கைள�
பா�����ததா� தன� "எ���� கன�' நாடக��� ��ல�
ேவஷ��� எ�ைன ந��க ைவ�தா�. (��னா�� "ெம�ரா� �
பா���ேச�', 'சா� �ர�டா�' பட�க�� கதா��ய� உ�ைல



ேசாமநாத�) அ�த நாடக� காைர����� நட�த�. நாடக� நட��
���த�� அ����தப�ேய ெம�ரா� �ற�ப�ேட�.

1953 ஜூ�.

'பராச��' பட�ைத ஏ�.ெம�ய�ப ெச��யா��, ெப�மா�
�த�யா�� ேச��� தயா�����தன�. அதனா� ேநேர ஏ�.எ�.
���ேயா வ�ேத�.

"பராச�� �சா� காமா�� எ�ேனாட ஒ����ட அ�ண�. அவர
பா��க��'' என காவலா��ட� ெசா�ேன�.
"ஒ�������தா�� ச�... ெர�������தா�� ச�... நா�
உ�ைனய உ�ள �டமா�ேட�'' என க���� கா��னா� காவலா�.

"ெம�ரா�ல என�� யாைர�� ெத�யா�.  ந�� வ���ேட�.
ெகா�ச� ெப�ய மன� ப���க'' என அ�ைகைய அட���ெகா��
ெக��ேன�. மன�ர��யவ�, "இ�ைன�� அவ� ���ேயா���
வரல. ஒ�� ெச�... வடபழ� ேகா���� எ�ர ஒ�



ெவ�தல� பா�� கைட இ���. அ�த� கைட�� அ��க� வ��
ேபாவா�. அ�க ேபா� அ�ர� ேக�'' எ�றா� காவலா�.

நட�ேத வ�� கைட�கார�ட� �பர� ெசா��� ேக�ேட�.
"அ��க� வ�றவ�தா�. ச�பகாலமா அவ� இ�க வரல. �யாகராய
நக�ல க�ண�மாேப�ைட ��கா� ெரா�ப �ரபல�. ��கா����
எ�ர ��காரா� ெத� இ���. அ�ஙன ேபா� �சா����க...' எ�றா�
கைட�கார�. �.நக� வ�� ேச��ேத�. அ�ேபா� அ�ேக ப�
�டா��ேடா, ேபா�� �ேடஷேனா �ைடயா�. �த� ம��� �ட�த�.
அ�ேக ��காரா� எ�ற ெபய�� ��� ெத��க� இ��தன.
�ழ���ேபா� ������� பா��ேத�. ஒ� ெட�ல� கைட��,
ெவ��ைல� பா�� கைட�� இ��த�.

ெட�ல�ட� 'பராச�� �சா� ��' என இ��ேத�. எ�ைன� ப��
�சா������ காஜா ேபா�� ைபயைன "வா��யா� ���ல ேபா�
�வர� ெசா���� வாடா' என அ���னா�.

காஜா ைபய�ட� ஒ� அ�மா வ�தா�. "ஊ� ம�ைரயா�. வா��யார
ேக�� வ����கா�' என ெட�ல� ெசா�ல... அ�த�மா எ�ைன
அைழ��� ெச�றா�. ��ைண�� உ�கா�����த காமா��
அ�ண�ட�, 'உ�க ெசா�தமா�' என� ெசா����� அ�த�மா
������ ேபா���டா�. நா� ைக க�� அவ� �� ��ேற�.

"யா� �?''

"உ�க த�� �ைற. பால���ண�. எ�மைலல வா�க�ப�ட
ேப��ய�மா மக�.''

அ������, ஆ�ச�ய�மாக எ�ைன� பா��தவ��� க�க�
கல��ன. "எ�ைனய� ேத��� ஒ� உற� இ���� �ர�
வ����ேக. எ�ன �ஷய�?''
"��மா�ல ந��க��.''

"������ �ப� சா���.''

சா������� வ�ேத�. நா� காமா�� அ�ண� �� ைகக��
��றேபா� என� �ர�� இ��த ேமா�ர�ைத� பா�����பா� ேபால.



"பா� அ�த ேமா�ர�ைத� கழ��.''

கழ��ேன�. அ�ேபா� ஒ� இைளஞ� வ�தா�.

"ேட� ���ணாரா�... இைத அட� வ�� "கல�க�' வா���� வாடா.
பா�ைவ�� ����ேபா. இ�ேம பா� அ��க� அ�க ேபாக��ல.
இட�த கா��� ����.''

���ணாரா� எ�ைன� ����ெகா�� ேபானா�.
"கல�க�னா' எ�ன'' என ேக�ேட�.

"சாராய�. அ� ���கேல�னா அவ��� ைக, கா� ந����'' எ�றா�
���ணாரா�.

க�ண�மாேப�ைட ��கா��� ���ற�... அதாவ� இ�ேபா�
ேபா�� �ேடஷ� இ���� இட��� �த� மைற�� சாராய�
கா����ெகா����தா�க�. சாராய� வா���ெகா�� ����ேனா�.
���... த�ள�� ஊ��� ���தா�. அ�வைர ேசா�����த
அ�ண�ட���� இ�ேபா� க�ஜைன �ற�த�. அவ� ேப�ய�����
உ��கமான ஒ� �ஷய�ைத�� ெத���ெகா�ள ���த�. ஏ�
வய�� ம�ைரைய ���� �ள��ய அ�ண�, பல நாடக� ����
அ�பவ� ெப�றவ�.  20 வய�� �த�யா� சா� ெப�ைண கல���
��மண� (இவ� அக�ைடயா� சா�) ெச��ெகா�� ம�ைர வ�தா�.
ஆனா� அ�ண�� ��டா� அ�த� ��மண�ைத ஏ�க ம���
������ அ�ம��க��ைல.

"இ� நா� சா�றவைர இ�த ம�ைண ���க மா�ேட�" என
ச��ய� ப����� வ����டா�. �த� மைன� இற��, இர�டா�
மைன�ைய காேவ��பா�க��� ��ைவ�தா�. இ�ேபா� பாமா எ��ற
�ராமண� ெப�ைண ��றா� ��மண� ெச�� �ழ�ைதக�ட�
வ���றா�.

"ம�ைர ம�ைண ���கமா�ேட�" என ச��ய� ெச�� 38
ஆ��க���� �� நா� அ�ணைன 'த��' எ��ற உற�ட�
ச���ததா�தா� அவ��� ெந���� ஏ�ப�ட�.

சாராய�தா� அ�ண� உ�சாக� ெப����தேபா�
ஏ�.எ�.���ேயா����� அ�ணைன அைழ��� ெச�ல ஆ���
கா� வ�த�. "பா�... ��� வ���ல ஏ�" எ�றா�.



ஏ��ெகா�ேட�.ஏ�.எ�. ���ேயா �ைழ� வா��� கா�
�ைழ�தேபா�... காைல��

எ�ைன உ�ேள �ட ம��த அேத காவலா� அ�ண���� என���
ச��� ேபா�டா�.

காைர ��� அ�ண� இற��ய�� ஆ�கா�ேக
உ�கா�����தவ�க� எ��� ��� "வா��யா� வா��யா�..." என�
ெசா�� வண�க��டன�. அ�ண� ஒ� அைற��� ேபானா�.

"எ�னடா இ�... ஏ�.எ�.ேம ம�யாைத ெச���. அ�ண�
அ����� ெப�ய ஆளா?" என ஆ�ச�ய�ப�டப� அ�ேக இ��த
�ெராட�� ��வா��ட� அ�ணைன� ப�� ேப��� ெகா��ேத�.
"அவேராட  த����ற. அவர� ப�� எ��� ெத�யாதா? அவ�
ெரா�ப ெப�ய ஆ��பா. க�.ேக.�.காமா�� ��தர�னா ��மாவா?''
என �ைறய �ஷய�கைள� ெசா�னா�.

ஏ�.எ�. ���ேயா காைர����� இ��த காலக�ட�. 1947-� 'நா�
இ�வ�' பட�ைத ஏ�.ெம�ய�ப ெச��யாேர இய�� தயா��தா�.

இ��...

'மகா� கா�� மகா�'

"இக வா���ேல ஆன�த�

ஈேட�� காதேல ெசா�த�'
என �ரபலமான பாட�கைள க�.ேக.�. காமா�� ��தர�
எ�����தா�. அத� �ற� "ேவதாள உலக�' பட�ைத ஏ�.எ�.
எ��த�. இ�� இவ� பா�ெட�த��ைல.

காைர��� ���ேயா � �ப��� பா��க�ப�டதா� ெச�ைன��
��ய ஏ�.எ�. ���ேயா ��மா��க�ப�ட�. ��ய ஏ�.எ�.��
�த� பட� "வா��ைக.'

ைவெஜய��மாலா �த� �தலாக இ�த� பட��� கதாநாய�யாக
ஒ�ப�த� ெச�ய�ப�டா�. இைசயைம�பாள� ஆ�.�த�ஸன�. ���
ெர�.

யாைர வ�� பா�ெட�தலா�?' என ெச��யா� ேக�க... தய���
தய�� காமா�� ��தர� ெபயைர� ெசா�னா� �த�ஸன�.



ெச��யா�� �க� இ���ற�. ஆனா�� �த�ஸன�, "காமா�� �த�
�தலாக பா�ெட��ய ரா�யா� "நா� இ�வ�' பட� ெப�� ெவ��
ெப�ற�. அவ� பா�ெட�தாத "ேவதாள உலக�' �மாரா�தா� ேபா��.
அதனா� காமா��ைய "வா��ைக'� பட���� எ�த ைவ�கலா�''
என� ெசா�ல...

ேகாபமான ெச��யா�... "அ�த� �ர�ைக� ப��� ேபசாேத'' என�
ெசா�ல..  "காமா�� எ�ப�ேயா இ��க���. ஆனா அவேராட
அ�ைவ, �றைமைய நாம பய�ப����கலாேம'' என ம�ப���
�த�ஸன� வ����தேவ...

'� ��ய�ப�டா அ�த �ர�ைக� ேபா���ேகா' என ச�ம������� 
ேபானா� ெச��யா�.

ஏ�.ெம�ய�ப ெச��யா���� க�.ேக.�.காமா�� ��தர�����
இைடேய அ�ப� எ�னதா� �ர��ைன?
ஒ� �ைண ந�ைகயா�தா� �ர��ைன?



6. ந�ைகயா� வ�த ப�ர�சிைன!

ஏ�.ெம�ய�ப� ெச��யா���� க�.ேக.�.காமா�� ��தர�����
இைடேய எ�ன �ர��ைன?
ஏ�.எ�. ���ேயா காைர����� இய�� வ�தேபா� 'நா� இ�வ�'
பட���� காமா�� பா�ெட��னா�. அ�ேபா� பட�����
நட��ெகா����த சமய� �ைண ந�ைக ஒ�வைர அவ� ேக�
ெச�ததாக யாேரா ���� ெசா��யைத� ேக�� ெச��யா�
மனேவதைன�ப�டா�. ஏ�கனேவ சாராய� ேபாைத�� �ல சல�ப�
ச�பவ�களா� காமா�� �� ெச��யா��� ெரா�ப வ��த�. இ�த
�ைண ந�ைக பா��க�ப�ட ச�பவ இட��� காமா���� இ��ததா�
'இ�ேம உ� சகவாச� ேவணா�' என காமா��ைய �ர����டா�
ெச��யா�. அ�த� ேகாப���தா� காமா�� பா�ெட��வைத
ெச��யா� ���ப��ைல. இைசயைம�பாள� �த�ஸன� ����யதா�
காமா�� வரவைழ�க�ப�டா�.

'வா��ைக�� �டவா ெபா�?' என �.ஆ�. ராம�ச��ர�ட�
ைவெஜய��மாலா ேகா��க... அவைர சமாதான�ப��� உ�ைமைய
�ள��வ� ேபா� �.ஆ�.ராம�ச��ர� பா�வா�. இ�தா� பா���
�ழ�.

இர�� நா�� பா�ெட�த உ�கா��� எ�தாமேல �ள��னா�
காமா��. ��றா� நா� காைல��� இேத  கைத. ெச��யா���
�ஷய� ேபா�ற�. ��ட��டப� எைத�� ெச�� ���ப� ெச��யா�
பா�. இர�� நாளாக பா�� தயாராகாததா� '�ைண ந�ைக
�ஷய�ைத மன�ல வ�� �ர��, �ைளயா�� கா����ேதா' என
ட�� ப�ட ெச��யா� க�ேபா�� நட��ற இட����� �ைழய...
ஒ��த பரபர��.

'��ைன� ேபா�' என காமா�� ஜாைட கா�ட... �த�ஸன�
இைச��றா�.

'டடடா டடடா டடடா டடடா

டடடா டடடா ட�டா�டடா'



காமா�� வா��ைதகைள ���றா�.

'உ� க� உ�ைன ஏமா��னா�

எ�ேம� ேகாப� உ�டாவேத�

டடடா டடடா டடடா டடடா
டடடா டடடா ட�டா�டா'

'அடடா...' என ெம���ேபான ெச��யா�, 'யாேரா ஒ� ெபா��
ேப�ைச� ேக�� எ�ைனய �சா��காமேல �ர����கேள' எ��ற
பைழய வ��த�ைத� பா��� ெகா�� வ����ட காமா����
�றைமைய� ���� 'எ�ன இ��தா�� க�ஞ�... க�ஞ�தா�.
�சகமா ெசா����ேய' என பாரா���றா�.

"உ�ைன நா� ெவ�ேய��ன��� உ�ேனாட ���பழ�க�� ஒ�
காரண�. இ��தா�� உ� �றைமைய பய�ப����க��. இ�ேம
ஏ�.எ�. தயா���ற பட��ெல�லா� உன�� பா�� உ��.

இ�ேம உன�� மாச� ச�பள�. உன��� ஒ� �� த�ேற�.
�ர��ைன��லாம �ைறவா ��. ந�லா எ��" என அ�ம��தா�
ெச��யா�.

"இ�ப� ெச��யாைரேய அச��யவ� உ�க அ�ண�
க�.ேக.�.காமா�� ��தர�'' என ஏ�.எ�. �ெராட�� ேமேனஜ�
ெசா�� ���பத���, அ�வலக�����



ேபா���த அ�ண� காமா�� ���� வ�வத��� ச�யாக இ��த�.
காமா�� அ�ண� �� என��� பலமட�� ம��� உய��த�.

ஏ�.எ�. பட�க�� அேஸா�ேய� ைடர�ட� ல���நாராயண�,
காமா��ைய� பா��� வண�க� ைவ�தா�.

"ேட�... ல���... இவ� எ�ேனாட த�� பா�. இவ� ந��க
வ����கா�. இ�ைன�� எ�ன ���� ேபா��?''
"ெச�ல���ைள பட���காக ��டா�� கா�� எ���ேறா�.''

"பா���� அ�ல ஒ� ேவஷ� ெர� ப��.''

"இேதா... இ�பேவ ைடர�ட�ட� ெசா�ேற�'' என ல���நாராயண�
ஓ�னா�.

ேம�-அ�ேமைன� ����ட அ�ண�, "இவ��� ேம�-அ� ேபா�"
எ�க...



"த���� உ�க ைகயால �க�சாய� ெதா�� ைவ�க" என ேம�-
அ�ேம� ெசா�ல �வ�� ேம�-அ� �ைம ேநா�� நட�ேதா�.
அ�ேபா� ஒ� ஃ�ேளா�� �வா�கேணச�� ெத��� பட ����
நட��ெகா����த�. எ�ைன�� ����ெகா�� ெச�����
�ைழ�தா�.

அ�ணைன� பா��த�� எ��� ��றா� �வா�.

"ேட� கேணசா... இவ� யா� ெத��மா?''

"ெசா���க�ேண...''
"எ� த��டா. ��மா�ல உ�ைன "��' ப�ண வ����கா�.''

"எ� த�� ெப�ய ஆளா வ�தா என���தாேன ச�ேதாஷ�'' எ�றா�
�வா�.

என�� ெவலெவல��� ேபான�. (��னா�� �வா��� கைதக�
எ��, அவைர ைவ�� பட�க� தயா��ேப�... எ�பைதெய�லா�
�ைன��� பா��ேதனா எ�ன?)

'ெச�ல���ைள' பட���காக காமா�� அ�ண� எ��ய ��டா�ட�
பாட� கா�� பட����� அர��� நா� ேம�-அ��ட� உ�கார
ைவ�க�ப�ேட�. (ேக.ஆ�.ராமசா�-சா���� ந��த பட� இ�) வ�ட
ேமைஜ�� ஒ� ேச�� அம�����த எ��ட� ����க��
ெகா��க�ப�ட�. ேகமரா எ� ��னா� இ��ததா� ேகமராைவ�
பா��ேத�. �ேய�ட�� எ� �க� ந�லா ெத�யேவ��� எ�பதா�!

"ேகமராைவ� பா��க��டா�. ைகல இ��க ����க�ட கல�����ேட
இ��க��'' என அேஸா�ேய� ல���நாராயண� ெசா�னா�.

'ஓ.ேக.பா�' எ�ப� ேபா� தைலயா����� ���� க�ைட�
�ர��ேன�. '���� �������, �ள�பலா�' எ�ற�� ெவ�ேய
வ�ேத�. தைர�� பாத� படாத�ேபா� 'ந�����ேடாேம' எ��ற
�த��. பட� �ைர�ேலேய ெவ�யா���� என தகவ� �ைட�ததா�
காமா�� அ�ண��� தகவ� அ������ ���� ���த
ைகேயா� ஊ���� �ள��ேன�.
��மா�� ந��தைத எ� ந�ப�க�ட� ெசா�ல... அ� எ�மைல
�ராம� தா�� பர�ய�. �ல நா�க�ேலேய  'ெச�ல���ைள'



��மா�� ந��த பா� ந���� "உ�தம�' நாடக� என ேநா���
ேபா�� �ள�பர� ெச�தா�க� ந�ப�க�. ந�ல வ��.

ம�ைர�� 'ெச�ல���ைள' பட� ��ஸான�. ந�ப�க�ட� பட�
பா��க� ேபாேன�. பட� ெதாட�� வண�க�� ேபா�டா��.  பட���
எ�ைன� காண��ைல.

'இவென�லா� எ���டா ��மா�ல ந��க ����' என ேக���
��ட��  ெச����� ந�ப�க� ஊ���� �ள��� ேபானா�க�.
பட��� அ��த கா��ைய நா� உ���பாக� பா��ேத�. அ�த
��டா�ட� பாட�� க��� �ற��ற ேநர��� நா� ேதா��
மைற�ேத�. (பட������ எ� ��னா�தா� ேகமரா பா�ைவ
ெதாட��ய�. அ� �ரா� ஷா�. ெதாட�க இட� ேவகமாக ஓ�
மைற�� எ�பெத�லா� அ�ேபா� என��� ெத�யாேத!)

'நா� ெபா� ெசா�னதாக' ந�ப�க� ெச�த ேக�யா� அவமான�
என��.
���� ெம�ரா�. காமா�� அ�ண�� ����� வ�� ேச��ேத�.

'��மா ல��ய�' எ�ப� மா�... ேசா���காக �ைட�த ேவஷ�கைள�
ேபாட ��� ெச�ேத�. �ைண ந�க� ராமா�ஜ� என�� ந�பரானா�.
அவ� என�� ெபா�ைம ேபா� வ�� ேபா�� ேவஷ�கைள வா���
ெகா��தா�. 'ெதனா�ராம�' பட��� �வா� ��த�க� வா��பா�.
அவ���� ��னா� ��லா��ழ�ட� அைசயாம�
உ�கா�����ேப�. �.எ�.பாைலயா �ேராவாக ந��த "ெவ��
ேப�ச�ல' பட��� ��பா� ேவஷ�.

இ�த ��மா அ�பவ�தா� என�� ந�ப�க� வ�ட� அைம�த�.
'ஒ� நாடக� ந��� அத� அர�ேக�ற���� ��மா �டா�கைள
அைழ�க��. அ�ப� வ�பவ�க� ந� ந��ைப� பாரா�� ��மா
சா�� ஏ�ப���� த�வா�க�.  காமா�� அ�ண�� ெச�வா�ைக�
பய�ப��� ��மா ந�ச��ர�கைள அைழ�கலாேம' என
��வா���.

காமா�� அ�ண� பா�ெட�� ��ா�கார� ேவஷ��� ந��க, நா�
கைத-வசன� எ�� �ேராவாக ந��� இய�க ��வான�.

'எ��பாராத�' பட� �க� �.எ�.பா��ர�க� இைசயைம�க
ஒ���ெகா�டா�.



ெச�ைன ��� ப���� ேகா��த�ப நாய�க� ெத��� இ��த
ெசௗ�த�ய மஹா�� கைலவாண� எ�.எ�.���ண� தைலைம��
22-08-1954 அ�� என� "ர�த ச��' நாடக� அர�ேக�ய�.
எ�.எ�.ேக. �ைண�யா� ம�ர� உ���ட �ல ��மா� ���க�
�� வ�ைச�� அம��� நாடக� பா��தன�.

நாடக� ���த�� எ�.எ�.ேக. ேப�னா�.

"இ�த நாடக� பலா�பழ� ேபால இ���. நா� ெசா�ற� ���தா?"
என ம�கைள� பா���� ேக�டா�.

'பலா�பழ ����ேபா� நாடக�ைத ஒ����றாேர...' என என��
ம����.
ம�க�, எ�.எ�.ேக.ைவ பா��� "��யேல' எ�றன�.

எ�.எ�.ேக. ச�ெப�ைஸ உைட�தா�.

"பலா�ல ேமல �� ��ளா இ����. இைட�ல சைத இ����.
கைட��ல ெகா�ைடதா� இ����. இ�த நாடக� கர� �ரடா
ஆர����, அ��ற� இ��சா�� கைட��ல ெகா�ைடதா�'' என
�ள�க� ெசா�ல... ஜன�க� ���தன�.

நா� அ����யா� ��ேற�. �ைர இற�க�ப�ட�� எ�ைன�
������ த��� ெகா���, " "இைட�ேல சைத இ���'�
ெசா�ேனேன... அைத ெடவல� ப��. இ�த �����ைட நாைள��
எ� ����� எ����� வா'' எ�றா� எ�.எ�.ேக. ஆனா� நா�
எ�.எ�.ேக. ������ ேபாக��ைல.

க�ணதாச�ட� �ைண வசனக��தாவாக இ��� �க�ெப�ற
அ�யா���ைள, காமா�� அ�ணைன� பா��க வ�தா�.

அ�ேபா� நா� அ��த �வார�ய�க�...





7. ப�ண� �ம�த எ�.ஜி.ஆ�.

கைலவாண� எ�.எ�.ேக. தைலைம�� நா� நட��ய நாடக���
வ�� கா�� ேபாலேவ எ� தாயா�� இற��ேபானா�. என�
ேவைலக� ெக���ட��டா� எ�பதா� என��� ெத�ய�ப��தாமேல
இ��� சட��� ெச����டன�. ஏ� வய�� அ�பாைவ�� 24
வய�� அ�மாைவ�� இழ�� ��ேற�.
ஆனா�� "��மாதா� என��' எ�ப�� ந���ைக �ைறயாம�
இ��ேத�.

க�ணதாச�ட� உத� வசனக��தாவாக அ�பவ� ெப�ற
அ�யா���ைள, காமா��ைய ச���� காமா���� பாட�கைள�
ப�� �லா��� ேப�� ெகா����தா�.

எ�.எ�.ேக.�� "ந�லத��' பட��� இ��ர� ேவஷ���
ந��த�ட�...

'����� பழக��

பாைல� ����� பழக��

ப���� ப��� ெசா�னா��
பா��க�ைள ���

பாைல� ����� பழக��'

எ��ற பாடைல எ�����தா�.

'�� ெப��� மனைத� ெதா��� ேபாறவேர'

'ஓ ர���� �மாேன' (பராச��)



'ேத���� வ�� மாமலைர� க��' (அமர �ப�)

'��� ெச��காத ெபா��ைலேய' (எ��பாராத�)

இ�ப� பல �ரபல பாட�கைள க� காமா�� பைட����தா�.
ச�ப��� மைற�த நாேக�வரரா��, ப����� சேகாத� ல�தா��
ந��த அ�ணா�� ஓ� இர� பட��� 'அ�க� ப�க� யா��
இ�ைல' எ�� பாட�� ��த� ப��ய ச�ெப��  ைவ��
எ�����பா�.



இல��யமாக��, கம��யலாக�� காமா�� ேபா�ட பா���
பைடயைல... அ�யா���ைள �ல� எ�னா� உணர ���த�.

��மா ந�ச��ர�க�ட� �க�� ெச�வா��� ெப����த 'த��
��மா' ப���ைக�� ஆ��ய� க�� ஒ�நா� காமா�� அ�ணைன
ேப��ெய��க வ����தா�.

"ேப��ெய�லா� ேவணா�. உ�ைமைய நா� ெசா��ேவ�. இதனா�
இ�ேபா ெப�ய ஆ�களா இ��க பல�  மன� க�ட�படலா�'' என
அ�ண� ம����ட...

"அ�லா ேமல ஆைணயா நா� ப���ைகல எ�தல. ��மா ெத���
வ����ேற�'' என க�� வ�����னா�.
"அெத�லா� ேவணா�. இ�ேபா ெப�ய �ேராவா இ���ற
ஒ��த��� அ�ேபா நா� ெச�ச ஒ� �� உத�ய ெசா�ேற�...''
அ�ண� ச�ெப�� ைவ�� ���த... க�� அவ�க�ட� ேச���
நா�� அ�ண�� வாைய� பா��ேத�.

"�ரபல ந�க� எ�.ேக.ராதா�� அ�பா எ�.க�தசா� �த�யா� நாடக
உல�� ெரா�ப ெப�ய ஆ�. அவேராட நாடக�க�ல 18 வய�
இைளஞ� �ேராவா ந��சா�. நடன�, பா��, இைச வா��ய�க�
வா���ற�, ந���� �றைம... இ�ப� எ�லா கைல�� ெத��சவ�
அ�த �ேரா. நாடக� ேபா�ற ஊ�லெய�லா� அ�த �ேரா��காகேவ
ந�ல வ�� �ைட�ச�. ஒ� ஊ�ல த�� நாடக�
ேபா��������தா�க. ஒ�நா� காைலல... வா�பனா ஒ�வ��,
�டேவ  ெவடெவட� ஒ��யா ஒ� ��வ�� நாடக ஆ�����ள
வ�� �தலா� க�தசா� �த�யாைர� பா��� 'ஐயா... நா�க ெர��
ேப�� உ�க நாடக� ���ல ேசர��'� ேக�����டா�க.

இ�க ெர��ேப�� ஏ�கனேவ ஒ� நாடக சபா�ல இ���, ���காம
இ�க வ�� சா�� ேக��றா�க.

அவ�கைள ஏற இற�க� பா��த க�தசா� �த�யா�, வா�ப���
இ��தவைர� பா��� "� ேவ��னா ேச����ேகா. இவ� ெரா�ப ��
பயலா இ��கா�. உட�ப ந�லா ேத������ ஒ� ஆேற� மாச�
க��� வ�தா�னா ேச���கலா�'' என� ெசா����டா�.

"ஐயா... எ�க இ��தா�� நா�க ஒேர இட��ல இ��க��� எ�க
அ�மா ெசா�����கா�க�யா. அ�மா ேப�ச �ற ��யா��க�யா.



ெப�ய மன� ப���க�யா''� ெர��  ேப�� ேக����கா�க.

"அ�ப��னா இ��� ெகா�ச கால� க��� வா�க. ெர��
ேபைர�ேம ேச����ேற�'' என �தலா� ெசா���ட...

நாடக ெகா�டைக வாச�� இ�வ�� ெச�வத�யா� �ைக��, தய��
�����கா�க.

ெகா�டைக வா��ேம�, அவ�க�ட� ேப� �ஷய�ைத�
ெத�������, "த��களா இ�த நாடக க�ெப�ல �ேராவா
ந���றவ��� ந�ல ெச�வா��. அவ� ெசா�னா �தலா� ேக�பா�.
�ேரா ஆ���� ���க� ேபா���கா�. இ�ப வ�ற ேநர�தா�''
என� ெசா�ல��, இ�வ�� கா����தா�க.
���ன� ம���� �ேரா ஈர�தைலைய �வ��யப� வ�றா�.
"அேதா ந�ல ெசக�பா தல �வ������ வ�றவ�தா� �ேரா" என
வா��ேம� ெசா�ல... இ�வ�� எ�ேர நட�� வ�� �ேரா���
வண�க� ேபா�� ���றா�க�.

�ேரா �சா��� �ஷய�ைத� ெத���ெகா�� இ�வைர�� 
����ெகா�� �தலா��ட� ேபா�றா�.

"இவ�கைள ந�ம க�ெப��ல ேச���க�க. ��னா� ெப�ய ஆளா
வ�வா�க'' என �ேரா ெசா�ல... �தலா��� ச�ம��� அவ�கைள�
ேச����ெகா��றா�.

காமா�� அ�ண� ெசா�� ���த�� என�� ஆ�வ� தா�க��ைல.

அ�ணேன �ைட ெசா�னா�.

அ�த �ேரா... நா�. அ�த இ�வ�... எ�.�. ச�கரபா�,
எ�.�.ராம�ச��ர�.
'இ�த� பட� ஓ�னா� ம�ன�, ஓடா��டா� நாேடா�' என
எ�.�.ஆைர� ப�� ேபச ைவ�த பட� 'நாேடா� ம�ன�'.
எ�.�.ஆ�. இய�� ந���, தயா��த பட�. இத�காக �ைறயேவ கட�
வா��� படெம��தா�. இ�த� பட� 1958-ஆ� ஆ�� ெவ�யான�.
எ�றா�� �ல வ�ட�க��� ��ேப பட ேவைலக�
ஆர������தன. த� ெசா�த�படமான இ�� காமா����
பா�ெட��� வா��ைப� ெகா��தா� எ�.�.ஆ�.



"நாேடா� ம�ன��� பா�ெட��� ���க�ேண� த��
(எ�.�.ஆ�.) �������. நா�� ேபாேன�. ஆனா �டேவ த����
ஆகேவ ஆகாத ஒ� ���தா�ைய�� �������� ேபாேன�.
அதனால த���� எ�ேமல ேகாவ�. நா��கா ேப� ����
அ��������. பா�� எ�த ��யல. அ�த ேவ�டாத ���தா�
யா��னா... ��தா�; சாராய�தா�'' என அ�த அ�பவ�ைத��
க��ட�, அ�ண� ெசா�னா�.

ம�க� ெச�வா���ள ெப�ய ந�ச��ரமா� எ�.�.ஆ�. இ��பதா�
'காமா�� அ�ண� கைத அள��றாேரா?' என எ� மன����
ச�ேதக�.

ஆனா� �ல மாத�க�ேலேய காமா�� அ�ண���� எ�.�.ஆ�.
அவ�க���� இைடேயயான அ�ைப, ம��ைப க�ணார� க�ேட�
நா�.

'க�.ேக.�. காமா����தர� இற����டா�' எ��ற �யர� ெச��ைய
நா�� எ� ந�ப�� ��மா� ���க�� ��க����
ெத�ய�ப���ேனா�.
ஆ�யர ேராஜா�� மாைல�ட� �த� ஆளாக எ�.�.ஆ�. வ�தா�.
காமா�� அ�ண�� உட��� மாைலைய� ேபா�����
சா�டா�கமாக தைர�� ���� வண��னா�. அ��� எ�.எ�.ேக.,
ேக.ஆ�.ராமசா�, �.ேக.ராமசா� உ���டவ�க� வ�� அ�ச�
ெச���னா�க�.

அல�க��க�ப�ட பாைட�� காமா�� அ�ண�� உட�
ைவ�க�ப�ட�. பாைடைய� ��க ேபா�மான ஆ��ைல. இைத�
கவ��த எ�.�.ஆ�., ெகா�ச�� ேயா��க��ைல. பாைட��
���ற ைக���ைய� ப�ற... எ�.எ�.ேக.�� ஒ���ைய� ப�ற...
ேக.ஆ�.ராமசா���, �.ேக.ராமசா��� ��ப�க� ���னா�க�.

�மா� ��கா� �ேலா��ட� �ர� பாைடைய� �ம�� வ��
க�ண�மாேப�ைட ��கா��� இற��னா�க�.

'காமா�� அ�ண��� ெசா�த�கார�க யா�?' என எ�.�.ஆ�.
ேக�க... அவ� ��னா� எ�ைன ����னா�க�.

"அ�ண� கட� எ��� வ����� ேபா��டாரா?''



'ம�த��� ஞான� ேபா���� ��கா��� ைவ�� �த��தலாக
எ�.�.ஆ�ட� ேபச�ேபா�ேற�' எ��ற பரவச பத�ட��ட�
'எ�.�.ஆைர அ�ண� என அைழ�க ேவ���' என
ெநா��ெபா��� ��மா������� ெசா�ேன�.

"ஆ�ர� �பா��ட கட� வ����பா��க�ேண...''

"ச�... நாைள�� எ�ேனாட ஆ�� வ�� ஆ�ர� �பா வா��
கடைன அைட���.''

"ச��க�ேண...'' என ����ேட�.
உட� தகன���� ேதைவயான உத�கைள�� ஏ�பா�கைள�� ெச��
ெகா������� �ள��னா� எ�.�.ஆ�.

ம�நா�...

எ�.�.ஆ�� அ�வலக� ெச�ேற�. ஒ� கவ�� ஆ�ர� �பா�
ேபாட�ப����த�. அைத எ��ட� ெகா��தா�க�. வா���ெகா��
வ�ேத�.

கட�க� அைட�க�ப�டன. காமா�� அ�ண�� �ழ�ைதக� ��
வய�னராக இ��ததா� த� உற�ன�க� இ���� ப���� தா��
��ேய�வதாக� ெசா�� அ�ண�� �ைண�யா� �� கா�
ெச������ ேபானா�க�.

இ� எ�ேக த��வ�?

ந�ேரா��� ��� ேயா��ேத�.



8. சேராஜாேதவ���  ப�ர�ப�!

'இ� எ�ன ெச�வ�?'

ந�ேரா���  ��� �ைச ேத� ேயா��ேத�.

��ன� ெவ��ய� ேபா� அ�த �ைன� வ��ேபான�. 'ம����மா�'
பட��க� எ�.ஏ.நடராஜ�, 'ெபா���' பட ஒ��ப�வாள�
ேஜ.�.�ஜய�, சா�ேடா ��ன�பா ேதவ�... இவ�க� �வ�� தலா
ஐயா�ர� �பா� ேபா�� 'ந�ல த�ைக' எ��ற பட�ைத தயா���
வ�தன�. கைத-வசன� ஏ.�.நாகராஜ�. தயா��� க�ெப� ேகாைவ��
இய�� வ�த�.

ந��யா�, எ�.ஏ.நடராஜ� இ�வ�� நாயக�க�. ராஜ�ேலா�சனா,
மா��ேத� நாய�க�. பட�  ெகா����தேபாேத க��� ேவ�பா�
காரணமாக ேதவ� �ல��ெகா�டா�. காமா�� அ�ண�ட� பாட�
எ�� வா��வத�காக நடராஜ��, �ஜய�� ேகாைவ�����
வ���� தன�. அ�ேபா� அவ�கைள உபச��� ந��
பழ��ெகா�ேட� நா�. 'ந�ல த�ைக' பட� ெவ�யா� ெப��
ெவ��ெப�ற�. இைதய��� 'ேகா�லவா�' எ��ற பட�ைத த��-
க�னட� என இர�� ெமா�க�� தயா��� இய�� ��லனாக��
எ�.ஏ.நடராஜ� ந���வ�தா�. ைம��� ���ய� ���ேயா��
பட����� நட��ெகா����த�. ைம�� �ள�ப ��� ெச�ேத�.
அ�ேபா� எ� அ�ண� ���ணசா�, "��� �ெர���' (ெநச�
வா��யா� ேவைல�கான ப���) ெபற ெச�ைன வ����தா�.
அவைர� ச���� 'ைம�� ேபாக��' எ�ேற�.

"இ��மா பா� � இ�த ��மாவ ந��ற?"

"இ�த ஒ� தடைவ என�� �ெர����� ேபாக கா� ��. ��மா��
இ�த �ைற��  என�� வா���� �ைட�கேல�னா... ைம��லேய
த�� ேஹா�ட� ேவைல�� ேச����ேற�'' எ�ேற�.
ப����� வ����த ந�ப�க�ட� ெகா�ச� பண� வ����
ெச��ர� ர�� �ைலய���� வ�� கல��ய க�க�ட� எ�ைன
வ�ய��� ைவ�தா� அ�ண�. ைம�� ���ய� ���ேயா



வ����ேட�. அ�ேபா� காகா ராதா���ண� �ரபல ந�க�.
'ேகா�ல வா�'�� அவ�� ந����ெகா����தா�.

"நா� காமா���� த��'' என அ��க�ப��� ெகா�ேட�.

'அடேட... எ� ��நாதேராட த��யா �?' என உ�சாகமா���டா�.
எ�.ஏ.நடராஜ� எ�ைன� பா��� �சல� �சா��தா�.

"பட���கான ேகர�ட�க��ெக�லா� ஆ� ேபா��
ந���������கா�க. இ��தா�� �ைட��ற வா���� எ�லா� ேவற
ேவற ேவஷ��ல உ�ைன பய�ப�����ேற�" என� ெசா�� நா�
த��வத�� இட��, உண�� த�தா� எ�.ஏ.நடராஜ�.
எ�ேட� கண�க���ைள, டா�� மா�ட�, ('வ�சைன அ�யா
வான�பா� வா�ைவ� ேத� ஓ�தடா' என எ�.�.��தர� எ��
பாட���) க� ெத�யாதவனாக வ�� பா�த�, த�� ஓ�� ெரௗ�,
ெரௗ�ைய� �ர��� ேபா��, ��ல� எ�.ஏ.நடராஜ�� ைகயா�...
இ�ப� "ேகா�லவா�' எ��ற ஒேர பட��� பல�த ��
ேகர�ட�க�� ந��க வா���� �ைட�த�. 'பலேவஷ� பால���ண
��ைள' என காகா ராதா���ண� எ�ைன ��ட� �ட ெச�தா�.

ஒேர கா��ைய �த�� ர���, �ரபல ந�ைக தா�பர� ல�தா ந��க
த����, அேத கா��ைய க�னட நாயக� -நாய�ைய ைவ��
க�னட���மாக மா�, மா� எ��தா� எ�.ஏ.நடராஜ�.

அ�ேபா�  ���க அள�ேலேய இ��தா� சேராஜாேத�. த���
ந��க வராத காலக�ட�. 'ேகா�லவா�' க�னட கா���ப�
காதல��, காத� சேராஜாேத��� எ�� எ�� �ைச��
���ற�ப����ெகா�� ெராமா�ஸாக ேப��ெகா����பா�க�.

இைத� பா��� ெபா��க ��யாத ��ல� எ�.ஏ.நடராஜ�, த�
ைகயாளான எ��ட� ஒ� �ர�ைப� ெகா��� 'அவைள அ�'
எ�பா�. நா� ���� அ��க ேவ���. சேராஜாேத� அல�
எ�����க ேவ���.

கா���கான ஏ�பா�க� தயா�. சேராஜாேத� ���ற�ப��� ெராமா��
ேப��ெகா����க... நடராஜ� எ��ட� �ர�ைப� தர, அைத
வா��ய நா� ஆேவசமாக பாவைன ம��� கா�� சேராஜாேத�
���� ப��� படாம�� �ர�ைப ைவ�� எ��ேத�.

'பளா�...'







எ� க�ன��� ஓ�� ஒ�� ெகா��தா� நடராஜ�.

"�ஜமாேவ அ�டா. அ�ப�தா� வ� தா�காம அல� எ������
சேராஜாேத�. ஷா� �யலா அைம��" எ�றா�.

"அ��சா காய� ஏ�ப�ேம?''

"அ��கேல�னா ஒ�னய நா� அ��ேப�."
"ைடர�ட� ெசா�வைத ெச�தாக��. அ��� த�க இட� ெகா���,
ேசா� ேபா�றவரா�ேச" அத�காக ச�ம��ேத�. எ�.ஏ.நடராஜ����
சேராஜாேத���� ஏேதா மன�கச��. இ�த� கா�� �ல� ப�
����றா� எ�பைத�� ஓரள� எ�னா� ����ெகா�ள ���த�.

�-ேட� ஏ�பாடான�. ���� ���ற�ப��தப� சேராஜாேத�
ெராமா�� ப��னா�.

�ர�பா� ஓ�� அவ� ���� அ��ேத�.

சேராஜாேத� அல�ய அலற� இ��ேக... பய��� ���ேயாைவ
��ேட ெவ��� ஓ���ேட�. கா�� ����யான�� நடராஜ���
ெரா�பேவ ச�ேதாஷ�.

நா� அ��த அ��� சேராஜாேத��� ��சய� காய� ஏ�ப������.
அ�த வ� இ�ேபா�� �ட அவ� மன�� இ��கலா�... எ��ற
பய��� இ�ேபா�� �ட சேராஜாேத� இ���� இட��� நா�
இ��கேவ��ய� வ�தா� அவைர ச���காமேல ந����ேவ�.

சேராஜாேத��ட� அவ�� ேம�அ�-ேம� ேகாபா� �ன�� "��க
ெச�ைன�� வா�க�மா. உ�க��� ந�ல எ��கால� உ��" என�
ெசா��யப�ேய இ��ததா�... சேராஜாேத��� ெச�ைன வ�தா�.
அவைர ைடர�ட� ேக.��ரம�ய��ட� அைழ��� ேபானா� ேகாபா�.
அ�ேபா� நாேடா� ம�ன�� ��பா� கல� பட����  நாய�
ேத��ெகா����த எ�.�.ஆ�ட� சேராஜாேத�ைய ேக.��ரம�ய�
அ��க�ப��� ைவ�க... 'நாேடா� ம�ன�' �ல� ெப�ய
ந�ச��ரமானா� சேராஜாேத�. இ�த �பர�கைள ேம�அ�-ேம�
ேகாபா� ஒ��ைற எ��ட� ெசா�னா�.
ேகா�லவா� ���� ���த ைகேயா� எ� ஊரான எ�மைல��
வ�ேத�. அ�ேபா�தா� என�� ஒ� ேயாசைன வ�த�.



��னா�� '�ம��ெப�', 'நா�' பட�க�� கைத ஆ��யராக��,
ைடர�டராக�� �க�ெப�ற �.எ�.பா�, வாடைக�கா� ஓ��வ�தா�. 15
நா�க� ேவைல பா��� ேச���� பண�ைத ைவ�� 15 நா�க�
��மா வா��� ேத�வா�. இதனா� உண� உ���ட அ��பைட
�ஷய�க��� அவ� �ரம�பட��ைல. 'நாம�� இ�ப�� ெச�சா
எ�ன?' எ��ற ேயாசைன வ�த�. ம�ைர ெச�� கா� �ைர�� க��
ைலெச�ஸு� வா���ெகா�ேட�.

ஏ�கனேவ 'ெச�ல���ைள'�� ந�����பதாக� ெசா�� நா� ப�ட
அவமான�தா� 'ேகா�லவா�'�� ந�����பைத யா�ட��
ஜ�பமாக� ெசா�ல��ைல. ேம�ேபா�காக ஒ� தகவலாக ம���
ெத������� ெம�ரா� வ�ேத�.

'ேகா�லவா�' இர�� ெமா�க��� ஒேர ேநர��� ெவ�யா�
பய�கர ேதா��ைய� த��ய�. �ேய�ட���� பட� பா��க�
ேபாேன�. ��டேம இ�ைல. 'நாம ந��ச� நால�� ேப�����ட
ெத�யாம� ேபா�ேச' என மன�ேசா�� வ�த�.

"இ� ந���ற ேவைல ேவ�டா�'' என ��ெவ��ேத�.
காமா�� அ�ண� பா�ெட���ேபா� �டேவ இ��� 'எ�ைக
ேமாைன' ம��� ெம���ேக�ப வா��ைதக� ேபா�வைத ஓரள�
ெத��� ைவ����ததா� பா�ெட�த ��� ெச�ேத�.

பால���ண� ஆ�ய நா� 'கைலஞான�' என ெபய�
����ெகா�ேட�. அ�ேபா� அெம��� நாடக�க� �ைறய நட��
வ�ததா� �ல நாடக�க��� பா�ெட��ேன�.

எ�.�.ஆ�. பட���� நா� எ��ய பா��...!





9. பா�னா� ஜானகி…மய�கினா�
மகாலி�க�!

ம�ைர�காரரான எ�.எ�.எ�.��தரராம அ�ய� '���க� டா���'
சா��� �யாகராஜ பாகவதைர ைவ�� 'அேசா��மா�', �.�.
��ன�பாைவ ைவ�� 'ர�ன�மா�' உ�பட �ல பட�கைள�
தயா��தவ�.
'அேசா��மா'�� ��ய ேவஷ���� 'ர�ன�மா'�� ���ய
ேகர�ட��� எ�.�.ஆ�. ந�����தா�. அதனா� எ�.�.ஆைர
ைவ�� பட� ப��வத�காக ���� வ�தா� ��தரராமஅ�ய�.
'அ�பா� டா���' எ�ற தயா��� ��வன� �வ�க�ப�ட�.
எ�.�.ஆ� �ரா�ட இய�க��� ���யமாக இ��ததா� பட����
'ம�வாண�' என ெபய� ��ட�ப�ட�. எ�.எ�.ராமதா� இய��நராக
ஒ�ப�த� ெச�ய�ப�டா�. (இவ�� ம�ைரதா�. ��னா��
எ�.�.ஆைர ைவ�� 'தாழ��' பட�ைத இய��யவ�.)

பா�ெட�த வா��� ேக�� ேகாட�பா�க� �ர���ர�
அ�வலக���� வ�ேத�. நா�� ம�ைர� ப�க� எ�பதா�
ைடர�ட��, தயா��பாள�� எ�ைன உ�கார ைவ�தன�. ைடர�ட�
ஒ� கைத� �ழைல� ெசா�� பா�ெட�த� ெசா�னா�.

'ஈர�லா�ேல எ����கா�ேல

இ�ப� ெபா��ேத இ��� உற�ேல'

என ப�ல�ைய எ��� கா��ேன�.



'கான ம�லாட க����த வா�ேகா�யா�'...  'க�ஞ� ���
க���த��� க�பா��' எ�ப� ேபா� நா�� எ��ேன�.
"ந�லா��ேக, ஆனா�� நா�க பட� ச�ப�தமா எ� ெச�றதா
இ��தா�� எ�.�.ஆைர ேக���தா� ெச�ேவா�. அவ���ட உ�ன
������ ேபாேறா�. அவ� 'ச�' ெசா���டா � எ��'' எ�றா�
��தரராமஅ�ய�.  �டேவ "கைலஞான�... � என�ெகா� உத�
ெச�ய��. க�ெப��� கா� �ைரவரா ஒ� ந�ல ஆளா ��������
வர���மா?'' எ�றா�.

"நாேன கா� ஓ��ேவ�.''

"அ�ப வ��ய எ�. எ�.�.ஆ�. ������ ேபாக��'' எ�றா�.

ராய�ேப�ைட லா��� ேரா��� எ�.�.ஆ�� பைழய �����
எ��� உ�ள ச��� ஒ� ���� ��ைண��தா� ��மா
ச�ப�தமாக எ�.�.ஆைர பா��க வ�பவ�க�



அமரைவ�க�ப����பா�க�. ஆ�.எ�.�ர�ப� �லமாக ��ன� வ�த
�ற�தா� எ�.�.ஆைர ச���க ����.

��தரராமஅ�ய��� ��ன� வ�� ேசர��ைல. ஆனா� அ��க�
அ�ேக ேபா�வ�வா�. நா�� கா� ஓ��ேவ�.

��தரராமஅ�ய��� எ�ைன� ������டதா� மாத� 30 �பா�
ச�பள�  ேப� எ�ைன க�ெப� �ைரவரா��னா�.

'��மா�� இ��பதா� என�� ெக�ட சகவாச�, பழ�க� ஏ�படலா�'
என பய��ெகா����த எ� அ�ண� இ�ேபா�  நா�
மாத�ச�பள� வா��வதா� எ�க� அ�கா� மக� ��பவ��ைய
என��� ��மண� ெச�� ைவ�தா�.
எ�.�.ஆ�.-��தரராமஅ�ய� ச���� நட�த�. இ����� ஆர�பக�ட
�ைல�ேலேய இ�வ���� ச��ப�� வர��ைல. இதனா�
'ம�வாண�' பட��� எ�.�.ஆ�. ந��க��ைல.

'ேவ� யாைர ந��க ைவ�கலா�?' என �தலா� ேயா��தா�.

�ல பட�க�ேலேய ��மா�� உ�ச� எ�� ெசா�த�
பட�கைள�  தயா��� ந�ட�ப�� ெசா�த ஊரான
ேசாழவ�தா�ேலேய ெச��� ஆ����தா�
�.ஆ�.மகா                ��க�. ம�ைர நாடக ம�ற�க��
வரேவ�பா� ���� 'காயாத கானக�ேத' என க�� �ர��
நாடக�க�� ந���ெகா����தா�.

க�ணதாச�, தா� தயா��த 'மாைல��ட ம�ைக' பட� �ல�
���� மகா��க�ைத நாயகனா��னா�. இ�� மகா��க� பா�ய
'ெச�த�� ேத�ெமா�யா�' பாட� ெப�� பலமாக அைம��...
���� ம�� ஏ�ப�ட� மகா��க����. அதனா� 'ம�வாண�'

பட��� நாயகனாக மகா��க� ஒ�ப�த� ெச�ய�ப�டா�. ��ன��
பாட� எ�.ஜான� �ைர��ைற��� வ����த ஆர�ப காலக�ட�.
'ம�வாண�' பட��� ஜான� பாட ஏ�பாடான�. இைச�� ெப��
�லைம ெப�ற பா���காரரான �.ஆ�.மகா��க� '���பாட�
பா�றா�களா ந� பட���? அ�ப��னா நா� அ�த� ெப�
பா�வைத� ேக�க�ேம' என �தலா��ட� ெத���க... அத�ப�
ஏ�பாடான�.



அைடயா�� இ��த மகா��க� ������ ேபா� அவைர கா��
ஏ���ெகா�� �ர���ர� அ�வலக� வ�ேத�.

எ�.ஜான� வ�த�� மகா��க�ைத� பா���� ����டா�.

'பா��கா�ட�மா' எ�றா� மகா��க�. ஜான��� ஒ� பாடைல�
பா�னா�.

"�ரமாத�. �ர� அ�ைமயா இ���. ெபா�வா தன��� ஒ�
த���வ�ேதாட பா�றவ�க�ட பா��ேபா� ைக�ர�கைளேயா,
கா�லேயா, தைலைய ஆ��யப�ேயா... ஏதாவ� அ�க அைசேவாட
தாள� ேபா�டப�தா� பா�வா�க. மன���� ம��ேம தாள�
ேபா�டப� அைசயாம� �ைல மா�� ��� பாட���யவ�
எ�.ேக.�.�யாகராஜ பாகவத� ம���தா�. அவ���� ��னா� அ�த
அ�ச� உ���ட இ���றைத� பா���ேற�. உ�ச�தா����ட
அல�டாம பா�ேற�மா'' என பாரா��னா� மகா��க�.
���� மகா��க�ைத அவ�� ���� ��வத�காக கா��
ஏ���ெகா�� �ள��ேன�. �த� �த�� நா� ெம�ரா�
வ�தேபா� ைமலா��� ���� பா�க��� மகா��க�ைத��,
எ�.வரல���ைய� ேச���� பா��ேதன�லவா? அைத அவ�ட�
ெசா�ேன�.

அ�ம����ைல... '��க தயா��ச "��ன��ைர' பட���� காமா��
அ�ண� பா�ெட��னா�. அ��� ச�பள� வரைல� அைத�
ேக�� எ�ைன அ��� ைவ�பா�. எ�ைன� பா��த�� "கட�கார�
வ���டா�' எ�ப� மா�� ��க ச�கட�ப���க. ஆனா உ�கைள
ேந�� பா���ற ச�ேதாஷ���காகேவ நா� அ�ண�
ெசா�றேபாெத�லா� உ�க ����� வ�ேவ�'' என� ெசா�ேன�.

"ஓ... அ� �தானா? எ�ன�பா ப�ற�. அ�ேபா ெரா�ப க�டகால�
என��" என �ள�க� ெசா�னா�.

அவ�� �� வ�த�.

நா� காமா���� த�� எ�பதா� ������ அைழ���ேபா� த�
ைகயா� என�� ���பான� த�� உபச��� அ���னா� மகா��க�.

கா�� ����வ��ேபா� �யாகராஜ பாகவத� ��ைட
�ரா�ப��யேபா� என�� மன�� வ�. �.ஆ�. மகா��க�



���� எ�����டா�. ஆனா� பாகவதரா� ��யாம� ேபானேத...
எ��ற வ��த� த�த வ� அ�.

பாகவத� ப��ய �ைன�க� எ� க� ��னா� கா��யாக ���த�.

��மா க�ெப�க��� ஃைபனா�� ஏ�பா� ெச��த�� ராமசா�
அ�ய� எ�க �தலா� ��தரராமஅ�யைர� பா��க வ�தா�.

"உ�க கா� �ைரவைர ெர�� �� நாைள�� எ��ட அ����க"
என ேக���ெகா�டைதய��� அவ�ட� நா� அ���
ைவ�க�ப�ேட�.
��த� �� �டா�ட�� கா� வா�����தா� ராமசா�. அ�த� கா�� 
எ�ைன அமர ைவ�� அவேர ஓ��� ேபானா�. �ல �ரபல�கைள
ச���க� ேபாவதாக��, அ�ப�� ேபா�� இட�க�� அவ� காைர
��� இற��ய�� ���� காைர ேரா�ைட ேநா�� ���� ைவ�ப�,
காைர பா����ெகா�வ�... இ�தா� எ� ேவைல.

�� ���� நா�. �ைரவ� ���� அவ�. ஒ� ���� ேக�����
கா� �ைழ�த�.

காைர ��� இற��ய ராமசா�, "� �� ��ல ேபா�
உ�கா����ேகா. ������ பாகவத� உ�கார�ேபாறா�" என�
ெசா����� அ�த ������ ேபானா�.

"எ�ன� பாகவதரா?" என�� ம������ �ய��� தாள��ைல.

'பாகவத� வ�வா� ��ேன... அ��த� வாசைன வ�� ��ேன'
எ�ப�ேபா� ��ெரன ஒ� ந�மண� நா�ைய� தா�க... �����
பா��ேத�. த�க��� வா��த உ�வ�ேபா� பாகவத� வ�தா�. நா�
கா� கதைவ� �ற�ேத�. ஏ� உ�கா��தா�. எ�ைன� பா��� அழ�ய
���ெபா�ைற உ���தா�.

கா� �ள��ய�. �� ���� இ��தப� அவ�க� ேப�ய�����
நா� ெத���ெகா�ட� இ�தா�...
'ராமாயண�' உ���ட பல பட�கைள� தயா��தவ� எ�.ஏ.ேவ�.
பாகவத�� ர�க� அவ�. பாகவதேரா 'ல���கா�த� ெகாைல வழ��'
காரணமாக



மா��ெக� இழ�� ெநா�����தா�. ேவ��� பண� த���பா���
இ��தா���ட பாகவத� ேம� ம�யாைத காரணமாக பாகவதைர
ைவ�� '�வகா�' பட�ைத தயா��தா�. இ�த� பட��ைன
ெவ��ெகா��வர ஃைபனா��ய�ட� கட�வா�க பாகவதைர,
ராமசா� அைழ��� ெச��றா�.

ஃைபனா��யைர� பா���� ேப� அ��ெம���ட� ����
வ��றா�க�.
'காைர � ஓ��' எ�றா� ராமசா�. அ�ஜுன��� ேதேரா��ய
���ண�ட�, பாகவத��� காேரா��� பால���ணனான எ�ைன
ஒ�����ெகா�ேட காைர ஓ��ேன�. ஃைபனா��ய��
அ��ெம�� க��ஷ�கைள பாகவத��� ப���� கா��யப�ேய
வ�தா� ராமசா�.

வா��ைக�� ஏ�ற� எ�ப� எ�வள� ���ப�த�கேதா அ�தள�
வ��த�த�க� இற�க�.



த� வா��� நட�த இர�� ச�பவ�கைள ஒ���� பாகவத�
ெசா�ன ரக�ய�...



10. பாகவத��, ெவ�ைள�
�திைர��!

�யாகராஜ பாகவத��� ர�ைகக� அ�க�. 'ஹ�தா�' பட���
ெப�கைள வ�க���� ைமனராக ந�����ததா� வழ�க����
மாறாக ��ல�தன� ேபா�ற ���ைப ந���� ெவ��ப���னா�.

'வா��� ஓ� ��நா�' பாட� கா���� ெப�ெணா��� ம� மய��
பாகவதைர� பா��� க�ண��பா�. பாகவத� பா���ற அழகான
ெப�கைளெய�லா� க�ண��� ���ஷ� கா��வா�.

அேதேபா� அ�த� பட��� வ�� 'ம�மத �ைலைய ெவ�றா�
உ�ேடா' பாட�� பரபர�பாக� ேபச�ப�ட�. க��ய மைன�ைய
������ தா�ேய க� என �ட�பா� பாகவத�. தா�யாக அ�ைறய
கவ���� க�� �.ஆ�.ராஜ�மா��� கா�தெமன இ���� கவ���
ஆ�ட�� பாகவத�� பா��� ர�க�கைள மய���ேபா�ட�.

'ம�மத �ைலைய ெவ�றா� உ�ேடா?

எ�ேம� உன�ெக�ன பாரா�க�?
��ம� வதன��, ������ க��... எ�ம� மய��ேன� ���
உல���

எ��டேன � ேப�னா� வா� ��� உ������ேமா?



உ�ைன எ�ேநர�� �ைன�� உ��� எ��ட� வ�தா�
ெமன�ெக�ேமா?

உ�ைன நய��, நா� ேவ����, ஓ� ��த� த�தா�
�ைற���ேமா  

ஒ� �ைழ அ�யா எ� மன� மல��கைண பா��� அ�ல�ப�ேமா
மன� கவ�... ம�மத �ைலைய ெவ�றா� உ�ேடா?'

...இ�ப� ��த� ேக�� இைர�� ஒ� �ைவ எ��� நா��� ைவ��
ஆழமாக �க��� ��வா� பாகவத�. ஆ�யப�ேய அைத ேக��
ப�� தைல�� ��� ராஜ�மா�, பாகவதைர ேநா�� ஒ� பற���
��த�ைத ��வா�. அ�ேபா� இைச�ட� ராஜ�மா��� "இ�'
ச�த�� இ�ைமயாக ஒ����.

இ�ப�� பல கவ���கரமான �ஷய�களா� பட� ச�ைக�
ேபா�ேபா�ட�.  அதாவ� 16-10-1944� �பாவ� நா��



ெவ�யான ஹ�தா� 1945 �பாவ�ைய� கட�� 1946 �பாவ� வைர
ெதாட��� ஓ�ய�.

இ�த ெவ�� பாகவத�� உ�சக�ட� எ�ேற ெசா�லலா�. இ�த
உ�சக�ட கால���தா� ல���கா�த� ெகாைல வழ��� பாகவத�
�ைற ெச�றா�.

'பாகவத� �ைற ெச�றத��� காரண� அ�த ெவ�ைள� ��ைரதா�'
என ெபா�ம�க� ேபச� ெதாட����டா�க�. அ��� எ�க ம�ைர
மாவ�ட ம�க� அ�த ெவ�ைள� ��ைர ப��ேய அ�க�
ேப�னா�க�. அ�ேபா� நா� ஊ�� இ��ேத�. எ�க ஊ���
��ைர� ேப��தா�.

அதாவ�...
�ராம��ற ம�க�� ந���ைகக�� ���யமான ஒ��... ��, க���
ேபா�ற காவ� ெத�வ�க� �ய பா��ற ெவ�ைள� ��ைர��
அம��� ஊைர� ��� வ�� காவ� கா�பதாக ஐ�க�. அதனா�தா�
ந��ர�� ��ைட ��� ெவ�ேய வ�தா� '��ைரல �� வ�ற
ேநர�... ���க� ேபானா அ�����' எ�பா�க�. அ�ப��� ெவ�ேய
ேபாகேவ��ய ��ப�த� வ�தா� சாைல��, ெத��� ஓரமாகேவ
ேபா�வர� ெசா��வா�க�.

"சா� வ�ற ெவ�ைள� ��ைர�� ஏ� பாகவத� வ�தா��ல...
அ�தா� சா� ேகாவ���� ஆளா��டா� பாகவத�" என
அ��தமாக ந��னா�க�.

'ஹ�தா�' பட��� ைட��� ���த�� ஆர�ப� கா��ேய மா�
ம�வ�ற ெவ�ைள�ற� ��ைர �� பா��� பா�யப� வ��
ெப�கைள வ����பா� பாகவத�. (வா��� ஓ� ��நா� பாட�
கா��)

இ�தா� அ�த ெவ�ைள���ைர ெச���ெம��.

இேத ெவ�ைள� ��ைர ெச���ெம�� ��னா�� எ�ைன�� �ட
பத�ட�பட  ைவ�த�.

நா� கைத எ�� தயா��த '��ய ேதாரண�க�' பட��� நாய�
மாத� ெவ�ைள���ைர வள��பா�. (மாத��� ஆைள �����
அ�த க�ணழைக� பா��� அவைர கதாநாய�யாக ேத�� ெச��
அ��க�ப���யவ� நா�) பட��� �த� கா���ேலேய... ப�க��



ஊ� ப�மா� த�க� ஊ� வய�� ேம��ததா� ேசைல ��தாைனயா�
மா�ைட� க�� ெவ�ைள� ��ைர�� அம��� மாத� வ�வதாக...
வசன� எ��ய ஏ.எ�.�ரகாச� கா��ைய எ����டா�.

"பாகவதைர��, ெவ�ைள���ைர ெச���ெம��ைட �� ெசா��
��ைர �� அமராம� இ��� வ�வ�ேபா� கா��ைய மா�றலா�"
என நா� ெசா�ேன�.

பட��� இய��நரான ேகமராேமைத எ�. க�ண�, "இ�த�
கால���மா இ�ப��ப�ட ெச���ெம��ைட ந����க? எ����
உ�ளப� மாத�, ��ைர�� வர���" என� ெசா��... அத�ப�ேய
எ��க�ப�� ெவ��கரமாக, லாபகரமாக பட� ஓ�ய�. மாத���
கம�, ர���ட� ந��� ந�ச��ர நாய�யாக உய��தா�.

'ேகா�லவா�' பட������ேபா� ைம��� காகா ராதா���ண�
என��� பழ�கமானார�லவா...? அ� �த� நா� அவைர
அ�வ�ேபா� ச���ேப�. பாகவத� த� ெசா�த �ஷய�கைள��
காகாராதா���ண�ட� மன����� ேப�வாரா�. அ�ப� பாகவத�
இர�� ச�பவ�கைள ஒ����� ெசா�னைத, ஒ��ைற
காகாராதா���ண�  எ��ட� ெசா�னா�.
அ�...

��������� பாகவத� ர��� ஏ� ெச�ைன��
வ��ெகா�����றா� எ��ற தகவ� ெச�ைன ம�க���
எ����ட�. அ�� ெப��பா�ைமயான ம�க� ேவைல��� 
ேபாகாம� எ�ேமா� �ேடஷ�� �ர����டா�க�. அ�ைறய
ேத��ேக �ளா�ஃபா�� ��ெக� ஒ��� �ைல அைர அணாதா�.
அைத �ல� வா�� ஒ� ��ெக� ஐ�� �பா� என �ளா���
������றா�க�. ஐ�� �பா�� அ�த� கால��� ஏைழக�
ஒ�வார� ந�றாக� சா��டலா�. ��ெக� �டா� இ�லாததா�
�ேடஷ��� ெவ�ேய�� ம�க� ெவ�ள�.

'ேதவ�மார�ேபா� இ��பாரா� பாகவத�. அவ���ட இ���
ஒ���மா�. அ�ப��ப�டவைர ஒேர ஒ� �ைற ேந�� பா��தா
ேபா��' எ�ப�தா� அ�த ம�க��  ேநா�க�.

ர�� எ�ேமா� வ�� ேச��த�. �ர����த ��ட�ைத� பா���
�ர��தா� ேபானாரா� பாகவத�. ேபா�ஸா��� தகவ�



ெசா�ல�ப�ட�. ��ற��� வைளயமாக ேபா�ஸா�, பாகவதைர� ���
��� பா�கா�பாக அவைர கா�� ஏ�� அ��� ைவ�தா�களா�.

அ�ப� ம�க� ெவ�ள��� ���ய பாகவத� �ைற ெச�� வ�த �ற�
'�� வா��','ராஜ���' பட�கைள ெவ���டா�. ஆனா�
ேதா��ையேய ச���த�. உட� ெம���, பா�ைவ�� �ைற ஏ�ப�ட
�ைல��.. ெச�ைன வ�வத�காக ������ ர�� ஏ��றா�. இ�த
உலக� பா��� மய��ய பாகவதராக இ��ேதா�... இ�ேபா� வ�கர�
த��ட� இ�ைலேய எ�பைத உண���ெகா�ட பாகவத�, த�ைன�
பா��� யா�� ப�தாபமாக ேபச��டா� எ�பதா� தைல�� உ�மா
க���ெகா�� ர��� அம������றா�. �ளா�ஃபா��� ேசாடா
���� ைபய� ஒ�வ� எ�ப�ேயா அைடயாள� க�� 'ேட�...
இவ�தா�டா ந��� பாகவத�' என சக ேசாடா ைபய�ட� ெசா�ல...
இர�டாமவ� பாகவத�� அ�ேக வ�� 'இவ�தானா?' என�
ெசா�����.... 'ேசாடா... ேசாடா... கல�...' என ���ெகா�ேட
ேபா���டானா�.

பாகவத� த�ைன மைற���ெகா�ட �ைல��� அவைர ேசாடா
ைபய� அைடயாள� க�ட�... �க�� வ�ைம. அைடயாள� க���
அைத அவ� ெவ��ப��தாத� ������ வ�ைம. 'ஹ�தா�' பட�

��ஸானேபா� �க�� உ���� இ��த பாகவத�, ப��
ஆ��க���� �� ேசாடா ��பவ��� த� �க� ெத�யாம�
ேபா���டேத எ�� உ�� க� க������றா�... தன� க��� க�
க�ணா����.
இ�த இர�� �க��கைள ஒ���� இய�ைக ���� யதா��த�ைத
காகா ராதா���ண�ட� ப�������றா�  பாகவத�.

பாகவத� �ைன�க��, கல��ய க�க�ட� காைர ஓ���ெகா��
அ�வலக� வ�ேத�.

�தலா� ��தரராமஅ�ய� தன� த��க�  சா�ரா�, ராமா�சா�,
ச��ர� ம��� சேகாத�க� என ெப�� ���� ���பமாக
வா��தவ�. ��மா��காக ம�ைர ெத�� மா� ���� இ��த ெப�ய
��ைடேய இழ�தவ�. ஆனா�� ெதா�லாள�க��� உத�க�
ெச��� த�மவா�. அதனா�தா� அவ�� வ�ச� உ�நா�
-ெவ�நா�க�� ந�றாக வா��றா�க�.  ந�ல மன�ெகா�ட



�தலா�யா� �.ஆ�.மகா��க�ைத ைவ��� 'ம�வாண�' பட�ைத
எ��க ��யாத ���ைல. ம�ைர�ேக ெச����டா�.

'ஆக�� �ர��' எ��ற பட�ைத தயா���� ஏ�பா�கைள�
ெச��வ�தா� ராமசா� �த�யா�. ��னா� அைம�ச�
இ��ர�மா��� த�ைததா� ராமசா� �த�யா�. அ�ேபா�
இ��ர�மா�  ���யாக இ��தா�.

பா�� சா�� ேக�� அ�ேக ேபாேன�. எ��பாராத வரேவ��
கா����த� என��.



11. க�பைன� கைதைய மி���
உ�ைம ச�பவ�!

ராமசா� �த�யா�� (��னா�� அைம�சராக இ��த
இ��ர�மா��� அ�பா) 'ஆக�� �ர��' அ�வலக���� பா�ெட�த
வா���� ேக��� ேபாேன�. இர��, ��� ச����க�� ந�ல
பழ�க� ஏ�ப�ட� �த�யா�ட�. இதனா� 'இ�த கைத�� �ேய
�ைர�கைத, வசன� எ�ேத�' எ�றா�.
பட� பா���� பா��ேத என��� ெம�ேக����த கதா��ய�
�����ெகா�டா�. தா�க ��யாத ச�ேதாஷ��ட� ����� ஒ��
���ேத�. �ர���ர� அ�ேக ைமன� �ர���ர� ப���� இ��த
ஒ� ந�க��� கைத ெசா�ல அ��� ைவ�க�ப�ேட�. அ�த ந�க�
அ�ேபா� �ரபல��ைல. ஆனா� அவ�� ேதா�ற��, க���,
அ�பான ேப��� எ�ைன ஈ��த�.

'��சய� இவ� ெப�ய ஆளா வ�வா�' என எ� உ�மன� ெசா��ய�.

அ�த ந�கைர ைவ�� �வா�ர� அ�க� வைர எ��க�ப�ட
�ைல��... 'ஆக�� �ர��' பட� �ட��ய�. த�ழக��� �ற�த
அ�த க�னட�, எ��ட� �ல நா�க� பழ�னா�� எ� மன��
ஆழ� ப�����டா�. எ�ேபா�� ���த �க��ட� இ��பா� அவ�.
ஆனா�... எ� உ�மன� ெசா��ய� ேபாலேவ ��னா�� 'க�னட
��ப� �டா�' ஆனா� அ�த ந�க�. ஆமா�... ரா��மா�தா� அவ�.
நா� ��மா�� ெஜ��த�ற� அவைர ச���க ஆைச�ப�ேட�. அ�
��யாமேல ேபா���ட�. ��ம� ரா��மாைரயாவ� ச���� �ட
ேவ��� என எ��� ெகா�����ேற�.

எ� ��மா �ய��க� ைக����ேபா�றேத எ��ற �யப�தாப�
எ�ைன� பாடா� ப���ய�. இ����� மனஉ��ைய ����டாம�,
ெவ���க�� நாடக� ேபா�� ேவைலைய� ெச�ேத�. ��மா��
��ன� ��ன ேவஷ�க�� ந��தவ�க� ஒ� �லைர நாடக���
ேச��� ப���� ப��ேன�. இதனா� ஓரள��� ��ட� ேச��த�.
நாடக��� ப�ேக��� எ�ேலாைர�� பனக� பா����� வர�
ெசா����ேவ�. அ����� ேவ� �ல� அவ�கைள நாடக�



நட��� ஊ��� அைழ��� ெச�ேவ�. ஒ��ைற ெச�ைன-ஆ��ரா
பா�ட�� இ���� ���க�டல� எ��ற ஊ�� நாடக� நட�த
ேவ�� ஆ�கைள ஏ��� ெகா����ேத�.

அ�ேபா� நாடக� ���� உ�ள ஒ�வ� ஒ��யாக இ��த ஒ�
இைளஞைன எ� ��னா� ����னா�.

"இவ� �ைற�ப� டா�� க��������கா�. ஆனா��
க�ட�ப�றா�. நாடக�ேதாட இைடேவைள�� இவைன டா�� ஆட
ைவ�கலா�. ெரா�ப ப��� இ��கா�. வ����� சா�பா� ம���
ேபா��க"' என ப���ைர�தா�. இதனா� அ�த இைளஞைன�� ஏ���
ெகா�ேடா�.

���க�டல� ஊ�� நாடக� நட�த�. இைடேவைள�� ேபா� அ�த
இைளஞைன அைழ�ேத�.
"சா����யா?"

"வ�றார சா���ேட�!"

"ச� ேமைட�� ேபா� டா�� ஆ�!"

நா� ெசா�ன�� ேமைட�� ஏ� ஆ�னா�. நா� ��ப�� நாடக
ேவைல�� இ��ேத�. ��ெரன ஒ��ெமா�த ��ட�� ஆரவார�
ெச�� '���ப�� ஆ�' எ�ற�. நா� �ய�� தா�காம� வ��
பா��ேத�.



���� ஆ�னா� அ�த இைளஞ�. உடைல ர�பராக வைள��
ஆ�பவ�கைள� பா�����ேக�. இவேனா எ��ைபேய வைள��
ஆ� அ�ச��க ைவ�தா�.

உ�சாக� தா�காத ��ட� "���� ஆ�' எ�ற�. ���ப�� அ�த
இைளஞ� அ��தமாக ஆ�னா�.

ம�கேளா நா�காவ� �ைறயாக�� அவைன ஆட� ெசா�னா�க�.

அவேனா கைள��� ேபா���தா�. உடேன ேமைட�� வ�� ைம�
���த நா�, "இ��� ஆ�வத�� அ�த இைளஞ�� உட�� ெத��
இ��கா�. அ� ம����ைல... நாடக��� �� ப��ைய நட�த��"
எ�ேற�.

"நா�க ���த கா� அ�த� ைபய� ஆ�ய��ேக ச�யா� ேபா��.
ஆ�ட� ந�லா இ�����. அ�ேபா��. உ�க நாடக� ேவணா�" என�
ெசா����� ��ட� �ள��� ேபா���ட�.

பா� நாடக�ைத நட�தாமேல ���� வ�ேதா�. அ�த இைளஞ� யா�
ெத��மா?



��னா�� பல ெப�ய ந�ச��ர�கைளேய ஆ����த டா��
மா�ட� ��தர�. அதாவ�... �ர�ேதவா�� அ�பா.

(��தர��டனான �வார�ய அ�பவ�கைள அத�கான ச�த��ப���
ெசா��ேற�).

இர�� �ழ�ைதகளா� ��ட� என��. வ�மான� இ�லாம�
���ப� நட�தேவ �ரமமா���த�. அ�த� சமய� சக கா�
�ைரவரான எ� ந�ப� ேயாசைன�ப� க�க�தா பயணமாேனா�.

அ�ேபாெத�லா� க�க�தா�� தா� அ�பா�ட� கா� தயாரா��.
ெச�ைன க�ெப��� 30 கா�க� ஆ�ட� �ைட�த�� ஒ� ெம�கா��
உ�பட 30 �ைரவ�கைள ர�� �ல� அ��� ைவ�பா�க�. க�க�தா
ேபா� அ����� 30 கா�கைள�� எ���� ெகா�� 'கா�வா�'
அைம�� ெச�ைன ெகா�� வர ேவ���. �� இ��� எ�பதா�
�தமான ேவக��� வரேவ���. 15 நா� பயணமாக பல
மா�ல�கைள� கட�� ெச�ைன ெகா�� வரேவ���.
�த� வ�� 'ைபல� கா�'. அ�த �ைரவ�தா� வ�நட��� தைலவ�.
கா�� ப�ைச�ெகா� க�������. கைட� கா� '�ேர� ட�� கா�'.
�வ��� ெகா� க�������. அ�� ெம�கா�� வ�வா�. 50 அ�
இைடெவ� ��� ���� ெச�லாம� �ராக ெச�ல ேவ���. ஏதாவ�
ஒ� கா� ��ேப� ஆனா�� எ�லா கா�க�� வ�ைசயாக ��க
ேவ���. ெம�கா�� கா� ��ேன வ�� ச� ெச���. பல மா�ல
கலா�சார��� அ�பவ�க�ட� இ���� இ�த கா�வா� பயண�.

�த� �ைறயாக இ�த கா�வா�� நா�� கா� ஓ�� வ�ேத�. ஒ�
மைல�பாைத�� எ� ேஷ� பாைத�� எ� கா� �ைழ�தேபா�...
எ�ேர ஒ� ப�ள��� ப�சா� லா� ஒ�� தைல�ழாக ����
�ட�த�. ஆனா� ைபல� கா� ��காததா� நா�� அைத� கட��
ேபாேன�.

அத��ற�தா� என�� ��பாக எ� ந�ப� ரா� ஓ�� வ�த காைர
ப�ள��� ேமா�� த�� அத� �� லா� ஏ� ��பைத கைட�யாக
வ�த ெம�கா�� க�����தா�.

ச�பவ இட���� வ�� பா��ேதா�. உ�ேள இற�� ரா���
கா�கைள ���ேன�. அ� த�யாக வ�த�. �ைன��� பா��க
��யாத ெகா�ைம அ�.



�ப�� ப�� ெச�ைன ஆ���� தகவ� ெசா�ல� ேபான ேக�ய�
'ரா� இற���டா�' என ெசா�� ���பத��� ேக�ய�� தைல��
தா�� ம�ம ��ப� பண�ைத� ����� ெகா�� ஓ�ய�. அவைர
�ராம ம�க� ஆ�ப��� ஒ��� ேச������றா�க�. இ� ெத�யாம�
ேபா��� தகவ� ெசா�� �ைற�ப� ப�ேசாதைன நட�� அசரெபா�
(ஆ�ர� ேதா�ட�) எ��ற இட��� ரா�ைவ� �ைத�����
வ�ேதா�.

"ரா� இற���டா�. ஆனா� ��� ரா�க�� எ�த ரா�?' என�
ெத�யாத ெச�ைன� க�ெப� ��� ரா� ��க���� தகவ�
ெசா�ன�.

நா�க� ��ைய �� காைர ேவகமாக ஓ�� இர�� நா�� ெச�ைன
வ�ேதா�. 30 �ைரவ�க�� ���ப�� �ர�� �����த�.
இ�ேபா�ேபா� அ�த� கால��� ேபா�, ெச�ேபா� வச�
இ�லாததா�, க�ெப��� உ�ள ��வாக���ேக இற�த� யா� எ�ப�
ெத�ய��ைல. �����த ���ப��ன� "இற�� ேபான ரா� யா�?'
எ�ற �ழ�ப��� இ��தா�க�. ேவகமாக வ�த கா�க�
ஒ�ெவா�ைற�� ���த ேவ��ய இட��� �������, த�க�
���ப��னைர� பா��பத�காக �ைரவ�க� ஓ� வ�தன�. உ��ட�
வ�த இர�� ரா�கைள�� பா��த அவரவர� மைன�க� ச�ேதாஷ�
தா�காம� ம������ அ�தா�க�. 'இற��ேபான� த� கணவ�
ரா�தா�' எ�� அ��த இற�தவ�� மைன�, 'ஐேயா... எ�ைன
������ ேபா����கேள' எ�� கத� அ��, ைக��ழ�ைதேயா�
தைர�� ���தா�. சக �ைரவ�க� அ�த� ெப�ைண��,
�ழ�ைதைய�� ����ெகா�� ஆ�ப����� ஓ�னா�க�. அ�த�
ப�தாபமான கா�� எ�க� இதய�கைள ����றா����ட�. இ�த
ெகா�ர �ப�தா� 'கா�வா� ேவைல�� ெச�ல ேவ�டா�...' என எ�
மைன� ெசா����டா�.

இ�ேக நா� ���கமாக� ெசா�ன இ�த கா�வா� ச�பவ�ைத ஒ�
கைதேபா� ��னா�� பா���ப�ட� ெசா�ேன�. உடன�யாக
ப�தா�ர� �பா� அ�வா�� ெகா��தா�. ஆனா� பல மா�ல
ெலாேகஷ�, ��ய அ�பா�ட� கா�க�... என ெப�� ப�ெஜ�
ேதைவ�ப�டதா� பா���ப� படமா�க��ைல. கைதைய� ேக�ட
ச�யரா� ேமேனஜ� ராமநாத�, அ�ஜுைன ைவ�� படமா�க



����னா�. ைடர�� ேக.�பா� அ��� ப�ெஜ�டா�
ெதாட�க�பட��ைல.

பா����� �ரபல ைடர�ட� ரா��மா� ச�ேதா� ெச�ைன
வ�தேபா� ேக.�பா� எ�ைன அைழ��� ெச�றா�. ஆனா�
���கைதைய�� ச�ேதா��ட� ெசா�ல ேதா��லாம� ேபான�.
இ���� படமா�க ேக.�பா� �ய���தப� இ���றா�. ைடர�ட�
ெச�வா �ல� எ��ட� இ�த கைதைய ேக�� 'சமய� வா��தா�
��சய� ப�ணலா�' என ஆ�க� ர��ச��ர�� ெசா������றா�.

க�பைன� கைதகைள �ட �ஜ�, ���ப� �ைற�ததாக இ����
எ�பத�� என� 'கா�வா�' அ�பவ� உதாரண�.

1963 'க� �ற�த�' பட �ேரா��, ந�ைக மேனாரமா��
கணவ�மான ராமநாத�, காகா ராதா���ண� ஆ�ேயாைர ைவ��
'ராமாயண�' பட� தயா��பாள� எ�.ஏ. ேவ� தைலைம��
'ெவ����ழைம' எ�ற நாடக�ைத இய�� அர�ேக��ேன�. நாடக�
பல�த பாரா�ைட� ெப�ற�. (ெவ����ழைம கைத 1970-� 'ெவ���
ெப�' என படமா� ஜனா�ப� ��ைத ெவ�ற�).
நாடக ெவ��யா� "கைலஞான�' எ��ற ெபய� ெவ�ேய ெத�ய
ஆர���த�.

���தவ மத ��ன��லான கைதைய �.ஆ�.மகா��க�
-எ�.�.ராஜ�மா ந��க 'ஞான ெசௗ�த�' எ�ற ெபய�� '��டாட�
���ேயா' ேஜாஸ� த�ய� எ���வ�தா�. அேத கைதைய அேத
'ஞான ெசௗ�த�' எ�ற ெபய�ேலேய எ�.ேக.ராதா-��லாைவ ைவ��
ெஜ�� அ�ப� எ�.எ�.வாச�� எ��தா�. இர�� பட�க��
ெவ�யானா�� ��டாட�� 'ஞான ெசௗ�த�' ெப�� ெவ��.
ெஜ���� 'ஞான ெசௗ�த�' மாெப�� ேதா��.

ேஜாஸ�த�ய� ���தவ� எ�பதா� அவ� பட��� இய�� இ��த�.
வாச� பட��� அ� இ�ைல. ேதா��ைய மன���வமாக ஒ���
ெகா�ட வாச� "இ�ெஜ���� 'ஞான ெசௗ�த�' எ�த� கால����
�ைர�� வர��டா�" என �����கைளெய�லா�
�ைரயர��க����� வரவைழ�� ெமா�தமாக �����
ெகா���னாரா�.

இ�ப��ப�ட பார�ப�ய� ெகா�ட ��டாட� ��வன� எ�
வா��ைக�� �����ைனைய உ�டா��ய�.





12. ��க�  சி��தா�!

��டாட� ��வன����� நா� �ைழவத��� கால� எ�ைன
��டா�ட� ேபா� ஆ��தா���ட�.
ேர�ேயா �ேடஷ� ���ற��ள கார��வர� ேகா�� ெத���தா�
�����ேத�. ��� வாடைக ஒ�றா� ேத� ெகா��கேவ���.
அதனா� அ�த� ேத� வ�தா�  ஹ�� ஓன� வ�வத��� ��ைட
��� ெவ�ேய� ���� வ�� அம��� ெகா�ேவ�. மாத� 10 �பா�
�த� நா�� மாத வாடைக தர��ைல.

'ெத�வ� �ற�', '�ைதய�' பட�கைள எ��த கமா� �ரத��
தயா���� இர�ைட இய��ந�க� ���ண�-ப�� இய�க��� ஒ�
பட� எ��க ஏ�பாடா����த�. இர�ைட இய��ந�க�ட� 'அ��த�'
எ��ற கைதைய� ெசா�����ேத�.

'கைத ந�லா���. �ெரா��ஸ� இ��� ப�� நா�ல வ���வா�.
வ�த�� ேப��கலா�' என ைடர�ட�க� ெசா�����தன�. அ�த
ந���ைகேயா� கா����த �ைல�� ��� வாடைக��ட ெகா��க
��யாத எ� �ைலைய� ெத��� ஊ����� அ�ண� வ����டா�.

"� எ��த ��மா �ய��க� எ��ேம ச�யா வரைல. இ�ேம��
வா��ைகைய� ெதாைல��ராத. ���ப�ேதாட �ள��. ஊ�ல
ெப���கைட வ��� த�ேற�, ெபாைழ���கலா�'' என�
ெசா����டா� ��மானமாக. ஹ��ஓனைர� பா��� ஐ�� மாத
வாடைகயாக 50 �பா�� ெகா�����டா�.

எ�ேமா� ர�� �ைலய���� ���ப��ட� வ�� ேச��ேதா�.
அ�ண� ��ெக� எ��க� தயாரானேபா�...

"அ�ேண... ���ண�-ப�� ப��நா� ெவ�� ப�ண�
ெசா�����கா�க. ��� வாடைக� கண���ப� இ��� ப��நா�
அ�த ��ல த�கலா�. இ�த ப��நா� ம��� ெபா����க. இ�ல
��யேல�னா � ெசா�னப�ேய ேக��ேற�. எ� ெபா�டா��,
��ைளகைள ம��� இ�ேபா ������ ேபா�ேண.''
"எ�ேகேடா ெக��� ேபா'' என� ெசா����� ��ெக� எ��தா�.



ர�� ஏ�னா�க�. �ள���ற ேநர�. கல��ய க�க�ட� எ�ைன�
பா��த அ�ண�, "சா��ட� கா���கா?'' எ�றா�.

எ��ட� ச���ைபசா இ�ைல. ஆனா�� "இ���'' எ�ேற�.

ர�� ச�தெம��த�. நா�� வய���, இர�� வய��மாக இ��த
எ� �ழ�ைதகைள��, எ� மைன��� சலனம�ற �க�ைத��
பா��ேத�. அ�ைக வ��ேபா�  இ��த�. க���ப����
ெகா�ேட�.

ர�� ஓஓஓ...ெவன ச�தெம��� ர�� �ற�ப��ேபா� எ�
உ�மன�� அேதேபா� ஓஓஓ...ெவன அ�த�.
"ஏேல... பா�... உ� ���ப� ேதா���ேபா� ஊ��ேக ேபா�ேதடா..."
என என��� இ��� ஒ� �ர� ேப�ய�.



அ�ைகைய அட���ெகா�� நட�ேத வ�ேத�. கதைவ�
�ற�ேத�.ெபா��க� எ��க�ப�ட �� ெவ�ைமயாக இ��த�. ஒ�
��� ப�� ெவ��ச��� ரா���� கால�ட�� 'யா���க
பயேம�' என ��க� �����ெகா����தா�.
"எ�த ேநர�� உ�ேபைர� ெசா�ேவனடா... பா�... இ�ப�
ைக�����ேய' என ��க� பட�ைத ஓ�� ஓ�� ைககளா�
அ���� கத�� கத�� �வ�� ���ேத�.



கத� த��� ச�த� ேக�� ���ேத�.

'எ�னா கைலஞான� ம� அ���� ேமல ஆ�� இ��� ��கமா?'

�ர� ேக�� �����ேட�. "���� ேபா�சா? எ�ப�� ���ேன�?"
என �ய��.

'பா�தா� ��ட�', 'மாயம�த�' பட�க�� வசனக��தா
ஏ.எ�.���தா� �ர� ெகா��தவ�. ெசா�த� பட� எ��� ெநா��த
��� 'ஓ� ��� வ�றாேர' என ப��தப�ேய  இ��ேத�.
'எ���ட � ���க கா� இ���' எ�றா�.

��� எ��ேத�. கைட��� ேபா� � சா���ேடா�.

'��டாட� ���ேயா�ல கைத ேதைவ�ப��� ேபா� ெசா�ேன�.
அ�ப��� எ� கைத ���கல. �தா� ந�லா கைத ெசா��ேய.
அதனால உ�ேபைர ���ேயா�ல ப��� வ���� வ����ேக�'
எ�றா� ���.

எ� ந�பரான �.எ�.பா��� கைத�� ெஜ�ச�கைர அ��க�
ெச�� 'இர�� பக��' எ��� ெவ������த� ��டாட�. பட�
ச�ஸ�. அதனா� உடன�யாக அ��த பட� ெதாட�க����றா�க�.
ஆனா�� ேபா�ற இடெம�லா� கைத ேக���� 'ந�லா���... தகவ�
ெசா�ற�ப வா�க'� அைல�க��பதா� நா� ஆ�வ��லாம�
இ��ேத�.

ப� ஏ� ெக���� உ�ள ��டாட� அ�ப� ேஜாஸ� த�ய� �����
வ�ேதா�.

ஹு�கா �ைக�தப�ேய 'உ�' எ�றா� த�ய�. அவ� மைலயா�.
அவ� ேப�� த�� ���யாசமாக இ����. அதனா� 'கைதய
ெசா�ல� ெசா�றா�' என ��� எ��ட� ெசா�ல...
"சா�... ஒ� க��ஷ�'' எ�ேற� த�ய�ைத� பா���.

'எ�ன?' எ�ப� ேபால பா��தா�.

"கைத ������தா உடேன அ�வா�� தர��. ���கேல�னா க�
அ�� ைர�டா ெசா����ட��'' எ�ேற�.

ேகாப��� க� �வ�தா� த�ய�.



ஒ��த ெவ��ட� கைத ெசா�ல ஆர���ேத�. அ� காெம� கைத
எ�பதா� அ��த ப�� ��ஷ�க�� த�ய��� �வ�த க�க�
�வ�� மா� ���க ஆர���தன.

ஐ�ப� ��ஷ�க�� �ைர�பட� பா��ப�ேபால கைதைய� ெசா��
���ேத�.

எ��� ��� ைக ெகா��� பாரா��ய த�ய�, "ெச���ெம�� கைத
இ��கா?'' என ேக�டா�.

உ��கமான ஒ� கைதைய� ெசா�ேன�.
ம�ப��� எ��� ைக ெகா��தா�.

"��க ேநரா ���ேயா��� வ����க'' என� ெசா�னா�.

நா�� ����� ெவ�ேய வ�ேதா�.

"சா�... கா�ல ஏ��க'' என ஒ�வ� ���ட...

'��ஷ��ல ம�ஷ� வா��ைக இ�ப� மா�ேத?' என �ய���,
ம�����மா� கா�� ஏ� உ�கா��ேதா�.

ப�க��ேலேய இ��த ���ேயா��� கா�� ேபா� இற��ேனா�.
"சா�... �ப� சா��ட வா�க'' என ஊ�ய� ஒ�வ� அைழ�தா�.

�ய�� தா�க��யாம� உண���ட� ேபாேனா�. �த�தமான �ப�.
வ�றார சா���ேடா�. அ�ப�� அைற�� உ�கார ைவ�தா�க�.
��� ேநர��� அ�ப� த�ய� வ�தா�. ��னாேலேய ேப��
ேமேனஜ�  உ�பட ெப�ய ெப�ய பத�க�� இ���� த�ய���
மைலயா� ந�ப�க� நாைல�� ேப� வ�தா�க�.        

இ�த ந�ப�க� ெசா��� ��ைவ ைவ���தா� த�ய� கைதகைள
இ�� ெச�வா� எ�ப� ���த�.

அ�த ந�ப�க�ட� இர�� கைதகைள�� ெசா�� ���ேத�.

'ெர�� கைதைய�� ��றாத' என த�ய��ட� ெசா������
ேபானா�க�. ��டாட� ேமேனஜ� வ�தா�. அ��ெம�� த�தா�.

'ஒ� கைத�� �.2500/- �த� ஐயா�ர� �பா� �ைல. அ�வா��
ஐ�� �பா�' எ�ற�  அ��ெம��.



அ�ேபாெத�லா� �� �பா� ேநா�� �க�ெப�யதாக ஆலமர��
இைலேபால இ����. ஐ�� �� �பா� ேநா��கைள எ��ட�
த�தா�க�. அ�வைர �� �பா� ேநா�ைட அ��தவ� ைக��தா�
பா����� �ேற�. இ�ேபா� எ� ைக�� வ�த�� உட��� ஏேதா
��சார� பா��த�ேபா� இ��த�.

அ��ெம���� ைகெய���� ேபா��ேபா� என�� கா��சேல
வ����ட�. இ�வள� ெப�ய ச�ேதாஷ�ைத� தா�க ��யாம�
�வ�� ேபாேன�. பண�ைத வா���ெகா�� ெவ�ேய வ�ேதா�.

"வா�க சா�... கா�ல ஏ��க. ��ல �ட�ெசா�� ���கா� �தலா�''
என �ைரவ� ���ட கா�� ஏ�ேனா�. வ��� ேபா�� ஆ��
வ�த�. ���த� ெசா�� �� �பாைய ஊ��� ம�யா�ட�
ெச�ேத�. வ��� இற���ெகா�ட ��� "என�� வசன� எ�த
சா�� �ைட���� உ�ைம� ���வ�ேத�. அவேரா உ�ைம வ�ேச
வசன� எ����ேறா�� ெசா���டா�. அ��� ச�ேதாஷ�தா�. 'ச�...
ஒ�  100 ��' எ�றா�. �� �பா� எ�ப� எ��� த�வத��
ச�கட� ஏ�ப����ற ெப��ெதாைகதா� அ�ேபா�. இ��தா��
மன���வமாக� ெகா��� அ��� ைவ�ேத�. எ� ����� கா��
வ�� இற��ேன�.

கதைவ� �ற�ேத�. 'ரா����' கால�ட� ��க� ���தா�.
'எ�ைன ந��னவ� எவ�டா ெக�டா�?' என ��க� ேக�ப�ேபால
இ��த�. இ�ேபா�� கத� அ�ேத�. (இ��� ரா���� ��க�
எ� ���� �����ெகா�����றா�. என�� ��க� ேம� அ�ப�
ஒ� ஈ�பா�.)
ம�நா� காைல�� கா� வ�� ���ேயா��� அைழ���ேபான�.
கைத �வாத� ெதாட��ய�. 'இர�� பக��' பட��� ப����த
பனைச ம�ய� எ�பவைர உத� வசனக��தாவாக ேச����க�க'
என த�ய� ேக���ெகா�டதா� அவைர� ேச���� ெகா�ேட�.

'அைர ��, ��கா� ��' இ�தா� ைட���. இர�� ��க� த�க�
ேச�ைடயா� ��ற ச��� மா���ெகா��� கைத. கைத�ப� �ேரா
இ�ைல. காெம�யாக ��ல�தா� கைத�� ���ய பா��ர�.

"இ��� யாைர� ேபாடலா�?'' என த�ய� ேக�டேபா�, ���ராஜ�
எ� �ைன��� வ�தா�. ���ராஜ� அ��தமான ேமைட ந�க�.
ஆனா� ��மா சா�� �ைட�தபா��ைல. ேதனா�ேப�ைட எ�டா��



சாைல�� பல�ைற அவைர� ச����� ேப����ேக�. ம�ைர
ஏ�யா�கார� எ�பதா� '���ராஜ�' ெபயைர� ெசா�ேன�.

"ஆமாமா... அ��ட சா�� ேக�� ஒ�தடவ வ����.  உ�க���
ஓ.ேக.�னா ச�தா�' எ�றா�.

இ�ப� நா� ��ெமா��ததா� எ� கைத �ல� ��மா ந�கரானா�
���ராஜ�. ��ல�தனமான 'ேவ��' ெப� பா��ர���� கமலா
ெபயைர �பா�� ெச�தா�.

கமலா யா�?
அவ�டனான என� அ�பவ�...?



13. அ�த அழகி!

'பாமா �ஜய�', 'எ�� ��ச�', 'இ� ேகா�க�' என ேக.பாலச�த��
பட�க�� ெதாட��� கதாநாய�யாக ந��� �க�ெப�றவ� ெஜய��.
அ�த ெஜய���� ெபய�தா� கமலா.

��தரராம அ�ய� தயா��க���த  'ம�வாண�' பட� க�ெப���
நா� கா� �ைரவராக��, �ெராட�� �ைற���
ப����ேதன�லவா.

அ�த� சமய� த� அ�மா�ட� அ�த அ�வலக���� வா����
ேக�� வ�தா� கமலா. அ�ேபா� �� �� ேவட�க�� ம��ேம
ந�����தா�. வா���� ேக�� �கவ� ெகா������,
�ைளேம�����த த�க� ������ ���ப வாகன� �ைட�காம�
�����தா� கமலா. எ�க �தலா��� அ�ம��ட� க�ெப� கா��
ஏ���ெகா�� ேபா� அவ�க�� ���� ��ேட�.

எ�ைன உ�ேள அைழ�� � த�� உபச�� தா�க�. அ�ேபா�
கமலா�� அ�பா எ��ட� அ��கமா��ெகா�டா�.  காளஹ��
ப�க��� அவ� ஜ��தா�. அவ�� (இர�டா� மைன�) �ைண���
மக�தா� கமலா.

"எ� மக��� ந�ல வா���கைள வா��� தா��க�. எ� மக��
எ��கால� �ற�க ��க உதவ��. உ�கைள ெரா�பேவ ந��ேறா�''
எ�றா� ஜ��தா�.





கமலா�� அ�மாேவா "எ�ெபா�� ஓரள���� த�� ேப�றா. அவ
சரளமா த�� ேபச��... ப��க��. ��கதா� அவ��� த��
க��� தர��'' எ�றா�.

'ர�டா� வ��� ம��ேம ப��த... த��� த�மா� த��
க���ெகா�ட நா� உ�க மக��� த�� வா��யாரா?' என
என���ேள �ைன���ெகா�� "ச��க�மா... த��
க���ெகா���ேற�'' எ�ேற�.

�மா� ஒ� மாத���� ேமலாக கமலா�� ������ ேபா�
'�ன�த��' ேப�ப� வா��க ைவ�� க��� ெகா��ேத�.

(இதனா� ��னா�� எ�� பா��தா�� த� கணவ� உ���ட
உற�ன�க�ட� 'இவ�தா� எ� ���' என எ�ைன ெப�ைமயாக�
�����வா�.)
எ�.�.ஆ�. ந��பதாக இ��� �ற� மகா��க� ந��பதாக இ���...
கைட��� ��தரராம�ய� பட� எ��காமேல ம�ைர ெச����டதா�
கமலா��� எ�னா� உதவ ��ய��ைல.

இ�ேபா� ��டாட� ��வன���காக கைத �வாத�
ெச��ெகா����த என�� கமலா�� ஞாபக� வ�த�. 'ேவ��'
ேகர�ட��� கமலா எ��ற ெஜய��ைய ப���ைர�ேத�.

"அ�த� ெபா�ண ��� வா' என �ெராட�� ேமேனஜ��� உ�தர�
ேபா�டா� ேஜாச� த�ய�. அ��த �லம� ேநர��� ெஜய��
���ேயா வ�� ேச��தா�. எ��ைடய ேத�� ச�தா�... என உண���
த�ய�'ஓ.ேக.' ெசா����டா�.

அவ� இல�ைக� த�ழ�. அ�ேக ேமைட நாடக�க�� �க� ெப�றவ�.
அவ�� ���க� ராமநாத�ர� மாவ�ட�. ��மா�� ந��க ேவ���
எ��ற ெப�� ���ப�ேதா� ெச�ைன வ�த அவ� பல
���ேயா�க�� வா���� ேக�� அைல�தா�. ��டாட�
���ேயா��� அவ� சா�� ேக�� வ�தைத பல�ைற
பா������ேற�.

ஒ��ைற... சா�� ேக�� வ�தேபா�  க� கல�� அழாத �ைறயாக
'அ�ேண என�� ஒ� சா�� வா��� ���க' என எ��ட��
ேக�டா�. அ�ேபாெத�லா� ராமநாத�ர�� ம�ைர மாவ�ட���
இ��த�. 'ந�ம மாவ�ட���காரரா�ேச... அவ��� ஏதாவ�



ப�ண��' என என��� ேதா��ய�. ஆனா� ெர�� �� ம��ேம
உ�ள ஒ� ேகர�ட� ம��ேம இ��த�?

"ெர�� ��ல வ�ற ேவஷ�தா� இ���.''

"ச�ேதாஷ�'' என ஏ���ெகா�� ந��தா�. அவ�தா�
எ�.எ�.ச��ர�.

��டாட�� 'இர�� பக��' பட��� அ��கமா� ெவ��ெப�ற
ெஜ�ச�க�, ேஜாச� த�ய�ைத பா��க வ�தா�.
த�ைன அ��க�ப���ய �தலா�, இய��ந� எ�பதா� த�ய� ��
ைக க��  ப��ட� ேப�னா� ெஜ�.

"அ��த பட���� கைத ெசல�� ப����� களாேம?''

"ஆமா... இவ�தா� கைலஞான�. இவேராட கைததா�'' என த�ய�
ெசா�ல... ெஜ� என�� வண�க� ைவ�தா�. நா�� வண�க�
ைவ�ேத�.

"அ�யா... இ�த� பட��� நா�� இ��ேக�ல'' என த�ய��ட�
ேக�டா� ெஜ�.

"நாேகைஷ��, ச��ரபா�ைவ�� மன�ல வ�� "அைர �ஸு, ��கா�
�ஸு'� கைலஞான� எ��ன கைத. அைத�தா� ேவற ந�க�கைள
வ�� எ���ேறா�. �ேராவா ந��ச உன�� இ�ல ெப�சா ேவஷ�
இ��கா�. அதனால இ�த� காெம�� ப���ல � இ�ைல.''

"எ�ைன அ��க�ப���ன க�ெப�ேயாட அ��த பட��ல நா�
இ�ேல�னா... �இவ� �ர��ைன���ய ந�க� ேபால'� ம�த
க�ெப��க எ�ைன ��ப�ண மா�டா�க�யா'' என �க
வா�ட��ட� �யாயமான ேகா��ைகைய ைவ�தா� ெஜ�.
த�ய� எ�ைன� பா��� 'ேவற ஏதாவ� ேகர�ட� இ��கா?' எ�ப�
ேபா� பாவைன�� ேக�டா�.

"ேமேனஜ� ேகர�ட� இ���. ஆனா ெர��, �� ��லதா�
ேமேனஜ� வ�றா�'' எ�ேற� நா�.

"நா� இ�த� பட��� இ��ேத ஆக��'' எ�றா� ெஜ�.

"ேமேனஜ� �ைன ெடவல� ப�ண வா�����கா?'' என ேக�டா�
த�ய�.



"��க ெசா�னா ெடவல� ப���ேற�'' என நா� ெசா�ல...

"ெஜ�... உன�� இ�ல ேவஷ� உ��'' எ�றா� த�ய�.

ம�����ட� �ள��� ேபானா� ெஜ�ச�க�.

கைத �வாத� ���க ���த�. ெடவல� ப�ண�ப�ட ேமேனஜ�
ேகர�ட� �ேரா ேகர�டராக உ�ெவ��த�. கைத�� காெம��தன�
�ைற�ததா� 'அைர �ஸு, ��கா� �ஸு' ைட��ைல ������
'�� மாயா' எ��ற ைட��� ப����க�ப�ட�. உத� வசனக��தா
பனைச ம�யேனா, "காத� ப���� பா�' என ஒ� தைல�ைப�
ெசா�ல... அ�த� தைல�� இ�� ெச�ய�ப�ட�.
�ேரா ெஜ�ச�க�, �ேரா��?

�த�� 'காத��க ேநர��ைல' பட��� ர��ச��ர��� ேஜா�யாக
ந��� ெப�� வரேவ�ைப� ெப����த ராஜ�ைய கதாநாய�யாக
ஒ�ப�த� ெச�தா� த�ய�. த���� ெத��� ந�ச��ர�கைள
ைவ�� ெத����மாக இ�ெமா��� ஒேர ேநர��� பட�����
ெதாட��ய�.

'காத��க ேநர��ைல' இ�� �-ேம��� ராஜ� ந��க�
ேபா���ததா� கதாநாய� இ�லாத கா��க�� பட�����
நட��ெகா����த�.

ெத���� ப���� கதாநாய�யாக ���ண�மா� ந���வ�தா�. நா�
அ�வ�ேபா� வசன�க�� ���த� ேதைவ�ப�டா� ம��ேம
���� �பா����� ேபாேவ�.

அ�ப�� ேபா���தேபா� ெத���� ப����காக �ேரா��
���ண�மா���, அவ�� ேதா� ேவட��� ந���� ஒ� ெத����
ெப��� ேம�-அ� ேபா���ெகா��  அைற����� ெவ�ேய
வ�தா�க�.

அ�த ேதா� ேவஷ இள�ெப� கைளயான �க அழகா� எ�
க�ைண�� மனைச�� கவ��தா�.
'இ�த� ெபா�ைண எ�க�யா �����க?' என �ெராட��
ேமேனஜ�ட� ேக�ேட�.

"சா�... உ�க �� இ���� ைமலா��� கார��வர� ெத��லதா�
அ�த� ெபா�� ��� இ���.'' �ல மாத�க��� �� எ�



மைன� ெசா�ன ஒ� �ஷய� எ� �ைன�� வ�த�.

"எ�ன�க... ந�ம ெத��ல ��ைச மா�� ஒ� �� இ���. அ�த
��ல ஒ��த� வைட, ��ட� தயா��� �� �டா ேபா� ��பா�.
ந�ம ��ைளக�����ட அவ���டதா� வா��� ���ேப�.
அவேராட ெகா���யா ெபா��. கா��ர� க���கார�கேளாட
ஐ�தா��� ��ட �ர�சார நாடக��ல அ�த� ெபா��
ந����ேபால. நாடக���காக அ�த� ெபா�ண  கா�ல ����
ேபாவா�க. ேம�-அ�ேபாட அ�த� ெபா�ண பா�����ேக�. ெரா�ப
அழகா இ������க.''



'ஓேஹா... இ�த� ெபா�ண� ப��தா� எ� ெபா�டா��
ெசா�னாளா...' என  �ைன�தப� அ�த� ெப�ைண� ����ேட�.

"வா�மா... வ�� இ�ப� உ�கா�'' எ�ேற�.

சரளமாக த��� ேப�யப� அம��த� அ�த� ெப�.



"எ� மைன� அ��க� உ�ைன� ப��� ெசா��வா. ஆமா...
இ�வள� ந�லா த�� ேப��ேய... ந�லா ல�சணமா�� இ���ேய,
��ன ஏ� ெத���� பட��ல... அ��� ேதா� ேவஷ��ல
ந���ற?''

"சா�� ���தா�தான சா� �றைமைய� கா�ட ����?'' என
ப����� ேக�ட� அ�த� ெப�.

அத��� "ஷா�'��� அைழ�� வர அ�த� ெப� எ��� ேபான�.
"அ�த� ெப� �ரபலமாவா�' எ��ற ந���ைக என��. ஆனா�
எ�.�.ஆ�., �வா��டென�லா� ேஜா� ேபா�வா�, உைட ம���
��த� அல�கார �ைட�� ஒ� �� �ெர��ைடேய உ�வா��வா�
எ�ெற�லா� அ�ேபா� நா� �ைன����க��ைல.

அ�த ந�ைக யா�? எ�ப� கதாநாய�யானா�?



14. ேதவ�கா காத�!

ஓ�� வார�க� ஓ���டன. அ��தக�ட பட����� ச�ப�தமாக
�வாத� நட��ெகா����ைக�� ேஜாச� த�ய� ஒ� �ஷய�ைத�
ெசா�னா�.
'காத��க ேநர��ைல' இ��� பட������காக ��ைப������
ராஜ� �த�க�ட பட����� ���த�� ெச�ைன வ�� எ�க�
பட��� ந��பதாக இ��த�. ஆனா� இ���பட� தயா��பாள�கேளா
'ெமா�த� பட����ைப�� ஒேர ெஷ���� ���க� ேபாவதாக'
ெசா����டதா� த�ய���� ேபா�ப�� ேப�����றா� ராஜ�.
'உ�க பட��ல ந��க ��யாம� ேபா��. ���ைல அ�ப�. அதனா�
ம�����க��' என ராஜ� ேக�க... த�ய��� 'ச��மா' என�
ெசா����டா�.

"கைலஞான�, யாைர �ேரா�னா ேபா�ற�?'' என த�ய� ேக�டா�.

இேத கைத�� ெத���� ப���� ேதா� ேவஷ� ேபா�ட எ�க�
ெத� ெப�ணான... 'சா�� ���தா�தாேன சா� �றைமைய� கா�ட
����' என எ��ட� ேக��ெய���ய... அ�த ெப�ைண�
������, "இ�த� ேகர�ட��� அ�த� ெபா�� ச�யா ெபா����''
எ�ேற�.

"ஆமா�ல...'' எ�ற த�ய�, �ெராட�� ேமேனஜ�ட� "அ�த�
ெபா�ைண ைகேயாட ������� வா. கா� எ������ ேபா'' என�
ெசா�னா�.

அ�ேபா� '���' என ஏளனமா� ஒ� ���� ���தா� உத�
இய��ந� ஒ�வ�.

"ஏ� ����ற?''
"�ேரா�� ேவஷ���� அ�த� ெபா�� எ�ப��க�யா ச�யா
வ��?''

உத� ைடர�ட� இ�ப�� ெசா�ன�� ேகாபமான த�ய�, "ச�யா
வ�மா? வராதா?��றைத நா�தா� (ைடர�ட�தா�) ��� ப�ண��.
இ�ய�... ெக� அ��'' என க����டா�.



அ��த ��கா� ம� ேநர�����ளாக அ�த� ெப�ைண அைழ��
வ����டா�க�.

'�தா�மா கதாநாய�' என ஒ�ப�த� ெச�தா� த�ய�.

இ�ப��தா� கதாநாய�யாக அ��கமானா� வா��.

ஒ� கதா��ய� கைதைய உ�வா���ேபாேத... அைத
���ப����ேபாேத... அ�த கதாபா��ர�க�ட� பய��பா�.
அத�கான த��த ந�ச��ர�க� அவ� மன�க��� ெத���.
அதனா�தா� கதா��ய� ��ெமா��� ந�ச��ர�கைள இய��ந�
ப����பா�. அ�த வைக��தா� ந�ச��ர�கைள நா�
��ெமா��ேத�. என��� �ைட�த அ�த� ச�ைகைய பய�ப���,
த��யானவ�க� ��மா�� அ��கமாக காரண�க�� ஒ�றாக 
நா�� இ��ேத�.
"காத� ப���� பா�' பட���தா� நா� கதா��யராக அ��க�.
என� ேவ��ேகாளா� எ� அ��க� பட��ேலேய ந�க�களாக
���ராஜ�,  எ�.எ�.ச��ர� அ��கமானா�க�. எ��டராக
ெவ�ைள�சா� அ��க�. �� ேகர�ட�� ந��� வ�த ெஜய�� ெப�ய
ேகர�ட�� அ��க�. கதாநாய�யாக

வா�� அ��க�. 07-10-1966� ெவ�யான "காத� ப���� பா�'
ெவ���படமாக அைம�த�. இ�த� பட� ெவ�யான �ற�
உற�க��ட ேநர��லாத அள��� ���ராஜ� ��யானா�. வா��
ெத����� �க�ெப�ய நாய�யானா�. பாலச�த� பட நாய�யாக
ெஜய�� உய��தா�.



ஆனா� கதா��யனான என�� ����ைய ம��� த�த�. ���ப�
உடன�யாக ஏ�பட��ைல. என� இ�ெனா� கைதைய� ேத��
ெச����தா� ேஜாச� த�ய�. ஆனா� அ��த ஓ�� வ�ட�க��
பா��ன� �ர��ைனயா� ��டாட� ���ேயாைவ த�ய� ������
ேகரளா ெச����டா�.

1968 காலக�ட�.

என� ந�ப� ராஜ� எ�ைன ச���தா�.



"�.நக�ல ெபா��ேபா�� �ள� நட��ேற�. ��மா கதா��யரான
��க �ள���� தைலவரா வர��'' என� ேக���ெகா�டா�. நா��
தைலவராேன�.

�ள��� �தா�ட� நட���. என�� அ�ெல�லா� ஆ�வ��ைல.
அதனா� என�� ஒ��க�ப�ட அைற�� உ�கா��தப� இ��ேப�.
�ள� ெவ��கரமா இய�க ஆர���த�. ஒ� ெபா�ெகா�ல� த��ட�
நைக ெச�ய ெபா�ம�க� ெகா��த த�க�ைத ைவ�� ��டா�
ேதா��... த�ெகாைல ெச��ெகா�டதாக தகவ� வ�த�. என��
அ����யாக இ��த�.

அேதேபா�  �ரபலமாக இ��� மா��ெக� இழ�த ஒ� ந�க�
தைல�� ��கா� ேபா���ெகா�� ��டா�வா�. ஒ�நா� த�
மைன��� மா�க�ய�ைத ைவ�� ஆ� ேதா����டா�. உடேன
�ள� ேக�யைர� ����� 'பண� கட� தா�க. ���ப ��டா�
ெஜ��� மா�க�ய�ைத �����ேற�' என அ�த ந�க� ெக�ச...
ேக�ய� எ��ட� வ�� �ஷய�ைத� ெசா�னா�.

"நா� ெவ��� ேபா��டதா ெசா���. அவ� ெகா��வ�த
மா�க�ய� த�க�ைத அவ���டேய ����� ������... 'இ�ேம
எ�க �ள���� வரா��க'� அவ���ட க��ஷனா ெசா����க''
என ேக�ய�ட� ெசா��ய���ேன�.
அ�த ந�க� ெபயைர நா� ெசா�ல ���ப��ைல. இ�த� ெச��ைய
நா� ெசா�வத��� காரண�, ெபா�ெகா�ல� ���ப��, ந�க�
���ப�� எ�ன பா�ப������ எ�பைத �தா�க� எ���
பா��க ேவ���. 'அவ�கைள�ேபா� யா�� ஆ��ட� �டா�' என
இ�ேபா�ற �தா�ட� ெசய�க�� ஈ�ப��றவ�கைள எ�ச��கேவ
இைத� ெசா��ேற�.

"இ�ப� பல ���ப�கைள க�ட�ப���ற �ள� ��ன�
ேதைவதானா?'' என ராஜ�ட� ேக�ேட�. அத�ப� �ள�ைப
ைகமா����டா� ராஜ�. அ�த �ள��� என�� தர�ப����த
அைறைய நா� கா� ெச�யாம� அ����தப�ேய கைதக�
எ��ேன�.

ெசா�தமாக பட� தயா���� �ைன��ட� நா� இ��த 1969-�
�ள��� இ��த எ� அைற�� வ�தா� ேதவதா�. எ� �தலா�
��தரராம அ�ய�� மக�� ைடர�ட� ������ உத�



இய��ந�மான  ேதவதா� ஒ� ��மா �ேராேபால வ�கரமாக
இ��பா�. ேசா��� ைக�� வா�� க���ெகா��, ஆ��ல� கல��
ேப�யப� வைளயவ�வா�. பட������ தள��� �����பாக 
ேவைலெச��� ேதவதாைஸ ந�ைக ேத�கா பா������றா�.

ஒ�நா�... ேதவதாஸு�, ேத�கா�� த�ைம�� ச�����ெகா���
வா��� �ைட�����ற�. இ�வ�� ��டேநர� மன�����
ேப�����றா� க�. இ�வ�� காத�வய�ப�� ��ெரன ��மண�
ெச��ெகா�டா�க�. ஒ� �க�ெப�ற ந�ைக ஒ� உத� இய��நைர
��மண� ெச��ெகா�ட� பரபர�பான�.

ஆனா� ேதவதா�� உற�ன�க��, ேத�கா�� அ�மா�� இ�த
காத� ��மண���� க�� எ���� ெத���தன�.

ேத�கா�ட���� ேதவதாைஸ ���க அவர� உற�ன�க��,
ேதவதாைஸ ���தா�தா�              ேத�காைவ ��க����
என ேத�கா ��டா�� ேதவதாைஸ வைல��� ேத��ெகா����க...
��க�பா�க� பா��ேரா� ஓ�ட� ���ற� ஒ� ெத��� ேதவதா�-
ேத�கா ரக�யமாக த�� ���தன� ெச�தன�.

இ�ப� ஒ� இ�க�டான ���ைல�� எ�ைன� ேத�வ��
மன����� ேப����� ேபாவா�-ேத�கா .

இவ�க� இ�வைர�� ���க அைல�த இ�தர��ன�� த�கள�
ேத�த� ேவ�ைடைய ��ர�ப���னா�க�.

இ�த� ��க��� ��� ேக�� எ��� யா�ட�� உத� ேகார
��யா�.  உத� ெச�ய வ�பவ�களா� த�க�� இ���ட�
கா���ெகா��க�படலா�... எ�ப�தா� காரண�.

ேதவதா�� த�ைதயா�டேம ��வாச ஊ�யனாக நா� இ��தவ�
எ�பதா� எ�ைன ம��� ஒ�நா� ������ ����ேபானா�.

���க �ைன�பவ�க� ��வைர வ�தா� சமா��க ேவ��ேம!
அதனா� ேதவதா� ேக���ெகா�டத� ேப�� அ���... அ��த��த
�ல நா�க�� நா� அவ�க� ����� காவ�காரனாக இ��ேத�.
ேத�கா-ேதவதா� காத� ��மண���� இ�வள� எ���� ஏ�
வ�த�?



15. மாறிய� வா��ைக!

ேத�கா-ேதவதா� காத� ��மண���� அ�வள� எ���� ஏ�?
த��� �த� ேப��பட� 1931-� ெவ�வ�த�. அ��த��த
ஆ��க�� ��மா தயா���� இற��யவ�க� ேதவதா��
���ப��ன�. ம�ைர ெசௗரா��ர�களான இவ�க� 'அ�ய�' எ�ேற
����ட�ப�வ�. �.ஏ.�.���சா� அ�ய�, எ�.எ�.எ�.
��தரராம�ய� (ேதவதா�� அ�பா) எ�.எ�.எ�. ��தாராம�ய�
'ம�� ��' ���ண ���� அ�ய�, ேகாபால���ண அ�ய�
-இ�ப� பல ஜா�பவா�க� ��மா தயா��� ெதா�� ெச�தன�.

'��க� டா���', 'ராய� டா���', 'அர� டா���', 'லாவ�யா
�ெராட���' ��வன�க� இவ�க�ைடய�. ��� �பாவ�கைள�
கட�� ஓ�ய 'ஹ�தா�' பட� இவ�க�� 'ராய� டா���'
தயா���தா�.

1936-� இவ�க�� '��க� டா���' எ��த 'தாராச சசா�க�' ெப��
ச��ைசைய� �ள��ய பட�. இ�த� பட����  'தைட ���கலா�'
என அ�ைறய ����� ச��கா� �ட ப����ததா�. அத���
காரண� அ�த� கைத.

ஒ� மக���ட� �லாவா�ய ச��ர� ��யனாக இ��பா�.
மக���� மைன� தாரா��� ச��ர�� அழ�� �ற�க� ஏ�ப��.
ஒ�நா� ��வாண �ைல�� இ���� தாரா, 'என�� உட�� ���க
எ�ெண� ேத�����' எ�பா�. ச��ர� அத�ப� எ�ெண�
ேத��பா�. அ�ேபா� மக�� பா��� ஆ��ரமா� ச��ர���
சாப���வா�. இதனா� ேத��� ���க ஆர����� ச��ர�
கத�யப� �வெப�மா�� கா�� ��வா�. அவைன� கா�பா�� த�
தைல�� ���ெகா�வா� �வ�. மக���� சாப�தா� ச��ர�
ேத�வ�தா� ேத��ைற. �வனா� கா�பா�ற�ப�� வள�வ�தா�
வள��ைற. ���� மைன�யான '��ப���' தாரா ெசா�ன
ேவைலைய ெச�யா��டா� ��ப��� சாப���� ஆளாக ேந�ேமா?
என பய��, ேவ� வ���லாம�தா� தாராைவ ெதா�டா� ச��ர�.
இைத� ����தா� �வ� வர� அ��பா�.



ஆக... சாப�தா� ேத��� வர�தா� வள��றா� ச��ர�. இ� �ராண�
கைத. இைத�தா� படமா�����தா�க�. பட��� நாய� உடைல
ஒ��ய ஆைட�ட�தா� இ��பா�. இ�த� கைத நாடக ேமைடக��
அர�ேக�ற� ஆ��ேபா� நாய� அ�ப��ப�ட ெம��ய ஆைட
அ�����பா�. ஆனா� அரச� �ரசலாக கா��� ேபா� ��வாண�
ேபா� ெத���. இதனா� இ�த� பட�����, நாடக����� 'இ�த
எ�ெண�' கா���காகேவ ��ட� ��மா�.

'இ� ஆபாச�' எ�ற க���� அ��பைட�� எ����
�ள��யதா�தா� ����� அரசா�க� 'தாராச சசா�க�' பட�ைத
தைட ெச�ய ப����ததா�. ஆனா� தைட ெச�ய�பட��ைல எ��
எ� �தலா� இ�த� கைதைய� ெசா�னா�. அவ�தாேன 'தாராச
சசா�க�' பட�ைத எ��தவ�. ச��ரைன� ப�� பல கைதக�
ெசா�ல�ப���றன. த�ச��� 27 ெப� �ழ�ைதக�. இவ�கைள
ச��ர���� ��மண� ெச��ைவ�தா�.



ச��ர� ேரா�� ேம� ம��� அ�க ஆைச ைவ��
வா���வ�தானா�. ம�ற 26 ெப�க�� த�ைத த�ச�ட� �கா�
ெச�தனரா�. அதனா� ேகாப��ற த�ச�, '� ேத��� ேபாவா�' என
ச��ர��� சாப��டானா�. �வைன ேநா�� ச��ர� சாப
�ேமாசன���காக தவ���தா�. �வ�, ேத�����த ச��ரைன
தைல�� ���ெகா�� ���� வள� �ைறயா� ��ைம ெபற
அ��பா��தாரா�.



பாகவத�, ��ன�பா, எ�.�.ஆ�. என பலைர�� ைவ�� பட� எ��த
பர�பைர ேதவதா�� ��ேனா�. த�� ��மா�� ��களாக
இ��த� அவ�க� ���ப� எ�றா�� �ைகயாகா�.

இ�ப��ப�ட பார�ப�ய ���ப�... த�க� ����� வ�� ெப�
��மா ந�ைகயா என ���ப�பட ��ைல. அேதா� ெசா�த���
ெப�க� இ��ததா� தா�, ேதவதாைஸ �ர��னா�க� அவ��
உற�ன� க�.

ேத�காைவ ��மண� ெச��ெகா�ள ேகா��வர ���
மா���ைளேய �ைட�பாேர. எ�பேவா ெப�ய ஆ�களாக இ��தா��
இ�ேபா� ெநா������� ���� ைபயைன க�யாண�
ப���டாேள எ��ற ஆத�க�தா� ேத�கா�� அ�மா���.

நா�க� உ��டன. ேதவதா�-ேத�கா காத� க�யாண���கான
எ����� ��ய� �ைற�த�.
எ� ந�ப�க�ட� கடனாக 18 ஆ�ர� �பா� வ����, என�
ைக�காைச�� ேபா�� �ள� அ�வலக� �ேலேய ெசா�தமாக பட�
தயா��க �ெராட�� க�ெப� ெதாட��ேன�. ெவ�� ெப�ற என�
நாடக� கைதயான ெவ����ழைமைய ��மா��காக ெவ���ெப�
என மா�� ேம�� கா��க�ட� �� �ைர�கைதைய�� எ��
���ேத�.

ஒ�நா� ேதவதா� என� அ�வலக���� வ�தா�. ைடர�ட�
������ உத�யாளரான அவ��� ந�ல கைதஞான� உ��.
அவ�ட� 'ெவ��� ெப�' கைதைய� ெசா�ேன�.

''நா� பட� ைடர�� ப�ற ஐ�யா�ல இ��ேக�. இ�த� கைத ந�லா
இ���. ஃைபனா��ய� கபா� இ��� ெர��நா�ல
��க���ல���� வ�றா�. இ�த� கைத அவ���� ���சா உடன�யா
ேவைலைய ஆர����டலா�'' எ�றா� ேதவதா�.

ெசா�னப�ேய கபா� ெச�ைன வ�� சேவரா ஓ�ட�� த��னா�.
அவ�ட� ேதவதா� எ�ைன அ��க�ப���னா�.

கைதைய� ெசா�ேன�.

"கைத ����� ேபா��. �த�ல த��ல பட�ைத எ��� ெஜ����
கா���க. அ��றமா ெத���, இ���� எ��கலா�. பண� கவைல



உ�க��� ேவ�டா�. பண���� நா� ெபா���?'' என ந�ல ேச�
ெசா�னா� கபா�.

ம�நாேள... �.நக�. �.எ�.ெஷ�� ேரா��� ஒ� �� ����
அ�வலக� �ற�தா���.

தா� இய��நராக� ேபா�� �ஷய�ைத இ�வைர த� காத� மைன�
ேத�கா�ட� ேதவதா� ெசா�ல��ைல. பண� ைக�� வ�த
�ைல��... ேத�கா�ட� ெத�ய�ப���வத�காக��, கைதைய�
ெசா�வத�காக�� எ�ைன�� அைழ��� ெகா�� ேபானா�
ேதவதா�.

ஏ�கனேவ அவ�க�� ����� நா� காவ� இ��ேதன�லவா. அ�த
ப��சய��� எ�ைன வரேவ�� ேத�� த�தா� ேத�கா.
"கபா�தா� தயா��பாள�. ஆனா�� பண� ம���தா� அவ�
ேபா�வா�. நாமதா� ெவா���� பா��னராக இ��� பட�ைத
���க��. கைலஞான�ேதாட 'ெவ��� ெப�' கைதைய ���
ேக�'' எ�றா� ேதவதா�.

ேத�கா�ட� நா� கைதைய� ெசா�ேன�.'ெரா�ப ந�லா���'
எ�றா� ேத�கா. த� கணவ� இய��நராக� ேபா�ற பட� எ�பதா�...
ேத�கா�� �ைர�கைத ��கஷ�� கல��ெகா�டா�.

''ெவ���ெப� ேகர�ட��� ெவ��ற ஆைட ��மலா ெபா��தமாக
இ��பா�'' என ேதவதாஸு�, ேத�கா�� ��ெமா��தன�. ெஜ��
கேணச�, பாலா�, ���ராம�, எ�.வரல���, ச��, �.ேக.ராமசா�,
இைசயைம�பாள� �.�மா�, பாட�க��� க�ணதாச� என
��வா���. இவ�க� அைனவ�� ேத�கா-ேதவதா� இ�வ����
ெரா�ப ப��சயமானவ�க� எ�பதா� எ�த �மா��� இ�லாம�
கா��� த�தன�.

அ�ேபா� �க�ெப�ற வசனக��தாவாக இ��த '�ய�நா� ��'
��தர� வசன� எ�த ேவ��� என ஒ� மனதாக ��� ெச�ேதா�.

என� �தலா� ��தரராம அ�ய� பட� தயா���� ��ைவ ைக���
ம�ைர ெச�றா�. அ�வலக� �ட�ப�ட�. அவ� மக� ேதவதா�
ெச�ைன�� த�க இட� இ�லாம� த���ற �ைல வ�த�.

'ஆக�� �ர��' பட��� இ��ெப�டராக ந��க வ�த எ�.எ�.ஆ�.
எ�� ��வன�த�ர�ைத� ேச��த ல��மண ெச��யா� எ�



கைத��றைம �� ந���ைக ைவ�� ��மா க�ெப� �வ��னா�.
அ�த அ�வலக��� ேதவதாைஸ நா� த�கைவ�� அரவைண�ேத�.
அத�� ந��யாக 'ெவ���ெப�' பட��� தயா��� ��வாக
ெபா��ைப�� ேதவதா� எ��ட� ஒ�பைட�தா�. 'ெவ���ெப�'
பட����� �ைறவைட�த�.

அ�த� சமய� த� மக�� ��மண�ைத நட�த கபா�
��க������� ����னா�. த�ைச அ�ேக ெபாைத�� எ��ற
�ராம��� சா�, மத�க��� அ�பா�ப�� ஒ�ெவா� ������ ஒ�
எவ���வ� அ�டா�� அ� �ைறய ��யா��� தர மக��
க�யாண நாள�� ஏ�பா� ெச�தா� கபா�.

நா�தா� �� �டாக ��யா� அ�டாைவ ��ேயா��ேத�.
��மண� �ற�பாக ���த�. பட�ைத ெவ���� அ�ம�ைய
ேதவதா��� ெகா��� ��� ��க��� ெச����டா� கபா�.

1971-� ெஜன� க�ைப�� கபா� வழ��� 'ெவ���ெப�' ���.
ேமனா ���� �ேய�ட�� ப���ைகயாள� கா��. �மா� ��
��ப�க� பட� பா��தன�. �ைளமா�� ெந����ேபா� பட�
ஓ��வைத ��ட��� ����ேனா�. ��� ேநர� அைம�யாக இ��த
��ப�க� ெபா�ைம�ழ�தா�க�.
"ஏ� �ைளமா�ைஸ �������க?'' என 'கைல� ��கா' ராவண�
எ��� ேக��ெய��ப... ம�ற ��ப�க�� �ர� ெகா��தன�.

"இ�த� கைத�� ��க எ�வள� இ�வா�� ெம��ேடாட இ����க
எ�பைத ெத����க�தா� ����ேனா�. உ�க ஆ�வ� ச�ேதாஷ�
த��'' என� ெசா����� �ைளமா�ைஸ ஓட��ேடா�. பட�
���த�� எ�ைன��, ேதவதாைஸ�� பாரா�டாத ��ப�கேள
இ�ைல. ப���ைகக�� �ரமாதமாக �ம�சன� எ��யன.

எ� வா��ைகைய மா��யைம�த� 'ெவ���ெப�'.



16. �ற�தி மக�!

'ெவ���ெப�' �ைர�பட� ���� த�வா��   ந�க��,
தயா��பாள�மான எ�.�.��ைபயா (ெஜயகா�த�� 'காவ� ெத�வ�'
கைதைய அேத ெபய�� �வா�ைய ைவ�� தயா��தவ�) கைத
ேத�வைத அ��� ந�க� ந��ராஜ� எ�ைன அைழ��� ேபானா�.
'எ�லா� ��க�� மல��த �ற�தா� மண� ���. �ைள��ட
உடேன மண�ப� ம��ெகா���' எ��ற �ள�க��ட�
'ம��ெகா���' கைதைய� ெசா�ேன�.

'ஒ� ந�லநா�� அ�வா�� த�ேற�, ேவ� யா�ட�� ெசா�லாேத.
இ�த� கைத என���தா�' என ெசா�� அ���னா�
எ�.�.��ைபயா.

ம�நா� �ன�த���� இ�த� ெச�� வ�த�. இைத� ப��த க�பக�
���ேயா அ�ப�� ைடர�ட�மான ேக.எ�.ேகாபால���ண�
'கைலஞான� யா�?' என ந��ராஜ�ட� �சா��க... 'நா�தா�
அவைர எ�.�.��ைபயா�ட� ����ேபாேன�' என�
ெசா������றா� ந��ராஜ�.

'கைலஞான�ைத ைகேயாட ���வா�க' என ந��ராஜ�ட� கா�
ெகா��� அ��ப... அவ�� வ�� எ�ைன அைழ��� ெச��
ேக.எ�.ேகாபால ���ண�� ஆ�வா�ேப�ைட �ன� கால�
���� ைவ�� அ��க�ப���னா�. "எ�.�.��ைபயா அ�ண���
எ�ன கைத ெசா���க?''





"ஒ� ேஹா�ட� ���ற� ஒ� �ைட �ைறய எ��� இைல.
அ������ உணைவ எ��க... நா�க� ேபாரா��. இ�ெனா� �ைட
�ைறய எ��� இைல. அ�� இ���� உணைவ டா�டா ட�பா��
ேசக��க ந���றவ�க� ��� ேமா�றா�க. �ர��� ஒ� �ற��
கவைல�ட� இைத� பா��� 'ந�ம ஜன�க��� �ேமாசனேம
இ�ைலயா?'� கவைல�ப�றா. அ�ேபா...''

"����... ����... இ��� ேமல கைத ெசா�லாேத. ந���றவ�கைள
ைவ�� ஒ� கைத ெச�ய����ற� எ�ேனாட ல��ய�. இ�ேம
இ�ப� ஒ� கைதைய நா�� எ�த ��யா�, ேவற யா�� எ�த
��யா�.  � ெசா�ன ஓப��ேக அ�ைமயா இ���. இ�த� கைதைய
��� ெடவல� ப��. நா�� ெடவல� ப�ேற�. நாேன இ�த�
பட�ைத எ���ேற�...'' எ�றா� ேகாபால���ண�.

"அ�ேண... இ�த� கைதைய ேவ� க�ெப��� தரமா�ேட��
எ�.�.��ைபயா��� வா�� ெகா�����ேக�.''

"��ைபயா அ�ண���ட நா� ேப�ேற�'' என உடேன ேபாைன
ேபா�� ச�மத� ெப�றா�.
'ெவ���ெப�' �� நா�க� ஓ�ய ெவ���பட�. அ�ேபாைதய
ஜனா�ப� �.�.���ட� ���� ெப�ற�. ஆனா�� தயா��பாள�
கபாரா� ெதாட��� பட� தயா��க ��ய��ைல.

��க���� எ���க���� இ��தா� கபா�. அத� காரணமாக
அர�ய� ைக�யாக �ைற� ���க�ப�டா�. (14 வ�ட�க� �ைற��
இ��தா�)

'ெவ���ெப�' ��ஸான�ேம கைத எ��� தர ��யாத அள���
நா� ��யாேன�.

'ம��ெகா���' �� �ைர�கைத�� தயா�. �ற��யாக ப���,
�ற�� மகனாக �வ�மா�, காத�யாக ெவ��றஆைட ��மலா
ஆ�ேயா� ��� ெச�ய�ப�டன�.

�றவனாக ச��ரபா�ைவ ��� ெச�த�� க�பக� ���ேயா��ேக
வ����டா� ச��ரபா�. அவ�ட� கைதைய� ெசா�ேன�. எ�ைன�
க�������� பாரா��னா�.



ப���, �வ�மா�, ெவ.ஆ.��மலா �வ� ச�ப�த�ப�ட கா��கைள
�த�� எ��க� ��மா��த ேக.எ�.ேகாபால���ண�,
"ம��ெகா���  ந�ல ைட���. இ��தா�� இ�த� கைத�� இ�த�
தைல�� ெபா��தமா இ���றைத பாமர ஜன�களா� �����க
��யா�. அதனா� எ�ைமயா "�ற�� மக�'� ைட���
ைவ�கலா�'' எ�றா�. என��� இ�த� தைல�� ������த�.

�ற�� மக��� த� தாைய� ெத�யா�. ஆனா� �ற���� த�
மகைன� ெத���. காத��ட� த� மக� த� ��ைச ��ட�ேக
மைழ�காக ஒ���வைத ��, அவ�கைள உ�ேள அைழ�� �ற��
��மண� ெச�� ைவ�பைத��... ஆ�ர� அ�வைர படமாக எ��த
ேகாபால���ண�, அைத தன� ஆ�தான ��ேயாக�த�க���
ேபா��� கா��னா�.

"ெரா�ப �ரமாதமா இ���. ஆனா ந���றவ� கைதைய வ�� ���
பட�ைத�� எ�ப� எ��க ����? பட� ஓ����ற ந���ைக
எ�க��� இ�ைல. பட� ���� ��க கண��� பா��தா ஃ���
ட�பாைவ �ட டா�டா ட�பாதா� �ைட���'' என� ெசா������
ேபானா�க�.

இ��� ேபா���ட ேகாபால���ண� �ற� �தா���
"இ�ேபாைத�� இ�த� பட�ைத ���� ைவ�ேபா� கைலஞான�.
'ஆ�பராச��'� ஒ� �ைர�கைத எ���ட ெர�யா இ���. இ�த�
பட�ைத ������  '�ற��மக'ைன எ��ேபா�. எ�ைன ந��.
அ�வைர � எ��டேவ இ�'' எ�றா�.
நா� ெரா�பேவ ம���� கதா��ய�க�� ேக.எ�. ேகாபால���ண�
���யமானவ� எ�பதா� ச�ம��ேத�. 'ஆ�பராச��' �������
���ல ஆேலாசைனகைள ம��ேம ெசா�ேன�.  ��ட�த�ட பட�
���த �ைல�� என�� ேபா��� கா��னா�.

"அ�ேண... �ராண� ெத��சவ�க��� இ�த� பட� ந�ல
�ஷய��ள பட�. ஆனா சராச� ம�த� க��கான �ஷய�
இ�ைலேய'' எ�ேற�.

அ��ரேவ ஒ� �ைண�கைதைய எ�� காைல�� எ��ட�
ெசா�னா�. நா� அச��ேபாேன�. அ�தா� ���ராஜ� ச�ப�த�ப�ட
'ஆ�தா� மா�ய�மா ேசா� ஆ��வ�ேச� வா�ய�மா' பாட�
அட��ய ப��. 



'ஆ�பராச��' ெவ�யான�. த�ழகெம��� வ��� ச�ைக�ேபா�
ேபா�ட�. ேக.எ�.ேகாபால ���ண�� நா�� ஊ�ஊராக, �ேய�ட�
�ேய�டராக�  ெச�ேறா�. ஏக�ப�ட ம�யாைத.

"கைலஞான�... � த�பா �ைன���கமா��ேய.  ஆ�ச�கர��
வா��ைகைய படமா�க����ற� எ�ேனாட  ல��ய�க�� ஒ��.
'ஆ�பராச��' ெவ��� ��ேடாட �டா 'ஆ�ச�கர�' பட�
எ��கலா�.. இ� ���ச�� க���பா '�ற�� மக�' ப�ணலா�.
எ�ன ெசா�ற?''

"ச��ேண'' எ�ேற� நா�.

நா��, ேக.எ�.ேகாபால���ண�� ஆ�ச�கர� ப��ய ��கைள,
ெச��கைள ேசக��க ஆர���ேதா�.
அ�த� சமய�...

கா��� ெப�யவ� �ச��ரேசகர சர�வ� �வா�க�� �ற�த
ப�த�க�� ஒ�வரான �னா����தர� ��ைள,
ேக.எ�.ேகாபால���ணைன ச���தா�.

''ஆ�பராச�� பட� ெரா�ப அ�ைமயா இ��த�. ெப�யவ���ட
பட� �����, உ�கைள� ப���� ெசா�ேன�. 'இ�த�
காலக�ட���� இ�ப� ஆ��க படெம�லா� தயா���றாளா?'�
ஆ�ச�ய�ப�டா�.

'அவாைள (ேக.எ�.ேகாபால���ணைன) அைழ� ��� வரவா?'�
ேக�ேட�. 'அைழ���� வா'� ெப�யவா ெசா�னா�'' என
�னா����தர� ��ைள �பர� ெசா�ல��, ம����ேபானா�
ேக.எ�.ேகாபால ���ண�.

அ�ேபா� �����ப� அ�ேக ஒ� �� �ராம��� கா��� ெப�யவ�
த�����தா�. ேக.எ�.ேகாபால���ண�, நா� ம��� �னா��
��தர� ��ைள ஆ�ய �வ�� ெச�ைன����� கா��
�ள��ேனா�. பயண���ேபா� ெப�யவ� ப�� �னா����தர�
��ைள ெசா��யப�ேய வ�த தகவ�க� 'இ�ப��� ஒ� மகானா?'
எ��ற �ய�ைப எ�க���� ஏ�ப���ய�.

ைகவச� ஒ� மா����� ம��ேம ைவ����பா�. ஒ� ைக���
அ��ைய தாேன சைம�� அ�� ச� பா�ைய கா�ைக��



ைவ����� ஒ� �ழ�ைதைய�ட �ைறவாகேவ உ��வாரா�
ெப�யவ�.

தைல�� ��கா� அ��� த�ட� எ��ற ���ைய ைக��
���தப� இ���� சர�வ� ேகால��� தா� ப�த�க���
அ��பா��பா� ெப�யவ�. சாதாரண ேகால��� ப�த�கைள
ச���கமா�டா�. அத��� காரண�... 'சா��... ��கேள சைம��
க�ட�ப���கேள, நா�க உத� ெச�ேறா�' என ப�த�க�
அ���ெதா�ைல ெச�வைத ெப�யவ� ���பாத�தா� காரண�.

ெம�� ேரா��� காைர ������� ஒ� �ேலா��ட� �ர� வய�
வ�யாக ேச�� சக��மான பாைத�� நட�ேதா�. �ர���
��லமைட�த �ைல�� ஒ� ெப�மா�ேகா��� ெப�யவ� உண�
தயா���� ெகா����தா�. அதனா� கா����ேதா�.

ெப�யவ� உணவ���ய�� �னா����தர� ��ைள �த�� ெச��
�ஷய�ைத� ெசா�ல... வர� ெசா����� சர�வ� ேகால� ��டப�
��றா� ெப�யவ�. ேகாபால���ண��, நா��, ெப�யவ� கா��
சா�டா�கமாக ���� வண��ேனா�.
ஆ��வ��தா� ெப�யவ�. ஆ�ச�கர� கைத�� ஒ� ���ய
�ஷய�ைத த�����ட� ெசா�னா� ெப�யவ�.

அ� எ�ன? ஏ�?



17. �� வ��� �� பா��த
ச�பவ�!

''ஆ�பராச�� பட� ��கதா� எ��ேதளா. ெரா�ப ந�னா இ��பதா
ெசா�னா. ஆ��க க����ள பட�கைள எ��கேள�. ம�க���
��க ெச�ற ேசைவயா இ��க���. அ��� எ��ைடய ஆ��வாத�''
என� ெசா�� ஆ��வ��தா� கா��� ெப�யவ�.

"ஆ�ச�கர� கைதைய ��மா� படமா எ��க உ�க��ட அ�ம�
ேக��ேறா�'' எ�றா� ேக.எ�. ேகாபால���ண�.

"ேபஷா எ��ேகா... ந�ல கா�ய�தாேன. �ர�ைதயா எ��ேகா.
மன���வமான ஆ��வாத� உ��. ஆனா...'' என ெப�யவ� ���த...

ேகாபால���ண��, நா�� ஒ�வைர ஒ�வ� ��யாம� பா������
ெப�யவைர ேநா��ேனா�.

"உ�க �ய��ைய வரேவ��ேற�. ஆனா ெப�யவா (ஆ�ச�கர�) ��
��� �� பா��� இ�லற� க�� அர�ேயாட வா��த ச�பவ�கைள
ெரா�ப ஜா��ரைதயா ைகயாள��. ���சா அைத த��� ���ேகா''
எ�றா� ெப�யவ�.

"த�கேளாட ���ப�ப�ேய ப����ேறா�'' என ச�ம��� ����
ெப�யவ�ட� ஆ�ெப�� �ள� �ேனா�.
ஆ�ச�கர� கைதைய ��மாவா�க பல ��கைள நா��
ப�����ேத�. "அ�தான ��தாம�'�� ஆ�ச�கர� ����� ��
பா��த �க�� எ�த� ப�����ற�.

அைத ���கமாக� ெசா�ல ேவ��மானா�... இ��யா ��வ��
ஆ��க த��கவாத�க�� ப�ேக�� ெவ��ெப�� வ�தா�
ஆ�ச�கர�. வட நா��� ஓ�ட��� சரச வா� எ��ற அ���
�ற�த ெப�ம��ட�� ஆ�ச�கர� த��கவாத� ெச�ய ேந��த�.
ெப�ம��டனான வாத��� ெஜ���� ெகா�ேட வ�தா�.
அ�த�ெப� இ��யாக ஒ� ��கலான ேக��ைய ேக�டா�.



"உ�க��� இ�லற ஞான� உ�டா?"

"ெத�யா�" எ�� ெசா�னா� அ� ஒ�வைக அ�பவ� �ைறபா�.
அதனா� ேதா�� ஏ�ப��. "ெத���" எ�றா� அவ�� �றவற����
இ��� ேந��. இதனா� "ஒ� மாத� அவகாச� ெகா��க�" என
ஆ�ச�கர� ெக� வா��� ெகா�� வ�தா�.

��ய�க�ட� ஓ�ட��� த�����தேபா� ேவ�ைட�� வ�த ஒ�
ம�ன�� உ�ர�ற உட� கா����� �ட�பதாக தகவ� எ�ட...
��ய�க�ட� அ�� வ�த ஆ�ச�கர� "இ�த ம�ன�� உட���
எ� உ�ைர� ெச��� அர�மைன ெச�� இ�லற வா�� ப��
அ��� வ��ேற�. அ�வைர எ� உடைல பா�கா�பாக
ைவ����க�!" என �� ��� �� பா��தா�. அர�மைன
ெச�றா�. அர��ட� இ�லற� அ��தா�.... இ�ப�யான ச�பவ�க�
�ைற�த� அ�.

��மா எ��� பாமர�கைள�� அைட�� க��� சாதன�.
அதனா�தா�  "�� ��� �� பா��த ச�பவ�ைத கவனமாக
ைகயாள ேவ���. இ�ேல�னா த���க ேவ���" எ�றா�
ெப�யவ�.



ேக.எ�.ேகாபால���ண�, நா� ம��� �னா�� ��தர� ��ைள
ஆ�ேயா� ���� கா��  �ற�ப�ேடா�. அ�ேபா�� ெப�யவ� ப��
�ல ச�பவ�கைள� ெசா�னா� �னா��.  ஒ� ஊ�� ெர��ேவ கால�
எ�ற ப���� ெப�யவைர ைவ�� பாத�ைஜ ெச�வத��  ஏ�பா�
ெச�ய�ப�ட�. �����ட இட������ 'த��ய�' என�ப��
ப�ல��� ெப�யவைர ைவ�� ஆ� �ராமண�க� �ம�� ெச�றன�.
����ர� ெச�ற�� �ேழ ைவ�� இைள�பா�... ���� �ம��...
��� �ர� ெச�ற�� �ேழ இற��... இ�ப� பல�ைற இற��, இற��
���� ெச�ல... இைத� பா��த நா�� �வசாய ���ெதா�லாள�க�
"ெப�யசா�ய ர��ேவ கால����தாேன ெகா�� ேபா��க?'' என�
ேக�க...
�ராமண இைளஞ�க� "ஆமா�'' எ�றன�.



"நா�க ேவணா சா�ய �ம���� வரவா?''.

�ராமண�க� ெமௗனமாக ெப�யவைர� பா��க ெப�யவேரா 'ஆக���'
எ�ப� ேபா� ைசைக ெச�ய... ��� ேநர��� அ��காம�
���காம� ெப�யவைர ெகா�� ேபா� பாத�ைஜ நட��� இட���
இற����� 'வ�ேறா� சா��' என ெப�யவ�ட� ெசா�����
��ைட உத� ேதா�� ேபா��� ெகா�� �ள��னா�க�.

பாத�ைஜ ���த �ற�... அ�த ஆ� �ராமண இைளஞ�க��
ெப�யவ�ட� வ�� "நா�க ஆ�ேப� உ�கைள �ம�ேதா�. பாரமா
இ��த�. ஆனா அவா நா�ேப� ��டா�ட� உ�கைள ெகா�� வ��
ேச����டாேள... எ�ப�?'' என� ேக�டன�.

ச��� ேயா��காம� ெப�யவ� ெசா�னா�.
"பாத�ைஜ ெச�� ஏேதா பலைன அைடய��� ��க எ�ைன
�ம���க. அதா� பார�. அவா பலைன எ��பா��கைல. அதா�
பார��ைல''.

"இ�த ச�பவ� உ���ட ெப�யவ� ச�ப�தமாக �னா��
��தர���ைள ெசா�ன�� 90 சத��த ச�பவ�கைள ��னா��
'ேவத� ���' பட��� கைத��� ைவ�ேத�. பார�ராஜா�ட� நா�
இைத� ெசா�னேபா� "ஏ�கனேவ ெப�யவ� �� நா�
ெசா���ெகா����த ம��� ெரா�ப உய��� ��ட�' என எ��ட�
ெசா��� �லா��தா� பார�ராஜா. ர�க�களா�� இ�த கா��க�
�லா��க� ப�டன.

ஆ�ச�கர� கைத�� �� ��� �� பா�� �க�� க���ைன��
நட��ற கா�ய�ேபா� இ��ததா� 'ஆ�ச�கர�' பட�ைதேய
ைக��டா� ேக.எ�.ேகாபால���ண�.

'�ற�� மக�' பட ேவைலக� ���� �வ��ன.

இ�த ஒ�வ�ட இைடெவ��� �ற��யாக ந��த ப���
அெம��கா�� ெச��லா���டா�. ச��ர பா��� ந��க ��யாத
�ழ�.

இதனா� ஏ�கனேவ எ��க�ப�ட ஆ�ர� அ� ஃ��ைம ����
ேபா����� ��தாக '�ற�� மக�' ெதாட�க�ப�ட�.



"இ�ப இ��க ந�ைகக�� �ற�� ேகர�ட��� ேக.ஆ�.�ஜயாதா�
ச�யா இ����'' எ�றவ� தய�க� �டேனேய ேக.ஆ�.�ஜயாைவ
ேபா�� பா��தா�.

'த�ைன அ��க�ப���ய ����� ��... தக�ப��� தக�ப�'
எ�ற ம��� ேக.எ�.ேகாபால ���ண� �� �ஜயா��� எ�ேபா��
உ��.

கைதைய� ெசா�ன�� �ஜயா��, அவ�� கணவ� ேவலா�த�
நாய�� உடேன கா��� த�தன�.

'ெவ��ற ஆைட' ��மலா���� ப�� ெஜய��ரா
அ��க�ப��த�ப�டா�. ெஜய��ரா��� அ�ேபா� 'ேரா��' எ��
ெபய�. ெஜ. எ��ற எ���� ெதாட��வ�ேபா� ெபய� மா�றலா�'
என நா� ெசா�னைதய��� 'ெஜய��ரா' எ��ற ெபயைர
ேரா����� ���னா� ேகாபால���ண�. ச��ரபா� ந��க���த
ேகர�ட��� ெஜ�� கேணச� ஒ�ப�த� ெச�ய�ப�டா�.
'�வ�மா��� ப�� �ற�� மகனாக யாைர ந��க ைவ�கலா�?' என
ேகாபால���ண� எ��ட� ேக�டா�.
இ�த� ேக���� எ� க��� ��ன�ேபா� ேதா�� மைற�த�
அ�த வா�ப�� உ�வ��, அ�த ச�பவ��.

"ெவ��� ெப�' பட��� ���ராம��, ெவ��ற ஆைட
��மலா�� ப�ேக�ற ஒ� பாட� கா��.

"எ�ெக�லா� வைளேயாைச ேக���றேதா

அ�ெக�லா� எ� ஆைச பற���றேத'

-எ��ற அ�ைமயான பாட�.

���ராம��� நடன அைச�கைள ெசா��� தர வ�த டா��
மா�ட� த�க�ப�, தன� உத�யாளைர ��ெம��� ெசா���தர
அ���னா�. அ�த� ைபய� த�க �ற�ைத�ட அ�கமாக
ெஜா���ட� ெசா���தர... நா� அ�த� ைபயைன� பா��� �ய��
ேபாேன�.
"அ�த� ைபய� யா�?'' என மா�ட�ட� ேக�ேட�. மா�ட� ெசா�ன
ப�� என�� �ய�ைப��, ஆ�ச�ய�ைத�� த�த�.



ஷா� ஓ.ேக. ஆன�� நா� அ�த� ைபய�� அ��� ெச�ேற�. �ய
அ��க� ெச��ெகா�ேட�.

"நா�... கைலஞான�. இ�த� பட�ேதாட கதா��ய�. இ�வள�
வ�கரமா இ����க. ��க ஏ�... ந��க �ய���கல?''

"இ�ைல''

"ஏ�?''
"ந���ற�ல என�� இ��ர�� இ�ைல''

அ�த வா�ப�� ப�� என�� அ����யாக�தா� இ��த�.

இ��... உலக நாயகனாக� �க�� கம� அ��... "ந��பாைச
இ�ைல'' என ஏ� ெசா�னா�?



18. கமேல ெசா�வா�!

"ந���ற�� என�� இ��ர�� இ�ைல'' என கம� எ��ட�
ெசா�ன� என�� �ய�பாக��, அ����யாக�� �ட இ��த�.
"ஏ�?''

"நா� ஒ� டா�� ��  நட��ேற�. எ� கவனெம�லா� அ��தா�
இ���'' எ�றா� கம�.

'என�� ம��� ச�த��ப� �ைட�சா... �தா� எ� பட��ல �ேரா.
இ�ல மா�றேம இ�ைல' என என���ேளேய சவா� ����ெகா��
�ள��ேன�.

அ�த� ச�பவ� இ�ேபா�  எ� க��� �ழலா�ய�.

"அ�ேண... �ற�� மகனாக� �ற�தா�� ப���ள மகனாக இ��க
அ�த ேகர�ட��� கமலஹாச� ெபா��தமா இ����ேண'' எ�ேற�.

"ச�... அ�த� ைபயைன நா� பா��க�ேம. கா� எ������ேபா� 
��� வா'' எ�றா� ேக.எ�.ேகாபால���ண�.
க�ெப� கா� ெவ��� ேபா���த�. கா� வ��வைர கா����க
��யா�. ேல�டா��... எ�பதா� எ� ெசா�த� ெசல�� டா��
���� எ�டா�� ேரா� கம� ������ ேபாேன�.

கமைல� பா��� �ஷய�ைத� ெசா�ேன�.

ச���ட� �க� ���தா� கம�.

"ஏ��பா...''

"��மா�� �த�ல டா�� மா�டராக���ற� எ�ேனாட ��ட�.
இ�ேபா�ட எ� டா�� ��ேவாட �க��� நட�த �� ேபா���
வ����ேக�. ந���ற�� என�� ஆ�வ��லாம� இ���'' எ�றா�
கம�.

"ச�ேதாஷ��பா. � ெப�ய மா�டரா வா. அேதசமய� �ற��மக�
ேகர�ட�ல ந���� பா�. ஒ�ேவைள உன��� ����� ேபா���னா...



ெதாட��� ந��கலா�ல�பா'' என� ெசா�ேன�. என� வ����த���
ச�ம��� எ��ட� கா�� ஏ�னா� கம�.

கம� �ழ�ைத ந�ச��ரமாக ந��� �க�ெப�ற  �ற�, �ழ�ைத�
ப�வ� தா��ய �ராய�����, வா�ப� �ராய����� இைட�ப�ட
வய��... அவைர யா�ேம ந��க அைழ�காததா� கம��� ந����
�ேத ெவ��� ஏ�ப����தைத எ�னா� ����ெகா�ள ���த�.

18 அ�ல�  19 வய� கமைல ேக.எ�.ேகாபால ���ண� ��
����ேன�. கம�� ேதா�ற� அவ��� ���� த�த�.
ேகாபால���ண� தன� பட�க�� �ைறய டயலா� எ��வா�.
அதனா� டயலா� ேப�பைர கம�ட� ெகா���� ேபச� ெசா�னா�.
கம��� அ�ேபா� �����ர�. இதனா� டயலா� ெவ��பாக
ெவ�வர��ைல.

"கைலஞான�... த��ய ப�க�� ��ல உ�கார ைவ'' எ�றா�.
அத�ப� கமைல அமர ைவ����� வ�ேத�.
"ைபய� ந�லா இ��கா�. ஆனா வசன� ேபசற� எ��பா இ�ல.
மா�ட� �த� சா�� ேக��  வ����கா�. அவைன டயலா� ேபச
வ��� பா��ேபா�'' எ�றா�.

அத�ப� மா�ட� �தைர அைழ�� டயலா� ேப�பைர� ெகா��தா�.
கடைல ெபா��ச மா�� டயலா� ெவ��பாக� ேப�னா� �த�.



"ெப�ஸனா��ல கமைல�ட �த� க��. ஆனா டயலா� ந�லா
ேப�றா�. இவைனேய �ற�� மகனா ேபாடலா�. �ற�� மகைன
வள���ற வா��யாேராட மக� ேகர�டைர கம��� ெகா��கலா�''
எ�றா� ேகாபால���ண�. கம�� ச�ம��தா�. ம�ப� அவைர
டா���� அைழ���ேபா� ���� ������ வ�ேத�.



ந���றவ�கைள தன� க�பக� ���ேயா��� வரவைழ��
அவ�க�ட� ஒ�நா� ���க ேப�� பாைஷ க���ெகா�ட
ேகாபால���ண� ம�நா� ேக.ஆ�.�ஜயா���� ெஜ����� அ�த
பாைஷைய க���ெகா��� அச��னா�.

1972-� ெவ�யான '�ற�� மக�' �ைர�பட� ெப�� ெவ��ெப�ற�.

ேக.எ�.ேகாபால���ண� ��ர கா��ர�கார�. அதனா� பட���
�ைளமா�� கா��க�� ேகமரா �����ற ப�கெம�லா�
அ�ேபாைதய �ரதம�  இ��ராகா���� �ைக�பட�க� ெத�வ�ேபா�
எ�����தா�. ம��ய அர� ����� பட�ைத அ���ய�ட�,
இ��ராகா���� இ�த� பட�ைத� ேபா��� கா�ட�� ஏ�பா� ெச��
பட�ெப���ட� தன� �ர���கைள�� அ���ைவ�தா� ேகாபால
���ண�.

ேநர��ைமயா� பட� பா��க தாம��த இ��ரா, �மா� ஒ�மாத�
க��� '�ற�� மக�' பட� பா��தா�.
"க�� ����ண����� உ�டா���ற அ�ைமயான �ைர�பட� இ�.
ஆனா�� இ�த� பட���� அர� ��� ெகா��தா� எ���க��க�
�ம�சன� ெச���. எ� �ைக�பட�ைத அ�கமாக� கா��ய� தவ�''
என இ��ரா ெசா��யதாக� தகவ� வ�� ேச��த�.

'�ற�� மக'�� நா�� ��க�� (இர�� ��க�� டயலா�)
ம��ேம கம� ந�����தா�. ஆனா�� கம� மன� மா� ந��ைப�
ெதாட�� �தமாக 'உண���க�' பட�ைத� ெதாட��னா�.

கமைல ந�����ைற�� ���ய�� '�ற��மக�' பட��,
நா��தா� காரண� எ�பைத கமேல �ட ம��க ��யா�.
இதனாேலேய என��� கம���� அ�ண�-த�� ேபா�ற உற�
வள��த�. ஆனா� 'நா� ���� ��மா�� ந��க �ய��
எ��தவ� கைலஞான�தா�. அத� பல�தா� இ�� �ேரா
அ�த�ைத ெப�����ேற�' என கம� ஒ�ேபா��
ெசா�னேத��ைல. அைத�ப�� நா� கவைல�ப�ட���ைல.
�ர�பல� எ��பா��காம� �ைன�தைத ���ப� எ� �பாவ�.

க�பக� ���ேயா���� ந���றவ� இன ம�க� �ர�� வ��
ேக.எ�.ேகாபால���ணைன ச���தா�க�.



"சா��! பட��ல... 'நா�க�லா� ப��சா�தா� �����
வர����'� ெசா��க சா��. ப��ேபாட அ�ைம, ெப�ைம
எ�க���� ����. ��கேள எ�க ��ைளக ப���ற��� ஒ�
ப����ட� ஆர����� ���க" என ேகா��ைக ைவ�தன�.

"��க�� ப��� ��ேனற����ற இ�த� கைதைய எ��னேத
இவ�தா�'' என எ�ைன அவ�க� ��னா� அ��க�ப���னா�
ேகாபால���ண�.

என�� ���� ேபா�ட அ�த ம�க�, அவைர ��வதாக இ�ைல.

ப����ட� எ�ப� த� ம�தனா� சா��ய��லாத �ஷய�.
ஆனா�� அவ�க��� ஒ� ஆேலாசைன ெசா�னா�
ேகாபால���ண�.
"��க�லா� ேநரா ேகாபால�ர� ேபா�க. அ�கதா� இ���
�தலைம�ச� ��. அவர� பா��  "�ற�� மக�' பட� பா��ேதா�.
அ�ப� ப��க ஆச�ப�ேறா�. ��� க��� தா�க� ேக��க.
�தலைம�ச� ��சய�  ெச�வா�. அ��ற� �தலைம�சைர� பா���ற
ஐ�யாவ நா� ���ததா ெசா��டா��க'' என அ��� ைவ�தா�.

��க�பா�க������ நைடபயணமாகேவ ேகாபால �ர� வ�த
ந���றவ�க� �த�வ� �� �� அம�����டன�. உத�யாள�க�
�ல� கைலஞ��� �ஷய� ெசா�ல�ப�ட�. ெவ�ேய வ�� அ�த
ம�க�ட� ேப�ய கைலஞ�, உடன�யாக உ�தர� ேபா�டா�. அ�தா�
ைசதா�ேப�ைட������ ந���றவ� ப����ட�. அைத�
ெதாட��� ெஜயல�தா இர�டா� �ைறயாக �தலைம�ச�
ஆ��ேபா� த�ைச மாவ�ட��� ந���றவ�க��
�ழ�ைதக��ெகன ஒ� ப����ட� ஆர���� ைவ�தா�. 

ஒ� சமய� நா� ��த�ஷ�� ேப�வத�காக� ேபா���ேத�.
அ�ேபா� ஒ� இைளஞ� ஓ�வ�� எ� காைல� ெதா�� வண��னா�.

"ஐயா! நா� ந���றவ� இன�ைத� ேச��தவ�. எ�.ஏ. ப�����ேக�.
'�ற�� மக�' ��மாதா� அ��� ���ேகாலா இ�����'' எ�றா�.
ப���ைகக��, அர�� இ�த� கைத எ��ய என�� உ�ய
���ய��வ� தர��ைல எ��ற எ� ஆத�க�ைத ���� ைவ�த�
இ�த� ச�பவ�.



'ஆ�பராச��', '�ற�� மக�', 'வாைழய� வாைழ', 'வ�தாேள மகரா�',
'ந�ைத�� ���', "ெரௗ� ரா�க�மா' ஆ�ய பட�க�� ேக.எ�.
ேகாபால���ண�ட� இைண�� ப�யா��ேன�.

'�ற�� மக�' ெவ��ைய� பா��� தயா��பாள� எ�.எ�.கா�
��வநாத�ட���� அைழ�� வ�த�.

எ�.ேசாம��தர��, எ�.ேக.ெமா���� ேச��� 'ஜூ�ட� ��ஸ��'
எ�ற ��வன�ைத� ெதாட�� பல ��ப��� பட�கைள�
தயா��தா�க�. �.�.��ன�பாைவ அ��க�ப���ய�, எ�.�.ஆைர
கதாநாயகனா��ய�, எ�.எ�.��வநாத�, ��ன�பா ேதவ�,
எ�.ஏ.நடராஜ� ேபா�றவ�கைள வள��த�, அ�ணா��
'ேவைல�கா�'ைய� தயா��த�... இ�ப� பல ெப�ைமக� உ�� 
ஜூ�ட� ��வன����.

அ�ப��ப�ட 'ஜூ�ட�' ேசாம��தர��� மக�தா� கா� ��வநாத�.
'பாமா �ஜய�', 'ெந�ச� மற�ப��ைல' பட�கைள� தயா��த
கா���வநாத��� 'வாயா�' எ��ற கைதைய� ெசா�ேன�.
அவ����, ைடர�ட� ம�ைர ��மாற���� �����ேபான�.
"நா� சா�தமான, ப��மயமான ேகர�ட�க�� ந������ேற�. ஆனா
வாயா��ெப�ணாக ந��த� இ�ைல. இ� என�� ச��ப�மா?'' என
தய��� தய��  ந��க ஒ���ெகா�டா� ேக.ஆ�.�ஜயா. பட�
�க�ெப�ய ெவ��.

"கைலஞான�����ட கைத வா���� வா�க, உடேன கா���
த�ேற�'' என ேக.ஆ�.�ஜயா ெசா��ற அள��� நா�
வரேவ�����யவனாேன�.

அ����ைய��, இ�ப அ����ைய�� என�� ஏ�ப���ய �வா�
பட�.



19. அ�ணாவ�ட� �ைறய��!

' வாயா�' ெவ����� �ற�... எ�ைன� ேத� வ�� கைத ேக���
�லைம ஏ�ப�ட�.
இ��ைல�� �வா� ந��த 'தவ��த�வ�' பட� ெவ�யான�. '
மாைல�க� ேநாயா� பா��க�ப�ட �ேரா�� கைத' என ெத�ய
வ�த��... என�� அ����யாக இ��த�.

��டாட� ���ேயா ேஜாஸ� த�ய���� இர�� கைத ெசா��...
அ�� ஒ�� 'காத� ப���� பா�' படமாக எ��க�ப�டைத��,
இ�ெனா� கைத படமாக��ைல எ�பைத�� ஏ�கனேவ ெசா�����
ேதன�லவா? அ�த இ�ெனா� கைத��� ெபய� 'அ�த�.'
மாைல�க� ேநாயா� பா��க�ப�ட நாய�ைய ைவ�� நா� அ�த�
கைதைய உ�வா�� ���ேத�.

இதனா� ' தவ��த�வ�' பட� பா��ேத�.

'கைத-வசன� -�யவ�' என ைட���� ேபாட� ப����த�. பட�ைத
இய�� தயா�����தா� ��தா ��வாச�. பட� பா������
ேகாபமான நா�, �யவ�� ������ ேபாேன�.

"அவ� ேஹா�ட���� ேபா���கா�'' என அவ� மைன�
ெத���க...

பா��பஜா� �தா கேப ேஹா�ட��� வ�ேத�. �யவைன நாேனா,
எ�ைன� �யவேனா ேந�� பா��த��ைல. ப���ைக�
�ைக�பட�க� �லமாக ம��ேம உ�வ� ெத���.
நா� ேகாப��ட� ேஹா�ட���� �ைழய... எ�ைன� பா��த��
சா�����ெகா����த �பைன அ�ப�ேய ைவ����� ெவ�ேய
வ�த �யவ� "வண�க� கைலஞான�'' எ�றா�.

"��கதா� �யவனா?''

"ஆமா�... 'தவ��த�வ�' பட��� கைதைய� ப���தாேன ேக�க
வ���க. ��தா ��வாச� ெசா�னைத நா� கைதயாக எ���
ெகா��ேத�. அ� எ�ேனாட கைத இ�ைல.''



இ�ப� �யவ� உ�ள���� �யவனாக உ�ைமைய� ெசா�னா�.

"அ�ப��னா நா� ��தா ��வாச�டேம ேப���ேற�'' என
�ள��ேன�.

"வா கைலஞான�. � எ�ைன� பா��க வ�றதா �யவ� ெசா�னா�.
�த�ல � உ�ேனாட 'அ�த�' கைதைய� ெசா��'' எ�றா� ��தா.

நா� ெசா�ன�� "அ�ைமயா இ���. ஆனா, ப�க�� �����
மாைல�க� �யா��கார� ஒ�வ� அ��க� வ�� ேபாவா�. அவைர
வ��தா� நால�� ேப� ேச��� 'தவ��த�வ�' கைதைய
உ�வா��ேனா�'' எ�றா� ��தா.
'ஓ�ட� ெசா��க�', 'ஐ�� ல�ச�' பட�கைள� தயா��� இய��ய
�.ராம���ண� எ� ந�ப�. அவ� ��தா���� ந�ப�. என�
கைத� �றைமைய ெப�ைம�ப���� �தமாக ��தா�ட�
�.ராம���ண� மாைல�க� கைதைய�



ெசா�����பாேரா... என என��� �ைன��� ெகா�ேட�. "அ��த
பட�� �வா�ைய வ��தா� எ��க� ேபாேற�. ந�ல கைத இ��தா
இ�பேவ ெசா��'' எ�றா� ��தா.
�வா� எ��ற மகா ந�க��� கைத எ�தேவ��� எ�ப� எ� பல
வ�ட கன�. இதனா� மன� ம����ேபா� ஒ� கைத ெசா�ேன�.
அ�தா� �வா� -ெஜயல�தா ந��� 1974-� ெவ�வ�த "அ�ைப�
ேத�' �ைர�பட�.

'��ைமயான கைத' என பல�� பாரா��னா�க�. அ������ ��தா
��வாச�ட��, �யவ�ட�� என�� ந�ல ந�ைப இைறவ�
உ�டா��� த�தா�.



ைடர�ட� ������ உத�யாள� அ�ணா�சல� இய�க��� அவ��
ந�ப� அ�பழக� தயா���� நா� கைத-வசன� எ�த 'பாத �ைஜ'
பட� ெதாட�க� ப�ட�.

அ�கா-த�ைகைய ைமயமாக ைவ�த கைத. அ�காவாக பார���,
த�ைகயாக ெஜயல�தா�� ந���வ�தன�. இர�டா�ர� அ� எ��த
�ைல�� ைடர�ட���� �ட ���� ஏ�பட��ைல.

"நா� எ��த�த� என�ேக ���கைல. எ�ேனாட ைடர��
ஆைச�காக தயா��பாள�  ந�ட�ப�றத நா�� ���ப��ைல. ��க
இய���தா�க'' என ��நாத� �����ட� ெபா��ைப ஒ�பைட�க...
������ ச�ம��தா�.

��� ����ைக ச���க பல�ைற �ய���� ஏமா�த நா�, இ�ேபா�
'பாத �ைஜ' கைதைய� ெசா�வத�காக ���� �� அம��ேத�.
அவைர ச���க எ��த �ய��கைள அ�ேபா� ெசா�ேன�.
"ேநர� வ��ேபா�தா� கைலஞான� எ�லா� நட���'' எ�றா�.

கைதைய� ெசா�ேன�. ����யைட�த ���� "�ைர�கைதைய நா�
எ� ���ப���� மா�� அைம�கலாமா?'' என ேக�டா�. நா�க�
ச�ம��ேதா�.

ஹா����� ம��ேம இ��த '�ைர�கைத' எ��ற ��ைவ
ைட���� ேபா�� �ைறைய த�� ��மா�� ெகா��வ�தவ�
����தா�. ���� வ�ைக�� ���வைர '�ல�கைத', 'கைத-வசன�'
ஆ�ய ைட��� ம��ேம இட� ெப��வ�த� ����ட�த�க�.

���� ெப�ய ைடர�ட�. ெஜயல�தா, பார� ெப�ய ந�ச��ர�க�.
இதனா� ப�ெஜ� அ�கமா��ேபா� இ��த�. இைதய���
ெஜயல�தா�ட��, பார� �ட�� 'நா�க ேவ� ந�ச��ர�கைள
ைவ�� எ���� ெகா��ேறா�' என தயா��பாள� ேக���ெகா�ள...
அவ�க�� ச�ம��தன�. அத��ற� ெஜய��ரா-ெஜயா ந��க
தயாரான� 'பாத �ைஜ' �ைர�பட�.

�����ப� எ�ப� ெப�க��ைவ� ேபால பல ெமா� ேப�� ம�க�
வா�� ஊ�. அதனா� �����ப�� காரரான ���� த��, ெத���,
க�னட�, இ��, மரா��, இ����... என பல ெமா� ேப��
�றைம��, கைத அ�ைவ�� ெகா����தா�. �க��ற�பாக பட�ைத
எ���� த�தா�.



1975-ஆ� ஆ��.

கைலஞ�� உற�ன�� �ரபல உைரயாட� ஆ��ய�மான
(வசனக��தா) '�ரெசா�' ெசா�ண�, எ� ����� வ�தா�.
எ�.�.ஆ��� ெந��கமானவ� ெசா�ண�. 'உலக� ���� வா�ப�'
உ�பட பல எ�.�.ஆ�. பட�க���  வசன� எ��யவ�. இ�வள�

�ற�����ய ெசா�ண� எ�ைன� ச����,  "என�� ஒ� ந�ல கைத
ேவ��. அ��காக உ�கைள ஆ�ஸு�� ����ேபாக வ�ேத�''
எ�றா�.

நா� அவ�ட� �ள��ேன�. அ�வல��� ைவ�� கைத ெசா�ேன�.
ெசா�ண����� பட�ைத தயா���� ெசா�ண��� ைம��ன�
ெசௗ�த���� கைத ������ட�.
"ைம��� ைவ�� ஒேர ெஷ���� ஒ� மாச� ���� நட��
பட�ைத இய�� ���க�ேபாேற�. அதனால... அ�த ஒ�மாச�� ��க
எ��ட இ��க��'' எ�றா� ெசா�ண�. ச�ம��ேத�.

�வ�மா�, கமலஹாச�, ���யா, ெஜய��ரா ஆ�ேயா� ஒ�ப�த�
ெச�ய�ப�டன�. 'த�க��ேல ைவர�' எ��ற தைல�ைப� ���னா�
ெசா�ண�.

'த�க��ேல ைவர�' எ��ற அ�த ைட����� மற�க ��யாத...
ஆனா� ெவ��லக� ெப��பா�� அ���ராத �ல ச�பவ�க�
உ��.

1968-� ேக.எ�.ேகாபால���ண� இய�க��� 'பணமா பாசமா' பட�
ெவ�யா� த�ழகெம��� வ�� மைழ ெகா��ய�. ெஜ��கேணச�-
சேராஜாேத� ந�����தன�. 'எல�த�பழ�... ேபா�... ெச�க� ெசவ�த
பழ�' எ��ற பாட� இ�த� பட���தா� இட� ெப�ற�.

ம�ைர�� த�க� �ைரயர��� 'பணமா பாசமா' பட��� ெவ��
�ழா��� ஏ�பா� ெச�ய� ப����த�. அ�ேபா�தா� ��தாக
வா��ய கா�� ெச�ைன����� ம�ைர வ�தா�
ேக.எ�.ேகாபால���ண�.

�ழா�� ேப�ய ேகாபால���ண�, "பணமா பாசமா எ� பட�. எ�
பட���� �க� எ� பட�தா�. வ�� ம�ன�கைளெய�லா� ஓவ�ேட�
ப����ட� இ�த� பட�'' என ெப��தமா�� ேப�னா�.



�ழா ���� ெவ�ேய வ�த ேகாபால���ண�, 'எ�க எ� காைர
காேணா�' என ேதட... �ேய�ட� ேமேனஜ� வ�� 'இேதா... இ�தா�'
என கா���க... தன� ��த� ��ய கா� அ�பள� ேபா�
ெநா��க�ப����பைத� பா��� அ����ேபானா�
ேகாபால���ண�.

"எ�னா��?''

"வ�� ம�ன�� எ�.�.ஆைர அவர� ர�க�க� �����வா�க.
��ேயாக�த�க�� �����வா�க. ஆனா ��க வ��
ம�ன�கைளெய�லா� எ� பட� ஓவ�ேட� ப������
ேப���க�ல. அதா�... த�கேளாட தைலவைர� தா��னதா
ஆேவச�ப�ட எ�.�.ஆ�. ர�க�க� உ�க காைர ெநா����டா�க''
என ேமேனஜ� ெசா�ல... அ����யானா� ேகாபால ���ண�.

"இ��� ஒ� ��ஷ��ட ம�ைர�� ��க இ��க ேவணா�.
உ�கைள எ�களா� பா�கா�க ��யா�'' என� ெசா�ன �ேய�ட�
��வாக�, ேவெறா� காைர ஏ�பா� ெச�� அவைர ெச�ைன��
அ��� ைவ�த�.
ெச�ைன வ��  ேச��த ேகாபால���ண� �த� ேவைலயாக
அ�ைறய �த�வ� அ�ஞ� அ�ணாைவ ச���� �ைற��டா�.

அ�ணா எ�ன ெசா�னா�?



20. எ�.ஜி.ஆ�� க�ைண!

�த�வ� அ�ஞ� அ�ணாைவ ச���தா� ேக.எ�.ேகாபால���ண�.
ம�ைர�� எ�.�.ஆ�. ர�க�க� த� காைர ெநா���ய ச�பவ�ைத
�ள��ய�ட�... "நா� எதா��தமா�தா� ேப�ேன�. எ�.�.ஆைர
������� ேபச��ைல'' என �ள��ய�ட�, "நா� எ�.�.ஆைர
������ ேபசைல��ற �ஷய�ைத ��க�தா�
ச�ப�த�ப�டவ�க��� ெத�ய�ப��த��'' எ��ற
ேகா��ைகைய�� ைவ�தா�.

அ�ணா ெமௗனமாக ேக���ெகா�டா�. ஆனா� ப�� எ���
ெசா�ல��ைல.

�ல ��ட� ெமௗன� ���கேவ... "அ�ேபா நா� �ள�பேற�'' என
ேகாபால���ண� ெசா�ல... 'ச�' எ�ப�ேபா� தைலைய ம���
ஆ������றா� அ�ணா.

"நாம கா��ர�கார�. அ�ணா, த� க���காரரான எ�.�.ஆைர
���� ெகா��பாரா? ����ெகா��க மா�டா�. நட��ற�
நட�க���' தன���தாேன ெநா��ேபா� வ����டா�
ேகாபால���ண�.

அ��த ஒ� வார��� த� உத�யாள� த��ணா ����ேயா�
��றால���� ஓ�ெவ��க� ெச�றா� ேகாபால���ண�. ேஹா�ட�
தளவா�� �� ேபா����� ஐ�த���� ���க�ேபானா�. ஆ��
மசா� ெச��ெகா�� அ����� நைன�தவ� உட�ைப�
ேத����ெகா�� அ���� ெவ�ேய பா��தேபா�...
வா�டசா�டமான இர�� �ர�� ஆசா�க� ேகாபால���ணைன
உ��� பா��தப� இ��க...

'அ�ய�ேயா... ம�ைர ஆ��க... இ�ேக�� வ���டா�கேள' என
பத�யவ�... "ேட� த��... எ�ைனய அ�டா�ப�ண வ����கா�க
ேபாலடா. � ேபா� பா����ல இ��க காைர எ������� ��ட
வ���'' என� ெசா�ல... த��ணா������ அத�ப� காைர
எ����ெகா�� வர... ����� ���காம�� பா���ேபா� கா��
ஏ��ெகா�டா� ேகாபால���ண�.



ேஹா�ட�� மா�  அைற�� தைலைய� �வ��யப� ஜ�ன�
வ�யாக ேகாபால���ண� பா��தேபா� அேத இ�வ� ேஹா�ட�
வாச�� ��றப�ேய உ��� பா��க... ேகாபால���ண��� உட��
ந��க த������ ந��க�.

"ேட� த��... � ேபா� அவ�க��ட 'அதா� அ�ைன�ேக �ர��ைன
������ேச. அ��ற� ஏ� ��ெதாட��� வ���க?'� ேக����
வா'' என� ெசா�ல... பய��டேனேய ெவ�ேய வ�த த��, 'ஏ� எ�க
ைடர�டைர ஃபாேலா-அ� ப���க?' என� ேக�க...

"அ�த� �ர��ைன நட�த����� எ�க �பா��ெம�� ஆ��க
உ�கேளாட பா�கா���காக ஃபாேலா-அ� ப�ேறா�. இ� �.எ�.
உ�தர�. நா�க ரக�ய ேபா��'' என அ�த இ�வ�� ெசா�ல...
��ம�யான த��, ஓ�வ�� ேகாபால���ண�ட� ெசா�����கா�.

ெந���� க� கல��ய ேகாபால���ண�, "அ�ஞ� அ�ஞ�தா�...
நா�தா� அ�ணாைவ த�பா எைட





ேபா���ேட�. உடேன ெம�ரா� �ள��ேறா�. �த� ேவைலயா
அ�ணாைவ� பா��� ம����� ேக�க��'' எ�� ெசா��
ெச�ைன �ள��னா�.

"என��� ெத�யாமேல எ�ேனாட பா�கா���� ஏ�பா�
ெச������க. இ��� நா� எ�ன ைகமா� ெச�யேபாேற�'' என
உ��கமாக ேகாபால���ண� ெசா�ல...

"ேக.எ�.�. ��க ஒ�� ெச��க. நாைள�ேக எ�.�.ஆைர வ��
��க பட� எ��க� ேபாறதா ஒ� �ள�பர� ெகா��க. அவ� உ�க
பட��ல ந���றாேரா, இ�ைலேயா... அ� ���ய��ைல. அ�ப� ஒ�
�ள�பர� வ�தா இ�த� �ர��ைன�� �ர�தரமா ஒ� ��� ஏ�ப��''
என அ�ணா ெசா��ய���னா�.

அ�ணா�� ேப���� அ��� ேக�கமா�டா� எ�.�.ஆ�. இதனா�
எ�.�.ஆ�ட� ேக�காமேலேய... �ள�பர� தயா� ெச�தா�.
ம�நா� நா�த�க�� ���ப�க �ள�பர� வ�த�.

"�ர�� ந�க� எ�.�.ஆ�. ந���� "த�க��ேல ைவர�.'

இ�த �ள�பர� வ�த �லம� ேநர��ேலேய ேகாபால���ண��
க�பக� ���ேயா வாச�� எ�.�.ஆ�. ர�க�க� �ர�� வ��
'ைடர�ட��� எ�க வா����கைள� ெசா����க' என�
ெசா������  ேபானா�க�.

இ�த� ச�பவ�க� நட�த ஒ� வார��� ர�யா �ள��னா�
ேகாபால���ண�.

'பணமா பாசமா' பட�. ஏைழ� ெதா�லா�� ெப� பண�கார ���
ம�மகளாவைத ��த���� க���ஸ ��தா�த� கல�த கைத.
அதனா� க���ஸ நாடான ர�யா�� �ைர�பட �ழா�� 'பணமா
பாசமா'ைவ� �ைர��� ேநா�க��ட� ர�யா ெச�றா�.

ப�� நா�க���� �ற� ெச�ைன ����ய ேகாபால���ண�
����� வ�தா�. அ�பாைவ வரேவ��� �தமாக அவ�� மக�க�
ஐ��ேப�� வ�ைசயாக �����தா�க�. (அவ��� ஆ� மக�க�)
"எ�க �மாைர காேணா�'' என அவ� ேக�க... அ�ைக��
தய�க�மாக ��ைளக� ��றன�.



ெச�ைன ஆ�வா�ேப�ைட �ன� கால��� ேகாபால���ண� ��.
இர�டாவ� மா��� இ��� ேவ��ைக� பா��பத�காக எ���
பா��த ஐ�� வய� �மா� தைல�ழாக �ேழ ������டா�. இ��
உட�� எ���க� ���க ெநா���, தைல உ�பட உடெல���
ர�த�காய�. அவைன அ���ெகா�� ேபா� ஆ�ப�����
ேச��தா�க�. இர� ேநர� இ�த �ஷய� எ�.�.ஆ��� எ�ட...
காலேநர� பா��காம� ம���வமைன�� �ைர�தா� எ�.�.ஆ�.

எ�.�.ஆ�. வ�த�� டா�ட�கெள�லா� அவைர� பா��க �ர���ட...
அவ�க�ட� "எ���, நர��... இ�ப� எ�ெத�த ��� இ��ேகா...
அ�த�த �ெபஷ����கைள வ�� ���ெம�� ���க.
ேதைவ�ப�டா ெவ���ல இ���� �ெபஷ��� கைள வரவைழ�க.
எ�வள� ெசலவானா�� நா� பா����ேற�. எ�ன ெச���கேளா
ெத�யா�... ���ரேம �ழ�ைத எ��� நட�க��, ேபச��. பைழய
மா�� அவைன ெகா�� வ��ட��'' என எ�.�.ஆ�.
ேக���ெகா�டா�.

�ழ�ைத�� தக�ப� இ�ேபா� ர�யா�� இ��பைத�
ெத���ெகா�ட எ�.�.ஆ�. ஒ� தக�ப�� �தான��� இ���
�ன�� ம���வ மைன�� வ�� பா���, நல� �சா�������
ெச�வைத க��� க���மா� ெச�தா�. அவ� ஓரள� உட�நல�
ேத�னா�.

"ந�ம �மா� இ���� உ�ேராட இ��க� காரண�
எ�.�.ஆ�.தா�க'' என ��ம� ேகாபால���ண� ெசா�ல...
க�க�� �� ெபா������ற� ேகாபால ���ண���.
"ெத�வ��ற� எ�ேகேயா இ�ல... ம�த உ��� இ�����றைத
எ�.�.ஆ�. உ�வ��� ெத���� ��ேட� கைலஞான�'' என '�ற��
மக�' பட������ேபா� எ��ட� ேகாபால���ண� ெசா�னா�.
எ��ட� ெசா���ேபா�� அவ� க�க� ப�����தன.

இ�ப� ம�ைர�� கா� ெநா��க�ப�ட� �த� எ�லா
�ஷய�கைள�� எ��ட� அவ� ெசா�னைத�தா� இ�ேக நா�
எ������ேற�.

�வ�மா�, கம� ந��க நா� கைத எ��ய பட�����தா�
எ�.�.ஆ��காக ைவ�க�ப�ட 'த�க��ேல ைவர�' ைட��ைல



ைவ�தா� ைடர�ட� ேக.ெசா�ண�. ஒ�மாத� ப������� இ��க
ஒ���ெகா�டப� ெசா�ண��ட� ைம���� கா�� ெச�ேற�.

"எ�ேனாட ��ைதய பட� ச�யா வரல. இ�க ஒ� ஆ�சேநய�
ேகா�� இ��கா�. இ�க �ள� ���த� வா�� ���� �பா���
ெத�����டா பட� ந�லா ஓ���றா�க. சா� ����ற� எ�ப�?
�ைஜ�� எ�ென�ன ெபா��க� வா�க��? இ�த �பர� எ���
என��� ெத�யா�'' எ�றா� ெசா�ண�.

நா� அைதெய�லா� ெசா�ேன�. ைம�� நக��� �ல �.��ட�
��பாகேவ அ�த� ேகா�� இ��த�. அ�� ெச�� �ைஜ
ெச�ேதா�. ���த�ைத ேசக��த ெசா�ண�... ���� �பா���
ெத�����டா�.

ஒ� ம�த� பல�னமைட����டா�... 'எ�த வைக�லாவ� ந�ைம
வ���டாதா?' என எ��வா�. ெசா�ண� அ�த மன�ைல��
இ��தா� என நா� �ைன���ெகா�ேட�.
கம�ட� ேம�� ெந���� பழக��, �வ�மா�ட� ந�� பாரா�ட��
ைம�� ���� �பா� என�� வா��பாக அைம�த�.

ஒ�நா� கம�ட� "த��... நா� பட� தயா��கலா�� இ��ேக�.
கா��� ேவ��'' எ�ேற�.

"ெம�ரா� ேபான�� ேப��கலா�ேண'' எ�றா�.

இர� பகலாக ���� நட�� 25 நா�க�� பட����ைப
������டா� ெசா�ண�.

மைன�, ��ைளகைள பா���� ஆவ�� ���� ���த அ�ேற
�ள��ேன�.

"மய���றா� ஒ� மா�'�� மய�க ைவ�த ம���!



21. கம��� த�த அ�வா��!

�வ�மா�, கம�, ���யா ம��� ெஜ���ரா ந����, ேக.ெசா�ண�
இய��ய 'த�க��ேல ைவர�' பட����� ைம��� �ைறவைட�த�.
ந�க��, �யாபா��மான என� ெப�க�� ந�ப� 'வாழ�கா ம��'
பழ�ய�ப��� ேபா�ெச�� "ைம��ல���� �ள�� ெப�க��
வ�ேற�. அ�ேக���� ைந�� ெம�ரா� ேபாக��. ஒ� �ெர��
��ெக� ேபா�� ைவ'' என� ெசா����� ப� ஏ�ேன�.
என�� ��ெக� எ��த பழ�ய�ப�, உ�ல��� ேஹா�ட��
த�����த ைடர�ட� எ�.�. ��� ராமைன� பா��� சா�� ேக�க
ேபா����றா�.

அ�ேக ேப��ெகா�������� �ள��ைக�� "கைலஞான�
ஐயாேவாட ��ெக� எ���ட இ���. நா� அவைர� பா����
���க��'' என பழ�ய�ப� ெசா�ல...

"கைலஞான� வ�றாரா? ���தாவ� எ���ர�லதான ேபாவா�.
அ��� இ��� ேநர� இ��ேக. ���யமான ேவைலயா நா�
அவைர வர� ெசா�ேன�� அைழ���� வா�க.''

எ�.�. ���ராம� ெசா��ய��ப... ெப�க�� ர�� �ைலய���
நா� இற��ய�� ��ெக�ைட எ��ட� ெகா������ �பர�
ெசா�னா� பழ�ய�ப�.

�ேடஷ��� ப�க��ேலேய ேஹா�ட� இ��ததா� பழ�ய�ப�ட�
அ�ேக ேபாேன�.



���ராம�-�ஜாதா ந��க 'மய���றா� ஒ� மா�' பட��� கைத
�வாத���காக எ�.�. ���ராம�, ப�� அ�ணாசல�,



���ராம�� உத�யாள�க� ெர�கராஜ�, ��� உ���டவ�க�
வ����ப� ெத��த�. எ�.�.���ராம� எ�ேபா�� ம�
அ��தமா�டா�.  ப�� சா���வா�. நா� ேபானேபா�
சா�����ெகா����தா�. அ��ெட�� ஒ�வ� ஒ� ட�ள�� ம�
ஊ�� என��� ெகா��தா�.

"அெத�லா� ேவணா�. நா� ஒ� மாச� க��� ெபா�டா��
��ைளகைள பா��க� ேபாற ���ல இ��ேக�'' எ�ேற�.

'ைல�டா சா����க'' என ேக���ெகா�டதா� ெகா�ச� ெகா�சமாக
உ��� த�ளைர எ� அ��� ைவ����ேத�.

"ஒ� ரா�-ெச���ெம�� கைதைய ைகல எ����ேடா�.
இைடேவைள�� ேமல ��கைள, ேகர�ட�கைள எ�ப� ��
ப�ற�� ெத�யாம ���ேறா�'' என� ெசா�னா� ப��.
நா� �� கைதைய�� ேக�ேட�.

"நா� ெப�ைம��� ெசா�ல��ைல. 'கைதகைள ப�� ���வ��
ம�ன�' என அ�ேபாேத என�� ஒ� ேப�. ெச�ைன பாைஷ�ல
ெசா�வதானா�  'கைத�� கலா� ��ற�' எ�பா�க�)

�வார�யமாக கைத �வாத� ெச��ெகா����க... அ�த
அ��ெட�� என��� ெத�யாமேலேய சர�ைக எ� த�ள��
ஊ��யப� இ��க... 'எ�னடா இ�... �ைறயேவ மா�ேட���' என
நா�� எ��� எ��� ���தப�ேய, ெப�கா� �ைர�பட� ஒ���
வ��ற '�ளா�ெம��' ேகர�டைர உதாரண� கா��... "அ�ப� ஒ�
ேகர�டைர இ�த� கைத�� வ�சா... ஆ�ேடாேம��கா கைத ��
ஆ��'' என� ெசா�� கைத�� 'லா�'ைக உைட�ேத�.

எ�ேலா���� ம����.

"ைந� த���க'' என� ெசா�னா�க�.

"நா� ��ட� பா�க� ேபாக��'' என� ெசா����� எ��ேத�.
ேபாைத அ�கமா� த��� த�மா�ய எ�ைன எ�ப�ேயா ர��� ஏ��
உ�கார ைவ����� பழ�ய�ப� �ள����டா�.
�ெர�� �ள��ய�. "அடடா... ெம�ரா� ேபாற ர��ல
உ�கா�����ேகாமா? இ�ல... வடநா� ேபாற ர�லா?' என ���



ச�ேதக�. எ�ேர இ��பவ�ட� ேக�க�� தய�க�. "ம� நா�ேம' என
ேயா��தப�ேய அச����ேட�.

��� ���� வ�தேபா� ஒ� ர�� �ைலய�. "ேஜாலா�ேப�ைட' என
த��� எ�����த�.

"ந�லதா�ேபா��. நாம ச�யான �ெர��லதா� ஏ����ேகா�' என
��ம� வ�த�.

என� கைத�� ெவ�யான 'த�க��ேல ைவர�' பட�
ெவ���படமான�. கம� ஏ�கனேவ இ�த� பட��� பட������
ெசா�����தப� கா��� வா�க கமைல ச���க ��வான�. 
அத�ப� நா�� எ� உ�� ந�ப� �.எ�.ெவ�க�ராம�� கமைல
அவர� ���� ச���ேதா�.  கம��� 20 ஆ�ர� �பா� ச�பள�
ேப� 501 �பா��கான அ�வா�� ெச� ெகா��ேதா�. அ�த ெச�
பா� ஆ���ட�.
கா�����காக பல நா� அைல�ேதா�. "இ�த மாத�... அ��த
மாத�...' என கால� கட��னா� கம�� ேமேனஜ� ேசஷா��.

ஆ�மாத�க� ஆன �ைல�� "கைலஞான� சா�... இ�ேபா கம�
சாேராட ச�பள� ஒ� ல�ச �பாயா உய��� ேபா��'' எ�றா�
ேசஷா��. (இ�ைறய ம���� கண���டா� ஒ� ேகா� �பா���
சம�.)

எ�க��� அ����யாக இ��த�.

"நா�க கம���ட ேப���ேறா�'' என வ����ேடா�. கம� ேம��
ேம�� வள��� ெப�ய �ேராவா� உ�ச� ெதா�டா�. நா�க� அவ��
கா���ைடேயா, அவைரேயா எ��� ���க ��யாதப� இ��த
இட��ேலேய இ�����ேடா�. கம�� வள��� �ர�����ய�.

(நா� இ�த இட��� கம�டனான என� அ�பவ�கைள ��வ�மாக�
ெசா�����ேற�.)

வ�ட�க� உ��ேடா�ன. ெப�ய �டாரான கம�� ஓ�� பட�க�
ச�யாக� ேபாகாத �ைல�� "கரகா�ட�கார�' எ�� ெப�� ெவ���
பட�ைத த�த க�ைகஅமரைன தன� பட���� ைடர�டரா��னா�
கம�. பட��� தயா���� கம�தா�.



ஜ���க�� காைள ��ன��� ஆன �ரா�ய� கைதைய எ��ய
க�ைக அமர�, "இ�த� கைத�� ��கஷ��� கைலஞான��,
கைலம��� வ�தா� ந�றாக இ����'' என ெசா�ல... கம��
"ட�� ஓ.ேக.' ெசா����டா�.

அைழ��� ேப�� நா��, கைலம��� கம�� ஆ�ஸு���
ெச�ேறா�. அ�ேக ��ரமாக கைத �வாத� நட��ெகா����த�.
என���, கைலம���� தலா ஐயா�ர� �பா��� ெச� ெகா��தா�
கம�.

கைத �வாத����ைடேய எ��ட� உ�ள கைதகைள ���கமாக�
ெசா�வ� என� வழ�க�. அ�ப��தா�... "என� க�க�தா கா�
அ�பவமான "கா�வா� கைத'ைய கம�ட� ெசா�ேன�.  அ���
"எ�க ஊ� ஏ�ைடயா' எ��ற கைதைய�� ெசா�ேன�.

"ெர�� கைதகைள�ேம நா� எ���ேற�.  ஆனா... ெர��, ��
வ�ஷ� க���தா� எ��க ����'' எ�றா� கம�.
"உ�க ெசௗக�ய� ேபால ெச���கலா� த��'' என நா� ெசா�ேன�.

கம�-க�ைகஅமர� பட���கான கைத �வாத� ���த�. பட����
"அ��ரபா��ய�' எ��ற தைல�ைப�� ெசா�ேன�. கம� உ�பட
எ�ேலா���� ������ட�. பட����� �வ�க ���த ேநர���
�ல பல காரண�களா� அ�த� பட� ைக�ட�ப�ட�.

உடன�யாக ேவ� பட� ெதாட�க ேவ�����த கம�, ஒ�
கைதைய� தாேன தயா� ெச��, தாேன இய��� தயா��க
��ட��டா�. எ�லா ஏ�பா�கைள�� ெச��ெகா�� ந�ச��ர�க�,
�ைண ந�க�க� என �மா� 200 ேப�க�ட� கம� தன� ெசா�த
ஊரான பரம��� ப�க� த����டா�.

�த�நா� ���� ���த�. ��தைனவய�ப�டவராக கம�
��காம� ������க... அ�த� சமய� கமைல ைவ�� பட�
தயா��க ���� அ�ேக கமைல ச���தா� ச��� ��க�.

"எ�ன கம�, ஒ� மா��யா இ����க?'' என ச��� ேக�க...

"இ���� ���� ���ச�. ஆனா�� என�� ���� வரைல.
கைத ச�யா இ�ைல. அதா� ேயாசைனயா இ���'' என கம�
ெசா�����... "ச��� சா�, கைலஞான� எ���ட ெர��



கைதகேளாட "ைல�' ெசா�னா�. அ�ல ஒ�� என��� �������.
அைத வ�� ப�ணலாமா? அ�த ைல� ெசா�ேற� ேக����களா?''

"ெசா���க.''

"ஒ� �ராம��� இ� ெப�ய ���க�. ேகா��� �த� ம�யாைத
எ�� ப�வ�ட� யா���? எ�ப�� இ�வ���� இைடேய ேபா��.
��� �ைட�காததா� ேகா�ைல �� ஆ��ெகா� ��ைட�
ேபா�����றா�க�. ��� �ைட���வைர ேகா�ைல �ற�க��டா�
என பர�பர� சவா����றா�க�. இ�தா� கைலஞான� அ�ண�
ெசா�ன ைல�'' என கம� ெசா�ல...

"இைத வ�� தாராளமா ெச�யலா�'' என ச��� ��க��
ஆ�வமா��ட... இ�வ�� ��ய ��ய கல�� ேப�ய�� ��
�ைர�கைதைய�� கம� அழகாக எ����டா�.
ம�நா� பட����� ேஜாராக ெதாட��ய�.

அ�தா� 'ேதவ� மக�' �ைர�பட�. இ�த� சமய�... ச�த��ப� �ல
ச�கட�கைள உ�டா��ய�.



22. ஏமா�றிய கம�!

"ேதவ� மக�' பட����� ெதாட��� நட�� ெகா����த�.
அ�ேபா� நா� பா�யரா�� பா��னராக ேச��� 'அ�மா வ�தா��'
பட�ைத எ��� ���ப��� ேவைலக�� இ��ேதா�. இத�காக
நா� பா�யரா� ஆ��ேலேய இ��ேத�. அ�த ஆ���� கம� ேபா�
ப��னா�.
"அ�ேண... எ� பட��� உ�க��� ���யமான ேவஷ� இ���.
உடேன �ள�� வர ���மா?'' என ேக�டா�.

"த��... உ�க பட��ல ��க என�� ேவஷ� த�ற� அள�லா
ம����  த��. 'அ�மா வ�தா��' ��� ேவைலக� இ���''
எ�ேற� நா�.

"�த�ல அைத� ெச��க�ேண. நா� ேவற ஆைள�
ேபா����ேற�'' எ�றா�.

("ேதவ� மக�' பட��� காகா ராதா���ண� ஏ����த
ேவஷ���காக�தா� கம� எ�ைன அைழ�தா� எ�பைத ��பா�
காகா ராதா���ண� எ��ட� ெசா�னா�.)

ஒ�நா�...

எ��ைடய '��த�க ச�கரவ���' பட��� எ�னா� ந�கராக
அ��க�ப��த�ப�ட நாகராஜ ேசாழ� எ�ைன ச���தா�.
"அ�ேண... 'ேதவ� மக�' பட��ல ஒ� ந�ல ேகர�ட� ப����
வ�ேத�'' எ�றா�.

"அ�ப� எ�ன ேகர�ட�?'' என ேக�ேட�.

ேட�� ��� ைவ�ப� உ���ட �ல ��கைள�� ெசா�னா�.

"கம���ட நாம ெசா�ன கைத மா�� இ��ேக? இ����தா� கம�
ேதவ� மக�� ந��க� ����டாரா?" என என��� ஒ� ச�ேதக�.

இ��தா�� '�� �பர�� ெத�யாம� அவசர�  பட��டா�'  என
அைம�யாேன�.



�லநா�க� க��� கம� அ�வலக���� ேபா� ேபா�� ேமேனஜ�
�.எ�.எ�.�ட� ேப�ேன�.  ேநர�யாக� ேக���ட��டா�
எ�பதா� பா�ஸாக ��� வைள�� ேப�ைச ஆர���ேத�.

"அ��ரபா��ய� பட���� �ேடா� ��கஷ�� கல����ட��காக
ஒ� ெச� ������ த��. அ� எ�ன ேத�� ெசா�ல ���மா?''
என ேக�ேட�.

ேத������ ெச� ேட� ெசா�னவ�... "கைலஞான� சா�, ஒ� ெச��
உ�க��ட ெசா�ல மற���ேட�'' எ�றா�.

"எ�ன?''
"உ�க த�� கம�, ��க ெசா�ன கைத�� இ��� 'ேதவ� மக�'
பட���காக ெர��, �� ��கைள எ����ெகா�டா�. உ�க��ட
ெசா�ல� ெசா�னா�. நா� மற���ேட�'' எ�றா�.

"ச��க'' என� ெசா�� ேபாைன ைவ����ேட�.

'ேதவ� மக�' பட�ைத� பா��காம� எ�த ������ வர��டா�.
அவசர�ப�� அநாக�கமாக நட���ட��டா� என உ��யாக
இ��ேத�.

'ேதவ� மக�' ���. �த�நா� �த� ேஷாேவ பா��ேத�. கம�ட�
ேப�வத�காக ேபா� ேபா�ேட�.

�வா� ஃ����� 'கைலஞ�' பட������காக கம� ைம��
ேபா���டதாக� ெசா�னா�க�.

ெச�ைன�� கம� வ�த�ற� ச���கலா�... என இ�����ேட�.





'ேதவ� மக�' �க�ெப�� ெவ���ட� ஓ� ���� த�வா� ஆன
�ைல��... அதாவ� இ� மாத�க���� �ற� கம� ெச�ைன
������டதாக ெச�� �ைட�த�.

கம�ட� ேபச ���� பல�ைற அ�வலக����� ேபா� ெச�ேத�.
ஆனா� ��ய��ைல. ஒ�நா� ேபா�ேபா�� உர�த �ர��
ேப�ேன�.

"கம� த����ட ேபாைன ���க. ���கேல�னா... நா� இ�பேவ
ஆ���� வ�ேவ�'' என� ெசா�ன�� உடேன ைல�� வ�தா� கம�.

"அ�ேண... வண�க�ேண. ெகா�ச� ��யா இ����ேட�.
எ�ன�ேண?''
"த��... 'ேதவ� மக�' பா��ேத�. கைதேயாட ஆர�ப�
எ��ைடயதா இ��தா�� அ��� ��க எ��ன ���� �ேள
அ��த� த��. உ�கைள� த�ர ேவற யாரா�� இ�ப� எ�த
��யா� த��.''

"ேத��� அ�ேண... நாைள�� காைலல �.எ�.எ�.ைஸ உ�க
����� அ���ேற�.''

கம� ெசா�ன� ேபாலேவ �.எ�.எ�. எ� ����� வ�தா�. ெச�
ஒ�ைற த�தா�. உைழ���ேக�றதாக அ�த ஊ�ய� இ��க��ைல.

"நா� நாைள�� த��ய பா��� ேப���ேற�. ெச�ைக ��க ���ப
எ������ ேபா���க'' என� ெசா����ேட�.

ம�நா� காைல காகா ராதா���ண� என�� ேபா� ெச��,
"கைலஞான�... ����ல கம��� ஆ��ெட�� ஆ�����பா''
எ�றா�.

என�� வ��த� உ�டான�.
"கைலஞ�' பட���காக ெச�ைன அ�ணா ேம�பால���� �ேழ
கம� ��ைர�� வ�� கா��ைய� படமா���ெகா����தா�க�
அ�காைல��� ��பாக. பால��� �� �வ� �� ��ைர
ேமா�ய�� கம� �ேழ ������டா�. இ�� �����த��� கைட�
தைச�ப���� இர�டாக ெவ��� ஏ�ப����ட�. ���ைச�காக
ம���வமைன�� ேச��க�ப�டா� கம�.



இ�த� ���ைல�� அவைர� ேபா�� பா��தா� 'கைத �ஷயமாக
இ���ேமா?' என கம� �ைன�� வ���னா�? 'அ�ப� ஒ�
ேவதைன�� நா� காரணமாக��டா�' என இ�����ேட�. கம�
நல� ெபற எ� இ�ட ெத�வ� ��க�ட� ேவ���ெகா�ேட�.

உய� ���ைச�காக ��ைப ெச����டா� கம�.

�ல வார�க���� ��...

ைடர�ட� ர�கராஜ� தயா���வ�த 'மகராச�' பட��� கம� �ற��
ேவடேம�� ந���வ�தா�. இ��� ஒ�நா� கம� ந����ெகா��தா�
பட� ெவ�யா���� எ�ற �ழ��...  அைத ����� தர கம�
ேமாக� ���ேயா வ����பதாக என��� தகவ�  �ைட�த�. நா�
அ�� ேபாேன�. எ�ைன� பா��த��  'வா�க�ேண' என எ���
����டா� கம�.
அைர பா�யாக ெம�����த கமைல� பா��த�� என��
அ����யாக இ��த�.

"எ�ன த��... இ�ப� ெம������க?''

"அ�ப�ட காய� இ��� ��சா ஆறல�ேண. ெதாட���
���ெம��ல இ��ேக�'' எ�றப�ேய தா� உ�கா�����த ேசைர
கா���தா�. அ�� ெப�ய ஓ�ைட  இ��த�.

"எ�ன த�� இ�?''

"ேச�ல உ�கா��ேபா� மற��ேபா� சா��� உ�கா��தா
����த��ல உரா��, �� ஆறா�. அதனாலதா� இ�த ஓ�ைட
ேச�.''

கம� ெசா�ன�� எ� மன� ெரா�பேவ ேவதைன�ப�ட�. "த��
உ�கைள நல� �சா��க ம���தா� வ�ேத�. �த�ல உ�க உட�ைப
பா����க�க'' என� ெசா����� வ�ேத�.
அ��த ஓ�� நா�� ச��� ��க� எ� ����� வ�தா�.

"அ�ேப... கம� உ�கைள அைழ���� வர�ெசா�னா�'' எ�றா�.
ச��� கா�� அவ��, எ� கா�� நா�� கம� ஆ�� ேபாேனா�.

கம�, ேமேனஜ� �.எ�.எ�. ம��� ஊ�ய�க� எ�ைன எ��பா���
�����தா�க�.



என�� �� ச��� �ைழ�தா�. அவ� ைடர�� ப��னா�.

"�.எ�.எ�. அ�த ப�டைல எ����� வா�க.''

ெகா�� வ�தா�.

"அைத கம� த���ட� ெகா��க.''
ெகா��தா�.

"கம� த��... அ�ண���ட ப�டைல� ���� ஆ��வாத�
வா���க.''

கம� எ��ட� ெகா��க, நா�� வா���ெகா�� கமைல
ஆ��வ��ேத�. (ஆர�ப�����ேத இ��வைர கமைல
ஆ��வ���றவ�தாேன நா�.)

'ப�ட�� எ�ன இ���ற�?' என நாக�க� க�� நா�� 
ேக�க��ைல. அவ�க�� ெசா�ல��ைல.

�ைடெப�� �� வ�� ேச��ேத�. ப�டைல� ���ேத�. என��
அ����யாக�தா� இ��த�.

�ல மாத�க��� �� கம� அ�வலக ேமேனஜ� �.எ�.எ�. எ�
����� வ�� ெகா��த, �றைம�கான ஊ�யமாக இ�ைல... என நா�
���� அ���ய அ�த காேசாைல��  ெதாைகேய இ�ேபா�
பணமாக இ��த�.
என���, கம���� இைடேய இைட�தர�க� �ைளயா���டா�க�
எ�றா�� கம� �� ந���ைகேயா�தா� கா�����ேற�.

���� 1976 காலக�ட���ேக வ��ேற�.

சா�ேடா எ�.எ�.ஏ. ��ன�பா ேதவ�ட���� என�� அைழ��.



23. ேதவ� �ைட�!

சா�ேடா எ�.எ�.ஏ. ��ன�பா ேதவ�� 'ேதவ� ஃ����' கைத
இலாகாைவ� ேச��த �வ� எ�ைன ச����, ேதவ� அைழ�� வர�
ெசா�னதாக� ெசா�னா�. அவ�ட� ெச�ேற�.
ேதவைர� பா��த�� ����ேட�.

"காத� ப���� பா�, ெவ���ெப�, �ற�� மக�, வாயா�
இெத�லா� உ�ேனாட கைதயா?''

"ஆமா�க�ேண...''

"ஆ�ச�யமா இ���. கைத எ��ற ஒ�ெவா��த�� த�க�����
ஒ� பா� வ������ அேத ேப�ட�ல எ��வா�க. �ேயா கைத���
கைத ���யாச� கா���ேய�பா. இெத�லா� � யா���ட
க�����ட?''

"��ன வய�ல��� ��மா பா��த அ�பவ�, ெசா�த அ�பவ�,
பா��த�, ேக�ட�... இைத வ�� நாேன கைத ெசா�ல�
பழ����ேட�.''

"கைத ெசா�� எ�லாைர�� அச��வா�
ேக.எ�.ேகாபால���ண�.  ஆனா � ேகாபால ���ணைனேய கைத
ெசா�� அச��றதா ���� ���ட�� ெசா�னா�க�பா. அதனாலதா�
உ�ைன ���வர� ெசா�ேன�.''
"ச��க�ேண.''

"ஏ�பா...  � எ�த ஊர�பா?''

"ம�ர மாவ�ட� எ�மைல �ராம�ேண...''

"அட � எ�ன சா��கார�டா?''

"ேதவ�''

உடேன அ�ேக இ��த எ��� ப��க��� (��பா) '��' என
ச�தமாக ெவ��ைல எ��ைல� ���ய ேதவ� த� சேகாதரைன�
பா���...



"ஏேல மா�ய�பா...''

"அ�ணா...?''

"ஏ�, இவ� ந�ம சா��கார�டா.''

"அ�ப�யா��ணா'' என மா�ய�ப� ெசா�ல...
எ� ப�க� ����ய ேதவ� "ஏ��பா � ந�ம க�ெப�ல ஒ��
ப��யா?'' என ேக�டா�.

"ச��க�ேண...''

"ஒ� கைத�� பண� எ�ன�பா வா��ற? ேகாபால���ண���ட
எ�வள� வா��ற?''

"�ற�� மக��� 7,500 �பா. அவேராட ம�த பட�க�ல நா�
�ைர�கைத ஒ��ைழ�� ெச�ேச�. ஒ� பட���� 2,500 �பா
���தா�ேண.''

(நா� ெசா�ன�� தன� கைத இலாகா�னைர ஒ� பா�ைவ பா��தா�.
நா� வா��யைத �ட அவ�க��� அ�க� த��ெகா����தா�
ேதவ�.)

"அ�வள�தானா?''
"ஆமா�ேண!''

"ச�ய�பா. ச�பா��ச�ல �ல� �ல� வா������யா?''

"மாச� கைட�யானா மா�வா���ட ப�ட பா��ர�த அட�
வ���தா�ேண ���ப� நட��ேற�.''



"அட�பா�! இ�தைன கைத எ���� மாச� கைட��ல
�ர��ைனயா? ச�... ஒ��  ெச�'' எ�ற ேதவ� த� த��ைய�
பா��� "மா�ய�பா... ப�தா�ர� ேக� ெகா�� வ�� கைலஞான�
ைகல ��'' எ�றா�.

பண� எ� ைக�� வ�த�.

"இ� அ�வா��தா�. � �த�ல ஒ�க ஊ���� ேபா. �ல� 
வா��� ேபா���� வா'' என� ெசா�� ஆ��வ��தா�.

ஊ��� ப� ஏ�ேன�.
ேதவ� எ�ேபா�� சா��பாச� கா���றவ��ைல. ���சா�களாக
இ��தா� ம��ேம  அவ�ட� ப���ய ����. �றைம
இ�லாதவ�கைள ெசா�த சா��கார�களாக இ��தா�� ேவைல��
ைவ���ெகா�ள மா�டா�.



த� ��வன��� ப���ய வ�� ந�க�,  ந�ைக, கதா��ய�
உ���ட ந�ச��ர�க�� �றைம ����� ேபா���டா� �த�
ேவைலயாக அவ�க��� �ேடா, �லேமா வா���ெகா�ள உத�வா�.
இைதெய�லா� அைசேபா�டப�ேய... ஊ�� இற��ேன�.
எ�மைலைய ஒ��ேய ஒ� ஏ�க� �ல�ைத ஏழா�ர� �பா���
வா��� ேபா����� ெச�ைன ����ேன�. ேதவ� ஃ���� கைத
இலாகா�� ேச��ேத�.

"அ�பா கைலஞான�, இ�ைனேல��� உன�� எ�ன ேவைல
ெத��மா?'' என� ேக�டா� ேதவ�.

"ெசா���க�ேண...''

"� �ன� ஒ� கைத ெர�ப�� எ���ட ெசா�ல��.''
என��� ப�� எ�ற�. "பல மாச� ேயா����தா� ஒ� கைத
எ��ேவா�. இவ� �ன�� ஒ� கைத ேக��றாேர? இவ���ட
அ�வா�� வா��ன� த�ேபா?" என என��� ேயாசைன. ஆனா��
ெக�� �ட��டாேத... �ன�� ஒ� கைத ெசா�வதாக ச�ம��ேத�.

�ன�� இர� ஒ�ம� வைர ���� உ�கா��� கைத ெர�ப��,
காைல�� ஆ�� ேபா� ேதவ�ட� கைதைய� ெசா�ேவ�. கைதைய
எ�ைமயாக, அேத சமய� ���கமாக அ�� ��ஷ��� ெசா�ல
ேவ���.

கைத ���கா��டா� '��' என எ��� ப��க��� ���வா�. ந�ல
கைதயாக இ��தா� ேத�� ெச�� ��வா�.  �லசமய� ேமாசமான
கைத�� �ட ந�ல ��க� இ��தா� அைத எ����ெகா�வா�. 

�ன�� கைத தயா� ெச�வ� என�� ந�ல ப���யாக இ��த�.
அவரா� �ராக��க�ப�ட என� கைதக� ��கால ரசைன�� ச�யாக
இ��ததா� அைத நா� பய�ப����ெகா�ேட�.

ஒ� கைத பட������ இ����. இ�ெனா� கைத �வாத�
ெச�ய�ப��. ��றாவதாக ��ய கைதைய ேத��
ெச��ெகா����பா�. இ�தா� ேதவ� �ைட�.

ஒ�நா� ேதவ�ட� நா�, �யவ� உ���ட கைத இலாகா�ன� கைத
�வாத���� தயாரான ேநர��� �ெராட���� அ��ெட��
��ைபயா, ெச�க�ப��� நட�த ���� ெசல�கைள எ��



ேதவ�ட� ெகா��தா�. அ�� ைடர�ட� எ�.ஏ.���க���� '�ெபஷ�
சா�பா�.. ��� �பா� 50 கா�' என எ�����தா� ��ைபயா.

"3.50-�� �ெபஷ� சா�பா��னா ந�லா இ���ேம? நா��ட
சா��டலாேம? அ� எ�த ேஹா�ட��பா?'' என ேதவ� ேக�டா�.

உ��� ேஹா�ட� எ�ற�� ெச�க�ப�� ேபா�� ஆ�ஸு�� ேபா�
ேபா�� அ�த ேஹா�ட� ��வா�ைய ைல��� வரைவ��� ேப�னா�
ேதவ�.

"ஐயா... எ�க ேஹா�ட�ல �ப� ம���தா�'' என� ெசா���ட...
"அ� �உ��� ேஹா�ட�ேண'' எ�றா� ��ைபயா.

���� ெச�க�ப�� ேபா�� ஆ�ஸு�� ேபா�. ��� ேநர���
ைல�� வ�த ஆ�, "நா� �உ��� �தலா� ேப�ேற�" என�
ெசா�ல... "ேஹா�ட� �தலா�யா?'' என ேதவ� ேக�ட�தா�
தாமத�... ���ெகா����த ��ைபயா ��ெரன ேதவ�� கா��
���� "அ�ேண! 50 ைபசா அ�கமா ���ல எ���ேட�ேண.
எ�ைனய ம������க'' என கதற...

ெட�ஷ�� ேதவ��� உட�ெப�லா� ஆ��ற�.

"மா�ய�பா... இவைன இ�பேவ ேவைலைய ���� ���.
இ�ேல�னா... எ�ைனய ேவைலைய ���� ���'' என யாைனைய�
ேபால ���னா� ேதவ�.

உடன�யாக ��ைபயாைவ ேவைல����� �ர��னா�க�.

நா�கெள�லா� "ஐ�ப� ைபசா��� இ���� ஆேவசமா?'' என
அ������ உைற��ேபாேனா�.
அேத ��ைபயா இர�� மாத� க��� க�யாண�  ப���ைக�ட�
ேதவைர� பா��க வ�தா�.

"�ேய �����பய... உன�� எவ� ெபா�� த�றா�?''

"அ�ேண, எ� த�க���� க�யாண�ேண...'' என ��ைபயா
ெசா�ன�� ெம�� ஆனா� ேதவ�. இர�க� ம��� �ய��
ஏ�ப��ேபா� ைகயா� ��ைக� ���� வாைய� ெபா�� ����பா�
ேதவ�. இ�ேபா�� அ�ப�ேய ெச�தா�.



"ெப�தவ�க இற���டா�க. த�க��ய கைரேய���டா எ� கடைம
������. த�க�� க�யாண����� தா� படாதபா� ப�ேற�.
ஐயா�ர� �பா ஆ�� க�யாண�  ெசல�. இ�த ேநா��ல 101 �பா
எ�����க�னா... இைத� கா��ேய வ�� ப����ேவ�'' என
��ைபயா ெசா�ல...

"மா�ய�பா... ஐயா�ர� ேக� அவ� ைகல ��'' எ�றா�.  பண�
��ைபயா ைக�� வ�த�.

"ேவற யா�� உத� ெச�சா வா���க. க�யாண�ைத ந�லப�யா
நட��. நா� க���பா வ�ேற�'' என  ேதவ� ெசா�ல... உத� ெப�ற
��ைபயா ம������ அ�தப� ேபானா�.

ேதவ�� வல�ப�க� நா��, இட�ப�க� �யவ��
உ�கா�����ேதா�. நா� ேதவைரேய பா���� ெகா����ேத�. 
இைத ஓர�க�ணா� கவ��த ேதவ�, "ேட�... கைலஞான�,  ஏ� �
எ�னயேவ பா��ற? 50 ைபசா��காக அவைன ேவைலைய ����
���, இ�ேபா ஐயா�ர�த ���� த�றாேன ேதவ�?� பா���யா?
அ� �யாபார�, இ�  த�ம�. �யாபார��ல நா� க���பா
இ��தா�தா� த�ம�த தாராளமா ெச�ய ����'' எ�றா�.
ேதவ�� �யாய� அ�ப��க�றதாக இ��த�.

�ரபல கதாநாய��� ேதவ� த�த அ���� ைவ��ய�!



24. ப�-பா��!

"ப�மா�ைட ெத�வமா வண��ற பழ�க� ந�ம ம�க��� இ���.
அதனால ப�மா�ட வ�� ஒ� கைத ெர�ப���கடா'' எ�றா� ேதவ�.

இ���� ேதவ� தயா��த 'ஆ�� ேமரா சா��' (யாைன என�
ந�ப�) பட�ைத ���தாரணமாக ைவ��� ெகா�ள� ெசா�னா�.

ஒ� �ல��. ஒ� �ேரா. ஒ� �ேரா��. அ�த �ல�ைக ஒ�வ���
ெரா�ப� �����. இ�ெனா� வ���� ���கா�. இ�த அ��பைட
க�டைம�ைப ைவ�� பல பட�கைள ேதவ� தயா������றா�. அ�த
பா��� மைன� �ர�ளா��� ப�ைவ ெரா�ப� �����. கணவ�
�கா����� ப�ைவ� ���கா�. இத� �ைள� எ�ன? எ��ற
�ராவ�� �ைறய ��கைள� ���� 'ேகாமாதா எ� �லமாதா'
கைதைய தயா� ெச�ேதா�. அ��பைட� கைத ஒேர மா��
இ��தா�� கா��க�� ��ைமைய� ேச��பா� ேதவ�.

"இ�த� பட�ேதாட �ைளமா�� இ���� பட� மா�� இ��க��''
எ�றா� ேதவ�.

'ப�மா�ைட வ������ எ�ன�யா �ைளமா�� ப�ற�?'� நா�க�
�ல���ெகா����ேதா�.

பா� பட����� நட�த �ைல��... "ஓ��ல ேபா� �ைளமா��
எ����� ம�தைத அ��ற� எ����கலா�'' எ�றா� ேதவ�.
ஒ��ெமா�த ����மாக �மா� 150 ேப� ஓ�� ேபா� ேச��ேதா�.
300 ஏ�க� பர�பள��ள ��ெவ�. அ�� உயரமான ஒ� ேம�. அத�
உ���� ேகமராைவ ைவ�க� ெசா�னா� ேதவ�.  "��க�லா� எ�
�டேவ ����க�கடா. ேவற ப�க� ����க�னா �ப��
ஏ�படலா�'' என ேதவ� ெசா�ல... ���ட� நா�, �யவ�, மா.ரா
ஆ�ேயா� ேதவ�ட� ���ேறா�.

�ர��� எ�ேகேயா ேவ��� ச�த� ேக�ட�. அ��த �ல
��ட�க�� �மா� ஆ�ர� மா�க� ��� �ள��யப�
ப�ள������ ேம��� தைல ���� பா��க... அ� க�ெகா�ளா�



கா��யாக இ��த�. அேத சமய� பய�. இ�வள� மா�� ேச���
���சா எ�னா��?

ஆனா� ேகமரா இ���� இட� வ�த�� அ�த மா�க� �ல� �ல�
ஓ�ய�. ெதாட��� அ�த மா��� ��ட� ��ல�கைள �ர���
கா�� எ��க�ப�ட�.

"எ�ன�ேண... இ�வள� ��� எ�������க?'' என நா�க�
ேக�ேடா�.

"பட� பா���ற ஆ�ய�� ச�ேதாஷ�பட ேவணாமா?'' என �����
ேக�டா� ேதவ�.
எ�க���� ெத�யாமேலேய ஓ�� அர� பா�ப�ைண
மா�கைள பய�ப����ெகா�ள அ�ம� வா��ய �ட�...
ெவ�ேபா�� மா�கைள �ரள ைவ��          ப�ள������
ேம���� ஏ��ய�� ����  ���த �ற�தா� எ�க����
ெத��த�.

பட����� ���த �ைல�� �ர�ளாைவ ைவ�� 'ேப�� ஒ��'
என�ப�� 'ேம��� ஷா�' எ��கேவ�� வ�த�.



இதனா�, ேதவ� ஃ���� �ெராட�� ேமேனஜ� கேணச� பல�ைற
�ர�ளா��� ேபா� ேபா��� �ர�ளா ச�யான ப�� தர��ைல.
காரண� இ�த சமய� ேக.பாலச�த��  ' அர�ேக�ற�' பட�
ெவ�யா� �ர�ளாைவ பரபர�பான கதாநாய�யா����ட�. (த�
���ப�ைத� கா�பா�ற பா�ய� ெதா�லா�யாக மா�� �ராமண�
ெப��� கைத அர�ேக�ற�.)

"எ�ன�பா ெசா��� �ர�ளா? ������ ேபா� ேக�� வா'' என
ேதவ� அ��� ைவ�க... கேணச��  ேபா��� வ�தா�.

"நா� இ�ேபா ெரா�ப ��யான ந�ைக. ேந�ல வ�� ேபசலா�ல.
ேபா�லேய ேப���������கேள� அ�த�மா ெசா�றா�க'' என
கேணச� ெசா�ல... உடேன �ர�ளா��� ேபா� ேபா�டா� ேதவ�.



"ேபா� வ����ற� எ��� ெத��மா�மா? எ�லா �ஷய�����
ேந�ல அைலய ேவணா��தா� ேபா� வச�ைய பய�ப�����ேறா�.
இ�த� பட� ��கா�வா� எ����ேட�. இ��தா�� இைத� ����
ேபா���� நா� ேபா� ப��னா ம���ற யாைரயாவ� வ��� பட�
எ�����ேற�'' என ெசா�� ேபாைன ைவ����டா� ேதவ�.

"அர�ேக�ற�' ெவ�� �ழா ேகாைவ�� �ரமா�டமாக ஏ�பா�
ெச�ய�ப�ட�. �ழாைவ ஏ�பா� ெச�த ��ேயாக�த�க� �ற��
����னராக ேதவைர�� அைழ�தன�. �ழா ேமைட�� �ர�ளா���
பல�த வரேவ��.  'அர�ேக�ற�' பட��� வாைய உ�பலாக ைவ��
கா�ைற ெவ���� ஒ� ���� ���பா� �ர�ளா. இ�� ர�க�க�
�ற��� ேபானா�க�.  அ�த ேமன�ஸ�ைத �ர�ளா ேமைட���
ெச�ய... ர�க�க�ட� ெப�� ஆரவார� ஏ�ப�ட�. ேதவைர ேபச
அைழ�தேபா� படாெரன அவ�� கா�� ���தா� �ர�ளா.

"இ�ேம அ�ப�ெய�லா� ேபசமா�ேட�."

"� ம����ல... யாரா இ��தா�� தயா��பாள�கைள ம��க��மா.
அதனாலதா� நா� அ�ப� ஒ� ��ெவ��ேத�. � எ�ேனாட
ஆ���� வ�� எ���ட ம���� ேக����கலா�. அ�ேவ
ேபா�மான�. ஆனா இ�வள� ம�க� ��னா� எ� கா�ல ����
இ�ேபா � உய��தவளா ஆ��ட" என ேதவ� ஆ��வ��தா�.
�ர�ளாைவ ைவ�� ேப�� ஒ�� எ��க�ப�� பட�  ெவ�யான�.
ெப�� ெவ�� ெப�ற�.

இ�� ம��ம�ல... இ���பட உல��� த� அ�ர� நடவ��ைககளா�
பரபர�பாக ேபச�ப�டவ� ேதவ�. அைத ேதவேர எ�க�ட�
ெசா�னா�.

"யாைனைய வ�� 'ஆ�� ேமரா சா��' பட�ைத எ��த�� ந�ம
தயா��பாள�க���� ேபா��� கா��ேன�. 'த��லதா� ��க�கைள
வ�� எ���றா�னா... இ�� ர�க�கைள�� ��டா�க�� �ைன��
யாைனைய வ�� எ�����கா�. இேதாட ேதவ� அ�ய�ேபாறா�.
�ேரா ராேஜ�க�ணாேவாட மா��ெக��� கா�' என �ம�சன�
ப��னா�க.

'எ� ��க� பா����வா�'� ெசா�� ��� ப��ேன�. இ���
பட ச���ர��லேய இ�லாதப� இ�த� பட� வ�� ெகா����'' என
�����டா� ேதவ�.



இ�த� பட��� ெவ���ழா ெட���� நட�த ேபா�, ேதவைர�
பா��பத�காகேவ �ேய�ட� ஹ��ஃ�� ஆனதா�. வழ�க�ேபால
ச�தன� ��ய ெவ�� ேம��ட� ப�����ைட ேபா���ெகா��
ேமைடேய�ய ேதவ�, "ேல�� அ�� ெஜ���ேம�... ஐ ஒ�ேட
���. (நா� ஒ�நா� ம��ேம ப����ட� ேபானவ�)  ஐ ேநா
இ��, ஐ ேநா இ����, ெவ� ஸா�. கா� �ள�... ��கா' என
ேபச... ர�க�க� ஆரவார� ெச�����றா�க�. இ�� ��மா
வ��தக��� ெப�ய �����ைனைய ஏ�ப�����டா� ேதவ�.

ஒ� ெப�ய இ�� �ேரா�ட� கா��� ேக��� ேபானா� ேதவ�. ஒ�
ெதாைகைய ச�பளமாக� ������ '��� தவைணக�� த���ட
ேவ���' என அ�த �ேரா க��ஷ� ேபாட... அவ� ேக�டைத�ட
��த� ெதாைக�ட� ெமா�தமாக எ���� ெகா��தா� ேதவ�.
�ர��ேபானா� அ�த �ேரா.

�����ட ஒ� இைசயைம�பாள� ெபயைர� ெசா�� 'இவைர�தா�
ந�ம பட����� ேபாட��' என �ேரா ெசா���ட... அ�த ����
ைடர�டைர ச���தா� ேதவ�.

'ேதவ��... உ�க��� ��சய� ப�ேற�. ஆனா ெர�� வ�ஷ�
க��� வா�க' என கா��� ைட�ைய� கா���� 'இ�ேபாைத��
��யா�' என� ெசா���ட... ேஹா�ட� அைற��� ����னா�
ேதவ�.
'எ�த� கா�ய�ைத�� ச�ஸ� ப���ேவா�. ���� ைடர�டைர
ஒ�ப�த� ப�ண ��ய�ேய' என கவைல�ட� ேஹா�ட�
�ஸ�ஷ�� த� உத�யாள�ட� உ�கா�����தா� ேதவ�. அ�ேபா�
இர�� ேப� ேப��ெகா�ேட அவைர� கட�� ேபானா�க�.

'நாைள�� அ�த ���� ைடர�ட�� ��� வய� �ழ�ைத���
�ற�தநா�' எ�பைத அவ�க� ேப�யத� �ல� ெத��� உத�யாள�
ேதவ�ட� ெசா�ல...

உடேன காைர எ��க�ெசா�� கைட ����� �ள��னா�
ேதவ�. வ��ேபா� ப���ைப ஒ�ைற ��ேபா�� ெகா��வ�தா�.
அைத த� தைலமா��ேலேய ைவ��� ���னா�. ���த��
��கைன வண����� அ�த ���� ைடர�ட� ���� ேபா�
இற��னா�.



'ேதவைர நாம ���டேவ இ�ைல. அவேர வ�றாேர' என ����
ைடர�ட� வரேவ�க... ேதவ� அ�த� �ழ�ைதைய� ��� ��த���
ேட��� ேம� ����... ப���ைபைய� ���� அ����த ��
ப�� த�க� கா�கைள �ழ�ைத �� ெகா�� ெசா�ணா�ேஷக�
ெச�தா�.

"ேதவ��... எ���ட �ைறய பண� இ���. ஆனா எ� �ழ�ைத��
ெசா�ணா�ேஷக� ப�ண��� என��� ேதாணல. ��க
ெச�����கேள..." என க�கல��ய ���� ைடர�ட�, "�...
நாைள�ேக ���ேயா வா�க. ெர�கா��� ஆர�����ேற�" என�
ெசா����டா�. ப�ேத நா�க�� ஆ� பாட�க�ட� ெச�ைன
����னா� ேதவ�.

"இ�தா�டா இ�த ேதவ� �ைட�. நாைள�� ��க ெப�ய
தயா��பாளரா ஆனா�� இ�ப� ஒ� ��பவேராட இ��க��டா''
எ�றா� ேதவ� எ�க�ட�.

'ேகாமாதா எ� �லமாதா' ெவ�� ெப�ற�� "பா�ைப வ�� கைத
எ���க�பா'' என� ெசா����டா� ேதவ�. மைன��� பா��
ெத�வ�. கணவ��ேகா ���கா�. இ�த அ��பைட� கைத ெர�.
ேபா�� ேபா���ெகா�� நா�க� �� ���ேதா�. �வ�மா�-
ெஜ���ரா ந��க 'ெவ����ழைம �ரத�' பட����� ெதாட��ய�.
ஏ�.எ�.�� பட�����.

"ஏேல�... எவனாவ� இ�த பா�ப ைகல ���. ப�தா�ர� �பா
ெரா�கமா த�ேற�'' என எ�கைள� ���னா� ேதவ�. நா�க� �ர��
ேபாக... ேதவேரா அசா��டாக பா�ைப ைக�� ��� �ைளயா�னா�.

"எ�ன�ேண? உ�ேள ���� நட���. ஆனா பா�ப ெவ��ல
வ����������க?'' என நா�க� ேக���ெகா������ேபா�...
'அ�ேண... அ�த� பா�� ெச���ேபா��' என� ெசா�ல...
த��ட���த பா�ைப ெகா��� அ���னா� ேதவ�. ����
ைல��� ெவ�ப� தா�க ��யாம பா�� இற�����ற�.

'ெவ����ழைம �ரத�' பட� பா��பவ�க��� 'ஒ� பா��
�ரமாதமா ந������' எ��தா� ெத���. ஆனா� ���� ஒ�
பா�� என �மா� ப�� பா��க� இற����டன.

'ெவ����ழைம �ரத'�� ெவ���படமான�. இ�த� சமய�...



ேதவைர �ைக�த ைவ�த ேஜா�ட�.



25. பற�� வ�த மய��!

இ�ப� ���� ைல��� ெவ�ப�தா� பா��க� இற�த �ஷய�ைத
ேக���ப�ட ேஜா�ட� ஒ�வ� ேதவைர� ச���தா�.
"அ�யா... நா� பண� கா��� ஆச�ப�� இத� ெசா�லல.  க�டாய�
நா� உ�க��ட பண� வா�கமா�ேட�. ��க �ற�த ஆ��கவா�.
த�ம ��தைன உ�ளவ�. ��க இ��� பல கால� ந�லா இ��க��.
அதனாலதா� ெசா�ேற�. நாகேதாஷ� ெபா�லாத�. அ��� ��க
ப�கார� ெச�ய��. ராேம�வர� ப�க��� ேத�ப��ண���
கட��� அ��� நவ�ரக�க� இ���. த�க��ல பா�� உ�வ�
ெச�� அ�த� கட����ள ேபா���� வ����க. ேதாஷ�
க�����'' என ேஜா�ட� ெசா������ ேபானா�.

ெகா�ச�� தாம��காம� அ�த� ப�கார�ைத� ெச����� வ�தா�
ேதவ�.

எ�ேபா�� ��ட��டப� காைல�� கைத �வாத� ெதாட���ட
ேவ���. அ�� தாமத� ஏ�ப�டாேலா... கைத இலாகா��
இ��பவ�க� தாமதமாக வ�தாேலா ேதவ��� ெபா�லாத ேகாப�
வ�����.

அ�ைற��... 'ரா�ைவ� கா�பா���க�' எ�ற தைல��� '��த�'
ஒ� ெச�� ெவ������த�. ப�தா� வ��� மாணவனான ரா� 
����தாேலா, ��ரமாக� ப��தாேலா மய�� ������வா�.
மா��ப�க�� ஏ�னா� அவன� �ர� நகெம�லா� �ல �றமாக
மா����. �க அ�தான இ�தய �யா�யா� பா��க�ப�ட அவ���
அெம��க த�� அைம�� �ல� இலவச ���ைச தர ஏ�பா�
ெச�ய�ப�ட�. அவைன அெம��கா அ���� ெசலைவ இ���ள �ல
டா�ட�க� ஏ���ெகா�டன�. அெம��கா�� ���ைச��ேபா�
த�����க ப�தா�ர� �பா� ேதைவ. அ�த �பா��காக அவைன�
ப�� ெச�� ெவ����, 'வாசக�க� ஒ� �பா� �த� ம�யா�ட�
அ��பலா�' என ��த� ெசா�����த�. ெச��ைய� ப��த
என��� 'ரா���� உதவ ேவ���' எ��ற ���� ஏ�ப�ட�.



ைமலா���� ஏ�கனேவ நா� �����த கார��வர� ேகா��
ெத��� ரா��� �� இ��த�. கா�� அவ� ������ ேபாேன�.

எ�ைன� ெபா��தவைர �� �பா� என��� ெப�ய ெதாைக.
இ��தா�� 101 �பாைய அவ� ைக�� ெகா������ "ரா�ைவ
எ� �ட அ��� ைவ�க. ேதவ�ட� ெசா�� உத� வா���
த��ேற�"  எ�ேற�. �ராமண ���ப�ைத� ேச��த அவ�க�,
'ேதவ�... ��மா�கார�' என தய�க... நா� வ�����யதா�
ச�ம��தன�. ரா�ைவ எ��ட� கா�� ����ெகா�� வ�ேத�.

ேதவ�� அ�வலக� மா��� இ��த�. பா� ப��க�� ஏ�ய அவ�
ேசா�வானா�. ைக �ர� நக�க� �ல� ��த�. ப��க��ேலேய
அவைன உ�கார ைவ����� நா� ேமேல ேபாேன�.

எ�ைன� பா��த�� ேதவ� ேக�டா�. "எ�னடா ஞான� ேல��? ேவற
க�ெப��� ேபா���யா?''
"இ�ல�ேண.''





"ஆமாடா... யாராவ� ����டா ெபா���� ��ன ேபா����க.''

நா� ரா�ைவ� ப��� ெசா�ன��, "ெம�வா ேமேல ����� வா''
எ�றா�.

ரா�ைவ அவ� �� ����ேன�.

"எ�னடா இ�? ெபா�லாத �யா�யா இ���? ப�தா�ர�
ேதைவ�ப�ேதா?'' என இர�க�ப�ட ேதவ� "மா�ய�பா... ப�தா�ர�
ேக� எ����� வா'' எ�றா�.
பண� ரா��� ைக�� வ�த�. "ேல� ப�ணாம ேபா� ���ெம��
எ����� வா, கா� �ள� �'' எ�றா�. ரா� அவைர� ����டா�.

���� ரா�ைவ அைழ���ெகா�� �ேழ இற�� ஒ� டா��
���� அவைன அ������ ேமேல வ�ேத�.

"அேயா��ய� பயேல. உ� ைபல பண� இ��தா எ��� த�ம�
ப�ண ேவ��ய�தாேனடா? யா� க�ட�ப�டா�� எ���ட
������� வ��ேய?'' என ேதவ� ேகாப�பட... நா� தைல ����
��ேற�.

��� ேநர ச�கடமான ெமௗன����� �ற� ேதவேர ேப�னா�.

"அேட�... இவேன! கைத ��கஷ� சமய� அவைன ��� வ��
��� ேல�டா வ����ேய��ற ேகாவ�தா�டா... த�பா �ைன�காத.
உ�னால உதவ ��யேல�னா�� யா���டயாவ� வா��
���க����ற உ�ேனாட ந�ல எ�ண� இ��ேக... அ��காகேவ �
ந�லா இ��படா. ச�... ச�... கைதைய� ேப�ேவா� வா'' எ�றா�.

��க� கட��� ெப�ைமைய� ெசா��� கைதைய உ�வா�க
ேவ��� என ேதவ� ��� ெச�� ெசா�னா�. ஏ�கனேவ தா�
தயா��த '�ைணவ�' பட�ைத ���தாரணமாக ைவ���ெகா�ள�
ெசா�� அ�ேபா� நட�த �ல ச�பவ�கைள�� ெசா�னா� ேதவ�.
�வா� ந��த 'ப���காடா ப�டணமா', 'எ�க ஊ� ராஜா' பட�க��
கதா��ய� பால��க� '�ைணவ�' கைதைய�� எ��னா�.

ேகா����� ெச��� கணவ�, ேகா���ேக ேபாகாத மைன�. 
'ந�ம ���ப� ந�லா இ��க��� நா� ேகா����� ேபாேற�.
ஆனா � ஏ� வரமா�ேட��ற?' என கணவ� ஆத�க�ப�வா�.



"உ�க��� ��க� ெத�வ�. என�� ��ஷனா�ய ��கதா�
ெத�வ�. ��ஷைன ெத�வமா �ைன��ற� த�பா?" என மைன�
லா�� ேப�வா�. பால��க� ைவ�த இ�த லா��தா� '�ைணவ�'
கைத�� உ��நா�.

ஒ� க�ட��� இ�த த�ப��� �ழ�ைத ேநா�வா�� ப��.
ம���வ�க� ைக��ட �ைல��... "உ� ெத�வ� நா� ����ேற�,
எ��ட எ� ெத�வ�ைத� பா��க வா" என கணவ� அைழ�க...
"�ழ�ைத நலமானா� ச�" என கணவ�ட� ேகா���� �ள��வா�
மைன�.

ம�தமைல ��க� ேகா��� பட�����. �ழ�ைதைய ��தைர��
ப��க ைவ����� கணவ�� (ஏ�.எ�.ராஜ�) மைன��� (ெசௗகா�
ஜான�) ��கைன ேவ�ட... அ�ேபா� ஒ� ந�லபா�� பட�
எ��தப� �ழ�ைத ேம� பட��. உடேன இ�வ�� '��கா' என
அபய� �ர� எ��ப... எ����ேதா ஒ� ம�� வ�� பா�ைப�
க���ெகா�� ேபா��. இ�தா� கா��.

�ழ�ைத அ�ேக பா�ைப ��� பா�பா�� ம�� ஊத... பா��
படெம��த�. அைத க��� ெச�ல ஒ���� நா�காக ெகா��
வ����த ம��கைள ஒ�ெவா�றாக பற�க�ட... நா�� ம��க�ேம
பா�ைப� க�வ��ைல. ���� ���� பற�க ��ட��
தள���ேபான ம��க� கா����� ேபா���டன.
ெபா�வாகேவ பா�ைப� க�டா� ம���� ஆகா�. ெகா���
�த����. ஆனா� நா�� ம��க�ேம ஓ�ட� ���தன.

ேதவ� ெரா�பேவ அ�ெச� ஆ���டா�. ேகாப� வ�தா� த� இ�ட
ெத�வ� ��கைன க�டப� ���வா� ேதவ�. ேகா�ைல ேநா���
����ய ேதவ� 'அேட... அேயா�யா... ��கா' என பலமாக அர�ற...

'��ேமா�' என ம�� அகவ� ச�த� ேக�க... ேகமரா ஓட... ம��
ஊ�யதா� பா�� படெம��க... ஒ� �மான� ேபால ேகா��
ேகா�ர������ பற�� வ�த ம��... பா�ைப� ����ெகா��
ேபான�. ெகா�� ெச�ற நா�� ம��க�� ைக ெகா��காத
�ைல��... ேகா�� ம�� அைத� ெச�ததா� ������ ேபானா�
ேதவ�.

"அ�த அ�பவ����� ��னா�தா�டா த��நா�ல இ��க
�ேய�ட�க� �ரா�� ேதவ� ஃ���� சா��� ��க� பட� ேபா��



'ந��னா� ெக�வ��ைல'��ற வாசக�ேதாட �ைல� ேபா�ேடா�''
எ�றா� ேதவ�.

அ�த மா�� பவ�ஃ��லான ப��� கைதைய ேதவ� எ��பா��தா�.

'ச�'ெட�� என��� ���லக�ட�� வா��ைக கைதயாக ஓ�ய�.

"அ�ேண... ஒ� கைத ெசா�ல��மா?''
"ெசா��...''

���லக�ட நாயனா� ெப�� �வப�த�. அேதா� த� மைன�ைய�
த�ர �ற ெப�கைள மனதா�� ��டாதவ�. ஒ�நா� ேகா�����
ேபா���� �� ����ைக�� ேப� மைழ. ஒ� ��� தா�வார���
ஒ��க... சார� அவைர நைன�க... 'உ�ள வ��  உ�கா��க. மைழ
��ட�� ேபாலா�'  என அ�த ���� ெப� ெசா�ல... மைழ��
�ர��வதா� உ�ேள ேபா� அம��றா�. அ� தா� ��. இைத�
பா��த ஒ� ெப�, �லக�ட�� மைன��ட� ெசா��றா�.

�� ����ய �லக�ட�ட� "� ேயா��ய� இ�ைல. உ� ப��
ேவஷ�. � வண��� �வ�� ேம� ஆைண. � எ�ைன� ெதாடாேத"
எ��றா� மைன�.

�லநா�� மைன��� உ�ைம ெத��தா�� �வ� �� ெச�ய�ப�ட
ச��ய� எ�பதா� �ற ��ய��ைல. 25-20 வய�� உட� ��யான
ெதாட�ைப ��டவ�க� 70 வய�வைர 'ெதாடாமேல' வா��றா�க�.

ஒ�நா� ஒ� சா�யா� 'நா� கா� ேபா���� வ��வைர இ�த
��ேவாைட ப��ரமாக ைவ����க�. இ�த ��ேவா� ேக�டைத�
ெகா���� காமேத�' என�� ெசா������ ேபா�றா�. �லநா��
���ப வ�� ��ேவாைட ேக�க... அைத� காண��ைல.

ைவ���வர� ேகா�� ��� ப�சாய�� ��� �றா� சா�யா�.
'நா�க� அபக��க��ைல. அ� மாயமா���ட�' என ச��ய�
ெச��றா�க� ���லக�ட�  த�ப�.
"��க� இ�வ�� ஒ�வ� ைகைய ஒ�வ� �����ெகா�� �ள���
��� எ��� ச��ய� ெச���க�. நா� ������ேற�' என
சா�யா� ெசா�ல... இ�வ�� ெதா���ெகா�ள ம��க... சா�யா�
��வாத� ெச�ய... ப�சாய�தா��  'சா�யா� ெசா�ற மா��
ைக����க' என� ெசா�ல... �வ� ேம� பார�ைத� ேபா��



ைக����� ����றா�க�. எ��ேபா� 25-20 வய� த�ப�யாக
எ��றா�க�. இவ�க�� இளைமைய ����தர �வ� ைவ�த
'ெச�'தா� ��ேவா�.

இ�த� கைதைய நா� ெசா�ன�� உ�சாகமான ேதவ�,  '�வைன
��கனா மா��' எ�றா�.

�வப�த� ��க ப�தனானா�. ��ேவா� 'த�க ேவ�' ஆன�.
மாயமான ம�ம�... மா�யா� ேகர�ட� ஆன�.

நா� ெசா�ன ஒ� �� என�ேக ���காததா� அைத மா�ற
����ேன�. ேதவேரா, 'அ�த �� ேவ���' எ�றா�.
வா��வாதமான�.
என�� க�கல��ய�.



26. ஊ��� கிள�ப�ய
மேக�திர�!

�வப�தரான ���லக�ட நாயனா� கைதைய நா� ெசா�ல... அைத
ேதவ� ��க ப�த� கைதயாக உ�டா ப�ண� ெசா�னார�லவா?
அத�ப� ெச�தேபா� நா� ெசா�ன ஒ� �� என�ேக
���க��ைல. "அைத மா�ற ேவ���" எ�ேற� நா�.
ேதவேரா, "அ�த �� க���பாக ேவ��" எ�றா�.

இதனா� எ�க���� வா��வாத� ஏ�ப�ட�.

"நா�தா� �� ெசா�ேன�. அைத நாேன ���ேற�'' என நா�
ெசா�ன� ேதவைர ேகாப�ப���ய�.

ேதவ� ஃ����� கைதைய ஒ�வ� ெசா�னா�� பலேப� ேச���தா�
கைதைய ��ைமயா��ேவா�. இதனா� பல�� ெபய�கைள
ைட���� ேபாட ��யா�. அ�ப�ேய ேபா�டா�� �ற ெமா�
ைர�� ����ேபா� ைட���� இட� ெப�றவ� கைளெய�லா�
ேத������ அ�ம� ெபறேவ���. அதனா�தா� 'கைத ேதவ�
ஃ����� கைத இலாகா' என ைட��� ேபா�வா�.
கைத���யவ�க� த�க� ெபயைர ���� ெகா��பதா�தா�
அவ�க��� 'இர�ைட� ச�பள�' த��றா� ேதவ�. இத��
ஒ���ெகா�� ேதவ�ட� ேச��த நா�, 'இ� நா� ெசா�ன ��'
எ�ற வா��ைத ேகாபமைடய ைவ�த�. "இ�வள� ஆ��ர� உன��
இ��தா... நாைள����� � கைத ெசா�ல ேவணா��பா'' எ�றா�
ேதவ�.

"�ன� ஒ� கைத ெசா�ல� ெசா���� இ�ேபா ேவணா����களா?
உ�க ேட��ல ��க கைத எ�� உ�க��� ��கேள ����க��.
ஆனா நா� கைத எ�� எ�த ேட��ல�� 24 ம� ேநர��ல 
������ பண�ேதாட வ���ேவ�... பா�����களா?'' என
ஆேவசமாக ஓ�� ேட�� ேம� அ������ ெவ�ேய�
மா��ப�க�� 'தடதட'ெவன  இற��ேன�.



"ேட�... அவைன �டா��க... ���கடா'' எ��ற ேதவ��
வா��ைதக� எ� கா�� ���ேபா� நா� �ேழ இற�� ேரா���
நட�க ஆர���ேத�.

எ�ைன�ட உயரமாக, தா��யாக இ��த கைத இலாகா��
�ஜயச��ர��, த�மராஜு� ஓ�வ�� எ�ைன� ���னா�க�.

"���க�பா'' என நா� ம���க��ேன�. அவ�க� எ�ைன�
����ெகா�� நட�தப�ேய "அ�ண� ெரா�ப கவைல�ப�றா�''
எ�றன�.

என�� ச�கடமா���ட�. "ச��பா... இற�����க, வ�ேற�''
எ�ற�� இற����டன�.
மா�ேய� ேதவ� �� ேபா� ��ேற�.

"இ�ைன�� ��கஷ� ேக�ஸ�. கைலஞான�ைத� த�ர எ�லா��
�ள���க'' என ேதவ� ெசா�ல... எ�ேலா�� எ�ைன� பா��தப�ேய
ெவ�ேய�னா�க�.

ஆ��பா�ட�, "ேட�... அ�த கதைவ� சா��டா...'' என ேதவ�
ெசா�ல... அவேனா கதைவ ெவ���றமாக சா����� ஓ�ட�
���தா�.

என�� க�கல��ய�.

"ேட�... இவேன...''

இ�ேபா�தா� நா� ேதவ�� �க� பா��ேத�."நா� ெசா�றத கவ�.
எ�ைனய மா�� ��� ேகாவ�காரனா இ��க. அ�தா� கவைலயா
இ���. நா� ேகாவ��ல ெக�ட வா��ைதயால ����டா ஐயா�ர�
�����ேற�. ஆ��ர��ல அ����டா ப�தா�ர� �����ேற�.
'அ�ண� ந�மள ��டமா�டாரா? அ��கமா�டாரா?'� வ�ய வ��
ேகாப�ப���றா��க. நா� பண� இ���றவ�. நா� ���னா
ெப�சா எ����காம ����றா��க. நா� ஏைழயா இ��தா... நா�
���ற ����� ��மா ��வா��களா? வளர ேவ��ய � இ�ப�
இ��தா, 'கைலஞான� ேகாவ�கார�'� எவ�ேம உ�ைனய�
���டமா�டா�. ெதா�� பா�����பா. உ� தக�ப� ெசா�ன
வா��ைதயா எ����கடா. ேகாப� ச��டா...'' எ�றா� ேதவ�.
அவ�� வா��ைதக� என��� ெப�ய மா�ற�ைத ஏ�ப���ய�.



"��� �ள��டா... காைல�ல வ���'' எ�றா�. தைலயா�����
ெவ�ேய வ�ேத�.

ம�நா� ேதவ� ஃ���ஸு��  கா� ஏ��ேபா� "இ���� நாம
எ�காரண� ெகா��� ேகாப�பட��டா�' என ���ைற
ெசா���ெகா�ேட�. அ�த� பழ�க� இ��வைர எ��ட�
ெதாட��ற�. நா� ேகாப�ப�வேத��ைல. ���தப� இ��ப� என�
அைடயாளமா���ட�.

இ�த ��ஷ�� ெசா��ேற�... ேதவ��� ந��!

இ�ப� �வாத��ட� ெதாட��ய அ�த� கைத ஏ�.எ�. ராஜ�-ெஜயா
ந��க '��வ��' படமாக வ�த�.
ேதவ� பாைஷ�� ெசா�வதாக இ��தா� கதா��ய�க�,
கைத�கார�க�. தன� கைத இலாகா கைத�கார�க��� கா� அ���
அைழ�� வர� ெச�வா�.

அ��� அ�ப��தா�. க�ெப� கா�� நா�� �யவ��
வ��ெகா����ேதா�. ேதனா�ேப�ைட �� கா� வ�தேபா� ஏேதா
ேயாசைனயாக மேக��ர� ���ெகா����தா�. மேக��ரைன என��
��ேப ெத���. '��ள�' ப���ைக�� இ�த� சமய� �ம�சன�
���� இட�ெப����தா� மேக��ர�.

எ�ைன� பா��த�� மேக��ர� எ� ைகைய� ���� நல�
�சா��தா�.

"எ�ன மேக��ர�, க�ெப��� ����ேபாக கா� எ��� வ�தா?"
என ேக�ேட�.

"இ�ல�ேண.''

"��ன?''
"டா�� ���க��. அதா� எ�க ���கலா�� ேயாசைன
ப������ ���ேற�.''

"எ��� டா��?''

"ஃேப��ேயா� ஊ�ல ேபா� ெச��� ஆ�டலா��... சாமாென�லா�
ேப� ப���ேட�.''



மேக��ர� ெசா�ன�� பத��ேபாேன� நா�. என��� �ட இேத
அ�பவ� உ��தாேன! அ��� ஒ� எ��தாளைன சக எ��தாள�,
ெசா�த�காரனாக� பா��பா�. அதனா� ப��ட� ேக�ேட�... "ஏ�
இ�த ���?''





"இ��� ��மாைவ ந��� �ரேயாஜன��ைல. அதா� ஊ��ேக
ேபாேற�'' எ�றா�.

என��� ��னலா� ஒ� ேயாசைன ேதா��ய�. "நா� ஒ� ேயாசைன
ெசா�ல��மா மேக��ர�?'' "எ�ன�ேண?''

"���ப� நட�த மாச� எ�ன ெசலவா�ேமா அைத ேதவ�
அ�ண���ட ெசா�� வா��� த�ேற�. அவ� க�ெப��ல ேவைல
பா������ேட உ�ேனாட �ய��ய ெதாட��� ெச�. இ�பேவ
ேபாலா��பா. வ���ல ஏ�'' எ�ேற�.

மேக��ர� எ�க�ட� கா�� ஏ��ெகா�டா�.
ேதவ� ஃ���� ���ப� கைத�கார�க� கா�� அவ�க� ம���தா�
ஏற��. ம�றவ� கைள ஏ�ற��டா�. இ���� மேக��ரைன ஏ���
ெகா�ேட�.

ேதவ��� 'கைத' எ�றா� ேபா��. ேசா�, த�� ேவ�டா�.
ஆ�ர� கைத�கார�க� வ�தா�� ேவைல�� ைவ���ெகா�வா�.
இ����� அவ�ட� �����ேய ேக�க�ேம.

அ�வலக வாச�� கா� ��ற�� ஓ�ட ஓ�டமா� ேமேல ேபா�...
"அ�ேண ஒ� ந�ல ைர�டர ெகா�� வ����ேக�'' எ�ேற�.

"யா��பா?''

"மேக��ர�!''

அத��� மேக��ர� ேமேல வ�� ேதவைர� பா���� ���ட...
"வா�பா... உ�கா��பா...'' எ�றா� ேதவ�.

"மேக��ர� கைதைய வ�� ஆ�.ேக.பால� ெர�� பட�
ப����தா�...'' என நா� ெசா�ன��, ����ெகா�ட ேதவ�, "இ�ப
எ�ன ப�ற?'' என� ேக�க...

"��மாதா� இ��ேக�'' எ�றா� மேக��ர�.

"அ�ேண... மாச� ச�பள� ���� மேக��ரைன வ���கலா�''
எ�ேற� நா�.

"தாராளமா'' எ�ற ேதவ�...

"உன�� மாச� எ�வள��பா ேவ��?'' எ�றா�.



"ஆ�ர�''

"ச��பா... ெட�� ஏதாவ� கைத ெசா��. �� ெசா��'' எ�றா�
ேதவ�.

ேதவ��� கைத �ஷய��� ெரா�பேவ உத�யாக இ��தா�
மேக��ர�.

ஒ�நா� கைத �வாத� நட��ெகா����தேபா� �வா�
ஃ�������� ேதவ� ஃ���ஸு�� ேபா� வ�த�.
"மேக��ர� இ��காரா?''

"எ�ன �ஷய�?''

"ெச�தாமைர�� மேக��ர� எ��ன நாடக �ஷயமா ேபச��?''

�ெராட�� ேமேனஜ� வ�� �ஷய�ைத� ெசா�ல...

மேக��ர� தய�க��, ேயாசைன�மாக இ��தா�.

"ேட� இவேன... ெப�ய இட��ல இ��� அைழ�� வ�����.
ந�லப�யா பய�ப����க'' என மேக��ரைன ஆ��வ��� த�
கா�ேலேய அ��� ைவ�தா� ேதவ�.
ந�க� ெச�தாமைர�காக 'த�க�பத�க�' எ��ற நாடக�ைத
எ�����தா� மேக��ர�. ஒ�சமய� அ�த நாடக �ழா����
ேபான ந�க� �லக� �வா�கேணச��� அ�த நாடக� ெரா�ப�
����� ேபா���ட�. அ�த� கைத உ�ைமைய �வா�
வா����டா�. அத�காக�தா� மேக��ரைன அைழ�த �வா�, '�
எ��ட இ��� என�� ஏ�த மா�� எ��� ��'  என�
ெசா������றா�.

ம�நா� ேதவ�ட� வ�� �ஷய�ைத� ெசா�� ஆ��வாத� வா��ய
மேக��ர�, "உ�க க�ெப��� வ�த அ���ட�தா�ேண" என
உ�க... 'அ� ��க� ெசய�டா' என ஆ��வ��� அ���னா�
ேதவ�.



மேக��ர� எ�� �வா� ந��த 'த�க�பத�க�' ேமைட நாடக�
ெப�� வரேவ�ைப� ெப�ற�. �ற� ���ய கால தயா��பாக
'த�க�பத�க�' படமான�. அ��� உ�சக�ட ெவ��.

இதனா� கதா��ய� மேக��ர� �க� பர�ய�. தயா��பாள�க�
மேக��ரைன ���ைக��டன�.
இைதய��� உமாச��ர� எ��ய கைதைய வா�� '���� மல��'
பட�ைத ர��ைய ைவ�� இய��னா� மேக��ர�. (இ�த இட���
�ைறய �வார�ய�க� உ��. அைத �ற� ெசா�வ�தா�
ெபா��தமாக இ����.)

அ��ததாக 'உ�����க�' பட�ைத ெதாட�க ஏ�பா� ெச�த
மேக��ர� என� உத�ைய நா� வ�தா�.

'�ைர�கைதைய ெடவல� ெச�ய உதவேவ���' எ�றா�.

அ�ேபா� ஏ�ப�ட ெந�ழ ைவ�த அ�பவ�க�...





27. மனைத மா�றிய மைனவ�!

'உ�����க�' பட� எ��க ��� ெச�த மேக��ர� '�ைர�கைதைய
ெடவல� ெச�ய உத�மா�' எ��ட� ேக�டா�. எ�னா� ���த
அள� �ைர�கைத�� உத� ெச��... பட����� ெதாட���வைர
அவ�ட� இ��ேத�.
நா� ெசா�ன ��க�� �����ட ஒ� �ைன த� மைன� ம���
ந�ப�க�ட� ெசா�� எ�ைன� பாரா��னா� மேக��ர�.

கைத�ப� அ����� ஆ��, ெப��மா� இ� �ழ�ைதக�.
அ����� ேநாயா�யாக இ��பா�. ���ப� �ர��ைன காரணமாக
��தவ��� '�ற�த ெமா�ைட' ேபாடாமேல
த���ேபா��ெகா������.

"அ�மா... ைபய��� வயசா����ேட ேபா��. �ற�த ெமா�ைட 
எ��காமேலேய இ��ேக?" என அ����ட� சவர� ெதா�லா�
ேக�பா�.

"அ���� ஒ� ேநர� வர���பா" எ�பா� அ���.

ம�ப� ஒ�நா� அேதேபா� ேக�பா� சவர� ெதா�லா�.

' நா�தா� ெசா�ேனேன... ேநர� வர����பா' எ�பா�.
ம�நா� அ��� இற����வா�. தா� இற�ததா� மக���
ெமா�ைட ேபாட... அவ� தைல�� க��ைய ைவ���ேபா�,
'அ���� ஒ� ேநர� வர��� ெசா��ேய�மா. இ�த ேநர�த�தா�
ெசா��யா�மா' என சவர� ெதா�லா� அ�வா�.

இ�ப� �ல ��கைள அ�த� கைத��� ெகா��ேத�.

'உ�����க�' பட� ெவ�யா� மேக��ர��� ெப�� �க�
�ைட�த�. ெவ���� ���� ெதா�ட மேக��ர��� �ல பட�க�
ச��கைல� த�தன. மேக��ர� ெரா�பேவ அ�ெச� ஆனா�.

ஒ�நா�...

நா� பட����� ஒ��� இ��தேபா�...  'நாேக�� ����� எ�ேர
இ���� ம���வமைன�� மேக��ரைன ேச������றா�க�' என



எ� கா��� தகவ� எ��ய�. ேபா�ட� ேபா�டப� �ட�க...
ம���வமைன�� ஓ�ேன�.

மய�க �ைல�� ெப��� மேக��ர� ப�����க... டா�ட� எ���
ெகா��த ம���� ��ைட� ைக�� ைவ���ெகா��... ம��� வா�க
பண��லாம� மேக��ர�� அ�ேக �����தா� அவ�� மைன�.

அ�த ��ைட வா���ெகா�� ேபா� ம���கைள வா�� வ��
அ�த� த�க�� ைக�� ெகா��ேத�. இைத மற�காம� இ�ேபா��
மேக��ர�� ���ப� எ�ைன ந���ட� உபச��பா�க�.

இேதா... இைளயராஜா�ட� இைண�� மேக��ர� ஒ� பட� ப�ண�
ேபாவதாக ெச��க� வ��ற�. ���� மேக��ர� ந�லா வ�வா�.
அ�த ந���ைக என�� உ��. என� வா����க�.
ஊ��ேக ����� ேபாக���த மேக��ரைன ேதவ�ட� அைழ���
ெச�� மேக��ர�� வா��ைக�� ���ப� உ�டா�க நா��
காரண� எ�ப�� இ�ேபா�� ம���ேற� நா�.

����... ேதவ�டனான அ�பவ�ைத� ப���ேற�.



ஒ�நா�...

ேதவ�� ப��தார� ெபா���சா�� ேதவ�, ேகா�� �ஷயமாக ஒ�
ெப�ய ெசல� ெதாைகைய வா���ெகா�� ேபானா�.



"எ�ன�ேண �ஷய�?'' என ேக�ேடா�.

"���ெச��� ��க� ேகா�� �����ரகார� ஒ� �ேலா��ட���
ேமல இ����. க��� பாைற�மா இ���� அ�த� �ரகார�ைத�
��� ெப�க��, �ழ�ைதக��  ெவ�� �� தா�காம த���றைத�
பா��ேத�. "��கா... உ� ேகா���� நா� ெவ��படாத
�����ரகார� க��� த�ேற�� ேவ�����ேட�. அ�த ேவல
��யாம இ����" எ�றா� ேதவ�.

காரண�... பண�ைட. எதனா� பண�ைட? இ���� அ�தா�ப�சைன
ைவ�� 'ேதா அவ� ேதா பா��' பட�ைத எ���வ�தா� ேதவ�.
��ட��டைத �ட ப�ெஜ� எ��ய�. இதனா� கட��� ேம� கட�.
அத�� வ���� ேம� வ��.. என ேசாதைனயான ேசாக� ேதவ���.
வ����� பண� வா�� ேகா�� ேவைல�காக ெபா���சா�
ேதவ�ட� பண� ெகா��� அ���னா�. அ�த மனவா�ட��ட�
������ ேபானா� ேதவ�.

அ�ேக ேதவ���� அவ� மைன���� இைடேய நட�த உைரயாட�
இ���றேத... அ� எ�ேலா� வா��ைக��மான பாட� அ�. ேதவேர
எ��ட� ெசா�ன �ஷய� அ�.
"எ�ன�க ஒ� மா��யா இ����க?''

"அ� ஒ����ல மா����. இ���பட ேவைல��, ேகா�� �ரகார
ேவைல�� ��யல. கட�, வ���� ேமல வ��... அதா�. அதனால
எ�ன? ��க� இ��கா�, பா����வா�.''

"ைக�ல பண�, ைப�ல பண� இ��தா ேகா�� க�டலா�. வ����
வா�� ெச�ய�மா?''

"ராம ப�த� ராமதா� ஆ��ரா�� ராம��� ேகா�� க��னா�.
�வப�த� மா��கவாசக� �வ��� ேகா�� க��னா�. நா�
��க��� ேகா�� க��ற� த�பா?''

"அவ�க�லா� ம�னேராட, அரசா�க�ேதாட கஜானா பண������
க��னா�க. ஆனா ��க வ���� வா�� க����கேள'' என ேதவ��
மைன� மா���� ேக�க... �ைக��� ேபானா� ேதவ�.

பா��ய ம�ன� தன� �த�ம���யான மா��க வாசக�ட�
ெப��ெதாைக ெகா��� ��ைர� பைட�காக ெவ�நா������
��ைரக� வா�� வர உ�தர��டா�. �வ�ேம� ப���, ����



ெகா�ட மா��கவாசக�, ��ைரகைள வா�காம� ���ேகா�ைட
மாவ�ட� ஆ�ைடயா� ேகா��� �வ��� ேகா�� க����டா�.
இத�காக த�டைன�� ெப�றா�.

இேதேபா� ஆ��ரா�� வ� வ���பாளராக இ��த ராமதா�... வ��
பண�ைத கஜானா�� ேச��காம� ராம��� ேகா�� க�� த�டைன
ெப�றா�.

இைத�தா� ������� ெசா�ன ேதவ�� மைன�, "ேகா�����
ெச���க. தான த�ம� ப���க. பலேப��� க�யாண� ப��
ைவ����க. ந�ல�தா�. ச�ேதாஷ�தா�. ������ ேச���
ேவ�டாமா? ஆ��ர அவசர���� நா�க எ�ன ப�ண ����?''
என ேக�க... ேதவ���� மனமா�ற�.

அ�த�மா�� மன� ேநாகாம� பா����ெகா�ள ேவ��ய ஒ�
க�டாயமான �ழ� ேதவ��� இ��த�.
"ச�, மா����. இ��� ெர�ேட மாச��ல அ�� ல�சேமா... ப��
ல�சேமா உ� ேப�ல ெடபா�� ப���ேற�.''

"அ� ேபா���க என��.''

ம�நா�... ஆ��� எ�க எ�லாைர�� ைவ�� ேதவ� ெசா�னா�.
"ேட�... கைத�கார��களா! எ� மைன� ேக���ல �யாய�
இ���. எ� மைன� ேப�ல பண� ேபா�ற��� உ��
�����ேட�.''

"ஆமா�க�ேண... நா�க�� மன�ல அைத�தா� ெநைன�ேசா�.
அ�மா ேப�ல பண� ேபா��க�ேண'' என ேகாரஸாக� ெசா�ேனா�.

"ேபா�� ேபா������ �� ���� ந�ல கைதைய ெர�
ப���கடா. ஒ�க��ெக�லா� ட�� ேபம�� த�ேற�. இ�த�
கைதய  வ��� பட� எ���... அ�த லாப��லதா� எ� மைன���
பண� ேபாட�ேபாேற�.

"எ�ன கைத�ேண ப�ண��?''
"��க� கைததா�'' எ�றா� ேதவ�.

ப�� கைத, �ல��க� கைத எ�றாேல ேதவ�� ம�மக��,
ைடர�ட�மான �யாகராஜ� ச��பா���வா�. "எ�ப�, எ�ப�ேயா
பட�க� வ���������. நம�� இ�த மா�� கைதகைள ��டா



ேவற கைதேய இ��யா?" என எ�க�ட� �ைற�பா�. ஆனா� த�
மாமா ேதவ�ட� ����� �ட ேபசமா�டா�. அ�வள� ம�யாைத.

ேதவ� ���ப�ப�ேய ��க� கைதைய தயா� ெச�ய
ஆய�தமாேனா�.

ேகரள மா�ல� கால� �ராம�. �ழ�ைத��லா  ஒ� த�ப�. ��ைள
வர� ேவ�� ����� �வ� ேகா��ேலேய த���றா�க�. ஒ�நா�
கன�� வ�த �வ�... "உ�க��கான �ழ�ைத பா��ய� த�வ��
ஒ� ச�கட� இ���ற�. �� வய� ஆ��ட� வா�� ம��
�ழ�ைத அ�ல� அ�ப ஆ��� ம��� அ����சா�� �ழ�ைத...
இ�� எ� ேவ���' என ��கேள ��� ெச���க�" என�
ெசா�ல... ஒேர கன� க�ட த�ப� இ�ப�� �வா���, '���சா�
�ழ�ைத ேவ���' என �வ�ட� �ைற��டா�க�. அத�ப� அ��
ஆ��� �ற�தவ�தா� அ����சா�யான ஆ�ச�கர�.

இ�த� கைதைய நா� ெசா�ன��... "இைதேய மா�� எ��ேபா�''
எ�றா� ேதவ�.
அத�ப� ���ராம�-ேக.ஆ�.�ஜயாைவ ஒ�ப�த� ெச�� '��க�
அ�ைம' பட� ெதாட�க�ப�ட�. த� மைன� ெபய�� பண� ேபாட
ேவ��� எ�பதா� '�.எஃ�. �ர��' எ�ற ��வன� ெபய��
'��க� அ�ைம' பட�ைத தயா��தா� ேதவ�. (��ன�பா ஃேப��
�ெர��)

அ�தா� ேதவ�.



28. சிவ�மா�� நாணய�!

ஆ�ச�கர� �ற�த �க�ைவேய '��க� அ�ைம' கைதயாக
மா��ேனா�.
கைத�ப� �ழ�ைத இ�லா த�ப� ���ராம�-ேக.ஆ�.�ஜயா ��ைள
பா��ய� ேவ�� ��க� ேகா��� த��வா�க�. அ�ேபா�
ேக.ஆ�.�ஜயா கன�� ��க� வ�� ஆ�� �� வா�� ம��
ேவ�மா? அ�ப ஆ�� ���சா� ேவ�மா?' என ேக�க... பத�
எ�வா� ேக.ஆ�.�ஜயா. ேகா��� ஓர��� 90 வய� தா��ய ஒ�
�ழ� ப�தாபமாக வா�� எ��� ஒ��யப� மன�ைல ச���லாத
மா�� உ�கா�����பா�. அைத� பா������ "அ�க ஆ���
இ�ப� ஒ� �ழ�ைத ேவ�டா�. அத�காக அ�ப ஆ��� ஒ�
��ைளைய எ�ப�� ேக�க ����?" என ���ராம�ட� ெசா���
�ல��வா�.

"அ�மா... தாேய... த�ம� ேபா�� ேக�க ம���தா�
��ைச�கார��� உ�ைம இ���. பா� ேசாறா? பைழய ேசாறா?��ற�
தான� ேபா�றவ மனைச� ெபா��த�. ��க�ட� நாம ��ைச ேக��
வ����ேகா�. அவ� ����றைத ���க���. ��ம�யா ���''
எ�பா� ���ராம�.

இ�த� கா��ைய உ��கமான வசன�க�ட� நா� ெசா�ல� ெசா�ல...
ேதவ� உண���மயமா� அ����டா�.

கைத�ப� ஐ�தாவ� �ற�த நா�� �ழ�ைத�� உ�� ேபா��.
�த�நா� ���ராம�� ேக.ஆ�.�ஜயா�� கவைல�ட� இ��பா�க�.
தன� மரண�ைத� ெத��� ெகா�ட �ழ�ைத ��ைட ���
ெவ�ேய�வா�.

இ�வைர கைத ெர�. �ைளமா�ைஸ எ�ப� எ��வ�? எ��ற
த�மா�ற� ஏ�ப�ட�. அ�ேபா� ஒ� �ராண� கைத என�� ைக
ெகா��த�.

மா��க�ேடய��� வய� "எ��� 16' எ�பா�க�.  ஏ� ெத��மா?



16 வய� ���த�� மா��க�ேடய��� மரண� எ�ப� ��.
அதனா� ஆ�� ���� நா�� எம� �ர��வா�. மா��க�ேடய�
ேகா����� ஓ� �வ��க�ைத� க���ெகா�வா�. எம� ���
பாச�க��� ����  ��க��� க���� மா���. உடேன �வ�
ேதா�� எமைன எ�� உைத�க...

"கடைம தவறாேத என என�� உபேத��த �ேய எ� கடைமைய�
ெச�ய�டாம� உைத��றாேய?" என �வ�ட� �ைற��வா�
எமத�மராஜா. அ�ேபா� ச�� ேதா��, "த� உ�ைமயான ப�தைன�
கா�பா�ற ஐய� உ�ைன காலா� உைத�தா�. ஆ��� கடைம
தவறாத உ�ைன ெகௗர���� �தமாக இ� �வ�தல��� உ�ைன
வண��ய �றேக ஈசைன வண��வா�க�" என அ��பா��தா�.
அேதேபா� 'எ��� 16' மா��க�ேடய�� �வப��ைய ெகௗர����
�தமாக... இ�ச�பவ� �க��த ���கைட�� ஆலய��� வல��ற�
மா��க�ேடய� ச�ன���, இட��ற� எம� ச�ன���, ந���
�வ� ச�ன��� இ��� இ���ற�. ��ைய �� ஆ�� �����
நட�ததா�தா� 60-ஆ� க�யாண�க� ���கைட��� அ�க�
ெச��ெகா��றா�க� ம�க�.





இ�த� �ராண�ைத� த��... ��ைட ��� ெவ�ேய�� ��வைன
எ�ைம �ர�த... அவ� ேகா����� ஓ� ��க� �ைலைய
க������க... ��க� அவ�� ஆ�ைள� கா�பா��வ� ேபா�
�ைளமா�ைஸ உ�வா��ேனா�.

ப���� �ற�த படமாக '��க� அ�ைம' ேபா�ற�ப�டா�� ெப�ய
ெவ���படமாக அைமய ��ைல. �மா� ரகமாக அைம�த�.
இ����� இத� லாப��� த� மைன� மா���� ெபய�� பண�
ெடபா�� ெச�தா� ேதவ�.

லாப� எ�ப� வ�த�?

த� ���ப ���காக ேதவ� பட� எ��ப� ெத��த ��ேயாக�த�க�
��த� �ைல ெகா��� ஏ�யா ��ேயாக� வா��னா�க�. ஆனா�
அ�த� ��த� �ைல வ��� 'கவ�' ஆக��ைல. இ� ேதவ���
உ��தலாக இ��த�.
"த�ைன வ��� பட� எ���ற தயா��பாள�க�
ந�ட�பட��டா��� �ைன��றவ�டா �வ�மா�. ஒ� ந�க�
இ�வள� ேந�ைமயா இ����ேபா�... ஒ� தயா��பாளரான நா�
எ�ேனாட ��ேயாக�த�க� பா��க��டா��� என�� அ�கைற
இ����ல. அதனா� அ��� எ��க�ேபாற பட�ைத ச�ைக
�ைல�� ��ேயாக�த�க��� தர�ேபாேற�'' எ�றா�.

�வ�மா����, ேதவ���மான பாச��ைண�ைப��, ேந�ைமயான
ேதவைரேய தன� நாணய�தா� �ய�க ைவ�த �வ�மா��
ப�ைப�� நா� அ�ேவ�. இ����� கைத இலாகா��� ��தா�
வ�தவ�க� அ�ப��� ேக�க... ேதவ� அைத �வ��தா�.

'ெவ����ழைம �ரத�' பட���காக �வ�மாைர ஒ�ப�த� ெச�தா�
ேதவ�. இைதய��� ேதவ�� அ�வலக���� வ�தா� �வ�மா�.

"�வா! உ� பட�கைளெய�லா� பா��ேத��பா. எ�த ேகர�ட�
���தா�� கெர��டா ப�ற�பா. அதனாலதா� எ� பட����
உ�ைன �� ப����ேக�. அ� ம��� காரண��ல. இ�ெனா�
ந�ல �ஷய�... உ�ைன� ப��� ேக���ப�ேட�. ஏைழ
�ெரா��ஸேரா, பண�கார �ெரா��ஸேரா அவ�க�� பட��� ந��க
ஒ�����டா, அவ�க பட� எ��கேல�னா�� அவ�க��� ���த



கா��� ேத�கைள ேவற யா���� தரமா��யாேம?'' என ேதவ�
ேக�க...

"அ�ேண...  ஒ� பட� எ��� ���க தயா��பாள��� எ����
�ர��ைன இ����� ெத���. ஃைபனா�� ப�றவ�க ஏேதா
காரண�தா� ைக����டா... தயா��பாள�க� படாதபா�ப���
ேபாவா�க. இ�த ேநர��� 'பண� அ�க� த�ேற�, அவ�க���
���த கா���ைட எ�க���� ���க'� ேக�பா�க. கா���
ஆைச�ப�� அைத� ெச�சா ந�லா���மா�ேண? ����  பண�
�ைட�� ம����ேயாட எ� தயா��பாள� வ��ேபா�... அவ���
���த ேத�ய ேவெறா��த��� ���தா அவ�க மன�
ச�கட�ப�ேம. அதா�... நா� ���த ேத�க�� அவ�க பட�
எ��கேல�னா�� ���� ��மா இ����ேவ�'' என �வ�மா�
ெசா�ல...

"உ�ைன மா�� எ�லா ந�க�க�� ெபா��பா இ����டா... எ�த
தயா��பாள�� �� ஹா�� அ�டா� வரா��பா. �வா... உ���ட
இ�ெனா� ���யமான �ஷய� ெசா�ல��.''

"எ�ன�க�ேண...''
"��மா��ற� கவ���யான உலகம�பா. ல��, ���� மா����ராத.
ெப�தவ�க��� ���ச மா�� அவ�க ெசா�ற ஒ� ெபா�ண
க�யாண� ப�����டா... ���ப��ல �ழ�ப� வரா�. ���
ஆேரா��யமா ��ம�யா ெதா�� ப�ணலா�. ��ல ஒ� ந�ல
ெபா�ணா பா�க� ெசா��.  நா� தக�ப� �தான������
க�யாண�த நட�� ைவ��ேற�. எ�தைன ல�ச� ேவணா�� த�ேற�.
ஜா�ஜா�� க�யாண�த நட����டலா�'' எ�றா� ேதவ�.

�� வய�ேலேய தக�பைன இழ�த �வ�மா��� ேதவ�� ப�� ஒ�
தக�ப�� ப��ேபா� இ��த�.

"ெவ����ழைம �ரத�' ���� ��வத� ��ளாகேவ
�வ�மா��� ��மண� ��ச��க� ப�ட�. ��மண� ெசல��� 15
ஆ�ர� �பா� ப�றா��ைற ஏ�ப�ட�. பல இட�க�� ேக���
பா���� �ைட�காததா� ேதவ�ட� வ�தா�  �வ�மா�.

"அ�ேண... என��� தரேவ��ய ச�பள��� 15 ஆ�ர� ைகமா�தா
���க. க�யாண வரேவ�� ���ச�� ெகா�� வ�� �����ேற�''
எ�றா�.



ேதவ� ஒ��ல���� த�ர தன� பட ந�ச� �ர�க��� ���,
நா�� தவைணயாகேவ ச�பள� த�வா� எ�ப� ����ட�த�க�.

��தலாக� தர ேதவ� ��வ���, 15 ஆ�ர� ம��ேம
வா���ெகா�� ேபானா� �வ�மா�. ேகாைவ�� நட�த
��மண����� ெச�� �வ�மா� த�ப�ைய வா���னா�க� ேதவ��,
ஏ.�.நாகராஜ��.

ேதவ�ட� வா��ய பண���� ெசல��லாததா�... தன� ��மண 
வரேவ���� �த� நா� அ�காைல�� ஐ�� ம��ெக�லா� 15
ஆ�ர��ட� ேதவ�� ������ ேபானா� �வ�மா�. பண�ைத
����� ெகா��தா�.

"எ���ட எ�தைனேயா ந�க�, ந�ைகக� ல�ச�கண���
வா�����கா�க. யாைர�ேம "����� ���க'� ேக�ட��ைல.
இ�த ��ன� ெதாைகைய ����� த��ேய�பா? எ���ட ைகமா�தா
வா��னைத அவமானமா �ைன���யா?''
ேதவ� ேக�ட�� பத��ேபான �வ�மா�, "அ�ணா... இ�த� பண�
��க தராம இ�����தா... இ�த� பண� �ைட�ச �ற�தா�
க�யாண�ைத நட�����ேப�. இ�த� பண����� ெசல��லாம�
ேபானதா�தா� ����� த�ேற�. ெப�ய மன� ப�� வா�����டா,
நா� ��ம�யா ������  ேபாேவ�'' என� ெசா�ல... ேதவ�
வா���ெகா�டா�.

"இ�த�பய (�வ�மா�) ந���ல ம����ல... நாணய���� நாணயமா
இ��கா�'' என ������ேபான ேதவ�, அ�� �த� �வ�மாைர த�
மகனாக இதய��� ைவ���ெகா�டா�.

ேகாைவ ெச�ய� தயா���� எ�.�.ஆ�.-லதா ந��� வ�த
'உைழ��� கர�க�' �ைர�பட��� �ைர�கைத�� நா�� ப�க���
ெச����ேத�.

இ��ைல�� வா�டசா�டமான இர�� �ட�� ந�க�க� எ�ைன�
ச���� எ�.�.ஆ�. அைழ�� வர� ெசா�னதாக ெத���தா�க�.

�த�� என�� படபட�� ஏ�ப�ட�. ஆனா� 'கைத �ஷயமாக�தா�'
இ�த அைழ�� என� ெத��த��... �ஷய�ைத ேதவ�ட� ெசா�ேன�.

ேதவ��� ச�ேதாஷ�.



"ேட�... அ�த ெத�வ��ட� ேபா��டா... உன�� எ�த� �ைற��
வரா�டா. அவ� ஃபா��லா ெத���ல. அத�ப� ெர�� கைதைய
ெர�ப���ேகா'' எ�றா�.

எ�.�.ஆ�ட� கைத ெசா�ன அ�பவ�...



29. எ�.ஜி.ஆ��� ெசா�ன கைத!

எ�.�.ஆ�� 'உைழ��� கர�க�', "ப�லா�� வா�க' ஆ�ய
இர�� பட�க�� பட������ ஒேர ேநர��� ைம��� நட��
வ�த�. ெச�ைன�� ர�� ஏ� ைம�� வ�� ேச�வத��� இர��
ஆ�� கைதகைள எ�.�.ஆ��காக உ�வா����ேட�.
ேஹா�ட���� ெச�ற�� எ�.�.ஆைர ச����� ����ேட�.
என� ஒ����ட அ�ண� க�.ேக.�.காமா�� ��தர���
மரண���ேபா� எ�.�.ஆ�. த� ேதா�� பாைட �ம�தைத ஏ�கனேவ
எ������ேற�. இர�டாவ� �ைறயாக இ�ேபா� அவைர�
ச����ேற�.

"உ�க��� த� �� ேபா�����. எ�லா வச��� ப���தர�
ெசா�����ேக�. ைந�� 'உைழ��� கர�க�' ��������
ேபா��ேபா� எ��ட கா�ல வா�க. அ�ேபா கைதைய ெசா���க''
எ�றா� எ�.�.ஆ�.

இர� ஏ�ம�.  ��னா� ஐ�� கா�க�, ��னா� ஐ�� கா�க�.
ந��� எ�.�.ஆ�� கா�. கா�� �� ���� �ைரவ�ட� பா�கா�.
�� ���� ந��� எ�.�.ஆ�. இ��க, அவ�� இட��ற� நா��,
வல��ற� லதா�� அம��ேதா�. கா�வா� �ள��ய�.

'எ�.�.ஆ��ேக கைத ெசா�ல  ேவ���' எ��ற ல��ய��ட�
இ��த என�� இேதா எ�.�.ஆேர கைத ெசா�ல� ெசா��றா�.
ஆனா�� தய�க�, படபட��. இைத� கவ��த எ�.�.ஆ�. எ�ைன�
பா��� ந�பாக� ���தா�.

இ�� ெத�பான நா� என� இய���ப� "அவ� வாரா�ேண... இவ�
ேபாறா�ேண... டமா�, ���" என ���ற இ��ைகைய� ���, த��
கைத ெசா���ெகா����ேத�.

'எ�னடா இவ�... தைலவ� ��னா� இ�ப� கைத ெசா�றா�?'
எ�ப� ேபால லதா எ�ைன� பா��தா�. ஆனா� எ� ேபா��ேலேய
இர�� கைதகைள�� ெசா�� ���தேபா� ைம������  50 �.�.
தா��ய �வ� ேகா�லான ���� �பா� வ����ட�.



'உைழ��� கர�க�' கைத�� நா� ப�க��� ெச�த எ�.�.ஆ��
��ரதா�டவ� கா��ைய �� ப�ண�தா� இ�ேக
வ�����றா�க� எ�பைத� ெத���ெகா�ேட�.

காைர ��� இற�� ேகா����� ேபான எ�.�.ஆ�.  ேகா���
க��ப��ரஹ �����ரகார�ைத வல� வ�தா�.

'ைடர�ட�'' என எ�.�.ஆ�. அைழ�க... 'ெய�' எ�றப� வ�தா�
ைடர�ட� ச�க�.

"நாம எ�ன �� எ��க�ேபாேறா�?''
ஏேதா �ள�ப� நட����ட�... எ�பைத உண��� ெகா�ட ச�க�
ெமௗனமாக...

எ�.�.ஆேர ெசா�னா�... "��ர தா�டவ� எ��க� ேபாேறா�ல?''

"ெய�...''



"ெச���� ேபாடாம�தா� ��ரதா�டவ� ஆட ����. ஆனா...
ஆடேவ��ய இட� கர��ரடா க��க� தைரயா இ��ேக. இ�ல
நா� ஆ� காய�ப�டா... ஒ���� ெர�� பட ����
ெக���ேபா�ேம? இ� ச� வரா�. ேவற ேகா�� பா��க. இ�ேபா
ேஹா�ட��ேக ����ேவா�'' என எ�.�.ஆ�. ெசா���ட...

'���� ேக�ஸ�' என ச�க� அ���க... 200 ேப�க� ெகா�ட
��� ைம�� ����ய�.



"ஒ� ��ன கவன��ைறவா� ���� ேக�சலா�ேத' என
வ��த�ப�டப� எ�.�.ஆ�. யா�ட�� ேபசாம� வ�தா�. ந��ர��
ேஹா�ட��� வ�� ேச��த��, "நாைள�� காைலல கைத
ேப���ேவா�'' எ�றா� எ�.�.ஆ�.

"ச��க�ேண'' என அைற��� ����ேன�.

ம�நா� காைல 10 ம�.

எ�.�.ஆ�. அைழ�பதாக� தகவ� வர�� ேபாேன�. ����ேட�.
"உ�கா��க'' எ�றா�.

ஒ� ேசைர எ��� எ�.�.ஆ�. அம�����தத��� ���றமாக ேசைர
ேபா�� உ�கா��ேத�.

"ஏ� ��னால உ�கா���க?''

"உ�க ��னா� உ�கார...''

"த��� த��. எ��தாள�க� ைத�யமா இ��க��. எ� ��னால
உ�கா��க'' எ�றா�. உ�கா��ேத�.

"ேக.ஆ�.�ஜயா�� கணவ� ேவலா�த� நாய�, ேகாைவ ெச�ய���ட
ஒ� கைதைய� ெசா�����கா�. அ�த� கைத என��� ெபா��தமா
இ����� ேகாைவ ெச�ய� எ���ட ெசா�னா�. அ� ��க எ��ன
கைதயாேம?''
"ஆமா�க�ேண.''

"ேந�� ��க என��� ெசா�ன ெர�� கைத�� வழ�கமா நா�
ப�ற ஆ�� கைததாேன. அ�ேபால �ைறய கைதகைள யா�
ேவணா�� ப�ணலா�. ஆனா ��க ேவலா�த� நாய���ட ெசா�ன
அ�த� கைததா� ேவ��. ேகாைவ ெச�ய� ���கமா அ�த�
கைதைய எ���ட ெசா�����கா�. ெகா�ச� ��கேளாட அைத�
ெசா���க'' எ�றா� எ�.�.ஆ�.

'ப�லா�� வா�க' ���� �பா��� எ�.�.ஆ��� கைத ெசா�ல
ஆர���ேத�. இைட�ைடேய ஃைப� ��� ந������ வ�� கைத
ேக�டா�. இ�ப�ேய கைதைய� ெசா�� ���ேத�.

"கைத ெரா�ப ந�லா���.''

"இ�த� கைத�� 'ெகா��� �வ�த ைக'� தைல�� வ����ேக�.''



'எ�ைன வ�ேச ைட��� வ�����களா?' எ�ப� ேபா� ���த
எ�.�.ஆ�. என�� ைக ெகா��தா�.

"கைத ஓ.ேக. ைட���� ஓ.ேக. ேநரா ெம�ரா� �ள���க.
ஆ�.எ�.�ர�ப� உ�கைள கா�டா�� ப��வா�. சகல வச���
ெச�� ெகா��பா�. ெர�� பட ����ைக�� ����� ெகா�����
நா� ெம�ரா� வ�த�� ம�தைத� ேப��கலா�'' எ�றா�.

நா� எ�.�.ஆைரேய பா��ேத�.

"எ�ன?''
"அ�ேண! இ�த� கைதைய நா� ேவலா�த� நாய�ட� ெசா�ேன�.
கைத ����� ேபானதா� ேக.ஆ�. �ஜயா�ட� ெசா�ல� ெசா�னா�.
அவ�ட�� ெசா�ேன�. கைத ெரா�ப� ����� ேபானதா� ஒ�
கைத�� நா� ெவ��ல வா��றைத �ட ��தலாக ெர�டா�ர�
பண� ���� எ�� வா���டா�க. இ�ப நா� எ�ன
ெச�ற��ேண?'' என தய��� தய��� ெசா�ேன�.

"கவைலேய�படா��க. �ஜயா��ேட��, ேவலா�த� நாய���ேட��
நா� ேப���ேற�'' எ�றா�.

'எ� கைத�� எ��.ஆேர ந��க�ேபாறாேர' எ��ற மன �ைற��
எ�.�.ஆ�ட� ஆ� வா���ெகா�� ெம�ரா� �ள��ேன�.

ேக.ஆ�. �ஜயா�� ������ ேபா� அவ�ட� எ�.�.ஆைர ச���த
�ஷய�ைத� ெசா�ேன�.

"��க ைம��ல இ��� �ள��ற��� ��னா�ேய எ�.�.ஆ�.
என�� ேபா� ப��னா�. "அ�த� கைத ெரா�ப� ����� ேபா��.
��க ப�றதா இ��க அ�த ேகர�டைர கதாநாய��� ஏ�ப மா��
நா� ந���ேற�. ஆ�ெர� ���� ஆர�����ேடா�"�
எ�.�.ஆ�.��ட ெசா�ேன�.

"உன�� அ�த அள��� அ�த� கைத ��������னா தாராளமா
ப��. நா� ���க ��கமா�ேட�'� எ�.�.ஆ�. எ���ட
ெசா���டா�. அ�ம��ம�ல... "அ�த ைர�ட� ெரா�ப ந�லா கைத
ெச�றா�. அவ���ட ேவற கைத வா����ேற�'� எ�.�.ஆ�.
உ�கைள ெப�ைமயா ெசா�னா�'' என ேக.ஆ�.�ஜயா �ள�கமாக�
ெசா�னா�.



எ�.�.ஆரா� பாரா�ட�ப�ட ச�ேதாஷ� என�� இ��தா��, 
எ�.�.ஆ��� கைத எ��� வா��� இ�ேபா த��� ேபா���டேத...
எ��ற கவைல என��. இ�����, எ�.�.ஆ���   கைத எ�த
இ�ெனா� வா��� அைமயாமலா ேபா��... என  எ�ைன நாேன
சமாதான�ப����ெகா�ேட�.

'உைழ��� கர�க�', 'ப�லா�� வா�க' ஆ�ய இர��
பட�கைள�� ������� எ�.�.ஆ�. ெம�ரா� வர... ஒ�மாத�
ஆ�� எ�பதா� அத��� பட�ைத எ��� ������� �தமாக
உடன�யாக ����ைக ஆர���தா� ேவலா�த� நாய�. 
ேக.ஆ�.�ஜயா ந��தா�.

அ�ேபா� 'ஜான� சபத�' பட�ைத இய�����த அ�னா�ம�
ைடர�டராக ஒ�ப�த� ெச�ய�ப�டா�. �லைர ைவ�� �ேரா��
ேகர�டைர �ேரா�� ேகர�டராக அவசர அவசரமாக மா�� இர�,
பகலாக பட����ைப ஆர���தா�க�.

ேதவ�ட� ேபாேன�.
"அ�ேண... எ� கைத க�தலா����'' என நட�தைத� ெசா�ேன�.

"ெத�வ����� (எ�.�.ஆ����) ெரா�ப� �������.
அ�த�மா��� ெரா�ப �������'' அ�ப� எ�னடா கைத அ�?''
என� ேக�டா� ேதவ�.

"அ�ேண... ெகா�ச கால� ��னா� உ�க அ�ம�ேயாட
காைலல���� ம��யான� வைர��� ஒ� தயா��பாளரான
ைடர�ட���ட கைத �வாத����� ேபாேன� அ�லவா?''

"அட... ஆமா�டா.''

அ�த தயா��பாளரான ைடர�ட�� �ணா�சய�ைத 'மைன�'
ேகர�டராக��, உ�கேளாட �ணா�சய�ைத 'கணவ�' ேகர�டராக�� 
வ�� கைத எ��ேன�ேண'' எ�ேற�.

"எ�னடா? அ�க, இ�க ��� எ�ைனய வ�� கைத எ��ன���ற.
ச�... கைதைய� ெசா�� பா��ேபா�'' எ�றா� ேதவ� ஆ�வமாக.
நா� அ�த� கைதைய� ெசா�ல ஆர���ேத�.





30. �ைரவ� ஓ.ேக. ெசா�ன ��!

எ�.�.ஆ�. ����ய... ேக.ஆ�.�ஜயா�� ���� ெகா��க இயலாத,
நா� எ��ய கைத உ�வான �த�ைத ேதவ�ட� ெசா�ேன�.
இய��நராக��, தயா��பாளராக�� �க�ெப�ற அ�த� ����ட�
பல ஆ��க� �ைரவராக� ப����தவ� ேவைலைய ���
�����டா�. ஒ� வ�ட� க��� அவசர... அவ�யமாக
ைக�ெசல��� ஒ� ��ெதாைக உத� ேக�� �����
அ�வலக���� வ�தா�. அ�ேபா� அ�த� ����ட� நா� ம���
�யவ� உ���ேடா� �வாத��� இ��ேதா�.

�ைரவ� ைக�ெசல��� உத� ேக�பைத ��வா� வ�� ெசா�ல��
அ�த� ��� ேகாபமானா�.

"அ�த �ைரவ� அவனா�தா� ேவைலைய ��� ��னா�. எ�ன
ெச���ெம��ேடா அ� ச��� பண� பா����லாம �����ேட�.
இ�ேபா வ�� உத� ேக�டா எ�ன �யாய�? நா� ேப�ன பண�ைத
�யாயமா �����ேவ�. ேப�ன��� ேமல ேக�டா ேகாவ� வ��.
கைலஞான� உன�� ஒ�� ெத��மா? நா� ��ன வய�ல ப��க
வச� இ�லாம ெரா�ப க�ட�ப�ேட�.  நா� ப��பத�� உத�
ெச���க�' அ�ப��� ஒ� ேநா��ல எ�� அ�க� ப�க��ல
இ��கவ�க��ட கா��ேவ�. �ல� உத� ெச�சா�க. �ல�
அவமான�ப���னா�க. இ�ப� க�ட�ப�� ப��� �����
வ�தவ� நா�. கண��� பா��காம அ��� ���தா நாைள�� எ�
��ைள�க க�ட�ப��. அ�த� �ழ� வர��டா�. அதனாலதா�
காரண��லாம, கண���� ேமல யா���� நா� த�ற��ைல'' என
தன� �யாய�ைத� ெசா�னா�.

இ� காைல�� நா� க�ட கா��. அ�� மாைல�� ேதவ�ட�
�வாத��� இ��தேபா� நா� க�ட� எ�ன?

சா�பா��� ����  50 ைபசா அ�க� ேபா�ட �ெராட�� ேமேனஜ�
��ைபயாைவ ஏ�கனேவ ேவைலைய ��� ������தா� ேதவ�.
அேத ��ைபயா த� த�ைக�� ��மண உத� ேக�டேபா� ஐயா�ர�



த�தா� ேதவ�. அ� ம����ைல... அ�த� ��� ேபாலேவ  ேதவ��
ெரா�ப க�ட�ப�டவ�தா�.

ேகாைவ�� இ��தேபா� ேஹா�ட�� ெர�� இ�� வா�����
இர��, ��� �ைற சா�பா� வா��� ���தா� ேதவ�.  உடேன
ச�வ�, "ெர�� இ���� அ�ப�ேய இ���. நாலாவ� �ைற சா�பா�
ேக�டா எ�ப�?" என ேகாப�பட... "சா�பாைர� ���� ��கா�
வ�� �ர���டா... இ��ய ��� �� வ�ைற �ர���ேவ�.
இ�ைன�� ���க ப� தா�க��. ேவற கா��ைல. இ��ய
����டா சா�பா� ஊ�தமா��ேய"� ேதவ� ெசா�ல��, ச�வ�
ச����ெகா�ேட இ��� ெகா�ச� சா�பாைர ஊ������
ேபானா�.

ப�� �பா� கட� ெகா��த நப� ந� ேரா��� ேதவ�� க����
��ைட� ேபா��  இ��க... அவமானமான ேதவ�, "ஒ�ைனேய
����ற எ�ைன அவமான�ப�����ேயடா ��கா" என ம�தமைல
��க� �ைலைய உைட�பத�காக ெப�ய க�ைட�ட� மைலேயற...
மைல�ப��க��� கா� �கெர�





பா�ெக��� ப�� �பா ைவ�க�ப�ட �ைல�� �ட�க...  '��கா'
எ�� கத�ய ேதவ� ைக����த க�ைடயா� த� தைல��
அ����ெகா�� "எ�ைன ம������ ��கா" என
அ�����றா�. அத� �ற� ேகா����� ெச�� ��கைன
வண����� அ�த �பாைய எ��� வ�� கடைன அைட�தா�
ேதவ�.

இ�ப� க�ட�ப��  வள��� இ�ேபா� வச�யான ேதவ�... யாராவ�
க�ட� என வ�தா� மன�ர�� உத��றா�. அ�த� ���ேயா
க�ட�ப�� வள��� இ�ேபா� வச�யான �ைல�� ம�றவ���
உத�னா� ம�ப� தன�� க�ட� வ�� என �ைன��றா�.

வ�ைம எ��ற ஒேர பாட�தா�. ஆனா�� அ� இ�வ���
இ�ேவ� �தமான மன�ைலைய� த�����ற�. இ�த �ர�தா�
என�� கைதயான�. அ�த���� ேகர�டைர மைன�யா��,
'அள��� �� அ��� தராேத' என த��பவளாக��, ேதவ�
ேகர�டைர கணவனா�� அ��� த�� வ�ளலாக�� பைட�ேத�.

கைதைய நா� ெசா�ன�� "அடடா... ெத�வ���� ஏ�த கைதடா.
அ� அைமயாம� ேபா�ேச'' எ�� ேதவ�� வ��த�ப�டா�.
'ெகா��பவ� மைன�, த��பவ� கணவ�' என கைதைய மா��
'த�ம�தா�' என ைட���� ைவ�� ேக.ஆ�.�ஜயா ந��க... அவ��
கணவ� ேவலா�த� நாய� தயா��த பட� ஆறா�ர� அ�வைர எ���
ேபா��� பா��க�ப�ட�. ேக.ஆ�.�ஜயா���� அவ�� கணவ����
�ழ�பேம ���ய�. பட� ச�யாக வர��ைல. இதனா� பா� பட�
எ��த �ைல�� அ�த� பட� ைக�ட�ப�ட�.

எ�.�.ஆ�. ���ப�ப� 'ெகா��� �வ�த கர�' படமாக எ�.�.ஆ�.
ந�����தா� அ� ெப�ய ெவ���படமாக இ������ேம எ��ற
ஏ�க� இ�றள�� என��� உ��.

��� மாத�களாக �� ���� இ��� பட���காக 'ம���'
(ெதா�லா�) எ��ற கைதைய எ�� ���ேதா�. கைத�� �ைற
�ைறகைள பா��� ஓ.ேக. ெசா�ல���ய �வா எ�பவ��
'ந�லா���' என� ெசா����டா�.

�வா ஓ.ேக. ெச����டா� அ�ைறய �னேமா அ�ல� ம�நாேளா...
கைத இலாகாைவ� ேச��த ஒ�ப� ேப�க���� தலா ஐயா�ர�



பண� ெகா��பா� ேதவ�. என���, �யவ����, மாரா����
ெகா�ச� ��தலாக� ெகா��பா�.

அதனா� கைத ��ைமயாக ���த�ேம எ�க� ��க��
'இ�ைன�ேகா, நாைள�ேகா பண� வ����' என� ெசா����ேவா�.
மைன�மா�க�� ம�ைக, பா� கட� அைட��� ெத����
வ����வா�க�.

'ம���' கைத ஓ.ேக. ஆனதா�, "ேட� கைத�கார�களா... நாைள��
உ�க��� ேபம���டா'' எ�றா� ேதவ�. நா�க� எ�க���� க�
ஜாைட�� ைக �����ெகா�ேடா�.

"வா�கடா... வா�� ���ேயா�ல ந�ம பட� ����
ேபா��������. அ�க ஒ� ர��� அ����� வரலா�'' எ�றா�
ேதவ�. அவ�� ெசவ�ேல கா� ேவ� மா�� ெப�தாக இ����. அ��
நா�க�� ேதவ�ட� ஏ��ெகா�ேடா�.
�.நக� ஆ������ கா� �ள��ய�. ேதவ� தன� �ைரவ�
��வநாத�ட�... "��வநாதா... இ���� ஒ� கைத
இ�ைன���தா� ஃைபன� ப��ேனா�. அ�� ைலைன��
���யமான �ைன�� ெசா�ேற�... ேக���� எ�ப� இ����
ெசா��டா'' என... கைதைய� ெசா�னா� ேதவ�.

�����ைனைய கைத�� ஏ�ப��த�ேபா�� அ�த ���ய �ைன
ெசா�ன��...

"இ� ந�லா����க'' என 'ப�'ெடன� ெசா�னா� �ைரவ�.

ேகாட�பா�க� ேம�பால��� கா� ஏற���த �ைல�� "����டா
காைர ஆ�ஸு��'' எ�றா� ேதவ�.

'ேபம��' ச�ேதாஷ��� இ��த எ�க� �க��� ஈயாட��ைல.

கைத �வாத அைற�� அைனவ�� அம��ேதா�.
"எ�ன�பா? ��வநாத��� அ�த �� ���கைலயா�.
'�ைரவ�தாேன'� �ைன�கா��கடா. அவ�தா�டா ஆ�ய��.
இ�ப�ேய படமா��னா இ�ைன�� ��வநாத� ெசா�னைத�தா�...
நாைள�� �ேய�ட�ல ம�க� ெசா�வா�க. அதனால நாைள���ள
ேவற �� ெர�ப��... ��வநாத���ட ெசா����க. அவ�
'ஓ.ேக.'�னா�தா� ஒ�க��� ச�பள�'' என ெசா����டா� ேதவ�.



இரேவா� இரவாக கைத இலாகாைவ� ேச��த ஒ�ப� ேப�க��
��வநாத�� ������ ேபாேனா�.

"எ�பா... நா�க�� உ�ைன மா�� ெதா�லா��கதா�. ச�பள�
�ைட�சாதா� ���ப� நட�த ����. நா�க ஒ�ப� ேப�ேம
ஆ��ெகா� �னா ஒ�ப� �� ெசா�ேறா�. எ�ப�யாவ� ஓ.ேக.
ப���'' என ேக�ேடா�.

"இ�க பா��க... ����ெக�லா� வரா��க. நாைள�� ஆ��ல  வ��
ெசா���க. நா� �தலா��� �ேராக� ெச�யமா�ேட�. ந�லா
இ��தா�தா� 'ந�லா���'� ெசா�ேவ�க'' என கறாராக�
ெசா����டா� �ைரவ� ��வநாத�.

ம�நா�... ஆ��� ைவ�� ஆ��ெகா� �னாக ஒ�ப� ��
ெசா�ேனா�. இ�� இர�� ��கைள� �����ட ��வநாத�, "இ�
ெகா�ச� பரவா�ல... அ� பரவா�ல'' எ�றா�.
இர�� 'பரவா�ல' �ைன�� ஒ�றா�� அழ� ப���� ெசா�ேனா�.
��வநாத���� ����.

அ�த �� �ைன ேகாைவ பாைஷ�ேலேய ேதவ�ட� �ள���
ெசா�னா� ��வநாத�.

"உ�ைனய தாஜா ப��னா�களா? உ�ைமைய� ெசா��. ெபா�
ெசா�ன ெகா�ேன��ேவ�'' என ேதவ� �ர�ட...

"ச��யமா... ந�லா����க'' என ��வநாத� ெசா�ல... ���
வ�த�. சா���ேடா�. ச�பள� ெகா��தா� ேதவ�.

"ந�ல ேநர��ல கா�பா��ன ��வநாதா?'' என நா� ெசா�ல...

"எ�ேனாட ந�ல ேநர��க. எ�ைனய நா� கா�பா�����ேட�.
உ�க��காக ெபா� ெசா�����தா ேதவ� எ�ைனய அ���� �ர��
�����பா�. எ�.�.ஆ�.��டேய ேதவ� ேகாப�த� கா��னத நா�
பா�����ேக�. நாென�லா� எ�மா��ர�?'' எ�றா�.
"அட... அெத�ன�பா �ஷய�. ெசா�ேல�?''

��வநாத� ெசா�ல� ெதாட��னா�.

எ�.�.ஆ�. �� ேதவ� ேகாப�ப�டைத ேதவ�� �ைரவ� ��வநாத�
எ��ட� ெசா�ல� ெதாட��னா�.



"ேதவைர �ெரா��ஸரா��ய� எ�.�.ஆ�.தா�� உ�க����
ெத�������. ெர�� ேப���� இைட�� க��� ேவ�பா�
ஏ�ப��� �����டா�க. �ல வ�ஷ� அவ�க ேப��கேவ இ�ைல.
ெர��ேப�ேம ஒ��த��ெகா��த� ���� ���� ம�ப�
இைண�சா�க. ேதவ� தயா���� எ�.�.ஆ�. ந���� பட������
உடன�யா ெதாட��ய�. ேதவைர� ெபா��தவைர��� காைலல
ஒ�ப� ம��ெக�லா� ���� ஆர����ட��. அ����
எ�.�.ஆ�. வர ேல�டா�����களா... ேதவ��� ெரா�பேவ ேகாவ�.
அ�����, இ����மா உ��யப� உலா��������தா�.

ப�தைர ம��� எ�.�.ஆ�. கா�� வ�� இற��னா�. எ�.�.ஆ�.
வ�தைத� பா��த ேதவ�... பா��காத� ேபால ஒ� கா�ய� ெச�தா�.

எ�ேர ���ெகா����த � த�� ைபயைன ���ைய� ����
ஆ��ய ேதவ�, "ஏ�டா �ைய� ெகா��ேன?' என� ேக�� ����
அைற�தா�.

"�தலா� நா� இ��� � ெகா���ேட வரைலேய' என � பா�
ெசா�ல... "ஏேல... ஏ�டா �ய� ெகா��ன?' என� ேக�� ேம��
அ��க... அ� ெபா��க ��யாம� � பா� ஓட... ேதவ� �ர���
���� அ��க... இைதெய�லா� கவ��த எ�.�.ஆ�., ேதவ��
அ�ேக ெச�� ேதாைள� ெதாட... ����� பா��த ேதவ�, "அட...
��கா வ�����களா ��கா" என� ேக�க... எ�.�.ஆ�. ���தப�...
 "அவைன அ��கா��க. நாைளல��� ஒ�ப� ம��ெக�லா�
������� வ���ேற�'' எ�றா�. � பாைய அ��தத�கான
காரண�ைத எ�.�.ஆ� ����ெகா�டதா� ேதவ� ஒ� அச��� ����
���க... எ�.�.ஆ�. ப����� ���க, இ�வ�� �க� ச�தமாக
���தப� ஒ�வ� ேதா�� ஒ�வ� ைக ேபா���ெகா�� ெச�����
ேபானா�க�.

"���� த�க���� ��� வ���ட��டா�' எ�பதா� அ��
ேதவ�� ேகாப����� ப�� ேகாப� ெகா�ளாம� ����ெகா����
ேபானா� எ�.�.ஆ�.'' என அ�த� பைழய �க�ைவ� ெசா��
���தா� �ைரவ� ��வநாத�.

....
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