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கைத ெசா��� கைல ��த�!

அ�மா�க���� ���க�����ேலாபா��ரா

�பா �ர�, ந� த��� ெப�. இ�� உலக அள�� கைதெசா��� கைல�� �ரபலமானவ�க�� ஒ�வ�. இரா�� நைடெப�ற உலக
அள�லான கைதெசா��� ���ழா�� கல��ெகா�ட �த� இ��ய� ெப� எ�ற ெப�ைம��� உ�யவ�. ைஹதராபா��� வ����
இவ��� இர�� ஆ� �ழ�ைதக�. இவ�ைடய உைரயாட���ட க�க� கைத ேப���றன! 

‘`�ழ�ைத� ப�வ�ைத ெச�ைன, �.நக�� க��ேத�. அ�பா�� தா�தா�� ‘ஆன�த �கட�’ வாசக�க�. அ�ப� ஆ�வமாக அ�� எ�ன
ப���றா�க� எ�� �ர��யேபா�, �கட� கைதக� எ� ைகக���� வ�தன. அ�பா�� �ைறய� கைதக� ெசா�வா�. அ�மா����
���க� பால�கா�. பல வ�ட�க� ேம�� வ�க��� வ��ேத�. அதனா� த��, மைலயாள�, இ��, ஆ��ல�, ெப�கா� ம��� �ல
ெமா�க�� ெத���.

�.எ��., �����ய� ேகா�� ப��த ��, ஆ��ல இல��ய��� ��கைல� ப�ட� ெப�ேற�. அ�ேபா� அ�ல இ��ய வாெனா���
ப�� ேநரமாக� ப����த�ட�, �ேபா�க� இ���� ேகா�� நட�� வ�ேத�. �� ேக���ய ��யாலயா ப��க�� த�கா�க�
ப��ட�க�� ப�யா��ேன�’’ எ��றவ�, தா� கைதெசா��யான கைதைய�� ெசா��றா�.

‘`2008-� ஆ�� நா�� நக�� �த��த�� ‘�ேடா� ெட���’ ேகாைட �கா� நட��ேன�. ��வய�� நா� அ�பா�ட� �ைற�ப�
ப��ற பரதநா��ய� ம��� �ைண, அ�ேபா� என�� உத�ய�. ��யவ�ைற அ���ெகா��� ஆ�வ��, இய�ைக�ேலேய
அைம����த பைட�பா�ற�� அ�த �ய���� எ�ைன� ைக�ட��ைல’’ எ��ற �பா, நடன� கைலஞ�க��ேக உ�ய ந�ன��ட�
�க��� ப�ேவ� பாவ�கைள� கா��, அைத இைச�ட� ேகா��, கைதக� ெசா��றா�. கைத�� ேபா��� �ழ�ைதக�� �லைர
ேமைட�� அைழ��, அவ�கைள�� கதாபா��ர�க�� ஒ�வராக� ப��ெபற� ெச��றா�. இ�த அ���ைற, �ழ�ைதகைள��
ெப�ேறாைர�� எ��� கவ��ற�. பா�ைவயாள� ம���� ேநர� யான தா�க�ைத�� ஏ�ப����ற�. 
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�பா ெசா��ற ெதனா�ராம� கைதக� �ரபலமானைவ. ராம�, பால� க��ய கைத�� �� அ��க�� ப�ைக அவ� ெசா���ேபா�,

�ழ�ைதக�� �க��� ேதா��� ஆ�வ�� உ�சாக��தா� இ�த� கைல�� ெவ��. �ழ�ைதக�� கவன�ைத எ��� கவ��
வைக�� கைதெசா��� பா� அைம�த�, �பா��� ேம�� �ற�� ேச���ற�.

‘`கைதெசா���ேபா�, அ�த� கைத�� சார�, அைத� ேக�பவ�க�, கைதெசா��� இட� என அைன��ேம ���ய�. ப��
மா��க��� ஈ�பா� ெகா����த ெப�� �லவ�க�� கைதகைள ‘ஹ�கதா’ பா��� ெசா�னேபா� வயதானவ�க�� ர����
ேக�டன�. அ�ேபா� தா� இைசயா� உலைக ெவ�ல ���� எ��ற ந���ைக �ற�த�.

�ய�நா�, இரா� நா�க�� கைதெசா�� இ�� �ேற�. இரா� நா�� வர லா��� ஏராளமான கைதக� �ர�� �ட���றன. அ�த
நா�� அரசா�க� கைதெசா� வத�ெக�ேற பலைர� ப��� அம��� இ���ற�. அவ� க����ய ம�யாைத�� அ��கார�� அ��க,

ெப�� ெதாைகைய ஒ����ற�’’ எ�� ெசா��� �பா, கைதெசா��� பழ�க�ைத வ��ப��த� தா� எ������� �ய��க� ப���
�����டா�. 

‘`2013-� ‘Royal Mistake’ எ�ற கைத� ��தக�ைத ஆ� ேயா�ட� ெவ���ேட�. ந� பாரத நா�� கலாசார�கைள�� ப�பா� ைட��
கைதக� �ல� கா��� �ய��யாக, ‘Story Arts India Hyderabad’ எ�ற அைம�ைப உ�வா��ேன�. ஆ��ய� வ��பைறக��
கைதெசா�வைத வ�������தமாக, அவ�க���� �ர�ேயக� ப���� ப�டைற கைள நட���ேற�. கட�த எ�� ஆ��க��
������ ேம�ப�ட கைதெசா�ல� �க���கைள நட������ேற�. ெப�� ெதா�� ��வன�க�, ப��க� ம��� ெதா��
��வன�க� என� பல�� எ�ைன �ழ�ைதக���� கைதெசா�ல ேவ�� அ���றா�க�.

ெத�வான உ�ச���ட� பாட�கைள�� இைடேய ேச���, ைக, கா�, க� என உடைல�� ேபச� ெச��, கைத�� ந�ேவ
ேக��கைள� ேக��, �ழ�ைதக� ேயா��பத��� ேபா�மான ேநர� ஒ���, கைதெசா���ேபா�... அ�த மழைலக�� �க���
ெத��� ஆ�வ�� ம������தா� இ�த� கைதெசா���� டா��!” - ��னைக ��யாம� ெசா��றா� �பா �ர�.

அ�மா�க� ���க���� ெசா�வத�காக, �பா ���ற �ல கைதகைள இ�ேக அ������ேறா�. கதா�பவ� வா��க���!
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���ய��� ரா��ய�! 

எ�க� அைன����மான ‘�ேள ைட�' அ�. அ��, ���ய� எ��ட� ந�பராக இ��க ம��� ம�ற எ�க� யா�ேம
���ப��ைல. ‘� ஒ��ேம இ�ல, � ஒ��ேம இ�ல’ எ�� அைத 1, 2, 3, 4 என ம�ற எ�க� அைன��� ேக�ெச�தப� இ��தன.
அத�ட� �ைளயாட�� ம��தன. இதனா� ஓ� ஓர��� அம��� அ�தப� இ��த ���ய�ைத� ��ய� கவ���, அத�ட� வ��
ேப�ய�. 

‘ஹா� �ேரா! � எ�ைன மா��ேய ர��டா, அழகா இ��ேக... கவைல�படாேத. இ�ேபா எ�ன நட���� பா�’ எ�� ெசா�ன ��ய�,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ம��� 9 என, அைன�ைத�� அைழ�த�. 

‘உ�க�ல யாெர�லா� �ேரா�ட ஃ�ெர�� ஆக� ேபா��க?’

யா�� ��வராதேபா�, 1 ம��� ��வ�� ���ய��� ைககைள� ேகா�க, அ�த அ�சய� நட�த�. 1, 10 ஆக மா�ய�. த�ைன�ட 10
மட�� ெப�தான ம��� ெப�ற�. 9 எ�ற அ�க ம����ள எ�ைண�ட, அ�க ம��� ெப�ற� 1.  

இ�ேபா� வ�ைசயாக ம�ற எ�க�� ஓ��ெச�� ���ய��� கர� ப��� ெகா�டன. 2, 20 ஆன�. 3, 30 ஆன�. 4, 40 ஆன�!
இ�ப�ேய, 9 வைர, அைன�� எ�க�� ���ய��ட� ைகேகா��, த�க� ம��� 10 மட�� ெப��ய�� பரவசமா�ன. அைனவ��
இ�ேபா� ���ய� �ட� ந�ப�க� ஆக ஆ�வமா�ன. 

��ய� ெசா�ன�, ‘எத��� உதவாதவ� எ�� இ�� யா���ைல. �� வா��தா�, ம��� ெப���!’
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ேமக��� ஆைச!

வான��� �த��ெகா����த ப�� ேபா�ற அ�த ெவ� ேமக��� ெபய� ���. அவ��� அ��� இ��� அைல��ெகா�ேட
இ��ப�� அ�வள� ச�ேதாஷ�. ஒ�நா�, மைழ���கைள� பா��த அவ�, தா�� மைழயாக ����னா�. எ�ன அ�சய�... ���
மைழ���யாக மா��ேபானா�. 

வா�� இ��� �� ேநா�� மைழ���யாக ���தேபா�, அ�வள� பரவச�ப�டா� ���. அ��ததாக, அவ� ம��� ���தேபா�,
அ�� சலசலசல என ஓ��ெகா����த ந�ைய� பா��� �ய�தா�.  

‘ந� இ�வள� அழகா? நா� ந�யாக ேவ���’ எ�� ��� ����ய ம� ��ட�, அவ� ந�யாக மா� நக���ெகா����தா�. த� இ�
கைரக��� வள�����த ெச�, ெகா�, மர�கைள ர��தவா� ந�யாக நட��ெகா�ேட ெச�ற �����, �ர��� ெத��த� கட�.

‘எ�வள� �ரமா�ட� இ�த� கட�?’ எ�� க�க� ����� பா���, அைல க�� ஒ��� அச��ேபான ���, இ�ேபா� கடலாக மாற
����னா�. ���� அ�த அ�சய� நட�த�. ��� இ�ேபா� கடலாக மா�, �� ���க� பட��� �ட�தா�. ம�லா�க�
ப�����தவ�, வான��� �த��ெகா����த ெவ� ேமக�கைள� பா��தா�. ‘நா� ேமகமானா எ�ேளா ஜா�யா வான�ைத� ���
��� வரலா�’ எ�� ஆைச�ப�டவ�, இ�ேபா� வான� ஏ� வ��, ேமகமா���டா�!

இ�தா� வா�ட� ைச��� ெச�ல�களா!
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தவைள� ப�தய�! 

அ�த� கா����� �க�ெப�ய அர�மைன இ��த�. அத� ேகா�ைட� �வ�, �க �க உயரமான�. `பட பட படா!'

அ�� அ�த� கா��� �ல��க� பல�� அர�மைன �� ��ப�க� ேகா�ைட� �வைர� ��� ��றன. காரண�, தவைள� ப�தய�!
ஆஹா! 

ஆ�... அ�த வா�ய��த ேகா�ைட� �வைர யா� �த�� எ���றா�க� எ�ற ேபா���� ப��ெகா�ள, அ�� ����கண�கான
தவைளக� தயாராக இ��தன. ேபா�� ஆர�பமான�. தவைளக� �வ�� ஏற ஆர���தன. `ப�ச� ப�ச� ப�ச�!'

வ����த �ல��க� அைன��� ேபா��யாள�கைள உ�சாக�ப���ன! ‘ேஹேஹ ேஜாேஜா ேஹேஹ!’

�வ�� பா� உயர�ைத� தா��வத���, பல தவைளக� ��யாம� �ேழ ���தன. `ெசா� ெசா� ெசா��!'

��� தவைளக� ம��� இ��யாக �� ேன�� ெகா����தன. ஆனா�, �ேழ ��ற �ல��க���, ஒ�ேவைள அவ�க� அ�����
���தா� அ� பலமாக இ���ேம எ�ற கவைல வ�த�. எனேவ, ‘ேபா��. ேவ�டா�. ஒ�ேவைள ���தா� அ� பலமாக இ����. �ேழ
இற�����க�’ எ�� க�த ஆர���தன. அைத� ேக�ட�� ��� தவைளக�� இர�� தவைளக� ேமேல ஏ�வைத ����,
ப��ரமாக� �ேழ இற����டன. ஆனா�, ஒ� தவைள ம��� ெதாட��� ேமேல ஏ��ெகா�ேட இ��த�. `ப�ச� ப�ச� ப�ச�!'

ஒேர �ச�த�. �ல��க� அைன��� பத�ற�� கவைல� மாக அ�த� தவைளைய� பா����ெகா����தன. அ�த� தவைளேயா ஒேர
��யாக ஏ�, �வ�� ேம� ப��ைய ெவ��கரமாக அைட����ட�. `���� ��ேர!'
பறைவக� வா�� பற���ெச��, அ�த� தவைள�� வா����ெசா��, ‘நா�க� அ�வள� எ�ச����, � எ�ப� பய��லாம�
ஏ�னா�?’ எ�� ேக�டன. அத��� தவைள ெசா�ன�, ‘என��� கா� ேக�கா�... ��க� எ�ன ெசா����க� எ�� என���
��ய��ைலேய!’

ம�றவ�க�� பய���த�க���� கா�ெகா��காம� �ய��ைய� ெதாட���ெகா�ேட இ��தா�, ெவ�� ��சய� ����!
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�பா�� ச�ேபா�டா க�� ஏ� வளர��ைல?!  

த�சா��� இ��� வ����த த�க� பா��ைய, ��யா�� �பா�� ெச�� க���ெகா�டன�. எ�ேபா��ேபால, அ��� அவ� த�
ேப��க��காக ஒ� �ற��� ப�� ெகா��வ����தா�. ‘எ�ன பா�� அ�?’ எ�� இ�வ�� ஆ�வமாக� ேக�க, பா�� த�
உ�ள�ைகைய ����, ச�ேபா�டா பழ �ைதகைள� கா��னா�. 

‘ஆ��ெகா� �ைத எ���, ேதா�ட��� ஆ��ெகா� இட��� �ைத�� ைவ��க�. �ல நா�க��, �ைத க�றாக �ைள�� வ��
பா��க�!’

��யா���� �பா���� ச�ேதாஷ� தா�க��ய��ைல. ெச� வள��ப�� இ�வைர அவ�க��� அ�பவ� இ�ைல எ�றா��, பா��
ெசா�னவாேற �ைதைய� �ைத��ைவ��, �ன�� த��� ஊ��ன�. 

 ��� வார�க� க���, ��யா�� �ைத �ைள�����த�. அவ��� ஏக ��. �பா��ேகா ஒேர அ�ைக. ‘எ� �ைத இ���
�ைள�க��ைல’ எ�� அ�தவைள, ���� ெப�யவ�க� சமாதான�ப���னா�க�. ‘உ� �ைத இ��� ெகா�சநா� க���
�ைள���, ெபா�ைமயா இ�’ எ�� அவ�க� ெசா�னைத ந��, கா����தா� �பா. ஐ�� வார�க���� �ற�� �ைத �ைள�க
��ைல. 

‘�பா, �ன�� த��� ஊ���யா?’ எ�ற அ�மா�� ேக����, தைலயைச�தா� �பா. ‘ெவ�� ப�ற இடமா பா��� �ைதைய
ெவ��யா?’ எ�ற பா���� ேக����� தைலயைச� தா� �பா. ‘இ�கதா� �ைதைய ஊ�� ெவ��யா? ந�லா ஞாபக���கா?’ எ��
அ�பா ேக�க, ‘ந�லா ெத���பா... இ�கதா�. ெட�� அைத எ��� எ��� �ைள����கா� பா��ேபேன..? ேந���ட� பா��ேதேன!’
- ��யா ெசா�ன�� ெப�யவ�க� அைனவ�� ஒ� ெநா� அ����, �ற� ������டா�க�. �பா�� �ைத �ைள�காம� ேபானத��
அவ�க���� காரண� ெத�����ட�. உ�க����தாேன ����!
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