
மாடலிங மாணிககமாக ொஜாலிகக ேவணடம... சினிமாவில ொவலொவட 
ொகாட கடடப பறகக ேவணடம. இநத இரணட ஆைசகைளத தவிர 
ேவொறநதப பாவமம ொசயயாதவள நான! ஆனால, மதல அட எடதத 
ைவககிறேபாேத, தணணரீத ொதாடடககள தவறி விழநத கழநைத 
ேபால, ஆரமபததிேலேய என கனவகைள வழககி, வழீததிப ேபாடடத 
வாழகைக!

 

மனச மழகக சினிமா கனவகைள மடடேம நிரபபி ைவததிரநத நான, 

இபேபாத காயஙகளககள வழீநத கிடககிேறன. அவமானம, 

சிைறவாசம, ேகாரட, அைலககழிபப என இநத 26 வயத சஙககக 
உளேள காயஙகளின கஙைகேய அைடககபபடடரககிறத.

இனி வலிகக ஒனறமிலைல... 'வரீாசாமி'படததில விலலியாக 
நடதேதன... அடதத
 

சில நாடகளிேலேய 
தமிழகம மடடமலலாமல 
அககம பகக 
மாநிலஙகளிலம எனைன 
நிஜ விலலியாகச 
சிததிரததப பரவிய ொசயதி 
கள ொகாஞச நஞசமலல... 

பிரதீப ொகாேனர எனகிற 
ொதாழிலதிபைர தபபாககி 
மைனயில மிரடட, 

அவேராட உடலறவ 
ொகாணட, அைத வடீேயா 
பதிவாககி நான 
மிரடடயதாக ேபாலஸ என 
மீத வழககப ேபாடடத. 

அபபபபா... சினிமாவில கட 
ொசயய மடயாத 
திைரககைத பினனபபடடத.



ஒர நடைகயாக 
நாடறியபபட ேவணடொமன 
ஆைசபபடட நான, 'மிரடடல 
விபசார'என அததைன 
மீடயாககளாலம ொவளிசசம 
ேபாடபபடேடன. 

மழவதமாக இரணட 
வரடஙகள... அநத வழகக 
விசாரைண எனைன அண 
அணவாகக ொகானற 
தீரததத. சிைறககளளம 
வடீடககளளம அைடநத 
கிடநத அழத அழத 'என 
கணணிேல இனி ரதத 
மிலைல... கணணரீகேக 
நான தததபபிளைள'எனற 
ஈரமான ேராஜா 
ஆகிவிடேடன.

ஆரமபததில எனைனக 
கடதத ொமனற தபபிய 
பததிரைககள, ேகாரடடல 
எனகக சாதகமாக மடவ 
ொசாலலபபடடதம எனனி 
டததில வநத நினறன. நான 
சிைறவாசம அனபவிதத 
ேபாதம எனைனத ேதட 
வநத, 'நடநத 
உணைமகைளச ொசாலலஙக 
ேமடம'என சில 
பததிரைகககாரரகள 
ேவணடனாரகள. எனகக 
மீடயாக கள மீத 



ேகாபமிலைல.

ஆனாலம, 'இவைள நார 
நாராகக கிழிபபதறக 
மனனால, ஒர நிமிஷம 
ேயாசிததிரககலாம. 

இவளகொகனற ஒர 
வாழகைக இரககம... 

இவளகொகனற ஒர கனவ 
இரககம... இவளகொகனற 
ஒர கடமபம 
இரககம...'எனற ஒர 
நிமிடம ேயாசிததிரநதாலம, 

என மீத இவவளவ 
கபைபகள 
ொகாடடபபடடரககாத. அநத 
வரததததிலதான இரணட 
வரடஙகள நான வாேய 
திறககாமல ொமௌனி யாக 
இரநேதன!

சினனஞசிறிய பழ கட தன 
மீத இைல விழநதாலம 
எதிரபபத ொதரவிககம. என 
மீத இடேய இறஙகியத... 

ஆனாலம, நாேனா எநத 
எதிரபபம காடடாமல 
பமிையப ேபால அததைன 
அவமானஙகைளயம 
ொபாறததக 
ொகாணடரநேதன. 

ேகாரடடல விசாரைண 
நடநத ேநரததில, நான வாய 
திறபபத சடட ரதியாகவம 



தவற. ஆனால, அைதேய 
எனனைடய பலவனீமாக 
நிைனதத, எனைன ொகாடர 
விலலியாகச சிததிரககிற 
ேவைலகள ொதாடரநத 
ொகாணேட இரநதன. மதல 
தடைவ அட வாஙகம 
ேபாததாேன வலிககம... 

உடமப மழகக ரததச 
சகதியாக ஆகிவிடடபின, 

ேமறொகாணட எநத வலி 
எனைன எனன ொசயய 
மடயம? இபபடததான இநத 
இரணட வரடஙகளம என 
இரணட வரடஙகளாக 
வாழகைகக ேகாபைபயில 
வழிநேதாடயத!

பரீஙகிகளகக ஒர காலம 
வநதால, பககளகக ஒர 
காலம வராமலா 
ேபாயவிடம?

என மீத பழி 
பரபபியவரகேள... இபேபாத 
ஓட வநத நாகக நடஙக, 

உணைமைய 
ஒபபகொகாணடனர. 

'எனேனாட பகாைர நான 
வாபஸ வாஙகிககிேறன. 

இநத விவகாரதைத இேதாட 
விடடடலாம'என எதிரதரபப 
நீதிமனறததில மனறாட, 

இரணட வரட இரடடககப 



பிறக, என வாழகைக 
எனனம வானில விடயல 
கசிநதிரககிறத!

'உஙகைள இததைன அவமா 
னஙகளகக ஆளாககிய 
பிரதீப ொகாேனரகக எதிராக 
மான நஷட ஈட வழககப 
ேபாடலாம ேமடம... 

அவரகக சரயான பாடதைத 
நாம ொகாடதேத 
ஆகணம'எனற என 
வழககறிஞரகள 
அககைறேயாட அழததம 
ொகாடக கிறாரகள. அதபறறி 
ேயாசிததக 
ொகாணடரககிேறன. 

அேதசமயம, ஒரததைர பழி 
வாஙகறதககாகச 
ொசலவிடம ேநரதைத, 

பயனளள 
விஷயததககாகவம 
ஒதககலாேம எனற, 

மனசககள ஒர சினன 
ரஙகாரம...

சினிமாவில மினனவம, 

மாடலிஙகில ொஜாலிககவம 
இனைறகக ொசனைனைய 
ேநாககி எததைனேயா 
இளமொபணகள பறபபடட 
வரகிறாரகள. எனைனப 
ேபால அவரகளின 
கனவகளம தகரநத விடக 



கடாத. இளைமயம அழகம 
திறைமயம இரநதால 
ொஜாலிதத விடலாம என 
நமபிகைகேயாட வாயபபத 
ேதடம அநத ேதவைதகள, 

வைத மகாமகளில சிககி 
வலலறகளின வயதப 
பசிகக தீனியாகிவிடக 
கடாத. ஏொனனறால, 

மாடலிங உலகததில 
வாயபபத ேதடவத... 

சிஙகததின பறகளககள 
சிககிக ொகாளளாமல, அதன 
வாயககள நைழவதறக 
சமமான விதைத. ொகாஞசம 
சறககினாலம இநதப பாவி 
பதமாவகக ஏறபடட கதியாகி, 
ொமாததக கனவகளம 
கசஙகிப ேபாய விடம. 

அதனாலதான நால 
ேபரககப பாடமாக என 
பாரஙகைள இறககி 
ைவககத 
தணிநதிரககிேறன. 

உஙகளிடததில நான 
எைதயம மைறககப 
ேபாவதிலைல... எனனிடம 
மைறபபதறக இனி எதவம 
இலைல.

இவள வாழகைகயில 
இததைன ேபாராடடஙகளா 
என நீஙகள 



ஆதஙகபபடடாலம சர... 

இலைல... 'தைலகக ேமேல 
ேபான பிறக யாரம 
தததவம ேபசததாேன 
ொசயவாரகள'எனற 
நிைனததகொகாணடாலம 
சர... சடக ொகாளளபபட 
ேவணடய மலர ஒனற, 

எபபடொயலலாம 
சைறயாடபபடடத எனபைத 
ொசாலலிவிடவத என 
தடபப!

 

கமபேகாணததில 
ஆசாரமான பிராமண 
கடமபததில பிறநத, நலல 
பிளைளயாக 
வளரககபபடடவளதான 
நான... இரநதம, ஏன என 
பயணம எதிரபாராத திைச 
களில அைமநதத? எனைனச 
சறறி ஏன இபபடத 
தீபபிடததத? மதல காரணம, 

என மனதில சனியாக 
நைழநத காதலாக 
இரககேமா..?

- ொசாலலததான 
ேபாகிேறன...

 

ஆஙகில இலககியம பி.ஏ., எம.பி.ஏ., இனஃபர ேமஷன ொடகனாலஜி 



என அடததடதத மைளகக மைனபபக காடட படதத மடதேதன. 

அதனபின? எலலா இைளய இதயஙகைளயம தைளககம ேகளவி 
எனைனயம தைளததத. ஆளகக ஒர வழி ொசானனாரகள.

''ேஹணட ேபககடன காரலிரநத இறஙகி,காைல 10 மதல மாைல 
5 வைர 'அலவலக ேதவைத'யாகஅவதாரம எடததட பதமா...'' 

எனறனர சிலர! ொவளிநாடடககப பறகக வழி கறினர சிலர. 

''ேகாைட லவகக கமபேகாணதைதஎடடப பாரதத, மலரம 
நிைனவகளிலமழகம சகேம தனிதான!'' என அதறக விளககமம 
ொகாடததனர. அைதயம விடடால... 'அரசத தைறயில மககிய 
அதிகார யாகப பணியாறறம உன தநைதககப ொபரைம ேசரபபத 
ேபால, நலல அநதஸதான இடததில மாபபிளைள ேதடகொகாள!' 

எனற அறிவைரயம காேதாரம வநத விழநதத.

அபேபாததான எனகக அறிமகமானான, அநத பத நணபன. 

அடததடதத சில சநதிபபகளிேலேய நடைபக காதலாக மாறறி, என 
மனதககள ஊடரவ விடடான. இபேபாத இரககிற ொதளிேவா... 

ைதரயேமா எனகக அபேபாத கிைடயாத! அவனைடய ொமன 
ைமயான ேபசசம, வாஞைசயான பாசமம எனைன ஒேரயடயாக 
அவனககள வழீததிப ேபாடடத. ஆனாலம, அதறகாக அவனிடததில 
எனைனேய மழைமயாக ஒபபைடககிற அளவகக நான உடேன 
தணியவிலைல. சினனச சினன மததஙகள... அனபப பரசகள... 

ொமலலிய ஸபரஷஙகள...

என நாகரகமாகததான நகரநதத எஙகள காதல. ைகககளேளேய 
ொபாததிக காததக ொகாளளககடய வரஙகால வாழகைகக கனவ, 

என அததைன திைசகளிலம வசநதததின ைவேபாகமாக விரநதத!

ஆனால, அொதலலாம எததைன நாைளகக எனகி றரீகள? 

ொவணொணய திரணட
 

வரம ேநரததில தாழிககள ொவடகணட ைவககபபடடத ேபால என 
கனவகள சககநறாயின. பியதத எறியபபடட கரவிக கட ேபால, 

என ொமாததக கனவகளம நாரநாராயின.

எனைனப பாசததால களிபபாடடப பழகிய அநதக காதலன, 



ஏறொகனேவ ஒரததிைய மணநதவன. அவரகளகக இரணட 
கழநைதகளம இரககிறத. களளமிலலாமல பழகிய என 
கணகளகக இநத ேமாசட பரயவிலைல. ேமாசடயான ஒர ஆணால 
எபபட எலலாம ஒர நாடகதைத அரஙேகறறி, ொபணைண ஏமாறற 
மடயம எனபத அபேபாததான எனகக உைறததத. ஏமாறறததில 
தடததப ேபான நான, ொமாததமாக மடஙகியம ேபாேனன. ஆனால 
என தநைத தைலேகாதி எனகக ைதரயமடடனார. 'நீ நலலா 
படககிறவ... ஐ.ஏ.எஸ. பட' எனச ொசாலலி தடடக ொகாடததார. 

வடககததிய மாநிலஙகளில இரககம அபபாவின ஐ.ஏ.எஸ. 

நணபரகளம எனகக அடைவஸ பணண, நான ொகாஞசமாக மீணட 
வநேதன. ஐ.ஏ.எஸ. பிலிமினர எகஸாம எழதி பாஸ ொசயேதன. 

ஆனாலம, அடதத ேதரவ எனகக பாதகமாகி விடடத.

மறபடயம மனைத ேசாகம சழநத விடக கடாத எனபதறகாக 
தறகாலிகமாக பீ.பி.ஓ. தைறயில ேவைலககச ேசரநேதன. எஙகள 
கடமபததில வசதிககக ொகாஞசமம பஞசமிலைல. அைடயாற, 

ேவளசேசர ஏரயாககளில எஙகளகக ொசாநதமான ொபரய 
பஙகளாககேள இரககினறன. இரநதாலம, பி.பி.ஓ ேவைலயில நான 
வாஙகிய பதிொனடடாயிரம சமபளம எனைன மனதளவில மலர 
ைவததத. அஙேக ேவைல பாரதத ேபாத எனகக சில மாடலிங 
வாயபபகளம வநதத. ஒர ஹாபியாக நிைனதததான மாடலிங 
ொசயேதன. நான நடதத விளமபரஙகைளப பாரததவிடட, சிலர 
சினிமாவில நடககக ேகடடாரகள. ஆனாலம, சினிமா பககம ேபாக 
எனகக நிைறய தயககம!

'ஒனைற இழநதாலதான ஒனைறப ொபற மடயம' எனபத சினிமா 
உலகக காகேவ எழதபபடட நியதி ேபாலம! வசதியான கடமபததில 
வாழந ததால, எைதயம இழநத, சினிமாவில பிரகாசிகக நான 
விரமபவிலைல. ஆனாலம, 'வரீாசாமி' படத தககாக விஜய 
ட.ராேஜநதர எனகக ேபான ொசயத 'பைடயபபா பட நீலாமபர ேபால, 

என படததில ராணியாக நடகக மடயமா?' எனக ேகடடார. 

அவரைடய ைகராசி சினிமாவில நைழயத தடப பவரகளகக 
ொபரய வரம! அதனால எனனால தவிரகக மடயவிலைல. நான 



சினிமாவில நடககத ொதாடஙகியதில என கடமபததினரகக 
விரபபம இலலாவிடடாலம, 'மகேளாட மனச சநேதாஷமா இரநதா 
சர!' என நிைனதத அைமதியானாரகள.

'வரீாசாமி'யில நடததக ொகாணடரநதேபாேத 'பததககப பதத', 

'உனத விழியினிேல' உளளிடட பல படஙகளில நடகக எனகக 
வாயபப வநதத. சினி மாவில ொஜயிதத விடலாம எனகிற நமபிகைக 
என மனதில மைலயாக உரவாகிக ொகாணடரநத ேநரம அத... 

ஆனால எனககததான, ஒர பட ஏறினால நற படகள சறககி 
விழகிற பரமபத விதியாயிறேற... 'வரீாசாமி' படததின இறதிககடட 
ஷ¨டடஙகில நான பிஸியாக இரநதேபாத, மறபடயம பைழய 
நணபன எனனிடததில ொவளைளக ொகாட காடட பழக வநதான. 

அவனைடய தேராகதைத அவேன ஏறறக ொகாணடவனாய 
ைநசசியமாகப ேபசினான. நடப ரதியாக மனனிககச ொசாலலி 
ொகஞசினான. ஆனால, அவனைடய வாரதைதகைள நமப நான 
தயாரலைல. 'நீ எனைன ஏமாறறியத ேபாதம... இனி உனைன 
மடடமலல, ேவற எநத ஆண மகைனயம நமபகிற நிைலயில நான 
இலைல. தயவபணணி நீ உன கடமபதேதாட நலலா இர. எனைனய 
விடர!' என படொடனற ொசாலலி விடேடன. ஆனாலம, தனனைடய 
வசதி வாயபபகைளயம ொசாதத மதிபபகைளயம படடயல ேபாடட 
ஒபபிதத அவன, 'உனைனயப பிரஞச எனனால இரகக மடயாத. 

தயவபணணி எனேனாட சினஸியரான லவைவப பரஞசகக' எனக 
ொகஞசினான.

அடததடதத அவன ொசானன வாரதைதகள ஒர விஷயதைத 
மடடம எனகக ொதளிவாகப பரய ைவததத. அதாவத 
ொசாததசகஙகள மிதமிஞசி இரககம அவன, வாழநாள மழகக 
எனைன 'ைவதத'க ொகாளள விரமபி இரககிறான. அதறகாகததான 
இததைன நாடகஙகைளயம அரஙேகறறி இரககிறான. சினிமா 
நடைக எனறாேல, பணததககம பகடடககம மயஙகி விடவாரகள 
எனபத பணககாரரகளின அைசகக மடயாத நமபிகைகயாக 
இரககிறத. அதறக நானம விதி விலககலல எனபததாேன 
அவனைடய எணணமாக இரநதிரகக மடயம?



'உனககத ேதைவ பணமதாேன... அதைன நான தரகிேறன. நீ 
படததில நடககம ேநரம தவிர, மறற ேநரஙகளில எனககத 
தைணயாக இர. அத ேபாதம' என அவன ொசானனேபாத, நான 
அைடநத அவமானததகக அளேவ இலைல. இனியம ொபாறததக 
ொகாணடரகக மடயாமல சட, ொசாரைண, மானம, ொவடகம என 
அைனதைதயம ஒரேசர உலககம விதததில ஆயிரம 
ேகளவிகைளக ேகடேடன. கணகளில ரததம ொகாபபளிககாத 
கைறயாக நடஙகிப ேபாய நினறான அவன.

ஆனால, அதறகாக எனைன அவன இபபடப பழி வாஙகவான என 
எநத ொசாபபனமம வநத எனைன எசசரககவிலைல..!

 
 
 

ேஹாடடல ஒயின... ஓர இரவ!

 

அநதக காதலன அடபடடபாமபாக மாறியைத நான அறிந 
திரககவிலைல. ொபஙகளர, ொடலலி என நான ேபாகிற இடஙகளகக 
எலலாம அவன எனைனத தரததி வநதேபாதம, அவனைடய 
ொகஞசலககாக நான கிஞசிததம மசியவிலைல.

'வரீாசாமி' படததின இறதிககடடக காடசிகளில நான நடததக 
ொகாணடரநத ேநரம... ேபாரரல உளள சிமப சினிகாரடனில ஷ¨டடங. 

எபபடேயா அஙகம வநத விடடான அவன. மடபபிசைச ேகடபதேபால 
மனறாடனான. ஆனாலம, நான அைசநத ொகாடககாமல அவைன 
திடடத தீரதேதன. ஒர ொபணணின வாய, கடல அைல மாதிர கசசல 
ேபாடடாலம, அவளைடய மனச ஆழகடல மாதிர பரயாத பதிராகேவ 
இரககம. அைலகைளத தாணட ொவறறிகரமாக உளேள ேபாகிறவன, 

அநத மனசககள பிரளயதைதேய ஏறபடததி விட மடயம. அநதப 
பாவியம இபபடயர கணகைகப பரநதொகாணடதான இைடவிடாமல 
எனைனத தரததினான ேபால!

 

'நீ எனைன லவகட பணண ேவணாம பதமா...ஆனா, எனைனய 
ொமாததமா மறநதிடாத... அண அணவா எனைனக ொகானனடாத...' என 



மனம கலஙகமபடயா அவன ொசானன வாரதைதகள, என 
ொகாநதளிபைபத ேதாறகடதத விடடன. இரந தாலம, 'நடப மடடமதான 
உன மனதில இரகக ேவணடம!' எனகிற எசசரகைகயடேனேய 
அவைன மனனிதேதன.

அதன பிறக எஙகள நடபம சநதிபபம ொதாடரந தத!

அவனைடய பிறநதநாள ொகாணடாடடததககாக நஙகமபாககம 
ேஹாடடலில ொலதர
 

பார பக பணணி இரநதான. 

'நிைறய உறவகைள 
அைழததிரககிேறன... நீயம 
வா' எனறான, 

வாஞைசேயாட. நான என 
மாடலிங நணபனான 
சஞசயடன ேஹாடடலககப 
ேபாேனன.

இனைறய ஃேபஷன உலகம 
எபபட இரககிறத எனற 
எலேலாரககேம ொதரயம... 

பிறநதநாள பாரடட எனறால 
ொபணகளகட மத, டானஸ 
என ொகாண டாடடம 
ேபாடவத இபேபாத 
சகஜமாகி விடடத. இத 
ேபானற மககியமான(?) 

பாரடடகளில கலநத 
ொகாணட 'கடகக மாடேடன' 

என பிக காடடனால, 

ொமாததக கடடமம நமைம 
ேவடகைகப ொபாரைளப 
ேபால பாரககம. 

அறநதேபாய அபேபாததான 

  



இைணநதிரநத நடப 
ொசயின மத, டானைஸ 
மறபபதால மீணடம 
அறநதவிடக கடாேத... 

அதற காக அவனைடய 
வறபறததலின ேபரல நான 
ஒயின கடதேதன.

எடடைர மணிகக 
ொதாடஙகிய பாரடட, எனைன 
பதிேனார மணி வைர 
இழததகொகாணட ேபாய 
விடடத. ேநரம எனைனயம 
அறியாமேலேய கடநத 
ொகாணடரநதத. நான 
ொமளளக கிறஙக ஆரம 
பிதேதன. என 
சிறமைளககள மத 
ஒயிலாடடம ேபாட 
ஆரமபிததிரநத ேநரம... 

பாரடடயிலிரநத கிளமபி, 
நணபனகக விைட 
ொகாடகக வநேதன.

'இநத ேநரததல எஙேக 
ேபாய சாபபிடேவ? ொவளிேய 
டனனர கிைடககாத... 

அதனால இஙேகேய டனனர 
ஆரடர பணணிடேறன... நீ 
சாபபிடடடட ேபா பதமா!' என 
மறபடயம வாஞைச 
காடடனான நணபன. நானம 
சஞசயம நணபனின 
அைறககப ேபாேனாம. மணி 



11.45 இரககம.

என ைகககடகார மளகள 
கட அயரநத தஙக லாமா 
என ேயாசிததக 
ொகாணடரநதன!

'பதமா உனேனாட அஞச 
நிமிஷம தனியாேபசணம... 

உன ஃபிொரணட சஞசயைய 
ொவளிேய அனபப 
மடயமா?' அவன 
அதிரடயாகச ொசானனதம, 

எனகக எனனேமா மாதிர 
ஆகிவிடடத. மனதககள 
சடொடனச சதாரபப 
எழநதாலம, அவைன 
சநேதகபபடவத, பிறநத 
நாளில அவைன 
அசிஙகபபடததவத 
ேபாலாகி விடேம என 
நிைனதத, சஞைசைய 
ொவளிேய இரககச 
ொசானேனன. அேதேபால 
அவனடன நினற 
இனொனார நணபைனயம 
அவன ொவளிேய அனப 
பினான.

ஸபிளிட ஏ.சி-யின 
ஜிலலிபப காத மடலகளில 
களிர வாசிததக 
ொகாணடரநதத. சாததிய 
அைறககள அவனம 
நானம... எனைன அமரச 



ொசாலலிவிடட, அவனைடய 
ேலபடாப ொபாததானகைளத 
திறநதான. வணணக 
கலைவயாக அடததடதத 
களிகககளில ேலபடாப 
விரய, என தைலயில இட 
விழநதத சததேம 
இலலாமல!

ஆமாம... நான அவைன 
காதலிதத காலததில 
அவைனேய மழகக 
மழகக நமபி, பத 
ஸபரசததில அவேனாட 
நான பரததிரநத காடசிகள 
ஒவொவானறாக 
அணிவகததன. மததம, 

கடடயைணபப என அவைன 
மடயில ைவதத நான 
திரவிழா ொகாணடாடய 
காலததில எடககபபடட 
படஙகள அைவ. நீசசல 
உைடயில நான நிறகிற 
படஙகளகட ேபாடேடா 
ஷாபபில பல விதமாக ஒரக 
ொசயயபபடடரநதன.என 
வாழகைகைய மழகக 
மாறறப ேபாகிற ஒரநாள 
இரவாக அத 
மாறிகொகாணடரநதத. 

கழகின வாயககள தைல 
சிககிய தவைளயாகத 
தடததப ேபாேனன.



அவனகக ேபாைத 
தைலகேகறியிரநதத. 

எனகக அநத ேபாைதயிலம 
ேகாபம... ''இைதொயலலாம 
வசச எனன பணணப 
ேபாற?''

''இைத வசசததான 
இனிேமல உனைன இயககப 
ேபாேறன. சினிமா, 

மாடலிஙன சததிககிடட 
எனைனய தவிகக 
விடடேய... இநதப 
படஙகைள நான 
ொவளியிடடா... ஒதத 
நிமிஷததில உனேனாட 
மானம மரயாைதைய 
கபபலல ஏததிடேவன. 

அபபறம உனைனய யார 
கடடககவா? உனனைடய 
எதிரகாலம எனனாகம? 

ேயாசிததப பார...'' - ொகாக 
கரததச சிரததான.

''ொரணட வரஷமா நீ 
எனைன அலடசியபபடததி 
அழ வசேச... இனி எனகக 
மடடமிலல... நான யார 
யாைரக காடடேறேனா... 

அவனஙகைள எலலாம நீ 
அனசரககணம. நாஙக 
கபபிடற இடததகக 
எலலாம காலேகரள மாதிர 
வரணம. இலைலனன 



வசசகக, இொதலலாம 
அமபலததகக வநத 
ொறகைக கடடப பறககம. 

எபபட ொசௌகரயம?''

இபேபாத ஏ.சி-ககளளிரநத 
எரமைல வழிநதத.

என தவிபைபக ைகொகாடடப 
பாரததக ொகாணட ரநதான. 

அைறகக ொவளிேய நினற 
அவனைடய நணபன 
ஒரவைன உளேள 
அைழததான. 'ொபாணண, 

இனி நமம எலலாரககேம 
ொசாநதம...' எனச ொசாலலி 
என மீத ைக ைவததான. 

அழத பலனிலைல... அவன 
ஒவொவார உைடகளாக 
எனைன உரததப ேபாட, 

மறகக மடயவிலைல. என 
கணணரீககம கதறலககம 
தளியம சலனம காடடாமல 
அவரகள..!

சடடததினமன எனககப 
பாதகாபப ேகடட இைதத 
தான ொசானேனன... இேதாட 
இனனமகட...

-

 

'ஆைட ொகாட...!'



என எதிரகாலததின மீதான பதறறமம தடதடப பேம எனைன 
அததைனசிதரவைதகளககம அடபணிய ைவததத. கததியின கரைம 
கணணககத ொதரநதம கழதைத வாகாககி ொகாடககிற பலி ஆடைடப 
ேபால நான இைசநத கிடநேதன. ேபாைதத திமிரல கததிக 
கசசலிடடபடேய அநத மிரகம எனைன ொமனற தபபியத. 

'ொதாைலநத ேபா!' எனபத ேபால ொவறிததக கிடநேதன. அபேபாத தான 
என சிதரவைதகளகொகலலாம சிகரமாய இனொனார ொகாடரதைதயம 
அநதப பாவிகள அரங ேகறறத ொதாடஙகினாரகள. நணபனாய நமபிய 
நாய எனைன கிழிததப ேபாட, அரேக நினற ஓநாய அைனதைதயம 
ொசலேபான மலம பைகபபடம பிடததக ொகாணடரநதத. ொவநநீரல 
பரணட, தீயில உரணட கதியாய தததளிததப ேபாேனன.

''எனன கரமதைத ேவணமனாலம பணணித ொதாைலஙக... ஆனா 
தயவபணணி பைகபபடம பிடககாதீஙக... பளஸீ...'' என எவவளேவா 
ொகஞசியம அவரகள ேகடகவிலைல. அவனைடய வககிரதைத 
இவனம, இவனைடய வககிரதைத அவனம அவவபேபாத 'களிக' 

ொசயதாரகள. அைறககள எனன நடககிறத எனபத ொதரயாமல 
ொவளிேய எனககாக கவைலயடன ொவயிட பணணிக ொகாணடரநதான 
மாடல சஞசய.

 

நடககிற ொகாடைம பரயாமல, அவன 
எனைன எவவளவ ேகவலமாகவம 
அனைறய இரவில நிைனததிரககக கடம. 

அததைன வலிகளம ஒரேசர எனைன 
உலகக... என சணடாள விதிைய நிைனதத 
கதறிக கதறி கைளததக கிடநேதன.

''இனி எனனட பணணேவ... ஒடடேவைல 
பணணிய படஙகைளப பாரதேத மிரணட 
நினனிேய... இபப நிஜ ேபாடேடாைவேய 
எடததாசச. இனி சினிமா பககம நீ எடடப 
பாரககேவமடயாத. மரயாைதயா எனகக 
தைணயா வநதட. இலைலனனா 
தறொகாைல பணணி ொசததப ேபாயிட...'' 



-ொகாககரததான அவன.

விழ ேவணடய இடகள எலலாம ஒனற 
கடப ேபசி ைவததகொகாணட, ொமாததமாக 
என ேமல விழநத விடடத. இனி எநத 
இடயம எனைன அலற ைவககப 
ேபாவதிலைல. எனன நடநதாலம சர என 
நிைனதத படகைகைய விடட எழநேதன. 

எலமைப யம நரமைபயம மறககிப 
ேபாடடத ேபால உடமொபலலாம வலி... 
''எனேனாட டொரஸைஸக ொகாடஙக... நான 
ேபாேறன!'' எனேறன. என டொரஸைஸ 
மடததத தைலகக ைவததகொகாணட, 

நிரவாணமாய எனைன நிறகைவதத 
ொகககலி ொகாடடச சிரததாரகள. ொபடடல 
கிடநத ஒர தணைட மடடம கடடக 
ொகாணட ''நான எனன பாவமடா 
பணணிேனன... ஏணடா எனைனய இபபட 
அணஅணவா ொகாலறஙீக...'' என கதறி 
அழத ொதாடஙகிேனன.

ொவளிேய காததிரநத என நணபன 
சஞசைய ொசலேபானிேலேய அைழதேதன. 

உளேள வநத

சஞசய நடநத ொகாடைமகைளப பரநத 
ொகாளளத ொதாடஙகி விடடான.

''உஙகைளப பததி ேபாலஸகிடட ொசாலல 
எனகக ஒர நிமிஷமகட ஆகாத. அவைள 
மிரடடக கறபழிசச அைத பைகபபடமா 
எடதத வசசிரககீஙக... ஆனா உஙகேளாட 
ேசரநத இவேளாட ேபரம சநதிகக 
வநதடம. மாடலிங, சினிமானன ஆயிரம 
கனேவாட இரககிற இவளககாக, 

உஙகைள சமமா விடேறன. மரயாைதயா 



அவேளாட டொரஸைஸக ொகாடஙக...'' 

-அைறேய அதிரமபட சததம ேபாடடான 
சஞசய.

ஆனால, அவரகளின காதில சஞசயின 
ேபசச ஏற விலைல. மறபடயம சஞசய 
அநத இரணட ேபைரயம மறிதத, 

வாககவாதம ொசயய, ''நீ யாரறா 
அவளகக?'' எனக ேகடட சடைடைய 
உலககியத அநத மிரகம. ''நான அவைள 
கடடககப ேபாறவன...''- அழததமாகச 
ொசானனான சஞசய. கசககி வசீபபடட 
கபைபயாய நினற ொகாணடரநத எனைன, 

அததைகய சழலிலம ஏறறகொகாளள கரம 
நீடடய அவன, ஆயிரம கடவள களகக 
நிகராகத ொதரநதான.

ஆனால, அனபின வாசைனேய அறிநதிராத 
அநத மிரகம, சஞசைய பிடததத 
தளளிவிடட எனைன ேநாககி எககி 
வநதத. ொமாதத பலதைதயம ேசரதத என 
கனனததில ஓஙகி ஒர அைற விடடத 
அநத மிரகம. எனகக உலகேம 
இரடடகொகாணட வநதத. அவன ொகாைல 
ொசயயவம தயாராகி விடடத ேபால என 
உளளணரவ அலறியத. அரறறிப ேபசியம 
அடததம அவன எனைனப பரடட எடகக, 

அநதக ொகாடரஙகைள எலலாம அபபடேய 
தன ொசல ேபானில வடீேயா எடததக 
ொகாணடரநதான

சஞசய. அடததவிடட நிமிரநதவனகக 
அதன பிறகதான அநதப பதிவ ொதரய 
வநதத.

''இநத ஒர ஆதாரம ேபாதமடா... நீ 



அவைள அடசச தனபறததற 
ொகாடைமைய ேபாலஸகிடட 
ொசாலறதகக... மவேன வசமா 
மாடடககிடேட.. இபபேவ உனைனய 
உளேள தளளேறனடா!'' என சஞசய 
மிரடட, மிரணட பினவாஙகிய அநத 
மிரகம பயதேதாட ொகஞசத 
ொதாடஙகியத. ஆனால, அைதொயலலாம 
சடைட ொசயத ொகாளளாமல, 

''ேபாலஸகிடட மடடமிலைல... நடகர 
சஙகம வைரககம இநத விஷயதைதக 
ொகாணட ேபாய உனைனய சநதிகக 
ொகாணட வநத நிறததேவனடா...'' எனச 
ொசாலலி உைடகைள எடதத எனனிடம 
ொகாடததான சஞசய. கடகடொவன 
அணிநதொகாணட சஞசயேயாட ொவளிேய 
ஓட வநேதன. இதறகிைடயில என தநைத 
என ொமாைபலகக பல தடைவ ேபான 
பணணிப பாரததிரககிறார. ொபறற வயிற... 

ஆனால, அபபாவிடம ேபசகிற நிைலயில 
நான இலைல. ைககாலகளின 
தடதடபபகட அடஙகவிலைல. 

சஞைசயடன காரல கிளமபிேனன. 

உடமபின நடககம உஷணமாக மாறத 
ொதாடஙகியத... அடதத சில 
நிமிடஙகளிேலேய கடைமயான காயசசல!

என வடீடககப ேபாக பயமாக இரநதத. 

எனைன அநதக ேகாலததில பாரததால, 

அபபாவம அமமாவம அடதத ொநாடேய 
ொநாறஙகிப ேபாய விடவாரகள. கணடபப 
எனகிற வாரதைதகட மகளின மனைத 
காயபபடததிவிடக கடாத எனபதறகாக 



என சிறககளகக சிைற ைவககாமல 
வளரததவரகள அவர கள. மகள சமரததாக 
வளரவாள என மனமார நமபியவரகள. 

அநத நமபிகைகைய நாசமாகக எனகக 
விரபபமிலைல...

''சஞசய... காைர ேவற பககம திரபப!'' 

எனேறன. பரயாத கழபபதேதாட காைர 
திரபபினான

சஞசய...

 

படகைக... பாவம... பரகாரம...

 

இரணட நாடகளாக அநத காமகரகைளப ேபாலேவ காயசசலம 
எனைனப படததி எடததத. உடமப அனலாகக ொகாதிகக, ைக 
காலகைள ஒடததப ேபாடடத ேபால கடைமயான வலி... மனதில 
அைதவிட அதிகமாய!

இதறகிைடயில சஞசய ொசலேபானில எடதத வடீேயாைவ ைவதத, 

நான நடகர சஙகததில பகார ொசயயபேபாவதாக நிைனதத, 

ொசலேபானில எனைனத தரததி தரததிக ொகஞசிக ொகாணடரநதத 
அநத மிரகம.

''நான எவவளவ ொபரய பிசினஸேமனன உனகக ொதரயம. தயவ 
பணணி ேபாலஸ பகாரன எஙேகயம ேபாயிடாத. அனனிகக 
அளவககதிகமான ேபாைதயில என பததிபிசகிப ேபாயிடசச. எனைனய 
படம பிடச சைத நீ ொகாடததிட... உனைனய படம பிடசசைத நான 
ொகாடததிடேறன. ொரணட ேபரம சமகமாப பிரஞசடேவாம!''

-மறபடயம அவன மகதைத ஏறிடகிற சகதி எனகக இலைல 
எனறாலம, என எதிரகாலமம அவன ொசல ேபானிலதாேன சீல 
ைவககபபடடரககிறத. அதறகாக அவனைடய ேபசசகக தைலயாடட 
ேவணடய இககடட. ''மனசாடசிேய இலலாம எனைனய 
எலலாவிதததிலம ேநாகடசசிடேட... தயவ பணணி இனியாவத 



எனைனய நிமமதியா இரகக விட. எனைனயப படொமடதத பதிவ 
பணணி இரககிற ொமமர காரைடக ொகாடததிட. நான உனைனயப பததி 
எஙேகயம பகார பணண மாடேடன!'' எனப ேபசி இறதியாய அவைன 
சநதிககத தணிநேதன.

ஒர ேஹாடடலகக வரச ொசானனான. ஏறொகனேவ ேஹாடடலககப 
ேபாய நான படடபாட ேபாதாதா? அதனால மககள நடமாடடம உளள 
நைகககைடகக அரகில அவைன வரச ொசானேனன. அவன 
சகவாசதைதேய அடேயாட
 

தைலமழக, ஆணி ொசரபபில கால ைவதத கணககாக 
ொபரவலிேயாட காததிரநேதன. ொசானன ேநரத தகக வராமல 
'இேதா அேதா' என அவன ேபாககக காடட, மறபடயம ஏேதா சதி 
ொசய கிறாேனா எனகிற உதறல உளளணரைவ நடஙக ைவததத. 

ஒவொவார ொநாடயம அட வயிறைறப பிடததிழகக, இரணட மணி 
ேநர காததிரபபகக பினனர ஆட அைசநத வநதான. 'சனி விடடால 
சர' என நிைனதத உடேன நான அவனைடய மிரடடைலப பதிவ 
ொசயத ைவததிரநத ொமமர காரைட அவனிடம ொகாடதேதன. 

அவனம எனைன பதிவாககிய ொமமர காரைட ொகாடததான. 

'யபபாடா...' என என நிமமதிப ொபரமசச மழதாக மடவதறகள, 

வாய ொகாளளா சிரப படன 'எஞஜாய பதமா' எனறான. 

உளளணரவின அசசம உணைமயாகி விடடேதா என அலறித திரம 
பிேனன. பினனாலிரநத யாேரா என ேதாள ேமல ைக 
ேபாடடாரகள... திரமபிப பாரததால ேபாலஸ!

''நீஙக வடீேயா படம எடதத இவைர மிரடடறதா பகார பணணி 
இரககார. நடஙக ஸேடஷனகக...'' எனறாரகள. நான எனன 
ொசானனாலம நமபம நிைலயில ேபாலஸ இலைல. கதறிய 
வாரதைதகள காககி மனைத ொகாஞசமகட சலனபபடததவிலைல. 

எஙொகஙேகா சறறிச சறறி ொசயினட தாமஸ மவனட ேபாலஸ 
ஸேடஷனகக கடடப ேபானாரகள. 'ஒேர ஒர ேபான 
பணறதககாகவாவத கரைண காடடஙக' எனக காலில விழாத 
கைறயாகக ொகஞசிேனன. மனதின அடயாழததில தபபித தவறி 
ொகாஞசம மனசாடசி மிசசமிரநதிரககம ேபால... கஷடபபடட 



தைலயாடடனாரகள.

எனேனாட ேசரதத சஞசைய ேபாலஸ வைளததொதலலாம தனிக 
கைத. எனனிட மிரநத எடககபபடட ொமமர காரைட ேபாடடப 
பாரததாேல எனகக நடநத அததைன ொகாடைமகளம ஆதாரதேதாட 
ொதரநதவிடம... இலைல, ொதாணைடத தணணி வறற கணணரீம 
கதறலமாக நான ஓலமிடம வாரதைதகைள ஒர நிமிடம காத 
ொகாடததக ேகடடாலாவத பரயம... ஆனால, இதில எைதயேம 
ொசயயாமல என மீதான விசாரைண நீணட ொகாணடரநதத. அடதத 
நாள அரஙேகறறபபடட அததைன நிகழவகளம நீஙகள 
அறிநதததான...

பிரதீப ொகாேனர எனகிற ொதாழிலதிபைர தபபாககியால மிரடட, 

அவேராட உடலறவ ொகாணட, அைத படொமடதத பல ேகாட ரபாய 
ேகடட மிரடடய நடைக பதமா பழல சிைறயில அைடககப படடார...

பதமாவின படகைக லைலகள...

பதமா வைலயில விழநத ொதாழிலதிபரகள... பதமாவின அரசியல 
ொதாடரபகள.. - என திரமபிய பககொமலலாம என மானம 
மரயாைதயம ேதாலரததத ொதாஙகவிடபபடடத.

நான ஜாமீனில ொவளிேய வநதேபாத ஏேதா படபயஙகர விலலிைய 
பாரபபத ேபால மிரடசியம ேகவலமமாகப பாரததத உலகம. 

சினிமாவில எனககிரநத நணபரகள சிதறி ஓடனாரகள. எனேனாட 
ேபசவைத ொபரம பாவமாக நிைனததாரகள. ஒனறிரணட ேபர 
மடடம ஆறதலாகப ேபசினாரகள.

உலகம எததைகய சடசம மடசசகேளாட சறறிக ொகாணட 
ரககிறத... ேநறற இளிததவரகள இனற பழிககிறாரகள... ேநறற 
வாழததியவரகள இனற வழீததகிறாரகள. சிைறவாசம, விசாரைண, 

ேகாரட அைலககழிபப என ொமாததமாக இரணட வரடஙகள என 
வாழகைக இரடடககள தவிததக கிடநதத. அழைகையயம 
அவமானங கைளயம தைடததப ேபாடடவிடட, எனககான 
நியாயததககாகப ேபாராடேனன.

'தபபாககி காடட மிரடட, ஒரவேனாட உடலறவ ொகாளள மடயமா? 

பயநத நிைலயில அவனகக காம இசைச வரமா' - வாசிககேவ நா 
கச ைவககம ேகளவிதான இத... ஆனாலம என மீத ொகாடடபபடட 



கறறசசாடடக கபைபகைள இநதக ேகளவிதான சததப படததியத... 

என மீத ஏவபபடட பாவங களகக பரகாரம வாரததத.

என விதி வழிேய நிகழநத அததைன அபாககியஙகைளயம 
உஙகளின மன னால ொகாடடக கமறி விடேடன... நீதி ொகாடதத 
நிமிரவம, உஙகளிடததில உணைமகைளக ொகாடடவிடட நிைறவம 
என ொநஞசதைத ேலசாக கியளளத. இபேபாத எலலாக 
கைறகைளயம கழவிப ேபாடட, பத மனஷியாக நான!

எதிரகாலம எனகக எனன ைவததிரககிறத..? பதிராக இரநதாலம 
நமபிகைகேயாட நகரகிேறன!

 

-ொசாலலக ேகடடவர: 

இரா.சரவணன


