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காடச்ி கூடதத்ின் வரைெடம்



எடடாவில் வாழ்கர்க x எடடாவில் வாழ்கர்க x 

கிடயாடட்டாவில் ைஸ்ஸல் டவாங்கிடயாடட்டாவில் ைஸ்ஸல் டவாங்

கிடயாடட்டாவில் ைஸ்ஸல் டவாங்கிடயாடட்டாவில் ைஸ்ஸல் டவாங்

ஜெ்ொன், குறிெ்ொக கிடயாடட்டா, 

எெ்டொதும் உள்ளூை ்மற்றும் 

சைவ்டதசெ் புரகெ்ெடக ்

கரலஞைக்ரள ஈைத்த்ு வநத்ுள்ளது. 

கிடயாடட்டாரவயும் அதன் மகய்ஷா 

சமூகதர்தயும் ெடம்பிடிகக்ும் 

ைஸ்ஸல் டவாங்கின் ஆைவ்ம் அவை ்

20050-ஆம் ஆண்டில் வடட்னடெ மகன் 

-கக்ாக விளம்ெைெ் புரகெ்ெடங்கள் 

எடுெ்ெதற்காக ஜெ்ொனுகக்ு 

வநத்ு Memoirs of a Geisha (2005) இல் 

நடிதத்டொது மதாடங்கியது. 

கிடயாடட்டா அவைக்ளின் 

உரையாடலில் இடம்மெற்றடொது 

அது டவாங்கின் ஆைவதர்த இன்னும் 

ஆழமாகத ்தூண்டியது.

இெ்ெடம் கலரவயான 

மதிெ்ொய்வுகரளெ் மெற்றது; 
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மெரும்ொலும் மறுதலிெ்பும் 

கிடயாடட்டா மகய்ஷா 

சமூகதத்ிடமிருநத்ு எதிைெ்்பும் 

டதான்றியது. இதன் 

சைச்ர்சகளுகக்ிரடடய, இெ்ெடம் 

ஜெ்ொனிய மகய்ஷாகக்ளின் 

மீது மொது கருதத்ியரலயும் 

ஆைவ்தர்தயும் தூண்டியது 

(கிடயாடட்டா உள்ளூை ்

மமாழியில் மகய்டகா). டவாங் 

கின் புரகெ்ெடங்கள் ஒரு 

டவரள மகய்டகா சமூகதத்ுகக்ு 

– அது டெசுவதுமில்ரல டமலும் 

ொைக்க்ெ்ெடுவதுமில்ரல – சைவ்டதச 

டநயைக்ளுகக்ு அவைக்ளின் குைலாக 

இருகக்ுமமன உணைக்ிறாை்.

மகய்டகா சமூகம்மகய்டகா சமூகம்

கிடயாடட்ாவின் மகய்டகா 

சமூகம் ஒரு மூடிய குழுவாக 

உள்ளது டமலும் ொைம்ெைிய 

இஷிடகன்- சான் ஓடகாடடாவாைி, 

“முதன்முதலாக வருெவைக்ரள 



விைடட்ியடியுங்கள்” என்ற மகாள்ரக 

இன்றும் மெரும்ொலான டதநீை ்

இல்லங்களில் நரடமுரறயில் 

இருநத்ு வருகிறது. டவாங் ஐநத்ு 

ஆண்டுகள் எடுதத்ுகம்காண்ட 

பின்டெ கிடயாடட்டாவின் மகய்டகா 

சமூகதத்ுடன் அங்குள்ள ஐநத்ு ககாய் 

(மகய்ஷா மாவடட்ங்கள், ஹனமாசச்ி 

என்றும் அரழகக்ெ்ெடும்) உடன் 

அணுகக்ம் மெற முடிநத்ிருகக்ிறது.

மைெ்ெலரக அசச்ுகக்ரல மூலம் மைெ்ெலரக அசச்ுகக்ரல மூலம் 

மெற்ற உநத்ுதல்மெற்ற உநத்ுதல்

இரத உருவாகக்ும் டவரலயில், 

டவாங் கிடட்கவா உடமாடைா, 

கடச்ுஷிகா டஹாகக்ுசாய் மற்றும் 

உடகவா ஹிடைாஷிடக ஆகிடயாைின் 

எடடா கால மைெ்ெலரக  அசச்ுக ்

கரலமீது உநத்ுதல் மெற்றுள்ளாை். 

குறிெ்ொக அதன் கருெ்மொருள் 

ஒன்றிரணெ்பு, எவ்வாறு 

ெடதத்ின் கூறுகள் ஒன்றாக 

இரணகக்ெ்ெடுகின்றன டமலும் 



இதில் டதான்றும் மெண்களின் 

நிழலுருவங்கள் மற்றும் 

டொைட்ர்ைடட்ுகள் எவ்வாறு 

தீடட்ெ்ெடுகின்றன என்ற விடயதத்ில் 

அவருகக்ு ஈைெ்்பு ஏற்ெடட்து. 

டவாங்கின் புரகெ்ெடங்கள் அவைது 

நாஸ்டால்ஜியா உணைவ்ின் வழிடய 

உள்டளற்றம் மெறுகின்றன. அவை ்

கிடயாடட்டாவின் உண்ரமயான 

மதருகக்ள் மற்றும் டதநீை ்

இல்லங்கரள திரைெ்ெடதத்ிற்காக 

இடெ்ெடட்  அைங்கதத்ுடன் ஒெ்பிடட்ுெ் 

ொைக்க்ிறாை்.  இநத் அறிமுகம் மற்றும் 

ெடதத்ில் புகழ்மெற்றவைக்ளுடன் 

ெணியாற்றிய அனுெவம்     

ைஸ்ஸல் டவாங் ைஸ்ஸல் டவாங் 

ைஸ்ஸல் டவாங் (பிறெ்பு 1961) 

சைவ்டதசெ் புகழ்மெற்ற, சிங்கபூைில் 

பிறநத் ஃடெஷன் டொைட்ர்ைட ்

புரகெ்ெடக ்கரலஞை ்ஆவாை். 

இவருகக்ு ஹாலிவுடட்ில் ஆஸ்கை ்

விருது மவன்ற இயகக்ுனைக்ளுடனும் 



ைிசச்ைட்ு கியை், ஜாகக்ி சான், 

மிஷ்மசல் யிடயா, ஜாங் ஜியி மற்றும் 

இசமெல்லா டைாமசல்லினி ஆகிய 

நடிகைக்ளுடனும் 25 ஆண்டுகள் 

ெணிபுைிநத் அனுெவம் உண்டு. 

ைஸ்ஸல் Time சஞ்சிரககக்ாக 

கவை ்புரகெ்ெடங்கரள எடுகக்க ்

டகடட்ுகம்காள்ளெ்ெடும் 

முதன்ரமயான 

புரகெ்ெடகக்ரலஞைக்ளின் 

குழுவில் ஒருவை ்ஆவாை். அவைது 

டொைட்ர்ைட ்புரகெ்ெடங்களுடன், 

அவைது டவரலகளில் ஸ்டில்-ரலஃெ் 

ெடங்கள், கடட்ிடகக்ரல, நிலெ்ெைெ்பு 

ெடங்கள் மற்றும் ெல அடங்கும்.  

கிடயாடட்டாகிடயாடட்டா

கிடயாடட்டா ஜெ்ொனின் மூன்றாம் 

மெைிய நகைமாகவும் மிகவும் 

ெழரமயான நகைங்களில் 

ஒன்றாகவும் திகழ்கிறது. 794-

ஆம் ஆண்டில் அது ஜெ்ொனின் 
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தரலநகைமாகவும் இருநத்து.  

முன்பு நாைா, தரலநகைமாக 

இருநத்ரதெ்டொல, லஇநத் 

நகைமும் கிைிட ்கடட் அரமெ்பில், 

சீன டடங் வம்சத ்தரலநகைம் 

ஷாங்ஆன் (இன்ரறய ஜியான்) 

டொல கடட்ரமகக்ெ்ெடட்து. 

கிடயாடட்டா ஜெ்ொனின் 

தரலநகைமாக இருநத்டொதிலும் 

அைச குடும்ெ இல்லமாக 794 முதல் 

1869 வரை திகழ்நத்ாலும், இநத் நகைம் 

ஜெ்ொனிய அைசியல் சகத்ியின் 

குவியமாக இருநத்தில்ரல. காமகுைா 

காலதத்ின்டொது (1185-1333), காமகுைா 

அைசியல் ரமயமாக இருநத்து, 

டமலும் எடடா காலதத்ின்டொது 

(1603-1868), டடாகக்ுகவா டஷாகடனட ்

ஜெ்ொரன எடடா நகைதத்ிலிருநத்ு 

(இன்ரறய டடாகக்ிடயா) ஆண்டது.  

ஜெ்ொனின் சகக்ைவைத்த்ிகள் ஜெ்ொனின் சகக்ைவைத்த்ிகள் 

9-ஆம் நூற்றாண்டு முதல், 

அைச குடும்ெம் மெரும்ொலும் 



தனிரமெ்ெடுதத்ெ்ெடட்து, டமலும் 

நாடு டஷாகடனட ்எனெ்ெடும் 

இைாணுவக ்குடும்ெங்களினால் 

ஆளெ்ெடட்து. கிடயாடட்டா 

தரலநகைமாகெ் மெயைளவிலும் 

நாடட்ின் கலாசாை குவியமாகவும் 

இருநத்து. டமலும் அைரச நடதத்ும் 

ெணிகரள எடடா நகைதத்ிலிருநத்ு 

டஷாகனால் டமற்மகாள்ளெ்ெடட்து. 

1868-ஆம் ஆண்டில், சககை்வைத்த்ி 

மமய்ஜி டடாகக்ுகவாரவ முறியடிதத்ு 

நாடர்ட தம் கடட்ுெ்ொடட்ின் கீழ் 

மகாண்டுவநத்ு, அைச குடும்ெதர்த 

டடாகக்ிடயாவிற்கு இடம்மாற்றி, 

டடாகக்ிடயாரவ நாடட்ின் 

தரலநகைமாக ஆகக்ினாை்.  1947-

ஆம் ஆண்டு புதிய ஜெ்ொனிய 

அைசியலரமெ்பு ஏற்கெ்ெடட்ு, 

மீண்டும் சகக்ைவைத்த்ியின் 

ெங்களிெ்ரெெ் மெரும்ொலும் 

ஓை ்அரடயாளமாக 

மாற்றியரமகக்ெ்ெடட்து.



கிடயாடட்டா நீடுநிரலதத்ு கிடயாடட்டா நீடுநிரலதத்ு 

மசழிதத்து மசழிதத்து 

அைச வளங்களின் வளைச்ச்ியிலும் 

வீழ்சச்ியிலும், நகைதத்ின் வளங்களும் 

கடுரமயாக ஊசலாடின. ஓனின் 

யுதத்தத்ில் (1466–67), கிடயாடட்டா 

டகாடஷா (அைச மாளிரக)  

மற்றும் நகைதத்ின் மெரும்ெகுதி 

அழிகக்ெ்ெடட்து. இன்ரறய 

கிடயாடட்டா எடடா காலதத்ில் 

கடட்ரமகக்ெ் ெடட்தாகும். அைசியல் 

அதிகாைம் எடடாவிலிருநத் டொதிலும், 

கிடயாடட்டா கலாசாை, மத மற்றும் 

மொருளாதாை ரமயமாக மசழிதத்து.  

அதிைஷ்்டவசமாக, இைண்டாம் 

உலகெ் டொைின் குண்டு வீசச்ில் 

பிற ஜெ்ொனிய நகை ரமயங்கள் 

தரைமடட்மாகியடொதும்  கிடயாடட்டா 

அழிகக்ெ்ெடாமல் பிரழதத்து. இன்று, 

இங்கு 20 அரும்மொருளகங்கள் 

டமலும் 30 ெல்கரலகக்ழகங்களும் 

கல்லூைிகளும் நகைதத்ின் ெல 

இடங்களிலும் இருகக்ின்றன.



மகய்டகா மற்றும் ரமகட்காமகய்டகா மற்றும் ரமகட்கா

மொதுவாக மகய்ஷா என 

அரழகக்ெ்ெடுவது, மகய்டகா 

(கிடயாடட்டா மமாழி) மற்றும் 

ரமகட்கா (ெயிற்சி மகய்ஷா) 

ககாய் (மகய்ஷா மாவடட்ங்கள், 

ஹனமாசச்ி) இல் கிடயாடட்டா 

நகைதத்ில் உலகெ்புகழ் மெற்ற 

ஜெ்ொனின் கலாசாைமாக உருவகம் 

மெற்றுள்ளது. மகய்டகா மற்றும் 

ரமகட்காகளுகக்ு மதாழில்முரற 

ெயிற்சிகள் இநத் கரலஞை-்

விதூஷகைக்ளாக நிடயாடகாொ 

என்றரழகக்ெ்ெடுகிறாைக்ள், 

இது 130 ஆண்டுகளுகக்ு முன்பு 

ஏற்ெடுதத்ெ்ெடட்து. அடிெ்ெரட 

ெயிற்சிகளில், மசம்ரம 

நடனம், ொைம்ெைிய ஜெ்ொனிய 

இரசகக்ருவிகளான ஷாமிசன், 

மதத்ளம், டகாடட்டா டொன்றவற்ரற 

வாசிதத்ல், மற்றும் டதநீை ்விழா, 

ொடுதல், அலங்காைக ்ரகமயழுதத்ு 
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மற்றும் மலை ்அலங்காைம் ஆகிய 

ெயிற்சிகள் உள்ளடங்கும்.  

கிடயாடட்டா ககாய்கிடயாடட்டா ககாய் 花街

கிடயாடட்டாவில் ஐநத்ு ககாய் 

உள்ளன: கிடயான் டகாபு, 

மியாகவாசட்சா, டொண்டடாசட்சா, 

கமிஷிசிமகன் மற்றும் கிடயான் 

ஹிகாஷி. ஒஷாயா – கண்டிெ்ொக 

வைன்முரறெடுதத்ியது, 

பிைதட்யக டதநீை ்இல்லங்கள் – 

இரவ இநத் மாவடட்ங்களில் 

மசய்யெ்ெடுகின்றன. அவைக்ள் 

புதிய வாடிகர்கயாளைக்ரள 

வழகக்மான வாடிகர்கயாளை ்

ஒருவைின் அறிமுகெ் ெைிநத்ுரையுடன் 

மடட்ுடம ஏற்றுகம்காள்கிறாைக்ள். 

அவைக்ள் வழகக்மானவைக்ள் மடட்ும் 

கலநத்ு மகாள்ளும் விருநத்ுகள், 

நிகழ்வுகட்கற்ற மொருதத்மான 

உணவுகள், விருநத்ினை ்ெடட்ியல், 

ெருவம், வாடிகர்கயாளைக்ள் 

இைசரனரயெ் பூைத்த்ி மசய்யும் 



மகய்டகா ரமகட்கா டகளிகர்ககள் 

ஆகியவற்ரற ஏற்ொடு 

மசய்கிறாைக்ள்.

ெருவகாலச ்மசயற்ொடுகள் மற்றும் ெருவகாலச ்மசயற்ொடுகள் மற்றும் 

பிற சடங்குகள்பிற சடங்குகள்

ஒவ்மவாரு ககாய்-இன் வருடாநத்ிை 

நாடக்ுறிெ்பு ெருவகால மாற்றதத்ிற்கு 

ஏற்ெவும், உள்ளூை ்வைலாறு 

மற்றும் மதச ்சடங்குகள் மற்றும் 

விழாகக்ரளெ் மொறுதத்ு 

அரமயும். சில நிகழ்வுகள் 

ஆசிைியைக்ளுகக்ு அல்லது வைலாற்று 

நாயகைக்ளுகக்ு மைியாரத 

மசலுதத்ுெரவயாக அரமயும். 

ககாய் உள்ளூை ்டகாயில்கள் மற்றும் 

விழாகக்ளுடன் மநருகக்மாக 

பிரணகக்ெ்ெடட்ுள்ளன. 

கிடயான் டகாபு, மியாகவாசட்சா, 

டொண்டடாசட்சா மற்றும் 

கிடயான் ஹிகாஷி யஸாகா 

டகாயில் மற்றும் கிடயான் மடச்ுைி 

(ஜூரலயில் நடதத்ெ்ெடுகிறது) 



உடன் வலிரமயான பிரணெ்ரெக ்

மகாண்டுள்ளன. கமிஷிசிமகன், 

மிகவும் ெரழய ககாய் 

எனெ்ெடுகிறது, இது கிடட்டனா 

மடன்மாங்கு டகாயிலுடன் 

இரணகக்ெ் ெடட்ுள்ளது, இது பிளம் 

விழா (மெெ்) மற்றும் ஜூய்கக்ி 

விழாரவ (அக)் ஏற்று நடதத்ுகிறது. 

ஒவ்மவாரு ககாயிலிருநத்ும் மகய்டகா 

மற்றும் ரமகட்கா வருடாநத்ிை 

ஜிடாய் மடச்ுைியில் (22 அக,் 

கிடயாடட்டாவின் முகக்ிய விழா, 

கிடயான் மடச்ுைி உடன்) சுழற்சி 

முரறயில் இரணய டவண்டும்.

டகாககாய் – கிடயாடட்டாவின் ஐநத்ு டகாககாய் – கிடயாடட்டாவின் ஐநத்ு 

ககாய் ககாய் 

இரவ அதிகாைெ்பூைவ்மாக மகய்ஷா 

டசரவகளுகக்ாக ஒதுகக்ெ்ெடட் 

இடங்களாகும்.

4



மியாகவாசட்சாமியாகவாசட்சா

மியாகவாசட்சா மாவடட்ம், கடமா 

நதியின் மதன்புறமுள்ளது, இது 

1666-ஆம் ஆண்டில் கடட்ரமகக்ெ் 

ெடட்து. 1751-இல் இது ஒரு 

ககாய் ஆகச ்மசயல்ெடுவதற்கு 

அதிகாைெ்பூைவ்மாக 

அனுமதிகக்ெ்ெடட்து. விரைவில் 

இது கிடயாடட்டாவின் 

கவின்கரலகளுகக்ு ரமயமாக 

ஆகிவிடட்து. மியாகவாசட்சா 

காபுகக்ி உடன் வலிரமயான 

மதாடைர்ெெ் மெற்றுள்ளது, 

காைணம் இதன் அருகிடலடய 

மினாமி-ஜா அைங்கம் உள்ளது. 

மினாமி-ஜா 1610 -ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவெ்ெடட்து, இது நகைதத்ின் 

முதன்ரமயான காபுகக்ி அைங்கம் 

ஆகும். இநத்ெ் ெகுதியிலுள்ள சில 

டதநீை ்இல்லங்களுகக்ு  (ஒசாயா) 

புகழ்மெற்ற காபுகக்ி நடிகைக்ளின் 

மெயைக்ள் சூடட்ெ்ெடட்ுள்ளன. 

= இன்று, மியாகவாசட்சாவின் 



ஒரு ெகுதி வைலாற்று காடச்ி 

ொதுகாகக்ெ்ெடட் ெகுதியாக 

அறிவிகக்ெ்ெடட்ுள்ளது.

கிடயான் டகாபு மற்றும் கிடயான் கிடயான் டகாபு மற்றும் கிடயான் 

ஹிகாஷி ஹிகாஷி 

ஆைம்ெ எடடா காலதத்ில், ெல டதநீை ்

கரடகள் வருரகயாளைக்ரள 

யஸாகா டகாயிலுகக்ும் கிடயாமிஜூ 

டகாயிலுகக்ும் வைடவற்க 

திறகக்ெ்ெடட்ன.  ெடிெ்ெடியாக, இநத் 

டதநீை ்கரடகள் டதநீை ்இல்லங்களாக 

(ஒசாயா) ஆகின; ெைிசாைகெ் 

மெண்கள் மகய்மகா ஆகினை். 1670 

வாகக்ில், இநத்ெ் ெகுதி டடாகக்ுகவா 

டஷாகடனட ்இடமிருநத்ு ககாய் 

ஆகச ்மசயல்ெட அதிகாைெ்பூைவ் 

அனுமதிரயெ் மெற்றது. 19 

நூற்றாண்டின் மதாடகக்தத்ி, 

இங்டக 700 டதநீை ்இல்லங்களும் 300 

கக்ும் டமற்ெடட் மகய்மகா மற்றும் 

ரமகட்காகளும் இருநத்னை்.



இடத ெகுதியில், ஒரு ஸமுைாயின் 

மெைிய இல்லமும் இருநத்து. இநத் 

வீடு 1870 இல் அகற்றெ்ெடட்தும் 

ககாய் ெகுதிரய விைிவுெடுதத்ி, 

டதநீை ்இல்லங்கள் அதன் இடதத்ில் 

கடட்ெ்ெடட்ன. 1881-ஆம் ஆண்டில் 

இநத் இடம் கிடயான் டகாபு மற்றும் 

கிடயான் ஒடச்ுபு (இன்ரறய கிடயான் 

ஹிகாஷி)  என இைண்டாகெ் 

பிைிகக்ெ்ெடட்ன. ககாயின் ஒரு ெகுதி 

இெ்டொது ொைம்ெைியக ்கடட்ிடங்கள் 

ெகுதியாக அறிவிகக்ெ்ெடட்ுள்ளன, 

இன்மனாரு ெகுதி வைலாற்று 

காடச்ிெ் ொதுகாெ்புெ் ெகுதியாக 

அறிவிகக்ெ்ெடட்ுள்ளது.

டொண்டடாசட்சாடொண்டடாசட்சா

கடமா நதிரயச ்சுற்றிலும் மெைிய 

மொதுத ்திடட்ம் ஒன்று 1670-ஆம் 

ஆண்டு மசயல்ெடுதத்ெ்ெடட்து. 

புதிய மதருவின் மருங்கில் டதநீை ்

கரடகளும் குடியிருெ்புகளும் 

கடட்ெ்ெடட்ன,  இது 



சுற்றுலாெ் ெயணிகள் மற்றும் 

ெடகுகக்ாைைக்ரள வைடவற்கவும் 

மொருடக்ரள டகாடசகவா 

கால்வாய் வழியாக டொகக்ுவைதத்ு 

மசய்யவும் ஏதுவாகக்ியது. இநத்ெ் 

ெகுதி பின்னை ்ெடிெ்ெடியாக 1712-ஆம் 

ஆண்டில் ககாயாக வணிகம் மசய்ய 

அதிகாைெ்பூைவ் அனுமதிரயெ் 

மெற்றது.

கமிஷிசிகம்கன்கமிஷிசிகம்கன்

கிடட்டனா டகாயிலின்  (இன்ரறய 

கிடட்டனா மடன்மாங்கு டகாயில்) ஒரு 

ெகுதி மதத்ிய 15-ஆம்  நூற்றாண்டீல் 

தீகக்ிரையானது, அது ெழுது 

ொைக்க்ெ்ெடட்ு ஏழு டதநீை ்கரடகள் 

இெ்ெகுதியில் கடட்ெ்ெடட்ன. 

இநத் ஏழு கரடகளும்தான் 

கமிஷிசிகம்கன்-இன் டதாற்றுவாய் 

ஆகும். 1587-ஆம் ஆண்டு, 

டடாடயாடடாமி ஹிடடடயாஷி இநத்க ்

டகாயிலில் மெைிய டதநீை ்விருநர்த 

நடதத்ினாை், அெ்டொது வணிகைக்ளும் 



வைத்த்கைக்ளும் ஹிடடடயாஷிகக்ு 

மெைிய வைடவற்ரெ அளிதத்னை். 

ஹிடடடயாஷி இநத் வைடவற்புகக்ுெ் 

ெகைமாக டதநீை ்இல்லாங்களாக 

வைத்த்கம் மசய்துமகாள்ள 

பிைதட்யகமாக உைிரமயளிதத்ாை ்

என்று கூறெ்ெடுகிறது. 

இன்மனாரு கரதயில் டகாயிலின் 

புனிதச ்டசவகிகள் இடம் 

மெறுகின்றனை். இவைக்ள் இளம் 

மெண்கள், எனடவ ஊய்வு மெற்றதும் 

டதநீை ்கரடகளில்  ொைிசாைகிகளாக 

டவரலமசய்தனை். இவ்வாறு 

கமிஷிசிகம்கன்-இல் மகய்மகா 

டதான்றியதாகக ்கூறெ்ெடுகிறது. 

அதன் பிறகு, இநத்ெ் ெகுதி 

பிைெலமரடநத்து, மகக்ள் கிடட்டனா 

மடன்மாங்கு டகாயிலுகக்ு வருரக 

புைிநத்னை ்டமலும் நிஷிஜின் 

துணிமநசவு மாவடட்தத்ின் 

மசல்வநத் வணிகைக்ளும் வருரக 

புைிநத்னை். இன்று இது முகக்ியமான 



காடச்ிெ் ெைாமைிெ்பு ெகுதியாக 

அறிவிகக்ெ்ெடட்ுள்ளது டமலும் 

காபுமைஞ்டசா அைங்கம் வைலாற்று 

முகக்ியதத்ுவம் மகாண்ட கடட்ிடமாக 

உள்ளது.

மகய் ஷாவின் மதளிவற்ற மதாடகக்ம்மகய் ஷாவின் மதளிவற்ற மதாடகக்ம்

ஜெ்ொனிய மகய் ஷாவின் ெவுடை ்

பூசிய முகமும் ொைம்ெைிய 

ஆரடகளும் ெலருகக்ும் 

விநர்தயாகத ்டதான்றி ஆைவ்தர்தத ்

தூண்டும். எடடா காலதத்ில், 

மெண்களும் ஆண்களும் கலநத் 

மொழுதுடொகக்ு கரலஞைக்ளுகக்ும், 

இன்ெகங்களின் (யுகாகு) 

விரலமாதை ்விடுதிகள், டதநீைகங்கள் 

ஆகியவற்றுகக்ும் இரடயில் 

மநருகக்மான மதாடைப்ிருநத்து. 

முதல் மகய் ஷா ஆண்களாக 

இருநத்னை். வாடிகர்கயாளைக்ள் 

தாசிகரளச ்சநத்ிெ்ெதற்கு முன்ொக, 
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இநத் ஆண்கள் அவைக்ரள 

உெசைிதத்னை். 1751 ஆண்டு வரை, 

மெண்கள் யாரும் மகய் ஷா 

மதாழிலில் ஈடுெடவில்ரல. ஆனால் 

1800ஆம் ஆண்டுகக்ுள் இநத்த ்

மதாழிரலெ் மெண்கள் தங்களது 

உடரமயாகக்ிக ்மகாண்டனை்.

ஆகெ் பிைெலமான இன்ெகம், 

எடடா நகைின் மயா ஷிவைாவில் 

இருநத்து. மடாகுகவா ெரடதத்ுரற 

ஆடச்ியினை ்வழங்கிய 

உைிமதத்ுடன் அரமகக்ெ்ெடட் 

மூன்று இன்ெகங்களில் இதுவும் 

ஒன்று. மற்ற இரு இன்ெகங்கள் 

கிடயாடட்டாவின் ஷிமெைாவிலும், 

ஒசாகாவின் ஷின்மசச்ியிலும் 

இருநத்ன. இன்ெகங்களுகக்ு 

வாடிகர்கயாளைக்ரள ஈைெ்்ெதற்காக 

விரலமாதை ்விடுதிகள், காபுகக்ி 

அைங்குகள், டதநீைகங்கள், சுடமா 

மல்யுதத்க ்களங்கள், நரகசச்ுரவ 



அங்கங்கள், இரசயும் நடனமும் 

கலநத் கரலநிகழ்சச்ிகள் டொன்ற 

மொழுதுடொகக்ு மதாழில்கள் அங்கு 

மதாடங்கெ்ெடட்ன. ஆகசச்ிறநத் 

ஆரட அலங்காைம், இரச, நாடகம் 

ஆகியவற்ரறக ்காண்ெதற்கான 

இடங்களாகவும் இரவ விரைவில் 

மெயமைடுதத்ன. தாசிகள், காபுகக்ி 

நடிகைக்ள் ஆகிடயாருடன் 

மகய் ஷாவும் ஜெ்ொனின் ஆரட 

அலங்காை முன்மாதிைிகளாகத ்

திகழ்நத்னை்.

ொைம்ெைியதர்தக ்காகக்ும் ொைம்ெைியதர்தக ்காகக்ும் 

இன்ரறய மகய் ஷா இன்ரறய மகய் ஷா 

ஜெ்ொனின் நவீனகால வைலாற்றில் 

மகய் ஷா என்ெது புதிைான, ெல 

சமயங்களில் பிைசச்ரனயான 

வடிவமாகத ்திகழ்கிறது. 

நரடமுரற கலாசாைதத்ில், 

நாடட்ின், ொைம்ெைியதத்ின், 

“கீழ்தத்ிரச” மெண்ணியதத்ின் 



சின்னமாக மகய் ஷாவின் 

டதாற்றம் சில சமயங்களில் 

ெயன்ெடுதத்ெ்ெடுகிறது. ஆனால், 

எடடா காலதத்ில் மகய் ஷா இவ்வளவு 

எளிதாகெ் ெகுகக்ெ்ெடவில்ரல. 

1920களில் ஜெ்ொன் அயல் உலகுகக்ுத ்

திறநத்ுவிடெ்ெடட்ு, அதிகமான 

ஜெ்ொனியைக்ள் டமற்கதத்ிய 

ொணிகரளெ் பின்ெற்றத ்

மதாடங்கியடொது, ொைம்ெைிய 

ஜெ்ொனியக ்கரலகரளயும் 

கலாசாைதர்தயும் காெ்ெவைக்ளாக 

மகய் ஷா உருமவடுதத்னை்.  

இன்று, டதநீைகங்களில் நரடமெறும் 

விருநத்ுகளில் ொைம்ெைிய ஜெ்ொனிய 

நடனம், இரச, பிற டமரடகக்ரலகள் 

ஆகியவற்றுடன் மகிழ்விகக்ும் 

நிபுணதத்ுவக ்கரலஞைக்ளாக 

மகய் ஷா திகழ்கின்றனை்.



6 ரமகட்கா மற்றும் மகய்ஷா ஆக ரமகட்கா மற்றும் மகய்ஷா ஆக 

மதாழில் புைிதல் மதாழில் புைிதல் 

மகய்டகா மற்றும் ரமகட்கா 

ெதிவுமெற்ற மதாழில்களாக 

ககாய் ெகுதிகளில் மடட்ும் 

அனுமதிகக்ெ்ெடட்ுள்ளன. இரளயை ்

உயைந்ிரலெ் ெள்ளிெ்ெடிெ்ரெ 

முடிதத் பின்னை ்15 அலல்து 16 வயதில் 

ஒரு ரமடகாவாக நுரழயலாம்.  

இநத்த ்மதாழிலில் இரணய, 

மெண்கள் ஒரு மூதத் “சடகாதைி” 

(ஒன்ஸான்) உடன் ஒரு சாடக 

டகாெ்ரெ மீது உறுதிமமாழி அளிகக் 

டவண்டும்.  இநத்ச ்சடகாதைிகள் 

ரமகட்கா மீது மசல்வாகக்ு 

மசலுதத்ி ககாய் இல் புதிய மகய்டகா 

ஆகும் வரை கடட்ுெ்ொடட்ில் 

ரவதத்ிருெ்ொைக்ள்.  ஒரு ரமகட்கா 

அவளது வயது இருெரத நிரறவு 

மசய்யும்டொது எைிடக விழா 

மூலம் மகய்டகா நிரலகக்ு 

உயைத்த்ெ்ெடுவாள். அவளது 

ெணிகக்ாலம் முடிவரடநத்தும் 



(6-7 ஆண்டுகள்,ரமகட்காவாக 

இருநத் காலம் உடெ்ட) எெ்டொது 

டவண்டுமமன்றாலும் அவள் 

விருெ்ெம் டொல விலகலாம். 

ஒரு குடும்ெதர்தெ்டொல ஒரு குடும்ெதர்தெ்டொல 

ரமகட்கா மற்றும் மகய்டகா ஒரு 

ஒகியாவில் இரணய டவண்டும், 

இது ஒரு  தங்குமிடம் அல்லது 

இங்டக ரமகட்கா அல்லது மகய்டகா 

தனது மதாழிலுகக்ு இரணவு 

மெற்றிருகக்டவண்டும். அவைக்ள் 

இங்டக மெற்டறாை-்பிள்ரள டொன்ற 

உறரவ டமலாளருடன் (ஒகசன்) 

மகாண்டிருகக் டவண்டும்  இநத் 

ஒன்சன் அவளது மாற்றாநத்ாய் டொல 

அவைக்ளின் “இரளய சடகாதைிகக்ு” 

நடநத்ுமகாள்ள டவண்டும், டமலும் 

இநத் உறவு அவைக்ள் இநத்த ்

மதாழிலில் உள்ளவரை மதாடை 

டவண்டும்.  ஓசஷிகி விருநத்ுகளில்  

(டடட்மி அரறகளில் வழங்கெ்ெடும் 

ொைம்ெைிய ஜெ்ொனிய 



விருநத்ு) மூதத்வைக்ள் இரளய 

சடகாதைிகரளக ்கவனிதத்ுக ்

மகாள்ளடவண்டும் டமலும் ககாய் 

சமூகதத்ிலும் இவ்வாடற கவனிதத்ுக ்

மகாள்ள டவண்டும். இநத் உறவுகள் 

மகய்டகா மற்றும் ரமகட்கா 

கடட்ரமெ்பின் ெகுதிகளாகடவ 

வடிவம் மெறுகின்றன. 

மதாழிலிருநத்ு விலகுதல்மதாழிலிருநத்ு விலகுதல்

மகய்டகாவுகக்ு கடட்ாய ஓய்வு 

என்ெது ஏதும் இல்ரல. மதாழிலிருநத்ு 

விலக முடிமவடுதத்ால், அவைக்ள் 

கிகி -இவாய் (ஓய்வுெ் ெைிசு) ககாய் 

சமூகதத்ில் உள்ளவைக்ளுகக்ுக ்

மகாடுதத்ு அவைக்ளுடன் தான் 

எதத்ரகய உறரவ சமூகதத்ுடன் 

மதாடருவாை ்என்ெரத அறிவிகக் 

டவண்டும். மதாழிலிருநத்ு 

விலகுவதற்கான முகக்ியக ்காைணம் 

வழகக்மாக திருமணம் அல்லது 

டவறு புதிய மதாழிலில் ஈடுெடுவதாக 

இருகக்லாம். 



ககாயில் நற்ெழகக்ங்கள் ககாயில் நற்ெழகக்ங்கள் 

மகய்டகா ரமகட்கா ெற்றிய 

கவைச்ச்ியும் சைவ்டதச சுற்றுலாெ் 

ெயணிகளும் கிடயாடட்டாவுகக்ு 

வருவதால், இநத் கரலஞைக்ள் 

விதூஷகைக்ள் கூடுதலாக 

மதால்ரலகக்ு உள்ளாகின்றனை். 

சைவ்டதச சுற்றுலாெ் ெயணிகள் 

துைதத்ுதல், தடுதத்ு நிறுதத்ுதல், 

சூழ்நத்ு மகாள்ளுதல், டமலும் 

மகய்டகா ரமகட்காவின் 

கிடமாடனா ஆரடரயெ் ெற்றி 

இழுதத்ல்  – ஒரு புரகெ்ெடம் 

எடுதத்ுக ்மகாள்வதற்காக – அவைக்ள் 

அவைக்ளின் நிகழ்சச்ிகளுகக்ாக 

மசல்லும்டொது இவ்வாறு நடகக்ிறது. 

உங்கள் ஆைவ்தர்தக ்குரறதத்ுக ்உங்கள் ஆைவ்தர்தக ்குரறதத்ுக ்

மகாள்ளுங்கள் – பின்ெற்ற மகாள்ளுங்கள் – பின்ெற்ற 

டவண்டாம்டவண்டாம்

மகய்டகா ரமகட்கா டவரலயில் 

இருகக்ும்டொது புரகெ்ெடமமடுகக் 

அனுமதியில்ரல. அவைக்ள் டதநீை ்
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இல்லங்களுகக்ிரடயில் நடநத்ு 

மசல்லும்டொது டநைமும் கடநத்ு 

மகாண்டிருகக்ும். ெணம்மசலுதத்ும் 

வாடிகர்கயாளைக்ளுகக்ு மசலுதத்ும் 

மைியாரதயாக அவைக்ள் விருநத்ுகக்ு 

காலதாமதமாக மசல்ல இயலாது. 

ககாயிலுள்ள குறுகிய மதருகக்ளில் 

ொைம்ெைிய ஆரடகரள 

அணிநத்ுமகாண்டு டமலும் 

சுற்றுலாெ் ெயணிகரளத ்தவிைத்ுக ்

மகாண்டு மசல்லுதல் மிகவும் 

கடினமான காைியம். சில மகய்டகா 

ரமகட்கா புரகெ்ெடம் எடுெ்ெரத 

விரும்புவதில்ரல. 

தயவுமசய்து இநத்ெ் மெண்கரளச ்

சுற்றி சூழ்நத்ு மகாள்ள டவண்டாம், 

அவைக்ளின் அநத்ைங்க இடதத்ிற்குள் 

அதத்ுமீற டவண்டாம் அல்லது 

உங்கள் சமூக ஊடகெ் ெகக்ங்களில் 

இடுவதற்காக இைவில் மங்கலான 

ஒரு புரகெ்ெடமமடுகக் அவைக்ரளெ் 

பின்மதாடை டவண்டாம்.  



இது ஒரு விரளயாடட்ு ரமதானம் இது ஒரு விரளயாடட்ு ரமதானம் 

அல்லது தீம் ொைக் ்அல்ல அல்லது தீம் ொைக் ்அல்ல 

சில வழிகாடட்ிகள் “மகய்ஷா 

டவடர்ட”என்று தம்ரம 

ஊகக்ுவிதத்ுக ்மகாள்கின்றன; 

அதனால்தான் சில சுற்றுலாெ் 

ெயணிகள்  அவைக்ரள 

மதருகக்ளில் துைதத்ுகிறாைக்ள். சில 

வருரகயாளைக்ள் கியாரன மிகவும் 

டமாசமாகடவ நடதத்ுகிறாைக்ள்- 

கிடயாடட்டாவின் மிகவும் புகழ்மெற்ற 

ககாரய ஒரு வைலாற்று தீம் 

ொைக்ர்கெ் டொல நடதத்ுகிறாைக்ள். 

ஆனால் கிடயான் மற்றும் பிற ககாய் 

நகைதத்ின் ெகுதிகள் ஆகும் - இரவ 

மமய்யாகடவ காடச்ிகக்ினியரவ- 

கிடயாடட்டாவின் சாமானிய 

மகக்ளும் இங்கு வசிதத்ு அவைக்ளின் 

வைத்த்கதர்த அரமதியாக நடதத் 

விரும்புகிறாைக்ள்.  



தனியுைிரமரய மதிகக்வும்தனியுைிரமரய மதிகக்வும்

கிடயாடட்டா நகைம் அண்ரமயில் 

கிடயான் முகக்ிய வீதியாகிய 

ஹனம்மிகட்காஜி தனியாை ்

சநத்ுகளில் புரகெ்ெடம் எடுெ்ெதற்கு 

தரட விதிதத்ுள்ளது.  அனுமதியின்றி 

புரகெ்ெடமமடுதத்லுகக்ு ¥10,000 ($125 

SGD) வரை அெைாதம் விதிகக்ெ்ெடும். 

நீங்கள் ஒரு மகய்ஷாரவச ்

சநத்ிதத்ால், அவைக்ரளெ் 

புரகெ்ெடமமடுெ்ெதில் சம்மதமா 

எனக ்டகடெ்து மைியாரதகக்ுைியது. 

வழகக்மாக அவைக்ளின் அடுதத் 

நிகழ்வுகக்ாக அவசைதத்ில் 

இருெ்ொைக்ள், எனடவ அவைக்ள் 

மறுதத்ால் ஆசச்ைய்ெ்ெட டவண்டாம்; 

அவைக்ரளெ் பின்மதாடைவும் 

டவண்டாம்.


