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தமிழ், சிங்களம், முஸ்லீம் 
எனெ ஞ்வறறு்ம்கள் ஞ்மவொத 
்கொலம் ஒனறு இலங்்க்த 
்தொழிலொளர் வர்க்க்ததின 
வரலொறறில் இருந்தது. அந்தக 

்கொலம் ்சொற� ்கொலஞ்ம ஆயினும் ஆஞ்ரொககி்யமொனெ 
இலககி்ய வீச்சுப் ்�ற்ற ்கொலமொ்க இலஙகி்யது. 
முறஞ்�ொககு அணியினெர் மண்வொச்னெ இலககி்ய்த்த 
முனனுககுக ்்கொணர்ந்த ்கொலம்.
அந்தக ்கொல்கடட்ததில் வொழ்ந்த ்கவிஞர் தொன 
்யொழ்ப்�ொணக ்கவிரொ்யர் எனும் பு்னெ்�்யரில் 
எழுதி்ய ்க. �சு�தி (1925-1965) எனும் தமிழ்க ்கவிஞன.
இவர் ்யொ்தத ்கவி்த்கள் 1965 இல் ‘புது உல்கம்’ 
எனும் ்தொகுப்�ொ்க வந்த ஞ்�ொது அந்நூல்�றறி்ய 
மு்கப்புக ்கவி்தயில் சில்்லயூர் ்சல்வரொசன

சிந்தையால், வாக்ால், செம்மைச்
செய்்யாற் புரட்சி உயக்,
செநதைமிழ் செங் ச்ாடிககுச்
செவ்ம செயய ்வக்
வநதை மைா மைனிதை னான
பசுபதிக ்விஞன், ்ாயம 
சவநதைழல் உண்டும வாழும
விததை்ன் உயிர் இப் பா நூல்!

்எனெக குறிப்பிடுகி்றொர்.
உ்யர்வுதொழ்விலொ புது உல்கம் ்கொணவி்ைந்த  
்கவி்தயில் எழுதுவொர்:

்ாதைல்செயும உரி்மையுண்டு: ்ாமைசமைன்ப தில்்லை
்ற்புசெறி சபாதுவாகும! சபதைமைது சதைால்்லை,
ொதிமைதைம ்ாதைல்தை்னக ச்டுதைசலைதும செயயா,
ொடுகின்்ற ெளக்ரினக கூட்்ட மில்லைr யாதைல்!
தீதி்ழககும திருமைணங்்ள், சதையவததின் சபரால்
தீட்டி்ழககும தீயவர்்ள் தீர்நசதைாழிநது சபானார்!
சவதியர்தைாம ஓதைமைணம முடிப்பசதைன்ப தில்்லை:
வி்ழகின்்ற இன்பததில் தை்்டசயதுவு மில்்லை’

ஆம் இனறும் இந்தப் புது உல்க்ததிற்கொ்க 
இ்ளஞர்்கள் ்கனெவு ்கொணும் நி்லயிஞ்லஞ்்ய 
இருககின்றனெர். அந்தப் புது உல்க்ததி்னெ எப்ஞ்�ொது 
தொன ச்மப்ஞ்�ொம் என்ற எதிர்�ொர்ப்ஞ்� விஞ்சி 
இருககி்றது.
அவர் ்கனெவு ்கண்ட அந்த புது உல்க்ததில்,

எல்லைார்ககும எல்லைாசமைன் றிருககின்்ற தைங்ச்:
இன்பபுரி இநொடு சபான்னாடு ஆச்செ!
உல்லைாெ வாழ்வுண்டு உலுததைர்சு்ம இல்்லை
உலை்மைது புதுவுலைகு உயிர்ததுடிப்புக ்ாணீர்

எனெ ஞ்மலும் விரி்ததுக ்கொடடுவொர்.
்கொலம் எம்்ம இனெவொதச் ஞ்சறறுள் வீழ்்ததி அந்த 
புது உல்கம் ்கொணொ நி்லக்கொளொககிறறு.
இதற்்கல்லொம் ்கொரணம் எதுவொ்க இருககும். 
தமிைரொகி்ய நொம் நொடடுப் �றறினறி்த ்தொப்புள் 
்்கொடி நொ்டனெக ்்கொண்டொடி்யதொஞ்லொ?
‘நொடும் ஏடும்’ எனும் ்கவி்தயில் எம்நி்ல�றறி 
்வம்புவொர் ்கவிஞர்:

எநதைாயாம எழிலைான ஈழ ொட்டில்
இருககின்்ற என்ெ்ததுத தைமிழர் சில்சலைார்,
எநதைாயின் அ்ணப்பினிசலை இனி்மை சபற்றும
எநொடு இநதியாொ ச்டன்று சொல்வார்:
எநதைாயதைான் இவர்்ட்கு இ்ழததை அநீதி
எதுசவன்று ச்ட்்டாசலைா- சொல்லை இல்்லை!
தைன்தைா்ய தைான்ச்ாண்்ட தைாரம தைன்்ன
தைன்முன்சன உரி்மைச்ாள உ்டன்பட் ்டாசரா?

‘்வ்ய்கம் �ணிந்தது’ எனும் ்கவி்தயில்
புதியசதைார் உலை்ம ்ாணப்
பு்றப்படு புரட்சி சொககி

எனதசதைா்டங்கி,
இனததினால் மைதைததி னாசலை
இரண்டுபட் ச்டன்றும வாசழாம!
ெனததினால் ொங்்ள் ஒன்று
ெச்ெர விதைனால் ஏசனா?
தைனததினால் சவறு ்ாணும
தைரிததிரம ஒழிநது சபா்
மைனததினால் மைகிழ்ச்சி பூககும
மைணங்்மைழ் வாழ்வு என்்றார்!

தீண்டொ்மக ்்கதிரொ்கக குரல் ்்கொடு்ததுப் 
ஞ்�ொரொடி்ய அவர் ‘மூடி ம்்றக்கொதீர்’ எனும் 
்கவி்தயில் ஞ்மடடுககுடியினெ்ரச் சொடுகி்றொர்.

வான்பார்ததை பூமி வளமைாககித தைநதைவரும
்ான்பார்ததை ொக்்்டயில் ்ா்த துடிப்பதுசவா?
நீர்தைமி்ழ விட்டு நி்லைபிரிநதை ்ாலைததும
சீரு்்ட தைானணிநது சீ்மை சமைாழிசபசி,
ஆசரா ்ணிததுநீ ராங்கிசலைய ராயிருநது
சபரான வாழ்க்் சபரிதுவநதை ொளதிலும
ொமசபசி வாழ்நதிருநசதைாம ெமதைமிழ்த தைாயசமைாழி்ய
ஆம!இதை்ன அட்டியின்றி ஏற்பீசரா இநொளில்
தீநதைமி்ழப் சபசித சதை்வ வ்ர்ாததை
இநதைத தைமிழருக்ா இதசதைால்்லை செயகின்றீர்!

எனெ அந்நி்ய (்மொழிஞ்�சி்ய) தமிைர் தம்்மொழி 
ஞ்�சி்ய தமிை்ர அடககி ஆண்ட நி்லயி்னெக 
்கொடடுகி்றொர்.
எமது நொடடில் இனெப் பூச்ல ஊதி ஊதிப் 
்�ருப்பி்ததவர் ்யொர் எனெ ஓரொது இனறும் 
நவ ்கொலனி்ததுவமொய வி்யொபி்ததிருககின்ற 
அந்நொடு்க்ளஞ்்ய அவொவி அ்ைககின்ற ஞ்�ொககில் 
கிஞ்சி்ததும் மொற்றமினறி ்தொடர்கின்றஞ்�ொது ்கவிஞர் 
�சு�தி ்கண்ட ‘புது 
உல்கம்’ ஞ்நொககி 
வீறுந்ட ஞ்�ொடுவது 
எங்கனெம்?

‘மூடி மை்்றக்ாதீர்: 
முன்சனற்்றம ்ாசணாசமை!
பாடிக கிறுக்ாதீர்: பா்தை 
தைவ்றாதீர்!
சவடிக்் இல்்லை 
விருமபு!

்கவிஞர் ்க. �சு�தி 
்கண்ட ‘புது உல்க’ 
்கனெ்வ ஞ்நொககி வீறு 
ந்ட ஞ்�ொட நொம் 
முறஞ்�ொககு்த ஞ்தசி்யம் 
்கொண வி்ைஞ்்யொஞ்மொ?
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‘யாழ்ப்ாணக் கவிராயர்’ க.்சு்தியின்
‘புது உலகம்’ ந�ாக்கி...
அழ. பகீரதன்



ஒரு நொடடின அரசனும், அரசியும் 
வொழ்ந்து வந்தனெர். அந்த்த தம்�திககுப் 
பிள்்ள இல்லொககு்்ற. எ்தத்னெஞ்்யொ 
ஆண்டு்களுககுப் பி்றகு அந்த்த 
தம்�தி்களுககு ஒரு ்�ண் குைந்்த அந்த 
நொடடிறகு இளவரசி்யொ்கப் பி்றந்தொள். 
அவள் தனெது நண்�ர்்கஞ்ளொடு வி்ள்யொடி 
வந்தொள். ஒருநொள் ஞ்�ொது இரண்டு 
மந்திரவொதி்கள் உ்ர்யொடிக ்்கொண்டு 
இருககும் ஞ்�ொது இளவரசி வி்ள்யொடிக 
்்கொண்டிருந்தொள்.  அந்த இரண்டு 
மந்திரவொதி்களும் இளவரசியு்ட்ய 
நொட்டக ்்கப்�றறுவதறகு ஞ்்யொசி்ததுக 
்்கொண்டிருந்தனெர். அ்த அந்த இளவரசி 
ஒடடுக ஞ்்கடடொர். அ்த்த தன 
அப்�ொவிடம் கூ்றச் ்சன்றொள். அஙஞ்்க 
இளவரசி ்சன்றவுடன இளவரசியு்ட்ய 
தந்்த அஙஞ்்க அ்மச்சரிடம் 
இளவரசியு்ட்ய திருமண்த்தப் �றறி 
உ்ர்யொடினெொர்.அது இளவரசிககும் 
ஞ்்கடடது. 
இளவரசி மந்திரவொதி்கள் உ்ர்யொடி்ய்தக 
கூ்ற மு்யன்றொள். இளவரசியு்ட்ய 
தந்்த அ்தகஞ்்கட்க மறு்ததொர். தந்்த 
இளவரசியிடன, “உன்னெ நொ்ள 
�க்க்தது நொடடு அரசனின ம்கனெொனெ 
இளவரசர் �ொர்க்க வருகி்றொர். அதனெொல் நீ 
நொ்ள வி்ள்யொடச் ்சல்லொஞ்த” எனறு 
கூறினெொர். அ்தக ஞ்்கடட இளவரசி 
ஒ்ததுக்்கொண்டொள். 
நொ்ள ்கொ்ல விடிந்தது. இளவரசன 
தனெது தங்க்தஞ்தரில் இ்றஙகி வந்தொர். 
அ்தக ்கண்ட இளவரசி மி்கவும் ஞ்்கொ�ம் 
அ்டந்தொர். விருப்�மில்லொமல் அவ்ர 
அ்ை்ததுச் ்சன்றொள். விருப்�மில்லொமஞ்ல 
இளவரசஞ்னெொடு உ்ர்யொடிளொள். அதறகுப் 
பி்றகு அந்த இளவரசன தனெது தங்க்த 
ஞ்தரில் அமர்ந்து அரண்ம்னெ்்ய விடடுக 
ஞ்்கொ�மொ்கச் ்சன்றொன.
அ்தக ்கண்ட இளவரசியு்ட்ய தந்்த 
இளவரசியின அரண்ம்னெயில் உள்ள 
்�ரி்ய ஞ்்கொபுர்ததில் சி்்ற ்வ்ததொர். 

புத்திசாலி இளவரசிபுத்திசாலி இளவரசி

இளவரசியு்ட்ய ஒரு நண்பி அந்த 
வழி்யொல் ்சன்றொள். அந்த இளவரசி தன 
நண்பி்்ய அ்ை்ததொள். அந்தக குர்லக 
ஞ்்கடட உடஞ்னெ இளவரசியு்ட்ய நண்பி 
குரல் வந்த தி்ச்்ய ஞ்நொககிச் ்சன்றொள். 
இளவரசி அந்தக ஞ்்கொபுர்ததில் இருப்�்தக 
்கண்ட நண்பி ஆச்சரி்யம் அ்டந்தொள். 
பி்றகு இளவரசியு்ட்ய நண்பி 
்�ொறு்ம்யொ்க “ இளவரசி ஞ்்கொபுர்ததின 
ஞ்மல் ஏன இருககி்றொய. எனனெ நடந்தது” 
எனறு ஞ்்கடடொள். 
இளவரசி அரண்ம்னெயில் நடந்தவற்்றக 
கூறினெொள். அது மடடுமல்லொமல் இரண்டு 
மந்திர வொதி்கள் உ்ர்யொடி்ய்தயும் 
தனெது நண்பியிடம் கூறினெொள். அதன 
பின இளவரசி தன நண்பியிடம் மற்ற 
நண்பி்க்ளயும் அ்ை்தது வருமொறு 
கூறினெொள். அ்தகஞ்்கடட நண்பி 
அ்ை்தது வருவதறகுச் ்சன்றொள். அதன 
பின அ்னெ்தது நண்பிளகும் அந்தக 
ஞ்்கொபுர்ததிறகு வந்தனெர். அதன பின 
இளவரசி தன நண்பி்களுககு்த ஞ்த்வ்யொனெ 
்�ொருட்க்ளக கூறினெொள். வண்டு, 
்த்யல் நூல், அளவொனெ ்கயிறு, ஞ்தன, 
�லம் வொயந்த நூல் ஆகி்யனெ எடு்தது 
வருமொறு கூறிளொள். அந்த நண்பி்கள் 
இளவரசி கூறி்ய ்�ொருட்க்ள எடு்தது 

மைாணவர் ஆககம்:
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வந்தனெர். அந்த இளவரசி கூறி்ய �டி 
்சயதனெர். வண்்டக ்்கயில் எடு்ததனெர். 
வண்டின ்்கொம்பில் ்த்யல் நூ்லக 
்கடடினெர். அதன பின அளவொனெ நூ்ல 
அந்த்த ்த்யல் நூலில் ்க்டசிப் �க்க்ததில் 
்கயி்்றக ்கடடிவிடடனெர். அந்த அளவொனெ 
நூலின �க்க்ததில் �லமொனெ நூ்லக 
்கடடிவிடடனெர். அந்த வண்டு முனஞ்நொககிச் 
்சன்றது. அந்த வண்டு ஞ்்கொபுர்த்த 
ஞ்நொககிச் ்சன்றது. இளவரசியிடம் அந்த 
வண்டு வந்தது. இளவரசி அந்தப் �லமொனெ 
நூ்லப் பிடி்ததுக ்கவனெமொ்க இ்றஙகினெொர்.
இளவரசி அதன பின இரண்டு 
மந்திரவொதி்க்ளயும் ஞ்தடி ஞ்வ்கமொ்க 
ஓடிச் ்சன்றொள். அதன பின ்மதுவொ்க 
மந்திரவொதி்களின மந்திரக ஞ்்கொ்லயும் 
இளவரசி நொடடிறகு ்தளிக்க்வனறு 
்வ்ததிருந்த நீ்ரயும் எடு்ததொள். பினபு 
இளவரசியு்ட்ய நீளமொனெ ்கயிறு்க்ள 
எடு்தது வந்தனெர். மந்திர வொதி்க்ள 
்�ரி்ய மர்ததில் ்கடடி ்வ்ததனெர்.  இந்தச் 
ச்தத்த்தக ஞ்்கடட ரொஜொவும் ரொணியும் 

்கொவலொளி்களுடன ்சனறு �ொர்்ததனெர். 
அஙஞ்்க தம் ம்கள் மூனறு ்�ண்்கஞ்ளொடு 
இருப்�்தக ்கண்டனெர். எனனெ விட்யம் 
எனறு அரசனும், அரசியும் ஞ்்கடடொர்்கள். 
அதனபின இளவரசி நடந்த்தக கூறினெொள். 
அ்தகஞ்்கடட அரசன, “ ஏன எனனிடம் 
இந்த விட்ய்த்தக கூ்றவில்்ல” எனறு 
ஞ்்கடடொர்.
“அப்�ொ, நீங்கள் என்னெ இந்த விட்ய்த்தக 
கூ்ற விடவில்்ல” எனறு இளவரசி 
கூறினெொள். அதனபின அரசன தனதவ்்ற 
உணர்ந்து த்ல குனிந்தொர். அதன பின 
ரொஜொவும் ரொணியும் இளவரசிககும் மூனறு 
்�ண்்களுககும் �ொரொடடு்த ்தரிவி்ததனெர்.

சிவ்கரன லி்ததஹிசிவ்கரன லி்ததஹி
தரம் 4

்யொ/ ம்கொஜனெக ்கல்லூரி,
்தல்லிப்�்ை
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பு்தத்கங்க்ள மக்களுககு அறிமு்கம் 
்சயவதும், அவறறி்னெ அவர்்களுககு 
வைஙகுவதும் மகிழ்ச்சியும் இனி்மயும் 
நி்்றந்த ஓர் ்ச்யற�ொடொகும். இச் 
்ச்யற�ொடடின மூலம் மக்களிடம் 
இ்யல்�ொ்க உள்ள வொசிப்புப் �ைக்க்த்த 
ஊக்கப்�டு்ததி அவர்்களின அறிவுப்புல்ததில் 
ஓர் தூண்ட்ல ஏற�டு்ததுவதனமூலம் 
அறிவொர்ந்த சமுதொ்ய்த்த உருவொக்கமுடியும். 
தற்கொல்ததில் மக்களுககுப் பிடி்தத 
�ல விட்யங்க்ளயும் உள்ளடககி ஒரு 
நி்்றவொனெ இலககி்ய சஞ்சி்்க்்ய அல்லது 
ஓர் சிறுவர் சஞ்சி்்க்்ய அ்னெ்தது 
மக்களுககும் ஞ்�ொயச்ஞ்சரககூடி்ய வ்்கயில் 
கு்்றந்த வி்லயில் வைஙகினெொல் அவர்்கள் 
ஆர்வமுடன அவற்்ற வொஙகி வொசிககும் 
நி்ல உருவொகும். ஞ்மறகூ்றப்�டட அ்னெ்தது 
விட்யங்க்ளயும் நிவர்்ததி ்சய்யககூடி்ய 
வ்்கயில் ்யொழ் குடொநொடடிலிருந்து இரு 
சஞ்சி்்க்கள் ்வளிவருகின்றனெ. ஒனறு 
‘அறிந்திரன’ சிறுவர் சஞ்சி்்க, மற்்ற்யது 
‘எங்கள் முற்றம்’ எனும் இலககி்ய சமூ்க இதழ்.

இவ்விரு சஞ்சி்்க்க்ளயும் மக்களுககு 
அறிமு்கம் ்சயது வைஙகும் ்�ொருடடு எமது 
பு்தத்கப் �ண்�ொடடுப் ஞ்�ர்வயினூடொ்க 
ஒருமு்்ற மொனிப்�ொயககு ஓர் �்யண்ததி்னெ 
ஞ்மற்்கொண்டு ்சனறிருந்ஞ்தொம். மொனிப்�ொய 
ந்கர்ததில் ்யொழ்ப்�ொணம்- ்கொ்ரந்கர் 
வீதியின இருமருஙகிலும் அ்மந்திருககும் 
ச்கல ்க்ட்கள், நிறுவனெங்கள் மறறும் 
வீதி்யொல் ்சனறுவரும் மக்கள் ஆகிஞ்்யொருககு 
சஞ்சி்்க்க்ள வைஙகுவஞ்த எமது முககி்ய 
ஞ்நொக்கமொயிருந்தது. இச்்ச்யற�ொடடின ஞ்�ொது 
�ல விட்யங்க்ளயும் எம்மொல் அறிந்து 
்்கொள்ளககூடி்யதொ்க இருந்தது. மக்கள் �லர்  
ஆர்வமுடன இவ்விரு சஞ்சி்்க்க்ளயும் 
வொஙகினெர். இச்்ச்யற�ொடடில் 
மொனிப்�ொய பிரஞ்தச ச்�யினெரின 
்ச்யற�ொடு எமககு ஆக்கமும், ஊக்கமும் 
அளிககும் வ்்கயில் அ்மந்திருந்தது. 
அவர்்கள் எமககு உடனெடி்யொ்க 
இச்சஞ்சி்்க்க்ள விநிஞ்்யொகிப்�தற்கொனெ 
அனுமதி்்ய்த தந்திருந்தனெர். பிரஞ்தச 
ச்� உ்ததிஞ்்யொ்க்ததர்்களும் ஆர்வமுடன 

இச்சஞ்சி்்க்க்ள வொஙகிக ்்கொண்டனெர். 
்கொ்லயில் இருந்து மதி்யம் தொண்டி 
மொ்ல வ்ர இச்சஞ்சி்்க விநிஞ்்யொ்க்ததில் 
ஈடு�டஞ்டொம்.

இச்சஞ்சி்்க்கள் ்தொடர்�ொ்க மக்கள் �ல 
்கரு்ததுக்க்ளயும் கூறியிருந்தனெர். இதனமூலம் 
தற்கொல சமூ்க்ததின பு்தத்கப்�ண்�ொடு, 
வொசிப்புப்�ைக்கம் ்தொடர்�ொ்கப் �ல 
விட்யங்க்ளயும் அறி்யக கூடி்யதொ்க 
இருந்தது. �லர் எமககு ஊக்கமளிக்கககூடி்ய 
வ்்கயில் ்கரு்தது்க்ளக கூறினெர் 
இச்சஞ்சி்்க்க்ள எவ்வொறு உங்களொல் 
கு்்றந்த வி்லயில் வைங்கமுடிகி்றது? 
இதன உள்ளடக்கமும், விட்யதொனெங்களும் 
நன்றொ்க உள்ளனெ. இச்சஞ்சி்்கயின 
அடு்ததடு்தத பிரதி்க்ள எவ்வொறு நொம் 
்�்ற முடியும்? இதறகு எங்களொல் இ்யன்ற 
�ங்களிப்்� எவ்வொறு வைஙகுவது? 
எனெப்�லர் ஆர்வமுடன ஞ்்கடடனெர். �லர் 
சஞ்சி்்க்களின �ல பிரதி்க்ளக ஞ்்கடடுப் 
்�றறுக்்கொண்டனெர். வொசிக்கஞ்நரமில்்ல. 
வீடடு அலுவல்்கள், பிள்்ள்களின 
அலுவல்்க்ளக ்கவனிக்கஞ்வ ஞ்நரம் சரி. 
இ்த வொசிக்க எஙஞ்்க ஞ்நரம்?ஞ்�ொன்ற 
்கரு்ததுக்களும் சிலரொல் கூ்றப்�டடிருந்தனெ. 
இது தற்கொல சூழ்நி்லயி்னெ எமககு 
உணர்்ததியிருந்ததுடன எதிர்்கொல்ததில் 
வொசிப்புப் �ைக்க்ததி்னெ மக்களி்டஞ்்ய 
எவ்வொறு வளர்்த்தடுக்கலொம் எனெ்த 
திடடமிடடு ்ச்யற�டு்ததவும் உதவி்யொ்க 
அ்மயும்.

்மொ்தத்ததில் 19ஆம் நூற்றொண்டில் 
்யொழ்ப்��ொண்ததின ்கல்வி வளர்ச்சியிலும், 
மரு்ததுவ்தது்்றயின வளர்ச்சியிலும் 
மொனிப்�ொய முககி்ய இட்த்தப் ்�றறிருந்தது 
ஞ்�ொனறு தறஞ்�ொ்த்ய எமது மொனிப்�ொய 
ந்கர் உலொவும் ்யொழ்குடொ நொடடில் பு்தத்கப் 
�ண்�ொட்ட வளர்்த்தடுப்�தறகும், 
வளப்�டு்ததுவதறகுமொனெ ்களச் 
்ச்யற�ொடடின ஆரம்�புள்ளி்யொ்க 
அ்மந்த்தனெலொம்.

Sajeelanf82@gmail.com

ததல்லியூர் மைநதன்ததல்லியூர் மைநதன்
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இரு சஞ்சிகைைளுடன் மானிபபாய் நைர் உலா...



பபரி பேநதன்பபரி பேநதன்்கொலனி்ததுவ ்க்்ற்யொன்களொல்
அரிக்கப்�டட அடி்ம்கள்
கிலி்களின கீச்சொன குருவி்கள்
மலிவு்களின ஆச்சரி்யங்கள்
வலி்களின மலர் வ்ள்யங்கள்
்கறிக்்கனெ வளர்க்கப்�டட ஆடு்கள்!

‘்யொதும் ஊஞ்ர ்யொவரும் ஞ்்களிர்’
எனறு முைஙகிஞ்்ய
நொடற்றவர் என்ற
மு்கவரி்்ய
அறிவுககு எடடொமஞ்ல
த்லயில் சுமககும்
தூககு்த தூககி்கள்!

்மொழி முதல் தம்்ம இைந்து
வழி மொறி்ய �்யணங்களில்
இருப்்�்த ்தொ்ல்தது
இருள்  உண்ட வொழ்வத்னெ
உணரொ மந்்த்கள்!

்க்ல்்யன�ொர் �ண்�ொடடின
்�டட்கம் என�ர்
அந்நி்ய ்மொழிக
்கலப்பினறி
்க்லயும் இல்்ல
்கொடசியும் இல்்ல

நி்ல்்கடட மொந்தரொய
அந்நி்யங்களின
அடி்ம்களொஞ்னெொம்!

்கலொலக்ஷமி ஞ்தவரொஜொவின இரண்டொவது ஆண்டு 
நி்னெவொ்க அவரது சிறு்க்த்களின ்தொகுப்�ொ்க ்கலொலக்ஷமி 
்க்த்கள் எனும் நூல் ்கலொல்யம் �திப்�்க ்வளியீடொ்க 
வந்துள்ளது. ்சம்மனெச்்சல்வி எனும் பு்னெ்�்யரில் ஏலஞ்வ 
்வளிவந்த ம்கர்கொவி்யம், ஞ்ரொஜொப்பூ, பூமரொங நூல்்களில் 
வந்த ்க்த்களும் ்வளிவரொத ்க்த்களும் சில குறிப்பு்களும் 
இந்நூலில் உள்ளடஙகியுள்ளனெ.
அ்ததுடன ‘்கலொலக்ஷமி எனும் ஆளு்ம’ எனும் அவரது 
நி்னெவுக ்கடடு்ர்களும் இனனும் �ல ்கடடு்ர்களும் 
அடஙகி்யதொ்க ்வளிவந்துள்ளது.
இரு நூல்்களும் ்வளியீடு : ்கலொல்யம் �திப்�்கம், இல. 62, 
நீதிமன்ற வீதி, மல்லொ்கம்
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அந்நியஙைளின் அடிகமைள்!



பபாதுவாக, உலகில் 720 ககாடி்ை எட்டிப் பிடித்்த 
சனத்ப்தா்கயில் 300 ககாடி பபணகள் நாளாந்தம் 
உளவிைல் ரீதிைாகவும் உடல் ரீதிைாகவும் 
அ்தறகப்பால் உணவு உ்றயுள் உ்ைப்பு 
எனபவறறுடனும் கபாராட கவணடிைவர்களாகச் 
சமைத்துவ வாதிகளினால் கணிககப்பட்டுச் சனநாைக 
அரசுகளின வரஙகளுககாகத் ்தவமிருககிறார்கள்- 
எனப்்த அ்னத்துல பபணகள் அ்மைப்பினர் 
ஊடகம் வாயிலாகக ககாடிட்டுக காட்டியுள்ளனர்.

ஒவபவாரு ஆணடும் பபணகள் தினம் 
வரும்கபாதும், மைார்ச் மைா்தம் முழுவதுமைாக 
உலகம் விழிப்ப்டகிறது. க்ளப்ப்டகிறது. 
க்ளயிைநது விடுகிறது. படிப்படிைாகக கவனம் 
கு்றகிறது. பபணகளுககான சவால்கள் சீர் 
பசயைப்படாமைகல சமைாளிககப்படுகிற்தா எனற 
வினா க்தாறகப்படாமைகல பவல்லப்படுகினறது. 
ஆம்! அடுகக்ளயில் ஆயுள் பூராகவும் அடஙகி 
ஒடுஙகி நடுஙகி பபாசுஙகிை பபணகள், 
பிள்்ளக்ள ஈனபறடுககும் பிராணிகளாககவ 
சமூக நி்லயில் கணிககப்பட்ட நி்லயிலிருநது, 
கபனாமு்ன பல வாசல்களுககுத்  திறப்புவிைா 
பசயவித்்தது. வாசல்கள் திறககப்பட்டக்தபைாழிை 
க்தாஷஙகள் ஒழிைகவ இல்்ல. க்தாஷஙகள் 
எனபது இஙகு சவால்க்ளகை சுட்டுகினறது. 
அ்வ எத்்த்கைது?  பார்ப்கபாகமை. 

பபணகளின உளப்பாஙகிலும், உடல்பாஙகிலும் 
பிரம்மைன சுவர்ககத்்்தகை ப்டத்து 
விட்டிருககினறான. பபணகளின அந்த 
இரகசிைஙகள் சவாலாகினறன. மு்தலாவ்தாக, 
பபணகளின அகம்!

உளப்பாஙகுஉளப்பாஙகு
அகத்தின அைகு முகத்தில் ப்தரியும் எனப்தன 
்தாறபரிைத்திறகுப் பாத்திரமைானவர்கள் 
பபணககளைாவர். இந்த அைகி்ன நுகர்வ்தறகாய 
ஆணாதிககப் கபர்வழிகள் (எல்கலாரும் அல்ல, 
நீஙகளும் அல்ல) கநரடிைாககவா அல்லது 

மை்றமுகமைாககவா பகாள்்ளைடிககத் ்தவம் 
கிடககினறனர். அப்படி எனன்தான அதில் 
உணடு எனறு எவரும் ககட்கலாம். ஆம் 
அதில் ஆறு்தல் உணடு. ஆற அமைர இருககும் 
நிைல் உணடு. நீதி உணடு, நிம்மைதி உணடு. 
நிைாைமு்ரககும் சநநி்தானம் உணடு. சாநதியும் 
உணடு. சமைா்தானமும் உணடு. இ்தனகபறாககவ 
பபணகளின உளப்பாஙகி்ன, ஆணகள் ்தஙகளின 
எல்்லக்ளயும் கவலிக்ளயும் ்தாணடித் 
்தம்வசப்படுத்்தவும் ்தாம் வாசம் பசயைவும் 
மு்னநது விடுகிறார்கள்.

எல்லாம் வல்ல இ்றவன ஆனமைாககளின 
இ்தைஙக்ளக பகாள்்ளைடிப்ப்தனால், 
பபணக்ளகை பபரு்மைப்படுத்திை 
மைணிவாசகப் பபருமைான இ்றவ்ன 
உள்ளஙகவர் கள்வன எனறு வி்தநது பாடுவது 
கபால, நாம் வாழும்  சமூகமைானது, 
(இககருத்தில் எல்கலாரும் அடஙகிவிடு்தல் 
ஆகாது. நீஙகளும் இல்்ல) எணபத்்்தநது 
ச்தவீ்தமைான பபணகளின இ்தைஙக்ளக 
பகாள்்ளைடித்்தவர்களாககவ வாழ்கினறார்கள். 
இது உளவிைல் ரீதிைாகப் பபணக்ள வாட்டி 
வ்்தககும் பசைறபாடாகும். எத்்த்ன எத்்த்ன 
கணகள் ஊடுருவிப்பாயநது கனதிைான 
்தாககத்்்தயும் ஏககத்்்தயும் பபணகளின 
உள்ளத்தில் கபசா்த பமைௌனபமைாழிைாகப் 
பதிவு பசயைப்படுகிறது. பபணகளுககு இது 
பபரிைப்தாரு அகப்புறச் சவாலாக உலகம் 
உள்ளவ்ர  இடம்பபறப்கபாகிறது. ஆனால் 
ஒனறு மைட்டும் உண்மை. பபணகள் அகம் சார்ந்த 
நி்லயில் எச்சரிக்ககைாடு இருப்ப்தனாகலகை 
உலகம் ஓரளவாவது ்தம்்மைத் ப்தயவீகமைாக 
்வத்திருககிறது. ப்தயவஙக்ளச் சாட்டி 
பபணகளின ்தனனிைத்்்த அடகு்வப்பதும், 
ஆட்பகாள்வதும் அபகரிப்பதும் வைககமைாகி 
ஒதுககப்பட்ட இடஙகளில் வலு கச்சி்தமைாகி 
அரஙககறுகிறது. இ்தறகு முனகனாடிைாக உளம் 
அதிசைமைாககப்படுகிறது. 

இது ஒரு புறமிருகக, அளவுககதிகமைாக, 
ஆணபாலாரும் பபணபாலாரும் உச்சமைான நாகரீக 
உ்ட ந்ட பாவ்ன்ை அணமிப்ப்தனால் 
வீதியில் கவரப்படுகிறார்கள். விசுவாசமைான 

 
பே. எஸ். சிேஞானராஜா
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இ்்தவிட, முப்பது வீ்தமைான பபணகள் 
பலாத்காரம் பசயைப்பட்டு, வைககுகளில் 
தீர்ப்புகளுககாக ஏஙகித் ்தவிககிறார்கள். 
இருபது வீ்தமைான பபணகள் எனன நடந்தாலும் 
ஏ்னைவர்களுககுப் பகிரஙகம் பசயைாமைல் மூடி 
மை்றத்து அனுகூலமைாககி, அனுசரித்து வாழ்நது 
ஆயு்ள வச்சுரமைாககிக பகாள்கிறார்கள்.

கமைலும் பரி்தாபமைாக, ஐநது வீ்தமைான 
பபணகள் காத்திராப்பிரகாரமைாக ்தமைது  
கனனித்்தன்மை்ையும், இள்மை்ையும் 
பபரும்பபரும் புள்ளிகளுககு வைஙகும் 
உபகாரிகளாகச் கச்வபுரிகிறார்கள். இத்்தகு 
நி்ல்ை உலகில் எந்த நாடும் ்தடுத்்த்தாககவா, 
்தடுப்ப்தாககவா இதுவ்ர வரலாறு இல்்ல. 
காரணம் உலகில் பலருககு இதுகவ 
அவசிைம் க்த்வப்படுகிறது. கவறுவி்தமைாகச் 
பசால்வ்தானால் உடறபசிகைாடு உலகில் 
பபரும் ஞானிகள் வீதியுலா வருகிறார்கள். 
ஆனால் புனி்தமைான ஒரு மைனி்த்ன உலகம் 
க்தடிைவணணம் உள்ளது. அது ஆணகளிலும் 
க்தடப்படுகிறது. பபணகளிலும் க்தடப்படுகிறது. 
மைாறாக, ்தாமைாககவ முனவநது ்தம்்மை நிரூபணம் 
பசயயும் புனி்தமைான எவரும் இல்்லபைனறு 
பசால்லிவிடவும் முடிைாது.

இ்தறகுச் சவாலாக சா்தாரண மைககளும், 
ப்தாழிலாளிகளும். கபா்்தைாளர்களும், 
மைதுப்பிரிைர்களும் அனுபவிககவல்ல்தாக 
எதிர்பகாள்ளும்படி நாடளாவிை ரீதியில் 
காமை்தான அ்மைப்பினர் பல்கிப்பபருகி வருவது 
சமூகஙகளுககு மைட்டுமைல்ல ப்தயவஙகளுககும் 
சவால்மிககப்தானறாக உணரப்படுகிறது. 
இவர்கள் நிரந்தர உ்ைப்பாளிகளாக எமைது 
சமூகத்்தால் சிருட்டிககப்பட்டுள்ளார்கள். 
இவர்கள் ்தாம் விரும்பி இத்ப்தாழிலுககுச் 
பசனறவர்கள் அல்ல. வறு்மையின நிமித்்தம் 
கசர்ந்தவர்களுமைல்ல!  கசர்ககப்பட்டவர்கள். 
ஒவபவாரு பிராநதிைஙகளிலும் இந்த அ்மைப்பினர் 
பசறிவாக இைஙகுவ்தனால் எச் ஐ வி கநாைானது 
பவகு எளி்தாக இவர்க்ளப் ப்தம்பார்ககிறது. 
இவர்கள் ஏன இத்ப்தாழிலுககு அடி்மைைானார்கள் 
எனறு சமூகப் பபாறுப்புககு உரி்மைைானவர்கள் 
இதுவ்ர பபாறுப்புக கூறமுடிைா்மையும் 
சவாலுககுரிைப்தானறாகும். சவாலாக எமைது 
சமூகமைட்டத்தில், உளவிைல் ரீதிைாக நீள நி்னநது 
வாழும் பஙகமுறற பஙகாளிகள்:-

இைம்பமுடிைா்தவர்கள்  12% வீ்தமைாகனார்
எச்சரிக்ககைாடு 
வாழ்பவர்கள்   20% வீ்தமைாகனார்
வைககு மைறறும் 
பகிரஙகமைாகனார்  30% வீ்தமைாகனார்
(பவளிப்ப்டைாகனார்)
மூடிமை்றப்கபார்  20% வீ்தமைாகனார்
உபகாரிகள்   05% வீ்தமைாகனார்
ப்தம் பகடா்த மீ்தமைாகனார் 13%வீ்தமைாகனார்

கட்மையில் ககட்கப்படுகிறார்கள். சினனச் 
சினனக குறுகிை கால கநர அவகாசஙகளில் 
இரசிககப்படுகிறார்கள். ஆனால் வீட்டில் 
கடு்மைைாக விமைர்ச்சிககப்படுகிறார்கள். இ்த்னத் 
ப்தட்டத் ப்தளிவாக அறிைவும் அறிவிககவும் 
ஊடக ்தர்மைம் வழிபுரிகிறது.

சுருககமைாகச் பசப்புவ்தானால், மைனி்த வர்ககமைானது 
ஒரு முகத்க்தாடு மைட்டும் பைகுவது எனபது 
முறறுநதுறந்த முனிவர்கள் உட்பட எவராலும் 
காப்பாறற முடிவதில்்ல. மைாறாக, பல 
முகஙகள் பலவி்தமைாக பல கவ்ளகளில் பல 
சந்தர்ப்பஙகளில் பல பபாழுதுகபாககுகளில் 
பல பைணஙகளில் பல விைாககளில் பல 
அ்ைப்புககளில் பறபல ்தனி்மைகளில் பபணகள் 
சுவாசிககப்படுகிறார்கள். உலகிகல பபரும்பாலும் 
ஊருககுபக்தசம் பசயபவர்களாகலகை 
பாருககுள்கள கஷத்திரஙகள் கபறாககப்படுகிறது 
எனப்தறகப்பால், அவர்க்ளவிட  சா்தாரண 
பாமைர மைககளால் தூய்மைைாககப்படுகிறது. 
கபச எழு்த வாசிகக படிகக இைலா்த 
சா்தாரண மைககள் உலகில் எ்்தயும் சாதிககவும் 
சவாலாகவும் கமைறபகாள்ளும் பாககிைத்்்த 
அதிலும் பபணகள் வரமைாககியுள்ளார்கள். 
இ்தன வி்ளவாக, உலகில் பத்துக ககாடிககும் 
அதிகமைான உளப் பலம், உடறபலம் பகாணட 
பபணகள், ்தம்்மைச் சீணடவும், தீணடவும் 
மு்னைகவா மு்னவிகககவா ஆணகளால் 
எடுககப்படும் அத்்த்ன முைறசிக்ளயும் 
்தவிடுபபாடிைாககுகினறனர்.

பனனிரணடு வீ்தமைான பபணகள் ்தமைககு 
நடந்தவற்ற இைம்பமுடிைா்த பாவிகளாக 
உள்ளனர். ஆணகள் ்தப்பிவிடுகினறனர். இதுகவ 
மிகப்பபரிை சவால்! இருபது வீ்தமைான பபணகள், 
ஆணகளுககு விடுககும் எச்சரிக்ககைாடு, 
்தாம் பபறற பாதிப்புககளிலிருநது விடுபட்டுக 
பகாள்கிறார்கள்.

சத்திர சிகிச்ச பிரமாதம். ஆனால் 
ந�ாயாளி இறந்துவிட்ார். இதுதான் 
பெண்களின் ெரிதாெநி்ை. 
இந்த தாறெரியத்திநைதான் 
பெண்களுக்கான ச்கை 
இம்்ச்களும் �்்பெறறு 
முத்ை்கள் தப்பிவி் மூஞ்சூறு்கள் 
அ்கப்ெடடுப் நொய் விடுெ் 
முடியாத நெரவைத்்தச சவாைா்க 
எதிர்ப்காள்ளுகிறார்்கள் பெண்கள்.
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சுருககமைாகச் பசால்வ்தானால் எணபத்க்தழு 
வீ்தமைானவர்கள் அதுவும் பபணகளில் பபணகள் 
சவாகலாடு சமூகத்தில் நடமைாடும் கபாது, 
மீ்தமைான பதினமூனறு வீ்தப் பபணகள் சமைச்சீராக 
அவர்களும் சவாலாக வாைகவணடிை பபாறுப்பில் 
்தவித்திருககிறார்கள். எனகவ பபணகள் உலகிலும் 
சரி இலங்கயிலும் சரி குடும்ப ரீதியிலும் 
சமூக ரீதியிலும் தினநதினம் கணம்கணம், காமை, 
குகரா்த, கமைாக, இச்்ச, இரச்ன, பாலிைல் 
நாட்டஙகளினால் சூைப்பட்டுள்ளனர்.

நாளிலும் பபாழுதிலும் ஊடக வாயிலாக 
வரும் பசயதிகளினால் பபணகளின 
நம்பகத்்தன்மை்ையும் அவர்கள் மீது 
பசலுத்்தப்படும் குந்தகமைான பசைறபாடுக்ளயும் 
கருத்திலும், கவனத்திலும் எடுத்துச் 
சீர்தூககிப் பார்ககும் கபாது, இருபத்திநானகு 
மைணித்திைாலமும் பகடிககலககத்க்தாடும், 
பகட்டித்்தனத்க்தாடும் ்தடித்்தகவார் மைனஙபகாணட 
்த்லமைகளாயப் பபணகள் சவாகலாடு களிககும் 
அளவிறகு நாடு தி்சமைாறியுள்ளது. கபா்்தகளால் 
நாடு பவறிபிடுத்து சினனாபினனமைாகியுள்ளது.

்தணிக்க பசயைப்படா்த, மைனமை்த லீ்லக்ள 
பசைனமு்றைாகப் புட்டுப்புட்டுககாட்டும், 
இ்ணை ்தள மைறறும் சினிமைாக கவர்ச்சி, உ்ட 
ந்ட பாவ்ன, அஙக்தரிசன, முத்்தககாட்சிகள் 
உள்ளிட்ட எல்்ல ்தாணடிை காமை நுகர்ச்சிப் 
பைஙகரவா்தம் ஆணகளில் ஊடுருவி, சரிபி்ை 
ப்தரிைாமைல் குஞ்சு, குருமைன, கனனி குமைரி 
அககா ்தங்க, மைாமி, மைருமைகள், ்தாய மைகள், 
ஆசிரி்ை மைாணவி, வி்த்வ, மை்னவி எனற 
பாகுபாடு பககுவம், பைபகதி, சககா்தர, 
சகவாழ்வு, ்தர்மைம், நீதி, நிைாைம், ஒருவனுககு 
ஒருத்தி, சட்டம், ்தார்மீகம், பபாறுப்பு, மை்தம், 
மைார்ககம், மைகாபார்தம், இராமைாைணம், திருககுறள், 
பகவத்கீ்்த, நீதிநூல்கள் எல்லாகமை ப்தரிநதும் 
முத்து முத்்தான சித்திரஙகளான பபணக்ளக 
கசககிப் பிழிநது தூககி வீசி பகா்லயும் 
பசயதுவிடுகினற அககாரமைான சமூகபமைானறு 
உருவாகிக கட்டுககடஙகாமைல் வளர்நது விட்டது.

85000இறகும் கமைறபட்ட பபண ்த்ல்மைத்துவ 
வி்த்வக குடும்பஙகள் வாைவழி ப்தரிைாமைல் 
்தவிககினறன. இவர்களுககு ஆன வழிகாட்டு்தல், 
ஆன வீடுகள், ஆன உ்ைப்பு, ஆன பாதுகாப்பு, 
ஆன கசமிப்பு, ஆன மைானிைம் எனறு எதுவுகமை 
இல்்ல. இத்ப்தா்க இலட்சத்திறகு கமைல் எனறு 
புள்ளிவிபரம் சானறு பகருகினறது.

இ்்தவிட கல்வி பயிலும் பல மைாணவிகள் 
பலனகருதிகைா பலன கரு்தாமைகலா, அஞ்சிகைா, 
அஞ்சாமைகலா, லஞ்சகமைா மைஞ்சகமைா அல்லது 
்தஞ்சகமைா அல்லது விஞ்சகவா பாலிைல் 
துஷ்பிரகைாகஙகளுககு ஆளாககப்படுகிறார்கள். 
இது இம்மைணணில் கவரூனறி விசமைாகியுள்ளக்த.

ஓர் உ்தாரண எடுத்துககாட்டு:-

“OPERATION SUCCESS BUT PATIENT DEAD”

சத்திர சிகிச்ச்ச பிரமைா்தம். ஆனால் கநாைாளி 
இறநதுவிட்டார். இது்தான பபணகளின 
பரி்தாபநி்ல. இந்த ்தாறபரிைத்திகல்தான 
பபணகளுககான சகல இம்்சகளும் ந்டபபறறு 
மு்த்லகள் ்தப்பிவிட மூஞ்சூறுகள் அகப்பட்டுப் 
கபாய விடுபட முடிைா்த கபரவலத்்்தச் சவாலாக 
எதிர்பகாள்ளுகிறார்கள் பபணகள்.

மைானபஙகத்தில் சம்பந்தப்பட்டு 
உறுதிப்படுத்்தபட்டட குறறவாளிகள்- 
பகா்லைாளிகள் ்தப்பிவிடமுடிகிற்தான 
சட்டத்்தரணிகளின ்தர்கககாவுபாைம் 
பவனறுவிடுகிறது.

“பூ்னகளுககு வி்ளைாட்டு
சுணபடலிககுச் சீவனகபாகுக்த” ்தவிர

இநநி்லயில் பபணகள் எனபவர்கள் 
பபருந்த்ககைார் எனப் கபாறறப்படுகிறார்கள். 
அவர்ககள பபரிை அரச, அரச சார்பறற 
நிறுவனஙகளில் ்த்ல்மைப் பீடத்தி்ன 
அலஙகரிககினறார்கள். படிப்பிலும், ப்தவியிலும் 
பணியிலும் பள்ளியிலும் பளிச்சிடும் வ்கயில் 
வரந்தருகிறார்கள். இருந்தாலும் சவால்களும் 
சர்ச்்சகளும் சஙகடஙகளும் எதிர்நீச்சல் கபாட்டு 
பவல்லககூடிைனவாகும். விழிப்புணர்வும் 
்தணட்னகளும் சவால்க்ள முறிைடிககும்.

ஆயிரம் க�ோவில�ள் �ட்டுகிக�ோம் இங்கு
ஆனத�ோழில வோய்ப்புக�ள் இல்லைகே
ஆயிரம் வி�்வ�ள் �ண்ணீரில �்ரந்து
�ோலைத்� முடிககின�ோர�ள்.

அடுக�டுக�ோய் க�ோபுரம்
க�ோடியில �ட்டி முடிககினக�ோம்
ஆனோல அருமந்� பிள்்ளை�ளின 
அந்�ரங்�ம் சூ்�ேோடப்்படுகி�து
நம்நோட்டில!

்போயிரமோய் புரோணங்�ள் ்பதி�ங்�ள்
்பததிரி்��ளில விமரி்ைேோய் 
்படிக�ப்்படுகி�து
்போடப்்படுகி�து
ஆனோல
்பட்ட �ோலிகலை�ோன �ோேம் ்படுகி�து
த�ட்டகுடிகே�ோன த�டுகி�து- மனி�ப்
்போ்��ள் தைப்்பனிடப்்படவுமில்லை- அப்
்பேணங்�ள் முடிக�ப்்படவுமில்லை!

இட்டமுடன த்பண்�ள் இங்கு இனறும்
எழுந்�மோனமோ� நடமோடமுடிேவில்லை;
எழுகின� ைவோல�ளுககு ஏற�்பதில கூ�
இருககின� ஆயுள் முடிவ்டந்து விடுகி�து.

இலங்கயில் சவால்கள் பவல்லப்படவில்்லகை! 
அ்தனால் இனிபைாரு விதி பசயக்தைாக 
கவணடும்.     
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சித்தி வீட்டு விறாந்்தயில் 
நயிகலான கயித்்தால் 
கட்டியிருந்த கட்டில் அளவு 
பல்கயில் அமைர்நதிருககும் 
கவணு வீடு முழுகக 
இழுபட்டு, அஙகுமிஙகும் 
எறிைப்பட்டு, கிழிநது கிடந்த 
பகாப்பிபைானறில் ஏக்தா 
ஒரு கரு்வ அவசரமைாய 
பிரசவிகக எணணி கிறுககிக 
பகாணடிருககினறான. ஏன 
இந்தக கிறுககுத்்தனம்? 
ஏக்தாபவாரு காட்சி்ை 
விபரிப்ப்தறகாய..., ஏக்தாபவாரு 
க்்த்ை எழுதுவ்தறகாய..., ஏக்தாபவாரு 
சம்பவத்்்த நி்தர்சனமைாககுவ்தறகாய....
எத்்தணிககினறான. அவனால் முடிைவில்்ல... 
்தனககுத் ப்தரிந்தவாறு கீறிப் பார்ககிறான... 
எழுதிப் பார்ககிறான... அவன நி்னத்்தது 
இனனும் சரிைாக அவன கிறுககு்தலில் 
அம்பிடவில்்ல. மீணடும்... மீணடும்... ்தான 
கிறுககிைவற்ற ்தாகன கிழித்து எறிகிறான.
்தனர வீட்ட நிணடு கவணு..... கவணு.... எனடு 
அம்மைா கூப்பிடுற்்தயும் காதில் வாஙகாது 
்தனது கனவுலகில் ஏக்தாபவாரு கரு்வத் க்தடி 
கபனா நுனி்ை வாயில் ்வத்துக கடித்துக 
பகாணடிருந்தான.  கூப்பிட்டுக க்ளச்ச அம்மைா 
ஊத்திைந்த க்தத்்தணணி்ைச் சட்படனறு சீபமைநதுக 
குநதிகல ்வத்்தாள். கனவுலகில் நிணடு மீணடு 
வந்தான கவணு. க்தத்்தணணிை குடிச்சுட்டு 
எழுதுற்த எழுது... எணடு பசால்லிப்கபாட்டு 
கவகமைாய கபானாள் சநதிரா. ககாபமைாகச் 
பசானனாலும் கமைகனாட பசல்லமைாயத் ்தனவுறது 
அவளுககு பிடிச்சது்தான. அவளுககு மைட்டுமில்ல 
அவனுககும் ்தாகைாட ்தனவுறப்தணடால் அலாதிப் 
பிரிைம். சினநதுபகாணகட க்தத்்தணணி சில்வ்ர 
எடுககும்கபாது ்க்தடககி சில்வர் ்தட்டுப்பட்டு 
குநதிலிருநது கீகை விை முககாவாசியும் 
ஊத்துப்பட டகபகனறு குனிநப்தடுத்்தான. 
சில்வ்ர ்கயில் எடுத்்தவுடன ்க வழிகை 
மூ்ளககு மினசாரம் பாயஞ்சது கபால் க்தடிை 
கரு சிககிக பகாணட சநக்தாசத்தில் சிரிககிறான, 
சில நிமிடஙகளில் பமைௌனமைாகி கணகள் 
கலஙகுகிறான, கத்தி அழுகிறான. மீணடும் 
்தன்னத் ்தாகன சமைாளித்துக பகாணடு அந்தக 

காட்சி்ை கமைராவுககுள் 
சி்றப்பிடிகக கிறுககத் 
ப்தாடஙகுகிறான. 
இைககுநராககவணடுபமைனபது 
அவனது கனவு.
முன காணிககுள் வானுைர்ந்த 
ப்ன மைரஙகள், பளபளககும் 
பா்ளக கத்தியுடன 
கள்ளுச் சீவ வாற கந்்தைா 
அணகணட்ட பகஞ்சிக குளறி 
பவட்டி வாஙகிக குடிககிற 
பநாஙகு, வளவு மூகலகக 
நிககிற புளிை மைரம், நடுவிகல 
க்தாட்டம், அஙகா்ல 

சித்தி வீடு, க்தாட்டத்து கவ்லககும், வீட்டு 
கவ்லககும் அடிககடி வீட்ட வாற சீனிைப்பு... 
கிளு்வ மைர கவலியிகல சடம்பில் கட்டித் ப்தாஙக 
விட்டிருககும் சில்வர்கபணி... எழுதிை கு்றயில் 
ஏக்தா ஒன்ற உணர்ந்தவனாய, குறற உணர்ச்சியில் 
உள்ளம் பநாருஙகிப் கபானவனாய, பல்்லக 
கடிககிறான, மைண்ட்ைச் சுவகராடு இடிககிறான, 
சில்வர் கபணி்ைத் தூககி தூரமைாய எறிகிறான, 
மீணடும் ஓடிப்கபாய அ்்த எடுத்துத் ்தடவிப் 
பார்ககிறான... மீணடும் ்தன்னச் சமைாளித்துக 
பகாணடு கிறுககத் ப்தாடஙகுகிறான...
்தனது ஊர் பாடசா்லயிகல ்தரம் ஐஞ்சில் 
படித்துகபகாணடிருககிறான. ஆசிரிைர்க்ளக 
ககள்விக க்ணகளால் கிறஙகடிககச் 
பசயபவன. ப்தளிவில்லா்த பாடஙக்ளயும், 
விடைஙக்ளயும் விடுத்து விடுத்துக ககள்வி 
ககட்பான. வி்தணடாவா்தம் பசயவ்தறகல்ல 
ப்தளிவில்லா்தவறறில் ப்தளிவுறுவ்தறகாய. 
பிடிச்ச்்தச் பசயவதில் பிடிவா்தம் பகாணடவன. 
ந்ரச்ச முடியும், சுருஙகின க்தாலுமைாய, சுருட்டுப் 
பு்கச்சபடி கவ்லககு வாற சீனிைப்பு எஙகட 
வீட்டு படகலகக வந்ததும் சுருட்ட நூத்து 
பவத்தி்லப் ்பயுகக வச்சுட்டுத்்தான உள்ள 
வருவார். சீனிைப்பு வீட்ட வாற கநரபமைல்லாம் 
கவலியில் ப்தாஙகும் சில்வர் கபணிகக ்தான 
க்தத்்தணணி குடுப்பா அம்மைா. ஏனம்மைா அவருககு 
அந்தப்கபணிகக குடுககிறீஙகள் எனடால் 
அ்வைளுககு அப்படித்்தான குடுகககவணும் எனடு 
சமைாளிப்பா. விருத்ப்தரிைா வைசில அது்தான 
வைககமைாககும் எணடு நானும் நம்பினன. 

சில்்வர் பேணி
ே. த�ாபின்

புன்னாமைகேட்டுேன்
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நாஙகள் வி்ளைாட்டுககு கூட அ்்த எடுத்து 
பைனபடுத்்த அனுமைதிப்பதில்்ல. அ்தறகான 
சரிைான காரணத்்்த அந நாளில் எனனால் சரிைாக 
விளஙகிகபகாள்ள முடிைவில்்ல...
அனபறாருநாள் பவள்ளிககிை்மை நான 
பாடசா்லைால் வந்த வரத்திகல புத்்தக வாக்க 
கைட்டி எறிநதுவிட்டு “அம்மைா சாப்பாடு” 
எனகறன. அம்மைா்வக காணவில்்ல. 
பவள்ளிககிை்மை எனப்தால் வை்மைகபானறு 
பககத்து காளி ககாயிலுககு கபாட்டா எனறு 
நாகன சாப்பாட்்டப் கபாட்டுச் சாப்பிடுவ்தறகாய 
குசினிககுள் பசனகறன.  
கவலிககு கிடுகு கட்டிகபகாணடு நிணட சீனிைப்பு 
்தணணி விடாய ்தாஙகாமைல் “்தம்பி... ்தம்பி... 
உஙகட அம்மைா ககாயிலுககு கபாட்டா கபால, 
குடிகக பகாஞ்சம் ்தணணி ்தாவன” எனறு 
ப்தாண்ட வறணட நி்லயில் கறகறத்்த குரலில் 
வார்த்்்தகள் ்தடுமைாறிைபடி ககட்டார். 
“நில்லுஙககா அப்பு, ்தாறன” எணடு சாப்பிட்ட 
கு்றயில் சாப்பாட்டுக ககாப்்ப்ை ்வச்சுட்டு 
பித்்த்ளச் பசம்பில் ்தணணிை அள்ளிக 
குடுத்க்தன.
அந்த மைனுசன மைடககு மைடககு எணடு ஒரு 
பசம்புத் ்தணணி்ையும் குடிச்சுட்டு “்தம்பி 
இனனுபமைாருககா அள்ளித்்தாவன” எணடு பசம்ப 
நீட்ட ஒரு கணம் என பிஞ்சு மைனசு ்தவிச்சுப் 
கபாயச்சு. இனனுபமைாரு பசம்புத் ்தணணிைள்ளி 
சீனிைப்புககுக குடுகக அ்்தயும் அவர் குடிச்சு 
முடிப்ப்தறகுள் அம்மைா ககாயிலால வந்த 
வரத்தில பசம்பத் ்தட்டிப்கபாட்டு கா்்த பபாத்தி 
எனகபகாரு அ்ற விட்டா... 

இந்த அ்ற எனககில்்ல சீனிைப்புககுத்்தான 
எணடு அனகற அறிநது பகாள்ளா்தவனாய 
வீரிட்டுக குளறி அழுதுபகாணடு கவகமைாய 
ஓடிகனன சித்தி வீட்்ட. என இனபஙகளிலும், 
துனபஙகளிலும் என்ன அதிகம் அரவ்ணத்துக 
பகாள்வதும், ஆறு்தல்  பசால்வதும் அவள்்தான.
எனது அழு்கககான காரணத்்்த அறிை எணணிை 
சித்தி என்ன விசாரிககும் கபாக்த நான விம்மி... 
விம்மி... நடந்தவற்றக கூறி முடித்க்தன. எனது 
அழு்க்ை நிப்பாட்ட சித்தி பசானன ஆறு்தல் 
வார்த்்்த சறறு என்ன சமைா்தனப்படுத்திைது. 
ப்தாழில் ரீதிைாக கட்ட்மைககப்பட்ட சாதிை 
மு்றயின ஏறறத்்தாழ்வுககள இவவாறான 
நி்லககுக காரணம் எனக கூறினார். 
மைனி்தர்களின மைனஙகளில் மைாறறம் ஏறபடும் 
வ்ர இநநில்மை்ை மைாறற முடிைாது எனறார். 
சீனிைப்புவின கபரன சாந்தனும் எனகனாடு்தான 
படிககிறான. ஒரு நாள் நான சாந்தனிடம் 
புத்்தகபமைானறு வாஙகச் பசனறகவ்ள உள்கள 
கூப்பிட்ட சாந்தன “அம்மைா எனர வகுப்பு 
பபடிைன வநது நிககிறான. க்தத்்தணணி 
ஊத்துஙககா” எனறான. “ஓம் ்தம்பி” எனறு 
குசுனிககுள் இருநது குரல் பகாடுத்்த சாந்தனின 
அம்மைா சறறு கநரத்தில் இருவருககும் ஒகர 
வ்கைான சில்வர் கபணிககுள் க்தத்்தணணி 
பகாணடு வந்தாள். 
திடீபரன “கவணு… கவணு… மைத்திைானமைாச்சு 
எனன எழுதிக பகாணகட இருககிறாய ்வச்சுட்டு 
சாப்பிட வா” எனறாள். க்்த எழுதுவ்்த 
நிறுத்திை கவணு ்தனிமைனி்த மைாறறகமை சமூக 
மைாறறத்தின ஆரம்பம் எனறு சிநதித்துகபகாணகட 
வீடு கநாககி நடககத் ப்தாடஙகினான.



சஙகீத பூசணம் 
எஸ். ்கண�திப்பிள்்ள

அண்ணொம்ல �ல்்க்லக்கை்க்ததில் சஙகீத 
பூஷணம் எனும் �டடம் ்�றறு �ல 
�ொடசொ்ல்களில் சஙகீத ஆசிரி்யரொ்க �ணி்யொறறிப் 
�ல சஙகீத விற�னனெர்்க்ள உருவொககி சஙகீ்த 
�ொட்ததிற்கொனெ பிரதிக ்கல்விப் �ணிப்�ொளரொ்க்த 
தி்கழ்ந்து �ல விருது்களும் �டடங்களும் ்�றறும் 
கிைவன்கொடு ்கலொமன்ற்ததின ஆஞ்லொச்கரொ்கவும் 
வட இலங்்க சஙகீத ச்�யின உ�தலவரொ்கவும் 
நீண்ட ்கொலம் வழி்கொடடியும் ்யொழ் �ல்்க்லக்கை்க 
உள்வொரி ்வளிவொரி இ்ச்தது்்ற மொணவ 
்சயமு்்ற �ரீடச்கரொ்கவும் �ல ஆண்டு்கள் 
�ணி்யொறறியும் �ல இ்ச அரஙகு்கள் ்கண்டு 
அண்்மயில் ம்்றந்த சஙகீத பூஷணம் எஸ். 
்கண�திப்பிள்்ள அவர்்களுககு எமது அஞ்சலி

அஞ்சலி:
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மைாரி பசல்வராஜ் இைககத்தில் 
்தனுஸ் க்தாநாைகனாக 

நடித்து அண்மையில் 
பவளிவநதுள்ள 
கர்ணன தி்ரப்படம் 
இனறு பலராலும் 
கபசப்படுகினறது. 

அ்தறகு அத் தி்ரப்படம் கபசும் அரசிைலும் ஒரு 
காரணமைாக உள்ளது.
வை்மைைான ்தமிழ் சினிமைா கபானறு 
க்தாநாைக மு்தன்மை, கா்தல், சண்ட கபானற 
விைாபாரத்்்த கநாககாகக பகாணட ஜனரஞ்சக 
விடைஙகள் இத்தி்ரப்படத்திலும் இருககிறது. 
ஆனால், அ்வ எல்லாவற்றயும் ்தாணடி அது 
கபசும் சமூக நீதி சார் விடைஙகளும், அவற்றக 
குறியீடுகளூடாக பவளிப்படுத்தும் க்லத்துவமும் 
இத் தி்ரப்படத்்்த இன்றை சா்தாரண 
்தமிைக சினிமைாககளில் இருநது கவறுபடுத்திக 
காட்டுகினறது.
1995 ஆம் ஆணடு ்தமிழ்நாட்டின திருபநல்கவலி 
மைாவட்டத்தில் பகாடிைனகுளம் எனற கிராமைத்தில் 
சாதிை அடககுமு்றயின பவளிப்பாடாக, ஆதிகக 
பவறிபகாணட அைற கிராமைத்்தவர்களாலும் 
்தமிைக பபாலிசாராலும் கமைறபகாள்ளப்பட்ட 
பபரும் வனபசை்ல ்மைைமைாக ்வத்து 
உருவாககப்பட்டுள்ள இத் தி்ரப்படத்தின 
க்்தயில் ்தமிழ் நாட்டில் இடம்பபறற கவறு 
சில சாதிக பகாடு்மைகளும் அவறறுககு எதிராகப் 
கபாராடிை மைககள் ்த்லவர்களது உண்மைக 
க்்தகளும் 
இ்ணககப்பட்டு 
உள்ள்மை 
குறிப்பிடத்்தககது.
ஒவபவாரு 
காட்சியிலும் 
ஒவபவாரு பதிவிலும் 
பல்கவறு ்தகவல்கள் 
பபாதித்து ்வககப்பட் 
டுள்ள்மை்ைப் 
பார்ககககூடிை்தாக 
உள்ளது. அந்த 

வ்கயில் பாத்திரஙகளின பபைர்கள் மிகவும் 
சுவாரசிைத்்்தத் க்தாறறுவிககினறன. அ்தாவது 
க்தாநாைகனுககு பார்த நாட்டின பபை்ரயு்டை 
மைகாபார்தம் எனற மைாபபரும் இதிகாசத்தில் 
க்தகராட்டியின மைகனாகச் பசால்லப்பட்டுப் 
பல்கவறு புறககணிப்புக்ளயும் எதிர்பகாள்ளும் 
மிகப் பபரிை வீரனும் அவலமைானக்தார் முடி்வக 
கணட அவலச்சு்வ நாைகனுமைான கர்ணனின 
பபைர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. அவனது கா்தலி 
திபரௌபதி. மைகாபார்தக க்்தயில் திபரௌபதியின 
சுைம்வரத்தில் அநீதிைான மு்றயில் கர்ணன 
அவமைதிககப்பட்டு பவளிகைறறப்படுகிறான. 
அவனது சாதி்ை முன்வத்து அந்தப் புறககணிப்பு 
அரஙககறியிருககாவிட்டால், அந்த இதிகாசத்தில் 
கர்ணகன திபரௌபதியின கணவனாகியிருப்பான. 
இக்தகபாலகவ துரிகைா்தணன எனற பாத்திரமும் 
அ்மைககப்பட்டுள்ளது.
இவவாறாக மைகாபார்தத்்்த மீட்டுருவாககம் 
பசயயும் வி்தம், மைகாபார்தத்தில் இடம்பபறற 
சமூக அநீதிக்ள மைாறறிை்மைகக முைலும் மு்ற 
இலகுவில் எம் மைனக்தாடு இப் ப்டப்்ப 
இ்ணத்துவிடுகினறது. இத்தி்ரப்படத்தின 
க்்தகைாட்டம், காட்சித் ப்தாடர்ச்சி எமைது 
கணகள் இ்மைப்ப்்த நிறுத்தும் அளவுககு எம்்மை 
ஈர்த்துவிடுகினறன.
மைககளின ஒனறுபட்ட எழுச்சியின மூலம் 
மைாத்திரகமை சமூக மைாறறம் சாத்திைம் எனப்்த 
வரலாறு எப்பபாழுதும் உரத்துச் பசால்லிச் 
பசனறாலும், மீட்பர் ஒருவர் வருவார் என வீண 

நம்பிக்க்ை சில 
ப்டப்புகள் ஊடாக 
வி்்தகக முைல்கினற்மை 
முரணந்கைாககவ 
இருககினறது. எனினும் 
இத்்த்கை ப்டப்புகள் 
மைககளின மைனதில் சில 
மைாறறஙகள் ஏறபடத் 
தூணடு்தலாய அ்மையும் 
எனப்்தயும் மைறுகக 
இைலாது.

கர்ணன் திரைப்படம் தமிழ் சினிமாவின் 
தைதரத உயரததுகிறதா?

்கண்ால் ்வ்ரச்்சால்லுங்க...

ச, தனுஜன்

சினிமைா:
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நம்பிக்்க நடசத்தி்ரம் நம்பிக்்க நடசத்தி்ரம் 
மரிய பசவியர் அடி்கள்மரிய பசவியர் அடி்கள்
க்லத்தூது அருட்கலாநிதி நீ. மைரிை கசவிைர் 
அடிகள் ்தனது 81-வது வைதில் மைகக்ளவிட்டுப் 
பிரிநதுவிட்டாபரனிலும் அவர் மை்றைவில்்ல. 
மைககள் ஆளு்மைகள் மைகக்ளவிட்டுப் பிரிந்தாலும் 
அவர்களுககு மைரணமில்்ல. அவர்களின 
சா்த்னகளின பபாறுப்புகள் அடுத்்த சந்ததிககுப் 
பாரப்படுத்்தப்படுகினறன.
்தனிமைனி்தரும் க்தாப்பாகலாம் என அடிபகாடுத்்தவர் 
அடிகள். புத்்தக/ அரஙகப் பணபாட்டி்ன மைககள் 
மைத்தியில் ்தரமுைர்த்திப் பிரபல்ைப்படுத்திை அடிகள் 
பல்து்ற ஆறறல் பபறற பனபமைாழிப் பயிறசி 
பபறற பன்மைத்துவப் பணபாட்டாளராவார்.
1939-12.03 ம் திகதி இளவா்லயில் நீககலாம்பிள்
்ள+எமிலிைாம்பிள்்ளககு மைகனாகப் பிறந்தார். 
01.04.2021இல் பிரிைாவி்ட பபறறார். 06.04.201இல் 
ைாழ். புனி்தமைரிைன்ன கபராலைத்தில் இரஙகல் 
திருப்பலிப் பாடல்களுடன இறுதி நல்லடககம் 
பசயைப்பட்டார்.
இளவா்ல, ைாழ்ப்பாணம், கணடி, கராம், 
லணடன, கஜர்மைனி எனக கல்விப் புலத்தில் 
புடம்கபாடப்பட்டு மூனறு கலாநிதிப் 
பட்டஙகள் பபறறார். 23 வைதிகலகை குருவாகி 
ைாழ்ப்பாணத்திலும் கிளிபநாச்சியிலும் பல 
கிராமைஙகளில் பஙகுத்்தந்்தைானார்.
1965இல் திருமை்றக கலாமைனறத்்்த உருவாககி 
1988இல் Centre for Performing Arts எனற 
ஆறறு்கக க்லகளின ்மைைத்்்த வளர்த்ப்தடுத்து 
ஆறு ்தசாப்்தமைாக எல்்லகடந்த மைககளின 
நம்பிக்க நட்சத்திரமைாகத் துலஙகினார்.
1965ல் ‘அ்மைதியின அணணல்’, 1969-ல் ‘அனபில் 
மைலர்ந்த அமைர காவிைம்’, 1973-ல் ‘களஙகம்’ 
என அரஙக பசைறபாட்டில் 300ககு கமைறபட்ட 
நாடகஙகள் வ்ர அரஙககறறினார். 1990-ல் 
‘க்லமுகம்’ சஞ்சி்க, Jounal of Siddhanta Stud-
ies’ பருவ இ்த்ையும்,‘ஆறறு்க’ அரஙகிைல் 
இ்த்ையும், க்லமுகம், அரஙக வ்லகள் ஆகிை 
அரஙகிைல் ஆயவு நூல்க்ளயும் ‘ந்கைகம்’ 
பமைாழிபபைர்ப்பும் பிற 12 நாடக நூல்க்ளயும் 
பிற நூல்கள் பல்்தயும்  பவளியிட்டார். 
கமைலும் திருமை்றக கலாமைனறம் மூலம் 
12 நாட்டுக கூத்து நூல்களும் 17 கவ்தாகமை 
நாடகஙகளும் ஒலிநாடாககள் இறுவட்டுககளும் 
பவளியிடப்பட்டன. இலங்க வாபனாலி, 
ப்தா்லககாட்சியிலும் நாடகஙக்ள ஒலி-ஒளி 
பரப்பினார்.

அஞ்சலி:

அருட்திரு ்மைகககல் பறாட்றிககா, அருட்திரு 
இராைப்பு, ஆைர் எமிலி ைானுஸ்பிள்்ள, 
திகைாகுப்பிள்்ள ஆணட்க,  எதிர்வீர 
சரத்சநதிரா, பஜகறாம் டி சில்வா, கசாமைல்தா 
சுபசிஙக, மிரணடா கேமைல்தா, குைந்்த மை. 
சணமுகலிஙகம், அ. ்தாசீசிைஸ், சி. பமைௌனகுரு, 
அ. பால்தாஸ், மிகககல்பிள்்ள, அ. பிரானசிஸ் 
பஜனம், ்்தயிரிைநா்தன, ஆ்ச இரா்சைா, 
எமில், வீரமைணி ஐைர், ஜி. பி. பபர்மினஸ், பி. 
எஸ் அல்பிரட், வ. இரா்சைா, கம்பவாருதி 
பஜைராஜ், ஜினனா பஷரிப்தீன, சி. சிவகசகரம், 
கமைலினி பசல்வராசன, கசா. க்தவராஜா, சகதி்தரன, 
மைதுசூ்தனன, மைாத்்த்ள கார்த்திககசு, கா. 
சிவத்்தம்பி, மு. பபானனம்பலம், ஏ. இகபால், 
பிகரம்ஜி ஞானசுந்தரம், ப்தளிவத்்்த கஜாசப். 
அம்புகறாஸ் பீறறர், ஏ. வி. ஆனந்தன, கைா. 
கைானசன ராஜ்குமைார், கைல்விழி, ஏ. ஆர். 
விஜைகுமைார், யூல்ஸ் பகாலின, அ. கபகமைன 
பஜைராஜ், மை. கஜசு்தாசன, மை. ்்தரிைநா்தன, 
பி. ்வக்தகி, நளாயினி இராஜது்ர, சாம் 
பிரதீபன, ஏ.பி. பஜகதீஸ் ஆகிை பல ்தளஙகளில் 
நணபர்க்ளயும் இ்ணத்து பல்து்றக 
கல்விைாளர்்ளயும் க்லஞர்க்ளயும் கணடு 
மைகிழ்ந்தார்
இலங்கயில் 20 பிராநதிைஙகளில் மைனறஙகள் 
அ்மைககப்பட்டன. 1954 மு்தல் அருட்திரு கைாஙக 
அடிகள் வழியில் மைனி்தர் நடிககும் ்தமிழில் பாஸ் 
நாடகஙகள் எழுதி 25 ககு கமைறபட்ட பாடுகளின 
நாடகஙகள் எழுதினார். 19 ்தட்வ புலம்பபைர் 
பவளிநாட்டுககுக க்லப் பைணஙகளில் 
ஈடுபட்டார்.
ஒடுககப்பட்ட பல்லின மைககளின ்த்லமைகன 
க்லத்தூது நீ. மைரிை கசவிைர் அடிகளின 
பிரிவுத் துககத்்்த நாம் அ்னவரும் எமைது 
இைககத்்தளத்தில் பலமைாக மைாறறுகவாம்.
(ஆ்தாரம்: ப்தளிவத்்்த கஜாசப், கைானசன 
ராஜ்குமைார் கட்டு்ரகள்)
அட்்டயில் : ஓவிைர் ஆ்ச இரா்சைா வ்ரந்த 
மைரிை கசவிைர் அடிகளின க்தாறறம்

பசா. பதேராஜா
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நீளை இரவினில வந்� அந்� 
ேோ்னயின ஓலை ஒலி  இ�ேத்�  பிழந்�து  

ஒரு ஈனப் பி�வி த�ோளுததி எறிந்� தநருப்பு 
உலை� மனச்  ைோட்சி்ே 
தீப்பிடிதது எரித�து 

ஏ மோனிடோ 
மிரு�ங்�ள் என�ோல அவவளைவு 
இளைக�ோரமோ  
நீ கூட மிரு�ததின 
வோரிதைன்ப்� ம�ந்து  விட்டோேோ  

ேோ்ன்ே  உயிகரோடு த�ோளுததிே  நீ 
மோனிடன அலலை 
மனி�  குலைததிறக� 
அவ  மோனிடன 

மனி�ர�ள் நலலைவர�ள் எனத�ண்ணிே 
தும்பிக்� ஒனறின நம்பிக்�  

அங்க�  
த்போய்ேோகிப்க்போனது 

இ்லை �்ழ க�டிவந்� ேோ்னயிகலை 
எனன �ோன  பி்ழ இருககி�து 
ஒன�ோ தரண்டோ நீங்�ள் 
தைய்யும் அநிேோேங்�ள்  

அனனோசிப் ்பழததிகலை 
குண்டு ்வததுக த�ோடுககிறீர�ள் 

அது க்போய்வரும் ்போ்�யில 
ஆணி ்வதது அடிககிறீர�ள்  

ேோ்னககும் அடிைறுககும் என்போர�களை  
தைோலலுங்�ள் இப்க்போ   
அடி ைறுககிேது ேோருகத�ண்டு  

ைட்டுவில் ஞானகுைாரன்

ேோ்னககும் ம�ம் பிடிககும் என்போர�களை 
இப்க்போது தைோலலுங்� 
ேோருககு ம�ம் பிடித�து எனறு 

நிேோேப்்படி ்போரத�ோல �ோதடன்பது  
உங்�ளுக �ோன வீடு 
உன நிலைததிகலை வந்து 
உன்னகே துரததுவது  
ைரிேோன தைேலைோ 

க்போய் வரு� ேோ்னகே  
க்போய்  வரு�  என  �ண்ணீ்ரயும்  
ஏறறுக த�ோண்டு க்போய்  வரு� 
�டவுள் எனறு ஒருவன இருந்�ோல  
சும்மோ இருப்்போனோ ்போரததுகத�ோண்டு
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மானிடப் பிறப்புக்காரு 
அவமானம் நீ 



மைாவட்டச் பசைலகத்திறகு முனனால் இனனும் 
அ்ர மைணித்திைாலத்தில் ந்டபபற இருககும் 
காணமைல் கபாகனாருககான கபாராட்டத்திறகான 
ஒழுஙகுக்ளப் பார்ப்ப்தறகுக கட்சிபைானறின 
பிரமுகரும் அவரின உ்தவிைாளனும் வநது 
இறஙகினர். பமைல்ல பமைல்ல பசைலகம் இைஙக 
ஆரம்பிககும் கா்ல கநரம் பவளிமைாவட்டஙகளுககு 
வி்ரநது பகாணடிருககும் வாகனஙகளும் 
அவறறின கவகத்திறகுத் ்தப்பித்து வீதிகைாரமைாக 
கபாயகபகாணடிருந்த உநதுருளிகளும் ஈருளிகளும் 
இ்வபைல்லாவறறிலிருநதும் ஒதுஙகி நடநது 
கபாயகபகாணடிருந்தவர்களாலும் வீதி 
பரபரப்பாகியிருந்தது.
கட்சிப் பிரமுகருககாகக காத்திருந்த இரு 
இ்ளஞர்கள் ்தாஙகள் ்தைார்ப்படுத்தி வந்த 
ப்தா்்தகளுடன அருகக வந்தனர். அந்த 
வாசகஙக்ள அவர் வாஙகிச் சரிபார்த்்தார்.
“பறவாயில்்ல நல்லா இருககு… சரஸ்வதிைம்மைா 
இண்டககு வருவா ்தாகன”
“ஓம் வருவா” இ்ளஞர்களில் ஒருவன 
பதிலளித்்தான.
“அந்த அம்மைா வந்தால்்தான கபாராட்டம் சூடு 
பிடிககும். கபானமு்ற அம்மைா க்்தச்ச்்த 
எத்தி்ன கபர் பசைார் பணணியிருககினம். வராட்டி 
எஙகட வாகனத்்்தக பகாணடு கபாைாவது ஏத்திக 
பகாணடு வாஙககா”

“மைறற்வ?”
“அ்வைள் பஸ்சி்ல வருவினம்”
இ்ளஞர்கள் ்தமைககுக பகாடுககப்பட்ட 
கவ்லக்ளச் பசயது முடிப்ப்தறகாக அந்த 
இடத்்்த விட்டுப் கபாக, பிரமுகர் அஙகுமிஙகும் 
சிறிது கநரம் நடந்தார். ்தன்ன நா்லநது கபர் 
கணடுபகாள்ள கவணடுபமைனற எணணம் அவரிடம் 
இருந்தது. நா்லநது கபர் ்தன்ன இனஙகணடு 
பகாணடனர் எனப் புரிநதுபகாணடதும்,
“்தம்பிை்வ எல்லாத்்்தயும் பாருஙககா… 
நாஙகள் ஒருககா ரவுண பககம் கபாட்டு வாறம். 
வாற்வ்ை ஒரு இடத்தி்ல பிடிச்சு ்வயுஙககா 
நாஙகள் வநதிடுவம், பிநதினால் ப்தாடஙகுஙககா 
முடிகைக்கபைணடாலும் நிப்பம்.”
பிரமுகர் வாகனத்தின பினபுறக க்த்வத் திறநது 
உள்கள அமைர உ்தவிைாளன சாரதி இருக்கயில் 
அமைர வாகனம் அ்ரவட்டமைடித்துப் பிர்தான 
வீதியில் ஏறிப்பறந்தது. குளிரூட்டப்பட்ட வாகனம். 
உைர்்தர இருக்ககள். அவறறின சுகத்்்த 
அனுபவித்்தவாறு அமைர்நதிருந்த பிரமுகர் முனனர் 
ந்டபபறற கபாராட்டத்தில் சரஸ்வதிைம்மைா 
கபசிை உணர்வு பகாந்தளிககும் உ்ரயின ஒலி 
ஒளிப்பதி்வத் திறநது பார்த்்தார். 
“்தம்பி இந்த வீடிகைா்வப் பாத்்தனிஙககளா?”
உ்தவிைாளரின ்த்லைாட்டலின பினபுற அ்ச்வ 
்வத்து அவன பார்ககவில்்ல எனப்்தப் 

வேோல்்ோைல் வேயசவோர வ்பரிச�ோர
ஸ்ரீபைகோ பபரின்பகுைார்
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புரிநதுபகாணடு அந்தப் பதி்வக பகாடுத்்தார். அ்்த 
வாஙகிப் பார்த்்தவாகற வாகனத்்்தச் பசலுத்தினான. 
இ்டயி்டகை
“எனன துணிச்சலா இந்த அம்மைா க்்தககுது. 
நல்ல கபச்சுத்்தான. அண்ண இந்த அம்மைா 
்கயி்ல ்வச்சிருககிற கபாட்கடா்வ சூம் 
பணணித்்தாஙககா ஒருககா பாப்பம்.”
சாரதி பினபுறமைாக நீட்டிை ்கைடககத் 
ப்தா்லகபசி்ை வாஙகிச் பசானன்்தச் பசயது 
மீணடும் ஒப்ப்டத்்தார். அவன படத்்்த சிலகணம் 
பார்த்்தான, 
“அண்ண இந்தப் பபடிை்ன எனககுத் ப்தரியும்” 
“எனககும்்தான ப்தரியும்” 
வாகனம் முனனால் பசனற வாகனத்க்தாடு 
ந்டபபற இருந்த கமைா்த்லத் ்தவிர்த்துச் சடுதிைாக 
வீதி்ை உரசிைவாறு இைஙகுநி்ல்ை நிறுத்திைது. 
பினனால் அடுத்்தடுத்து வாகனஙகள் நிறக மீணடும் 
இைஙகுநி்ல்ை கவகமைாகச் பசயை கவணடிை 
க்த்வ ஏறபட்டது.
“ஓ….. இப்ப்தான ஞாபகம் வருகுது ஓமைண்ண 
விகன்த்ன உஙகளுககுத் ப்தரியும் அப்ப 
ஏனண்ண ்தாயககு பசால்கலல்்ல”
“நீயும் விகனா்தனும் கவ்றபைாரு 
பபடிைனுபமைல்கலா அஙக இருந்தனிைள்” 
ககள்விககுப் பதில் பசால்லாது க்்தயின கபாக்க 
தி்சதிருப்பி விட்டார்.
“ஓமைண்ண நீஙகள் வகரக்க பஙகருக்க 
மூணடு கபருந்தான. மு்தலி்ல ஒரு பத்துப்கபர் 
இருந்தனாஙகள் ஆமிககாரர் பகாஞ்சம் பகாஞ்சமைாக 
விசார்ணகபகணடு கூட்டிகபகாணடு கபானபிறகு 
விகனா்த்ன இறககினவஙகள். அப்பகவ 
பபடிைனுககு காைம் நாஙகளும் எஙகளிட்்ட 
இருந்ததுக்ளக பகாணடு இரத்்தம் வராமைல் பாத்்தம். 
மைறறப்படி ஒணடும் பசயகைலாமைல் கபாச்சுது. 
பபடிைன பாவம் கவ்த்னகைாட கபாராடினான. 
க்டசிைாத்்தான உஙக்ள இறககினவஙகள். அந்த 
கநரம் பபடிைனர உயிர் கபாட்டுது. பிறகு எஙக்ளக 
பகாணடு்தாகன அந்தப் பபடிை்ன அந்தப் 
பஙகருக்ககை மூடினவஙகள். எஙகட க்்தயும் 
முடியுதுப்தணடு நி்னகக, ஒருத்்தன வநது களவாக 
சனத்க்தாட சனமைா எஙக்ளத் ்தள்ளிவிட்டிட்டான.”
ப்ைை நி்னவுகளின கவ்த்ன முகத்தில் படர 
நடந்த க்்த்ை நி்னவுபடுத்தினான.
“ஒரு ்தத்து கழிஞ்சுது” எனறவாறு பிரமுகர் ்தன 
உ்தவிைாளனின க்தாளில் ்தட்டினார்
“சரிைண்ண ஏன ்தாயககு பசால்கலல்்ல?” 
மீணடும் அக்த ககள்விவரத் ்தடுமைாறிைவர்.
“ஆ... ஆ… ்தனர பிள்்ள உயிகரா்ட இருககட்டும் 
எணடு ்தான பாவம் மைனிசி மைகன எஙகககைா 
இருகபகணடு சநக்தாசமைாக இருககுது”
“சநக்தாசமைா இருககுக்தா? உது பபாய” எனககு 
நடந்த்்தச் பசால்ல மைனம் துடிககுது.

“்தம்பி மு்தலி்ல வா்ன நிப்பாட்டு” 
வாகனம் வீதியின ஓரமைாக நிறுத்்தப்பட்டது. பிரமுகர் 
பினனிருக்கயில் இருநது இறஙகி முனனிருக்கயில் 
கபாய அமைர்ந்தார்.
“சும்மைா இரு ்தம்பி… ஒண்டயும் பகடுத்துப் 
கபாடா்்த, கபப்பர்காரனகள் கட்சி்ைப்கபாட்டுக 
கிழிககிறாஙகள். ஆனால் எனககு இப்பபவாணடு 
விளஙகுது. காணாமைல் கபாகனாருககாக 
நடககிற கபாராட்டத்தி்ல எல்லாரும் வநது 
பஙகுபறறுவினமைானால் அ்ரவாசிப் கப்ர 
கணடுபிடிச்சிடலாம் கபால..”
“சரி… வந்தாலும் உஙக்ளப் கபால எல்லாரும் 
மை்றச்சிட்டினம் எணடால்?” 
சஙகடமைான ஒரு ககள்வி்ைக ககட்டகபாது 
பிரமுகரின ்கைடககத் ப்தா்லகபசி ஒலிகககவ 
உ்ரைாடல் இ்டநிறுத்்தப்பட்டது. மைறுமு்னயில் 
கபசுவ்்த மைட்டும் ககட்டவர்.
“்தம்பி வாகனத்்்தத் திருப்பு, பவளிநாட்டு 
மீடிைாககளும் வநதிருககு்தாம். நாஙகளும் அஙகக 
கபாய நிககிறது்தான சரி. வாகனம் மீணடும் 
மைாவட்ட பசைலகத்திறகு முனனால் நினறது. 
முப்பது கபர் கூடியிருந்தனர். குைந்்தககளாடு 
மூனறு இளம் ்தாயமைாரும், சரஸ்வதிைம்மைா கபானற 
அன்னைரும், இரணடு ்தந்்தைரும், கட்சிகளின 
சார்பாக நா்லநது கபரும், வை்மைைாக வநது்தவும் 
சிலரும், புதிை இ்ளஞர்கள் இருவரும் கூட்டத்தில் 
அடஙகியிருந்தனர்.
“பார் அதுககி்டயி்ல கமைாப்பம் பிடிச்சு 
வநதிட்டாஙகள். புதுப் பபடிைள் பவளிநாடுகளுககுப் 
கபாய விசா எடுககிறதுககு நிககினம்”
“அதுகககன இஞ்ச…..”
“நிககிற கபாட்கடாகக்ளக காட்டினால் விசாக 
குடுககிறாஙகளாம்”
பிரமுகர் உ்தவிைாளனிடம் இரகசிைமைாக 
முணுமுணுத்்தார். ஆயினும் வநதிருந்த எல்கலா்ரயும் 
பார்த்து புனன்கத்்தவாறு, காணாமைல் கபான ்தஙகள் 
பிள்்ளகளின கனவுக்ளச் சுமைந்தவாறு  ்தள்ளாடும் 
வைதிலும் நீணட தூரம் பிரைாணித்து வநதிருந்த 
அன்னைர்களின அருகக கபானார். அக்த கணம் 
வநதிருந்த ஊடகககாரர்க்ளயும் கநாட்டமிட்டார்.
“்தம்பி... பிள்்ளை்ளப் பறறி நல்ல பசயதி ஏதும் 
வந்தக்த?”
“ஓம் அம்மைா நல்லது நடககும் கபால”
“்தம்பி பத்து வருசமைாய அ்லயிறம்; ஏதும் ஒருத்்தரும் 
பசால்லுறாஙகள் இல்்ல”
“பைப்பிடா்தயுஙககா அம்மைா. க்டசி வ்ரககும் 
உஙககளா்ட கபாராடுவன.”
அவர்களது ககள்விகளுககு பதிலளித்்தவாறு 
ஏறகனகவ ்தைார்ப்படுத்தி ்வத்திருந்த ப்தா்கக்ள 
எல்லாரிடமும் ஆளுகபகானறாக பகாடுத்்தார். அ்்த 
ஒரு்கயிலும் ்தாஙகள் க்தடும் பு்கப்படத்்்த 
மைறு்கயினால் வாஞ்்சகைாடு அ்ணத்்தவாறும் 
நிைல் பரப்பி நினற மை்லகவம்பின கீழ் அமைர்ந்தனர். 
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வாடி வ்தஙகிப் கபாயிருந்த முகஙகளில் எத்்த்ன 
எதிர்பார்ப்புககள். இனனும் நம்பிக்ககைாடு 
காத்திருககும் அவர்களுககு அது ்தாராளமைாக 
நிை்லக பகாடுத்்தது. வீதிைால் கபானவர்களும் 
பசைலகத்திறகு வநது கபாயக பகாணடிருந்தவர்களும் 
ஒரு ்தட்வ திரும்பிப் பார்த்துவிட்டு மைட்டும் 
நகர்ந்தனர். அவர்களுககு இது நி்தமும் காணும் 
காட்சிைாகிப் கபாயவிட்டது. வநதிருந்த 
ஊடகவிைலாளர்களும் குறிப்பபடுப்பதிலும், 
பு்கப்படப் பதிவுக்ளச் கசகரிப்பதிலும் 
மும்மைரமைாக இருந்தனர்.
சரஸ்வதிைம்மைா வநதிருந்த ்தாயமைார்களில் 
பாலாம்பி்கைம்மைா்வ காணாது க்தடினார்.
“எங்க பாலாம்பி்க” 
“உஙகளுககுத் ப்தரிைாக்த. பசத்து பத்து நாளாச்சாம் 
எனககும் கநறறுத்்தான ப்தரியும்.
“ஐகைா கடவுகள….. இக்தா்ட ஒம்ப்தாவது 
ஆள். பிள்்ளை்ள கணணால பார்ககாமைகல 
கபாட்டுதுகள். நா்ளககு நாகனா ப்தரிகை்ல…”
பாலாம்பி்கயின இைப்பினால் சிந்தப்பட்ட கணணீர் 
பிள்்ளகளின நி்னவுக்ளக கிளர்நப்தௌச் பசயது 
எஙகட பிள்்ளை்ள எஙகளுககுத் ்தாருஙகள் எனற 
இடிமுைககத்்்த அவவிடத்தில் க்தாறறுவித்்தது.
அஙகிருந்த ஊடகவிைலாளர்களும் நடநது 
முடிநதுவிட்ட சம்பவஙக்ளப் புதி்தாகக ககட்பது 
கபாலக ககட்ட ஒவபவாரு கபாராட்டத்திலும் 
்தஙகள் பிள்்ளகள் காணமைல்கபான அந்தககண 
வலிக்ள கணணீர் சிநதி விபரிகக, இவர்களும் 
பசானன க்்தக்ள மைறநது கபானவர்களாய 
ககட்டுக பகாணகட இருககினறார்கள். 
சரஸ்வதிைம்மைாவிடம் ஒலிவாஙகி கபாகினற கபாது 
நடந்த க்்த்ை எத்்த்ன ்தட்வ பசால்லுறது 
என ஒருகணம் நி்னப்பார், ஆனாலும் ஒவபவாரு 
்தட்வயும் பசால்லும்கபாது இனனும் புதி்தாக நூறு 
கபருககாவது ்தகவல் கபாகும் எனற நி்னவு வநது 
நிறக, சலிககாமைல் பசால்வார்.
இருந்த இடத்திலிருநது எழும்பி கபச முறபட்டார். 
எழும்ப முடிைாது முைஙகால் வலித்்தது. அவரது 
்தடுமைாறறத்்்த உணர்ந்த பககத்திலிருந்தவர்கள் 
்கக்ளப் பிடித்துத் தூககிவிட முைனறனர். 
அவர்களது உடலும் அ்்தச் பசயை முடிைாது 
பலமிைநது ்தடுமைாற அஙகு வை்மைைாக உ்தவிககு 
வரும் இ்ளஞர்கள் ஓடிவநது தூககிவிட்டனர். 
இந்த உ்தவியில் ்தனமைகன விகனா்த்னக கணடவர் 
அவ இ்ளஞர்களின ்த்லயி்ன வாஞ்்சகைாடு 
்தடவிவிட்டார். அவர்களும் பமையசிலிர்கக அந்த 
இடத்்்த விட்டுத் ்தாம் நினற இடத்திறகு 
நகர்ந்தனர். அவர்க்ளகை பார்த்்தவாறு,
“எனர பிள்்ள அந்தத் ்தம்பி மைாதிரித்்தான 
இருப்பான…  ம்… க்டசி கநரம் எல்லாரும் 
வாவுனிைாவுககுப் கபாவபமைணடு பவளிககிட்டம். 
ஒத்்தப்பிள்்ளபைணட படிைால் ்தம்பி்தான 
எல்லா கவ்லக்ளயும் பசய்தவன. 
பகாஞ்ச சாமைானும் ்கயி்ல என்னயும் 

்தகப்ப்னயும் பிடிச்சுகபகாணடு வந்தவன. 
அப்ப கறாட்டி்ல ஆமிககாரனகள் நா்லஞ்சு 
கப்ர பிடிச்சு ்வச்சிருந்தவஙகள். அதி்ல 
விகனா்தகனா்ட படிச்ச பபடிைனும். ்தம்பி 
எனனட்்ட பசானனான. “அம்மைா அதி்ல 
க்லச்பசல்வ்னயும் ்வச்சிருககிறாஙகள். ஒரு 
கசாலிககும் கபாகா்தவன பாவமைம்மைா”  நீ அஙக 
பாககா்த ்தம்பி அவ்ன விடுவாஙகபளணடன 
விகனா்தனுககு மைனஙககககக்ல திரும்பிப் 
திரும்பி பாத்்தான. அந்தப் பபடிைனும் பாவம் 
இவ்னப் கபசாமைல் கபாகச் பசால்லி கண்ணக 
காட்டினான. அ்்த ஒரு ஆமிககாரன கணடு 
கபாட்டு ஓடிவநது எனர பிள்்ள்ை பிடிச்சாஙகள். 
நானும் இவரும் பிள்்ளi்ைக கட்டிப்பிடிச்சுப் 
கபாட்டம் அப்ப ஆமிகைா்ட நிணட ்தமிழ் 
பபடிைன, “ஏனம்மைா பைப்பிடுறிைள். நான நிககிறன. 
ஒணடும் கைாசிககா்்தயுஙககா. சும்மைா விசாரிச்சுப் 
கபாட்டு விடுவம்” எணடான. நான அவ்ன 
நம்பினன. எனர பிள்்ள்ைக கட்டிப்பிடிச்ச ்க்ை 
விட்டன. அை ஆரம்பித்்த சரஸ்வதிைம்மைா “எனர 
பிள்்ள எங்கபைணடு பசால்லுஙககா தூரத்தி்ல 
நிணடாவது பாத்திட்டுப் கபாறன” 
எனத் ப்தாடர்ந்த கபச்சு உணர்வுகளின பகாந்தளிப்பாய 
வார்த்்்தகள் எனும் ஏவுக்ணகளாகத் ்தாவிப் 
பாயந்தன. இவவாறு ஒவபவாருவரும் ்தஙகள் 
உணர்வுக்ள பகாட்டித் தீர்த்்தார்கள். வை்மை கபால் 
எல்லாம் முடிநது கபாக, அடுத்்த கபாராட்டக 
களத்்்த ப்தரிநது பகாணடு அவவிடத்்்த விட்டு 
க்லை ஆரம்பித்்தனர்.
பிரமுகர் ப்தா்்தக்ள பபாறுககிக பகாணடிருந்த ்தன 
உ்தவிைாள்ன ஓரமைாக அ்ைத்துப் கபானார்.
“்தம்பி அந்தக க்லச்பசல்வன எனட பபடிைனும் 
அந்தப் பஙகருக்க இருந்தவகன..?”
“எனககு ப்தரிகை்ல அண்ண மைற்றகவனர 
பபைர் ப்தரிைாது..”
“ஒரு ஐைா பினனா்ல இருந்தார் அவற்றக ்கயில 
இருந்த கபாட்கடா்வ பாத்்தனிகை அது்தான 
பபடிைன”
“ம் எல்லாப் படத்்்தயும் பாத்்தனான… ஆனால் 
அந்தப் பபடிைன எஙககளா்ட இருககக்ல” 
“அப்பாடா ்தப்பிச்சம். இல்லாட்டி இனபனாரு பாவம் 
கூடியிருககும்”

“ொர் அதுககி்்யி்ை நமாப்ெம் 
பிடிசசு வந்திட்ாங்கள். புதுப் 
பெடியள் பவளி�ாடு்களுககுப் நொய் 
விசா எடுககிறதுககு நிககினம்”

“அதுகந்கன் இஞ்ச…..”

“நிககிற நொடந்ாக்க்ைக 
்காடடினால் விசாக 
குடுககிறாங்கைாம்”
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சரஸ்வதிைம்மைா கபாகப் புறப்பட்டார். ஏக்தாபவாரு 
நி்னவு வந்தவராக மீணடும் திரும்பி அருகக வந்தார்.
“்தம்பி எ்்தபைணடாலும் பகதிைா பசயை 
கவணும். உடம்புககு ஏலாமைல் கபாச்சுது இவ்ர 
நில்லுஙககாபவணடு வநதுவிட்டன. பாவம் 
மைனிசன. இதுகளுககு வநதிட்டுப் கபானால் கூடக 
கவ்லப்பட்டுக பகாணடிருககும். நீஙகளும் 
பாவஙகள். எஙகளுககாக கபாராடுறிைள். விகனா்தனும் 
உப்பிடித்்தான எல்லாருககும் இரஙகுவான. வீட்டி்ல 
இருககிற சாப்பாட்்டயும் தூககிக குடுத்துப் 
கபாடுவான. நாய, பூ்ன, ககாழிபைணடு எல்லாம் 
வளப்பான. அந்தப் புணணிைமைாவது அவ்ன 
உயிகரா்ட எனனட்்ட பகாணடுவரும்.
உ்தவிைாளன பிரமுகர் முகத்்்த நிமிர்நது பார்த்்தான. 
அந்த முகத்தில் எந்தச் சலனத்்்தயும் கணடுபிடிகக 
முடிைாது கபாக, அ்தறகு இ்ைபாகத் ்தன முகத்்்தயும் 
்வத்துக பகாணடான.
“்தம்பி விகனா்தனுககு ஒரு பபாம்பி்ளயும் பாத்து 
்வச்சிருககிறன. ்தம்பி  இந்த வருசம் வந்தால் 
முப்பது வைசு. வந்தவுடன கல்ைாணத்்்தச் பசயது 
்வச்சிடனும். பபாம்பி்ளயும் வடிவானவா 
அ்வ்ைக ககட்டனான. பபடிைன வந்தால் 
பசயவபமைணட்வ. இஞ்ச ்தம்பி நீஙகளும் 
கல்ைாணத்துககு வரகவணும்..”

“ஓம் அம்மைா… வருவம்…”
“கநறறு ்தம்பி கனவில வந்தவன. அப்ப நான 
கல்ைாணத்்்தப்பறறிச் பசானனனான. அவர் 
பசால்லுறார் அம்மைா உஙகளுககும் அப்பாவுககும் 
ஏலாமைல் கபச்சுது. நான உஙக்ள வடிவாய 
பாகககாணும். மைருநதுககுக கூட்டிகபகாணடு கபாக 
கவணும். குடிககக கஞ்சிைாவது ்வச்சு ்தகராணும் 
எணடும், ரணடு வருசம் கழிச்சுக கல்ைாணத்்்தச் 
பசயவபமைணடு பபரிை மைனுசன மைாதிரிச் பசால்லுறார்” 
“சரி ்தம்பி பனரணடு மைணிககு ஊருககு பஸ் இருககு 
வாறன”
சிறிது தூரம் நடநது பசனற சரஸ்வதிைம்மைா மீணடும் 
திரும்பி வந்தார்.
“ஒண்டச் பசால்ல மைறநதிட்டன. எனர மைடியி்ல 
பகாஞ்ச காலம் நிம்மைதிைாய படுகககாணுமைாம்” 
சரஸ்வதி அம்மைா கணணிர் சி்தற சிரித்்தாள். 
முந்தா்னைால் முகத்்்தத் து்டத்்தவாறு ்தளர்ந்த 
ந்டகைாடு நகர ஆரம்பித்்தார்.
“அம்மைா அடுத்்த மைா்தம் ஒருககா பகாழும்புககுப் 
கபாயக க்்தகககாணும் வாறிைகளா? நீஙகள் 
வந்தாத்்தான வடிவாக க்்தககலாம்” எனற பிரமுகரின 
ககள்விககு,
“கட்டாைம் வருவன”
எனப் பதிலளித்து நடநதுபகாணடிருந்தார் அந்தத் ்தாய.

மகிழ்ச்சியைத்
ததடிக்காணதடே
இருநதால்...
நிம்மதியைக கூடே
இழநது
விடுத�ாம்...
�ாழ்கயகயை
அப்படிதை
ஏற்றுக்காள்்ள
கற்றுக ்காள்த�ாம்...
மகிழ்ச்சி தானாகத்
ததடி�ரும்...!
எதிர்்பார்ககாதத...
அனய்பயும்
ஆத்ரய�யும்
�்ளர்த்துக்காள்
யதரிைத்யதயும்
தனனம்பிகயகயையும்
எதிர்த்து நில்
துத்ராகத்யதயும்
்பயகயமயையும்

துணிநது ்ெய்
நற்காரிைஙகய்ளயும்
நற்்ெைல்கய்ளயும்
ஏற்றுக்காள்
ததாயைவிகய்ளயும் 
அ�மானஙகய்ளயும்
மகிழ்ச்சி ஒனயறதை
இைககாக ய�யுஙகள்...
கியடேககும் இடேத்தில்
்்பற்றுக்காணடு
கியடேககாத இடேத்தில்
்காடுத்துவிட்டுச்
்ெல்த�ாம்
நமககுக கியடேககும்
மகிழ்ச்சி என்பது
இடேஙகய்ளப ்்பாறுத்து
அயம�து இல்யை..
நம்தமாடு 
்பைணிககும்
மனிதர்கய்ளப
்்பாறுத்தத
அயமகிறது...

ைகிழ்ச்சி 
்்பண்ாய் பிறநது
அடியமப ்்பண்ாய்- �ாழ்நத
காைம் ்ெனறு விட்டேது.
எனனாலும் எயதயும்
ொதிகக முடியும் எனற எண்ம்
எல்ைா ்்பணணின உள்த்ளயும்
ஒரு யதரிைமாக �ாழும்
காைம் இனறு �நதுவிட்டேது.
எநதத் துயறயிலும் எனனாலும்
ொதயன ்பயடேகக முடியும்
எனறு நியனத்து முைற்சி
்ெய்�ாள் எனின- அ�ய்ள
மிஞ்சிை ்�ற்றிைா்ளர்
ைாரும் இல்யை.
ஆணுககு ெரி நிக்ராகத்தான
கடேவுள் ்்பணய்ப ்பயடேத்தார்
அடுப்பயறயில் அடுபபூதி ்காணடிருநத
அத்தககாை ்்பண- இனறு
கணினியின முனனால் தனது ொதயனயின
மூைம் தமலும் �்ளருகினறான.
்பைதுயறயிலும் ்்பணணின
ொதயன த்பெப்படுகினறது- இனி�ரும்
காைத்திலும் த்பெப்படேத�ணடும்
எல்ைா ்்பணகளும் சிஙகப ்்பண்ாக
அழிைாத தடேம் ்பதிகக த�ணடும்

பெண்ால் முடியும்...பெண்ால் முடியும்...
மிதுைா சதானநதநாதன்ோஸ்மீரா ைபேஸ்ேரன்

மைாணவர் ஆககம்:
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மிதுைா சதானநதநாதன்

கிளிபநாச்சி மைத்திை கல்லூரி பிர்தான மைணடபம் 
எனறும் இல்லா்தவாறு அலஙகரிககப்பட்டு 
இருககிறது. ஏ 9 வீதிககு அருகில் பாடசா்ல 
மைணடபம் மிகவும் விசாலமைாகவும் சகல 
வசதிகளுடனும் அ்மைநதிருப்ப்தால், வடககின 
வசந்தத்தின கபரில் நடககும் அ்னத்து 
நிகழ்வுகளும் மைறறும் ஏ்னை விைாககளும் 
இம்மைணடபத்தில் வை்மைைாக ந்டபபறுவ்தால் 
வீதிைால் கபாகவாரும் வருகவாரும் அ்த்னச் 
சா்தாரணமைாகக கருதிச் பசல்வார்கள். 

விைாககள் மைலிந்த மைாவட்டம் கிளிபநாச்சி எனபது 
பலரது அபிப்பிராைமைாகும். ஆனால் வாய விட்டு 
பசால்ல மைாட்டார்கள்.  ஏன வா்ைக பகாடுத்து 
புணணாககுவான? எனற பட்டறிகவா ப்தரிைாது. 
ஆனால் இனறு நி்ல்மை கவறு. கிளிபநாச்சி 
மைாவட்டத்தில் உள்ள பாடசா்ல மைாணவர்கள், 
ஆசிரிைர்கள், கல்விச் சமூகத்தினர் என அ்னவரும் 
திருமைண ்வபவத்திறகு, திருவிைாவிறகு வருவது 
கபால் மிகுந்த சநக்தாஷத்துடன வரு்க ்தந்த 
வணணம் உள்ளனர். வீதியிலிருநது மைணடபத்தின 
பவளிப்பகுதி, உட்பகுதி அ்னத்தும் ்கக்தர்ந்த 
க்லஞர்களால் கசாட்ன பசயைப்பட்டு, 
வல்பவட்டித்து்ற இநதிரவிைாகபால்  
காட்சிைளிககினறது.

கடந்த வருடம் ந்டபபறற கல்விப் பபாதுத்்தரா்தர 
சா்தாரண்தர, உைர்்தர பரீட்்சகளில் திற்மைச் சித்தி 
பபறற மைாணவர்க்ளயும் அ்தறகு பஙகாறறிை 
ஆசிரிைர்க்ளயும் பகௌரவிககும் விைா்தான 
இத்து்ண பிரபல்ைம் பபறுவ்தறகுக காரணமைாகும்.

வணண வணண உ்ட அலஙகாரஙகளுடன 
பல்வ்க வாத்திைஙகள் இ்சத்து, இனிைம் 
முைஙக, ்தமிைர் கலாசார மு்றப்படி வரகவறபு 
ந்டபபறறு, அதிதிகள் விைா மைணடபத்திறகு 
அ்ைத்துச் பசல்லப்படுகினறனர். இவவிைாவில் 
பகௌரவம் பபறுபவர்களில், மைாணவர்க்ளக கணி்த 
பாடத்தில் 80 வீ்தம் சித்தி அ்டை ்வத்்த கணி்த 
பாட ஆசிரிைர் எனற வ்கயில் நானும் ஒருவன. 
எனனிடம்  கல்விகறற சுகலாஷனா எனற மைாணவி 
9 A எடுத்து, மைாவட்டத்தில் மு்தலாம் இடம் 
பபறறுள்ளார். அந்தச் சிறப்பும் எனனு்டைது 
ஆ்கைால், எனககு இரட்டிப்பு மைகிழ்ச்சி. 

என்னவிட மைகிழ்ச்சியில் பரிசில் பபற இருககும் 
மைாணவர்கள், இம் மைாணவர்களின சா்த்ன்ைத் 
்தமைககான இலட்சிைமைாகக பகாணடுள்ள சக 
மைாணவர்கள் என அ்னவரும் உடலும் உள்ளமும் 
மைலர்நது காட்சிைளித்்தனர்.

இவவாறான விைாககளில் ந்டபபறும் சம்பிர்தாை 
பூர்வமைான அ்னத்து விடைஙகளும் கச்சி்தமைாக 
இடம்பபறறு, சிறந்த பபறுகபறு பபறற 
மைாணவர்க்ளக பகௌரவிககும் மிக முககிைமைான 
கட்டம் ந்டபபறறுக பகாணடிருககினறது. 
பகௌரவம் பபறும் மைாணவர்களின பபைர்க்ள 
அறிவிப்பாளர் அைகான, உரத்்த குரலில் அவர்களின 
பபைர், பாடசா்ல, அவர்களின சா்த்ன எனறு 
விஸ்்தாரமைாக எடுத்துககூற, உரிை மைாணவர்கள் 
கமை்டககுச் பசனறு, கரககாஷத்திறகு மைத்தியில், 
மைரிைா்்தயுடன ்தமைககான பகௌரவத்தி்னப் 
பபறறுக பகாணடிருககிறார்கள். சுகலாஷனாவின 
பபைர் அ்ைககப்படுகிறது. அவள் கமை்டககுச் 
பசல்லவில்்ல. அப்பபாழுது்தான ச்ப்ைப் 
பார்ககினகறன. அவ்ளக காணவில்்ல. ஏன 
வரவில்்ல எனறு சிநதிப்ப்தறகு இ்டயில், 
ஒரு மைாணவி எனது ்கககுள், ஒரு கட்தாசி்ை 
திணித்துவிட்டு பசல்கினறாள். அம்மைாணவி 
ைாபரனறு பார்கக அவகாசம் இல்லாமைல் கட்தாசி்ை 
விரித்துப் பார்ககினகறன.

மைரிைா்்தககுரிை ஆசிரிைர்ககு!

என்ன மைனனிககவும். எனது திற்மை்ைப் 
பாராட்டுவ்தறகு நனறி. ஆனால் இந்தப் பாராட்்ட 

நோகதோளி
இதயராசன்
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ஏறகும் மைனநி்லயில் நான இல்்ல. காரணம் 
என்ன விடவும் புத்திசாலிைான எனது சககா்தரிககு, 
எனககுக கி்டத்்த கல்வி கி்டககா்த்தால், அவள் 
இந்தப் பரிட்்சயில் க்தாறறு விட்டாள். எனனால் 
சநக்தாஷப்பட எப்படி முடியும்? 
இப்படிககு,
்தஙகள் கீழ்படிவுள்ள மைாணவி
சுகலாஷனா.
எனககுள் ஓர் அதிர்வு. கடி்தம் கசஙகிைபடி என 
கரஙகளில் கிடககினறது. எதுவுகமை நடவா்தது 
கபால் பரிசளிப்பு விைா ப்தாடர்நது ந்டபபறறுக 
பகாணடிருககினறது.  இ்த்ன வாசிககும் வ்ர 
ஏக்தா சா்த்ன பசயது விட்ட்தாக நி்னப்பில் 
மி்தநது பகாணடிருநக்தன. என நி்னப்பு எவவளவு 
தூரம் பபாயைானது எனப்த்ன நி்னத்துக 
பகாள்கினகறன. விைா மைணடபத்்்த விட்டு எனது 
கால்கள் ்தானாககவ நகர்கினறன. இவவிைாவிறகும் 
எனககும் சம்பந்தமில்்ல எனப்்தக கால்கள் 
எனககுச் பசால்கினறன.

மைனி்தாபிமைான நடவடிக்கயின கபாது, 
மைரிைா்்தககாக இரு்தரப்பும் பஷல்க்ள வீசித் 
்தமைது மைரிைா்்த்ைத் ்தறகாத்துகபகாணடனர். இதில் 
ைாரு்டைக்தா ஒரு மைரிைா்தககுரிை பஷல், எனது 
குடும்பம் இருந்த பஙகரில் வீழ்ந்தது. எனது அனபு 
மை்னவி பாசத்திறகுரிை பிள்்ளகள் இருவ்ரயும் 
காவுபகாணடது. அப்பபாழுது நானும் நணபனும் 
அவவிடத்திலிருநது, மைணமீட்பர்களிடமிருநது 
்தப்பிப் கபாவ்தறகு, இரகசிை வழி பார்ககப் 
கபாயிருநக்தாம். விதி எம்்மை விட்டு விட்டு, 
குடும்பத்்்தப் பலி எடுத்துகபகாணடது. 
கசாகத்தில் அழுது புரள்வ்்தத் ்தவிர கவறு 
எனன்தான பசயை முடியும். ைார் ைாருககு ஆறு்தல் 
பசால்வது.  எல்கலார் நி்லயும் ஒகர வி்தமைானக்த. 
அச்சமைைத்தில் மீணடும் பஷல் வீச்சு ப்தாடஙககவ, 
ப்தறிைடித்துத் தி்ச ப்தரிைாமைல் ஓடிகனாம். 
அவவாறான ஒரு ்தருணத்தில்்தான சுகலாசனா, 
சகராஜா ஆகிை இரட்்ட சககா்தரிகளும் ்தாய 
்தந்்தை்ர பறிபகாடுத்து, கூட்டத்க்தாடு கூட்டமைாக 
அழு்தபடி பசனறனர். இருட்டு. மைடுவில் அவர்களின 
சித்தி, அத்்்த குடும்பத்துடன கசர்நதுபகாணடனர். 
மீணடும் ‘கிபீர்’ வீச்சுககுப் பைநது ஓடிை கபாது 
அத்்்தயுடன கசர்நது ஓடிை சகறா வழி்ைத் 
்தவறவிட்டு, மீணடும் சுகலாஷனா்வச் சநதிகககவ 
இல்்ல இ்டயில் அத்்்தயின பிள்்ளகள் 
இருவரும் பலிைாக அத்்்தககுத் து்ணைாகச் சகறா 
மைட்டுகமை.

யுத்்தம் நி்றவ்டந்த பினனர் வவுனிைாவில் 
உள்ள அகதிமுகாமில், இருவரும் சநதித்்த 
கபாதிலும் அத்்்த்ை விட்டு வரமுடிைவில்்ல. 
அத்்்தயின பபாருளா்தார நி்ல, இருவ்ரயும் 
கசர்த்து கவனிகக முடிைா்ததினால், இருவரும் 
இரு குடும்பத்தில் வாைகவணடிை நிறபந்தம் 
ஏறபட்டது. மீள்குடிகைறறத்தின கபாது 

அத்்்தயின கிராமைத்திறகக பசனற்தால், அஙகுள்ள 
பள்ளிககூடத்திகலகை சகறா கல்வி கறறாள். 
அஙகு மைாணவர்கள் அதிகமைாக இருந்தகபாதிலும் 
ஆசிரிைர்கள் அஙகக பசல்ல விரும்பா்த்தால் 
அவர்களின கல்வி படுகமைாசமைாகப் பாதிப்ப்டந்தது.

இக்தகவ்ள சித்தியின குடும்பம் கிளிபநாச்சி 
நகரில் அ்மைநதிருந்த்மைைால் சுகலாவால் சிறந்த 
கல்வி்ைப் பபற முடிந்தது. இச்பசயதிகள் ைாவும் 
இப்பபாழுது்தான எனககுத் ப்தரியும் எனறு இல்்ல. 
ஆனால் இவறறி்ன ஏக்தா ்தகவல் கபாலகவ 
அறிநது ்வத்திருநக்தன. சுகலாவின கடி்தம், எனது 
கணக்ளத் திறநது விட்டன.

ப்தாடர்நதும் நகரப் பாடசா்லயில் சகல வசதிகளும் 
உள்ள பிள்்ளகளுககுக கறபித்து, நாம் ஏக்தா 
சா்த்ன பசயது விட்கடாம் எனறு ்தறபபரு்மை 
பகாள்வதில், எந்த அர்த்்தமும் இல்்ல எனப்்த 
அறிந்த பினபும், நகரத்துப் பாடசா்லயில் 
கச்வைாறறுகினகறன எனபதில் எனன பபரு்மை 
இருககினறது. கிராமைத்துப் பாடசா்லககுச் 
சுைவிருப்பின கபரில் இடமைாறறம் ககாரி 
விணணப்பிககினகறன.

கடறக்ரகைார கிராமைம் விவசாைமும் 
கடறப்தாழிலும் அவர்களின ஜீவகனாபாைம்.  பபரிை 
அளவில் ப்தாழில் பசயை மு்தல் அவர்களிடம் 
இல்்ல. பபரிை அளவில் கல்வியில் முனகனறா்த 
சமூகம்.  ஆனால் நகரத்்்த விட மைனி்தாபிமைானப் 
பணபுகள் நி்றந்தவர்கள். உ்ைப்்ப 
நம்பும் உண்மைைான மைககள். அககிராமைமும் 
பாடசா்லயும் என்ன மிகவும் கவர்நது 
விட்டது. கணி்த பாட ஆசிரிைரான எனனால் 
அப்பாடத்்்த மைட்டும் கறபித்து மைாணவர்க்ளச் 
சித்தி அ்டை பசயை முடிைாது எனற உண்மை 
இப்பபாழுது புரிைத் ப்தாடஙகிவிட்டது. காரணம் 
கணி்தத்தில் முனகனறறம் கணட மைாணவர்களால் 
விஞ்ஞானம், ்தமிழ் கபானற பாடஙகளில் 
முனகனற முடிைவில்்ல. அ்தறகும் ஆசிரிைர்கள் 
இருந்தால்்தாகன மைாணவர்களால் கறக முடியும். 
மைா்ல கநரஙகளில் அப் பாடஙக்ள நான 
விருப்கபாடு மைாணவர்களுககுக கறபிககிகறன.

கடு்மைைான யுத்்தம் ந்டபபறற காலஙகளில் 
நகரத்்்த அணடிை பிரக்தசஙகளில் வசிப்பது 
உயிருககு உத்்தரவா்தம் இல்்ல. அ்தனால் 
நான இப்பபாழுது கறபிககும் கிராமைஙகளில் 
வசிப்ப்தறகு, இடம்பபைர்ந்த மைககளில் கணிசமைான 
ஆசிரிைர்களும் இருந்தனர். கிராமைப் பாடசா்லயின 
க்த்வககு அதிகமைாக, முககிைமைான பாடஙகளுககு 
முணடிைடித்து இடம் பிடித்்தனர். கமைலிடத்து 
சிபார்சி்னயும் பபறறனர். யுத்்தகாலத்தில் 
உயிர்காத்்தது., உணவும் உ்றயுளும் வைஙகிை 
பட்டிககாடு, கபாககுவரத்து வசதி இல்லா்த 
இடமைாக அவர்களுககுத் ப்தனபடவில்்ல.  
நுளம்பு, பாம்பு, குரஙகு, பவயில், மை்ை, 
பவள்ளம் எதுவுகமை அவர்களுககுப் பபாருட்டாகத் 
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ப்தரிைவில்்ல.  ஆனால் யுத்்தம் முடித்து 
்வககப்பட்டு, ஆ்னயிறவுப் பா்்த திறககப்பட்ட 
பினபு, ைாழ்ப்பாணம் மைட்டுகமை பசார்ககபுரி 
ஆகிவிட்டது. வனனி பட்டிககாடாகிவிட்டது. 
இஙகுள்ள மைககள் மைனி்தப் பூச்சிகளாகி விட்டனர். 
்தமிழ்த் க்தசிை இனம், பணபாடு, க்ல, கலாசாரம் 
அ்னத்்்தயும் இைநது, அனு்தாபத்திறகு மைட்டும் 
உரிைவர்களாகிவிட்டனர். இவர்க்ள ்வத்துப் 
பி்ைப்பு நடத்தும் ஒரு கூட்டத்திறகு மைட்டும் 
அட்ஷை பாத்திரம் ஆகிவிட்டனர்.

யுத்்தகாலத்தில் புகலிடம் க்தடி வாழ்ந்த 
ஆசிரிைர்களும் கல்விமைானகளும் ்தமைது 
உயி்ரககாத்்த, உணவும் உ்றவிடமும் பாதுகாப்பும் 
வைஙகிை மைகக்ள மைறநதுவிட்டனர். உப்பிட்டவ்ர 
உள்ளளவும் நி்ன எனபர் மூத்க்தார். உயி்ரக 
காத்்தவ்ர பரம்ப்ரைல்லவா நி்னகக கவணடும்? 
்தமைது ஆகராககிைம், வாழ்க்கத்து்ணயின 
பசௌகரிைம், பிள்்ளகளின படிப்பு எனத் ்தமைது 
குடும்பத்்்த மைட்டுகமை கவனிககும் சுைநலமிகள் 
ஆகிவிட்டனர். வனனி மைககளில் பசத்்தவர் 
கபாக, மீதிப்கபர் காட்டில் விலஙகுகள் கபால 
வாழ்வதும், ஆணபடானறு கபானால் வைப்தானறு 
கபாகும்்தாகன!  கசாறும் கறியும் இருககு, 
கவபறனன கவணடும் எனற மைனப்பாஙகக  
கமைகலாஙகிவிட்டது.

ைாழ் மைாவட்டத்தில் உள்ள ஆசிரிைர்களில், 
கஷ்டப் பிரக்தசத்தில் கச்வைாறறா்தவர்கள், 
கட்டாைம் வனனிப்பிரக்தசத்தில் இரணடு 
வருடம் கட்மை புரிைகவணடும் எனற கட்டாைம் 
வந்த கவ்ளயிலும், பசல்வாககு உள்ளவர்கள் 
சுறறு நிருபத்தில் உள்ள ஓட்்டக்ளப் 
பைனபடுத்தி, ்தம்்மை ்தகக்வத்துக பகாணடனர். 
அது முடிைா்தவர்கள் பபாறியில் மைாட்டிை 
எலிகளாய அல்லாடுகினறனர்.  எந்தவி்தமைான 
வசதியும் இல்லா்த கவ்ளயில் குடும்பத்துடன 
வனனியில்  குைந்்த பபறறு, வை்தான ்தாய 
்தந்்தயுடன வாழ்ந்தவர்கள், யுத்்தம் நி்றவ்டந்த 
பினனர், வசதிகள் அதிகரித்துக பகாணடிருககும் 
காலகட்டத்தில், வனனி கிராமைபமைானறில் ஒரு 
வாரம்கூடத் ்தஙகுவ்தறகுப் பிரிைப் படுகினறார்கள் 
இல்்ல. இநநி்லயில் வனனி மைககள் ைார்? 
்தமிழினம் இல்்லைா? கவறு ஏ்தாவது 
பவளிநாட்டவர்கள் வநது்தான உ்தவி பசயை 
கவணடுமைா? அல்லது இவர்கள் படித்து முனகனறி 
விட்டால் ைாழ்ப்பாணத்துத் ப்தாழில் வஙகி 
சுருஙகிவிடும் எனற பைகமைா ப்தரிைவில்்ல.  
ஒவபவாருவரும் ்தம்்மைத் ்தவிர்த்துவிட்டு, 
அடுத்்தவர்க்ள கநாககி சுட்டு விர்ல 
நீட்டுகிறார்கள். நாஙகள் எல்கலாரும் ்தமிைர்கள் 
எனற ககாஷம் இவவளவு தூரம் உண்மைைானது 
எனபது, இப்கபாது பட்டவர்த்்தனமைாகி விட்டது.

வாடும் பயிர்களுககு்தாகன நீர் ஊறற கவணடும்.  
நான கட்மை புரியும் கிராமைத்து மைககள் வறு்மையில் 
வாடினாலும் கல்விககாக எ்்தயும் பசயைத் 

்தைாராய இருககினறனர். மைா்தா பி்தா குரு ப்தயவம் 
எனப்்த இனனமும் மைதிககினறனர். ஒவபவாரு 
விடைத்்்தயும் கறக கறக மைாணவர்களின ஆவலும் 
அதிகரித்்த வணணகமை உள்ளது. நகரத்தில் கசாம்பி 
இருந்த எனககு, இப்பபாழுது புதி்தாகக கறகும் 
பாடப்புத்்தகமைாக மைாணவர்களும் மைககளும்.

சுகலாஷனாவின கடி்தத்தினால் விழிப்ப்டநது, 
இப்பாடசா்லககு வந்ததிலிருநது, மைனநி்றவுடன 
எனது கவ்லகள் எனபது எனனபவனகற 
ப்தரிைாமைல், மைாணவர்களுடன ஒனறித்து 
விட்கடன. கட்டிடவசதிகள் கபா்தா்மைைால், 
எனது வகுப்பி்ன ஆலமைர நிைலில் நடாத்திக 
பகாணடிருககினகறன. பாடசா்ல கவலிககு அடுத்்த 
காணியில், முதிை விவசாயி ஒருவர் பசழித்து 
வளர்நதிருந்த கள்ளிச் பசடிக்ள பவட்டுக கத்திைால் 
பவட்டி, மைணபவட்டிைால் அ்த்ன கவருடன 
பிடுஙகிக குவிககினறார். அவரின பசைல் எனககு 
விளஙகவில்்ல. மைாணவர்களுககுக கணககு 
பசயைக பகாடுத்துவிட்டு, முதிைவ்ர கநாககிச் 
பசல்கினகறன.

“பபரிைவகர!  இந்தச் பசடிகள் பசழித்து வளர்நது 
கூட்டமைாக நிறகும் பபாழுது பார்கக நல்ல 
அைகாகத்்தாகன இருககினறன. நான எத்்த்ன 
நாட்கள் பார்த்து ரஷித்திருககினகறன. ஏன இ்த்ன 
பவட்டி அழிககிறீர்கள்?”

அறிவார்ந்த வினாவி்ன முதிைவரிடம் ககட்டு 
விட்ட்தாக, எனனது கமை்தாவித்்தனத்்்த நாகன 
பமைச்சிக பகாள்கினகறன.

முதிைவர் என்னப் பார்த்து, ஒரு நமைட்டுச் 
சிரிப்பு சிரித்து விட்டு, ்தனது ப்தாண்ட்ைச் 
பசருமி, இருமை்ல காறித் ்தனககு எதிர்ப்புறமைாகத் 
துப்பிவிட்டு,

“்தம்பி! இஙகக பாரும், இந்த இடம் பசழிப்பான 
பூமி. கத்்தரி, பவணடி, மைா, பலா, ப்தன்ன எனறு 
எத்்த்னகைா பைனுள்ள பயிர்கள் வளர்ந்தால் 
எல்கலாருககும் பைன கி்டககும். ஆனால் 

ஆ்னயிறவுப் ொ்த திறக்கப்ெட் 
பின்பு, யாழப்ொணம் மடடுநம 
பசார்க்கபுரி ஆகிவிட்து. 
வன்னி ெடடிக்கா்ாகிவிட்து. 
இஙகுள்ை மக்கள் மனிதப் 
பூசசி்கைாகி விட்னர். தமிழத் 
நதசிய இனம், ெணொடு, ்க்ை, 
்கைாசாரம் அ்னத்்தயும் 
இழந்து, அனுதாெத்திறகு மடடும் 
உரியவர்்கைாகிவிட்னர்.  இவர்்க்ை 
்வத்துப் பி்ழப்பு �்த்தும் ஒரு 
கூட்த்திறகு மடடும் அட்ஷய 
ொத்திரம் ஆகிவிட்னர்.
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இந்தச் பசடி பச்்சப் பகசபலனறு பசழிப்பாக 
வளர்நதிருககு. இந்தச் பசடி்ைத் ்தவிர கவறு 
ைாருககு எனன பைன. இந்த இடத்தில் கவறு 
எந்தப் பயி்ரயும் வளரவிடாமைல் ்தான மைட்டுகமை 
வளர்கினறன. அைகாக இருந்தால் மைட்டும் 
கபாதுமைா? பைன பகாடுகக கவணடாமைா?”

பழுத்்த அவரு்டை வார்த்்்தகளுககு முனனால், 
எனது படிப்பு எம்மைட்டு. இருப்பினும் இகலசில் 
விட்டுகபகாடுத்்தால், எனது பட்டம் ப்தவிககு 
எனன மைதிப்பு. எனது எதிர்க ககள்வியி்னக 
ககட்கினகறன.

“பபரிைவகர! கள்ளிச் பசடி்ைத்்தாகன நாவூறு 
கழிகக, வீட்டுககு முனனால் ்வத்திருப்பார்கள். 
மைருநதுத் க்த்வககுக கள்ளிப்பாலும் 
பைனபடும்்தாகன!”

இந்தக ககள்விககு எனன பதில் பசால்வார் என, 
ஆவலுடன அவ்ரப் பார்ககினகறன.

அவர் எவவி்த ப்தட்டமும் இல்லாமைல், மிக 
நி்தானமைாகத் ்தனது பதி்லச் பசால்கினறார்.

“்தம்பி! கள்ளிச்பசடி வரணட நிலத்தில் வளர்கினறது. 

இருள்வானம் காரிருளால் மூழ்கிக்கிடந்தது
மனி்தமும் மனி்தரும் உறங்கியிருந்த நேரமது
வானத்தில் சூரியனனக்காணவில்னலை
என்பது ந்பாலை எண்ணிக்்காண்டிருந்தான 
ஒருவன

அவன கண்களில் ஆயிரம் முப்பரிமாணங்கள்
மனதில் ்பல்லைாயிரங்கணக்கான சஞசலைங்கள்
்பானயந்பாடடவனின மனதில் 
உறக்கத்ன்த காணவில்னலை

அவனது எண்ணங்கள் கண்டங்கள் 
்தாண்டி ஓடித்திருந்தது
மழனலைகனள ்பாரக்க அவனுக்கு 
ஆனச சிலைசமயம் மழனலையாக மாறவும்

ஆடிபந்பான அவனது 
வாழ்வில் ஓர ஆணிநவராய்
இருப்பது ஓர உறவு
நித்தினர ்்தானலைத்்த 
ோடகள் வருடங்கள் ஆகின

மீண்டும் அவன எண்ணங்கள்
மனலையிலிநது வீழும்
அருவியாய் வீழத்்்தாடங்கியது

நீர் இல்லா்த காலத்தில் இ்லயில் கசமித்து 
்வத்்த நீ்ர பைனபடுத்திக பகாள்கினறது. ்தான 
வாழுகிற சூழ்நி்லைால் அப்படிச் பசயகினறது. 
கவறு எந்தக பகடு்தலும் பசயயிகறல்ல. 
அ்தனால்தான மைருந்தாகவும் இருககுது. ஆனால் 
இது நாக்தாளி. வளமைான எல்லாவற்றயும் 
்தனககும், ்தன குடும்பத்துககும் மைட்டுகமை 
எடுத்துகபகாள்ளும். ்தன்ன அணடி எ்த்னயும் 
வாை விடாது.”

்தனது முதிர்ந்த அறிவி்ன மிக இலகுவாக 
பவளிப்படுத்துகினறார்.

நாக்தாளிககும் கள்ளிச் பசயதிககும் கப்தம் 
ப்தரிைா்த, எனது படிப்பறி்வ நி்னநது 
பவட்கப்படுகினகறன. 

இதில் நாக்தாளி ைார்? கள்ளிச்பசடி ைார்?

முருங்க மைரத்தில் மீணடும் ஏறும் முைறசியில்,   
கவ்தாளம் ககட்ட ககள்வி. ைாருககும் பதில் 
ப்தரியும்?

·

தஜ. நிோ
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விழுமேயும் விழுமேயும் 
எழுமேயும்எழுமேயும்
என்னிடம்  ஒருமாணவன் வந்ான். அவனுக்கு 
படிக்்கவவண்டும் என்்ற ஆரவம் இருந்து. எனினும் எழுத்் 
வடிவா்கவும் பி்ையில்ாமலும் எழுதுவது அவனுக்கு 
சிரமமா்க இருந்்ால அவனுக்கு எதிர்கா்ம் பற்றிய பயம் 
இருந்து. அ்னால சிறிது ்ன்னம்பிக்்்க கு்்றநதிருந்ாலும் 
அவன் ்ளரவில்் முயற்சித்ான். ்க.பபா.். சா்ாரண்ரப் 
பரீட்ச நடந்து. முடிவு்கள் பவளியாகின. உயர்ரம் 
பசலவ்ற்குப் பபறுவபறு்கள் அவனுக்குப் வபா்வில்் 
்கவ்்ப்படடான். வசாரவுற்்றான். இரண்டாம் மு்்ற 
எடுக்்கத தூண்டிவனன் முயற்சித்ான். இரண்டாம் 
அமரவில உயர்ரம் பசலவ்ற்குரிய பபறுவபற்றி்னப் 
பபற்று சநவ்ாஜமா்க உயர்ரததில ்கற்்கத ப்ாடங்கினான். 
நாடடுப்பிரச்சி்ன, இடப்பபயரவு வபான்்றவற்்றால அவ்னத 
ப்ாடரச்சியா்கச் சநதிக்்க முடியவில்். ்க.பபா.். உயர்ரப் 
பரீட்சமுடிவு்கள் வந்்ன். பின்னர ஒருநாள் ்மிழ்ப்பிரிவில 
மிகுந் முயற்சிபயடுததுப் பல்க்்்கை்கம் வபாவவன் 
என்்ற நம்பிக்்்கயில ்கற்றுவந்்ா்கவும் பரீட்சமுடிவு 
ACS என வந்்மயால அது ்கனவாகிவிடட்ா்கவும் 
கூறினான். இரண்டாம் அமர்வ எதிரப்காண்டால என்ன 
எனக்வ்கடவடன். ்ான் பவளிநாடடுக்குப் வபாவ்ற்கு அலுவல 
பாரப்ப்ா்கவும் அ்னால திரும்ப எடுப்பது முடியா் ்காரியம் 
எனவும் குறிப்பிடடான். ப்ாடரநது இரண்டு, மூன்று நாட்கள் 
ப் எடுததுக்்காடடு்க்ளக் ்காடடிக் ்க்்தவ்ன். ஓரளவு 
பவற்றியும் பபற்வ்றன். பவளிநாடு வபாவது என்்ற இ்க்்்க 
்வததுக்ப்காண்டு அங்கு வபாவ்ற்கு ஆறு மா்ங்்கள் 
்காததிருக்்கவவண்டும் என்்ற ்கா் அவ்காசத்்யும் ்்கயில 
எடுதது இங்கு நிற்கும் வவ்ளயில படிதது பரீட்சக்குத 
வ்ாற்றுவது என்றும் முடிபவடுதவ்ாம்.அக்்கா்ப் பகுதியில 
்க.பபா.். உயர்ரப் பரீட்ச சிததி்ர மா்ததில நடததுவ்ா்க 
முடிபவடுக்்கப்படட்மயும் அவனுக்கு ஒரு வாயப்பா்க 
இருந்து. படித்ான் பரீட்ச எடுத்ான். முடிவு்கள் வந்வநரம் 
வ்டி வந்ான். நான் ‘பாசாகி’விடவடன் 3 A  என்்றான். 
பசாலலும் வபாது அவன் மு்கததில இருந் மகிழ்ச்சி… அவன் 
இப்வபாது பல்க்்க்்கை்கம் ஒன்றில விரிவு்ரயாளரா்க 
இருக்கின்்றான்.
இது ்கற்ப்ன அல். நடந்து. அந்ப் ்பயன் மடடும் 
வ்ாலவி்யக் ்கண்டு துவண்டு அ்ன் மடியில நிரந்ரமா்கப் 
படுததிருந்ால. அ்ற்குள் மூழ்கியிருந்ால பவற்றிக் 
்கனி்யப் பறிததிருக்்க முடியாது. ப்ருவில அல்து 
பவளியில நின்றிருப்பான். இப்படியான சந்ரப்பங்்கள் 
எங்்கள் ஒவபவாருவரு்டய வாழ்க்்்கயிலும் ஏற்படுகின்்றன. 
அ்ற்்கான சரியான வழி்காடடல கி்டகின்்றவபாது சி்ர 
அவற்றில இருநது விடுபடடு மீண்டும் எழுகின்்றனர. ப்ர 
அ்ற்குள் மூழ்கி வாழ்வின் பா்் மாறிச் பசலகின்்றனர. 
்ாங்்கள் நி்னத்்் அ்டயமுடியாமல ‘இந்ப்பைம் 
புளிக்கும்’ என்்ற நரியின் ்க்்்யப்வபால ஏவ்ா ஒரு 
சாட்டச் பசாலலி வவறு வழி வபாயக் கி்டத்திலும் 
திருப்தியில்ாமல வாழ்நது முடிக்கின்்றனர. சி்ர இ்டயில 
்ம் வாழ்்வ முடிக்கின்்றனர.

பிரச்சி்ன, வ்ாலவி வபான்்றன ஏற்படும் வபாது நமக்கு என்ன 
நி்கழ்கின்்றது? அதில இருநது விடுபடடு மீண்டும் எழுநது நாம் 
நி்னத்்்ச் சாதிப்பது எப்படி? என்று இக்்கடடு்ரயில 
மி்கச் சுருக்்கமா்க வநாக்குவவாம்.
குறிப்பிடட இ்க்்்க முன் ்வதது நாபமலவ்ாரும் 
வாழ்க்்்க்ய ந்கரததிக் ப்காண்டிருக்கின்வ்றாம். (சி்ர 
குறிக்வ்காவள இல்ாமல வாழ்கின்்றனர. அவர்கள் 
விதிவி்க்கு்கள்) நம்மால முன்்வக்்கப்படடுள்ள இ்க்்்க 
அ்டவ்ற்கு முயற்சியும் பசயகின்வ்றாம். இம் முயற்சியின் 
வபாது நாம் ப்வவ்ள்களிவ்ா அல்து சி்வவ்ள்களிவ்ா 
சாண் ஏ்ற முைம் சறுக்கிய நி்்யா்கத வ்ாலவி்யச் 
சநதிக்்க வவண்டிய நி்் ஏற்படுகின்்றது. பவற்றியின் 
வபாது ப்ாடரநதும் உற்சா்கமா்கத ப்ாழிற்படுவ்ற்குரிய 
மனவலு்வப் பபறும் நாம். வ்ாலவியின் வபாது உற்சா்கம் 
இைநது உளவலுக் கு்்றநது ஆடடங்்காண வசாரநது 
வபாகின்வ்றாம். இ்க்குக் வ்கள்விக் குறியாகின்்றது. ஏன்? 
மனி்ர்களின் ஆளு்மக் கூறில Optimistic (வநரானபார்வ)  
Pessimistic  (எதிரானபார்வ) என்்ற இரு அம்சங்்க்ள 
உளவிய்ாளர்கள் குறிப்பிடுகின்்றனர. Optimistic என்னும் 
வபாது ஒரு பசயலில அல்து எடுததுக்ப்காண்ட இ்க்கில 
நான் பவற்றி பபறுவவன் எனத திடமா்க நம்பிச் பசயற்படுவது. 
அ்ாவது வவப்பம் புவிலும் வ்ன் துளி இருக்கின்்றது என்்ற 
பார்வ. இத்்்கயவர்கள் வ்ாலவியால துவள்வதில்், 
அ்் ஒரு பபாருடடா்கக் ்கருதுவதில்். யாவற்்்றயும் 
்மக்குச் சா்்கமா்கப் பாரதது அதீ் நம்பிக்்்கவயாடு 
பசயற்படுவார்கள். Pessimistic ஐப் பபாறுத்மடடில இவர்கள் 
எ்்யுவம எதிரா்கவவ பாரப்பார்கள். ஒரு பசயலில 
திடமான நம்பிக்்்க இவர்களுக்கு இருக்்காது. ஒரு பசயலில 
இ்றங்கினால மிகுந் ப்டடததுடன் நடக்கும் இவர்கள் 
அதில ஒரு ்்ட்யச் சநதிக்்க வநரின் பா்ாளததிவ் 
வீழ்நது விடுவார்கள். மீண்டும் அச்பசயலில இவர்கள் 
ஈடுபடுவப்ன்பது முயலப்காம்பு்ான். 
இவவிரண்டு நி்்்களும் இரண்டு மு்ன்கள் அந்்்்கள் 
எனில நம்மில ப்வபர இரண்டும் ்க்ந் இ்டநி்்யில 
நிற்கின்வ்றாம். அ்னால ்ான் பவற்றியின் வபாது 
நம்பிக்்்க்யயும், வ்ாலவியின் வபாது நம்பிக்்்கயீனத்்யும் 
அனுபவிக்கின்வ்றாம். எனினும் வமற்குறிப்பிடட இருவ்்கத 
்ன்்மயின் உச்சநி்்்க்ள பவற்றியின்வபாவ்ா, 
வ்ாலவியின் வபாவ்ா நாம் அ்டவதில்். அ்னால ்ான் 
எமக்குள் இருக்கும் உளசக்தியினாலும், சி்வவ்ள்களில 
மற்்றவர்களின் வழி்காடட்ாலும் நாம் வ்ாலவியின் வபாது 

நா. நேராஜ்
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மீள எழுநது எமது இ்க்்்கவயா, பசய்்வயா ப்ாடர 
முடிகின்்றது. Pessimistic என்்ற ்ன்்ம சற்றுக் கூட 
உள்ளவர்கள் ்மக்கு ஏற்படட ்்ட்ய, இன்பனாருவவராடு 
பகிரநது மீள எழுவ்ற்கு முயலுவது நல்து. அப்படியில்் 
எனில அவர்கள் அ்்னத ்மக்குள் ்வததுக் கு்மநது 
்மது சிந்்ன்க்ள எதிரான்ாக்கி ((Nagative)  எதிரான 
உணரவு்களுக்கு அடி்மப்படடு பின்ன்ட்வச் சநதிக்கின்்ற 
நி்் ஏற்படுகின்்றது. இநநி்் ஒருவ்ர மனச்வசாரவு 
நி்்க்குள்ளும் ்ள்ளவாயப்புண்டு.
எனவவ எமக்கு ஏற்படுகின்்ற வ்ாலவி்களில, பிரச்சி்ன்களில 
இருநது எம்்ம மீளக் ்கடடி எழுப்ப நாம் முய்வவண்டும். 
நாம் ஒன்்்ற எப்படிப் பாரக்கின்வ்றாம் என்பது ்ான் எமது 
உற்சா்கத்் ஊக்்கத்் வ்ரயறுக்கின்்றது. வ்ாலவி 

என்ப்் ஒருவர ்னது பவற்றியின் படிக்்கல்ா்கவும் ்னது 
சமாதியின் ஒரு ்கல்ா்கவும் பாரக்்க்ாம். படிக்்கல்ாயப் 
பாரப்பவர ப்ாடரநது ப்ாழிற்படுவார. சமாதிக்்கல்ாயப் 
பாரப்பவர வசாரவ்டவார. எமது உளசக்திக்கு, ்ாங்கு 
தி்றனுக்கு உடபடட பிரச்சி்ன்ய, வ்ாலவி்ய ்னிதது எம் 
அ்கததில ்வதவ் ்்கயாள்ாம். அ்் எதிரப்காள்ள்ாம். 
்ாங்கு தி்றனுக்கு அப்பாற்படட்் பவட்கப்படாமல 
நம்பிக்்்கக்கு உரியவவராடு பகிரநது அ்்னத தீரக்்க, 
்்கயாள முயற்சிக்்கவவண்டும். 
்ண்ணீர எமக்கு இடுப்பளவு இருக்கும் வபாது நாம் மடடும் 
நின்று நீந்ப் பை்க்ாம். ்்்க்குவமல என்்றால நிச்சயமா்க 
இன்பனாருவரின் அல்து இன்பனாரு பபாருளின் உ்வி 
வ்்வயல்வா?
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