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❖ இலண்டனில் வசிக்கின்ற அல்லது தவகல சசய்கின்ற தமிழ்ப் சபண்ககள ஒருங்கிகைத்துப்
பயைிப்பது.

❖ ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆதரவாக இருந்து அவர்ககளச் சமூக ஒருங்கிகைப்பு சம்பந்தமான
விடயங்களில் ஈடுபடுத்துவது

❖ அகமப்பாக இருந்து உதவி ததகவப்படும் சபண்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பது.

Break The Bias

மாதவி சிவலீலன்
தகலவி, இலண்டன் தமிழ் சபண்கள் அகமப்பு

வொழிய இலண்டன் த ிழ்ப்பெண்கள் அம ப்பு
வொழிய வொழிய பெண்களின் இருப்பு
வொழிய சகியய மவயகம் யெொற்ற
வொழிய வொழிய வொழ்க ெல்லொண்டு

சரணங்கள்

ஓங்கின மககள் உயர்ந்தன மககள்
ஒப்ெில்லொத் யதடலில் ஒளிர்ந்தன மககள்
தொங்கிடும் துமணயொய் துணிவுறு  ன ொய்
தன்நிகர் அழமகத் தந்திடும் வொரீர்!

-வொழிய இலண்டன்

ஈடில்லொப் ெயணம் ஏற்றுய  வந்யதொம்
இலண்டன் த ிழ்ப்பெண்கள் இனிபதனக் 
பகொண்யடொம்
கொதமலக் களிப்ெிமன கண்களில் 
மவத்யதொம்
பகௌரவ வொழ்வினொல்  கிழ்விமனப் 
பெற்யறொம்

-வொழிய இலண்டன்

அகிலத்மத ஆள அமனவரும் இமணக!
ஆளும   களிர் அன்புடன் வருக!
சகலதும் கற்யெொம் சரித்திர  ொயவொம்
தரணியில் என்றும் நி ிர்ந்துய  நிற்யெொம்!

 ன்றக் கீதம்
தமடகமளத் தகர்த்யத

இமணந்து ெயணிப்யெொம்

குறிக்தகாள்கள்

உலசகங்கும் வாழ்கின்ற
சபண்கள் , இன்று தங்கள்
வாழ்கவத் தக்க
கவத்திருப்பதற்காகப் பல
தகடகள் தாண்டிப்
பயைிக்கின்றார்கள். 
இந்நிகலகம முகனப்புப்
சபறவும், தற்தபாது
இருக்கின்ற ஒடுக்குதல்ககள
ஓரங்கட்டவும் நடவடிக்கககள்
அவசியமாகின்றன.

முன்தனாக்கிச் சசல்லும் எம்
சிந்தகனகளில் பாலின
சமத்துவம் முக்கிய இடம்
பிடித்தாக தவண்டும். 
பாடசாகலகளில், 
பல்ககலக்கழகங்களில், 
தவகலத்தலங்களில், 
சபாதுவிடங்களில்
இந்நிகலகம தபணுதல்
முக்கியமாகின்றது. இது
வலியுறுத்தப்பட்டு
நகடமுகறயில் சகாண்டு
வரப்படுமானால் சபண்கள்
தங்களது சமூக
அங்கீகாரத்கத
மனமகிழ்வுடன்
அனுபவிப்பதுடன் இன்னும்
தம் திறகமககள
எவ்விடத்திலும்
சகாடுப்பதற்குத் தயாராவார். 

மற்றவர்கள் உைர்வுககள
மதிக்கவும் குழுவாக
இகைந்து
தவகலத்திட்டங்களில்
ஈடுபடவும் பயனற்றவற்கறத்
தவிர்க்கவும்
பழகுதவாமானால் எமக்கான
உன்னதங்கள் தநாக்கி
அகனத்துப் சபண்களும்
முன்தனற முடியும்.

ஒவ்சவாரு சபண்ணும்
தன்னுகடய
தனித்துவத்கத, 
ஆளுகமகய
அகடயாளப்படுத்துகின்ற
அதததவகள சமூகத்தில்
அவளுக்கான
உரிகமகள், மதிப்புகள்
கவனத்தில்
சகாள்ளப்படுவகத
அவதானித்தல்
தவண்டும். 
உள்ளத்தாலும்
உடலாலும் அவள்
துன்புறுத்தப்படுவதும்
நீங்குமானால்
நல்லசதாரு உலகக
உருவாக்க வழி
சகமக்கலாம். 

நாடுகளின் தட்ப
சவப்பங்களுக்கும்,
பண்பாடு
கலாசாரங்களுக்கும்
அரசியல்
அனர்த்தங்களுக்குதமற்ப
சபண்களின் வாழ்வு
மாறிக்கிடக்கின்றது. 
அவற்றுக்கு அப்பால்
அவளது சவளி, ஒளி
சபற உகழத்திடுதவாம்.

 களிர்தின
வொழ்த்துக்கள்



குதியுயர் கொலணிகமள அணிந்த பெண்பணொருத்தி

குதி உயர்ந்த காலைிககள
அைிந்த சபண்சைாருத்தி
பின்மாகலப் சபாழுசதான்றில்,
காலைிககளக் கழற்றித்
தன்வடீ்டு வாசலில் பதிகிறாள்.
ஆகட மாற்றிய பின்,
காகலயில் கழற்றி விட்டிருந்த
அதிதவகச் சக்கரங்ககள
அைிந்து சகாள்கிறாள்.
அவசர இரவுைவு
இடியப்பச் சிக்கல்
மரபுைவிலிருந்து மாற முடியாத
வதயாதிபப் சபற்தறாரின் ததகவ.
பள்ளியில் இருந்தும்
அலுவலகத்திலிருந்தும் வருபவர்ககள
‘’ககளச்சுப் தபாச்சுதுகள்’’
முதிய குரல்கள் வரதவற்கின்றன.
அவர்கள் ஓய்வுறுகிறார்கள்.
அவதளா
ஐந்தாவது தடகவயாக
சூடாக்கிய ததநீகர
நடந்தபடிதய குடிக்கிறாள்.
சதாடர் கடகமகளும் கூடதவ
அவளுடன் நடக்கின்றன.
பள்ளிக்கடிதங்கள், வடீ்டுப்பாட உதவி
உகட கழுவுதல், மினுக்குதல், மடித்தல்
இரவு உைவு, சகமயலகறச் சுத்தம் என
ஒரு தவகல முடிய
மறு தவகல முகளக்கும்
ஒரு விதனாத விகளயாட்டு
ஆடித்தான் ஆக தவண்டும்.
அந்தி மாகலயாகி,
மாகல இரவாகி,
இரவு நடுநிசிகயத் தழுவத் துடிக்ககயில்,
அருகில் படுப்பவன்
அருந்தப் பானமாகிறாள்.
ககளத்துக் கவியும்
விழியிகமகள் மீது
உருகும் சமழுகுவர்த்தியாய் உதிர்கின்றன,
நாகளய நாளின் கடகமகள்.

அகவ ஒன்றின் மீசதான்று விழுந்து
கட்டிடமாகிக் கனக்கின்றன.
மாகல அைியப்பட்ட
பலியாடுகளாக அவளது நாட்கள்.
ஒன்று சவட்டப்பட
மற்கறயது முன் நகர்கிறது
இருள் சூழ் உலகு.
மறுநாள் மலர
கட்டிலடியில் காத்திருக்கும்
சக்கரங்ககளக் சகாளுவி
காகலக்சகனப் பட்டியலிடப்பட்ட
கடகமககள முடிக்கிறாள்.
அவசர முகஒப்பகன.
‘’சகான்சீலருக்கு’’ ஒரு முத்தம்.
வாய்த்தர்க்கம்
தவிர்க்கதவ முடியாத சபாழுதுகளில்,
தவகமாய் பதியும்
ககவிரல் அகடயாளங்ககள
சகட்டித்தனமாய் மகறத்து விடும்
வித்கத அறிந்த ததாழி.
இதழ்க்ககடயில் வழியும் கழிவிரக்கத்கத
உதட்டுப் பூச்சில் மகறக்கிறாள்.
தவகலக்குக் கிளம்பி விட்டாள்.
முன்வாசலில் சரிந்து கிடக்கின்றன.
அவளது குதியுயர் கலைிகள்
எததச்கசயாக, 
அவன் கழற்றி வசீிய சப்பாத்துக்கள்
அவற்கறச் சரித்திருக்க தவண்டும்.
சமல்ல நிமிர்த்தி தமலுயர்கிறாள்.
வடீ்டின் சவளிப்புறமாகி,
அகறந்து சாத்துகிறாள் கதகவ
ஏததா நிம்மதி
சமௌனமாக நடக்கிறாள்
உள்தள சுழல்காற்று இகரயும்
ஒரு சபரும் பிரளயம்
சூழ் சகாண்டிருப்பினும் கூட….

குணொளினி தயொநந்தன்
(சொரங்கொ)



• ந் ஒளி யதடி……

நிலகவ சதாகலத்துவிட்ட வானம். 
நட்சத்திரங்களுக்கு இன்று 
விடுமுகற. இருள் படிந்த நட்டநடு 
நிசியில் ,தூறும் பனிமகழயில், நடு 
நடுங்கும் குளிரில், நகடபாகத 
நடுதவ, நான் தனியாக நடக்கிதறன். 
நம்பதவ முடியவில்கல
நான் நான்....... நான் மட்டும் 
தனியாக நடக்கிதறன்.

என்கன கடந்து தபாகும் முகம் 
சதரியாத மனிதர்கள் நிகனவுகள் 
பின்தனாக்கி தபாகின்றன எனது
கடந்த கால வாழ்வு

என் ததசத்தில் இருட்டி விட்டாதல 
ஒரு பயம். சவளிதய விடாத 
சபற்தறார்கள். இருட்டு பயம் 
ஒருபுறம்,என்றால் சபண்பிள்கள 
சவளிதய இருட்டில் 
சசல்லாதத என்ற அறிவுறுத்தல் 
மறுபுறம். இருட்டில் சதரு 
நாய்களுக்குப் பயப்படும் நான் 
நான்.........நான் இன்று தனியாக
நடக்கிதறன்.

சமாழி சதரியாத ததசத்தில் யார் எவதரா 
சாப்பிட்ட எச்சில் தகாப்கபகய கழுவி 
சுத்தம் பண்ைி விட்டு நடுநிசியில் 
தனியாக நடக்கிதறன் நான் நான்
சவளிநாட்டில் வாழ்வு தவணும் என்ற 
வரீாப்புடன் உள்ளூரில்

என்கன விரும்பிக் தகட்ட இரண்டு ஏக்கர் 
வயல் சசாந்தக்காரர் கவரத்கத 
விட்டுவிட்டு சவளிநாட்டு மாப்பிள்களக்கு 
விருந்தாய் தபாய்விட்தடன். விவசாயமும் 
இழிசவனவும் சவளிநாடு தரசமனவும்...
தங்ககக்கும் சசால்லிவிட்தடன்
சசார்க்கமானது நம்ததசத்து வாழ்வுதான் 
என்று.....

வந்ததும் வயிற்றில் பிள்கள . சமாழி 
சதரியாத ததசத்தில் முடங்கி விட்தடன் 
வடீ்டினுள். நாட்களும் பறந்தன. 
பிள்களயும் ககதக்கத் சதாடங்கி
விட்டாள். இனியும் விவரம் சதரியாமல் 
வடீ்டினுள் அகடபடாமல் அவளுடன் 
தசர்ந்து நானும் இந்நாட்டு சமாழிகய 
படிப்பதற்கு வதீிக்கு இறங்கி விட்தடன்.

பெண் இன்றிஅணுவும் அமசயொது!

மானுடம் என்பது அபூர்வமானசதாரு 
பகடப்பாகதவ இப் பிரபஞ்சத்தில்
சவளிப்பட்டிருக்கிறது.

'அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் 
அரிது அதிலும் கூன் குருடு நீங்கிப் 
பிறத்தல் அரிது.'

குழந்கதகய ஈன்சறடுத்து இவ்
உலகுக்கு அளித்திடும் மகத்தான 
சசயலுக்கு சபண்ைின் கருவகறதய 
பாக்கியம் சபற்றிருக்கிறது.

அதிசயமான விடயம் இது. இதகன
விட சபண்ைின் உயர்நிகலகய பகற 
சாற்றுவதற்கு தவறு உதாரைங்கள் 
இருக்கதவ முடியாது.

பரிைாம வளர்ச்சியின் ஒவ்சவாரு 
காலகட்டத்திலும் உறுதுகையாக 
இருப்பவள் சபண் என்றால் அது
மிககயாகாது.

குழந்கத முதல் சபரிதயார் வகர ஒரு 
சபண் சபாழியும் அன்புக்கு ஈடு 
இகையாக எகதயும் 
ஒப்பிடமுடியாது.

அவள் சபற்சறடுக்கும் குழந்கதக்கு தன் 
உதிரத்கத பாலாக கனிவுடன் ஊட்டும் 
கற்பகதருவாகிறாள்.

அன்பின் பாசத்தின் உயர் வடிவிகன 
அங்கு சதாட்டு நிற்கிறாள்

தன் குழந்கத வளர்ந்து வரும் 
சபாழுது தநரம் தவறாது உைவூட்டி 
மகிழ்வாள் அன்கன.
ஊண், உறக்கம், சுயததகவகள் 
அகனத்கதயும் துறந்து தன் 
குடும்பத்திற்காக உகழத்து உயர்ந்து 
நிற்பவள் சபண்.

நல்சலாழுக்கத்துடன் அன்கனயால் 
வளர்க்கப்படும் பிள்களகள், சமூகத்தில் 
நற்பிரகையாக பிரகாசிக்கிறார்கள்.

ஒரு குடும்பசபண்ைாக மட்டுமல்ல , 

சமூகத்திலும் அவள் பங்கு உச்சத்கத 
சதாட்டு நிற்கிறது எனலாம்.

மற்றவர்களுக்கு சமமாக கல்வி கற்று, 

உயர்பதவிகள் வகித்து, சதாழில்சார் 
நிறுவனங்ககள நிர்வகித்து ,பல்தவறு 
துகறகளிலும் உச்சத்கத சதாட்டவர்கள் 
சபண்கள். விண்சவளிக்தக சசன்று 
சாதகன பகடத்து சபருகம தந்தவளும் 
அவதள.

மாதர்களால் சசய்ய முடியாத காரியங்கள் 
எதுவுமில்கல.
சபண்ைின் மகத்துவத்கத தனது 
பகடப்புகளின் ஊடாக உலகறியச் 
சசய்தவர் மகாகவி பாரதியார்.

பல மகான்கள், கவிைர்கள், பகடப்பாளிகள் 
சபண்கை ஒரு பிரபஞ்ச சக்தியாய் 
தபாற்றிப் புகழ்ந்துள்ளனர்.

'அன்பின் வடிவம் சபண். பாசத்தின்
பிறப்பிடம் சபண். சபாறுகமயின் சிகரம் 
சபண். விருந்ததாம்பலின் சக்தி சபண்'.

இயல்பாகப் சபாருந்திய இந் நற்குைங்கள், 

மனித குலத்திற்கு கிகடத்த வரம்.

மாதர் தகமப்தபாற்றுதவாம்.
மாதர் தகம இழிவு சசய்யும்
மகடகமகயக் சகாளுத்துதவாம்.
அவர்களின் தபராளுகமகய 
வளர்ப்தபாம்...வாழ்த்துதவாம்!.

ரொதொ நவநீதநொதன்

அடிக்கடி எனது நிகனவில் வந்து தபாகும் 
அம்மா அப்பாவுக்கும் என் விதகவ 
நண்பிகளுக்காகவும் என் தன்மான உைர்வுடன் 
உகழப்பதற்கு புறப்பட்டு விட்தடன்.

பனிப்புயலில் நடக்கிதறன் எல்லாம் பழகி 
விட்டது எனக்கு. இப்தபா தான் சதரிகிறது 
நான் எனக்குள் இருந்த பயத்கத சதாகலத்து 
விட்தடன் என்று 

இந்த இருளிலும் ஒற்கற நட்சத்திரம் ஒன்று 
மட்டும் அடிவானில் கண்சிமிட்டி எனக்கு ஒரு 
நம்பிக்கக ஒளிகய தருகிறது.

லக்ஷ் ி சிவொகு ொர்



)

பெண்கள் தின வரலொறு

பகளரி சிறனீொதன்

மங்ககயராய் பிறந்திட மாதவம் சசய்திட
தவண்டும் என்பகத சமய்யாக்கிக்
சகாண்டிருக்கும் சபண்கள்
அகனவருக்கும் என் சபண்கள்
தினவாழ்த்துகள்.

சமூகம், அரசியல், சபாருளியல், 
விஞ்ைானம், ககல தபான்ற துகறகளில்
சபண்கள் அகடந்துள்ள முன்தனற்றத்கதக்
சகாண்டாடுவதற்கான நாளாக இந்த நாள்
உருவு எடுத்துள்ளது. ஆனால் பாலின
பாகுபாட்கட எதிர்த்து உகழக்கும்
சபண்கள் நடத்திய தபாராட்டங்கள், 
தவகல நிறுத்தங்கள் தான் இந்த நாளின்
வரலாற்றின் ஆரம்பம். இன்று உலகம்
முழுவதும் சகாண்டாடப்படும் சர்வததசப்
சபண்கள் தினம் ஒரு தபாராட்டத்தில்
தான் சதாடங்கியசதான்றாகும்.
தவகல தநரத்கதக் குகறக்கவும்
கூலிகய உயர்த்தவும் வலியுறுத்தி, 
வாக்களிக்கும் உரிகம தகாரி 15000
உகழக்கும் சபண்கள் அசமரிக்காவின்
நியுதயார்க் நகரில் 1908ம் ஆண்டு மார்ச்
8ம் தததி ஒரு தபரைிகய நடத்தினர். 
இந்த நாகள 1909ல் அசமரிக்க
தசாஷலிஸ்ட் கட்சி ததசிய சபண்கள்
தினமாக அறிவித்தது.

கிளரா செட்கின், இந்த நாகள சர்வததச
தினமாக அனுசரிக்க தவண்டும் என்ற
தயாசகனகய தகாபன்தேகனில் 1910ல்.

நடந்த உகழக்கும் சபண்களின்
சர்வததச மாநாட்டில் முன்
கவத்தார். அந்த மாநாட்டில் 17
நாடுககளச் தசர்ந்த 100 சபண்கள்
கலந்து சகாண்டனர். கிளரா ஒரு
சர்வததச சபண்கள் தினம் தவண்டும்
என்ற தயாசகனகய முன்
சமாழிந்ததபாது எந்த நாளில்
சகாண்டாட தவண்டும் என்று தததி
குறிப்பிடவில்கல

இகத அடுத்து 1911ம் ஆண்டு முதல்
ஆஸ்திரியா, சடன்மார்க், செர்மனி, 
ஸ்விட்சர்லாந்து ஆகிய நாடுகளில்
சபண்கள் தினம் சகாண்டாடப்பட்டது. 
எனதவ அந்த வககயில் 2022ம்
ஆண்டு 111வது சபண்கள்
தினமாகும்.

அக்தடாபரில் நடந்த புகழ் சபற்ற ரஷ்ய
புரட்சிக்கும், அதன் விகளவாக
உலசகங்கும்தசாஷலிஸ்ட் அரசுகள்
ததான்றுவதற்கும் முன்தனாட்டமாக
அகமந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த மாற்றம் தான், 1917
சர்வததசப் சபண்கள் தினம் ரஷ்யா
உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் ததசிய
விடுமுகற நாளாக உள்ளது. இந்த
நாடுகளில் இத்தினத்தில் மூன்று நான்கு
நாட்களுக்குப் பூக்கள் விற்பகன
இருமடங்காகிறது. சீனாவில் அரசு
கவுன்சில் அளித்த அறிவுகரப்படி பல
இடங்களில் மார்ச் 8 அன்று சபண்
ஊழியர்களுக்கு அகர நாள் விடுமுகற
அளிக்கப்படுகிறது. இத்தாலியில்
இத்தினத்தில் மிதமாச பூக்ககள வழங்கும்
வழக்கம் உள்ளது. அசமரிக்காவில் மார்ச்
மாதம் சபண்கள் வரலாற்று மாதமாகக்
சகாண்டாடப்படுகிறது. ஒவ்சவாரு
ஆண்டும் அசமரிக்க அதிபர்
சபண்களுக்கான ஒரு பிரகடனத்கத
சவளியிடுகிறார். கடந்த ஆண்டு 2021ல்
“சவொமலத் யதர்வு பசய்யுங்கள்” 
என்பதகனக் கருப்சபாருளாகக்
சகாள்ளப்பட்டது.

எனினும் இந்த 21ம் நூற்றாண்டிலும் கூட
சபண்ைடிகமத்தனம் வடீு, அலுவலகம்
என்பவற்றில் சதாடர்கிறசதன்பது
வருத்தத்திற்குரியதாகும்.

பெண்யண நீ
உனக்பகன்று
வொழ்வது எப்யெொது?
உண்ம யொன  ொற்றம் வரும்
அப்யெொது. 

முதல் உலகப்தபார் நடந்து
சகாண்டிருந்ததபாது 1917ம் ஆண்டு
ரஷ்யாவில் தபார் தவண்டாம், 
“அகமதியும் சராட்டியும்” தான்
ததகவ என்று வலியுறுத்தி மார்ச்
8ம் திகதி சபண்கள் தபாராட்டத்கதத்
சதாடங்கினர். நான்கு நாட்கள் நடந்த
இந்தப் தபாராட்டம், சர்வததச மகளிர்
தினம் என்ற கருத்துக்கு உறுதியான
ஒரு வடிவத்கதக் சகாடுத்தது. 
நான்கு நாட்கள் நீடித்த இந்தப்
தபாராட்டம் ககடசியில் ரஷ்ய
முடிமன்னரான ஜொர்
அரியகைகய
விட்டிறங்குவதற்கான அழுத்தத்கத
தந்தது. முடியாட்சியும் முடிவுக்கு
வந்தது. முடியாட்சிக்குப் பதிலாக
நியமிக்கப்பட்ட தற்காலிக
அரசாங்கம் சபண்களுக்கு
வாக்குரிகமயும் அளித்தது.

13.03.2017 அன்று Rising Sun உைவகத்தில் ேதரா சந்தி
அகமப்பினர், மகளிர் தினம் பற்றிய உகரயாடல்
நிகழ்கவ நடத்தியிருந்தனர். அக்கூட்டத்தில் கலந்து
சகாண்ட மாதவி, நவதொதி, நிலா ஆகிதயார்
மீனாகளயும் இகைத்து அடுத்த வருடம் மகளிர் தினம்
ஒன்கறச் சிறப்பாகச் சசய்ய தவண்டுசமனத் தீர்மானித்து
ஆரம்பிக்கப்பட்டதத இலைடன் தமிழ் சபண்கள் அகமப்பு. 
இதனது உத்திதயாகபூர்வமான முதலாவது கூட்டம் London 
Tamil Centre, 253 East Lane, Wembly யில் 03.06.2017 அன்று
நகடசபற்றது. அப்தபாது எடுக்கப்பட்ட புககப்படதம
இதுவாகும்.



 னக்கிடக்மக
கங்கொயதவி கு ரலிங்கம்

அனலிமட ப ழுகல்ல
ஓவியம்: துகிதா மதகஸ்வரன்



இருபதாம் நூற்றாண்டின் பின்னர் அரச 
அடக்குமுகற மற்றும் தபார் 
காரைமாகத் தமிழர்கள் 
தாயகத்திலிருந்து புலம்சபயரத்
சதாடங்கி நாற்பது ஆண்டுகள் 
ஆகப்தபாகின்றன. இந்தியாவில் 
ஆரம்பித்து ஐதராப்பா, அசமரிக்கா, 
கனடா மட்டுமல்ல உலகின் 
பல்தவறுநாடுகளிலும் காலூன்றி 
வாழ்ந்துசகாண்டிருக்கிறான் தமிழன்.

எண்பதுகளின் பின்னர் 
இளவயதினாராக பதின்ம வயதுகளில் 
சபற்தறாருடதனா அன்றித் 
தனியாகதவா இடம்சபயர்ந்த 
தமிழர்கள், கல்வி அறிவில் 
தமதலாங்கிப் பைபலத்துடன் 
வாழ்ந்தாலும் கூட, திருமைம் என்று 
வரும்தபாது தங்கள் பண்பாட்டு
விழுமியங்களுடன் 
பின்னிப்பிகையப்பட்டு அதிலிருந்து 
மீள மனம் இருந்தாலும் தம் 
உறவுகளுக்தகா சமூகத்துக்தகா அஞ்சி 
சதாடர்ந்தும் அகதப் தபைியபடிதய 
வாழ்ந்துசகாண்டிருக்கின்றனர்.. 

ஒருசிலர் வதிவிட உரிகமகளுக்காக 
அவற்கறக் கண்டும் 
காைாததுதபாலதவா அல்லது தவறு 
வழியின்றிதயா அவற்கறக் கடந்து 
சசன்று எவ்வித அகடயாளங்களும் 
இன்றி வாழ்ந்துசகாண்டும் 
இருக்கிறார்கள். அவர்கள் 
குழந்கதகளும் இலகுவாக புலம்சபயர் 
நாட்டுக் கலாசாரத்துக்குள் தம்கம 
அமிழ்த்தியபடி மகிழ்வாக 
வாழ்ந்துசகாண்டிருக்கின்றனர். 

தம் பண்பாட்டு அகடயாளங்ககள
இழக்காது வாழதவண்டும் என்று
எண்ணும் தரப்பினரிலும் பலவிதமான 
இளகல் தன்கம சகாண்டவர்கள் 
இருக்கதவ சசய்கிறார்கள். சாதி, மதம் 
என்பவற்கறப் சபரிதாக எண்ைாது 
கல்விக்கு முன்னுரிகம சகாடுத்து தம் 
பிள்களகளில் வாழ்கவத் 
தீர்மானிப்பவர்களும் காதல் மைம் 
புரிபவர்களுமாக ஒரு பகுதியினர் 
வாழ்ந்துசகாண்டு இருக்க, 
ததகவயற்றவற்கறத் தூக்கிப் 
பிடித்தபடி தம் பிள்களககளத் 
தம்முடதன முதிர் கன்னியாகவும் 
முதிர் காகளயாகவும் கவத்திருப்தபார் 
பலர். 

பல சபற்தறார் இன்னும் சாதகம்
பார்ப்பதிலும் மூன்றாவது ஒரு நபரின்
கூற்கற நம்பிப் பிள்களகளின்
வாழ்கவத் தீர்மானிப்பவர்களாகவும் 

இருக்கின்றனர். அறிவியலில் இத்தகன 
பாரிய வளர்ச்சி ஏற்பட்ட பின்னரும். 
கூடக் குறிப்புப் பார்ப்பதற்கு என்தற 
பலர் நிகறயப் பைத்கத விரயம் 
சசய்துசகாண்டிருக்கின்றனர்.

“தமிழர் திருமை தசகவகள்” 
என்பவற்றுக்கு அதிக பைங்ககளச் 
சசலுத்தி விளம்பரப்படுத்துவதும் 
அதனூடாக மைமககனதயா 
மைமககளதயா சதரிவுசசய்து 
பிள்களகளுக்குத் திருமைம் 
சசய்துகவப்பதும் நடந்தாலும் கூட 
அங்கும் மைமுறிவுகளும் 
நடந்ததறுகின்றன. காதல் மைம் 
சசய்துசகாண்டவர்களிகடதய கூட 
ஆைாதிக்க சிந்தகனயின்பால் ஏற்படும் 
முரண்பாடுகளாதலதய பிளவுகளும் 
ஏற்பட்டுப்தபாகின்றன. 

புலம்சபயர் சபற்தறாரின் பிள்களகளில் 
முப்பதிலிருந்து முப்பத்கதந்கதக் 
கடந்தும் திருமைமாகாது 
வாழ்ந்துசகாண்டிருப்பவர்கள் பலர். 
இதில் பலருக்குத் தகடயாக இருப்பது 
தாய்மாதர. தன் மகனுக்குப் சபண் 
பார்க்கும்தபாது சபண்ைின் படத்கதப் 
பார்த்து, மகனுக்குப் படத்கததய
காட்டாது சபண்கையும் ஒரு
தடகவகூட தநரில் பார்க்காமதலதய 
“தன் மகனுக்கு ஏற்ற சபண் இல்கல” 
என்று முடிசவடுத்து “மகனுக்குப் 
பிடிக்கவில்கல” என்று கூறித்
தட்டிக்கழிக்கும் பாரிய தவகற
இன்றுவகர அவர்கள் 
சசய்துசகாண்டிருக்கின்றனர். 

திருமைப் தபச்சு ஆரம்பிக்கும்தபாதத 
“உங்கள் மகள் அைியும் ஆகடயின் 
அளவு என்ன” என்றபடிதய பல 
திருமைப் தபச்சுக்கள் ஆரம்பிக்கின்றன.  
ஒரு சபண் அழகாக இருந்தால் மட்டும் 
தபாதுமானது என்பதும் அவர் சிறிது 
உடல்பருமான உள்ளவர் என்பதற்காக 
நிராகரிப்பதும் எத்தகன தவறான
அணுகுமுகற என்பகத அவர்கள்
உைர்வதில்கல. சகாடியிகடயாளாக 
இருக்கும் சபண் திருமைத்தின் பின்னர் 
குழந்கத சபற்று உடல்பருமன் 
சகாண்டவராக மாறினால் மருமககள 
தவண்டாம் என்றா சசால்வரீ்கள்
அல்லது விவாகரத்துச் சசய்வரீ்களா?? 
எனறு தகட்கிதறன். அழகாக இருக்கும் 
சபண் குடும்பம் நடத்தத் 
சதரியாதவராக ஆைின் சபற்தறாகர 
மதிக்காதவராக, சகமக்கதவ 
சதரியாதவராகதவா வந்தால் தங்கள் 
நிகல என்ன என்பகத சிறிதும் 
அவர்கள் எண்ைிப் பார்ப்பதில்கல. 

பதிதனழாம், பதிசனட்டாம் 
நூற்றாண்டுகளில் உடல் பருமன்
சகாண்டவர்களாகதவ அதிக சபண்கள் 
இருந்தார்கள் என்றும், அவர்ககளதய 
பலரும் விரும்பி மைந்தனர் என்றும், 
பிள்களப்தபற்றின்தபாது உடவாகு அதிகம் 
உள்ளவர்கதள இலகுவாகப்  
பிள்களககளப் சபற்சறடுக்க முடியும் 
என்றும் அப்படித் திடகாத்திரமானவர்கதள 
பல தவகலககள இலகுவாகச் 
சசய்யக்கூடியவர்கள் என்னும் நம்பிக்கக 
ஆண்களுக்கு இருந்ததாகவும் 
நம்பப்பட்டது. ஆரம்பகாலத் 
திகரப்படங்ககள எடுத்துக்சகாண்டாலும் 
கூட பல கதாநாயகிகள் 
சகாழுசகாழுசவன்தற இருந்தனர். 
இருபதாம், இருப்பத்ததாராம் 
நூற்றாண்டிதலதய சமல்லிய உடல்வாகு 
சகாண்டவர்கதள அழகானவர்கள் 
என்னும் பிம்பம்       
திகரப்படங்களிலும் விளம்பரங்களிலும் 
காட்டப்பட்டது. அவற்றில் காட்டப்படும் 
சபண்ககளப் தபான்தற தமக்கும் 
மகனவிதயா மருமகதளா வரதவண்டும் 
என்றும் ஆகச பலருக்கும் ஏற்பட்டுப் 
தபானது. யதார்த்த வாழ்வுக்கு அகவ 
ஏற்றகவ அல்ல என்று புரிந்துசகாள்ள 
முடியாதவாறு பல்லூடகங்களும்
சதாழில் நுட்ப வளர்ச்சிகளும் 
பலவககயான விளம்பரங்ககளக் 
காட்சிப்படுத்திக்சகாண்தட மக்கள் 
மனங்ககள அவர்ககள அறியாமதல 
மழுங்கடித்துக்சகாண்டிருக்கின்றன. 

பல குடும்பங்களில் இன்றும் தமது ஆண் 
பிள்களககள, ஊரில் சபண் 
பிள்களககள சபாத்திப் சபாத்தி 
வளர்ப்பதுதபால் வளர்த்து அவர்ககளத் 
தன்னம்பிக்கக அற்றவர்களாகவும்
சபாறுப்பற்றவர்களாகவும் ஆக்கியும் 
கவத்துவிடுகின்றனர். தமக்சகன்சறாரு 
சுயசிந்தகன அற்றவர்களாக அந்த 
ஆண்கள் வளர்க்கின்றதபாது தனக்கு 
வரப்தபாகும் சபண்கைக் கூடத் தான் 
சதரிவு சசய்யதவண்டும் என்னும் 
விடயதம சதரியாதவர்களாக அல்லது
தாயின் மனம் துன்பப்படக் கூடாது 
என்னும் தநாக்கதம முதன்கமயாகக் 
சகாண்டவர்களாவும் அவர்கள் இருப்பது 
தாயின் வளர்ப்பினாதலதான். 
இப்படியானவர்களுடனான 
திருமைப்தபச்சுகளில் ஏற்பட்ட 
சவறுப்பினால் “மம்மீஸ் தடால்” என்ற 
பட்டப் சபயகரக் கூட அப்படியான ஆண் 
பிள்களகளுக்கு கவத்துள்ளனர் என்றால் 
பார்த்துக்சகாள்ளுங்கள். 

புலம்பெயர்ந்யதொர் ெிள்மளகளின் திரு ணங்களும் 
பெற்யறொரும்

நியவதொ உதயரொஜன்



ஏற்படுத்தும் என எண்ைிப் 
பார்ப்பதில்கல. தாயின் வளர்ப்பினால் 
ஆைாதிக்கச் சிந்தகனதய  
அப்பிள்களகள் மனதில் ஏற்படும் 
என்பகத எந்தத் தாயும் 
உைர்வதில்கல.

இன்சனாருபக்கம் சபண் எத்தகன
படித்த திறகமகள் மிக்கவளாக 
இருந்தாலும் திருமைத்தின் பின்னர் 
மருமகள் வடீ்டிதலதய 
இருக்கதவண்டும் என எண்ணும்
சபற்தறார்களும் இன்னும் இருக்கதவ 
சசய்கின்றனர். சபண்ககள சவளிதய 
திரிய விடாது இன்னும் 
வடீ்டினுள்தளதய முடக்கி 
கவப்பதுதான் தமக்கு நல்லது
என்றும் எண்ணும் ஆண்ககளப்
சபற்ற சபண்கதள சபண்களுக்கு
எதிரிகளாவும் இருப்பது சபண்
இனத்தின் சாபக்தகடு என்றுதான் 
கூறதவண்டும். 

பல திருமைங்களில் என் மகனுக்கு 
சீதனதம வாங்கவில்கல எனப் 
சபருகமயாக மற்றவர்களுக்குக் 
கூறித் திரியும் ஆகைப்சபற்றவர்கள், 
திருமைவிழா சசய்வதற்குரிய 
சசலவுகள் அகனத்கதயும் சபண் 
வடீ்டார் தகலயில் சுமத்துவததாடு 
திருமைத்தன்று மற்றவர்கள் 
அன்பளிப்பாகக் சகாடுக்கும் 
பைத்கதயும் தாதம எவ்விதக்
கூச்சமும் இன்றி எடுத்துக்சகாண்டு 
சசல்லும் கூத்துக்களும் 
இடம்சபறுகின்றன. இகதக் தகட்டால் 
தம் சபண்ைின் வாழ்வு 
பாதிக்கப்படுதமா என்னும் ஐயத்தில் 
பலர் வாய்தபசாது இருந்தாலும் இரு 
குடும்பங்களுக்கிகடதயயான முரண் 
அங்தக ஏற்பட்டுப் தபாவகத அவர்கள் 
எண்ைிப்பார்ப்பதும் இல்கல. அதற் 
காக சவட்கப்படுவதும் கூட இல்கல.

முற்தபாக்குச் சிந்தகன சகாண்ட பல 
பிள்களகள் சபற்றவர்க்கு நாம்
சுகமயாக இருக்கக் கூடாது என்னும் 
எண்ைம் சகாண்டவர்களாக 
திருமைத்தின் பின் தனியாக வடீு 
எடுத்து சுதந்திரமாக 
வாழ்ந்துசகாண்டிருக்க, பலர் 
தசர்ந்திருக்கிதறாம் என்னும் சபயரில் 
சபற்தறார்ககளச் 
சுரண்டிக்சகாண்டிருக்கின்றனர். 
தவகலக்குச் சசல்லும் மகளின் 
குடும்பத்துக்கு சகமத்துகவப்பது, 
பிள்களககள பள்ளிக்குக் கூட்டிச் 

அதிகமான சபண்பிள்களகள் 
ஆண்களிலும் பார்க்கக் கல்வி கற்று 
நல்ல தவகலகளிலும் இருப்பதனால் 
கல்வித் தரத்தில் அவர்களுக்கு ஈடான 
மைமககனதய அவர்கள்

எதிர்பார்க்கின்றனர். அத்துடன் தாம் 
வசதியாக வாழ்வதற்கான 
பைபலத்துடன் அந்த ஆண் 
இருக்கின்றாரா என்றும் அவர்கள்
எதிர்பார்க்கின்றனர். முக்கியமாக 
புலம்சபயர்ந்த வாழ்க்ககச் சூழலுக்கு 
ஏற்றதுதபால் குடும்பச் சுகமகயயும் 
வடீ்டு தவகலககளயுதம அதாவது  
சகமயல், துகவத்தல், வடீ்டச் சுத்தம் 
சசய்தல் தபான்றவற்கறயும் தமக்கு 
சமமாக ஆண்கள் சசய்யதவண்டும்
என்பதும் அவர்கள் விருப்பாக 
இருக்கின்றது. 

ஆனால் ஆண்பிள்களககளப் சபற்ற 
சபற்தறார் தம் மகனுக்கு வரும் சபண் 
நன்கு படித்தவளாக, சசாந்த வடீு
அல்லது சபற்றவராவது சசாந்த 
வடீ்டுடன்  வசதியானவர்களாக இருக்க 
தவண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். தாம் 
எதுவும் இல்லாது புலம் சபயர்ந்து வந்து 
எத்தகன துன்பங்ககளக் கடந்து 
வந்ததாம் என்பகததயா தம்கமப் 
தபாலத்தாதன சபண்கைப் 
சபற்றவர்களும் கடும் முயற்சியில் 
பிள்களககளப் படிக்க கவத்து 
முன்தனற்றியுள்ளனர் என்பகததயா
அன்றி சபண்ைின் கல்வியறிகவதயா, 
அவர்களும் தம் பிள்களகயப் தபாலதவ 
பைமீட்டுகின்றனர் என்பகததயா
எண்ைிப் பார்ப்பதில்கல.

முக்கியமாகத் தம் குடும்ப அகமப்பின் 
அனுபவத்தினூதட தாய்தந்கதயர்
தவகலக்குச் சசன்று வந்தாலும் 
சகமயல், துகவத்தல் தபான்ற  வடீ்டு 
தவகலகளின் சுகமகய தாய் மட்டுதம 
சுமந்ததுதபாலல்லாது கைவனாக
வரப்தபாகும் ஆண் தனக்கீடாக 
அகனத்து தவகலககளயும் 
சசய்யதவண்டும் என்னும் சபண்களின் 
எதிர்பார்ப்பில் தவதறதும் இல்கல. 
ஆனால் ஆண்பிள்களககளப் சபற்ற 
சபண்கள், இன்னும் அன்கறய 
மதனாநிகலயுடதனதய மகன்மாரின் 
ஆகடககளத் துகவத்து மடித்து
கவப்பது சதாடங்கி அவர்கள் உைவு 
உண்டபின் தட்டுகள், ததநீர் அல்லது 
பானங்கள் அருந்திய குவகளககளக் 
கழுவுவது என ஆண் பிள்களககளப் 
சபாறுப்பற்றவர்களாகதவ 
வளர்க்கின்றனர். அதுதவ அவர்கள்
குடும்பவாழ்வில் எத்தகன இடர்ககள 

சசன்று மீண்டும் அகழத்து வருவது,  
பிள்களககளப் பாராமரிப்பது தபான்ற. 
தவகலகளில் மூழ்கடித்து அறுபது 
எழுபது வயது கடந்த தமது 
சபற்தறார்ககள ஓய்வின்றி 
சுதந்திரமாக இருக்கவிடாது 
துன்பப்படுத்துகின்றனர் பல சபண்கள் 
இன்சனாரு பக்கமும் உண்டு. சில 
பண்பற்ற தாய்மாரின் அறிவற்ற
சசயலால் திருமைமான பின்னர்
பிள்களகள் வாழ்வில் ததகவயற்ற 
தகலயடீு, வணீ் குழப்பங்கள், 
பிரச்சகனகள் என்பன ஏற்பட்டுப்
தபாகின்றன. மருமகள் இப்படித்தான் 
ஆகட அைியதவண்டும் என்பது
சதாடங்கி இத்தகன மைிக்குள்
வடீ்டுக்கு வந்துவிடதவண்டும், 
தனியாக தான் நண்பிகளுடன் 
சசல்லக்கூடாது, இன்னும் பலவாகப் 
பிரச்சகனககள 
உண்டாக்கியவண்ைம் காலம் 
கழிக்கின்றனர். இன்னும் சிலதரா
மகனுக்கும் மருமகளுக்கும் 
இகடயில் பிரிவு தநரக் காரைமாக 
இருந்தும் “தம் பிள்கள தான் 
சசால்வகதக் தகட்டுத் 
தன்னுடனிருந்தால் சரி. அவன்
வாழ்வு எப்படிப் தபானால் என்ன” 
என்று விட்தடந்திகளாக 
வாழ்ந்துசகாண்டும் இருக்கின்றனர்
என்பது தவதகனயான விடயம். 

உலகம் இத்தகன 
முன்தனறிவிட்டாலும் தமிழ் சமூகக் 
கட்டகமப்பில் தமிழ்ப் சபண்கள் 
பலரும் தூரதநாக்குச் சிந்தகனயற்றுக் 
குறுகிய மனதவாட்டத்துடன் 
இருக்கின்றனர். இதன் விகளவுகள் 
இன்னும் எம் பிள்களகளின் வாழ்கவ 
சீரழிக்குமன்றிச் சிறப்புற கவக்காது 
என்பகத அவர்கள் 
விளங்கிக்சகாண்டாலன்றி 
சபண்ககளப் சபற்ற சபற்தறார்
சதாடர்ந்தும் பல பிரச்சகனகளுக்கு 
முகம்சகாடுக்கதவண்டிவரும்
என்பததாடு பல திருமைங்கள் 
மைமுறிவுக்தக வழிவகுக்கும்.

தகடகள் யாவும் தகர்த்திடுவாள்
சபண்- அவளிடம் வாகளக்சகாடு
தபார்க்களம் அது வாகக சூடும்
சபண்- அவளிடம் பாசம் காட்டு
பார் முழுவதும் அரவகைப்பாள்
சபண் -அவளின் உள்ளத்தின் 
உருவமில்லா உைர்ச்சிகள்
எல்லாம் தநர் சகாண்ட விகளவாகும்.
சபண்- அவள் உருவ அழகில் 
மயங்காதீர் -நின்
எதிர்மகற எண்ைங்கள்
தகர்ந்து விடும்.

 யனொகரி ஸ்ரீஸ்கந்தரொஜொ
.

சபண்- அவகள வைங்கிவிடு
அவள் அருள் பாலிப்பாள் 
அகிலத்துக்தக!
சபண்-அவகள துதிபாடு
துன்பம் என்பது தூரமாகும்
சபண்- அவகள ஆராதித்தால்
ஆறுதல் வாழ்வின் நிெமாகும்
சபண்- அவகள மதித்து நட
மகிழ்ச்சி மட்டுதம வரவாகும்
சபண்- அவளின் எண்ைங்ககள 
ஏற்றுவிடு
எண்ைிலா பிைக்கும் தீர்ந்து 
விடும்சபண்- அவகள தநசித்து விடு
வாழ்வு முழுதும் யாசித்திருப்பாள்
சபண்- அவகள தட்டிக்சகாடு

அணங்கின் ஆரொதமன



தபருலக பகடப்பிற்தக
சபண்கமதான் முதசலன்தபன்
அன்பின் மகுடமதும்
ஆடவள் தாசனன்தபன்,,

சபண்ைியம் தபாற்றாத
தபர் புகழ்தானுண்தடா இவ்வுலகில்,,,

சபண்கமகய தபாற்றிதய
சபருமானும் புகழ்சகாண்டான் ததவுலகில்,,,,

பூமிகய ததவிசயன்றார்
புகழுண்ட கங்ககயும் சபண் என்றார்
தன் உயிருக்கு தமலான
தமிகழயும் தாசயன்றார்
தமிழின்றி என் கவிதயது
தாயின்றி என் உயிதரது,,,,,,,

ஈகரந்து மாதங்கள்
இதயத்கத கல்லாக்கி
உதிரத்கத உைவாக்கி
ஊட்டி வளர்த்த தாய்கமக்கு
ஈடிகை ஏசதன்தபன்,,,,,,,

சதய்வங்கள் ஆயிரம்
திகசசயல்லாம் உண்சடன்தபன்
ததவகதகள் ததவிகள்
தாயாகி மகளாகி
அக்காளாய் தங்ககயாய்
ததாழியாய் துகைவியாய்
இவ்வுலகு இயங்க இருதய சக்தியாய்
ஓய்வறியா உகழக்கும் சபண்கமதய
தங்க தமிழக்கவியால்- உன்
தாழ் பைிந்தத தபாற்றுகின்தறன்…….

வதனி பசௌந்திரஸ்ரீதரன்

பெண்ம யின் புகழ் ெொட
மெந்த ிழில் சிறு கவிமத

அன்புக்கு தனி அகராதி தசர்ப்பவள்
ஆனந்தம் அவள் அகடயாளம்
இரக்கத்தில் இகையற்றவள்
ஈகக நிகறந்தவள்
உறவு வளர்ப்பவள்
ஊக்கம் உகடயவள்
எதுகக தமாகனயின் ஆசானவள்
ஏரம்பகனத் துதிப்பவள்
ஐக்கியம் காப்பவள்
ஒற்றுகமக்கு ஆைி தவரானவள்
ஓவியம் ஆனவள்
ஔகவயின் உவகம அவள்
ஃ கற்றறிந்தவள்

அமிர்தா

அன்மன

Mammas and Pappas,

You cultured me

To be kind and timid;

To be sensitive and attractive

To be loyal and honesty,

Supportive and empathetic ,

Compassionate and forgiving

Young mind.

You persist me

To have a big heart

A beautiful mind,

And a generous spirit!

But….

If you’d have

Upskilled your sons

Of all these traits,

I wouldn’t be hunted

In a park,

Amidst the murky bushes,

Along the alleyways,

Or inside a barren space!

Mammas and Pappas,

If you’d have

Taught your sons

Of all these calibres,

My pride, innocence

Virtue and radiance

Wouldn’t be plucked and wrapped

In black bags,

Gone disappeared

Into the frozen yonder!

The time’s changed.

Things’ swapped

No more weeping

Neither begging

Nor been a stoic soul!

Wake up world!

The LAMB,

Is born anew

Ready to roar,

Roar aloud!

To be heard

By the whole WILD world.

By Thukitha Maheswaran

THE NEWBORN



அவனும் அவளும்

எனக்குப் பிடிக்கல்கல. உனக்குக் ககத 
எழுத வரவில்கல. அப்படி 
எழுதிறதில்கல. அசதல்லாம் பகழய 
முகற. அதிக விளக்கம் ததகவயில்கல. 
வர்ைிப்புகளும் தவண்டாம். சபாறு ஒரு 
ககத எழுதி ‘கரப்’ சசய்து 
சகாண்டிருக்கிதறன். விகரவில்
அனுப்பிவிடுதவன். அகதப்பார். அகதப் 
பார்த்திட்டு என்ன மாதிரி எண்டு 
சசால்லு. கவிகதகள் எழுதுவது
நல்லாயிருக்கு ஆனால் சிறுககத... 
அந்தரப்படாகத. நல்லா வாசி. நல்ல 
புத்தகங்ககள வாசி. சும்மா 
வாசிக்கிறதில்கல. நல்லாக உள்வாங்கி, 
அதுக்குள்ள தபாய்த் திகளத்து, ரசித்து 
வாசிக்கதவண்டும். இகவகள் அவனின் 
அறிவுகர. 

நல்ல காலம் இவர் ஆசிரியத் சதாழில் 
பார்க்கவில்கல. நறுக்காக தநருக்கு தநர் 
பிகழககளச் சுட்டிக்காட்டுகிறார். இப்படி 
மாைவர்ககள வழிநடத்தினால், 
மனமுறிந்து சதாடர்ந்து கல்வி கற்பகத 
விட்டுவிட்டு, தவறு ஏதாவது 
சதாழில்தான் பார்த்திருப்பார்கள். 
ஆசிரியர்மார்களுக்கு உளவியல் 
ரீதியான அறிவும், 
அனுபவத்திரட்டுக்களும், கற்பிக்கும் 
பாடத்தில் பூரை அறிவும் நிகறந்திருக்க 
தவண்டுசமன அறிந்திருந்தாள்.
மாைவர்களின் மனகதப் 
பாதிக்காவண்ைம் கல்விகயப் 
புகட்டுவதில் ககயாளும் பல்தவறு 
முகறககள பரீட்சித்த காலங்கள் அவள் 
கண்முன் ககரபுரண்டு ஓடிவிட்டன. 

ஆனால் தநருக்கு தநர் சுட்டிக்
காட்டும்தபாது மனதிருத்தி திருந்தும் 
பக்குவம் சபற்றிருந்தாள்.

எவ்வளவு நல்ல குைம். மகறவின்றிக் 
கூறுவது. தநருக்கு தநர் ஆகளத் 
சதரியாத தபாதத அவனின் எழுத்தில் 
ஒரு கவர்ச்சி. வடீ்டிற்கு வந்த 
கடிதம்தான். ஆனால் அவளின் சபயர்
குறிப்பிட்டும் வரவில்கல. 
சம்பிரதாயத்திற்கும்சரி. பரவாயில்கல. 
அவள் அந்தக் கடிதத்திகன 
பத்திரப்படுத்தி ‘கபலில்’ இன்றும் 
கவத்திருக்கிறாள். கடிதத்தில் எழுதிய 
விடயங்கள் அல்ல, அதகன எழுதிய
முகற. கடிதம் எழுதுவதற்கும் 
ககலக்கண் தவண்டும் என 
எண்ைிக்சகாண்டாள்

ஆருக்குத் சதரியும்? இலங்ககயில் 
எங்சகங்தகா இருந்த நாங்கள் பிரான்ஸ், 
இங்கிலாந்து என்று வந்து வாழ்தவாம் 
என்று. அதுவும் அவனும் 
இங்கிலாந்துக்கு வந்து எங்கட வடீ்டுக்கு 
வருவான் என்று. 

ககதகய வாசித்து முடிந்ததும்
அளவில்லாத சந்ததாஷம் அவளுக்கு. 
தான் ககத எழுதியது மாதிரி. 
அவதனாடு கனக்கக் ககதக்க தவண்டும் 
தபால இருக்கு. அது எப்படி? கருத்துக்கள் 
கட்டாயம் பரிமாற தவண்டும். 
அவதனாடு ககதத்தால் கனக்க 
விடயங்கiகள அறியலாம். அறிகவ
வளர்க்கலாம். மனிதர்கள் எல்லாம்
சதரிந்திருக்க தவண்டும். ‘உம்’ என்று 
சும்மா இருக்கக்கூடாது. மனிதர்களின் 
ததடலின் சவற்றிதய இன்கறய உலகின் 
நவனீ வாழ்க்கக. 

அவள் தன் தந்கததயாடு தர்க்கித்த சில 
விடயங்கள் வந்து தபாயின. ஆனால்
அவாவின் அனுபவங்ககளத் 
திரட்டுவதில் தவறிவிட்டாள். எத்தகன 
தரம் தகட்டிருப்பார். என்னிடம் 
தகள்விகள் தகள்? என்தனாட ககத. 
கருத்துக்ககளப் பதிவு சசய்துகவ. 
நல்லாக வாசி என்று. தகட்டாளா? 
கழுகதயாட்டம் இருந்துவிட்டாள். 
அனுபவம் உள்ளவர்கள், தத்துவங்ககள 
விளங்கிக் சகாண்டவர்கள் ஏதாவது
கூறினால்தகட்கதவண்டும். 
வயதுக்தகாளாறுகளினால் ஏற்படும் 
ஆகசகளில் கவனத்கதச் சசலுத்துவதில் 
காலத்கதக் தகாட்கட 
விட்டுவிடுவார்கள். தபந்து என்ன? 
தபந்சதன்ன நிகனத்து நிகனத்து 
முழுசிக் கவகலப்படுவதுதான் என்ன 
பிரதயாசனம்? அந்தச் சுதந்திரம் 

இப்ப இருக்கா? கழுகத... கழுகத... 
தன்கனதய திட்டிக்சகாண்டாள்.

இப்தபா அவள் யாரிடமாவது ககதக்க 
முடியுமா? முடியாது. ககதச்சாப்தபாச்சு. 
குடும்பம் மற்றும் தவகலகள். 
சிந்திக்கவும் முடியாது. ‘கனாக்’ 
காணுவதாகக் கூடப் தபச்சு. எப்படி 
விளங்கப்படுத்துவது? எமது சமூக 
அகமப்பு அப்படிப்பட்டது. நாகரிக
நாடுகளில் ஆண்டுக் கைக்காக வசித்தும் 
என்ன திருத்தம்? சபண்களுக்கு எங்தக 
சுதந்திரம் கிகடக்கிறது? சில ஆண்கள் 
தாங்கள் எகதயும் சசய்து சகாள்ளலாம். 
அது தசாஷல் என்றாக்கி விடுவார்கள். 
ஆனால், சபண்கள் மட்டும் கட்டுப்பட்டுக் 
கிடக்க தவண்டும். மற்றவர்கதளாடு
ககதக்கக்கூடாது. ககதத்தால் தவறு 
சபயர். மாற்றுக் கருத்துச் சசால்ல 
முடியாது. அதுக்கு ஒரு பட்டம். எகதச் 
சசய்தாலும் பாராட்டுக் கிகடக்காது. 
மனகதப் சபாடியாக்கும் ககதகள். 
எகதயும் எழுத முடியாது. அதுக்கும் ஒரு 
சபயர். உற்சாகப்படுத்துதல் 
கிகடப்பதில்கல. சமௌனத்தில் தாக்குதல். 
அவள் எதிர் நீச்சல் தபாட்டல்லவா
வாழ்வில் முன்தனறதவண்டியுள்ளது. 
என்ன சசய்வது?

சில தவகளகளில் ‘சசல்’ தபானில்
அவகன அகழத்து சந்ததாஷம்தபால்
காட்டிக் ககதப்பாள். சுற்றியிருக்கும் 
சுவர்கதளாடா தபசுவது? இயற்ககயும் 
அவதளாடு தபசும். கவிகதயும் பாடும். 
இல்லாவிட்டால் கபத்தியம்தான்
பிடிக்கும். சில தவகளகளில் அழுககயும் 
வந்துவிடும் அவளுக்கு. 

என்ன சசய்வது? அவள் 
சசால்லிக்சகாண்தட இருப்பாள். அவன் 
தகட்டுக்சகாண்தடயிருப்பான். அவள் 
தகள்விகள் தகட்பாள். அவன் பதில்கள் 
சசால்லிக்சகாண்தடயிருப்பான். தபானில் 
ககதகள் ஓடிக்சகாண்தடயிருக்கும். 
‘சட்சடன்று சவடித்து அழுவாள். எதுவுதம 
அவனால் சசய்ய முடியாது. 
ஆறுதல்படுத்திக் ககதப்பான். எப்படி? 
அழாகத. முகத்கதத் துகட. முதலில் 
சுடுதண்ைரீில் குளி. கண்ககள மூடு. 
ஒன்கறயும் சிந்திக்காதத! பின்னர்அந்தப் 
படத்கதப் பார். 

எந்தப் படத்கத? அவள் சிரித்தாள்.

தயசு படத்கதத்தான். அவனும் சிரித்தான். 
எனக்கு அதிக தவகல இருக்கு. தபந்து 
தபான் சசய்தவன். ஓன்றும் தயாசிக்காதத! 
ஏதாவது எழுது அல்லது வாசி.

நவயஜொதி யயொகரட்னம்

அவனின் ககத வந்தது. அவள் 
இகழத்து, ரசித்து வாசித்து அதில் 
அவகனக் கண்டாள். அவதனாடு 
பழகும்தபாது இப்படித்தான் இருப்பான் 
என்று கற்பகன சசய்தாதளா 
அப்படிதயதான் இருக்கிறான். 
மாற்றமில்கல. சிரிசிரிசயண்டு
தனக்குள் சிரித்துக்சகாண்டாள். ககத 
நல்லம் அனுபவத் திரட்டுக்கள் 
சசறிந்து இருந்தது. கடந்த காலம், 
நிகழ் காலம், எதிர்காலத்திற்கு
அறிவுகர கூட இருந்தன. இதுதான் 
சமூகமாற்றத்திற்கான இலக்கியம். எந்த 
ஒரு இலக்கியமும் வாசககனச் 
சிந்திக்கத் துhண்டியது என்றால் அந்தப் 
பகடப்பாளிக்கு சவற்றி என்று
அவளின் அப்பா அடிக்கடி கூறுவார்.



என்ன மூகள அவனுக்கு. சிரிக்க
கவத்துவிட்டான். அவனுக்குச்
சிரிப்புத்தான் சதாழில். அவளும் முன்பு 
அப்படித்தான். உண்கமயில் மனிதர்கள் 
சிரித்துக்சகாண்தடதான் இருக்க 
தவண்டும். இதயத்திலிருந்து தனக்குள் 
கூறினாள்.

சவளியில் பார்த்தால் எல்தலாரும் 
சந்ததாஷமாகத்தான் இருக்கிறார்கள் 
என்று எகட தபாட்டவிடுதவாம். 
ஆனால் ஒவ்சவாரு 
குடும்பங்களுக்கிகடதயயும் ஒவ்சவாரு 
மகாபாரதக் ககத உண்டு.

ஊரில் பாடசாகலப் படிப்பு முடிந்ததும், 
சிலர் படிப்கபத் சதாடர்வார்கள். 
குடும்பம், பிள்களகள், தவகலகள், 
தனக்கு வயது தபாய்விட்டது. இதுதான் 
வாழ்க்கக என்றாகிவிடும். ஆனால் 
சவளிநாடுகளில் அப்பிடியில்கல. 
வயகதப் பற்றி அலட்டிக் 
சகாள்ளமாட்டார்கள். அறிகவத்
தூண்டும் வககயில் ஏதாவது 
கற்றுக்சகாண்தட இருப்பார்கள். 
உடலிலும் உள்ளத்திலும் இளகமகய 
உைர்வார்கள். எவ்வளவு மகிழ்ச்சி 
சதரியுமா? வாழ்க்கககய நிமிடம் 
நிமிடமாக மகிழ்ச்சிப்படுத்திக்
சகாள்வார்கள்.

அப்பாடி லண்டனில் படிப்பதற்கு
என்சனன்ன வசதிகள் இருக்கின்றன. 
இரவு தவகளகளில் ‘சகாம்பியூட்டர்
வகுப்புகள். விருப்பமான துகறகளில் 
பயிலும் வாய்ப்புகள் அதிகம்.

ஒரு நாள் வகுப்புக்கு வந்த நண்பியின் 
முகம் வஙீ்கியிருந்தது. கண்ைடியில் 
கறுத்தும் இருந்தது. வகுப்பில்
இருந்தவர்கள் எல்தலாரும் ஒரு மாதிரி 
அவகளப் பார்த்தார்கள். இவளும்
பார்த்துச் சிரித்துவிட்டு இருந்துவிட்டாள். 
வகுப்பு முடிந்தது.

உடம்பு சரியில்கலப்தபால என்று
நண்பியிடம் தகட்டாள்.

உடம்பும்தான் உள்ளமும்தான். ‘பட்’ 
சடன்று பதில் சசான்னாள். ஏதாவது 
கவகலகள் மனகத வாட்டினால் 
மனமிகசந்த யாருக்காவது சசால்லிவிட 
தவண்டும். இல்லாவிடில் அது 
உடம்கபதய தாக்கி ஆகளதய 
அழித்துவிடும்.

அவள் ஒரு பட்டதாரி. 
பல்ககலக்கழகத்தில் படிக்கும்தபாது 
ஏற்பட்ட காதல். கருத்துக்களும் 
உைர்வுகளும் ஒன்றுபட்டதபாது
ஏற்பட்ட காதல். இன்றும் அவளுள்
அவன் மகறந்து 
வாழ்ந்துசகாண்டிருக்கிறான் தபால 
இருக்கு. இலங்ககயில் ஏற்பட்ட 
பிரச்சகனகளால் அவன் ககது 
சசய்யப்பட்டு காைாமல்தபாய்விட்டான். 
இன்றுவகர என்ன நடந்தது என்று
யாருக்கும் சதரியாது . 
காைாதவர்களின் பட்டியலில் அவனும் 

காரில் என்கன சகாம்பியூட்டர் வகுப்புக்கு 
விடும்படி தகட்டதபாது வாக்குவாதம் 
ஏற்பட்டது. கார் ஓட்டிக்சகாண்டிருந்த 
தனது முழுப்பலத்கத ககயில் எடுத்து 
எதிர்பாராத விதமாக என்கனத் 
தாக்கிவிட்டு... அதுவும் இப்படி முகத்தில்... 
எப்படி... நான் என்ன சசய்ய? தன் 
மனகதக் சகாட்டித் தீர்த்தாள் நண்பி.

எமது சமூக ஆண்களுக்கிகடயில்
எப்தபாதுதான் மனங்கள் 
பக்குவப்படப்தபாகுததா! நண்பிகய
ஆறுதல்படுத்திக்சகாண்டாள் அவள். 
ஐதராப்பியர்கள் சில விடயங்களில்
நாகரிகமாத்தான் நடந்துசகாள்கிறார்கள். 
தநற்று நடந்தகவகள் தநற்தறாடு
முடிந்துவிட்டன. அதகன முடிந்தவகர 
மறந்துவிடுவார்கள். இன்று புதிய நாள் 
சந்ததாஷமாக இருப்தபாம் என்று 
நிகழ்காலத்கதயும், எதிர்காலத்கதயும் 
சந்ததாஷமாகக் கழிக்க விரும்புவார்கள். 
வாழ்க்கககயச் சந்ததாஷமாக்க 
முற்படுவார்கள். துக்கங்ககள 
விகரவுபடுத்தி மறந்துவிடுவார்கள். 
எங்களால் முடியுமா?

பிரான்சில் உலகப் பாடல்கள் தசமித்து 
விநிதயாகம் சசய்யும் சகாம்பனி ஒன்றில் 

தவகல சசய்தவள். அங்கு பிசரஞ்சுக்கார 
நண்பி ‘கிறிஸ்தல்’தான் உயிர். இருபது 
வயதிருக்கும். அவதளாடு ஒட்டு என்றால் 
ஒட்டு. காகலயில் சமஷினில் தகாப்பி 
அடித்துக் குடித்தாலும் இருவரும்தான். 
‘கன்ரின்’ இல் சாப்பிடப்தபானாலும் 
ஒன்றாகத்தான் சசல்வார்கள். மாகலயில் 
வடீு திரும்பும்தபாதும் ஒன்றாகத்தான் 
சசல்வார்கள். அவளுக்கு இந்த அன்பு 
வந்தசதன்று புரியவில்கல. ஆச்சரியம் 
தான். பிசரஞ்சுக்கார முதலாளிமாரிடம் 
‘மனிதாபிமானம் நிகறய இருந்தது. 
காகல பத்து நிமிடம், மாகல பத்து 
நிமிடம் ஓய்வு. மத்தியானம் ஒரு 
மைித்தியாலம் சாப்பாட்டுக்கு ஓய்வு 
சகாடுப்பார்கள். சுக துக்கங்ககளயும் 
நண்பர்கள்தபால் விசாரிப்பார்கள். மனது 
சந்ததாஷப்பட்டு தவகல 
சசய்யக்கூடியதாகவிருக்கும்.

ஓய்வு தநரம் என்றால் காணும். ‘புக்கு 
புக்கு’ என்று நடுங்கும் குளிருக்குள் தபாய் 
புககத்துத் தள்ளுவார்கள்.

‘வாடி கிறஸ்த்தல் தகாப்பி குடிக்க’

‘தவண்டாம். நான் என் தமகசயில்
எடுத்துக்சகாண்டு வந்து குடிப்தபன்’ 

‘ஒரு சிகசரட்’ புககயடீ? என்று கிறிஸ்தல் 
தகட்பாள்.

‘எனக்குப் புககக்கத் சதரியாது. சீ எனக்கு 
தவண்டாம். நாங்கள் புககப்பதில்கல. 
தவண்டாம்’

சரி தவண்டாம் என்றால் 
பிரச்சிகனயில்கல. வா சவளியில் வந்து 
சுத்த காற்றாவாவது சுவாசி. நாள் முத்தும் 
சகாம்பியூட்டருக்குள்ள மூழ்கி தகலகயப் 
பழுதாக்காதத! 

நண்பியின் வற்புறுத்தல். ஓய்வு தநரத்தில் 
சவளியில் சசல்வாள். பனிப்புகாதராடு 
ஆண்களும் சபண்களும் தசர்ந்து வட்டம் 
தபாடும் சிகசராட் புகக ஊதல்கள். தகல 
சவடிக்கும் அவளுக்கு.

புறூதனா’ பிசரஞ்சுக்கார சபாடியன்தான். 
கிறிஸ்தகலவிட ஒன்று இரண்டு வயது 
கூட இருக்கும். அவனும் வந்து 
எங்கதளாடு ஒட்டிக்சகாண்டான்.

கிறிஸ்தலில் புறூதனாவுக்குக் காதல் 
பிறந்துவிட்டது மாதிரித்தான் இருந்தது. 
ஓய்வு தநரங்கள் என்றால் காணும், 
கட்டிப்பிடித்தபடிதான். கண்கையும் 
கண்கையும் பார்த்து சகாஞ்சிக்
சகாண்தடயிருப்பார்கள்.

அவள் அவகளத் தூக்கியும் சுத்துவான். 
யாருதம அவர்ககளச் சட்கட 
சசய்வதில்கல. இது என்ன ஆக்கிகனக்கு 
இவர்கதளாடு தவகல சசய்ய வந்ததன்? 

ஒருவன் பின்னர் குடும்பத்தின் 
தவண்டுதலில் தவறு திருமைம். கைவதரா 
பட்டதாரியுமல்ல. பிள்களகளும் 
சபற்றுவிட்தடாம். ஆனால் வடீ்டில் ஏற்படும் 
சிறு சிறு பிரச்சகனகளுக்சகல்லாம் எனது 
காதகல விபரித்து பிள்களகளுக்கு முன் 
கவத்துப் தபச்சும் அடியும்தான். நான் என் 
காதலகன மறந்தாலும், என் கைவரால்
மறக்கமுடியாதுள்ளது. என்கன தவதகனப் 
படுத்துவதுதான் தவகல. 



என்று இவள் எண்ணுவாள். 
ஆரம்பத்தில் இவளுக்கு அந்தரமாக 
இருந்தது. சில நாட்களில் 
பழகிவிட்டது. அது அவர்கள் சுதந்திரம் 
என்றாகிவிட்டது. மற்றவர்கள்தபால் 
நாகரிகமான முகறயில் 
நடந்துசகாள்வாள்.

கிறிஸ்த்தல் புறூதனா காதல் மிக 
தவகமாக வளர்ந்த வடீுவகர சசன்றது. 
சபற்தறார்கள் எப்படி இகத 
அனுமதிக்கிறார்கள். சகாஞ்சம் வயது 
தபானவர்கள்கூட அதுகள் சின்னதுகள், 
அதுகள் அப்படித்தான் என்று பார்த்து 
ரசித்துக் சகாண்டிருக்கிறார்கதள! 

ஊரில பக்கத்துவடீ்டு மலரக்கா ஒரு 
சபாடியகனக் காதலிச்சிட்டா. ஏததா 
சாதியும் தவகறயாம். பாவம் 
பஸ்ஸில் பக்கத்தில் அந்தப் 
சபாடியதனாட இருந்து பிரயாைமும் 
சசய்து தபாட்டா. முடிஞ்சுது ககத. 
அந்த ஊர் ஆட்கள் பிடித்து என்ன அடி 
அந்தப் சபாடியனுக்கு. மலரக்காவுக்கு 
அம்மாவும் இல்கல. பாவம். 
அடுத்தநாள் அம்மம்மா திதரசம்மா 
இவளுக்குக் கட்டகள. ‘நீ மலதராட 
ககதக்கக்கூடாது’ விகளயாடப்படாது.

‘ஏன் அம்மம்மா ககதச்சா என்ன?’

‘ககதக்கப்படாது. அவ்வளவுதான். 
உனக்கு விளக்கம் ததகவயில்கல’ 

பிசரஞ்சுக்காரர் காதலிச்ச உடதனதய 
எப்படி வடீு சசன்று வருகிறார்கள்? 
இசதன்ன தகவலம். கலியாைத்துக்கு 
முன்னர் இப்படி சில காலங்கள்
சசன்றதும் இருவருதம பிரிந்து
விட்டார்கள். இவளுக்கு ஆச்சரியமாக 
இருந்தது. எந்தவித மனக்கவகலதயா, 
தாக்கங்கதளா இன்றிக் 
காைப்பட்டார்கள். உள் மனங்கள்
எப்படிப்பட்டகவயாக இருந்திருக்கும் 
என அவளுக்குத். சதரியாது. 
புறூதனாவும் தவகல இடத்கத
மாற்றிவிட்டான் இஞ்சவாடி சனியதன 
கிறிஸ்த்தல். இவ்ளவு விகரவாக 
உன்னுகடய காதல் முறிந்துவிட்டதத! 
காதல் சலித்துவிட்டதா? 
தகட்கக்கூடாது. ஆனால் 
தகட்டுவிட்டாள்.

‘ஓம்’ பழகிப் பார்த்ததன். எனக்குப் 
பிடிக்கவில்கல. விட்டிட்டன்.
அவ்வளவுதான் ‘நீ எவ்வளவு 
படித்தாய்?’ சகாஞ்ச வயது தாதன!
‘நடுத்தர வகுப்புத்தான் படித்ததன். 
சதாடர்ந்தும் படிக்கவில்கல. எனக்கு 
தவகல சசய்ய தவண்டும்
தபாலிருந்தது ‘நீ எவ்வளவு படித்தாய்?’ 
சகாஞ்ச வயது தாதன! ‘நடுத்தர 
வகுப்புத்தான் படித்ததன். 
சதாடர்ந்தும்படிக்கவில்கல. எனக்கு 
தவகல சசய்ய

தவண்டும்தபாலிருந்தது.

‘அப்பா அம்மா ஒன்றும் 
சசால்லவில்கலதயா?’

இல்கல. பதிசனட்டு வயது வந்ததும் 
நான் தாதன முடிவு எடுப்பது. எனக்கு 
படிக்க விருப்பமில்கல. காசு தசர்த்து 
கார் தவண்டப்தபாகிதறன்.

இந்த நாடுகளில் இப்படி கல்விக்கான 
வசதிககள கவத்துக்சகாண்டு 
அறிவுக்குக்கூட முழுக்குப் தபாட்டு 
விடுகிறார்கள். நாதமா முற்றிலும் 
சமாழி, கலாச்சாரத்துக்கு மாறுபட்ட 
இடத்தில் வந்து தவகல சசய்கிதறாம். 
எமது நாட்டுப் பிரச்சகனகளால்
தமற்படிப்கப முடிக்கவில்கல என்று 
எம்மிகடதய எத்தகன உள்ளங்கள்
தவதகனப்பட்டுக்சகாண்டிருக்கிறார்கள். 
ஆனால் இவர்கள் வசதிககள 
கவத்துக்சகாண்டு பயன்படுதத்
தவறிவிடுகிறார்கதள!

இந்த சவளிநாட்டவர்ககளவிட எமது 
நாட்டவர்கள் எவ்வளவு 
சகட்டிக்காரர்கள். உண்கமதான்
உலகத்கததய ஆட்டிப்பகடத்த லண்டன் 
சாம்ராஜ்யத்துக்கு வந்து எங்கட சனம் 
என்சனன்னசவல்லாம் சாதிக்கறார்கள். 
அதுக்கும் ஒரு ‘ஸ்சபஷல்’ மூகள
தவணும். லண்டன் அரசாங்கம் ஒரு
சட்டம் சகாண்டுவந்தால், அகதயும் 
சுளிதயாடி சபயர் மாற்ற தவணுதமா, 
வயது மாற்ற தவணுதமா, இருப்பிடம் 
மாற்ற தவணுதமா. ‘தலாண்’ எடுக்க 
புதிய சகாம்பனிகள் வடிவகமத்துக் 
காட்ட தவண்டுதமா! இன்னும் எத்தகன 
எத்தகன ...எப்படி எப்படிசயல்லாம் 
மூகள ஓடும் சதரியுமா? 
சகாம்பியூட்டர்கள் 
ததாற்றுப்தபாய்விடும். லண்டனுக்கு 
வந்து யார் யாருக்கு

களவு. சபாய், தந்திரங்கள் சதரியுதமா. 

அவர்கள் தான் சகட்டிக்காரர்கள், 
மூகளசாலிகள், பைக்காரர்கள் இது 
என்ன சிலதபர் சுவாமியிட்கடயும், 
சிஸ்டர்மாரிட்கடயும் படிச்சுப்தபாட்டு 
வந்து. அவர்களின் 
தபாதகனககளக்தகட்டிட்டு வந்து எப்படி 
மனச்சாட்சிக்கு விதராதமாக நடக்கிறது. 
முடியாது. ஓட்கடவாய்கள். எனதவ
கஸ்டம்தான் வாழ்க்கக. அவன் 
கூறினான். எமக்கு ஏற்படுகின்ற
அனுபவங்கள் பதியப்பட தவண்டும். 

ஒவ்சவாரு மனிதருக்குள்ளும் எத்துகன 
அனுபவம் இருக்கிறது சதரியுமா? 
வாழ்க்ககயில் இருந்து சபறுகின்ற 
அனுபவம் எல்லாதம கல்விதான்
வாழ்க்ககயில் இருந்து சபறுகின்ற 
அனுபவம் சிந்தகனகயத் 
தூண்டும்தபாது அது புதுகம சபற்று 
சபாதுச் சசாத்தாக மாறதவண்டும். 

அறிவுச் சுடர் சகாழுத்திய தசாக்ரட்டீசுக்கு 
அநியாயமாக மரை தண்டகன 
வழங்கப்பட்டது. சிகறயிலிருந்ததபாது சக 
சிகறவாசிகதளாடு உகரயாடிக் 
சகாண்டிருந்தாராம். அவரின் சிந்தகன பல
தகள்விககள உதிர்த்துக் 
சகாண்டிருந்ததாம். அப்தபாது மற்றச் 
சிகறவாசியிடம் அது பற்றிக் தகட்டாராம். 
சிகறவாசிக்தகா தசாக்ரட்டீகச நிகனக்கச் 
சிரிப்பு வந்ததாம். நாகள உனக்கு மரை 
தண்டகன நிகறதவறப்தபாகிறது. இன்று 
இப்படிச் சிந்தித்துக் சகாண்டிருக்கிறாதய! 
என்று தகலியாகக் கூறிக்சகாண்டானாம். 
அதற்கு அவர் நாகள நான் 
சாவதற்கிகடயில்கூட புதிதாகச் 
சிந்தித்துவிட தவண்டும் என்றாராம். 
மரைத்கதத் தழுவும் தநரத்தில்கூட 
அவரது மனந்தளராத ஊக்கம் எத்தககயது! 
அதுதான் இன்றுகூட உலகின் தத்துவக் 
கருத்துக்கள் யாவும் தசாக்ரட்டீசின் 
கருத்துக்களில் அடங்கியிருக்கின்றனதவா! 
அற்புதமாக கருத்துக்கள்.

அன்று அவன் வடீ்டுக்கு வந்தான். சரியான 
சந்ததாஷம் அவளுக்கு. சிறிய ஒரு ‘பாட்டி’ 
மாதிரி வடீ்டில். 

சிறுககத மாதிரி ஒன்று எழுதி 
கவத்திருக்கிதறன். 

சகாண்டா பாப்பம். ஆக்கபூர்வமான
ககதகள் என்றால் அவதானமாகக் 
தகட்பான். தசார்வின்றி துரிதமாக
இயங்குவான். முக்கியம் 
ததகவயானசதான்று.

‘பட பட’ என்று வாசித்தான் பார்த்தியா? 
வாசித்த அவ்வளவும் நல்லாயிருக்கு எழுத 
எழுத வரும். அது வரும். சரி இப்ப வாசி. 
நல்லாகத் தள்ளியிருந்து வாசி.

அவள் வாசித்துக்சகாண்டிருந்தாள். 

அவன் அதகனக் கைைியில் ‘கரப்’ 
சசய்துசகாண்டிருந்தான். எனக்குப் 
பிடிக்கல்கல... 

அவள் சதாடர்ந்து எழுததவண்டும்.

அவள் சதாடர்ந்து ‘கரப்’ சசய்ய தவண்டும்.

இகவ சமாந்தரமாகத் சதாடரதவண்டும்.



இலண்டன் தமிழ்ப் சபண்கள் அகமப்கப உருவாக்கியவர்களில் ஒருவரான
சசல்வி உதயகுமாரி பரமலிங்கம் அவர்கள் 30.08.2021 அன்று இவ்வுலகக
விட்டு நீங்கி எகமத் துயரில் ஆழ்த்தினார். நிலா, அரியாகலயூர் அம்புெம்
என எல்தலாராலும் அகழக்கப்படும்இவர் ககல இலக்கியத்துகறயில்
சதாடர்ந்து பயைித்து வந்தவர். வாழ்தவ தபாராட்டசமனினும் தனது
தன்னம்பிக்ககயால், விடா முயற்சியால் தகலகமத்துவப் பண்பால்
எப்தபாதும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் சகாண்டிருந்தவர்
. 
திரு திருமதி பரமலிங்கம் அவர்களின் அன்பு மகளான இவர், இலண்டன் 
மிடில்சசக்ஸ் பல்ககலக்கழகத்தில் கைனி வகல சபாறியியல் துகறயில் 
பட்டம் சபற்றவர். ஆயினும் தமிழ் மீது சகாண்ட பற்றால் தமிழ்
இலக்கியத்துகறயில் ஆர்வமுடன் ஈடுபட்டவர். அத்துடன் சதாகலக்காட்சி, 
வாசனாலி தபான்ற ஊடகங்களிலும் தன் ஆற்கர சவளிப்படுத்தியவர்.

எழுத எழுத
எந்கதயும் யானும்
நிலாவின் இந்திய உலா
உகறக்கும் உண்கமகள்
அம்மா வாழ்க
என்பன இவர் எழுதி சவளியிட்ட நூல்களாகும்.

இலண்டன் தமிழ்ப் சபண்கள் அகமப்பின் முதலாவது தகலகமப்
சபாறுப்கப ஏற்றுக் சகாண்டு அகமப்புக்குரிய யாப்பு, இலச்சிகன, 
மின்னஞ்சல், முகநூல் அகனத்கதயும் உருவாக்குவதில் சிரத்கத
காட்டினார்.  இன்று இவருக்குத் துயதராடு அஞ்சலி சசலுத்துகின்தறாம்.

ஆளுகமப் சபண்தை! சிரமங்ககளச் சாதகனயாக்கி உன் வாழ்வுக்கு நீதய
முன்னுதாரைமாக்கி சவற்றி சகாண்டாய். என்றும் எம் மனதில் வாழ்வாய். 

நான்
கனவுப் பயைத்தில் இருந்து
இறங்கிக் சகாண்தடன்.
ஆனால்
இப்தபாது எங்தக இருக்கிதறன் - என
சசால்ல முடியவில்கல
குழப்பத்தில் நான்....
பாகதகள் மங்கலான
புககமூட்டம்
பருவங்கள் கண்டிராத
சபருங்காற்று
மக்கி உக்கிப்தபான
சுவர் பூச்சு - அதற்குள்
சதளிவற்றுப் தபான
ஒரு காட்சி
பயத்தின் விளிம்பில் நான்...
காலடியில் கிடந்த
சுள்ளிகய ககயில் எடுத்து
துைிகவ ததாண்டிசயடுக்க
முயற்சிக்கிதறன்...
சட சடத்துப் பறந்து தபான
ஆந்கதயினால்
அங்கம் அகசந்து நின்றது
நின்ற மூச்சு சமல்ல
சவளியில் வந்தது...
எங்தகா சதாகலந்து
தபான நான்
நம்பிக்கக இழந்து தபாதனன்....
நாய்கள் ஊகழயிட்ட
சத்தம் தகட்டு
சுற்று முற்றும் பார் க்கிதறன்...
தபய்கள் நடமாடும்
குச்சசாழுங்கககள் சதரிந்தது
அம்மைமானால்
தபய்கள் அண்டாதாம்
யாதரா சசான்னது...
ஆகடகய இறுக்கிப்
பிடித்துக்சகாண்தடன்...
அண்டத்கத நிமிர்ந்து
பார்த்ததன்...
அருட்டும் இருட்கட விட்டு
அங்குலமாய் அகசந்ததன்
மருட்சி விலகியதாய் ஓர் உைர்வு
புளியமரச் சந்தி கடக்கிதறன்
பூகனகய குறுக்கிட்டு நடக்கிதறன்.
சமாட்கடப் பகனமரத்தில்
குறுகுறுத்த ஆந்கத
பறந்து தபானது....
குச்சசாழுங்கக தபய்கள்
ஆட்டத்கத நிறுத்தியது...
சபருங்காற்று தகலசாய்து
அகசந்தது
ஒளிப்பட்கட சின்னதாய்
சதரிந்தது
வண்ைச் சுவருக்குள்
வடிவாய்த் சதரிந்தது
காட்சி
இப்தபாது நான்
சசார்ப்பனத்தில் கண்டகத ததடி
தசார்விலாது நடக்கிதறன்

றெித்தா சாம்

அருட்டும் இருட்டு



ஈழப்பெோரும் பெண்களும்

இயற்கக எழில் சகாஞ்சும்
நாற்புறமும் கடலால் சூழப்பட்ட
அழகிய சிறிய ததசம் எங்கள் ஈழம். " 
ஈழம் எங்கள் நாடடா இன்ப மான
வடீடா " என்ற சிறுவயதில் படித்த
வரிககளயும் மறக்க
முடியாதல்லவா. நிலா சவளிச்சத்தில்
கூடியிருந்து உைவுண்டு ககதகள் பல
தபசியகவயும், முற்றத்தில்
கிளித்தட்டு விகளயாடியகவயும், 
இரவு பகலாக தகாயில்கள், விழாக்கள், 
கூத்துக்கள், பட மாளிகககள் என்று
மக்கள் கூடிக்களித்து இருந்தகமயும்
ஒரு சபாற்காலம்.

ஈழத்தின் வனப்கபயும் சசழிப்கபயும்
அனுபவித்து உறவுகளுடன் கூடி
பயமின்றி, நிம்மதியாக உண்டு,
உறங்கி வாழ்ந்தார்கள் நாற்பது
வருடங்களுக்கு முன் தாயகத்தில்
வாழ்ந்த சபண்கள். 

ஈழத்தாய் திருநாட்டில் பிறந்ததால்
அவளின் கனவுகள் ககலக்கப்பட்டு
தவதகனககளயும் துயரங்ககளயும்
சுமந்து துவண்டு நிற்க்கிறாள். 
அகமதியும் அழகும் நிகறந்த சூழலில்
பல எதிர்கால கனவுகளுடன் வளரும்
சபண்களின் கனவுகள் சமல்ல சமல்ல
அழிக்கப்பட்டன. பாதுகாப்பற்ற
பயத்துடன் கூடிய நிம்மதியற்ற
வாழ்கவ வாழும் நிலகமக்கு
வந்தனர். 

பண்கடக் காலத்திலிருந்தத
உலகளாவிய தபார்களினாலும், 
உள்நாட்டுப் தபாரினாலும்
சபருமளவில் பாதிக்கப்படுபவர்கள்
சபண்கதள. அவ்வாதற ஈழத்தில்
ஏற்பட்ட தபாரினாலும் சபண்கள்
அதிகளவில் பாதிப்புக்குள்ளானார்கள். 
உடல் உள பாதிப்புகளால்
சசால்லமுடியாத துன்பத்தில்
துவண்டனர். தாம் பிறந்து தவழ்ந்து
விகளயாடிய மண்ைில் நிம்மதியாக
உண்ைதவா உறங்கதவா
முடியவில்கல. சுதந்திரமாக உலாவ
முடியவில்கல. உயிருக்குமட்டுமல்ல
ஆபத்து அவளின் சபண்கமக்கும்
ஆபத்து. தன்கன பாதுகாத்துக்
சகாள்ளதவண்டும். பள்ளிக்குச்
சசன்றுபடிக்கமுடியாது, நண்பிகள்
உறவினர்களுடன் முன்தபால கூடி
மகிழ முடியாது, தவகலக்குச் சசன்று
சம்பாதிக்கமுடியாது, படித்த
படிப்புக்குரிய தவகல இல்கல, 
பல்ககலக்கழக சதரிவில் சமவுரிகம
இல்கல. இப்படி எல்லாவற்றிலுதம
பாரபட்சம், பாதுகாப்பற்ற தன்கம
உருவாகியது. 

குண்டுச் சத்தமும் உயிர்ப் பலிகளும்
அதிகரித்து எங்கும் இழப்புகள். எங்தக
ஓடுவது, எங்தக மகறவது
முடியவில்கல அவளால். பாதுகாப்புத்

ததடி பிறநாடுகளுக்குச் சசன்றனர்
சிலர். வசதிகள் வாய்ப்புக்கள்
கிகடத்தவர்கள் சந்தர்ப்பங்ககளப்
பயன்படுத்தி வாழ்வுக்காகவும், 
வருமானத்திற்காகவும், 
பாதுகாப்கபயும் ததடி பிறநாடுகளுக்குப்
பறந்தார்கள். பறக்கமுடியாதவர்கள், 
விரும்பாதவர்கள் துன்பங்ககள
அனுபவித்தனர். தன்கனயும்
சமூகத்கதயும் தாயகத்கதயும்
பாதுகாத்து தன்மானத்ததாடு
வாழ்வதற்காக பலர் வறீுசகாண்டு
எழுந்து தவங்ககயானார்கள். 
இகடயிதல சிறிது காலம்
வறீுசகாண்டவர்களால்
நடுச்சாமத்திதல உலாவ முடிந்தது, 
உறங்க முடிந்தது. பாதுகாப்பாக
பயமின்றி வாழ முடிகிறதத என்ற
நிகல சிறிதுகாலம் தான். 
நீடிக்கவில்கல அந்த நிம்மதி. 
மூண்டது தபார், முடங்கியது
வாழ்க்கக. தந்கதகய, தகனயகன
தகலவகன சதகாதரகன நண்பகன
இழந்தாள். தனக்கான இருப்பிடத்கத
இழந்து இடப்சபயர்வுக்குள்ளானாள்.

இதுவகர ஆண்களின் வருமானத்தால்
இயங்கிய குடும்பங்களின்
சபாறுப்பானது அவர்களின் இழப்பால்
சபண்களின் தகலயில் சுமத்தப்பட்டது. 
அவளுக்கு உயிரிழப்புக்களின் பிரிவுத்
துயதராடு குடும்பத்கத பாதுகாக்க
தவண்டிய சபாறுப்பும் வந்து தசர்ந்தது. 
குடும்பத்கதயும் பிள்களககளயும்
பார்த்துக்சகாண்டு வருவாகயத்
ததடதவண்டிய முழுப்சபாறுப்பும்
சபண்களிடம் திைிக்கப்பட்டது.

வயதுக்குட்பட்ட இளம் ககம்சபண்கள்
என்பதால் பாலியல் ரீதியான , கலாசார
கண்காைிப்புக்களும் இவர்கள் மீது
சுமத்தப்படுகிறது. கடுகமயான இந்து, 
சாதி ஒழுக்கங்ககளப் தபணும் தமிழ்
சமூகத்தில் மாங்கல்ய பாக்கியம்
இல்கல என்று வடீ்டு
தவகலக்காரிகளாக கவப்பதற்குக் கூட
தயங்கும் நிகல. வடீ்கடயும், வயது
முதிர்ந்தவர்ககளயும்
பராமரிக்கதவண்டும். இளம்
பிள்களககளப் பாதுகாக்க தவண்டும். 
சரியான பாதுகாப்பில்லாத வடீுகள், 
சூழல்கள், ஆண்ககள இழந்த நிகல. 
எத்தகன சபரிய சுகம இவளுக்கு.

ஈழப்தபாரினால் இகவமட்டுமா
ஏற்பட்டது சபண்களுக்கு. அவள் உடல்
உள ரீதியாகவும் தநாய் வாய்ப்பட்டாள், 
நரம்புத்தளர்ச்சி, மன உகளச்சல், மன
தநாய்கள் என எத்தகனதயா ஏற்பட்டன. 
பண்டிககயில் பட்டாசு சவடித்தாதலா
பக்கத்தில் ஒரு சபாருள் விழுந்தாதலா
குண்டுசவடித்து விட்டதா? 
சுடுகிறார்களா? என்று பயந்து
குழப்பமகடகிறாள். காதுக்குள் எந்த
தநரமும் குண்டுகள் சவடிப்பது தபான்ற
ஓகச ஒலித்துக்சகாண்டிருக்கும். 
நித்திகரயில் " பங்கருக்குள் ஓடு, படு, 
சுட்டுட்டான், சவடிக்குது" என்ற புலம்பல்
பயம். இகவ இன்னமும் ஓயவில்கல.

அகல்யா நித்தியலிங்கம்

தபார் முடிவுக்கு வந்து அகமதிகய
மீட்சடடுத்து விட்டதாக
ஆர்ப்பரிக்கிறார்கள். ஆனால்
அகமதிக்குள் அடங்காத, அகையாத
அளவிடமுடியாத தவதகனகள், 
தசாதகனகளுடன் சபண்கள்
இருக்கிறார்கள். அவளின் தபாராட்டம்
முடிவுக்கு வந்ததா ? வருமா ? 

கைவகன இழந்த ககம்சபண்கதளா
ஆயிரக்கைக்கில். இவர்கள்
வாழ்வுக்காக, அன்றாட ததகவக்காக, 
வாழ்வாதாரத்துக்காக, சமூக
பாதுகாப்பிற்க்காக
தபாராடதவண்டியுள்ளது. 
வருவாகயத் ததடிச் சசல்லும் தபாது, 
தவகல இடங்களும் பண்கைகளும், 
சதாழிற்சாகலகளும் இராணுவக்
கண்காைிப்புக்கு
உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் அங்கு
பாலியல்
வன்முகறகளுக்குள்ளாகுகிறார்கள். 
அதிகளவில் உகழப்கப உறிஞ்சிக்
சகாண்டு குகறந்த ஊதியத்கத
வழங்கும் நிகல. சகௌரவமற்று
நடாத்தப்படுகிறார்கள். இவர்கள்
சபரும்பாலும் நாற்பது

தபார்க்காலங்களில் பாவிக்கப்பட்ட
குண்டுவசீ்சுகளினால்
நச்சுப்புககயினால் பலர்
தநாய்வாய்ப்பட்டனர், உடல்
உறுப்புககள இழந்து அங்கவனீர்களாகி
சதாழில் சசய்யமுடியாத, தமது
தவகலககளக் கூடச்சசய்யமுடியாது
அடுத்தவகர எதிர்பார்க்கும்
நிகலக்குட்பட்டுள்ளனர். கண்
பார்கவயற்றவர்களாகி, 
தடுப்புமுகாம்களில் சித்திர
வகதக்குட்படுத்தப்பட்டு அங்கு
ஏற்றப்பட்ட மருந்துகளாலும்
பாதிக்கப்பட்டனர்.

காைாமல் தபாதல் என்னும் நீண்ட
கால அச்சுறுத்தலாலும், காரைமின்றிய
திடீர் ககதுகளாலும் சபண்கள்
பாதிப்புக்குள்ளானார்கள். தமது
பிள்களககளயும் துகைவகரயும்
சதகாதரகனயும்



ததடிக்சகாண்டிருப்பதுடன் சமூகத்தின்
தகள்விக்ககைகளுக்கும்
பதில்சகாடுக்கதவண்டும். தந்கத எங்தக
என்ற தகள்விக்கு பதில் சசால்ல
முடியாத தபாது அக்குழந்கத
உளவியல் ரீதியாக பாதிப்பகடகிறது, 
படிப்பிலும் கவனம் சசலுத்தமுடியாமல்
உள்ளது. இதனால் உடல் உள
ஆதராக்கியம் சகடுகிறது. மன
அழுத்தங்களுடனும், அச்சத்துடனும்
பாதுகாப்பற்று ஒடுங்கிப்தபாகிறார்கள். 
இது இளம் பிள்களகளுக்கு உளவியல்
ரீதியான சபரிய பாதிப்கபய்
ஏற்படுத்திவிட்டது. காைாமல்
தபானவர்ககள கண்டுபிடிப்பதற்க்கும்
விடுவிப்பதற்கும் சபருமளவில் சசலவு
சசய்யதவண்டியுள்ளது.

இராணுவக் கண்காைிப்பும்
தசாதகனகளும் அதிகரிக்கும்
தபாசதல்லாம் சபண் வாழ்வும்
சாகடிக்கப்படுகிறது. இராணுவச் சுற்றி
வகளப்புகளால் ஆண்கள் அழிக்கப்பட்டு
சபண்ைின் உடல் சூகறயாடப்படுகிறது. 
வன்புைர்வுக்குட்படுத்தப்படுகிறாள். 

இறந்தபின் கூட உடல்கள்
வல்லுறவுக்குட்படுத்தப்பட்டகம
யாவரும் அறிந்ததத. அகமதிக்காக
வந்தவர்கள் கூட பாலியல்
வன்முகறகளில் ஈடுபட்டகம
உலகறிந்த விடயதம. இங்கு சகாடுகம
என்னசவன்றால்
வன்புைர்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட
சபண்ககள சமூகதம நிராதரவாக
கககழுவி விடும் நிகலகம தான். 
பாலியல் வன்சசயல்களிலிருந்து
ககம்சபண்கள் தம்கமயும் பாதுகாத்து
தம் இளவயது குழந்கதககளயும்
பாதுகாக்கதவண்டும். இராணுவத்தினரின்
கட்டாய திருமைத்திற்கும் முகம்
சகாடுக்கதவண்டும்,. தபார் முடிந்து பல
வருடங்களாகியும் அதன் பாதிப்புக்கள்
குகறயவில்கல , சதாடருகின்றன. 
ஒவ்சவாரு குடும்பத்திலும் குகறந்தது

ஒருவகரயாவது இழந்து இருக்கிறார்கள். 
சிகதக்கப்பட்ட வாழ்வின்
முழுத்துன்பத்கதயும் சபண்கள்தான்
அனுபவிக்கிறார்கள். இடப்சபயர்வுகளால்
சசாந்த இடங்களுக்குத் திரும்ப முடியாத
சூழல் தான் இன்றளவும் உள்ளது. சசாந்த
இடங்களில் சுயசதாழில்ககள சசய்வதன்
மூலம் சபாருளாதார வசதிககளப்
சபருக்கிக் சகாள்ள முடியும். உடலளவில், 
சபாருளாதார ரீதியில், சமூக அளவில்
பாதுகாப்பற்ற நிகலயிலும் மன
அழுத்தத்திலுதம வாழ்கின்றார்கள்
இங்கு சபண்கள் தங்களின்
சுயமரியாகதக்காக தபாராடுவதுடன்
அவர்களின் சுயமரியாகதகயயும்
தபைதவண்டும். பாலியல் உரிகமகள்
தபைப்படதவண்டும். தங்களின்
வாழ்க்கககய தாங்கதள
தீர்மானித்துக்சகாள்ள முன் வரதவண்டும். 
சாதி, மத, பிற்தபாக்கு தகாட்பாடுககள
உகடக்கதவண்டும். சபண்கதள
சபண்களுக்கு எதிரியாகாத நிகல
தவண்டும். இத்தகடககள சபண்கதள
உகடத்து சவளிதய வரதவண்டும். இதற்கு
சபண்களாகிய நாமும் ககசகாடுத்து
காத்திடதவண்டும்

பெண்மணஇழிவுெடுத்தும்ெழப ொழிகள்
யயசொதொ சிவதொசன்

ஆவதும் சபண்ைாதல, அழிவதும் சபண்ைாதல. 

சபண் புத்தி பின் புத்தி.

சபட்கடக் தகாழி கூவி சபாழுது விடியாது. 

ஆடத்சதரியாத சபண் சதருக்தகாைல் என்றாளாம்.

சபாம்பிகள சிரிச்சா தபாச்சு பருத்தி ( புககயிகல ) 
விரிச்சா தபாச்சு. 

மாகல சுற்றிப் சபண் பிறந்தால் மாமனுக்கு ஆகாது. 

மருமகளுக்கு மாமியார் பிசாசு; மாமியாருக்கு மருமகள்
பிசாசு. 

மாற்றாகன நம்பினாலும் மாதகர நம்பாதத. 

மாமியார் சசத்து மருமகள் அழுகிறது தபால. 

மகள் பிறக்கும் முன் பூட்டிக்தகா, மருமகள் வருவதற்கு
முன் சாப்பிட்டுக்தகா. 

மாமியார் இல்லாத மருமகள் உத்தமி, மருமகள்
இல்லாத மாமியார் குைவதி. 

அரசகன நம்பி புருசகனக் ககவிட்டாளாம்.

ககம் சபண்டாட்டி சபற்ற கழிசகட. 

வாழாத சபண்ணுக்கு கம ஏண்டி, சபாட்டு ஏண்டி, 
மஞ்சள் குளி ஏண்டி. 

சபண்டுகள் இருந்த இடம் சண்கடகள் சபருத்திடும். 

சபண்டுகள் சமர்த்து அடுப்பங்ககரயில் தான். 

சபண் புத்தி தகட்கிறவன் தபய். 

சபான்கனயும் புடகவகயயும் நீக்கிடில் சபண் மலக்
கூடு. 

சபண் என்றாதல தபயும் இரங்கும்.

ஒய்யாரக் சகாண்கடயாம் தகலக்குள்தள இருக்குமாம்
ஈறும் தபனும்.
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