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அன்பு்டன்

ஆ.அமிரைைாஜ் 
ஆசிரியர்

2021-ல் புததாண்டு புைரநது இரு மாதஙகள் கழிநத பிைகும் 
வகாவரானா வதாற்றின் முற்றுளகயிலிருநது உைகம் முழு விடுதளை 
வபைவில்ளை. இன்று அச்ெமின்றி ொழ வெண்டுவமன்ைால் மிகவும் 
ெெதி பளைதவதாராகவொ, உற்ைார உைவினர புளை சூழ மாை 
மாளிளகயில் ெசிப்பெராகவொ இருநதால் மட்டும் வபாதுமா என்ன? 
ஏளழகவை அதிக பாதிப்பிற்கு உட்பட்ைாரகள் என்ைாலும், 
பணககாரரகளையும் வகாவரானா விட்டு ளெககவில்ளை. இனி 
வகாவரானா வதாற்று  வபான்ை வநாய வநாடிகளின் பிடியிலிருநது 
முடிவுெளர பததிரமாக விைகி நிற்க விரும்புபெராக ஒவவொருெருவம 
பற்பை ெளக கட்டுபாடுகளுககும் ெம்மதிதது எச்ெரிகளகயுைன் 
வெயல்பட்ைால் மட்டுவம  அச்ெமற்ை ஒரு புது உைளக மீண்டும் 
உருொகக முடியும்.

1910-ம் ெருைம் பாரதியார ஆஙகிவையரின் பிடியிலிருநது நழுவி 
புதுச்வெரியில் ெசிதது ெநத காைகட்ைததில் அெளரப் வபாைவெ 
அஙகு புைம் வபயரநத ஶ்ரீஅரவிநதருைன் வநருஙகி பழகினார. 
அவநகமாக தினமுவம ெநதிததுக வகாண்ை அெரகள் அரசியல் 
விெகாரஙகளை மட்டுமல்ைாமல் தததம் வெதாநத சிநதளனகளையும் 
பகிரநது வகாண்ைாரகள். பாரதியின் அஞொ வநஞெமும், நாட்டுப் 
பற்றும், சுைரறிவும், ஆழ்நத ஞானமும், கவிததிைனும் அரவிநதளர 
வெகுொக கெரநதன. அககாைக கட்ைததில் தன் நண்பர ஒருெருககு 
எழுதிய ஒரு கடிதததில் பாரதிளய வெகுொக பாராட்டிய பின் 
இததளகய அபூரெ பிைவிளய இன்று ெறுளம வபாட்டு ஆட்டுவிககிைது. 
மறுவெளை உணவிற்கு கூை ெழியில்ைாமல் பாரதி பை ெமயம் 
தவிப்பளதப் பாரகளகயில் எனககு படு கெளையாக உள்ைது என்று 
அெர அஙகைாயிதது வகாள்கிைார. ஆனால் தன்னுளைய இநத  
அன்ைாை ெறுளமவயா, பாதுகாப்பற்ை நிளைவயா, மனககைககவமா 
பாரதிளய வெவராடு  வீழ்ததி சுய பரிதாப உணரவொ மன இறுககவமா 
வபான்ை இருட்டு குளகவயதிலும் அளைதது, ஒரு நிரநதர ளகதியாக 
பூட்டி ளெதது விைவில்ளை.

எல்ைாவிதமான ெமூக அநதஸ்ளதயும் வபயளரயும் புகளழயும் 
அன்ைாை ொழ்வுககுரிய அடிப்பளை வதளெகளையும் கூை உதறித 
தள்ளிவிட்டு வீறு வகாண்டு எழுநத ஒரு ஞானியாகவும்,  நாட்டு 
விடுதளைககாக ஓயாது வபாராடிய ஒரு விவெகியாகவுவம பாரதி தன் 
ொழ்வில் இறுதிெளர வெயல்பட்ைார. தனககு “உச்சிமீது ொனிடிநது 
வீழுகின்ை வபாதினும்,” அச்ெமில்ளை என முழஙகினார.  பாரதியின் 
கவிளத ெரிகளில் வதானிககும் அொதாரணமான கம்பீரமானது 
அெரது மனதிைனுககும் துணிவுககும் மட்டுமல்ை, மனப்பககுெததிற்கும் 
வெரதவத என்வைன்ளைககுமான ொட்சியம். அதாெது அெரது 
அச்ெமின்ளம அெட்டுததனமானதல்ை. அது அொதாரணமானது; 
மிகவும் ஆன்மீகப் பூரெமானது. 

“மடியில் கனம்; ெழியில் பயம்” என்பது ஓர அரததமுள்ை ஆன்மீக 
ெழககு. பாரதி  ஞானம் மிகக  பாரளெயுனூைாக உைளக 
வநாககியதால், அெர மடியில் சுயநை நாட்ைம் என்கிை கனமில்ளை. 
சுயநைதளத துைநது விட்டு நாட்ை நைனுககாக தன்ளன அரப்பணிதது 

வகாண்ைளமயால் தனது   அடிப்பளைத வதளெகளைக குறிதத 
கெளைகவைா, அககளைகவைா அெளர ஆட்டிப் பளைதது அச்ெமுை 
வெயயவில்ளை. இதன் காரணமாகவெ அரவிநதரில் எழுநத 
பாரதிளயப் பற்றிய பிரமிப்பு வகாஞெம் நஞெமல்ை.

அரொஙக வெயதிகளை பாகளகயில் தமிழ்நாட்டில் இன்று 
வகாவரானா வதாற்று வபருமைவு கட்டுப்பாட்டுககுள் உள்ைதாக 
அறிகிவைாம். அவத வெளையில் மஹாராஷ்டிரா வபான்ை பிை 
மாநிைஙகளில் இநவநாய வதாற்று ஓயநதபாடில்ளை. இதுெளர 
தடுப்பூசிகள் வபாைப்பட்டுள்ைது மருததுெதுளைளய  வெரநத 
பணியாைரகளுககு மட்டுவம. இெரகளை தாண்டி நம் எல்ைாருககும் 
அது  ெநதளைய இன்னும் பை ொரஙகவைா, மாதஙகவைா ஆகைாம் 
என்ைாலும், இப்வபாவத முககால்ொசி கல்லூரிகளும் பள்ளிகளும் 
முழு மூச்சில் வெயல்பை ஆரம்பிததுவிட்ைன. எல்வைாரும் 
எச்ெரிகளகயாக  இருககவும், முகககெெம் வதாைரநது அணியவும் 
அறிவுறுததப்பட்ைாலும், வபாது இைஙகளிலும் அரசியல் கூட்ைஙகளிலும் 
ெழககம் வபால் திரை ஆரம்பிதது விட்ை பைருககும் வகாவரானா 
வதாற்று பற்றிய பயம் வபாயவிட்ைது என்று வதான்றுகிைது. ெமூக 
இளைவெளிளய வபணுதலும் இன்று ொததியமற்ைதாகிவிட்ைது.   
“ெநதால் ெரட்டும்” என்பது வபான்ை அெட்டுததனமான வீைாப்பு 
எல்வைாரிலும் வபருகிவிட்ைவதா? இதுதான் ெகஜ ொழ்களகககு 
திரும்புெதற்கான ெரியான ெழியா? இப்வபாககின் பின்னணியில் 
விஞஞானமும் இல்ளை. ஞானமும் இல்ளை.

இததருணததில் பாரதியின் “அச்ெமில்ளை அச்ெமில்ளை 
அச்ெவமன்பதில்ளைவய” என்கிை ெரிகள் நமககு விவெகதளதக 
கற்றுததர ெல்ைன. அெரது அஞொளம முதலிைததில் வபாது நைளன 
வநாககியது. அகம்பாெம் ொரநத சுயநைளன இரண்ைாம் பட்ெமானது 
என்றும் ஒருெளகயில் அது அனாெசியமானது என்றும் ஒதுககித 
தள்ளிவிடும் அகத வதளிவுமிகக அஞொளம அெருளையது.

இன்று அெர இருநதிருநதால் தெைாமல் முகககெெம் அணிநவத 
அச்ெமில்ளை அச்ெமில்ளை என முழஙகியிருப்பார. தன் கெனக 
குளைொல் தானும் பீடிககப்பட்டு, தன் மூைமாக பிைருககும் 
இதவதாற்று பரவி விைககூைாது என்கிை தைராத விழிப்புணரவொவை 
ெமூக இளைவெளிளய அனுெரிததொவை அெர வீரநளை வபாட்டிருப்பார. 
நி ஜ ம ா க வ ெ  ந ா வ ை ஙகு ம்  வ க ா வ ர ா ன ா  வ த ா ற் று ககு 
முற்றுப்புள்ளியிைப்பட்டுவிடும் நல்ை நாள் ஒன்று ெரும்ெளர நாமும் 
வபாது வெளியிலும் தினம் வீடு திரும்புளகயிலும் இகவகாவரானா 
காை விதிமுளைகளை களைபிடிதது விழிப்பாயிருகக வெண்டியது 
அெசியம். மானிை உயிர ஒவவொன்றும் விளைமதிப்பற்ைது. அெட்டுத 
தனமான அஞொளம நமது மனித மாண்பிற்கு எதிரானது.

 அன்்றைய அச�மைறறை பொைதியும்  
்கா்ைானா குறிதை இன்்றைய அச�மும்

ஆசிரியர் பக்கம்
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ஆணகணள அதிகம் 
தாக்கும் புறறும�ாய் 

்ணககள்! 

பபணகணள அதிகம் 
தாக்கும் புறறும�ாய் 
்ணககள்! 

வாய் மற்றும் 
ஜதாண்ன்டப 
புற்றுகநாய் 

மூச்சுக்குழாய், 
நுனரயீரல் 
புற்றுகநாய் 

இனரபன� 
புற்றுகநாய்

ஜ�ருஙகு்டல் 
புற்றுகநாய்   

உணவுக்குழாய் 
புற்றுகநாய்

மார்�ேப 
புற்றுகநாய்

ேருபன� வாய்ப 
புற்றுகநாய் 

ேருபன� புற்றுகநாய் 

வாய் மற்றும் ஜதாண்ன்டப 
புற்றுகநாய் 

ஜ�ருஙகு்டல் புற்றுகநாய்

உலேம்! இநதியா!

�ாதிபபு

180 
லட்சம் 22.5 

லட்சம்

96
லட்சம்

�ாதிபபுஇறபபு
இறபபு

7.8

உலேளவில் இறப�வர்ேளில் 6-ல்  
1 ந�ர் புற்றுகநாயால் இறக்கிறார். 

 
ஒவகவார் ஆண்டும்  

19 வயதுக்கு உட்�ட்்டவர்ேளில்  
3 லட்சம் க�ர் புற்றுகநாயால் �ாதிக்ேப�டுகின்றைர்.

புறறு்நாய்!

இநதியாவில் ஒவஜவாரு 8 நிமி்டததுக்கும் ஒரு ஜ�ண் 
ேர்�பன� வாய்ப புற்றுகநாயால் இறக்கிறார்.

 
2018- ேணக்ஜேடுபபின்�டி, இநதியாவில் ஒவஜவாரு 

ஆண்டும் புதிதாேப புற்றுகநாயால் 
�ாதிக்ேப�டு�வர்ேளின் எண்ணிக்னே : 

11.5 லட்சம்.

ஜதாகுபபு: ஆம�ான்

புறறு்நாய் பொதிபபு!
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"கடவுள் என்முன் த�ோன்றி 
என்்ன வரம் தவண்டுமென்று 
தேடடோல், என் ஆயுளில் இருந்து ஓர் 
இருபது  வருடத்�  எடுதது 
இ்ையரோஜோவிற்குக் மேோடுஙேள் 
என்று ம�ோல்தவன்" இபபடிச் 
ம�ோன்்னவர் இயக்குநர் மிஷ்கின். 
அவர் ெடடுெல்்ல, ரோஜோவின் 
இ்�்ய பிரோண வோயுவோே 
சுவோசிக்கும் தேோடோனு தேோடி இ்� 
ர சி ே ர் ேளும்  இபபடித � ோன் 
ம�ோல்வோர்ேள். அந்� அைவிற்கு 
இ்ையரோஜோ எனும் இ்�யோைர் 
நம்தெோடு பின்னிப பி்ணந்திந் 
திருக்கிறோர். “ஆன்மிேத்�யும் 
ம ்லௌ கீ ே  வ ோ ழ க்்ே் ய யு ம் 
இ்ணக்கும் போ்லெோே இருபபது 
இ்�”  என்று இ்� தெ்� லுடவிக் 
வோன் பீதத�ோவன் அடிக்ேடிச் 
ம�ோல்லுவோர். அம்தெ்�யின் 
வோர்த்�்ய, �மிழ ரசிேனின் 
வோழக்்ேயில் நி�ர்�்னெோக்கியவர் 
இ்ையரோஜோ. ஆ்னோல், நம் ேோ்லததில் 
வோழும் ஒரு ெோதெ்�்ய, ெேோ 
ே்்லஞ்்ன அவெரியோ்� ம�ய்யும் 
அவச்ம�யல்ேள் இஙதே நடந்து 
மேோண்டிருக்கின்ற்ன!.

இ்�தய வோழக்்ேயோே நோற்பது 
வருடஙேள், ஆயிரததுக்கும் தெல் 
படஙேள், ஏழோயிரததுக்கும் தெல் 
போடல்ேள் எ்ன உ்லே இ்�யரஙகில் 
உயர்ந்து நிற்கிறோர் இந்�  தெ்�. 
�ன்னு்டய  வ ோ ழ க்்ேயின் 
மபரும்பகுதி்ய இ்ையரோஜோ 
ம�்லவிடட இடம்  பிர � ோ த 
ஸ்டூடிதயோ. �்னக்குள் அமிழந்து 
இயற்்ேதயோடு ஒன்றி ஆயிரெோயிரம் 
ப ோடல்ே்ை இ்ையர ோஜோ 
முதம�டுத� இடம் அது. ஆ்னோல், 
அ வ் வி ட ம்  இ ப தப ோ து 
சி ் � க் ே ப ப ட டி ரு க் கி ற து . 
அ்டயோைம் ம�ரியோ�படி அவரின் 
அ்ற �ேர்க்ேபபடடிருக்கிறது.

இ ் � ய ் ெ ப ப ோ ை ர ோ ே 
அறிமுேெோ்ன அன்்னக்கிளி ெற்றும் 
ஒரு சி்ல படஙே்ைத �விர, அவரின் 
அ்்னததுப போடல்ேளும் பிர�ோத 
ஸ் டூ டி த ய ோ வி ல்  உ ள் ை 
இ்ையரோஜோவின் அ்றயிலிருந்து 
வந்�து �ோன். இ்ையரோஜோவுக்கும், 
எல்.வி. பிர�ோததுக்கும் நடுவில் 
இருந்� நடபின் மவளிபபோடோே, 
எந்� வி� வணிே ஒபபந்�மும் இன்றி 
பிர�ோத ஸ்டூடிதயோவில் இ்�தேோர்க் 

துவஙகி்னோர் இ்ையரோஜோ . 
ப ட ங ே ள்  இ ரு ந் � ோ லு ம் , 
இல்்லோவிடடோலும் ெோ� வோட்ே 
ெடடும் பிர�ோத ஸ்டூடிதயோஸ் 
நிர்வோேததிற்கு தநரததிற்குப 
தபோய்விடும்.

இபதபோது பிர�ோத ஸ்டூடிதயோ்வ 
மூன்றோம் �்்லமு்ற ஆண்டு 
மேோண்டிருக்கிறது .  இவர்ேள் 
இ்ையரோஜோ்வ மவளிதயறச் 
ம�ோல்லி இரண்டு ஆண்டுேைோேக் 
கூறிவந்�்னர். 40 வருடஙேைோே 
இருந்துவிடட�ோல், அவருக்ேோ்ன 
இடெோே, அவரின் உயிதரோடடததில் 
ஒன்றோகிப தபோய்விடடது பிர�ோத 
ஸ்டூடிதயோ. அ�்னோல், தவ்்லக்கு 
இ்டயூறு ம�ய்கிறோர்ேள் எ்ன 
பிர�ோத நிர்வோேம் மீத� புேோர் 
மேோடுத�ோர்.

அது ெடடுெல்்லோெல் ,  5 0 
இ்லட�ம்  ரூப ோய்  இழபபீடு 
வழஙகும்படி பிர�ோத ஸ்டூடிதயோ மீது 
வழக்கும் ம�ோடர்ந்�ோர். இது �ர்க்ே 
ரீதிய ோ ே  அணுே தவண்டிய 
பிரச்�்்ன அல்்ல. உணர்வு ரீதியோே 
அணுேபபட தவண்டியது என்ப்� 
பிர�ோத ஸ்டூடிதயோ ெடடுெல்்ல 

இளையராஜா 
இளையால் ைமத்துவம் பளைத்்த மாமனி்தர்!

நீலன்
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ய ோ ரு த ெ  உ ண ர வி ல் ்்ல . 
இ்ையரோஜோ பிர�ோத  ஸ்டூடிதயோ்வ 
�்னது இ்� பிறக்கும் ேருவ்றயோே 
போர்க்கிறோர். அதில் என்்ன �வறு 
இருக்ே முடியும்? அ�்னோல் �ோன் 
எபபடியும்  ே ோலி  ம�ய்� ோ ே 
தவண்டுமெ்ன உணர்ந்� நி்்லயில்,  
இறுதியோே ஒரு மு்ற அஙகு  ம�ன்று 
வர்லோமெ்ன அந்� அ்றயில் 
தியோ்னம் ம�ய்ய அனுெதி தேடடோர்.

அந்� அைவுக்கு முக்கியததுவம் 
வோய்ந்��ோ அந்� அ்ற? உண்்ெயில் 
�மிழச் �மூேம் அவ்விடத்� 
மேோண்டோட தவண்டும். நம்மு்டய 
�ந்த�ோஷம், த�ோேம், மேோண்டோடடம், 
அழு்ே, பிரிவு எ்ன வோழவின் 
ஒவ்மவோரு சூழலிலும் நம்தெோடு  
பயணித� ரோஜோவின் இ்� அந்� 
அ்றயிலிருந்து வந்�து �ோன். இந்� 
இடததில், இ்ையரோஜோ �மிழ 
ரசிேர்ேளுக்கு எந்� அைவுக்கு 
முக்கியெோ்னவர் என்ப்� ம�ரிந்து 
மேோள்ை தவண்டியது அவசியம். 
இ்� ரசிேர்ேளுக்கு அபபடி என்்ன 
ம�ய்துவிடடோர்? ரோஜோ்வ மவறும் 
உ ண ர் வு ே ளு க் ே ோ ே த � ோ ன் 
மேோண்டோடுகிதறோெோ? இல்்்ல...
அவர் இ்�க்கு ம�ய்திருக்கும் 
�ோ�்்னேள் ஏரோைம்.

போபநோ�ம் சிவன், ஜி.ரோெ்னோ�ன், 
வீ்ண எஸ்.போ்ல�ந்�ர், எஸ்.எம்.
சுப்பயோ நோயுடு, தே.வி.ெேோத�வன், 
எம் .பி .சீனிவோஸ், மெல்லி்� 
ென்்னர்ேள் எம்.எஸ்.விஸ்வநோ�ன் – 
ரோெமூர்ததி ,  தவ�ோ ,  ஜி . தே .
ம வ ங ே த ட ஷ்  உ ள் ளி ட ட 
ஆளு்ெேளின் இ்�்ய ஸ்பரிசிதது 
வைர்கிற ோ ர்  ர ோஜ ோ .  ஜி . த ே . 
மவஙேதடஷிடம் இ்�ப பணி்யத 
து வ ங கி ்ன ோ லு ம் ,  அ வ ் ர 
வோர்தம�டுத�து மெல்லி்� 
ென்்னன் எம்.எஸ்.வி. 1976 ஆம் 
ஆண்டு அன்்னக் கிளியிலிருந்து 
தி்ரயு்லகில் �்னது இ்�ப 
பயணத்�த துவஙகுகிறோர் ரோஜோ. 
அன்றிலிருந்து இ்�க்கு புது வ�ந்�ம் 
பிறந்�து என்ப்� �மிழச் �மூேம் 
ெடடுெல்்ல ம�ன்னிந்தியோதவ 
ேண்டுமேோண்டது. அவர் ் ேவழிதய 
வழிந்� எல்்லோ மெடடுக்ேளும் 
ெக்ே்ை வசீேரம் ம�ய்�்ன. 
மெோழி்யயும் ேடந்து  அ்்னவ 
்ரயும் ஈர்த�து ரோஜோவின் இ்�.

மு�ல் படெோ்ன அன்்னக்கிளியில் 
‘ெச்�ோ்்னப போததீஙேைோ?’ போட்்ல 

ேரஹரபரியோ �ோயலில் தேடடதபோத� 
�ன்னு்டய ஆளு்ெ்யக் ேோடடி 
விடடோர் இ்ையரோஜோ. அதில் 
வரும் போஸ் கிடோரும், ேோர்ட 
பரோக்ரஷன்்ஸும் �மிழ சினிெோ 
அதுவ்ர அறிந்திரோ�து. அதுெோதிரி, 
�மிழ சினிெோக்ேளில் கிரோமியப 
ப ோ ட ல் ே ள்  இ ர ண் ட ோ ம் 
பட�ெோேத�ோன் ேரு�பபடட்ன. 
கிரோமியப படஙேளுக்குப பின்்னணி 
இ ் � ய ் ெ ப பு ம்  ம வ கு 
�ோ�ோரணெோேத�ோன் இருந்து வந்�து. 
�மிழ போரம்பரியெோ்ன ேரேோடடமும், 
ம�ம்ெோஙகும் தி்ரயி்�யில் 
போர்ததிருந்�ோலும் ம�ம்ெோஙகில் 
இயல்போே மபண்ேள் இடும் கு்ல்வ 
�த�த்� ரசிேனின் ேோதுேளுக்கு 
விருந்�ோக்கியது இ்ையரோஜோ �ோன். 
கிரோமிய வோததியததில் ஒலிக்கும் 
‘ேடம் சிஙேோரி’ எழுபபும் இனி்ெ்ய 
ரசிேனுக்கு அறிமுேம் ம�ய்�தும் 
ரோஜோ �ோன். மு�ல்மு்றயோே 
‘ரீதிேவுை' என்ற ரோேத்� எந்�ப 
போடலில் பயன்படுததி்னோர் எ்ன 
நி்்னவிருக்கிற�ோ? ேவிக்குயில் 
என்னும் படததில் வரும் 'சின்்ன 
ேண்ணன் அ்ழக்கிறோன்' என்ற 
போடல்�ோன் அது. ேவுண்டர்போயிண்ட 
என்ற யுக்தி்ய �ர்வத�� இ்�யின் 
நு ட ப ங ே ் ை  இ ் � ஞ ோ னி 
சிடடுக்குருவி படததில் இடம்மபற்ற 
எ ன்  ே ண் ெ ணி  ப ோ ட லி ல் 
இ்ழதயோடியிருபபோர்.

இந்தியத தி்ர இ்�க்கு 
எம்லக்டரிக் பியோத்னோ்வ ேோயதரி 
படததின் மூ்லம் மேோண்டு வந்�ோர். 
எல்த்லோரும் இ்�்ய வோசிதது�ோன் 
ேோடடுவோர்ேள். ஆ்னோல் ரோஜோ 

ெடடும்�ோன் இ்�்ய பக்ேோ 
தநோட்ோே இ்�க் ே்்லஞர்ேளுக்கு 
எழுதிதய மேோடுபபவர். இந்திய 
அைவில் அந்� திற்்ன மேோண்டவர் 
இ்�ய்ெபபோைர் இ்ையரோஜோ 
ெடடுதெ. அவர் 12 ெணி தநரததில் 
மெ ோ த �  ம ர ே ோ ர்டிங்ேயும் 
ம�ய்துமுடித� படம் நூறோவது நோள். 
மூன்தற நோளில் ஐந்து இ்�க் 
ே்்லஞர்ேளுடன் பத�ோயிரம் ரூபோய் 
ம�்லவில் சிவபபு தரோஜோக்ேள் 
படததிற்ேோ்ன ரீமரக்ேோர்டிங்ே 
முடித�ோர். கு்றந்� ம�்லவில் 
இ்�ப பணி்ய முடித� படம் அது 
ஒ ன் று  � ோ ன் .  அ து த ப ோ ்ல , 
அமிர்�வர்ஷினி என்ற ெ்ழ்ய 
வ ர வ ் ழ ப ப � ற் ே ோ ்ன 
�னிததுவமு்டய ரோேததில் 
உருவோ்ன போடடு �ோன் ‘தூஙேோ� 
விழிேள் மரண்டு’!

ம � ஞ் சு ருடடி  ர ோ ே த தி ல் 
இ்�ய்ெத� ஒதர  போடல் 
ஆடடுக்குடடி முட்டயிடடு. 16 
வயதினித்ல படததில் இடம்மபற்ற 
இ ந் � ப  ப ோ ட ் ்ல  ே வி ஞ ர் 
ேண்ண�ோ�ன் 30 நிமிடததில் எழுதிக் 
மேோடுத�ோர் எனில், இந்� அதி�யம் 
உருவோ்ன தவேத்� தயோசிததுப 
போருஙேள். உ்லகில் தவறு எந்� 
இ்�ய்ெபபோைரும் முயற்சி 
ம�ய்திருக்ேதவ முடியோ� விஷயத 
்�யும் ரோஜோ ம�ய்திருக்கிறோர். ஓர் 
இ்�ய்ெபபோைர் ஏற்ே்னதவ 
இ்�ய்ெதது, போடல் வரிேள் 
எழு�பபடடு, படெோக்ேபபடட, 
அந்� �வுண்ட டரோக்்ே அபபடிதய 
நீக்கிவிடடு, அந்�க் ேோடசி்ய 
ெடடும் அபபடிதய ்வததுக் 
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மேோண்டு, உ�டட்�வு, உட்ல்�வு, 
ேோடசிதத�்வ அ்்னததுக்கும் 
மபோருத�ெோே புதிய இ்�்ய எழுதி 
வியபபின் உச்சிக்கு நம்்ெ அ்ழதது 
ம�ன்றவர் இ்�ஞோனி. அந்�ப 
படம் ேெலின் தஹரோம்.

தி்ரயில் ஒரு ரீல் ஓடுவ்�ப 
போர்த�ோல் தபோதும், உடத்ன ் ேேள் 
இ்�க்  குறிபபுே்ை எழு� 
துவஙகிவிடும். ே்்லஞர்ேள் அ்� 
வ ோ சி த � ோ த ்ல  த ப ோ து ம் . 
ே்னக்ேச்சி�ெோேப மபோருந்திப 
தபோகும். இது�ோன் ரோஜோவின் 
�னிததுவம். ஆசியோவித்ல மு�ன் 
மு்றயோே சிம்மபோனி இ்� 
மீடடியவர் இ்�ஞோனி. மபோதுவோே, 
சிம்மபோனி ேம்தபோஸ் ம�ய்ய 
கு்றந்�து ஆறு ெோ�ெோவது எடுக்கும். 
மவறும் 13 நோளில் ம�ய்து உ்லே 
இ்�க் ே்்லஞர்ே்ை மிரைச் 
ம�ய்�வர்.

மவறும்  விசி்்ல ெடடும் 
டியூ்னோக்கிவிட முடியுெோ? ‘ேோ�லின் 
தீபம் ஒன்று’ போட்்ல மீண்டும் 
ஒருமு்ற தேடடுப போருஙேள். 
ம � ோ ்டயில்  � டடி ய் � த 
�ோைெோக்கி போட்லோக்ே முடியுெோ? 
‘பருவதெ புதிய போடல் போடு... ’ 
மீண்டும் ஒருமு்ற தேடடுபபோருஙேள். 
ே்�்யக் தேடேோெல் போடலுக்ேோ்ன 
சூழலுக்கு ெடடும் இ்�ய்ெக்ே 
முடியுெோ? ேரேோடடேோரன் படம் 
அ�ற்கு �ோடசி ! �ரி, இன்ம்னோரு 
ஆச்�ரியத்� உ்டக்கிதறன். ஒரு 
படததிற்குப பின்்னணி அ்ெக்ே 
இ ர ண் டு  மு ் ற  ப ட த ்� 
போர்ததுவிடுபவர், மூன்றோம் மு்ற 
தி்ரயில் படம் ஓட ஆரம்பிக்கும் 
த ப ோ து  த ந ோ ட ஸ்  எ ழு � 
துவஙகிவிடுவோர். அவர் எழுதி 
முடிக்ேவும், படம் முடியவும் �ரியோே 
இருக்குெோம். �வோல் விட்லோம், எந்� 
இ ் � ய ் ெ ப ப ோ ை ர ோ லு ம் 
இபபடிமயல்்லோம்  த ந ோடஸ் 
எழுதிவிட முடியோது. அதுெடடுெோ, 
இந்தியோவித்லதய பின்்னணி இ்� 
தே�டடோே வந்து ஹிடடோ்ன ஒதர 
படம் பிள்்ை நி்லோ.

மு�ன் மு�்லோே ஸ்டீரிதயோ 
மு்றயில் போடல்ே்ைப பதிவு 
ம�ய்� படம் பிரியோ. அதுெோதிரி, 137 
வோததியஙேள் பயன்படுத�பபடட 
போடல் ‘சுந்�ரி ேண்ணோல் ஒரு த�தி’. 
இ்�ஞோனியின் போடல் இருக்கிறது, 

ே்�  � ோன்  �ய ோ ர்  ம �ய்ய 
தவண்டுமெ்ன போடலுக்ேோே ே்� 
எழுதி மவற்றிக்ேண்ட படஙேள் 
இன்று நவீ்ன இ்�க்ேருவிேள் வந்து 
விடடது. அ�ற்கு ம�ோடக்ேப 
பு ள்ளிய ோ ே ,  இ ந் தி ய ோ வு க் கு 
ேம்பயூடடர் இ்�்ய அறிமுேப 
படுததியவர் இ்�ஞோனி. புன்்ன்ே 
ெ ன் ்ன ன்  ப ட த தி ல்  அ து 
�ோததியெோ்னது.

ஒதர நோளில் பின்்னணி இ்�க் 
தேோர்பபு முடித�ப படஙேள் 
எக்ேச்�க்ேம் இருக்கின்ற்ன. ஆ்னோல், 
அதிேபட�ெோே 24 நோடேள் எடுததுக் 
மேோண்டு பின்்னணி இ்�க்ேோே 
பணியோற்றியது ெ்்லயோைப 
படெோ்ன ேோ்லோபோணி. �மிழில் 
மவளியோ்ன சி்றச்�ோ்்ல. இபபடி 
இன்னும் எத�்்னதயோ �ோ�்்னேள் 
இருக்கின்ற்ன. ஆ்னோல் இவற்்ற 
மயல்்லோம் ேடந்து ரோஜோ ம�ய்� 
ெோமபரும் �ோ�்்ன, இ்�யிலும் 
அ�ற்கு மவளியிலும் இருந்� 
இறுக்ேஙே்ையும் ெரபுே்ையும் 
உ்டதம�றிந்து, இ்�க்ேோ்ன எல்்லோ 
ே�வுே்ையும் திறந்து ்வத�ோர். 
ஆம், குறிபபிடட பிரிவி்னருக்கு 
ெடடும் ம�ோந்�ெோே இருந்� இ்�்ய 

இந்தியச் �மூேததில் ஒரு சு்னோமி்யப 
தபோ்ல அடிதது உ்டத�வர் அவர்.

ேர்நோடே �ஙகீ�ம், தெற்ேததிய 
இ்� பற்றிய ப்ல முடடோள்�்னெோ்ன 
வோ�ஙே்ையும் ஒற்்ற ஆைோே 
உ்டததுக் ேோடடியிருக்கிறோர் 
இ்ையரோஜோ. மிே எளி�ோ்ன, 
அழேோ்ன கிரோமிய மெடடுே்ைக் 
மேோண்ட, ேர்நோடே இ்�யின் 
ரோேததி்ல்ெந்� ப்ல போடல்ே்ைத 
�ந்திருக்கிறோர். ேர்நோடே ரோேததில் 
அ்ெந்� போடல் என்றவுடத்னதய 
ேர்நோடேக் கீர்த�்்ன்ய அபபடிதய 
எடுததுக் மேோண்டு, வரிே்ை 
ெோற்றிய்ெத� போடல் என்று 
நி்்னக்ே தவண்டோம் .  அந்�  
ரோேததின் ஸ்வரபோவஙே்ையும், 
அ � ன்  � னி த து வ த ்� யு ம் 
்ேக்மேோண்டு, ஆ்னோல் முற்றிலும் 
நோடடுப புறபபோட்லோேதவோ, ஒரு 
எளிய தி்ரப போட்லோேதவோ 
அவரோல் �ர முடிந்�து.

�மிழ சினிெோவில் நோடடுபபுற 
போடல்ேளுக்கு �னி இடம் மேோடுத�து 
இ்ையரோஜோ �ோன். கிரோமியப 
ப ோடல்ேளின் வடிவஙே்ை 
சி்�க்ேோெல், ரோேஙே்ையும், 
தெற்ேததிய இ்� வடிவஙே்ைப 
பயன்படுதது�்்ல ஒரு ே்்லயோேதவ 
ஆக்கியவர் இ்ையரோஜோ. மிே 
முக்கியெோே ஹம்்நோ�ம் ரோேததில் 
கூட ஒரு மிே அழேோ்ன கிரோெதது 
ம ெட்ட த  � ந் தி ரு க் கி ற ோ ர் 
இ்ையரோஜோ .  “ம�ோர்க்ேதெ 
என்றோலும், அது நம்மூ்ரப தபோ்ல 
வருெோ?” என்ற போடல்�ோன் அது.  
பின்்னணியில் �ோைேதிக்கும் , 

களதளயக வகட்காமல் 
பாைலுககான சூழலுககு 
மட்டும் இளெயளமகக 
முடியுமா? கரகாட்ைகாரன் 
பைம் அதற்கு ொட்சி!  
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அழகுக்கும் கிடோர், ரி�ம் தபட 
தபோன்ற தெற்ேததிய இ்�க் 
ேருவிேள். கிரோமிய மெடடு, ேர்நோடே 
ரோேம், தெற்ேததிய ேருவிேள் இந்� 
மூன்றும் ஏத்னோ�ோத்னோமவன்று 
இல்்லோெல் மிே முழு்ெயோே 
ஒன்றுடன் ஒன்று மிே அழேோேப 
மபோருந்திப தபோயிருக்கும். இந்� 
முழு்ெ�ோன் இ்ையரோஜோவின் 
மிேப மபரிய மவற்றி. இந்� முழு்ெ 
இந்� மூன்று இ்� வடிவஙேளிலும் 
மிே ஆழந்� பு்ல்ெ இருந்�ோல் 
ெடடுதெ �ோததியெோகும்.

‘கிழக்கு வோ�ல்’ தி்ரபபடததில் 
வரும் ‘பச்்�ெ்்லப பூவு’ என்ற 
போடல் கீரவோணி ரோேததில் அ்ெந்� 
மிே அழேோ்ன கிரோமியப போடல். 
அபபோடலின் இரண்டோவது 
இண்டர்லூடில் ஒரு �னி கிடோர் 
மு�லில் இ்�க்ே, அ்�த ம�ோடர்ந்து 
கீதபோர்ட மீடடல் ம�ோடரும், 
அ்�த ம�ோடர்ந்து புல்்லோஙகுழல் 
ம�ோடரும் .  இந்�  ஸ்்ட்்ல 
ம�ோ்னோடோ என்போர்ேள். இந்� 
தெற்ேததிய இ்� வடிவத்� எந்� 
உறுத�லும் இன்றி, கிரோமியப 
போடலில் �ந்திருக்கிறோர். தெற்ேததிய 
இ்�, ேர்நோடே இ்� எ்ன இரண்டு 
ம � வ் வி ய ல்  ெ ர பு ே ளி லு ம் 
�்ன க் கி ரு க் கு ம்  மி ே ச் சி ற ந் � 
ஆ ளு ் ெ ் ய ,  அ வ ற் ்ற ப 
பயன்படுததிய வி�ததில் ெற்ற 
இ்�ய்ெபபோைர்ேளிடமிருந்து 
மபரிதும் வி்லகி �னிததுத ம�ரிகிறோர் 
இ்ையரோஜோ. ‘ இ்�ப பி�ோெேர்’ 
எ்ன அறியபபடும் ம�ம்ெஙகுடி 
னிவோ� ஐயர் �ன்னு்டய 
படுக்்ேய்றயில் இ்ையரோஜோவின் 
பு ் ே ப ப ட த ்�  ெ ோ ட டி 

்வததிருந்�ோர். ேர்நோடே இ்�யில் 
இ்ையரோஜோவின் தெ்�்ெ்ய 
நிரூபிக்ே இது ஒரு ஆ�ோரம் தபோதும்.

ஃதபோக், மவஸ்டர்ன், க்ைோசிக்ேல் 
எனும் மூன்றும் �ோன் நெக்குத 
ம�ரிந்� இ்�. இந்� மூன்்றயும் 
ஒ த ர  ப ோ ட லி ல்  ம ே ோ ண் டு 
வந்திருபபோர். அது�ோன், ‘ரோக்ேம்ெோ 
்ேயத �டடு’  ஒரு ஜீவன் அ்ழத�து, 
ேோற்றில் எந்�ன் கீ�ம், ஒளியித்ல 
ம�ரிவது த�வ்�யோ, ம�ன்றல் வந்து 
தீண்டும்தபோது, இைஙேோற்று வீசுத�, 
நீ போர்த� போர்்வக்கு ஒரு நன்றி, 
துள்ளி எழுந்�து போடடு  எ்ன ேோ்லம் 
ேடந்தும் ம�விேளில் திததிக்கும் 
இ்�்ய �ந்� அபூர்வக்ேோரன். 
இ்ையரோஜோ எனும் மபய்ரத 
�ோண்டி ஒருமபோழுதும் இஙகு 

அ்�யோது என்றிருந்� ேோ்லம் 
ஒன்றுண்டு. ப்லருக்கும் இன்றும் 
அத�  நி்்ல� ோன் .  அவரின் 
இ்�யின்றி இரவும் இல்்்ல, 
பயணமும் இல்்்ல. ஏேோந்�ததில் 
து்ணயோே நம்தெோடு வருவோர்.

இ ந் �  � மூ ே ம்  இ் � க் கு 
ேோ்லஙேோ்லெோேக் ேடட்ெத� 
அ்டயோைஙே்ையும் விதித� 
ேடடுபபோடுே்ையும் ெண்ணின் 
இ்�யோல்  உ்டதது  சு க்கு 
நூறோக்கியவர் . வயல்ேளிலும், 
ேைததுதெடுேளிலும் ே்ைப்பத 
தீர்க்ே கிரோெதது இ்�வோணிேள் 
ப ோ டி ய  ம ெ ட டு க் ே ் ை , 
தி்ரயி்�யில் ஏற்றி அழகு 
ப ோ ர் த � வ ரு ம்  இ வ ரி ன் றி 
தவறுயோருமில்்்ல. தி்ர இ்�க்கும் 
எளிய ெனி�னுக்கும்  உள்ை 
இ்டமவளி்யக் கு்றத�வர். 
அ்்னவரின் வோழக்்ேயிலும் 
பிறபபு மு�ல் இறபபு வ்ரயில் இ்� 
வழியோே ே்லந்�வர்.

இ்�ஞோனி, ரோே�த�வன், 
த ெஸ்டதர ோ ,  இ் �  ர ோ ஜ ோ . 
இ ம � ல் ்ல ோ மு ம்  அ வ ரு க் கு 
வழஙேபபடட படடஙேள். அவரது 
இ ் � ் ய  அ னு ப வி த து 
வைர்ந்�வர்ேள் நோம். அ�்னோல்�ோன் 
நம் வோழவில் என்றும் ெோறோ� 
ெரியோ்�க்குரிய நிேழவுேள் 
அ்்னததிலும் பிர�ோ்னெோ்ன இடம் 
இ்ையரோஜோவுக்கு உண்டு. நெக்கும் 
இ்ையரோஜோவுக்கும் எந்� தநரடி 
அறிமுேஙேளும் இல்்்ல என்றோலும் 
நம் ஒவ்மவோரு உணர்வுேளுடன் 
சுேெோே பயணிதது  நம்்ெத �ன் 
வயபபடுததி ் வததிருக்கும் ஆளு்ெ 
இ்ையரோஜோ என்றோல் அது 
மி்ேயல்்ல.   ஆன்மீேம், ேோ�ல், 
ேோெம், மேோண்டோடடம், த�ோேம் 
உள்ளிடட அ்்னதது உணர்வு 
ே்ையும் இ்� குறிபபோைோக்கியவர். 
'உ்னக்கு த�்வயோ்ன்� எடுததுக் 
மேோள்..!' என்று ம�ோல்லும் ஒற்்ற 
இ்� அேரோதி அவர்.  ரோஜோ ஓர் 
அனிச்்� அட�யம்.

"இ்ையர ோஜோ  இல்்லோ� 
படஙே்ை இயக்ே வந்� வோய்ப்ப 
ந ோ ன்  � வி ர் தத� ன் "  எ ்ன 
போலுெதேந்திரோ பட தெ்டேளில் 
கூறியிருக்கிறோர் . இத�்ே்ய 
மபரு்ெமிகு ரோஜோ்வத �ோன், 
மவளிதய �ள்ளி ே�்வ படோர் எ்ன 
அ்டததிருக்கிறது பிர�ோத ஸ்டூடிதயோ 

ஃவபாக, வெஸ்ைரன், கைாசிககல் எனும் 
மூன்றும் தான் நமககுத வதரிநத இளெ. 

இநத மூன்ளையும் ஒவர பாைலில் 
வகாண்டுெநதிருப்பார. அதுதான், 

‘ராககம்மா ளகயத தட்டு’  ஒரு ஜீென் 
அளழததது, காற்றில் எநதன் கீதம், 
ஒளியிவை வதரிெது வதெளதயா, 
வதன்ைல் ெநது தீண்டும்வபாது... 
இைஙகாற்று வீசுவத, நீ பாரதத 

பாரளெககு ஒரு நன்றி, துள்ளி எழுநதது 
பாட்டு  என காைம் கைநதும் வெவிகளில் 

திததிககும் இளெளய தநத 
அபூரெககாரன். 
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நிறுவ்னம். இ்ையரோஜோவுக்குப 
பிரியெோ்ன அவரின் அ்றச் �ோவி 
இன்றும் அவர் ்ேயில் �ோன் 
இருக்கிறது. ஆ்னோல், உ்லேமெஙகும் 
த�டிச் த�ேரித� இ்�க்ேருவிேள், 
விருதுேள், ரோஜோவுக்குப பிடித�ெோ்ன 
எத�்்ன எத�்்னதயோ விஷயஙேள் 
இ ரு ந் �  அ ் ற யி ன்  பூ ட டு 
உ்டக்ேபபடடு வி்்ல நிர்ணயிக்ே 
முடியோ� மபோக்கிஷஙேள் எல்்லோம் 
இபதபோது ஒரு குடவுனில் குப்ப 
ேைோே தபோடடு ் வததிருக்கிறோர்ேள்.

இ்ையரோஜோவிற்கு தநர்ந்� 
மநருக்ேடியும் அவெரியோ்�யும் 
சுடடிக் ேோடடி அ்� அம்தபதேதரோடு 
ஒபபிடடு இந்து�மிழ தி்�யில் ஒரு 
ேடடு்ர மவளிவந்திருந்�து. அதில் 
1 9 2 1  ஆம் ஆண்டு அண்ணல் 
பீெோரோவ் ரோம்ஜி அம்தபதேர் 
்லண்டனில் மபோருைோ�ோரப 
பள்ளியில் முதுநி்்ல படிபபுக்குச் 
ம�ன்றிருந்�ோர். ்லண்டன் நேரின் கிங 
மஹன்றி � ோ்்லயில்  உள்ை 
மூன்றடுக்கில் ஆறு அ்ற மேோண்ட 
வீடடில் இரண்டு வருடஙேள் 
வோழந்� ோ ர்  �மூே  நீதிக்ே ோே 
அறபதபோரிடட நோயேன் அம்தபதேர். 
ேடந்� 2015ஆம் ஆண்டு அந்� வீடு 
விற்ப்்ன ம�ய்ய உரி்ெயோைர் 
முடிவு எடுக்ே, 31 தேோடிக்கு வீட்ட 
வோஙகியது ெஹோரோஷ்டிரோ அரசு. 
இரண்டு வருடம் அம்தபதேர் 
வோழந்��ற்தே, வீட்ட இடிக்ே 
ெ்னமில்்லோெல் வீட்ட ்ேபபற்றி 
நி்்னவேெோே ெோற்றியது. 40 
ஆ ண் டு ே ோ ்ல ெ ோ ே  இ ் � ப 
ப்டபபுே்ை �ந்� அ்ற்ய 
விடடு வி்லேச் ம�ோல்வது இச்�மூேம் 
அனுெதிதது தவடிக்்ே போர்பப்� 
அக்ேடடு்ர சுடடிக் ேோடடியிருந்�து.

மநோடிப மபோழுதிலும் நம்மு்டய 
வோழவின் அஙேெோகிப தபோ்னவர் 
இ்ையரோஜோ. இரண்டு �ரபபுக்கு 
இ்டயி்லோ்ன �னிபபடட பிரச்்்ன 
என்று நி்்னக்ேோெல், உணர்வுப 
பூர்வெோ்ன ெனி� ெோண்புடன் அரசு 
இ்� அணுே தவண்டும். கு்றந்� 
பட�ம் தி்ரதது்ற �ஙேஙேைோவது 
�்்லயிடடு இந்�ப பிரச்்்னக்கு 
தீர்வு மேோண்டுவர தவண்டும்.

நோம் இருக்கும் வ்ர ரோஜோவின் 
இ்� வோழந்து மேோண்தட இருக்கும். 
நம் ேோ்லததிற்கு பிறகு வரும் 
�்்லமு்றே்ையும் அது ஆரத 

�ழுவிக் மேோள்ளும். ஏம்னனில், 
ஞோனியின் இ்� அது. பிரதிப்லன் 
போர்க்ேோெல் இ்�யோல் நெக்கு புது 
உ்லகி்்னப ப்டதது �ந்�வர். 
அ வ ரு க் ே ோ ே  ந ோ ம்  எ ன் ்ன 
ம�ய்திருக்கிதறோம்?  ம�ய்யப 
தபோகிதறோம்? மபரி�ோே, எதுவும் 
ம�ய்ய தவண்டோம், அவரின் 
உணர்வுக்கு ெதிபபளித�ோல் தபோதும். 
அ வ ரி ன்  ெ ்ன  கு மு ற ் ்ல 
புரிந்துமேோள்ை முயன்றோல் தபோதும். 
அதுதவ அறம்.

இ்ையரோஜோவின் இ்�்ய 
யோரோலும் ெதிபபிட முடியோது. 
இ ் ை ய ர ோ ஜ ோ வ ோ ல்  கூ ட 
முடியோம�ன்பத� உண்்ெ. அபபடி 
யோ்ன இ்� பிர�ோத ஸ்டுடிதயோ 
விலிருந்து மவளிதயறி, மீண்டும் 
�ன்்்னத �ோத்ன உயிர்பபித 
திருக்கிறது. தேோடம்போக்ேததில் 
‘இ்ையரோஜோ’ என்ற மபயரில் 
பிரம்ெோண்ட ஸ்டுடிதயோ்வ ரோஜோ 
உருவோக்கியிருக்கிறோர். ப்ழய எம்.

எம். திதயடடர் இருந்� இடெது. 
பிர�ோத  ஸ்டுடிதயோ நிறுவ்னர்ேளுடன் 
ஏற்படட தெோ�்லோல், அவருக்தே 
உரிய, அவர் நி்்னத� ெோதிரியோ்ன 
இ்� அரஙேத்� உருவோக்கி 
விடடோர் . ரஜினியில் உடபட 
அ்்னததுக் ே்்லஞர்ேளும் இ்ைய 
ரோஜோ்வ ஸ்டுடிதயோவில் �ந்திததுச் 
ம�ன்றுவிடடோர்ேள். மு�ல் படெோே 
மவற்றிெோறன் இயக்ேததில் விஜய் 
த�துபதி, சூரி நடிக்கும் படததிற்ேோ்ன 
இ்�க் தேோர்பபுப பணிே்ை 
தெற்மேோண்டு வருகிறோர். மீண்டும் 
இ்ையரோஜோவின் புதிய �ேோப�ம் 
துவஙகியிருக்கிறது. இ்ையரோஜோ 
த வ று  வ ழி ய ற் று  பி ர � ோ த 
ஸ்டுடிதயோவில் இருக்ேவில்்்ல, அது 
அவரது உணர்தவோடு ே்லந்� இடம் 
எ ன் ப ் �  இ ப தப ோ � ோ வ து 
புரிந்திருக்குெோ ம�ரியவில்்்ல. 

இ்ையரோஜோ்வ உயரத்�க் 
ேண்டு வயிமறரிதவோர் அவர் மீது ப்ல 
வ்ேயோ்னத �ோக்கு�ல்ே்ை 
நிேழததுகின்ற்னர். குறிபபோே �ோதி 
ரீதியோே.  நோம் வோழும் ேோ்லததின் 
ெேோ ே்்லஞ்்ன அவெதித�ல் 
என்பது அ்� ம�ய்கிறவர்ேளுக்கு 
அவெோ்னேரெ ோ்னத�  �விர . 
த ெ ் � ் ய  அ து  து ளி யு ம் 
தீண்டுவதில்்்ல.  

இ்ையரோஜோ போர்பப்னர்ே்ை 
்ெயபபடுததிய தி்ரபபடங 
ேளுக்கும் இ்� அ்ெததிருக்கிறோர். 
ஆ தி க் ே  � ோ தி யி ்ன ரு க் கு ம் 
ஒடுக்ேபபடதடோ ருக்கும் இ்�ய்ெத 
திருக்கிறோர். அவரது இ்� �ோதி, ெ�, 
இ்ன, மெோழி தவறுபோடுே்ைக் 
ேடந்து இ�யஙே்ைத ம�ோடுகிறது. 
அ�ன் வழிதய அது �ெததுவத்�யும் 
�ெோ�ோ்னத்�யும் ெனி�ர்ேளி்டதய 
வி்�க்கிறது.  ெனி� ெ்னஙேளின் 
பிரிவி்்னவோ�ஙே்ை உ்டதது 
ஒன்றி்ணபபதில் இ்ையரோஜோவின் 
இ்�  �ெேோ்லததின் புரடசி. அது 
மவறுபபுணர்விற்கும் தவறுபோடு 
ேளுக்கும் எதிரோேப தபோர் புரிகிறது. 
ெ்னச் �ஙேெததில் ஆழததுகிறது. ஒரு 
ே்்லஞரின் ஒரு ே்்லபப்டபபின் 
ஆேப மபருஙேட்ெ அதுதவ! 
இ்ையரோஜோ அதில் உச்�ம் 
ம�ோடடவர்.

“இளையராஜா இல்ைாத பைஙகளை 
இயகக ெநத ொயப்ளப நான் 

தவிரதவதன்” என பாலுமவகநதிரா பை 
வமளைகளில் கூறியிருககிைார. 

இததளகளய வபருளமமிகு ராஜாளெத 
தான், வெளிவய தள்ளி கதளெ பைார 
என அளைததிருககிைது பிரொத 

ஸ்டூடிவயாஸ் நிறுெனம்.

10  மார்ச், 2021



அந்� ஊரித்லதய அவர்�ோன் 
புேழமபற்ற புத� குரு. அவருக்குத 
�ச்சு தவ்்லயும் ம�ரியும். அவரிடம் 
பயின்ற ெோணவர்ேளில் மிேப மபரிய 
ப�விேளில் இருபபவர்ேளும் 
அடக்ேம் என்ப�ோல் அவரு்டய 
புேழ நோடு முழுவதும் பரவி இருந்�து.

அ வ ர்  வி � வி � ெ ோ ்ன 
நோற்ேோலிே்ை இ்லவ�ெோே ம�ய்து 
�ந்��ோல் புேழ மபற்றவரோே 
விைஙகி்னோர். அவர் ம�ய்யும் 
நோற்ேோலிேள் அ்்னததுதெ ே்்ல 
நயததுடன் மிேவும் அழேோே 
இருக்கும். அ்�ப போர்பபவர்ேள் 
அ்்னவருதெ இந்� நோற்ேோலி்ய 
எஙகு யோரிடம் ம�ய்தீர்ேள் அதுவும் 
இ்லவ�ெோ என்று தேடடு வியபபது 
வழக்ேம்.

சிறு சிறு  நுணுக்ேஙேளுடன் 
த ப ர ழ கு  வ ோ ய் ந் �  ே ் ்ல ப 
மபோக்கிஷஙே்ை அவர் ம�ய்யும் 
விஷயம் அர�ருக்குத ம�ரிய வந்�து.

என்்ன வி்்லயும் �ன்்னோல் �ர 
முடியு ம்  என்ப � ோ ல்  �்னது 
சிம்ெோ�்னத்�யும் அவரிடதெ 
ம�ய்ய தவண்டும் என்று விரும்பி்னோர் 
அர�ர்.  

உட்னடியோே அவர் புத� குருவின் 
ஆசிரெததிற்கு வரு்ே புரிந்�ோர். 

குரு்வப பணிந்து வணஙகிவிடடு 
�ோன் வந்� விஷயத்�க் கூறி்னோர். 
’’நல்்லது அர�தர நோன் முயற்சி 
ம�ய்கிதறன்’’ என்றபடி ேோடடுக்குள் 
ம�ன்று விடடோர் குரு. சி்ல நோடேள் 
ம�ன்ற்ன.

அர�ர் மீண்டும் வந்�ோர் . 
’’எ்னக்ேோ்ன சிம்ெோ�்னம் �யோரோகி 
விடட�ோ?’’ என்று தேடடோர்.

’’ென்னிக்ே தவண்டும் அர�தர, 
அந்�க் ேோடடிலுள்ை எந்� ெரமும் 
�ஙேளுக்குச் சிம்ெோ�்னெோே 
விரும்பவில்்்ல.’’

’’ெரஙேள் விரும்பவில்்்லயோ? 
என்்ன ம�ோல்கிறீர்ேள்? ெரததிற்கு 
�னியோே விருபபம் உள்ை�ோ என்்ன? 
ஏத�னும் ஒரு நல்்ல ெரத்� மவடடி 
வந்து சிம்ெோ�்னத்� ம�ய்ய 
தவண்டியது�ோத்ன’’ ஆச்�ரியெோேக் 
தேடடோர் அர�ர்.

’’அபபடி ஏத�னும் ஒரு ெரத்� 
மவடடி நோற்ேோலி ம�ய்து விட 
முடியோது ென்்னோ, நோன் ஒரு நோற்ேோலி 
ம � ய் ய  த வ ண் டு ம்  எ ன் று 
முடிமவடுதது விடடோல் உடத்ன 
ேோடடுக்குள் ம�ன்று அஙகுள்ை 
ெரஙேளிடம் நோன் யோருக்ேோே அ்� 
ம�ய்ய தபோகிதறன் என்ப்� 
விைக்கிக் கூறுதவன். எந்� ெரம் 
அ�ற்கு ஒபபுக் மேோள்கிறத�ோ அ்� 
ெடடுதெ மவடடிக் மேோண்டு 
வருதவன்’’ என்றோர் குரு. 

’’நிஐெோேத�ோன் ம�ோல்கிறீர்ேைோ?’’ 
வியபபு ெோறோெல் தேடடோர் அர�ர்.

’’உண்்ெ�ோன் ென்்னோ, அபபடி 
எந்� ெரெோவது ஒபபுக் மேோண்டு 
விடடோல் அ�ன் பிறகு நோன் எதுவும் 
ம�ய்ய தவண்டியது இல்்்ல. என் 
்ேததிறத்னோடு ஒதது்ழதது அந்� 
ெரதெ �ன்்்ன ஒரு அழேோ்ன 
நோற்ேோலியோே  ெோற்றிக் மேோண்டு 
விடும் ’ ’  பதி்லளித�  குரு்வ 
வியபபோேப போர்த�படிதய வீழந்து 
வணஙகி்னோர் அர�ர்.

�ன் முடடோள் �்னெோ்ன 

ஆ்�க்கும் ஆ்ணக்கும் உடன்பட 
ேோ்னே ெரஙேதை கூட ெறுதது 
விடட�ோல் ஒரு ேணம் அவர் 
தி்ேததுப தபோ்னோர்.

�ோன் ஓர் அர�ன், ஆேதவ 
எல்த்லோ்ரயும் விட �ோத்ன 
உயர்ந்�வன் என்கிற அவரது 
வழக்ேெோ்ன ேர்வமும் �்னக்கு 
வித�ஷெோ்ன சிம்ெோ�்னம் ஒன்று 
த�்வ என்கிற வீண் ஆ்�யும் 
ம�ருக்கும் �்னக்குள்தை அதிர்ந்து 
தபோய் அவர்  நின்ற அந்மநோடியிலிருந்து 
அவரில் இல்்லோெல் தபோயி்ன.

’’பிறமேபதபோ�ோவது எளியத�ோர் 
நோற்ேோலி்ய ம�ய்து �ோருஙேள், அது 
தபோதும் எ்னக்கு. இனிதெல் நோனும் 
உ ங ே ் ை ப  த ப ோ ன் று  மி ே 
எளி்ெதயோடு வோழந்து பிரதிப்லன் 
எ தி ர் ப ோ ர ோ ெ ல்  இ ந் ந ோ ட டு 
ெ க் ே ளு க் கு ப  ப ணி ய ோ ற் ற ப 
தபோகிதறன்’ ’ எ்ன பணிவுடன் 
கூறியபடி மெல்்ல வி்டமபற்றுக் 
மேோண்டோர் அவர்.

 ஞானக்க்ை

எளிய நாற்ாலியும்  
அரை சிம்மாைனமும்

மார்ச், 2021  11 



`உ்லேததின் வலிமயல்்லோம் 
வந்�ோல் என்்ன உன்முன்த்ன, 
பிர�வததின் வலி்யத �ோண்ட 
பிறந்� அக்கினி சிறதே' என்ற 
வரிே்ை ஏ .ஆர் .ரஹெோனின் 
குரலிலும், இ்�யிலும் தேடட 
தபோது, நம்்ெ அறியோெல் நோம் 
அ்்னவரும் புல்்லரிததிருக்கிதறோம். 
மபண்ேளின் பிர�வ தநர வலிக்கு 
ஈடோே, தவறு எந்� வலியும் இருக்ே 
முடியோது என்ப்� இந்� உ்லேதெ 
ஒபபுக் மேோள்ளும். ஆ்னோல், அந்� 
பிர�வததின் தபோது, நிஜெோேதவ 
உ்லேததின் பிற வலிேமைல்்லோம் 
அவளின் முன் வந்�ோல், அந்�ப 
மபண்ணின் தபோரோடடத்� 
எபபடி வோர்த்�ேைோல் ம�ோல்்ல 
முடியும்? வோர்த்�ேைோல் கூடச் 
ம�ோல்்லவிய்லோ� அந்� வலி்ய, �ன் 
வோழக்்ேயோக்கியவர் �ோன் நோன்சி 
அபபோது்ர.

திருமநல்தவலி்ய பூர்வீேெோே 
மேோண்ட நோன்சி ,  முதுே்்ல 
இ�ழியல் படிததிருக்கிறோர். ேல்லூரி 
முடித� பின், பததிரி்ேயோைர் பணி. 
பணியின் தபோது, ஒரு அழேோ்ன 
ேோ�ல். ேோ�லித�வ்ரதய ேரம் 
பிடித� போக்கியமும் நோன்சிக்கு 
உண்டு. 24 வயதில் ேோ�ல் ேணவதரோடு 
�ன் வோழ்வத ம�ோடஙகிய 
ந ோ ன் சி க் கு ,  இ னி  � ோ ன் 

எதிர்மேோள்ைபதபோகும் எல்்லோதெ 
தபோரோடடம்�ோன் எ்ன அபதபோது 
ம�ரியவில்்்ல. திருெணெோகி, 8 
ெோ�ஙேள் வ்ர எந்� சிக்ேலும் 
இல்்லோெல் இருந்திருக்கிறோர் நோன்சி. 
8-வது ெோ�ததில், ேருத�ரித�ோர். 
குழந்்� என்றோத்ல, ெகிழச்சி�ோத்ன 
என்று நோம் நி்்னக்ே்லோம். ஆ்னோல் 
நோன்சி விஷயததில், ெகிழச்சிதயோடு 
த � ர் தது ,  சி்ல  வலி  மிகு ந் � 
உண்்ெே்ையும் மவளிபபடடது. 
நோன்சியின் முற்றிய புற்றுதநோய் 
போதிபதப அது.

�ன் வோழக்்ே குறிதது அவதர 
நம்மிடம் பகிர்கிறோர்.

``நோன் ேர்பபெோயிருக்தேன் எ்ன 
�ந்த�ோஷதது்ல இருந்�பதபோ அது 
ே ர் ப ப ம்  கி ் ட ய ோ து ன் னு 
ெருததுவர்ேள் ம�ோன்்னோஙே. ஏன் 
அ ப படி  ம � ோ ல் ற ோ ங ேன்னு 
ம�ரிஞ்சுக்ே, நி்றய மூத� ெருததுவ 
நிபுணர்ே்ை நோனும் என் ேணவரும் 
�ந்திச்த�ோம் .  தேன்�ருக்ேோ்ன 
அறிகுறிேள் இருபப�ோேவும், �ரியோ்ன 
ம�க்ேப ம�ய்யவும் வலியுறுததி்னர். 
த�்லததில் ேரு ே்்லக்ேபபடடு, 
தேன்�ருக்ேோ்ன ம�க்ேப ம�ய்யவும் 
ஆயத�ெோத்னோம்.

என்த்னோட நண்பர் ஒருவர் 
தவலூர் சி.எம்.சி ெருததுவெ்்ன 
ெ ரு த து வ ர் ே ் ை  ப ோ ர் க் ே 

ம�ோன்்னோஙே. அபபடி தபோ்னபதபோ, 
வழக்ேெோ ேர்பபிணிேளுக்கு எடுக்கும் 
த�ோ�்்னேதைோட த�ர்தது , 
என்த்னோட ரத�  ெோதிரியும் 
தேடடோஙே. நோனும் மேோடுததுடடு 
வந்துடதடன். ஒரு வோரம் ேழிதது, 
ெருததுவர்ேள் ̀உஙேளுக்கு ேருப்ப 
புற்றுதநோய் உறுதியோகியிருக்கு. நீஙே 
உட்னடியோ அடமிட ஆேனும்'னு 
ம�ோன்்னோஙே.

எ்னக்கு புற்றுதநோய் உறுதியோகி, 
அதுவும் மரோம்ப முற்றிய நி்்லயி்ல 
இருக்குன்னு ெருததுவர் ேள் 
ம�ோன்்னபதபோ, சி்ல ெணி தநரததுக்கு 
என் ெ்னசு அந்� உண்்ெ்ய 
ஏததுக்ேதவ இல்்ல. மநோறுஙகி 
தபோயிடதடன். �ரி ,  இனியும் 
� ோ ெ தி க் ே க் கூ ட ோ து ன் னு , 
அஙகிருந்�படிதய அம்ெோ அபபோக்கு 
�ேவல் ம�ோல்லிடடு, உட்னடியோ 
அடமிட ஆகிடதடன். எ்னக்கு 
சி கி ச் ்�  அ ளி த � 
ெருததுவர்ேமைல்்லோம், `இன்னும் 
மேோஞ்� நோள் �ோன் நீஙே உயிதரோடு 
இருபபீஙே. தேன்�ர் அதிேெோ 
பரவிடுச்சு. இதுக்கு தெ்ல எதுவும் 
ம � ய் ய  மு டி ய ோ து ' ன் னு 
ம�ோல்லிடடோஙே. நோன் பி்ழபதபன் 
என்ற நம்பிக்்ே்ய, ெ்ன�ைவு்ல 
அபபதவ நோன் இழந்துடதடன்.

ஆ்ைான்

நான்சி அபபாதுளர:  
புறறுநநாளய 
விரட்டியடித்்த  
சிங்ப பபண்!
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அந்� தநரதது்ல, என்்்ன ெோதிரி 
புற்றுதநோயோல் போதிக்ேபபடடு அந்� 
ெ ரு த து வ ெ ் ்ன யி ்ல 
த � ர் க் ே ப ப ட டி ரு ந் �  ெ ற் ற 
தநோயோளிேள் கூட பழகித்னன். 
அதில் சி்லர் என் ேண் முன்்னோடிதய 
ஒ வ் மவ ோ ரு  ந ோளும்  இ ற ந் து 
தபோ்னோஙே. ம�ோடர்ச்சியோ அந்� 
இறபபுே்ை போர்த�பிறகு, ̀அடுதது 
நோ்னோ �ோன் இருக்கும். என்த்னோட 
ெரணம் எபதபோ வரும்'னு எ்னக்கு 
அடிக்ேடி த�ோணும்.  எல்்லோ 
த�ோ�்்ன ேோ்லததிலும், ஏ�ோவம�ோரு 
அதி�யம் நடந்துடோ�ோன்னு நம்ெ 
ெ்னசு ஏஙகுமில்்்லயோ... அபபடி 
அந்� தநரதது்ல நோனும் ஏஙகுத்னன். 
அந்� ஏக்ேதது்லதய, என்த்னோட 
ெருததுவ  சிகிச்்�க்கு  முழு 
ஒதது்ழப்பயும் மேோடுதத�ன். 
ஏறத�ோழ ஆறு சுழற்சி மு்றயில் 
கீதெோம�ரபி சிகிச்்� எ்னக்கு 
அளிக்ேபபடடது. கீதெோம�ரபிக்தே 
உரிய, அதிேபடியோ்ன முடியுதிர்வு, 
ரத� வோந்தி தபோன்ற பக்ேவி்ைவுேள் 
அந்� தநரதது்ல இருக்கும்னு 
ம� ோன்்னோஙே .  ெ்ன ரீதியோ 
ெ டடுமில்்ல ோ ெ ,  ம ே ோஞ் � ம் 
மேோஞ்�ெோ உடல் ரீதியோவும் �ைர 
ஆரம்பிச்த�ன். ஒருேடடதது்ல, 
’’ேடவுள் விடட வழி’' ன்னு ேடவு்ை 
ெடடுதெ முழு நம்பிக்்ேயோ 
எடுததுக்ே ஆரம்பிச்சிடதடன். 
தி்னமும் ்பபிள் படிபபது , 
மஜபிபபதுன்னு என்த்னோட 
தநரத்� ம�்லவழிச்த�ன்.

என்த்னோட ேஷ்டத்� போர்த� 
என் குடும்பம், ̀நோன் ேஷ்டபபடோெ, 
அன்்்னக்தே ரோததிரிதய இறந்து 
தப ோயிடணும் '  னு மஜபிக்ே 
ஆரம்பிச்சிடோஙே. ம�ோல்்லபதபோ்னோ, 
அபதபோ என்்்ன சுததி எல்்லோதெ 
மநேடடிவோ �ோன் இருந்துச்சு. நோன் 
குணெ்டஞ்சு வருதவன்னு ஆறு�ல் 
ம�ோல்்ல ஒருத�ர் கூட எ்னக்கு அஙே 
இல்்ல. அந்� தநரதது்ல, எ்னக்கு 
து்ணயோ இருந்�து  ேடவுள் ெடடும் 
�ோன்.

ஒரு பக்ேம் சிகிச்்�, ெறுபுறம் 
பக்ேம் ேடவுள்னு இருந்� என் 
வோழக்்ேயி்ல, மேோஞ்�நோள் ம�ோடர் 
சிகிச்்�க்குப பிறகு, இபதபோ்�க்கு 
அந்� சிகிச்்�தய தபோதுன்னும், 
அடுதது 6 ெோ�ம் ேழிச்சு ெறுபடியும் 
வோஙேன்னும் ம�ோல்லி ெருததுவர்ேள் 
அறிவுறுதது்னோஙே. அந்� 6 ெோ� 

இ்டமவளிக்குள்ை நிச்�யம் நோன் 
இ ற ந் து  த ப ோ ய் டு த வ ன் னு 
நி்்னச்சு�ோன், அபதபோ என்்்ன 
டிஸ்�ோர்ஜ் பண்ணோஙே.

இபபடி ஏேபபடட விெர்�்னம் 
ெற்றும் பயததுக்கு ெததியி்ல, வீடு 
திரும்பிய நோன், அடுத� 2 ெோ�தது்ல 
மீ ண் டு ம்  ே ர் ப ப ெ ோ த ்ன ன் . 
�ோெதிக்ேோெ, நோனும் என்த்னோட 
ேணவரும் உட்னடியோ தவலூர்்ல 
எ ்ன க் கு  சி கி ச் ்�  அ ளி த � 
ெருததுவெ்்னக்கு தபோத்னோம். 
ஆ்னோ நோன் ேர்பபெோகியிருக்தேன்ற 
விஷயம் ம�ரிஞ்�தும், அஙகிருந்� 
ெருததுவர்ேள் என்்்ன போக்ேதவ 
விரும்ப்ல .  ` நீ ங ே  உயிதர ோடு 
இருக்குறத� மபரிய விஷயம், இது்ல 
எபபடி ேர்பபததுக்கு முயற்சி 
பண்ண்லோம், அது உஙே உயிருக்தே 
ஆபத்� உண்டோக்கும்னு தயோசிக்ே 
ெோடடீஙேைோ'னு ம�ோல்லி திடட 
ஆரம்பிச்சுடடோஙே. அவஙேதைோட 
அந்� ம�யலுக்கு பின்னிருந்� 
நியோயம் எ்னக்கு புரிஞ்�ோலும், ெ்னசு 
அ்� ஏததுக்ே்்ல.

அதுக்கு  த ெ்லயும்  அஙே 
இருக்ேமுடியோெ, ம�ன்்்னயிலுள்ை 
ஒ ரு  பி ர ப ்ல  � னி ய ோ ர் 
ெருததுவெ்்னக்கு நோனும் என் 
ேணவரும் தபோத்னோம். அஙே 
ெருததுவர் நிதயோ ரோெமூர்ததி்ய 
�ந்தித�பதபோ, `புற்றுதநோய்க்ேோ்ன 
சிகிச்்�்ய நீஙே ஏற்மே்னதவ 
தீவிரெோ எடுததிருபப�ோ்ல, உஙே 
உடல் முழுக்ே ெருந்து இருக்கு. 
அ�்னோ்ல, குழந்்� உண்டோேதவ 
வோய்பபில்்்லனு அவஙேளும்  
ம � ோ ன் ்ன ோ ங ே .  ஸ் தே ன் 
ரிபதபோர்டடில், ேருவின் இ�ய 
துடிபபு நல்்லோ இருக்கு என்ப்� 
அறிந்� ெருததுவர் இது ‘medical won-
der ’  என்று ெகிழச்சி மபோஙே 
ம�ரிவித�ோர். குழந்்� உயிருக்கு 
ஆபததில்்்ல. இருந்�ோலும் உடல் 
ரீதியோ்ன போதிபபு இருக்ே்லோம்'னு 
ம�ோன்்னோஙே.

ெ ரு த து வ த ர ோ ட  அ ந் � 
அறிவு்ர்ய தேடடபிறகு, ேரு்வ 
ே ் ்ல ச் சி ட  ம � ோ ல் லி 
குடும்பதது்லயிருந்து அழுத�ம் 
மேோடுக்ேத ம�ோடஙகிடடோஙே. 
ஆ்னோ, எ்னக்கு�ோன் ெ்னசு தேக்ே்ல. 
அந்� �ெயதது்ல, ̀இந்�க் குழந்்�்ய 
மபற்மறடுத� பிறகு, வைர்தது 
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ஆய்வுக்கு மேோடுஙே'ன்னு அந்� 
� னி ய ோ ர்  ெ ரு த து வ ெ ் ்ன 
ெருததுவர்ேள் சி்லர் அறிவு்ர 
ம�ோன்்னோஙே. எ்னக்கும் குழந்்� 
மபற்மறடுக்ேணும்னு த�ோணு்ன�ோ்ல, 
ெருததுவர்ேள் தபச்்�தேடடு, 
ே ரு ் வ  சு ெ க் ே  � ம் ெ � ம் 
ம�ோல்லிடதடன். என்த்னோட அந்� 
முடிவி்னோல், சி்ல குடும்ப உறவுே்ை 
என்்்ன  இழ க் ே  ்வ த �து . 
இரு ந் � ோலும் ,  குழ ந்்�� ோன் 
மு க்கியம்னு  முடிவுபண்ணி , 
ேர்பபேோ்லத்� ம�ோடர்ந்த�ன்.

ேரு, 6 ெோ�ெோ இருக்கும்தபோது 
எ்னக்கு ்டபோய்டு, ெத்லரியோ 
தபோன்ற தநோய்ேள் வந்துடுச்சு. அந்� 
த ந ர த து ்ல � ோ ன் ,  ம ர ோ ம் ப 
ேஷ்டபபடதடன். ெருததுவர்ேள் 
உ�வியோ்ல, அந்� ேஷ்டெோ்ன 
ேோ்லத்�யும் நோன் ேடந்த�ன். நோன் 
சி கி ச் ்�  எ டு த தி ட டி ரு ந் � 
ெருததுவெ்்னயி்ல, முக்கியெோ்ன 
தே்ோ என்்்ன போர்ததுக்கிடடோஙே. 
ேரு 8 ெோ�ெோ இருக்கும்தபோது 
(ஜ்னவரி 23, 2000), வீடடுத்லதய 
பனிக்குடம் உ்டஞ்சிடுச்சு. உடத்ன 
ெருததுவெ்்ன தபோத்னோம். அஙே, 
சி த � ரி ய ன்  ப ண் ண னு ம் னு 
ம�ோல்லிடடோஙே.

அந்� தநரதது்ல பிர�வ வலியி்ல 
துடிச்சிடடு இருந்� நோன், அஙகிருந்� 
ெருததுவர்ேளிடம், ̀குழந்்�, உடல் 
நலிவில்்லோெ, ஏ�ோச்சும் கு்றதயோட 
இருந்�ோ நீஙே அபபடிதய ஆய்வுக்கு 
எடுததுடடு தபோய்டுஙே. நோன் 
ப ோ க் ே த வ  வி ரு ம் ப ்ல ' ன் னு 
ம�ோல்லிடதடன். 3 ெணி தநரம் 
ேழிச்சு ேண் முழிச்சு போக்கும்தபோது, 

ஒரு அழேோ்ன குடடி த�வ்�்ய 
ெ ரு த து வ ர் ே ள்  எ ங கி ட ட 
மேோடுததுடடு, `நல்்லபடியோ ஆண் 
கு ழ ந் ்�  பி ற ந் தி ரு க் கு ' னு 
ம�ோன்்னோஙே.

 கு்றபிர�வெோ இருந்�ோலும், 
என் ்பயன் 3.5 கித்லோ எ்டயி்ல, 
மரோம்ப நோர்ெ்லோ இருந்�ோன். பிர�வ 
வலி முடிந்து நோன் ெயக்ே நி்்லக்கு 
தபோ்ன வ்ரக்கும், நோன் இத�்்ன 
ெோ�ெோ படட எல்்லோ வலியும், என் 
்பய்்ன ்ேயி்ல வோஙகு்ன அந்� 
மநோடியி்ல, என் நி்்னவிலிருந்து 
அழிஞ்சு தபோயிடுச்சு. இந்� அழேோ்ன 
த�வ்�, என்த்னோட வலிமயல்்லோம் 
த ப ோ க் ே  வ ந் � வன் � ோன்னு , 
ெ்னசுக்குள்ை ஒரு ஸ்போர்க்! இபதபோ 
இந்� த�வ்�க்கு வயசு, 21. ‘’நிஜெோதவ 
என் வலிே்ை ெறக்ே ்வக்கும் 
வித்�க்ேோரன் �ோன் என் ்பயன் 
மஜபஸ் இம்ெோனுதவல்’’ என்று 
பூரித�வர் தெலும் ம�ோடர்ந்�ோர்.

மஜபஸ் பிறந்�, அடுத� ஒரு 
வருஷததுத்லதய ெறுபடியும் ேர்பபம் 
�ரிதத�ன். மரண்டோவது மு்ற, 
நோத்ன பயந்து�ோன் தபோத்னன். பயம், 
நம்ெ கூடதவ மபோறந்�துனு நி்்னச்சு, 
நம்பிக்்ேதயோட அடுத� குழந்்�க்கு 
�யோரோத்னன். அபபடிதய, என்்்ன 
நேம்லடுதது வச்�ெோதிரி, என்த்னோட 
அடு த �  த � வ் � ய ோ ,  என் 
மரண்டோவது ெேன் ஹோரிஸ் 
ஜோன்போல் பிறந்�ோன்.

மூத�வன் மஜபஸ், இபதபோ 
�னியோர் ம�ோ்்லக்ேோடசியி்ல 
ம�ய்தி பிரிவு்ல தவ்்ல போக்குறோன். 
இ்ையவன், மீடியோ ேமியூனிதேஷன்  
படிச்சிடடு இருக்ேோன். இந்� மரண்டு 

த�வ்�ேளும்�ோன், இபதபோ 
என்த்னோட ப்லம்.

குழந்்�ேள் பிறந்� பிறகு , 
இபதபோதுவ்ர புற்றுதநோய் �ோக்ேம் 
எதுவும்  எ்னக்கில்்்ல .  சி ்ல 
நபர்ேைோ்ல, மபர்�்ன்லோ, நி்றய 
ேஷ்டஙே்ையும், அவெோ்னங 
ே்ையும் வோழக்்ே்ல �ந்திச்த�ன். 
அந்� ேஷ்டததிலிருந்து மீண்டு வர,  
பணம், ப�வி, எதுவும் எ்னக்கு உ�வி 
பண்ண்ல. ெோறோே, அன்பு ெடடும் 
�ோன் உ�வி பண்ணுச்சு. அன்பு, 
எல்்லோத்�யும் �ரி பண்ணும்னு, 
எ்னக்கு உணர்ததியது .   என் 
ப�ஙேளுக்கு, எபபவுதெ நோன் 
மபஸ்ட அம்ெோவோ இருக்ேனும் 
என்பது�ோன், என் வோழக்்ேயி்ல 
என்த்னோட ஆ்�, ே்னவு, ்லடசியம் 
எல்்லோதெ!" என்கிறோர் �்னக்தே 
உரிய நம்பிக்்ேயுடன்.

�ன் தபோரோடட வோழ்வச் 
ம�ோன்்ன நோன்சி, `ஒவ்மவோரு 
மபண்ணும் �ன்்்னப பற்றி அக்ே்ற 
எடுக்ே தவண்டும். குறிபபோே , 
ம ப ண் ே ளு க் தே  வ ர க் கூ டி ய 
முக்கியெோ்ன பிரச்்்னே்ைப பற்றி 
ம�ரிந்துமேோண்டு, குறிபபிடட 
ேோ்லததுக்கு ஒருமு்ற அ�ற்கு 
ம�க்ேப ம�ய்து மேோள்ை தவண்டும். 
அத�தபோ்ல, என்்ன நடந்�ோலும், 
மபண்ேள் ்�ரியெோ இருக்ேணும். 
எ�ற்கும் துவண்டு தபோேக் கூடோது. 
என் வோழக்்ேயிலிருந்து நோன் 
ேததுகிடடது, ̀நம்மு்டய இன்்றய 
பிரச்்்னேமைல்்லோம், இன்னும் 
மேோஞ்� நோள் ேழிச்சு தயோசிச்சு 
போர்த�ோ, நோெதை சிரிபதபோம்' 
என்பது�ோன். அ�்னோ்ல, எபபவும் 
எ ந் �மவ ோரு  பி ர ச் �்்ன்ய 
அணுகுவ�ற்கும் ,  ெனுஷ்னோ 
மபோறந்� ஒவ்மவோருத�ருக்கும் 
மபோறு்ெ தவண்டும்" என்கிறோர் 
தீர்க்ேெோே!

20 வருடஙேைோே பல்தவறு 
�னியோர் ம�ோ்்லக்ேோடசிேளில் 
பணியோற்றி வந்� நோன்சி, இபதபோது 
ஃபரீ்லோன்சிங ேடடு்ரயோைரோே 
இயஙகிக்மேோண்டிருக்கிறோர். முேம் 
நி்றயப புன்்ன்ேயுடன், �ன் இரு 
ெேன்ேளுடன் இ்ணந்�படி இருந்� 
ந ோ ன் சி யி ன்  ப மர ோ ் ப ல் 
தபோடதடோவில், அத�்்ன அத�்்ன 
அர்த�ஙேள்.

நோன்சி, � ரியல் சிஙேபமபண்!

வஜபஸ் மற்றும் ஹாரிஸுைன் நான்சி அப்பாதுளர...
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நிழளை  
மரவமான்றில் மாட்டி வதாஙகவிட்டு 
விட்டு
இநத இககட்ைான நிளையிலிருநது
அென் வெளி நைப்பு வெயதுவிை 
இயலும்

அதன் பிைகுவம கூை
வபச்சின் வபாககு நிற்க வபாெதில்ளை

நிழளை இப்வபாது
அதன்  வதாளில் தூககிப் 
வபாட்டுகவகாண்டு
மரம் 
நைகக ஆரம்பிககும் 
அல்ைது

ஆஙகிைம் ெழி தமிழில் 

- ஆ. அமிரைைாஜ்

 மைைாததிய ் மைாழிக்கவி்ை

மரததின் நிழல்
மரதளதவய தன் வதாளில் தூககிப் 
வபாட்டுகவகாள்ளும்
இருெரும் கூடி
விைாமல் நைநது வகாண்வையிருகக 
வெண்டும்
என்பவத
அவவிருககுமிளையிைான 
ஒப்பநதம்

யாவரா ஒருெர நின்று விட்ைாவைா
அெர தளை அடிதது வநாறுககப்பட்டு 
ஓராயிரம் துண்டுகைாகிவிடும்

காற்றிைம் நிழளை ஒப்பளைததுவிட்டு
மரம் நின்றுவிைைாவமன்பது ொததியவம
அதன் பிைகும்
இப்வபாககின் நீள் ெரிளெ 
மாைப்வபாெதில்ளை

பிைவகன்ன
நிழளை
தன் வதாளில் ஏற்றிக வகாண்டு
காற்று விைாமல் பைநது 
வகாண்டிருககும்
அல்ைது
காற்ளை தன் வதாளில் ொரி 
வபாட்டுகவகாண்டு
அககாற்றின் நிழல்
இளைவிைாமல் விளரநது 
வகாண்டிருககும்

அவவிருெருககும் இளையிைான
ஒப்பநதம்
அவத அெெரகதியில்
விைாமல் விளரநதபடி இருப்பவத

யாவரா ஒருெர
நிறுததிவிட்ைாவைா
அெர தளை அடிதது வநாறுககப்பட்டு
ஓராயிரம் துண்டுகைாகிவிடும்.

தனது நிழளை அென் தூககி
தன் வதாளில் வபாட்டுக வகாண்டு
நைகக ஆரம்பிததான்

அெனது நிழலும்
அெளன தூககி தன் வதாளில்
வபாட்டுக வகாண்டு நைகக ஆரம்பிததது

விைாமல் வபசிகவகாண்வை
இருெரும் வபாயகவகாண்வையிருகக 
வெண்டுவமன்பவத
அவவிருெருககும் இளையிைான
ஒப்பநதம்

யாவரா ஒருெர நிறுததி விட்ைாவைா
அெர தளை அடிதது வநாறுககப்பட்டு
ஓராயிரம் துண்டுகைாகிவிடும்

மைங்கஷ்  
நாைாயணைாவ் க்ல

ஒபபந்த நியதி
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தூ ய்ெ ோ  து்ர  ே ோ்்ல 
உ்லோவலுக்குப புறபபடடோர் . 
உ்லோவல் என்றோல், ்ே, ேோல் வீசி 
நடபபது அல்்ல. குழந்்�யின் 
ஸ்பரி�ம் தபோ்ல, சில்ம்லன்றிருக்கும் 
ேோ்்ல தவ்ைேளில் குதி்ர தெல் 
ஆதரோேணிததுக் மேோண்டு, முற்றோ� 
இைஙேோற்்ற அனுபவிபபது. து்ர, 
தேோட்ட்ய விடடுப புறபபடடு 
வழு�ோவூர் வோ�ல் பக்ேெோே வந்து, 
அபபடிதய தேோட்டயின் இந்� 
மு்்னக்கும் அந்� மு்்னக்குெோே 
ஒரு �வோரி்ய தெற்மேோள்வோர். 
தேோட்டயின் போதுேோவ்்லயும் 
பு தி � ோ ே க்  ே ட ட ப ப ட டு க் 
மேோண்டிருந்�  பகுதி்யயும் 
தெற்போர்்வ போர்ததுக் மேோண்டும் 
குதி்ர்ய நி�ோ்னெோே, நடக்கிற 
ேதியில் ம�லுததிக் மேோண்டும் �ன் 
உ்லோவ்்லத த�ோடர்வோர்.

ம�ன்்னப படடணதது வோ�ல் 
வழியோேக் ேடந்து, மபருெோள் 
தேோயி்்லயும் ேடந்து, தேோயி்்ல 
ஒடடியிருக்கும் மவற்றி்்லத 
த�ோடடஙே்ை ஒரு போர்்வ 
போர்ததுக் மேோண்டு கிழக்ேோே 
மீண்டும் திரும்பி, வோய்க்ேோ்்லக் 
ேடந்து மேோண்டு �ம் ெோளி்ேக்குச் 
ம�ன்று த�ர்வ்�த �ம் நிததிய 
வழக்ேெோேக் மேோண்டிருந்�ோர் 
தூய்ெோ.

மபருெோள் தேோயி்்லப போர்க்ே 
தநரோேப தபோய்க் மேோண்டிருந்�ோர் 
தூய்ெோ. கூடடெோேச் சி்லர், போடிக் 
மேோண்டு எதிதர வருவது ம�ரிந்�து. 
பஜ்்னக் தேோஷ்டிேள் தபோலும். 
வ ோ்னதது க்கு ச்  சுண்ணோம்பு 
அடித�்�ப தபோ்ல, பனி பூசிக் 
கிடந்�து .  பனிக்  மே ோடடும் 
அற்பு�ெோ்ன இந்� ெோ�ததில் இது 
ெ ோதிரி  பஜ்்னக்  த ே ோஷ்டி 
வருவ்�ப ப்லமு்ற அவர் 
ேண்டிருக்கிறோர் �ோத்ன...

தேோயி்்லக் ேடந்து மவற்றி்்லத 
த�ோடடததின் பக்ேெோே வந்து 
நின்றோர். பள்ைததில் மவற்றி்்லக் 
மேோடிக் ேோல் ேன்றுேளும் அ்� 
அடுதது வோ்ழத த�ோடடமும் 
அவர் ேண்ே்ைச் சிக்மே்னப 
பிடிதது நிறுததி்ன.

குளிபபோடடி்ன குழந்்�்யப 
தபோ்ல பளிச்ம�ன்று இருந்�து 

மவற்றி்்லத த�ோடடம். பனியில் 
�ோன் ந்்னந்தும், ேோ்்ல ஒளியில் 
ப ளீ ரி ட டு க்  ம ே ோ ண் டி ரு ந் � 
அ க் ே ோ ட சி ் ய த ய  ே ண் 
மேோடடோெல் போர்ததுக் மேோண்டு 
இருந்�ோர் தூய்ெோ. பள்ைததில் 
இருந்து எழுந்து வந்� ேோற்று, 
ப சு ந் � ் ழ யி ன்  ெ ண த ்� ச் 
த�ர்ந்திருந்�து.

தூய்ெோவுக்கு இந்�ப புதுச்த�ரி 
ே ட ந் �  ப த � ோண்டு ேை ோ ே ப 

ப ரி ச் � ய ெ ோ்ன  ஒன்று � ோன் . 
சின்்னஞ்சிறு உததிதயோேம் மு�ல் 
ப்லவி�ெோ்ன உததிதயோேஙேளில் 
இருந்துவிடடு, குவர்்னரோகியிருந்�ோர் 
தூய்ெோ.   இந்� ஊரில்�ோன் அவர் 
தி ரு ெ ண மு ம்  ம � ய் து 
மேோண்டிருந்�ோர்.  தி்னம் தி்னம் 
�ோன் அவர் இந்� ஊ்ரப போர்ததுக் 
மேோண்டிருந்�ோர். தி்னம் தி்னமும் 
அவருக்கு இந்� ஊர் புதிய புதிய 
அழ்ேத �ருகிறத�. தூய்ெோ, �ோன் 
வ ந் �  ம �ரு்வத  திரும்பிப 
போர்த�ோர். மபண்ேள் எடுக்கிற 
�்்ல வகிடு ெோதிரி தநரோே இருந்�து 
அந்�த ம�ரு. வகிடுக்கு இரு புறமும் 
புரள்கிற கூந்�ல் ெோதிரி ம�ருவுக்கு 
இருபுறமும் வீடுேள்.

�ன் ேற்ப்்ன்யத �ோத்ன 
சி்லோகிததுக் மேோண்டு வோ்ழத 
த�ோடடததுப பக்ேம் குதி்ர்யச் 
ம � லு த தி ்ன ோ ர் .  வ ோ ் ழ த  
த�ோடடமும் பள்ைததில்�ோன் 
இருந்�து .  விவ�ோயதெ இந்� 
த � � த தி ல்  ப ள் ை த தி லு ம் 
படு்ேயிலும் �ோன் நடந்�து. 
பள்ைததில் உழுது பயிர் ம�ய்யும் 
உ ய ர்  ெ க் ே ள்  வ ோ ழ ந் து 
மேோண்டிருந்�ோர்ேள். சின்்னஞ்சிறு 
குடி்�ேளில் குடி்�ேளின் 
கூ்ரயில் பூசினிக்மேோடி படர்ந்�து, 
அல்்லது சு்ரமேோடி பரவியிருந்�து.

குதி்ரேளுக்கு எ�ெோனின் 
ெத்னோபோவம் ம�ரிந்து விடுகிறது, 
ஆச்�ரியம்�ோன். அந்�க் குதி்ரயும் 
தூய்ெோவின் ெ்ன்� புரிந்து 
மேோண்டது தபோ்ல, மென்்ன்ட 
நடந்�து. வோ்ழத த�ோடடததிற்கும் 
தேோட்டச் சுற்றுச் சுவருக்கும் 
இ்டபபடட பகுதி்யக் ேடக்கும் 
த ப ோது ,  அவ ர்  ே ோ தில்  ஓ ர் 
இனி்ெயோ்ன போடல் தபோலும் 
ஒன்று வந்து போய்ந்�து. குதி்ர்ய 
நிறுததிவிடடு, �ற்று அதுக்குக் ேோது 
மேோடுத�ோர்.

புதுச்வெரிப் பட்ைணமாம் - என் கண்வண
வபான் வகாழிககும் பட்ைணமாம்.
பட்ைணதது சிப்பாவயா - நீ
படியைககும் மன்னெவரா?
யாரடிச்ொ நீ அழுத.
அடிச்ொளர வொல்லி அழுத
ஆற்காட்டுப் வபான்னுருககி - என் கண்வண 

 சிறுக்ை

விைக்கு
பிைபெஞ�ன்
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உனககு
ஆறு ெைச் ெஙகிலியாம்
புதுச்வெரி வபான்னுருககி - என் கண்வண 
உனககு
புல்ைாககு ஒட்டியாணம்
வபாட்டிடுொர உன் மாமன். 
மாடு ெண்டி முன்னூறு
மாடுகவைா அறுநூறு 
காடு கழனி ஆயிரமாம்
ளக ெளைவயா பதினாயிரம்
ளெப்பாட்டி மளனகளுககு
ொரிவிட்ைார உன் மாமா.
தஙகச்சி மகளுககுத
தஙகமளழ வபாழியாவரா?... 

தூய்ெோ, அந�ப போட்்லக் 
தேடடு கிறுகிறுததுப தபோ்னோர். 

அவள் முேத்�த �ன் இரு 
்ேேைோலும் மூடிக் மேோண்டோள்.

"�ோமி, மபோட்டக்கு எழுதது 
வரோதுஙேதை".

" உ்னக்கு  எழு�  படிக்ே த 
ம�ரியோ�ோ?

"ஊகும்".

"அபதபோ, இந்�ப போட்ட 
எபபடிப போடி்னோய்? "

"என் ஆத�ோ போடும். அ்�க் 
தேடடு நோன் போடதறன்".

"உம். இது யோரு உன் �ம்பியோ, 
�ங்ேயோ? "

பச்சி்்ல அவ்ர ஏறிடடுப 
போர்ததுவிடடு, என் ெவ" என்று 
விடடு முேத்� மீண்டும் மூடிக் 
மேோண்டோள்.

பயபபடுகிறோய்?"

அவள் ஒரு ேண்்ண ெடடும் 
மவளிபபடுததி ,  சிபபோய்்னோ 
அடிபபோஙே... மபோண்ணுஙே்ைத 
தூக்கிப தபோயி மேடுததுபபுடுவோஙே... 
" என்றோள்.

தூய் ெ ோ  �்்ல  ேவிழ ந் து 
மேோண்டோர்.

து்ர �ன் நயி்னோ்ர விடடு, 
ப ச்சி்்ல  ப ற்றி்ன  � ேவ்்ல 
த � ே ரி த � ோ ர் .  ம வ ற் றி்்ல க் 
மேோடிக்ேோலுக்குப பின் இருக்கிற 
பள்ைததில் இருக்கிற �்னஙேளில் 
ஒருததி, பச்சி்்ல. இந்� ஊர் 
வழக்ேபபடி வயசுக்கு வரும் 
முன்த்ன ேல்யோணம் பண்ணிக் 
மேோண்டு ஒரு வருஷததில் புருஷ்்ன 
அம்்ெக்கு பலி மேோடுத�வள்....

குதி்ர்ய தெடடுப பக்ேம் �டடி 
நடததி்னோர். அஙகிருந்து அந்� 
மபண் ம�ன்படடோள். பள்ைச் 
�ரிவில்  வைர்ந்திருந்� பூவர� ெரக் 
கி்ையில் ஏ்்னக் ேடடி குழந்்� 
்யப தபோடடுத �ோ்லோடடுப போடிக் 
மேோண்டிருந்�ோள் ஓர் இைம் மபண். 
பதின்மூன்று பதி்னோறு வயசுச் 
சிறுமி. குழந்்� உறஙகி விடடிருந்�து 
தபோலும். நி�ோ்னெோே ஏ்்ன்ய 
நிறுததி, அண்ணோந்�வள், குதி்ர 
தெல் இருந்� து்ர்யப போர்ததுத 
திடுக்கிடடோள்.

"மபண்தண.  இஙதே  வோ " 
என்ற்ழத�ோர் தூய்ெோ.

�பபு ம�ய்� குழந்்�்யப 
தபோ்ல, அவள் �யஙகிக் மேோண்டு 
அவர் அருகில் வந்து நின்றோள்.

"உன் தபரு என்்ன? "

"பச்... பச்சி்்ல �ோமி".

"இபதபோ நீ போடி்னோதய, அந்�ப 
ப ோ ட ்ட  எ ்ன க் கு  எ ழு தி த 
�ருகிறோயோ? "

" உ ன்  பு ரு ஷ ன்  எ ன் ்ன 
பண்ணுகிறோர்",

"அவர் ம�ததுப பூடடோரு �பபு 
�பபு... ெோரியோத�ோ அ்ழச்சிக் 
கிடடோ".

தூ ய் ெ ோ வு க் கு  ெ ்ன ம் 
�ஙேடபபடடது.

"�ோபபோடடுக்கு என்்ன பண்தற?"

"ஆத�ோதவோட கூலி தவ்்லக்குப 
த ப ோ ற த ்ன "  எ ன் ற  அ வ ள் 
வோர்த்�யில், ேம்பீரமும் ஒரு 
மபரிய ெனுஷத �்னமும் இருந்�்� 
து்ர ேவனித�ோர்.

"நோன் யோர் ம�ரிகிற�ோ?"

அவள் "ஆம்"  என்பது தபோ்ல 
�்்லய்�த�ோள். "சிபபோய்" 
என்றோள்.

தூய்ெோ சிரித�ோள். அவள் 
பயந்து, ெரததுக்குப பின்த்ன தபோய் 
ஒளிந்து மேோண்டோள்.

" ஏ ன்  ப ய ம் ?  எ து க் கு 

"என்்ன �்னஙேள்" என்று 
இருந்�து அவருக்கு. எபபடிபபடட 
பரி�ோப வோழ்வ, மேோஞ்�மும் 
முேம்  சுளிக் ே ோ ெல்  எ ப படி 
இவர்ேைோல் வோழ முடிகிறது? 
தயோசிதது, தயோசிதது து்ர ஒரு 
முடிவுக்கு வந்�ோர்.  புதுச்த�ரிப 
படடணததில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் 
ம�ோடஙகுவது என்று தீர்ெோ்னததுக்கு 
வ ந் � ோ ர் .  இ ந் � க்  ே ரு த்� த 
�்்ல்ெப  ப ோதிரிய ோ ரிடம் 
குவர்்னர் ே்லந்�ோர். போதிரியோர் 
தயோசிதது விடடுச்  ம�ோன்்னோர்.

"குவர்்னருக்கு இந்�  ஊர் 
வழக்ேம் ம�ரியும் �ோத்ன? ஆண்ேள் 
வ ோ த தி ய ோ ர ோ ே  இ ரு ந் � ோ ல் , 
மபண்ே்ை யோரும் பள்ளிக்கு 
அனுபப ெோடடோர்ேள். மபண்ேளும் 
பதது வயசு வ்ரக்கும் �ோன் 
படிபபோர்ேள்".

"ஏன் அபபுறம் படிக்கிறதுக்கு 
என்்ன? "

"அபபுறம்�ோன் அவர்ேளுக்குக் 

காளையில் எழுநததும் பள்ளி மைம் இரண்டும் வபருககி, கழுவி, அஙகிருநத மாதா 
வொரூபததுககு முன் ொணம் இட்டு வமழுகி, வகாைம் வபாட்டு தூஙகி எழுநது அழும் 
குழநளதககுப் பால் வபாட்டு, தானும் குளிததுத தயாராெது என்று ஒரு காளைப் 

வபாழுளத அெள் துெககுொள்
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ேல்யோணம் ஆகிவிடுதெ. "

குவர்்னர் தூய்ெோ போரிசுப 
படடணததுக்குக் ேோயி�ம் எழுதி, 
எ ழு த து  ே ற் பி க் கு ம் 
ேன்னிய ோஸ்திரி ே்ை  வ ர ப 
பண்ணி்னோர். தேோயி்்ல ஒடடி 
போதிரிேள் �ஙகியிருக்கும் ெடததுக்கு 
அருேோ்ெயில், ேன்னியோஸ்திரி 
ேளுக்கு ெடம் ஒன்்றக் ேடடுவிதது, 
அ்� ஒடடி ஒரு சிறுபள்ளிக் 
கூடத்�யும் அ்ெத�ோர்.  பச்சி்்ல 
பள்ளிக் கூடத்�ப மபருக்கி, 
கூடடி ,  ேழுவி பரோெரிததுக் 
மேோள்வது. அஙதே அவள் படிததுக் 
ம ே ோ ள் ை வு ம்  த வ ண் டி ய து . 
ே ன் னி ய ோ ஸ் தி ரி ே ளு ட ன் 
� ோபபிடடுக்  ம ே ோண்டு �ன் 
குழந்்�யுடன் ெடததுக்குள்தைதய 
�ஙகிக்மேோள்ை தவண்டியது என்று 
திடடம் ம�ய்�ோர் குவர்்னர் து்ர.

பச்சி்்லக்கு �ே்லமும் மவகு 
ஆச்�ரியெோே இருந்�து. ேல்்லோல் 

ஆ்ன ேடடததில் அவள் வோழகிறோள். 
அவள் இருக்கிற இடததித்ல �ன்்னல் 
இ ரு க் கி ற து .  அ வ ளு க் கு ச் 
�ோபபோடடுக்கு மரோடடியும் த�ோறும் 
கி்டக்கிறது . ெோற்றிக் ேடட 
சுத�ெோ்ன துணி கி்டத�து . 
ேன்னியோஸ்திரிேைோ்ன அக்ேோக்ேள், 
ேோ்்லயில்  எழுந்� உடத்ன பல் 
விைக்கி்னோர்ேள். அபபுறம் தி்னம் 
தி்னம் குளித�ோர்ேள். நித�மும் 
து ் வ த �  ஆ ் ட ே ் ை த ய 
உடுததி்னோர்ேள்.  ேோலில் ம�ருபபு 
தபோடடோர்ேள், பூ�ணிப பூ ெோதிரி 
இருக்கிறோர்ேள்.

ேோ்்லயில் எழுந்�தும் பள்ளி 
ெடம் இரண்டும் மபருக்கி, ேழுவி, 
அஙகிருந்� ெோ�ோ ம�ோரூபததுக்கு 
முன் �ோணம் இடடு மெழுகி, 
தேோ்லம் தபோடடு தூஙகி எழுந்து 
அழும் குழந்்�க்குப போல் தபோடடு, 
�ோனும் குளிததுத �யோரோவது என்று 
ஒரு ேோ்்லப மபோழு்� அவள் 
துவக்குவோள். பள்ளிக் கூடததிற்கு 

மூன்று மபண்ேள் வந்�ோர்ேள். 
மபரிய ெனுஷர்ேள் யோரும் �ஙேள் 
மபண்ே்ைப பள்ளிக் கூடததுக்கு 
அனுபபச் �ஙேடபபடடோர்ேள். 
மூன்று �ட்டக்ேோரக் குழந்்�ேள் 
வந்�்ன .  பச்சி்்ல நோ்லோவது 
ெோணவி.

ே ோ ் ்லயில்  ம ர ோ டடியு ம் 
மவண்மணயும் �ோபபிடடு படிபபு 
ஆரம்பிக்கும்.

"ஆ, தப, த�, த�" என்று பிரஞ்ச் 
அரிச்சுவடி அபபுறம் "ஓதரன் 
ஒன்று"  என்கிற வோய்பபோடு 
ம�ோடஙகும். வய�ோ்ன ஓர் அம்ெோள், 
�மிழும் ம�ோல்லிக் மேோடுத�ோர். 
மேோன்்ற தவந்�ன், நல்வழி. ெதியம் 
�ோபபோடடுக்குப பிறகு சி்ல நோள் 
படிபபு, சி்ல நோள் வி்ையோடடு 
என்று வைர்ந்�து பச்சி்்லயின் 
ேல்வி.

குவர்்னர் வோரம் ஒரு மு்ற 
பள்ளிக்கு  வரு்ே  � ந் � ோ ர் . 
அக்ேோளிடம் தபசி த�்வே்ை 
அறிந்து மேோள்வோர். த�்வயோ்ன 
உத�ரவுே்ைப பிறபபிபபோர். 
அபபுறெோேப பச்சி்்ல்யப 
போர்தது, "பச்சி்்ல அன்்்னக்கு நீ 
போடி்ன போட்ட எபதபோ எழுதித 
�ரபதபோகிறோய்"  என்போர்.

" �தறன் �ோமி"  என்போள் 
பச்சி்்ல. அவளுக்குத �ோன் அ, ஆ 
எல்்லோம் வந்துவிடடத�. சீக்கிரதெ 
அவள் எழுதிக் மேோடுபபோள்.

அன்றும் குவர்்னர் தூய்ெோ 
பள்ளிக்கு வந்திருந்�ோர். குழந்்�  
சுவ்ரப பிடிததுக் மேோண்டு 
நின்றிருந்�ோள். குவர்்னர் பச்சி்்ல 
்யப போர்தது "இந்�க் குழந்்�யின் 
மபயர் என்்ன? " என்றோர்.

வோயில் விர்்ல ்வததுக் 
ேடிததுக் மேோண்டு "இன்னும் தபரு 
்வக்கி்ல �ோமி" என்றோள் பச்சி்்ல. 

"வயது மூனு ஆயிருக்குதெ. 
இன்னுெோ மபயர் ்வக்ே்ல? " 
உடத்ன ஒரு மபய்ரச் ம�ோல்".

"பச்சி்்ல ேோல் விர்லோல் 
�்ர்யக் கீறிக் மேோண்டிருந்�ோள். 
பிறகு "புத�ோயி" என்றோள்.

"அதுக்கு என்்ன அர்த�ம்? " 
என்றோர் குவர்்னர். 
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"புதது நோேம்ெோளுக்கு அந்�ப 
தபரு �ோமி" என்றோள் அவள் 
மவடேததுடன்.

து்ரக்குப பக்ேததில் நின்று 
மேோண்டிருந்� போதிரியோர் முேம் 
சி ணு க் ே லு ட ன்  அ ் � 
ஆடத�பித�ோர்.

"அது என்்ன தபர். புததும் 
போம்பும்? நோன் ம�ோல்கிதறன் 
எஸ்�ர். என்்ன அழேோ்ன மபயர். 
எஸ்�ர் என்றோல் விைக்கு என்று 
அர்த�ம். "

து்ர பச்சி்்ல்யக் தேடடோர்.

"பச்சி்்ல உ்னக்கு இந்�ப மபயர் 
-  எஸ் � ர்  பிடி ச் சி ரு க் ே ோ . . . 
்�ரியெோேச் ம�ோல். யோருக்கும் 
பயபபட தவண்டோம். "

ப ச் சி்்ல  � ய க் ே த துடன் 
ப ோ தி ரி ய ோ ் ர ப  ப ோ ர் த து க் 
மேோண்தட, "இல்்்ல என்ப�ோேத 
�்்ல்ய அ்�த�ோள்.

"�ரி அபபடிமயன்றோல் புத�ோயி 
என்தற இருக்ேடடும். "

போதிரியோர் இ்� இரசிக்ே 
வில்்்ல.

குவர்்னர், இந்� �்னஙேளுக்கு 
இந்� சு�ந்திரத்�த �ரக் கூடோது 
இதுேளுக்கு ஞோ்னம் �ர தவண்டிய 
மபோறுபபும் நெக்கு உண்டு என்ப்� 
நோம் ெறக்ேக் கூடோது."

குவர்்னர் ம�ோன்்னோர்

"இல்்்ல �ந்்�யோ்னவதர. நோன் 
ஒரு தபோதும் அ்� ெறக்ேவில்்்ல. 
என்றோலும் பிறததியோர் சு�ந்திரததில் 
நோன் �்்லயிடக் கூடோது என்று 
முடிவு பண்ணிக் மேோண்டிருக் 
கிதறன்.

ப ோ தி ரி ய ோ ர்  அ ங கி ரு ந் � 
ேன்னியோஸ்திரிேள், அதிேோரிேள் 
எ ல் த்ல ோ ் ர யு ம்  ஒ ரு மு ் ற 
போர்ததுவிடடுச் ம�ோன்்னோர்.

இந்�ப பள்ளிக்கூடமும் இந்� 
ெடமும் என் ேடடுபபோடடில் 
இருக்கிறது. இந்�ச் �தேோ�ரிேள் 
என் தபச்சுக்குக் ேடடுபபடுவது�ோன் 
�ரியோே இருக்கும் என்று நம்புகிதறன். 

இ ந் �  � த ே ோ � ரி ே ்ை  என் 
ம ப ோ று ப பி ல்  ் வ த து க் 
மேோள்ைத�ோன் போரிசு படடணதது 
�்ப அஙகீேோரம் அளிததுள்ைது. 
இந்� ெடததுக்குள் என் தபச்சு 
அ்லடசியப படுத�பபடுெோ்னோல் 
அது �ரியோே இருக்குெோ என்ப்�க் 
குவர்்னர் தயோசிக்ே தவணும். 

சின்்ன விஷயம் மபரி�ோகி 
ே ோ கி � த தி ல்  கு வ ர் ்ன ரு ம் 
போதிரியோரும் தபசி அடுத� ஆறோம் 
ெோ�ம் ேன்னியோஸ்திரிேள் போரிசு 
படடணததுதே திருபபி அனுபபப 
படடோ ர் ேள் .  பள்ளிக்கூடம் 
மூடபபடடது.

வோ்னததுக்குச் சுண்ணோம்பு 
அடித�ோற் தபோன்ற ஒரு பனி ெோ�ம். 
து்ர ேோ்்ல உ்லோவலுக்ேோே 
மவற்றி்்லத  த � ோடடததின் 
பக்ேெோே வந்து மேோண்டிருந்�ோர். 
பூவர� ெர தெடடில் நோ்்லந்து 
கு ழ ந் ்� ே ள்  அ ் ர  மு ழு 
நிர்வோணெோே அெர்ந்திருந்�்ன. 
பச்சி்்ல ம�ோல்்லச் ம�ோல்்ல 
அ்வேள் அரிச்சுவடி ம�ோல்லிக் 
மேோண்டிருந்�்ன.

தூய்ெோ, குதி்ர்ய விடடு 
இறஙகி ெரததின் கீழ தபோய் நின்றோர். 
பச்சி்்ல குனிந்து து்ர்ய 
நெஸ்ேரித�ோள்.

" ப ச் சி ் ்ல . . .   எ ன் ்ன 
பண்ணுகிறோய்.

ம � ோ ல் லி க்  ம ே ோ டு த து க் 
மேோண்டிருக்கிதறன் ஐயோ. "

தூய்ெோ அந்�க் குழந்்�ே்ைப 
போர்த�ோர். பச்சி்்லயின் குழந்்� 
யும் அவர்ேளுடன் அெர்ந்திருந்�ோள்.

ப ச் சி ் ்ல  து ் ர யி ட ம் 
ம�ோன்்னோள்.

"ஐயோ, எ்னக்கு எழு� ேோகி�மும் 
ேட்ட இறகும் தவணும். "

"என்்னததுக்கு? " என்றோர் து்ர.

"ஐயோவுக்கு அந்� �ோ்லோடடுப 
போட்ட எழுதித �ர தவணும்."

நன்றி "பதவி"  
சிறுகளதத வதாகுதி 
- கவிதா வெளியீடு
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நான் புத�்ர எதிர்மேோண்ட 
ே்�்ய  உங ேளுக்குக்  கூற 
விரும்புகிதறன். நோன் உஙே்ைப 
தபோ்ல சிறுவ்னோயிருந்�தபோது 
வடக்கு  வியடநோமில் உள்ை 
�ஞ்தஹோ எனும் ெண்ட்லததில்  
வோழந்த�ன். எ்னது ஒன்பது வயதில் 
ஒரு   பு த � ே ம்  கி்டத �து .  
அட்டயில் ேருபபு மவள்்ை 
படததில் புத�ர் ேோணபபடடோர். 
அவர் புல்�்ரயில் அழேோே  
அ ெ ர் ந் தி ரு ந் � ோ ர் .  மி ே வு ம் 
அ்ெதிதயோடும் ெகிழதவோடும் 
ேோணபபடடோர். அவரது  முேம் 
� ோ ந் � த துடன் ,  இ ய ல் ப ோ ே , 
புன்முறுவலுடன் ேோணபபடடது. 
அ ப பு த � ரி ன்   ப ட த ்� ப 
ப ோர்த�தபோது  என்னுள்ளும் 
அ்ெதி நி்லவியது.

சிறுவயதில் நோன் போர்க்கும் 
அ்்னவரும் �ோந்�மும் அ்ெதியும் 
அ ற்று க்   ே ோணப படட் � 
அறிந்த�ன். எ்னதவ புல்�்ரயில் 
அழகுடனும் அ்ெதியுடனும் 
ேோணபபடட புத�்ரப தபோ்ல 
நோனும் இருக்ே ஆ்�பபடதடன். 
புத�்ரப பற்றிதயோ அவரது 
வோழக்்ே்யப பற்றிதயோ எ்னக்கு 
அ ப தப ோ து  எ து வு ம்  
ம�ரியோவிடடோலும்  அபபடத்�ப 
போர்ததும் புத�ர் தெல் பிரியம் 
ஏற்படடது. அ�ன்பின், புத�்ரப 
தபோல் அழகுடனும் அ்ெதியுடனும் 
அெரும் ஒருவ்னோே நோன் இருக்ேத 
தீவிரெோே விரும்பித்னன்.

எ ்ன க் கு  ப தி த ்ன ோ ரு 
வயதிருக்கும்தபோது, ெ்்லயுச்சிக்கு  

நோஙேள் உணவுப பண்டஙே்ைத  
�யோரிதத�ோம். த�ோறு �்ெதது, 
சின்்ன உருண்்டேைோே உருடடி 
அவற்்ற வோ்ழயி்்லயோல்  
ே ட டி த ்ன ோ ம் .  எ ள்  வி ் � , 
தவர்ேட்்ல, உபபு ஆகியவற்்ற 
த�ோற்றுக்குள் ்வதத�ோம்.  இது 
தபோன்றம�ோரு உணவுப பண்டத்� 
நீ ங ேள்  � ோ பபிடடிரு க் ே தவ 
முடியோது .   அது அத�்்ன 
சு ் வ ய ோ ்ன து .  ெ ் ்ல யி ன் 
ஓ்டயிலிருந்து நீ்ர தநரடியோேக் 
குடிபபது போதுேோபபோ்னது அல்்ல 
என்ப�ோல்  ேோய்ச்சிய நீ்ரக் 
கூடதவ எடுததுச் ம�ன்தறோம். 
எனினும் தூய்்ெயோ்ன  ஓ்ட 
நீ்ரப பருகுவதும் உவபபோ்னது�ோன்.

எஙேள் பள்ளியிலிருந்து நூற்றி 

 உனது ் பெயில் ஒரு கூழாஙகல் -2

எஙே்ை ஒரு நோள் சுற்று்லோ கூடடிக் 
மேோண்டு தபோவ�ோே எ்னது 
வகுபபோசிரியர் அறிவித�ோர். நோன் 
அ�ற்கு முன் அஙகு எபதபோதும் 
த ப ோ ்ன த �  இ ல் ்்ல . 
அம்ெ்்லயுச்சியில் ஒரு துறவி 
வசிபப�ோே ஆசிரியர் கூறி்னோர். 
அததுறவி �னி்ெயில் அஙகு 
வோழவ�ோேவும்  �ோன் புத�்ரப 
தபோல் ஆேதவண்டி இரவும் பேலும் 
பயிற்சி ம�ய்து வருவ�ோேவும் 
கூறி்னோர். எத�்்ன அற்பு�ெோ்னது!  
ந ோ ன்  மு ன் ம்ன ப தப ோ து ம் 
துறவிய்ரக்  ேண்டதில்்்ல . 
அம்ெ்்லயித்லறி அததுறவி்ய 
�ந்திக்ேபதபோகும் �ந்�ர்பபத்� 
எண்ணி குதூே்லம் அ்டந்த�ன்.

சுற்று்லோவுக்கு முந்்�ய தி்னம் 

துறவியும் 
குட்ளையும்

திக் நாட ஹான்
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ஐம்பது ெோணவர்ேள் அச்சுற்று்லோ 
பயணததிற்குச் ம�ன்தறோம். நோஙேள் 
ஐந்து சிறு குழுக்ேைோேப பிரிந்து 
ம�ன்தறோம் .  எஙேள் பயணச் 
சு்ெே்ைத தூக்கிக் மேோண்டு 
சுெோர் பதது ்ெல்ேள் ேடந்து 
ெ்்லயடிவோரத்� அ்டந்த�ோம்.  
அ ங கி ரு ந் து  ெ ் ்ல யு ச் சி க் கு 
ஏறித்னோம். ெ்்லதயறும் போ்�யில் 
அழகிய  ெரஙேளும்  போ்�ேளும் 
ேோணபபடட்ன. ஆ்னோல் நோஙேள் 
அ வ் வ ழ ் ே  ர சி க் ே ோ ெ ல் 
ெ்்லயுச்சி்ய அ்டவதித்லதய 
கு றிய ோ ே  இரு ந் த� ோ ம் .  என் 
நண்பர்ேளும் நோனும் எவ்வைவு 
முடியுதெோ அத�்்ன தவேெோே 
ெ்்லதயறித்னோம். ஓடித்னோம் 
எ ன் ப த �  � ரி ய ோ ்ன து .  
ந்டதியோ்னததின் �ந்த�ோஷம் 
ப ற் றி   இ ப தப ோ து த ப ோ ல் 
அச்சிறுவயதில் எ்னக்கு எதுவும் 
ம�ரியோது. அவ�ரபபடோெல், 
ஒவ்மவோரு ேோ்லடி்யயும், பூக்ே்ை, 
ெ ர ங ே்ை ,  நீ ்ல வ ோ்ன த்� , 
ந ண் ப ர் ே ளி ன்  இ ரு ப ்ப 
அனுபவிததிருக்ே  அபதபோது 
ம�ரியவில்்்ல.

நண்பர்ேளுடன் உச்சி்ய 
அ்டந்�தும் அயர்வுற்தறோம் . 
வழியில்  மேோண்டுவந்� �ண்ணீ்ரக் 
குடிததுத தீர்ததுவிடதடோம். ஒரு 
துளிகூட மிச்�மில்்்ல. எனினும், 
நோன் அததுறவி்யக் ேோண்பதில் 

ஆர்வெோயிருந்த�ன். ் வக்தேோலும் 
மூஙகிலும் தவய்ந்� அததுறவியின் 
கு டி ் � ் ய க்  ே ண் தட ோ ம் . 
குடி்�யினுள்  ஒரு மூஙகில் 
ேடடிலும், ஒரு மூஙகில் பீடமும் 
ேோணபபடட்ன. ஆ்னோல் அஙதே 
யோருமில்்்ல. எ்னக்கு ஏெோற்றெோே 
இருந்�து . எஙே்ை தபோன்ற 
சிறுவர்ேள் அஙகு வருவ்� 
மு�லித்லதய அறிந்து, எஙேளின் 

கூச்�்்லயும் உரத� தபச்்�யும் 
தேடேப பிடிக்ேோெல் தவமறஙதேோ 
தபோய் ஒளிந்து மேோண்டிருக்ே்லோம் 
எண்மறண்ணித்னன்.

ெதிய உணவுக்ேோ்ன தநரம் 
வந்�து. ஆ்னோல் எ்னக்கு �ோபபிட 
ெ்னமில்்்ல. நோன் த�ோர்வும் 
ஏெ ோ ற் றமுெ ோய்  இரு ந் த�ன் . 
ேோடடிற்குள் முயன்று த�டி்னோல் 
அததுறவி்யக் ேோணும் �ந்�ர்பபம் 
கி்டக்ே்லோம் என்மறண்ணித்னன். 
சிறுவ்னோயிருந்�தபோது நி்றய 
நம்பிக்்ே இருந்�து .  எதுவும் 
� ோ ததியபபடக்கூடும்  என்ற 
நம்பிக்்ே இருந்�து.

எ்னதவ, என் நண்பர்ே்ை 
விடடுவிடடு நோன் ெடடும் ெ்்ல 
தெத்லறித்னன்.   ேோடடினூதட 
ம�ல்்ேயில் �டமடன்று நீர் 
ம�ோடடும் ஓ்�்யக் தேடே 
மு டி ந் � து .  அ து த ப ோ ன் ற 
ம � ோடமடோலி்ய  நீங ேளும் 
த ே ட டி ரு க் ே ்ல ோ ம் .  அ து 
பியோத்னோ்வ மிருதுவோே வோசிபபது 
தபோன்று, ேோற்றி்லோடும் ெணிக்கூடு 
தபோன்று ஒலித�து. படிேக் ேல் 
தபோ்ல ம�ளிவோேவும் த்ல�ோேவும் 
தேடடது. அது அ்ெதி �தும்ப 
ஆர்வமூடடும்  படியும் இருந்��ோல் 
அவ்வற்பு� ஒலி வந்� தி்�யில் 
ம�ன்தறன். கூடதவ அதீ� �ோேமும் 
மேோண்டிருந்த�ன்.

சிறிது தநரததிற்குள்  ேற்ேள் 
சூழந்�  இயற்்ேயோ்னம�ோரு 
கு ட ்ட ் ய க்  ே ண் தட ன் . 
பூமிக்ேடியில் மிே ஆழததிலிருந்து 
ஊற்று சுரந்துதெல் த�ஙகும் 
என்ப்� அறிதவன். அவ்வோறு 
தெத்லறி வந்� ஊற்று ப்லவண்ணப 
போ்றேளும் ேற்ேளும் சூழந்�ம�ோரு 
சிறிய  அ்ணயோேத  த �ஙகி 
நி ன் றி ரு ந் � து .   நீ ர் ெ ட ட ம் 
உயர்ந்திருந்�து. ஆ்னோல்  அ�ன் 
அடிெடடம் வ்ர ம�ளிவோேத 
ம � ரி ந் � து .  அ ந் நீ ர் நி ் ்ல 
பு த து ண ர் ச் சி யு ம் 
உவபபூடடுவ�ோேவும் இருந்��ோல் 
நோன் ெண்டியிடடு அெர்ந்து 
உள்ைங்ேேளில் நீ்ர அள்ளிப 
ப ரு ே  ஆ ர ம் ப த த� ன் .  எ ன் 
ெகிழச்சியின்  அை்வ உஙேைோல் 
ேற்ப்்ன ம�ய்ய முடியோது. அந்நீர் 
மிே அரு்ெயோேச் சு்வத�து. 

சிறிது வநரததிற்குள் 
கற்கள் சூழ்நத 

இயற்ளகயானவதாரு 
குட்ளைளயக கண்வைன். 

பூமிககடியில் மிக 
ஆழததிலிருநது ஊற்று 
சுரநதுவமல் வதஙகும் 
என்பளத அறிவென். 
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மிேவும் இனித�து.  அபபடிமயோரு 
சு்வ. அபபடிமயோரு புததுணர்வு. 
ந ோ ன்  மு ழு � ோ ே த  தி ரு ப தி 
அ்டந்த�ன் .  எ்னக்கு தவறு 
விருபபதெதும் அற்றுபதபோய் 
விடடது. அத துறவி்யச் �ந்திக்கும் 
ஆ்� கூட அபதபோது இல்்்ல. 
அற்பு�ெோ்னம�ோரு உணர்வுநி்்ல. 
எ ந்�  விருபபும் அற்றம�ோரு 
தபரோ்னந்�ம்.

திடீமர்ன, நோன் அததுறவி்யச் 
� ந் தி த � து  த ப ோ ன் ற ம � ோ ரு 
உணர்தவற்படடது. அததுறவி 
ெந்திர ஆற்றல் மேோண்டவரோே  
இருக்ே்லோம். என்்்ன �ந்திக்ேவும் 
என் மீது அக்ே்ற ேோடடவுமெ்ன 
ெந்திரத�ோல் �ன்்்ன அக்குட்ட 
யோே உருெோற்றி  வந்திருக்ே்லோம். 
அ வ் மவ ண் ண ம்   எ ன் ்்ன 
ெகிழச்சியில் ஆழததியது.

நோன் அக்கிணற்றின் அருதே 
படுதது வோ்னத்� தநோக்கித்னன். 
�்்லக்கு தெல் நீ்லவோ்னத்� 
முடடி நின்றது ஒரு ெரததின் கி்ை. 
ெ்னம் த்ல�ோயிருந்��ோல் அபபடிதய 

சிறிது தூஙகிப தபோ்னன். சி்ல 
நிமிடஙேள் �ோன் இருக்குமெ்ன 
நி்்னக்கிதறன். விழித�தபோது 
எஙகிருக்கிதறன் எ்ன �டமடன்று 
ெறந்து தபோ்னன். வோ்்ன முடடி 
நிற்கும் அம்ெரக்கி்ை்யயும் 
அவ்வற்பு� கிணற்்றப போர்த�தும்  
எ்னக்கு அ்்னததும் ஞோபேம் 
வந்�து.

ந ோன்  எ்னது  நண்பர் ேள் 
குழுதவோடு உட்னடியோேப தபோய் 
இ்ணய தவண்டியிருந் �து . 
இல்்ல ோவிடடோல்  என்்்னக் 

ேோணோெல் பயந்து தபோவோர்ேள். 
அக்குட்டயிடம் வி்டமபற்றுக் 
மேோண்டு கீழிறஙகி நடந்த�ன். 
ேோட்ட விடடேன்று நடக்்ேயில் 
ேவி்� தபோன்றம�ோரு வரி என் 
இ�யததில் எழுந்�து, “உ்லகின்  நீ்ர 
நோன் சு்வதத�ன்”.  இவ்வரி்ய 
எபதபோதும் நோன் ஞோபேததில் 
்வததிருக்கிதறன்.

நோன் திரும்ப வந்�தில் நண்பர்ேள் 
ெகிழந்�்னர் .  உரத� குரலில் 
அவர்ேள் சிரிததுப தபசி்னர். 
எ்னக்கு தப� விருபபெற்றுப 
தபோ்னது. அததுறவி பற்றிதயோ 
கிணற்்றப  ப ற்றி தய ோ  என் 
அனுபவஙே்ைப பிறரிடம் பகிர்ந்து 
மேோள்ைத �ருணம் வோய்க்ேவில்்்ல. 
நிேழந்�வற்்ற அரிய�ோேவும் 
புனி�ெோ்ன�ோேவும் ேருதித்னன். 
அ்� என்னுள்தைதய ் வததிருக்ே 
ஆ்�பபடதடன்  �்ரயில் 
அெர்ந்து  மெௌ்னெோே எ்னது 
உண்வ உண்ணத ம�ோடஙகித்னன். 
த�ோற்று உருண்்டயும் எள், ேட்்ல 
வி்�ேளும் மிேவும் சு்வத�்ன. 
நோன் �ோந்�மும் அ்ெதியும் 
ெகிழச்சியோயும் உணர்ந்த�ன்.

ந ோன்  அதது றவி்ய  ஒரு 
குட்டயின் வடிவில் ேண்தடன். 
அக்கிணற்றின் தூய ேோடசியும்  
ம�ோடடு நீர் ஒலியும் என்னுள் 
இ ன் ற ை வு ம்  உ யி ர் மப ற் று 
இருக்கின்ற்ன. ஒருதவ்ை நீஙேளும் 
உஙேளுக்ே ோ்ன  துறவி்யக் 
ேண்டிருபபீர்ேள். அக்கிணற்றின் 
வடிவி்லன்றி,  அ�ற்குச் �ெெோ்ன 
அற்பு�ம் மேோண்ட தவமறோரு 
வடிவில் ேண்டிருபபீர்ேள். அது ஒரு 
போ்றயோே, ெரெோே,  நட�ததிரெோே 
அ ல் ்ல து  அ ழ ே ோ ்ன  சூ ரி ய 
அஸ்�ெ்னெோே இருக்ே்லோம் . 
அததுறவி நம்முள் இருக்கும் ஒரு 
புத�ர்�ோன்.

ஒருதவ்ை உஙேளின் துறவி்ய 
நீஙேள் இதுவ்ர ேண்ட்டயோெல் 
இருக்ே்லோம். ஆழெோே உஙேளுக்குள் 
த�டி்னோல் அததுறவி �ன்்்ன 
மவளிபபடுததுவோர். உண்்ெயில், 
நீஙேள் த�டும் ெகிழச்சி, அ்ெதி, 
� ந் த� ோ � ம்  த ப ோ ன் ற 
அற்பு�ெோ்ன்வே்ை உஙேளுக் 
குள்தைதய  ேண்ட்டய்லோம். 
தவமறஙகும் நீஙேள் த�டிய்்லயத 
த�்வயில்்்ல.

- �மிழில்: வி அமலன் ஸ்டேன்லி

நான் அததுைவிளய ஒரு 
குட்ளையின் ெடிவில் கண்வைன். 
அககிணற்றின் தூய காட்சியும்  
வொட்டு நீர ஒலியும் என்னுள் 
இன்ைைவும் உயிரவபற்று 

இருககின்ைன.
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ரெம்ன ம�க்ேோர்ட “Cogito, 
ergo sum,”  என்ற உ்லகின் மிே 
மு க் கி ய  வ ோ க் கி ய த தி ன் 
ம�ோந்�க்ேோரர்.  இவ்ர நவீ்ன 
மெய்யியலின் �ந்்� என்தற 
ம�ோல்்ல்லோம். அரிஸ்டடோலுக்கு 
பின் ெனி� கு்லததின் சிந்�்்ன 
தபோக்்ே ெோற்றி அ்ெத�வர் 
இவதர. அபபடி என்்ன �ோன் 
ம�ய்�ோர் என்றோல், “பகுத�றிவு” 
என்ற ஒன்்ற மு�ன்மு�லில் 
அறிமுேபபடுததி தெற்க்ேததிய 
நோடுேளின் சிந்�்்ன தபோக்்ே 
ெோற்றிய்ெத�ோர் .  அதுவ்ர 
அரசியலில் இருந்து அறிவியல் 
வ ் ர ,  அ ரி ஸ் ட ோ ட டி லி ன் 
அரிததுபதபோ்ன, அறிவு்ரேைோே 
ெடடுதெ கி்டத� குறிபபுே்ை 

ெடடுதெ மபருெைவில் பயன்படுததி 
வந்� தெற்க்ேததியி்னர், மரம்ன 
ம�க்ேோர்டின் வரு்ேக்கு பின்பு 
�ோன் ,  ேோரணஙே்ை த�டி , 
பு்லன்ேள் மூ்லெோேவும் த�ோ�்்ன 
ேள் மூ்லெோேவும் உண்்ெே்ை 
அறியத ம�ோடஙகி்னர்,

R a t i o n a l i s m  என்ற  இந்� 
பகுத�றிதவ பதித்னழு ெற்றும் 
பதிம்னடடோம் நூற்றோண்டுேளில் 
தெற்ேததிய நோடுேளின் மிேபமபரும் 
வைர்ச்சிக்கு, அறிவு ஊற்றோே 
இ ரு ந் � து  எ ன் ற ோ ல்  அ து 
மி்ேயில்்்ல. மரம்ன ம�க்ேோர்ட, 
தெற்ேததிய உ்லகின் பழக்ே 
வழக்ேஙே்ை, ே்லோச்�ோரஙே்ை, 
ேல்வி நிறுவ்னஙே்ை பகுத�றியும் 
ேைஙேைோே ெோற்றிய்ெதது , 

ெோமபரும் �மூே முன்த்னற்றததிற்கு 
வழிவகுத�வர்.  தெற்ேததிய உ்லேம், 
அறிவியல்  ேணி�ம்  ெ ற்றும் 
மெய்யியலில், இந்� மு்ற்யதய 
பின்பற்றத ம�ோடஙகிய�ோல் �ோன் 
இன்று அரசியலில் உ்லேதெ 
பின்பற்றும்,  ெோமபரும் பிமரஞ்சு 
புரடசியும் அமெரிக்ே புரடசியும் 
ஏற்படட்ன.

�ற்று விரிவோே போர்தத�ோெோ்னோல் 
அன்்றய சிந்�்்னதயோ அல்்லது 
அறிவியத்லோ ெனி�ர்ேளு்டய 
உ ள் ளு ண ர் வு ே ் ை யு ம் 
அ னு ப வ ங ே ் ை யு த ெ 
அடிபப்டயோே மேோண்டிருந்�து.  
ம ர ம்ன  ம � க் ே ோ ர்ட  அ்� 
ஒததுக்மேோள்ைவில்்்ல. அவர் 
அ்்னத்�யும் �ந்த�ேததுடன் 
அணுேச் ம�ோன்்னோர். எவ்வைவு 
மபரிய சிந்�்்னவோதிேளிடம் 
இருந்தும் அனுபவம் வோய்ந்� 
ேருததுக்ேள் த�ோன்றி இருந்�ோலும்,  
அவற்்ற அவர் நிரோேரித�ோர். 
ெோற்றோே, அறிவு�ோர் தூண் மேோண்டு 
ஒ ருவன்  �ன்  சி ந் �்்ன்ய 
ம ே ோண்தட  அ ந் �  அறி்வ 
அ ் ட ய த வ ண் டு ம்  எ ன் று 
வலியுறுததி்னோர். அ�்னோல் �ோன் 
“நோன் சிந்திக்கிதறன், ஆ்ேயோல் 
நோன் இருக்கிதறன்” என்ற அவரின் 
புேழமபற்ற வோக்கியம் உருவோகியது.

இ�ன் அடிபப்டயில் �ோன், 
அவர் ெத்னோ�ததுவ இரு்ெ 
மேோள்்ே்ய (Metaphysical Dualism) 
உ ருவ ோ க் கி்ன ோ ர் .  அ �ன்படி 
சிந்திக்கும் ெ்ன்�யும் ,  ேண் 
முன்்னோல் இருக்கும் மூன்றோம் 
பரிெோண பருபமபோரு்ையும் தவறு 
தவறோே பிரித�ோர். மு�்லோம் ஒன்்ற 
metaphysics எ்னவும் இரண்டோவ்� 
இயற்பிய்லோேவும், உடலிய்லோேவும் 
பிரித�ோர் .  அ�ன் பின்்னதர 
அறிவியல் என்பது ெனி�ர்ேளின் 
உள்ைோ ர் ந் �  ே ரு தது க் ேளின் 
அடிபப்டயில் இல்்லோெல் ,  
த � ோ � ் ்ன ே ளி லு ம் ,  அ � ன் 
நிரூபணஙேளின்  அடிபப்டயிலும் 
உருவோ்னது. இன்று வ்ர அது 
ம�ோடரபபடுகிறது. ஆேதவ நவீ்ன 
அறிவியலின் �ந்்� என்று கூட 
அவ்ர அ்ழக்ே்லோம்.

1956ஆம் வருடம், ஃபரோன்ஸில் 
உள்ை ்லோ ஹயோவில் பிறந்� மரம்ன 
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ம�க்ேோர்ட ஒரு ேணி�விய்லோைர், 
விஞ்ஞோனி ெற்றும் �ததுவஞோனி.  
பிறந்து ஒரு வயதித்லதய �ோ்ய 
இழ ந் �  அவர்  �ன்னு்டய 
போடடியின் அரவ்ணபபிலும் 
பி்ன்னர் �ோய்ெோெோவிடமும் 
வைர்ந்�வர். அவரு்டய      �ந்்� 
பி ரி த � ோ னி ய ோ வி ன் 
நோடோளுென்றததில் மபரிய ப�வி 
வகித�வர் .  அ�்னோல் � ோன் 
என்்னதவோ அவரு்டய குடும்பம் 
நி ் ற ய  நி ்ல பு ்ல ன் ே ளு ட ன் 
� மூ ே த தி ல்  பி ர பு த து வ ம் 
மபற்றிருந்�து. 1596 ஆம் ஆண்டு 
�ன்னு்டய ஆறு வயதில் மஜசுவிட 
ே ல் வி   நி று வ ்ன த தி ல் 
த�ர்க்ேபபடடோர். அவரிடம் ஒரு 
வித்னோ� பழக்ேம் இருந்�து, அவர் 
�ோ�ோரணெோே ெதியம் ஒரு ெணி 
வ்ர �ன்னு்டய படுக்்ேயிலிருந்து 
எழுந்திருபபதில்்்ல. இன்னும் 
ம�ோல்்லபதபோ்னோல் அவரு்டய 
ஆ சி ரி ய ர் ே ளு ம்  அ ் � 
அனுெதித�ோர்ேள் .  அ�ற்கும் 
ேோரணமிருந்�து, பின்்னோளில் 
�ன்னு்டய மிே முக்கியெோ்ன 
சிந்�்்னேள் அந்� பழக்ேததின் 
ேோரணெோேதவ த�ோன்றிய�ோே 
மரம்ன ம�க்ேோர்ட ம�ோல்லி 
இருக்கிறோர்.

1606 ஆம் ஆண்டு மிலிடடரி 
இஞ்சினியரிங படிபபத�ற்ேோே 

ேல்லூரிக்குள்  அடிமயடுதது 
்வத�ோர்  ம�க்ேோர்ட, அபதபோது 
ஃபமரன்சு ெோென்்னர்  நோன்ேோம்  
மஹன்றி �்்ல்ெயில் கிடடத�டட 
1200 மிலிடடரி இஞ்சினியர்ேள், 
நீதிதது்ற வல்லு்னர்ேள், அரசு 
நி ர் வ ோ கி ே ள்  ஆ கி த ய ோ ர் 
உருவோக்ேபடட்னர். ெரபு வழி 
ே ல் வி யு ட ன் ,  ே ணி � ம் , 
அரிஸ்டோடடிலின் �ததுவவஙேள் 
இவற்றுடன்,  ேததிச்�ண்்ட, 

குதி்ரதயற்றம், போடடு, நட்னம், 
இ்லக்கியம் ெற்றும் இ்�யும் 
ே ற் று க் மே ோ டு க் ே ப ப ட ட து .  
அ்்னததிலும் ் ே த�ர்ந்திருந்�ோலும் 
இவருக்கு ேணி�ததின் தெல் 
�னிக்ேோ�ல் இருந்�து. அதில் 
� ன் ்்ன  மூ ழ ே  ் வ த து க் 
மேோண்டோர்.

1616 ஆம் ஆண்டு ்லோ ஃபம்லஷ் 
ேல்லூரியில் �டடம் பயின்ற பிறகு,  
ரோணுவததில் த�ர்ந்�ோர். இந்� 
�குதிதயோடு �ன்னு்டய குடும்ப 
ம�ல்வோக்கின் ேோரணெோேவும், 
மவளி நோடுேளில் �ஙகும் வோய்பபு 
அவருக்கு கி்டத�து. அ�ன் பின் 
ஒ ன் ற ன்  பி ன்  ஒ ன் ற ோ ே 
மவளிநோடுேளில்  நீண்ட வருடஙேள் 
�ஙகி்னோர். அந்� நீண்ட ஓய்வுேள் 
அ வ ரு க் கு ள்  ம ெ ய் யி ய ல் 
சிந்�்்னே்ை எழுபபியது என்று 
� ோன்  ம � ோ ல் ்ல  த வண்டும் . 
ஹோ்லண்டில் 1618 ஆம் ஆண்டு, 
இ்�்ய பற்றிய சிறந்� ஆய்வு 
நூ்்ல (Compend ium Mus i cea ) 
உருவோக்கி்னோர். ஆ்னோல் ஏத்னோ 
அவர் இறக்கும் வ்ர அந்நூல் 
மவளியிடபபடவில்்்ல. அடுத� 
வருடம்   மஜர்ெனியில் �ஙகி 
இருக்கும் தபோது �ோன் அவர் 
வோழவின் மிே முக்கியெோ்ன நிேழவு 
ஏற்படடது. 1619 ஆம் ஆண்டு 
ந வ ம் ப ர்  1 0 ஆ ம்  த � தி , 
ேணபபூடடபடட ஓர் அ்றயில், 
அறிமவோளி ஒன்று த�ோன்றியது. 
அதுதவ பின்்னோளில் ெனி�னின் 
சிந்�்்ன தபோக்்ே ெோற்றிய்ெக்ே 
த ப ோ கு ம்  ே ரு த து க் ே ை ோ ே 
உருவோகியது. அபபடி உருவோ்ன 
விஷயத்� �ோன் அவர் பின்்னோல் 
“Discourse on the Method” என்ற 
மி ே ப மப ரி ய  ம ெ ய் யி ய ல் 
ேருத�ோக்ேெோே மவளியிடடோர்.

1 6 28 ஆம் ஆண்டு, “ெ்னது 
தபோகும் தி்�யின் விதிேள்”(“Rules 
of the Direction of Mind) என்ற சிறிய 
ஆய்வு  நூ்்ல  உ ருவ ோ க் ே த 
ம � ோ ட ங கி ்ன ோ ர் .  அ து  
ெனி� கு்லததின் சிந்�்்ன தபோக்்ே 
ெோற்றிய்ெக்கும் தீர்வுே்ை 
ம ே ோண்டிரு ந் � து .  இன்னும் 
ம�ோல்்லபதபோ்னோல், �ன்னு்டய 
பகுத�றிவு மேோள்்ேயில் இருந்� 
�ந்த�ேஙே்ைமயல்்லோம், அவர் 

அெரது புகழ் ெைர 
ெைர அெருககான 
வதளெ அதிகரிததது. 

ஹாைநது ராணி அெளர 
தன்னுளைய வமயயியல் 
ஆசிரியராக நியமிதது 
அெருககு மிகப்வபரிய 

கவுரெதளதயும் 
ெம்பைதளதயும் 
அளிததார.
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அந்� ஆய்வு நூ்்ல எழுதும் தபோது 
தீர்ததுக்மேோண்டோர் என்று �ோன் 
ம�ோல்்லதவண்டும். இந்� புத�ேம் 
மெோத�ம் மூன்று பிரிவுேைோே, 
ஒ வ் மவ ோ ரு  பி ரி வு க் கு ம்  1 2 
மேோள்்ேேைோேதவ திடடமிடப 
படடது. ஆ்னோல் எளி்ெயோ்ன 
ேருத�ோக்ேஙேள் உ்டய  மு�ல் 
பிரி்வ ெடடுதெ  அவரோல் 
உருவோக்ே முடிந்�து. இரண்டோவது 
பிரிவில் “புரிந்துக்மேோள்ைபடட 
பிரச்�்்னேளுக்ேோேவும்”, மூன்றோ 
வ தி ல்  “ � ரி ய ோ ே  பு ரி ந் து க் 
மேோள்ைபபடோ� பிரச்�்்னேளுக் 
ேோேவும்” ேணி� �ென்போடடு 
தீர்வுேள் எழு�பபடவில்்்ல. அ்வ 
முற்று மபறோெத்லதய முடிந்து 
விடட்ன. ஆ்னோலும் அ்்னதது 
�ைஙேளுக்கும் தீர்வோே ேணி� 
�ென்போடுே்ை எழுதி விட்லோம் 
என்று அவர் நம்பி்னோர்.

1633 ஆம் ஆண்டு ம�க்ேோர்ட, 
இய ற்பியலில்   மி ே பமபரும் 
ெோற்றஙே்ை உருவோக்ேக்கூடிய 
“உ்லகு” என்ற �்்லபபில் ஆரோய்ந்து 
ம ே ோ ண் டி ரு ந் � ோ ர் .  அ வ ர் 
உண்்ெே்ை மவளியிடும்   இந்� 
தநரததில், “பூமி �ோன் சூரிய்்ன 
சுற்றி வருகிறது” என்ற உண்்ெ்ய 
ஆரோய்ந்து கூறிய�ோல், ேலித்லோதயோ, 
ேதத�ோலிக்ே திருச்�்பயோல் , 
ேண்டிக்ேபபடடு �ண்ட்்ன 
வழஙேபடடிருந்�ோர் .  அ்� 

தேள்விபபடட  ம�க்ேோர்ட 
அததுடன் அந்� ஆய்வு நூ்்ல 
மவளியிடுவ்�  நிறுததிவிடடோர்.

�ன்னு்டய நோற்ப�ோவது 
வயதில், “ெ்னது தபோகும் தி்�யின் 
விதிேள்” என்று அவர் எழுதிய 
புத�ேத்� எவ்வோறு உருவோக்கி்னோர் 
என்று “Discourse of the method” என்ற 
�்னது புத�ேததில் விைக்கி இருந்�ோர். 
அதில் �ோன் அவரு்டய “நோன் 
அ்்னத்�யும் �ந்த�கிக்கிதறன்” 
என்ற பகுத�றிவு மேோள்்ே 
ெடடுெல்்லோது ,  அவரு்டய 
பிரப்லெோ்ன “நோன் சிந்திக்கிதறன், 
ஆ்ேயோல் நோன் இருக்கிதறன்” 
என்ற  வரிேள் விைக்ேபபடடிருந்�்ன. 
ஆ்னோலும் அவர் மிேபமபருெைவில் 
ெக்ேைோல் அஙகீேரிக்ேபபடடது, 
“Meditations on First Philosophy” என்ற 
நூ்லோல் ெடடுதெ. அந்� புத�ேம், 
ெனி�ர்ேள் �ஙேள் ெ்ன்�யும் 
உட்்லயும், அவற்றுக்குள் உள்ை 
ம � ோ ட ர் ்ப யு ம்  ப ற் றி யு ம் 
மேோண்டிருந்� சிந்�்்ன தபோக்்ே 
ெோற்றிய்ெக்ே மபருெைவில் 
உ�வியது.

மபருெைவில் ெக்ேள் இந்� 
ேருததுக்ே்ை ம�க்ேோர்டிடம் 
விவோ�மும் ம�ய்�ோர்ேள். இந்� 
மபரும் வோ�ஙேள் �ோன் பின்்னோளில் 
“ c a r t e s i a n  c i r c l e s ”   என்ற 
ேருத�ோக்ேத்� உருவோக்கியது. 
அதுதவ இந்� பிரபஞ்�த்� 
புரிந்துமேோள்ை, ேணி�ம் ெடடுதெ 

தபோதுெோ்னது என்ற அைவில் 
மிேபமபரும் ேருத�ோக்ேத்� 
நிேழததியது. இ�ன் பின்்னதர 
ஐதரோபபோவின் மிேபமபரிய 
அ றி வ ோ ளி ே ள்  ப ட டி ய லி ல் 
ம�க்ேோர்ட த�ர்க்ேபபடடோர். 
அ�ன் பின் ெோமபரும் ேவுரவெோே  
ஃபமரன்ச் ெோென்்னரோல் அவருக்கு 
மபன்ஷன் வழஙேபடடது.

அவரது புேழ வைர வைர 
அவருக்ேோ்ன த�்வ அதிேரித�து. 
ஹ ோ ்ல ந் து  ர ோ ணி  அ வ ் ர 
�ன்னு்டய மெய்யியல் ஆசிரியரோே 
நியமிதது அவருக்கு மிேபமபரிய 
ேவுரவத்�யும் �ம்பைத்�யும் 
அளித�ோர். ஆ்னோலும் ெதியம் வ்ர 
தூஙகும் ம�க்ேோர்்ட ேோ்்ல ஐந்து 
ெணிக்தே வகுபபுே்ை ம�ோடஙே 
அவர் உத�ரவிடட�ோல், �ரியோ்ன 
தூக்ேம் இல்்லோெல் , உடல் நி்்லயும், 
ம ேடடு ,  1 6 5 0  ஆம்  ஆண்டு 
நிதெோனியோவில் ம�க்ேோர்ட  
இறந்�ோர். அபதபோது அவருக்கு 
வயது ஐம்பதது  நோன்கு. அவர் 
வோழந்� வோழக்்ேயில் என்்ன �ோன் 
ேதத�ோலிக்ே  திருச்�்பயின் 
நல்ம்லண்ணப புத�ேததில்  இருக்ே 
ம�க்ே ோர்ட முயற்சி ம�ய்து 
இ ரு ந் � ோலு ம் ,  ே த த� ோ லி க் ே 
திருச்�்ப அவர் இறந்� பின் 
அவரு்டய  பு த � ே ங ே்ை 
�்டம�ய்யபபடட பிரிவில் �ோன் 
்வததிருந்�து.  நி்றய வருடஙேள் 
ேதத�ோலிக்ேர்ேள் அவற்்ற படிக்ே 
அனுெதிக்ேபபடவில்்்ல.
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அண்்ெயில் நோளி�ழேளில் 
பரபரபபோே விவோதிக்ேபபடட 
விஷயம் தீஷோ ரவியின் ்ேது. 
மபஙேளூ்ரச் த�ர்ந்� தீஷோ ஒரு 
சுற்றுச் சூழல் ஆர்வ்லர். பருவ நி்்ல 
ெோற்றம் ம�ோடர்போே பிரச்�ோரம் 
தெற்மேோண்டு வருபவர். இவர் 
ம�ய்� குற்றம் ெோ�க் ேணக்கில் 
தபோரோடி வரும் விவ�ோயிேளின் 
தபோரோடடததிற்கு ஆ�ர்வ 
அதிேரிக்ே என்்ன ம�ய்ய்லோம் எ்ன 
டி வி ட ட ரி ல்  ஒ ரு  ம � ய் தி 
அனுபபியது�ோன். 21-வயது நிரம்பிய 
தீஷோ  மபஙேளூரில்   ்ேது 
ம�ய்யபபடடு மடல்லியில் ேோவலில் 
்வக்ேபபடடோர்.

�மீப ேோ்லஙேளில் இவ்வோறோ்ன 
்ேது விவரஙே்ை வழக்கு 
ம�ோடரபபடட விவரஙே்ை 
அடிக்ேடி தேள்விபபடுகின்தறோம். 
ெததிய அரசு ெடடுெல்்ல ெோநி்ல 
அரசும் ஸ்மடர்்்லட எதிர்பபு 
தபோரோடடம், எடடு வழி �ோ்்ல 

எதிர்பபு, கூடஙகுைம் அணுமின் 
நி்்லயம் எதிர்பபு தபோன்ற 
ேோரணஙேளுக்ேோே ப்ல்ர ்ேது 
ம�ய்துள்ைது .  நூற்றுக்ேணக் 
ேோ்னவர்ேள் தெல் வழக்குே்ை 
தபோடடுள்ைது. இவ்வோறு ்ேது 
ே்ையும் வழக்கு வி�ோர்ண 
ே்ையும் �ந்திபபவர்ேள் எவரும் 
� ் ட ப ப டு த � ப ப ட ட 
இயக்ேஙே்ைதயோ , அரசியல் 
ேடசிே்ைதயோ  �ோர்ந்�வர்ேள் 
அல்்ல. இவர்ேள் அ்்னவருதெ 
�மூே ம�யல்போடடோைர்ேள், 
ே்்லஞர்ேள், எழுத�ோைர்ேள், 
தபரோசிரியர்ேள், வழக்கு்ரஞர்ேள் 
�மூே ம�யற்போடடோைர்ேள் எ்ன 
ப்ல மபோறுபபுேளில் இருபபவர்ேதை!

இவர்ேளில் எவரும் வன்மு்ற 
யில் ஈடுபடடவர்ேள் அல்்ல . 
வன்மு்ற்ய தூண்டிவிடடவர் 
ேளும் அல்்ல. நோ� தவ்்லேளில் 
ஈ டு ப ட ட வ ர் ே ளு ம்  அ ல் ்ல , 
இந்தியோ்வ துண்டோட தவண்டும் 
எ்ன தேோரிக்்ே ்வத�வர்ேளும் 

அல்்ல, ெ� துதரோேம் ெற்றும் 
ே்லவரஙே்ை தூண்டியவர்ேளும் 
அல்்ல .  மபரும்போலும் அரசு 
அனுெதி மபற்ற அ்ெதியோ்ன 
வ ழி ே ளி த ்ல த ய  � ங ே ள் 
தபோரோடடஙே்ையும் ேருததுக் 
ே ் ை யு ம்  மு ன் ம்ன டு த து ச் 
ம�ல்கின்ற்னர்.

ஆ்னோல் அரசு இவர்ே்ை 
குற்றம் �ோடடும்தபோது வன்மு்ற்ய 
தூண்டியவர்ேள், ே்லவரததுக்கு 
ே ோ ர ண ெ ோ ்ன வ ர் ே ள் ,  ந ோ � 
தவ்்லேளில் ஈடுபடடவர்ேள், 
இந்தியோவிற்கு எதிர ோ ே  �தி 
ம�ய்�வர்ேள், த�� விதரோதிேள், 
பயஙேரவோதிேளுடன் ம�ோடர்பில் 
இருபபவர்ேள் என்று கூறிதய 
வ ழ க் கு  ந ட வ டி க் ்ே ே ளி ல் 
இறஙகுகின்றது. மபரும்போ்லோ்ன 
�ெயஙேளில் இந்� வழக்குேள் 
எதுவும் நிரூபிக்ேபபடுவதில்்்ல. 
ப்ல ெோ� சி்றவோ�ம், வழக்கு 
வி�ோர்்னேளுக்குப பிறகு இவர்ேள் 
கு ற் ற ெ ற் ற வ ர்  எ ன் தற 

எதிர்பபபன்பது ஜனநாய் உரிளம!
 சு்ைஷ் பொல்

26  மார்ச், 2021



 

விடுவிக்ேபபடுகின்ற்னர். எனினும் 
ம�ோடர்ந்து அரசுேள் இத�்ேய 
�மூே ம�யல்போடடோைர்ேள் தெல் 
�்னது மேோடு்ெயோ்ன நடவடிக்்ே 
ே்ை எடுததுமேோண்தட�ோன் 
உள்ைது.

ஏன் அரசுேள் இவ்வோறு நடந்து 
மேோள்கின்ற்ன? இவர்ேள் அரசின் 
திடடஙேளுக்கும் ம�யல்போடு 
ேளுக்கும்  ெோற்று ேருததுக்ே்ை 
்வபபவர்ேள் ,  ேடு்ெயோ்ன 
விெர்�்னஙே்ை எழுபபுபவர்ேள். 
அரசின் ம�யல்போடுேளில் உள்ை 
கு்றே்ைக் குறிதது தேள்விே்ைக் 
தேடபோர்ேள். இது அரசுக்கு �ர்ெ 
�ஙேடத்� உண்டோக்குகின்றது. 
எ்னதவ இத�்ேய குரல்ே்ை 
ஒடுக்குவ�ற்ேோே அரசு பல்தவறு 
முயற்சி ே்ை  எடுக்கின்றது . 
இ�ற்ேோே  ப்ல ேடு்ெயோ்ன 
�டடஙே்ையும் இயற்றியுள்ைது. 
இந்தியோ ஒரு ஜ்னநோயே நோடு. 
ஜ்னநோயேததின் அடிபப்ட 
அம்�ம் ெக்ேளின் குரல்ேளுக்கு 
வோய்பபளிபபது. ேருததுக்ே்ை 
விவோதிபபது, ஒருமித� ேருதது 
ஏற்படும் பட�ததில் அ�்னடிப 
ப ்டயில்  முடிமவடு ப ப து . 
இ்�த�ோன் ஜ்னநோயே மு்றயில் 
இயஙகுவது என்கிதறோம்.

த � ர் � லி ல்  வ ய து  வ ந் � 
அ்்னவருக்கும் வோக்ேளிக்ே உரி்ெ 
உள்ைது .  ஆ்னோல் அவ்வோறு 
த�ர்ந்ம�டுக்ேபபடடு ஆடசிக்கு 
வரும் அரசுேள் ெக்ேைோடசி 

மு்றயில் ம�யல்படுவதில்்்ல. 
குறிபபோே அதிே மெஜோமரடடியில் 
மவற்றி மபறும் அரசுேள் �ோஙேள் 
ெ க் ேளுக்கு  பதில்  ம � ோ ல்்ல 
ேட்ெபபடடவர்ேள் என்ப்�தய 
ெறந்து விடுகின்ற்ன.

�ற்தபோது அ்ெந்துள்ை தெோடி 
�்்ல்ெயி்லோ்ன ெததிய அரசு 
அத�்ேய  மபரும்ப ோன்்ெ 
ப்லத்� மேோண்டிருபப�ோல், �ோன் 
நி்்னத� திடடஙேள் அ்்னத 
்�யும் எல்்லோ எதிர்பபுே்ையும் 
மீறி நி்றதவற்றிவிட  தவண்டும் 
எ்ன துடிக்கின்றது.  அண்்ெயில் 
ெததிய அரசு இயற்றிய ப்ல 
�டடஙேள், அறிவித� ப்ல திடடங 

ேள் விரிவோ்ன விவோ�ஙேளுக்கு 
உடபடுத�பபடவில்்்ல. நோடோளு 
ென்றததில் கூட எதிர்ேோடசி உறுப 
பி்னர்ேளுக்கு தபோதிய வோய்பபுேள் 
மேோடுக்ேபபடு வதில்்்ல.

உ�ோரணெோே அண்்ெயில் 
இயற்றபபடட �ர்ச்்�க்குரிய 
தவைோண் �டடஙேள் எ ந்� 
விவோ�மும் இன்றி மவறும் குரல் 
வோக்மேடுபபித்லதய �டடெோக்ேப 
படடு விடட்ன. ஆ்னோல் அந்� 
�டடஙேைோல் ஏற்படபதபோகும் 
வி்ைவுேள் விவ�ோயிேளுக்கு 
�ோ�ேெோே இல்்்ல என்ப�ோல் 
விவ�ோயிேள் அச்�டடஙே்ை 
எதிர்தது அ்ெதியோ்ன வழியில் ப்ல 
ெோ�ஙேைோே ம�ோடர்ந்து தபோரோடி 
வருகின்ற்னர்.  விவ�ோயிேளின் 
த ே ோ ரி க்்ே ேளில்  இரு க் கு ம் 
நியோயஙே்ை உணர்ந்து பல்தவறு 
அ ் ெ ப பு ே ளு ம்  அ ர சி ய ல் 
ேடசிேளும் ஆ�ரவு ம�ரிவிதது 
வ ரு கி ன் ற ்ன ர் .  � ற் தப ோ து 
மவளிநோடுேளிலும் விவ�ோயிேளின் 
தபோரோடடததிற்கு ஆ�ரவு மபருகி 
வருகின்றது.

விவ�ோயிேள் அ்ெதியோ்ன 
வழியில் தபோரோடுவ�ோல் அவர்ேள் 
தெல் அடக்கு மு்ற்ய ஏவி 
விடமுடியவில்்்ல .  இவ்வோறு 
நீண்ட ேோ்லம் தபோரோடடம் 
ந்டமபறும் எ்ன அரசு நி்்னக் 
ேோ��ோல் அந்� தபோரோடடத்�தய 
இந்தியோவுக்கு எதிரோ்ன தபோரோடடம் 
த ப ோ ல்  இ ன் று  சி த � ரி க் ே 
முயல்கின்றது. பயஙேரவோதிேளும் 
தீவிரவோதிேளும் த�� விதரோதிேளும் 
த � ர் ந் து  ம ே ோ ண் டு  அ ந் � 
தபோரோடடததிற்கு பண உ�வி 
ம�ய்து சுயந்லததுக் ேோேவும் 
மவளிநோடுேளில் இந்தியோவின் 
மபய்ர மேடுதது வருவ�ோேவும் 
�்னது மீடியோக்ேள் மூ்லம் ேடடுக் 
ே்�ே்ை பரபபி வருகின்றது. 
இந்� பின்்னணியில்�ோன் தீஷோ ரவி 
த ப ோ ன் ற வ ர் ே ள்  ் ே து  
ம�ய்யபபடுகிறோர்ேள். இபபடி 
ம�ய்வ�ோல் ்ேதுேளுக்கு பயந்து 
தபோர ோடட�ற்ேோ்ன ஆ�ரவு 
குரல்ேள் கு்றயும் எ்ன அரசு 
நி்்னக்கின்றது.

ஆ்னோல் வர்லோறு ம�ோல்வது 
என்்ன? ெோற்றுக் ேருததுக்ேள் 
என்ப்ன  எ ப தப ோதும்  வ ந்து 
மேோண்தட �ோன் இருக்கும். மவறும் 

விெொயிகளின் 
வகாரிகளககளில் இருககும் 
நியாயஙகளை உணரநது 
பல்வெறு அளமப்புகளும் 

அரசியல் கட்சிகளும் ஆதரவு 
வதரிவிதது ெருகின்ைனர. 

தற்வபாது வெளிநாடுகளிலும் 
விெொயிகளின் 

வபாராட்ைததிற்கு ஆதரவு 
வபருகி ெருகின்ைது.
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� ட ட ங ே ை ோ லு ம்  அ ட க் கு 
மு ் ற ே ை ோ லு ம்  அ வ ற் ்ற 
நிறுததிவிட முடியோது. ஏம்னனில் 
அந்� ேருததுக்ேளில் இருக்ேம் 
வீரியமும் உண்்ெ �ன்்ெயும்�ோன் 
அவற்றிற்கு உயிர் மேோடுக்கின்ற்ன. 
ஜ்னநோய அரசுேள் ெக்ேள் ந்லனில் 
அக்ே்ற மேோண்ட அரசுேள். 
ெோற்று குரல்ேளுக்கு எபதபோதும் 
ம�வி மேோடுக்கும். அவற்றிற்குரிய 
அ ங கீ ே ோ ர ம்  ம ே ோ டு க் கு ம் . 
து ர திஷ்டவ � ெ ோ ே  உ ்ல கின் 
மிேபமபரிய ஜ்னநோயே நோடோ்ன 
இந்தியோவில் ெோற்றுக் ேருததுக்ேளுக் 
ேோ்ன �கிபபுத�ன்்ெ கு்றந்து 
வருவது ஒரு தவ�்்னயளிக்கும் 
தபோக்கு�ோன்.

ஏம்னனில் ெோற்று ேருததுக்ேள் 
� ோன்அறிபபூர்வெோ்ன புதிய 
திறபபுே்ை உருவோக்குகின்ற்ன.  
ஒவ்மவோரு விஷயததிலும் அ�ன் 
ெ று ப க் ே த  ் � யு ம்  ே ோ ண 
உ�வுகின்ற்ன. உ�ோசீ்னபபடுததி 
விடுவ�ோல் ெடடுதெ அவற்்ற 
ெ று த து வி ட  மு டி ய ோ து . 
மிரடடிவிடுவ�ோல் ெடடுதெ அ்வ 
ெ்றந்து தபோய் விடுவதில்்்ல.

உ்லகில் அதிே மின்�ோர த�்வ 
ஏற்படட தபோது அணு மின்�ோரம் 
எ ன் ப து  சி ற ந் �  ஒ ன் ற ோ ே 
ேரு�பபடடது. ப்ல நோடுேள் �ஙேள் 
நோடுேளில் அணுமின்�ோரத்� 
உற்பததி ம�ய்�்ன. ஆ்னோல் நோை்ட 
வில் அதில் �ோ�ேஙே்ைவிட 
போ�ேஙேதை அதிேம் எ்ன ம�ரிய 
வந்�வுடன் புதிய அணுமின் 
நி ் ்ல ய ங ே ் ை த  அ ் வ 

திறக்ேவில்்்ல. படிபபடியோே 
ப்ழய உ்்லே்ையும் மூடி 
வருகின்ற்னர். இந்� சூழநி்்லயில் 
இந்தியோ கூடஙகுை அணு உ்்ல்ய 
ப்ல  நூறு  த ே ோடி  ம �்லவில்  
நிறுவுகின்றது. இ்� எதிர்தது 
பூவி்லகின் நண்பர்ேள் உடபட ப்ல 
சுற்றுச் சூழல் அ்ெபபுேளும் �மூே 
ம�யல்போடடோைர்ேைோ்ன சுப. 
உ�யக்குெோர் தபோன்றவர்ேளும் 
ெோற்றுக் ேருததுக்ே்ை முன்்வதது 
த ப ோ ர ோ டு கி ன் ற ்ன ர் .  ் ே து 
ம�ய்யபடுகின்ற்னர். அம்்னஸ்டி 
இ ன் ட ர் தந ஷ ்ன ல்  எ ன் ப து 
உ்லேைோவிய அைவில் ம�யல்படும் 
ஒரு ெனி� உரி்ெ அ்ெபபு. 
அண்்ெயில் அது இந்தியோவில் 
ம�யல்பட முடியோது எ்ன ேருதது 
ம�ரிவிததுள்ைது. ேோரணம் அரசு 
மேோடுத� மநருக்ேடிேள் �ோன்.

ெோற்றுக் குரல்ேள் தபோரோடட 
வடிவில்� ோன்  வ ர தவண்டும் 
என்றில்்்ல. இன்்றய சூழலில் 
அது ஒரு வோட�ப ம�ய்தியோேதவோ, 
டுவிடடரோேதவோ இருந்�ோலும் கூட 
அரசு ே்லவரெ்டகிறது. ்ேது 
நடவடிக்்ேே்ை ஏவி வருகின்றது. 
ஒரு நிேழச்சியில் ம�ோன்்ன�ோே 
ம�ோல்்லபபடட ந்ேச்சு்வக்ேோேக் 
கூட ் ேதுேள் ந்டமபறுகின்ற்ன.

ெோற்றுக் குரல்ேள் இல்்்லதயல் 
ஜ்னநோயேம் இல்்்ல .  அ்வ 
மபரும்போலும் �னி ெனி�ர் 
ேைோேதவோ அல்்லது சிறு குரல்ேளின்  
கூடட்ெபபோேதவோ இருபப�ோல் 
எண்ணிக் ் ேயில்  சிறுபோன்்ெ�ோன். 
இ ந்திய ோ  த ப ோன்று  வைரும் 
நோடுேளில் இ்வ �ன்்னோர்வ 
அ்ெபபுேைோே, நிறுவ்னஙேைோே 
ம � ய ல் ப டு கி ன் ற ்ன .  இ த � 
ேருதது்டய தவறு நோடுேளிலுள்ை 
அ்ெப பு ேளும்  இவ ற்றி ற் கு 
நன்மேோ்ட வழஙகுகின்ற்ன. 
மவளிநோடடு பணம் மேோண்டு 
இயஙகும் நிறுவ்னஙேள் மவளிநோடு 
நிதி உ�வி மபற்றுக் மேோண்டு 
இந்திய இ்றயோன்்ெக்கு எதிரோே 
ம�யல்படுகின்ற்ன என்று ம�ோல்லி, 
நெது அரசு மபரும்போ்லோ்ன 
�ன்்னோர்வ  நிறுவ்னஙேளின் 
மவளிநோடடு நிதி ஆ�ோரஙே்ை 
நிறுததி ் வதது விடடது.

வெளிநாட்டு பணம் வகாண்டு 
இயஙகும் நிறுெனஙகள் 
வெளிநாடு நிதி உதவி 

வபற்றுக வகாண்டு இநதிய 
இளையான்ளமககு எதிராக 
வெயல்படுகின்ைன என்று 
வொல்லி, நமது அரசு 

வபரும்பாைான தன்னாரெ 
நிறுெனஙகளின் வெளிநாட்டு 
நிதி ஆதாரஙகளை நிறுததி 

ளெதது விட்ைது.
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உ்லகின் ப்ல நோடுேளில் சுற்றுச் 
சூழல் போதிபபு ேோரணெோே அனுெதி 
ெறுக்ேபபடடு பின் �மிழ நோடடில் 
குடிதயறிய ஸ்மடர்்்லட �ோமிர 
உ ரு க் ே ோ ் ்ல க் கு  எ தி ர ோ ே 
குரம்லழுபபியவர்ேள் தெல் அரசு 
துபபோக்கிச் சூடு நடததுகின்றது. 
மிேப மபரிய ேோர்பதரடடுேளின் 
ந்லனுக்ேோே ெக்ேள் ந்லனும் சுற்றுச் 
சூழல் ந்லனும் பறிதபோவது குறிதது 
ஆடசியோைர்ேளுக்கு ேவ்்ல 
யில்்்ல. வைர்ச்சி என்கிற மபயரில்  
திணிக்ேபபடும் த�்வயில்்லோ 
மநடுஞ்�ோ்்லே்ையும் சூழல் 
ெற்றும் இந்திய சுய�ோர்புக்கு  
எதிரோ்ன விஷயங ே்ையும் 
எதிர்தத� அதிேெோ்ன ெோற்றுக் 
குரல்ேள் எழுந்� வண்ணம் உள்ை்ன.

இன்்றய சூழலில் மபரும் 
போ்லோ்ன மவகு ஜ்ன ஊடேஙேள் 
�ஙேள் �மூேப மபோறுப்ப ெறந்த� 
ம�யல்படு கின்ற்ன. ெோ�க் ேணக்கில் 
ம�ோடரும் விவ�ோயிேள் தபோரோட 
டததிற்கு இ்வ �்னது ஊடே 

மவளியில் மேோடுக்கும் முக்கியதது 
வமும் இடமும் என்்ன? இன்று 
ெோற்று சிந்�்்னேளுக்ேோே ெோ�க் 
ேணக்கில் சி்றயில் வோடும் �மூே  
ம�யற்போடடோற்ேளின் நி்்ல 
குறிதது அ்வ ேோடடும் அக்ே்ற 
என்்ன என்ற தேள்விேளுக்கு 
வ ரு த � ெ ோ ்ன  ப தி ல் ே த ை 
கி்டக்கின்ற்ன. எனினும் மபருகி 
யுள்ை �மூே ஊடே வைர்ச்சியில் 
பல்தவறு குரல்ேளும் மபோது 
மவளியில் �ஙேள் ேருததுக்ே்ை 
பதிவிடுவ�ற்ேோ்ன ஒரு சூழல்  
உருவோகி உள்ைது. இக்ேருததுக்ே்ை 
நோம் த�டிப படிக்ே தவண்டும். 
ெோற்றுக் ேருததுக்ேளில் ம�ோல்்லப 
படும் விஷயஙேளில் உள்ை �ோ�ே 
போ�ேஙே்ை அ்லசிப போர்க்ே 
தவண்டும்.

மபரும்போன்்ெ மீடியோக்ேள் 
வோ�ேர்ேைோ்ன ெோடடி அணிந்து 
விடடிருக்கும் ேண்ணோடி வழியோே 
ெ ட டு த ெ  உ ்ல ் ே  அ � ன் 

பிரச்�்்னே்ை போர்பப்� 
�விர்தது ெோற்று சிந்�்்னேளுக்கும் 
நோம் இடம் மேோடுக்ே தவண்டும். 
�மூே ம�யல்போடடோைர்ே்ை 
த��த துதரோகிேள் எ்ன முததி்ர 
குததி ஒதுக்கிவிடுவ்� �விர்தது 
அவர்ேள் ம�ோல்லும் ேருததுக்ேளின் 
உண்்ெ  �ன்்ெ்ய  அறிய 
தவண்டும்.

எதிர் குரல்ேள் என்ப்� 
நோடடின் எதிரி குரல்ேைோே போர்க்ே 
தவண்டியதில்்்ல. எடடு வழி 
�ோ்்லயில் தவேெோே ம�ல்்ல்லோம். 
ஆ்னோல் அ�ற்கு மேோடுக்கும் வி்்ல 
என்்ன என்ப்� இந்� எதிர் 
குரல்ேதை நெக்குச் ம�ோல்கின்ற்ன. 
விவோதிதது  பின்்னர் முடிமவடுபப 
ம�ன்பத� ெக்ேைோடசியின்  பண்பு.  
ஜ்னநோயேம் அபதபோது�ோன் 
உயிர்பபுடன் இருக்கும். எ்னதவ 
எதிர் குரல்ே்ை வரதவற்தபோம். 
ஆதரோக்கியெோ்ன ஜ்னநோயததுக்கு 
வழிவகுபதபோம்.
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 சிததிைக் க்ை

ஒரு ேோ்லததில் புலி ஒன்று  வ�ெோே 
ஒரு மபோறியில் சிக்கிக் மேோண்டது. 
அக்கூண்டில் உள்ை ேம்பிேளின் இ்டதய 
நு்ழந்து மவளிதயற முயன்றது. அபபடியும் 
ம வ ளி த ய  வ ர  மு டி ய ோ � � ோ ல் 
கூண்டிற்குள்தைதய சுழன்றடிதது மேோண்டு 
ஆததிரததுடன் கூண்்ட ேடிதது உறுமியது.

முனியன் என்மறோரு ஏ்ழ. அவர் 
மரோம்ப நல்்லவன்.  அவ்வழிதய வந்�ோன். 
புலி, “ஓ, நண்போ வோ உ�வி ம�ய் என்்்ன 
இந்� கூண்டிலிருந்து  மவளிதய விடு!” என்று 

அழு�து. முனியன், “இல்்்ல, நண்போ, 
நோன் அபபடி ம�ய்�ோல் நீ மவளிதய 
வ ந் � து ம்  எ ன் ்்ன  தூ க் கி  
�ோபபிடடுவிடுவோய்” என்றோர்.

"இல்்்ல," என்று புலி உடத்ன 
பதி்லளித�து, "நோன் என்மறன்றும் 
நன்றியுள்ைவ்னோே இருபதபன். 
தி்னமும் உ்னக்கு நோன்   த�்வ 
ம�ய்தவன். "புலி ே�றி அழு�து. 
துயரததில் மபருமூச்சு விடடது. 
முனியனுக்கு மென்்ெயோ்ன இ�யம். 
ே்டசியில், கூண்டின் ே�்வத 
திறந்து விடடோர்.

�பபித� புலி, போய்ந்து ஏ்ழ 
முனிய்்ன ெடக்கியது. நீ ஒரு 
முடடோள்! இபதபோது உன்்்ன என் 
ெதிய உணவோே �ோபபிடுவ்�த 
�டுக்ே யோரோல் முடியும்? நோன் அந்�க் 
கூண்டில் சிக்கி நீண்ட தநரம் 
ஆகிவிடடது, எ்னக்கு மிேவும் 
பசியோே இருக்கிறது” என்றது.

முனியன்  �ன்  உயி் ர க் 
ேோபபோற்றிக் மேோள்ை எவ்வைதவோ 
மேஞ்சி்னோர், ஆ்னோல் புலி எ்�யும் 
தேடே விரும்பவில்்்ல.

முனியன், “�யவும�ய்து, என்்்ன 
வோழ விடு. நீ ம�ய்வது நியோயெோே 
இருக்கிற�ோ என்று இவ்வழிதய வரும் 
ெற்றவர்ேளிடம் தேடே்லோெோ?"

இறுதியோே, புலி, “நீ ெற்றவர்ேளிடம் 
தேடே்லோம்�ோன், ஆ்னோல் அவர்ேள் 
ம�ோல்வ்� முடிவில் நீ தேடடோே 
தவண்டும். நீ �ந்திக்கும் மு�ல் மூன்று 
தபரிடம்  த ேள் .   அவர்ேள் 
ம�ோல்வத�ோடு ஒததுப தபோே  நோன் 
�ம்ெதிக்கிதறன்.’’

குள்ள நரி  
ச�ொன்ன வழி
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புலி ம�ோடர்ந்து கூறியது , 
"நோன்�ோன் இபதபோது நியோயெோே 
நடந்துமேோள்வ�ோே தேடடறியத 
�ோன் தபோகிறோய்."

முனியன் புறபபடடோர். மு�லில் 
ஒரு மபரிய அர� ெரததிடம் வந்�ோர்.  
முனியன் அர� ெரததிடம், “நீஙேள் 
என்்ன ம�ோல்கிறீர்ேள்? புலி என்்்ன 

தூக்கி  விழுஙகுவது நியோயெோ? நோன் 
�ோத்ன அ்� விடுவிதத�ன்.” மபரிய 
அர� ெரம் ம�ோன்்னது   "நோம்  
எ்�ப பற்றியும் புேோர் ம�ய்ய 
கூடோது. இத�ோ அ்்னவருக்கும் 
நோன் நிழல் �ருகிதறன். பதிலுக்கு 
ெக்ேள் �ஙேள் ெோடுேளுக்கு 
உணவளிக்ே என் கி்ைே்ை 

பறிக்கிறோர்ேள். நீ வருத�பபடோத�. 
்�ரியெோே இரு’’ என்றது. 

முனியன் இ�யததில் த�ோேம் 
அபபியது. ஓர்  எரு்ெ்ய நோடி 
ம�ன்றோன்.  எரு்ெ ஒரு ேம்பததில் 
ேடடபபடடிருந்�து. எரு்ெ ��ோ 
சுற்றி நடந்து இழுத�தபோது , 
அ க் ே ம் ப ம்  ஒ ரு  கிணற்றின் 
�க்ேரத்�த திருபபி நீ்ர மெோண்டு 
இ்றத�து.

மீண்டும் முனியன், “என்்ன 
ம�ோல்கிறோய்? புலி �பபி  சு�ந்திரெோகி 
விடட�ோல் இபதபோது அது என்்்ன 
�ோபபிடுவது நியோயெோ?

எரு்ெ, “நீ ஒரு முடடோள். யோரும் 
நன்றி கூறுவோர் என்று நம்ப 
தவண்டோம். என்்்னப போர் ! 
அவர்ேள் எ்னக்கு பருததி வி்�யும் 
புண்ணோக்்ேயும் முன்பு ஊடடி்னர்.   
இபதபோத�ோ என்்னோல் போல் 
மேோடுக்ே முடியவில்்்ல. எ்னதவ 
அ வ ர் ே ள்  எ ன் ்்ன  இ ங தே 
ே ட டி ப தப ோ ட டு  த வ ் ்ல 
வோஙகுகிறோர்ேள். எ்னக்கு �ோபபிட 
மவறும் குப்ப்ய �ருகிறோர்ேள்.”

முனியனுக்கு இன்னுதெ த�ோேம் 
அதிேெோயிற்று. அவர் �ன் ேோ்லடியில் 
இருந்� �ோ்்ல்யக் தேடடோர், 
“என்்ன ம�ோல்கிறோய்? புலி என்்்ன 
�ோபபிடுவது நியோயெோ? நோன்�ோத்ன 
அ�்்ன விடுவிதத�ன்.”

“என் நண்பதர, நீஙேள் ஒரு 
முடடோள். நோடடு நடபபுேள் நியோய 
ெோ்ன்வ அல்்ல. மபரியவர்ேள், 
சிறியவர்ேள் எ்ன எல்த்லோரும் என் 
தெல் நடந்துச் ம�ல்கிறோர்ேள். நோன் 
அ்்னவருக்கும் பயனுள்ை�ோே 
இருக்கிதறன். ஆ்னோலும் யோரும் 
எ்னக்கு எதுவும் மேோடுக்ேவில்்்ல. 
அவர்ேளுக்கு தவண்டோ� குப்ப 
ே்ைதய என் மீது வீசி விடுகிறோர்ேள்.”

மிகுந்� த�ோேததுடன், முனியன் 
புலி்ய மீண்டும் எதிர்மேோள்ை 
திரும்பி வரு்ேயில் ஒரு குள்ைநரி்ய 
�ந்தித�ோர்.

குள்ைநரி கூபபிடடது, “மிஸ்டர் 
முனியன், நீஙேள் ந்லெோ? ஏ�ோவது 
பிரச்�்்னயோ? �ண்ணீரிலிருந்து 
தூக்கிமயறியபபடட மீ்்னப தபோ்ல 
நீங ேள்  ெகிழச்சியற் றவ ர ோ ே 
இருக்கிறீர்ேதை என்்ன விஷயம்?”
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நடந்� அ்்னத்�யும் முனியன் 
குள்ை நரியிடம் ம�ோல்லி முடித�ோர். 
குள்ைநரி, “�யவும�ய்து எல்்லோவற் 
்றயும் மீண்டும் ம�ோல்லுஙேள். 
எ்னக்கு இது எல்்லோதெ ஒதர குழபபம் 
தபோ்ல ம�ரிகிறது!”  முனியன் அ்� 
மீண்டும் ம�ோன்்னோர்.

குள்ைநரி �்்ல்ய இபபடி 
அபபடி ஆடடியது. அவர் மீண்டும் 
விரிவோே விைக்கிச் ம�ோல்லி 

ே்ைததுப தபோ்னோன். 

கு ள்ை ந ரி ,  “ உ ன்  த ப ச் சு 
அ்்னததும் எ்னது ஒரு ேோதில் 
ம�ன்று ெற்மற ோன்றின் வழி 
மவளிதயறி விடுவது தபோல் 
த�ோன்றுவ�ோல், வோ அம�ல்்லோம் 
நடந்� இடததிற்தே நோம் ம�ல்தவோம். 
ஒருதவ்ை நோன் என்்ன தீர்பபு 
ம�ோல்வது என்று அபதபோது முடிவு 
ம�ய்ய முடியும்.”

முனியனும் குள்ைநரியும் மீண்டும் 
கூண்டுக்கு திரும்பி்னர். புலி பசியுடன் 
ேோததிருந்�து. அது �்னது பற்ே்ை 
கூர்்ெயோே தீடட தவண்டி �ன் 
நேஙேைோல் அவற்்ற ்லோவேெோே 
ம�ோறிந்து மேோண்டிருந்�து.

" ந ோன்  நீண்ட  ே ோ ்லெ ோ ே 
அ்டபடடுக் கிடந்துவிடதடன் 
என்று உறுமி புலி," "நம் இரவு 
உண்வ எபதபோது ஆரம்பிக்ே்லோம் 
என்றும் தேடடது."

"நம் இரவு உணவோ!" முனியன் 
அதிர்ந்துதபோ்னோன்!" அவ்னது 
முழஙேோல்ேள் பயததில் நடுநடுஙகி்ன. 

"எ்னக்கு ஐந்து நிமிடஙேள் 
மேோடுஙேள்" முனியன் மேஞ்சி்னோர். 
"நெக்குள் என்்ன நடந்�து என்ப்� 
நோன் இந்�க் குள்ைநரியோருக்கு 
மீண்டும் விைக்ே விரும்புகிதறன். 
அவர் �ற்று ெந்�ெோே இருக்கிறோர். ”

என்்ன நடந்�து என்ப்� 
திரும்பவுதெ முனியன் விைக்ே புலி 
ஒபபுக்மேோண்டது .  முனியன் 
மீண்டும் ே்�்யத ம�ோடஙகி்னோர். 
அதில் ஒரு பகுதி்யயும் அவர் 
மிச்�ம் விடவில்்்ல. அவர் தபச்்� 
ம�ோடர்ந்து மேோண்தட ம�ன்றோர். 
முடிந்�வ்ர ே்�்ய ஜவ்வோே 
நீடடி இழுக்ே விரும்பி்னோர்.

குள்ைநரி அ�்னது ம�விே்ை 
அ்�ததுக் மேோண்டிருந்�து. அது, 
“ஓ, என் ெந்�ெோ்ன மூ்ை! ஓ, என் 
ெ க் கு  மூ ் ை !  தி ரு ம் ப வு ம் 
ம�ோல்லுஙேள் போர்க்ே்லோம். எது 
எபபடி ம�ோடஙகியது?”

மீண்டும் அது முனிய்்னப 
போர்தது,“நீஙேள் மு�லில் கூண்டில் 
இருந்தீர்ேள், புலி அருகில் வந்�து - 
பிறகு என்்ன நடந்�து?

“பூஹ!” புலி மபோறு்ெயிழந்து  
குறுக்கிடடது. “நீஙேள் இருவருதெ 
முடடோள்! நோன் �ோன் கூண்டில் 
இருந்த�ன்.”

“ஓ!” அபபடியோ என்ற குள்ைநரி, 
�ோன் �ற்று பயபபடுவது தபோல் 
நடுஙகியவோறு ம�ோடர்ந்து தபசியது.

அ�ோவது, “நோன் இஙதே கூண்டில் 
இருந்த�ன்.” பின்்னர் �ன்  தபச்்� 
�ோத்ன திருததியவோறு, “இல்்்ல, 
நோன் இல்்்ல! ஓ, புலியோதர நீஙேள் 
�ோன் கூண்டில், இல்்்லயில்்்ல.... 
�ரியோே ம�ோல்வ�ோ்னோல்.
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முனியன் புலிதெல் இருந்� தபோது. இக்கூண்டு நடந்து வந்�து. 
இல்்்ல, அதுவும் �வதறோ!”

புலியோல் இனியும் மபோறு்ெயோே இருக்ே முடியவில்்்ல. அது 
கூண்டிற்குள் குதித�வோறு. "இது�ோன் நோன் உள்தை நு்ழந்� வழி"  
அது கூச்�லிடடது. முடடோள் நரிதய  பிரச்�்்ன எல்்லோம் எபபடி 
ஆரம்பித�து என்று இபதபோது உன் ெந்� புததிக்கு புரிகிற�ோ?"

குள்ை நரிதயோ மின்்னல் தவேததில் துள்ளிப போய்ந்து கூண்டின் 
ே�்வ மீணடும் இறுக்ே மூடி �ோததியது. "எ்னக்கு இபதபோது 
எல்்லோதெ புரிந்து விடடது எ்னக் கூறியபடி குள்ை நரி குலுஙகி 
குலுஙகி சிரித�து.  முனியன் ் ே குவிதது வணஙகி நல்்ல நரிக்கு 
நன்றி ம�ரிவித�ோர்.
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ஒருநோள் நண்பர் வீடடுக்குச் 
ம�ன்றிருந்த�ன். அவரின் ெேனிடம் 
தப� ஆ்�பபடட�ோல், அவன் 
மபயர் தேடதடன். அவனும் புதிய 
நபரிடம் தபசும்தபோது ஏற்படும் 
�யக்ேம் ஏதும் இல்்லோெல் ‘ேதிர்’ 
என்று �ம் மபய்ரச் ம�ோன்்னோன். 
என்்ன வகுபபு படிக்கிறோய் என்று 
தேடதடன். �ோன் 8-ம் வகுபபுப 
படிக்கிதறன் என்றோன். அ�ற்கு 
அபபறம் நோன் தேடட தேள்வி�ோன் 
பிரச்�்்ன்ய ஏற்படுததியது. 

”நல்்லோ படிபபியோ?” என்று 
தேடதடன். உடத்ன ேதிரின் முேம் 
ெோறிவிடடது. பதில் ம�ோல்்லோெல் 
தவறு பக்ேம் போர்த�ோன். ஒருதவ்ை 
�ரியோேப படிக்ே ெோடடோன் 
தபோலிருக்கிறது. அ�்னோல் பதில் 
ம�ோல்்லவில்்்ல என்று நி்்னதத�ன். 
அ�்னோல், மீண்டும் அ்�தய 
தேடடுத ம�ோந்�ரவு ம�ய்யவில்்்ல. 
வழக்ேெோே ப்லரிடம் இந்�க் 
தேள்வி்யக் தேடடிருக்கிதறன். 
அவர்ேளும் ‘நல்்லோ படிபதபன் 
என்போர்ேள் .  ந ோன் அடுதது 
தபசுதவன். ஆ்னோல், ேதிர் இந்�க் 

தேள்விக்கு பதில் ம�ோல்்லோ�து 
ஆச்�ர்யெோே இருந்�து.

ேதிர் �டமடன்று திரும்பி்னோன். 
“அஙகிள், நோன் உஙே்ை ஒரு தேள்வி 
தேடே்லோெோ? “என்றோன். 

“தேளு ேதிர்”

“நல்்லோ படிக்கிறதுன்்னோ என்்ன?”

இபபடி யோரும் என்னிடம் 
தேடடது இல்்்ல. அ�்னோல் 
மரடிதெடோே எந்�ப பதிலும் 
இல்்்ல. ேதிர் தேடட தேள்வி 
�ோ�ோரணெோ்னது�ோன் என்று பதில் 
தயோசிதத�ன். 

”நல்்லோ படிக்கிறதுன்்னோ… 
போடபபுத�ேஙே்ை நல்்லோ 
படிக்கிறது�ோன் ேதிர்”

“அ்� எபபடி ம�ரிஞ்சுக்கிறது 
அஙகிள்?”

”எக்்ோம்்ல நி்றய ெோர்க் 
எடுபபல்்ல… அ்� மவச்சு�ோன்” 
என்தறன். 

“அபப, நல்்லோ படிக்கிறியோன்னு 
தேடடோ, எக்்ோம்்ல எவ்வைவு ெோர்க் 
எடுக்கிதறன்னு அர்த�ெோ?” என்று 
தேடடோன். 

அ�ற்கு பிறகு ேதிதரோடு நடந்� 
உ்ரயோடல் தவறு. ஆ்னோல், ேதிர் 
தேடட தேள்வி எ்னக்கு மபரும் 
அதிர்ச்சியோே இருந்�து. இதுநோள் 
வ்ர த�ர்வில் எடுக்ேபபடும் 
ெதிபமபண்ே்ைத�ோன் சுற்றி 
வ்ைததுக் தேடகிதறோெோ?

ஏம்னனில், த�ர்வில் மு�ல் 
ெதிபமபண் எடுபபவர்�ோன் நன்கு 
படிபபவர் என்று நி்்னக்கும் 
ஆளில்்்ல நோன். போடத்� அர்த�ம் 
பு ரி ந் து ம ே ோ ள் ை  ந ல் ்ல 
உள்வோஙகிக்மேோள்வத� �ரியோ்ன 
ேற்றல் என்பத� என் எண்ணம். 
அ�்னோல்�ோன் ேதிரின் தேள்வி 
எ்னக்கு உறுத�்லோேவும் இருந்�து. 
அவன் தேடடது நியோயெோ்னத�. 
’அதிே ெதிபமபண்ேள் எடுக்ேோ� 
ெோணவர்ேள் நன்றோேப படிபபவர்ேள் 
இல்்்லயோ ’  என்பத� அவன் 
தேள்வியில் ெ்றந்துள்ை இன்ம்னோரு 
தேள்வி. அபபடிமயனில், 50 தபர் 
உள்ை ஒரு வகுபபில் பதது தபர் 
ெடடுதெ நன்றோேப படிக்கிதறோம் 
என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்லோெோ? 

‘நல்்லோ படிபபியோ?’ என்று ஒரு 
சிறுவன் அல்்லது சிறுமியிடம் 

ைமிழினி
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தேடடுவிடுகிதறோம். அது �ரியோ்ன 
தேள்வி�ோ்னோ என்றும் தயோசிக்ே 
தவண்டியிருக்கிறது. 

நோம் தேடகும் தேள்விக்குப பிறகு 
அந்� சிறுவன்/சிறுமியின் தயோ�்்ன 
ெதிபமபண்ேள் தநோக்கிதய ம�ல்லும்.  
அதிே ெதிபமபண்ேள் எடுக்ே 
முடியோ�வர்ேள் உஙேதைோடு 
உ்ரயோட்்லத ம�ோடர விரும்ப 
ெோடடோர்ேள். ஏத�னும் �ோக்கு 
ம�ோல்லி அஙகிருந்து நழுவதவ 
போர்பபோர்ேள். 

அதிே ெதிபமபண்ேள் எடுக்ேோ� 
சிறுவன் / சிறுமி “நல்்லோ படிக்கிதறன்’ 
என்று ம�ோல்லிவிடடோல் மபோய் 
ம � ோ ன் ்ன  கு ற் ற வு ண ர் ச் சி 
அவர்ேளுக்குள் சுற்றிக்மேோண்தட 
இருக்கும். அதுவும் வீடடில் இருக்கும் 
அ ப ப ோ த வ ோ  அ ம் ெ ோ த வ ோ 
‘சுெோரோத�ோன் படிபபோன்’ என்று 
ம�ோல்லி விடடோல் நி்்ல்ெ்யக் 
தேடேதவ தவண்டோம். 

’நல்்லோ படிபபியோ? ’ என்று 
தேடபது அவ்வைவு மபரிய குற்றெோ, 
என்்ன? என்று நீஙேள் நி்்னபபது 
புரிகிறது. அபபடிக் தேடபது குற்றம் 
என்தறோ, �வறு என்தறோ ம�ோல்வ�ோே 
புரிந்துமேோள்ை தவண்டோம். 

‘நல்்லோ படிபபியோ? ’ என்ற 
த ே ள் வி ் ய  எ � ற் ே ோ ே க் 
த ே ட ே ப ப டு கி ற து .  அ் � த 
ம�ரிந்துமேோள்வ�ோல் என்்ன 
நடக்ேப தபோகிறது என்றோல்… 
எதுவுதெ இல்்்ல. ‘நல்்லோ படிபதபன்’ 
என்று ம�ோன்்னதும் ‘மவரி குட’ 
ம�ோல்வீர்ேள். அவ்வைவு�ோன். 

நிஜெோேதவ எ்னக்கு ேதிர் 
ப டி க் கு ம்  வி � த ்� த 
ம�ரிந்துமேோள்ளும் ஆர்வம் 
இருந்�ோல், இபபடிச் �ம்பிர�ோயெோேக் 
தேடடிருக்ே ெோடதடன். அவத்னோடு 
தவறு விஷயஙே்ைப தபசி நல்்ல 
ஃ ப மரண்ட ோ கி  இரு ப தபன் . 
அ�ன்பின் ,  அவனின் பள்ளி 
நண்பர்ேள், மபோழுதுதபோக்கு, 
எதிம்லல்்லோம் ஆர்வம் எ்ன 
இயல்போே உ்ரயோடிருபதபோம். 
அபதபோது ேதிர் ம�ோல்்லோெத்லதய 
அவன் படிக்கும் வி�ம் பற்றி 
ம�ரிந்துமேோண்டிருபதபன். 

புதி�ோே ஒரு சிறுவன் அல்்லது 
சி று மி ் ய  ம ப ரி ய வ ர் ே ள் 

� ந்தி க்கும்தப ோது  இயல்ப ோ ே 
உ்ரயோடுவ�ற்ேோ்ன மவளி்ய 
ஏ ற் ப டு த தி க்  ம ே ோ டு ப ப து 
மு�ன்்ெயோ்னது. தேள்விேைோேக் 
தேடடுமேோண்டிருபப�ன் மூ்லம், 
அதிேோரம் உள்ை ஒருவரிடம் 
தபசிக்மேோண்டிருக்கிதறோம் என்ற 
எண்ணத்� அந்�ச் சிறுவனுக்கு 
வி்�க்கிறீர்ேள். 

’உன் நண்பர்ேளுக்கு என்்ன 
படடமபயர் ் வததிருக்கிறீர்ேள்?

’எ்னக்கு படடப மபயர் ் வத�ோல் 
என்்ன ் வபபோய்?’

’இரவில் ேோணும் ே்னவுேள் 

ேோ்்லயில் நி்்னவில் இருக்குெோ… 
அதில் ஏ�ோச்சும் ஒன்று ம�ோல்த்லன்” 

இ்வயும் தேள்வி�ோன். ஓர் 
உ்ரயோட்்லத ம�ோடஙகுவ�ற்ேோ்ன 
தேள்விேள். புதி�ோேக் தேள்விேள் 
தேளுஙேள். அந்�க் தேள்வியின் 
வழிதய நல்்லம�ோரு நண்பரோே 
ெோறுஙேள். அதுதவ அச்சிறுவன் / 
சிறுமி்ய புரிந்துமேோள்வ�ற்ேோ்ன 
எளி்ெயோ்ன வழி. 

சி்ல ெோ�ஙேள் ேழிதது, மீண்டும் 
ேதிர் வீடடுக்குச் ம�ன்தறன். ஆம், 
இம்மு்ற ேதிரிடம் ெகிழச்சிதயோடு 
என்்்ன வரதவற்றோன். 

“அஙகிள், கிரோெதது வீடுேளில் 
மவள்்ையடிக்ே ஏத�ோ ஒரு 
ம�டி்ய பயன்படுததுவோஙேன்னு 
ம�ோன்னீஙேதை… அது மபயர் 
ெறந்துடுச்சு திரும்ப ம�ோல்றீஙேைோ?” 
என்று தேடடோன். 

“ஓ! அதுவோ… ேற்றோ்ழ ம�டி“ 
என்தறன். 

“அது எபபடி இருக்கும்… எபபடி 
பிரஷ் ெோதிரி ெோததுவோஙே?” என்று 
ேதிரின் அடுத�டுத� தேள்விேளுக்கு 
உற்�ோேெோேப பதில் ம�ோல்்ல 
ஆரம்பிதத�ன். இனிதெல் அந்� 
வீடடில் என்னு்டய மு�ல் நண்பன் 
ேதிர்�ோன். .

’அதிக மதிப்வபண்கள் எடுககாத 
மாணெரகள் நன்ைாகப் 
படிப்பெரகள் இல்ளையா’ 
என்பவத அென் வகள்வியில் 

மளைநதுள்ை இன்வனாரு வகள்வி. 
அப்படிவயனில், 50 வபர உள்ை 

ஒரு ெகுப்பில் பதது வபர மட்டுவம 
நன்ைாகப் படிககிவைாம் என்ை 
முடிவுககு ெநதுவிைைாமா? 
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1. இநத வதநீர வகாப்ளபயில் இரண்டு 
மட்டும் ஒவர மாதிரியானளெ. உஙகைால் 
அெற்ளை கண்டுபிடிகக முடிகிைதா, 
பாருஙகள்?

2. இநத தீககுச்சிகள் எட்டு 
முகவகாணதளத உருொககியுள்ைன. 
இெற்றிலிருநது மூன்று தீககுச்சிகளை 
உருொககி உஙகைால் அளத நான்காகக 
முடியுமா?

3. இநத பநதுகள் 
அளனததும் ஒவர 
மாதிரியானளெ, ஒன்ளை 
தவிர. கண்டுபிடியுஙகள்.

விளைகள் 2ம் பககம் பாரகக...
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