ேவசியியல் –By Murali Venkatraman
இரண்டு

வருடங்களுக்கு

நண்பர்களிடமும்
ேபாது

இைணயத்தில்

பாலியல்

அவர்களுக்கு

பாராளும்

முன்ேன

ெதாழிலாளிகள்

ேதவதாசி

மன்னர்

அளவளாவிக்

பற்றிய

என

முதல்

உதயாவிடமும்

ெபருைம

பாமரர்

ஒரு

மற்ற

ெகாண்டிருந்த

ேபச்சு எழுந்தது.

ெசய்த

காலத்தில்,

காமக்

கைலயின்

வைர

நுணுக்கங்களுக்காக அவர்களிடம் ெசன்று பயின்று வந்ததாக பல
நூல்கள்

கூறுவதுண்டு.

அத்ெதாழிலுக்ெகன்ற
அவர்கள் விரும்பி
மாட்டார்கள்
நடத்துகின்ற
ஆணாதிக்கச்

அவர்களுக்குச்

ஒரு

மதிப்பு

அத்ெதாழிைல

வழங்கப்

ேபாகப்

சமுதாயத்தில்

பட்டு

ஏற்றுக்ெகாண்டு

என்றாலும் அவர்கைள
விதம்

சமுதாயத்தில்,

நாயினும்

ேபாகத்தான்

இருந்தது.

இருந்திருக்க

கீ ழ்

சாதிெயன

உருவானது.

ெமல்லியலாரின்

ஒரு

கூக்குரல்கள்

குறுகித் ேதய்ந்து அழிந்து ேபாய் விட்டன. அவர்களின் இன்ைறய
நிலைமேயா

ேகட்கேவ

மனிதர்கள்

மறுபுறம்.

உயிர்க்ெகால்லி

ேவண்டாம்.

வியாதிகள்

ஒரு

ஓரு

புறம்.

உடைல

சிைதக்கின்ற

மனைத வைதக்கின்ற

ெபண்

இத்ெதாழிலுக்கு

வருவாேளயானால் அவள் சந்தர்ப்ப வசத்தால் எவ்வளவு இழந்து
இருப்பாள் என்று சிந்தித்துப் பாருங்கள் ?! எத்தைன வலிகைளத்
தாங்கிக்

ெகாண்டு

வந்து

இருப்பாள்

?!

அவள்

அளிக்கும்

உடலின்பத்திற்கு பதிலாக அவளுக்கு கிைடப்பெதல்லாம் உடல்,
மன

ேவதைன

மற்றும்

சிறிதளவு

பணம்.

அவ்வளவு

தான்.

எங்கள் உைரயாடலின் ேபாது என்னுள் ஒரு எண்ணம் எழுந்தது.
ஒரு

ேவசி

மதிப்பு

தன்

ேகட்பது

ேதான்றியது.

வரப்ேபாகும்

நிைலைமையப்
ேபால்

அப்படி
இந்த

எழுதினால்

ஒரு
10

உங்களுக்கு தருகிேறன்.

பாடி

தனக்கும் சமுதாயத்தில்

எப்படி

கற்பைனயில்

பாடல்கள்.

இருக்கும்

ேதான்றியைவ

அதில்

முதல்

என்று
தான்

பாடைல

இந்தப்

பாடலும்

மற்ற

வரும்

பாடுவதாக அைமந்துள்ளது

பாடல்களும்

ஒரு

ேவசிப்ெபண்

(1)
சிற்றாளும் ேபராளும் ஒன்ேற இங்கு

சிறிேதனும் முகம்ேகாணி நில்ேலாம் என்றும்.

ெபாற்றாைர ெபாழிகின்ற மாந்தர்க்ெகல்லாம்

ெபாழுெதன்ன இரெவன்ன? இன்பம் உண்டு.

கற்றாைர கற்றாேர காமுறுவாராம்

கல்வியது இல்லாதார் ெசல்வார் எங்கு ?

உற்றாராய் அவைரயுேம ேபாற்றி நாங்கள்

உடலின்பம் உளமின்பம் இரண்டும் தந்ேதாம்
ெபாருள்:
எங்களுக்கு

உடலிேலா

குணாத்திேலா

ேவறு

எதிலும்

சரி

சிறியவர் ெபரியவர் என்ற பாகுபாடு இல்ைல. என்றும் நாங்கள்
எவைரப் பார்த்தும் முகம் ேகாணி நிற்க மாட்ேடாம். ெபான்ைன
தாைரயாக

(மைழயாக)

தருகிேறாம்.

(காமக்

(பகல்)ெபாழுதா

இரவா

ெபாழிகின்ற

என்று

கைல)

எல்லாம்

மனிதருக்ெகல்லாம்
பார்க்காமல்

கற்றவர்களுக்கு

இன்பம்

கற்றவர்கைள

மட்டுேம பிடிக்குமாம். ஆனால் கல்வி அறிவு இல்லாதவர் எங்கு
ேபாவார்

?

அவர்கைளயும்

உற்றவராய்

நிைனத்து

உடலுக்கும் மனதுக்கும் இன்பம் அளிக்கிேறாம்.
(2)
ேதகத்து உதிக்கின்ற ேதைவ எல்லாம்
ேதவரவர் மூன்ெறனேவ கண்டார் மண்ணில்.
தாகத்தில் வழ்காலம்
ீ
தண்ண ீர் ேவண்டும்
தளருங்கால் வயிற்றுக்குச் ேசாறும் ேவண்டும்
காகத்து அைனய ஒரு அழகிருந்தாலும்
காயத்தில் காதெலனும் ேநாய்நின் றாடி

நாங்கள்

ேமாகத்தீ மூண்டுவிடின் ெபண்ைண நாடி

ேபாகத்து உய்ப்பதுேவ நன்ைம என்பார்.

ெபாருள்:
உடலிேல ேதான்றுகிற ஆைசகள் என மூன்ைறச் ெசால்லுவார்கள்

ெபரியவர்கள். தாகம் - அதுவரும் ேபாது தண்ண ீர் ேவண்டும். பசி
- அது வந்தால் வயிறு தளர்கிறது. ேசாறு ேவண்டும். ேமாகம் -

இது இயற்ைகயால் உந்தப் படும் தாபம். காகத்ைத ேபான்ற அழகு
பைடத்தவராயிருந்தாலும், தன் காயத்தில் (உடலில்) காதல் ேநாய்

பற்றி விட்டால், ெபண் மட்டுேம அதைன தீர்க்க முடியும் என்று
ெபரியவர்கள் கூறி ைவத்துள்ளானர்.
(3)
நாடாளும் மன்னர்கள் நங்ைக தம்ைம
நயம்ேபசி பயம்தந்து ெபாருளும் தந்து
கூடாரம் பலைவத்துக் கூடிக் ெகாள்வார்

கூற்றுவனின் குரல்ேகட்கும் வைரயில் மண்ணில்.

ஈடாகப் ெபாருள் ஈட்ட இயலா மக்கள்
இம்மன்னர் ேபாலவைரக் ெகாள்ளார் எனினும்

கூடாமல் உய்ப்பதுவும் கூடாெதன்ேற

கூச்சங்கள் நீக்கிஎம் வாயில் வந்தார்.
ெபாருள்:
இப்படிப்பட்ட ேமாகத்தீயானது

நாடாளும்

ஆட்டுவிக்கிறது

நயமாகவும்

?

அவர்கள்,

மன்னர்கைள
தன்

எப்படி

பதவி

பற்றி

பயமாகவும் ேபசி, பின்னர் ெபாருளும் தந்து பல கூடாரங்களிலும்
பல

ெபண்கைளப்

பராமரித்து

கூற்றுவனின்(எமன்)அைழப்பு
ெசய்கின்றார்.

சல்லாபம்

வரும்

ஆனால் அவர்கைளப்

ேபால

வைர
ெபாருள்

புரிவர்.
இங்கனேம
ஈட்டி

பல

ெபண்கேளாடு கூட முடியாமல் ேபாகும் பாமர மக்கேளா காமத்தீ
வந்து விட்டால் என்ன ெசய்வார் ? "ஒரு ெபண்ேணாடு கூடாமல்
ேபானால் வாழ்க்ைக முழுைம ெபறாது. எனேவ நாமும் சிறிது

சிற்றின்பம் ெபற ேவண்டும்"என்று முடிவு ெசய்து கூச்சத்ைத நீக்கி

எங்கள் வாசலுக்கு வருகிறார்

(4)
பகலவைனப் பார்த்தீரா நாளும் நின்று
பழுதற்ற ஒளிதருவான் பார்ப்ேபார்க்ெகல்லாம்

தகெலவேரா ெகாண்டுள்ளார் தாரணியில் தான்
தருணமதும் தளர்வின்றி தரேவ இன்பம் ?

இகல்இவரின் இன்மனைத குருதிக் ேகாலம்

இல்லாளால் ெசய்துவிடின் இனிைம ேவண்டிப்

புகல்இவைரப் புன்முறுவல் பூத்ேத சற்றும்
புழுக்கமது காட்டாது புணரல் ெசய்ேவாம்
ெபாருள்:

சூரியைனப் பார்த்து இருக்கிறீர்களா ? அவன் ஒவ்ெவாரு நாளும்
வானத்தில் வந்து நின்று, பார்ப்பவருக்ெகல்லாம் பழுது இல்லாத ஒளி
தருவான். சூரியைனப் ேபால எந்நாளும் உலகத்தில் எந்தத்

தருணமும் தளர்வு இல்லாது, குைற இல்லாது இன்பம் தருவதில்
எமக்கு நிகர் யாரும் உண்ேடா ? இல்லாளின் ெசால்லால் மனம்

காயமுற்று விட்டால், இனிைமையத் ேதடி எங்கள் வாசலில் புகும்
இவர்கைள, புன்முறுவல் காட்டி மனப் புழுக்கம் எதுவும் இல்லாமல்
புணரலால் இன்பம் அளிக்கின்ேறாம்.
(5)
ெபருங்ேகாவில் வாயிலது இரவில் மூடும்
ெபரியார்தம் பள்ளிகேளா மாைல மூடும்
ெபருங்ேகாவின் மைனயினிலும் தர்மம் ேவண்டி
ைகேயந்தி நின்றிடவும் காலம் உண்டு
உறங்காமல் கடல்ஒன்ேற எக்கணமும்நல்
உவைகயுடன் எவர்காலும் தீண்டும்; வதனம்
சுருங்காமல் வரேவற்று சுகங்கள் காட்டும்
சுந்தரிகள் யாங்களுேம வாரிதியன்ேறா ?

ெபாருள்:
ெபரிய ேகாவிலின் வாசல் கூட இரவில் மூடி விடும். கற்றறிந்த

ெபரியவர்கள் ேபாதிக்கும் பள்ளிகேளா மாைல மூடி விடும்.
ெபருங்ேகாவின் (ெபரிய அரசனின்) வட்டினிலும்
ீ
இரந்து

ைகேயந்தி நின்றிடவும் ஒரு சமயம் இருக்கிறது. உறங்காமல்

கடல் ஒன்று மட்டும் தான் எந்ேநரமும் எத்தைன ேபர் வந்தாலும்
அவர்களின் கால்கைளத் தீண்டி மகிழ்விக்கும். முகம் சுருங்காமல்
எல்லாைரயும் எந்ேநரமும் வரேவற்று இன்பத்ைத அளிக்கின்ற
நாங்கள் அந்தக் கடல் (வாரிதி) ேபாலத் தாேன ?
(6)
ஞானங்கள் தருகின்ற ெபரிேயார்க்ெகல்லாம்
நல்லமுைற ெசய்திடுவார் குருேவ என்பார்

தானங்கள் பலதந்து வறியார் தம்மின்

பசிநீக்கும் பண்பாளார் புரவலராவார்
கானங்கள் ெசய்ேவாைரக் கவிேய என்பார்

காதெலனும் அமிழ்தத்ைத வார்க்கும் எம்ைம

ஈனங்கள் என்ேறேனா புறமும் தள்வார் ?
இவ்வுலகில் இஃதின்றி இன்பம் உண்ேடா ?
ெபாருள்:
கல்விையக் கற்றுத் தருகின்ற ெபரியவர்களுக்கு முைறயான
மரியாைதகள் ெசய்து குரு என்று ேபாற்றுகின்றனர். தானங்கள்
ெசய்து வறியவர்களின் பசிையப் ேபாக்குகின்ற குணம்
ெகாண்டவர்கைள புரவலர்கள் என்று ேபாற்றுகின்றனர். கானங்கள்
ெசய்து ெபாருள் ஈட்டுகின்றவர்கைளக் கவி என்பார். இப்படி
பலரும் பலது ெசய்து வாழ்கின்றனர். சிலர் ெதாழிலாகவும், சிலர்
ேசைவயாகவும் இதைன ெசய்கின்றனர். இவர்களுக்ெகல்லாம்
நல்ல மரியாைத கிைடக்கிறது. ஆனால், காதல் எனும்
அமிழ்தத்ைத தருகின்ற எங்கைள மட்டும் ஈனப் பிறவிகள் என்று

எள்ளி நைகயாடி ஒதுக்கி ைவக்கின்றார்கேள ? ஏன் ? காதலும்

காமமும் இல்லாமல் உலகின் இன்பமும் இயக்கமும் இருக்குமா
?
(7)
அன்புருவாய் நுகர்ேவாைர என்றும் ேநாக்கி

அலுத்தாலும் கனிவதைன கண்ணில் ேதக்கி

இன்புறுவர்ீ இவ்வுடலின் மீ ேத என்று

இன்முகமும் ெசய்துஇதழ் அமுதம் தந்தால்

பண்பறேவ இல்லாமல் பாய்ந்ேத எம்ைம
பரிேவாடு நுகராது புலியாய்ச் சீறி

வன்புணரல் ெசய்ெதங்கள் வலிைய ஏற்றும்
வாலிபேர விலங்கிற்ேகா பிறந்தீர் நீேர ?
ெபாருள்:
நுகர்ேவாைர (customers) அன்ேப உருவாகப் பார்ப்ேபாம். எங்கள்
ேவைலைய அலுத்தாலும் கனிைவக் கண்களில் காட்டுகிேறாம்.

எங்கள் உடலின் மீ து இன்பம் அைடவர்ீ என்று சிரித்து

இதழ்களால் அமுதத்ைத வார்க்கிேறாம். ஆனால் பண்பு சிறிதும்
இல்லாத வாலிபர்கேள ! பரிேவாடு, ெமன்ைமயாக மலர் ேபால

எம்ைம ைகயாண்டு நுகராமல் (smell the fragrance) புலி ேபால

பாய்ந்து எங்களுடன் வன்புணார்ச்சி ைவத்துக் ெகாள்ளுகிறீர்கேள !

நீங்கள் என்ன விலங்கிற்கா பிறந்தீர் ?

(8)
எல்லுருகும் ேநாய்கெளலாம் எம்ைம அண்டும்
எனேவ நாம் கவனமுடன் ெசய்தல் ேவண்டும்
ெசால்லியிைத ைவத்தாலும் ேகளார் மக்கள்
சுைமயாக ேநாய்கைளேய சுமத்திப் ேபாவார்
வில்லிெயன பின்னெரைம ஆக்கி ைவப்பார்
ெவம்பிடுேம மனேதாடு உடலும் நாளும்.

கல்லுருகும் எம்கைதைய ேகட்டால் ஆனால்

கனியாமல் ேபாவதுேமன் உலகார் ெநஞ்சம் ?

ெபாருள்:
எலும்ைப உருக்கும் ேநாய்கெளல்லாம் எங்கைள அண்டக்கூடும்.
எனேவ ஐயா, நாம் பாதுகாப்புடன் உறவு ைவத்துக் ெகாள்ள

ேவண்டும் என்று பலமுைற விண்ணப்பித்துச் ெசான்னாலும்

எம்ைம அண்டி வருேவாரில் பலர் காது ெகாடுத்து ேகட்க

மாட்டார். பாதுகாப்பற்ற முைறயால் பல ேநாய்கைள எமக்குச்

சுைமயாக தந்து விட்டு ேபாகிறார். ஆனால் எங்கைளத் தான்

வில்லியாகப் பின்னர் ெசால்வார்கள். என்னேவா நாங்கள் மட்டும்
தான் இதற்குக் காரணம் ேபான்று. ேநாயால் உடல் ெவம்பும். ஊர்
வாயால் உள்ளம் ெவம்பும். எங்கள் கைதையக் ேகட்டால் கல்
கூட உருகிடும். ஆனால் சமுதாயத்தின் மனது மட்டும் இளக
மாட்ேடன் என்கிறேத ?
(9)
கல்ெவட்டு கணிதெமன கல்வி பலதும்
கற்றவர்கள் நிைல வளர்க்க சங்கம் உண்டு

கல்ெவட்டும் ெதாழிலுக்குச் சங்கம் உண்டு

கைடைவக்கும் வணிகர்க்கும் சங்கம் உண்டு
கள்கட்டும் ெதாழிலுக்கும் சங்கம் உண்டு
கயவர்க்கும் ேவசியர்க்கும் சங்கம் இல்ைல

முைறயான வணிகத்தால் ேமாகம் தீர்க்கும்

காரிைகயும் கயவருேம ஒன்றா ெசால்வர்ீ !

ெபாருள்:
(கல்ெவட்டு என்பது இங்ேக இலக்கியத்ைத குறிப்பதாக
ைவத்துள்ேளன்). இலக்கியம் கணிதம் என்று படிக்கும்/ேபாதிக்கும்
மக்களின் வாழ்க்ைக தரம் உயர்த்த சங்கங்கள் இருக்கின்றன.
கல்ைல உைடக்கும் ெதாழிலாளிக்கும் சங்கம் இருக்கிறது. கைட
ைவத்து வியாபாரம் ெசய்கின்ற வணிகர்களுக்கும் சங்கம்

இருக்கிறது. கள்ைளக் கட்டி இறக்கி வணிகம் ெசய்பவர்க்கும்

சங்கம் இருக்கிறது. ஆனால், திருடர்களுக்கும் ேவசிகளுக்கும்

சங்கம் இல்ைல!! நாங்கள் என்ன திருடுகிேறாமா ? முைறயான

வணிகம் ெசய்து தாேன வாழ்கிேறாம் ? எங்களுக்கும்

கயவ்ர்களுக்கும் ேவறுபாடு இல்ைலயா ? இருவரும் ஒன்று
தானா ? எங்களுக்கு நியாயமாக ஒரு சங்கம் ேவண்டாமா ?
(10)
ேபாராத காலத்தால் எம்ைம விற்று

புண்ணாகி ெநாந்துள்ேளாம் நீங்கள் ேமலும்

தீராத மனவலிைய தாராதீரும்

மதியாமல் இருந்தாலும் மிதியாதீரும்.

சீேராடு வாழ்கின்ற வாழ்வா ேகட்ேடாம் ?
சிறிதளேவ சிந்தித்து பார்ப்பீர் நீங்கள்.

நீேராடு உணவும்நல் நித்திைர ேயாடும்

நிம்மதியாய் வாழ்கின்ற வாழ்ேவ ேபாதும்
ெபாருள்:
எங்களின் ேபாராத காலத்தால், உடைல விற்று ஏற்கனேவ மனம்
புண்ணாகி ெநாந்துள்ேளாம். ஏ சமுதாயேம! நீங்கள் ேவறு
எங்கைள மிகவும் கீ ழ்த்தரமாக நடத்தி எங்கள் வலிைய
கூட்டாதீர்கள். எங்கைள மதிக்காமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ைல.
ஆனால் துன்புறுத்தாமல், இருந்தாலும் ேபாதும். நாங்கள் என்ன
எங்கைள தைலயில் ைவத்துக் ெகாண்டு ஆட ேவண்டும் என்றா
எதிர்பார்க்கிேறாம் ? அப்படிப்பட்ட சிறப்பான வாழ்ைவயா

ேகட்ேடாம் ? ெகாஞ்சம் சிந்தித்துப் பாருங்கள். ஒரு விலங்கிற்கும்
மனிதனுக்கும் அத்தியாவசியம் எனப்படுகின்ற மூன்றான நீர்,

உணவு, நிம்மதியான நித்திைர - இது மூன்ைறயாவது தாருங்கள்.
அந்த வாழ்ேவ ேபாதும். அதற்கு கூட வழியில்லாமல் ெசய்து
எங்கைள துன்புறுத்தாதீர்கள். நாங்களும் மனிதர்கேள !

