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இ�தைல���  �. �வேசகர� அவ�க�� ெதாட�க�ைர�ட� நட�த 

கல��ைரயாட�� உைரயாட�ப�ட க����க� வ�மா�, 

ெம��ய� எ�ப� ம�த இ���, அ��, ���ய�க�, மன�, ந���ைகக� 

ப��த��, ெமா� எ�பன ேபா�ற ப�ேவ� �டய�கைள�� ப��ய 

ேதட�கைள� ெகா�ட�. ெம��ய��; அ��பைடயான �ர�சைன, 

இ������ எ�ண������ள உறைவ�� ஆ��க����� 

சட�ெபா����� உ�ள உறைவ�� ப��ய� எ�ப�.

க����த�வாத� என�� ெபா���த�வாத� என�� ெம��ய� 

��தைனகைள இர�டாக வைக�ப���வ�. இ� ெசா�க� அவ��� ஆ��ல 

வ�வ�கைள �ட� ெச�ைமயான �ைற�� அைவ ����� ெபா�ைள 

ெவ��ப���ய ேபா��, அவ��� உ�ள ‘�த�’ எ�ற பத� ஒ�ெவா��� 

எைத� ����ற� எ�பைத� ச�வர �ள��வத��� �ல ேவைள தைடயாக�� 

அைமயலா�. 

‘�த�’ எ�ப� �த�ைம� ப��தைல� ����ற அள��� �த�� வ�த� 

எ�பைத� ���கா�. எ���, எ� �த�� வ�த� எ�ற �னாைவ� ெபா��த 

வைர, ெபா���த�வா�க�, ெபா�ைள அ��பைடயாக� ெகா�ேட 

��தைனக� அைன��� உ�வா�ன எ�ப�� உ���ட� உ�ளன�. மாறாக�, 

“க������ேத ெபா�� ேதா��ய�” எ�றவாறான ெகா�ைக, எ�லா வைகயான 

க����த�வா�க��� ெபா��தா�. இர��வைக�ப�ட உலக 

ேநா���கைள�� ேவ�ப��த� ��வ�� �ள�க�க� உதவலா�:

க����த�வாத� எ�ப� உண��ைல, எ�ண�, உள�ய�, ஆ��க� 

எ�பனவ�ைற �த�ைமயானைவயா��  அ��பைடயானைவயா�� 

சட�ெபா��, இய�ைக, இய��ய� ப��ைடயன எ�பனவ�ைற இர�டா� 

�ைல�னவா�� ெபற�ப�டனவா�� �ப�தைன�� உ�ப�டனவா�� 

ெகா��ற�.

ெபா���த�வாத� எ�ப� ம�த அ��� உண��ைல�� ெபா�ைள 

அ��பைடயாக� ெகா�ேட எ���றன என� ெகா��ற�. அத�ப�, 

�ரப�ச��� உ�ள அைன��� ெபா�� சா��தன எ�பதா�, �ரப�ச��� 

�க��கைள இய�ைக��� �ற�பான எ��� ஆ�வ��ைல என� 

ெபா���த�வாத� ெகா��ற�. எனேவ, இய�ைக �க��கைள� ச�வர 

�ள��� ெகா�ள, இய�ைக��� �ற�பான எைத�� ஒ� ெபா���த�வா�; 

நாட இட��ைல.

ெபா��க�� இ��ைப�� அவ�ைற� ப��ய அ�ைவ�� சா��த ெம��ய� 

�ர�சைனக��� ��� ேத�� �ைற��, க����த�வாத�, ெபா�வாக�, 

ெபா���த�வாத�ைத ம��� ���ற�. எனேவ அ��� ேதா��வா�, ம�த 

இ���, உல�ன�� உ��க�ன�� ேதா�ற� எ�பன ேபா�ற பல �டய�க�� 

க����த�வாத�� ெபா���த�வாத�� அ��பைட�ேலேய 

�ர�ப���றன.

யதா��த� எ�ப� எ�வைக�ேலா உ�ள�ைத� சா��த� என�� அ��ன� 

�யா�னமானத�ல என�� ெகா��� ெம��ய� எைத�� க����த�வாத� 

என� ெகா�ளலா�. ���ய ேநா��ைடய க����த�வாத�, யதா��த�ைத� 

ப��ய நம� ��த�, �த����யமாக நம� உ�ள��� ெசய�பா��ேலேய 

த����ள� என�� அத��� �ற�பாக� ெபா��க�� இய�� எ�ப� 

ெபா�ள�ற� என�� வா���. (இ� ெகா�ைகைய அத� அப�த��� 

எ�ைல�ேக ெகா��ேபாகலா�: நம� உ�ள�க�� ெவ�ேய உல� இ�ைல 

எ�� ��� ‘மாயாவாத�’ ேபா���கைள நா� அ�ேவா�.)

இய�ெபா��க� அைன�ைத�� அ�பவ�கைள�� உ�ள��� அ�ல� 

அத��� உய�ய ஒ���; ெபயரா�ைமகளாக� ெகா��� அைன�� 

�ய��கைள�� க����த�வாத� எ�ற வைக��� ெம��ய� அட���ற�. 

அதனா�, �ர�பாடான பல வ�க�� உலைக �ள�க �ைன�� மத�க� 

யா�ேம க����த�வாத� எ�ற வைக��� வ���றன. மன� எ�பத� 

இய�ெப�ன, அ� ம�த உட���� இய�ைக��� �ற�பானதா எ�மாறான 

�னா�க� �தலான பல �டய�க��� க����த�வா�க� த���ேள 

க�ைமயாக �ர�ப���றன� எ�பைத�� இ�� ����ட� த��.

(��� அ��த ப�க�)

30-06-2011
¾¨ÄôÒ : ¸ÕòÐÓ¾øÅ¡¾Óõ ¦À¡ÕûÓ¾øÅ¡¾Óõ 

ºã¸ Åிï»ாÉ ¸üை¸ Åð¼õ 
§¾º¢Â ¸¨Ä Äì¸¢Âô §ÀÃ¨Å,

571/15. ¸¡Ä¢ Å£¾¢,
¦ÅûÇÅò¨¾

0772307807
0772260165

ºã¸ Åிï»ாÉ ¸üை¸ Åð¼õ

ºÁ¸¡Ä «Ãº¢ÂÄ¢Öõ ºã¸ Å¡úÅ¢Öõ 
¦¾¡Æ¢ÑðÀò¾¢Öõ ¿¢¸Øõ Óì¸¢Â 
¿¼ôÒì¸¨Ç ¬ÆÁ¡¸ì 
¸üÈÈ¢óÐ¦¸¡ûÙÓ¸Á¡¸ Å¡Ãõ §¾¡Úõ 
Å¢Â¡Æì¸¢Æ¨Á¸Ç¢ø À¢üÀ¸ø 5.30 Á½¢ìÌ 
ºã¸ Å¢ï»¡Éì ¸ü¨¸ Åð¼õ ÜÎ¸¢ÈÐ.

ÓüÚÓØ¾¡¸ ¾¢Èó¾ ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼ø ÅÊÅ¢ø 
«¨ÁÔõ ìÜð¼í¸Ç¢ø «¨ÉÅÕ§Á 
¸ÄóÐ¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ. 

«Ãº¢Âø, ¦¾¡Æ¢ÑðÀõ, ºã¸õ ±Éô Àø§ÅÚ 
ÀÃôÒì¸Ç¢ø ¦¾Ã¢× ¦ºöÂôÀÎõ 
¾¨ÄôÒì¸Ç¢ø ´ù¦Å¡Õ Å¡ÃÓõ ¬ÆÁ¡É 
¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼ø ¼õ¦ÀÚõ. 

¿¡õ Å¡Øõ ó¾î ºã¸ò¨¾ì ¸üÈÈ¢óÐ 
ÒÃ¢óÐ¦¸¡ûÇ×õ «ôÒÃ¢¾Ä¢Ä¢ÕóÐ 
îºã¸ò¨¾ ÅÇ÷òÐî ¦ºøÄ×õ ¯í¸û 
«¨ÉÅ¨ÃÔõ ºã¸ Å¢ï»¡É ¸ü¨¸ Åð¼õ 
«¨Æì¸¢ÈÐ. 

கா���ேக� �வ�த�� 
(ேம 10, 1932 - �ைல 6, 2011) 

ஒ� ���ய த�கால� த�� இல��ய 

�ம�சக�, �றனா�வாள� ம��� ச�க 

��தைனயாள� ஆவா�.

�லக� ��ட��� 

ஆவண�ப��த�ப���ள இவர� ��கைள 

���கா�� இைணய �கவ���  

ெப���ப��கலா�.

valai.thulaa.net/29

Ãí¸ø.. 

1



ச
�
க
 
�
�
ஞ
ான

 
க
�
ை
க
 
வ
�
ட
�
  | 

ெ
º
ö
¾
ிÁ
¼
ø
 
- 
7
 
| 0

7
-0

7
-2

0
1
1
 

க����த�வாத�� ெபா���த�வாத�� 

�� ப�க� ெதாட���.. 

கா�� மா�� ெம��யைல� ப��� ேப��ட��� ��ய வா��ய� ஒ�� இ�� �ைன� �ர�த�க�: “இ�கா�� ெம��யலாள�க� 

உலைக �ள�க �ய���ளன�@ ���யமான� ஏெத�� உலைக மா��வாதா��”. அத� �ல�  ெம��ய�� ெசய�பா� ம�த 

இ���� ��தைன�� ப��ய ��வ�ற �வாத�கைளெய�லா� �ட ���யமான� என�� அ� ம�தர� ச�க� ெசய�பா���கான 

ஒ� க��யாக அைமய ேவ��� என�� அவ� வ�����னா�. தா� வா��த கால�� ெம��ய� எ�ப� ெவ�� த��வ 

�சார�களாக �ட��� �ட�தைமைய�� அைத உலைக மா��வத�கான க��யா��� ேதைவைய�ேம அவ� அ�வா� உண���னா�.

இ��� ெம��ய� எ�ப� உலக நட���� அ�பா�ப�ட ‘உய�ய’ ��தைனகைள� ப��ய� எ�� எ�ண� பல மர�வ� 

ெம��யலாள�க�ட� உ�ளைமைய நா� அ�ேவா�. அ�வாறான எ�ண� வர���தனமான ஒ� ��தைன� ேபா��� 

�ைளெவ�ேற ேதா���ற�. ெம��ய�� �� க����த�வாத��� ஆ��க�� உட� உைழ����� �ைள உைழ�����ைடேய 

க���க�ப���ள ஏ�ற�தா�வான உற�� அத��� ப�க����ளன.

ெபா���த�வா�க� யாவ�� ஒ�த க���ைடேயார�ல. அவ�க� தம� அ���ைறக�ல� உலக ேநா���� ேவ�படலா�. 

���க�தனமான ெபா���த�வாத�, ஐ��ல�க� ேநர�யாக உணராதவ�ைற --மைற�கமாக� ெபற���ய அ��� ேதைவைய-- 

ம���ற�. ெதாட�க� கால� ெபா���த�வாத� ேபா���க� �லவ��ன ������ இ�வாறான பல�ன�� ப�க����ள�. 

ெபா��க� தம� இய��க�� எ��மைறயான ப��கைள� ெப�� �தமாக�� மாறலா� எ�ற உ�ைமைய� ெபா���த�வா�க� 

நைட�ைற �லேம க�ட��தன�.

��ஞான�, ெபா���த�வாத ேநா�ைக ேவ�� ���ற�. எ��� தா��ைல அ�����ேத அ��� ���� ெப�றதா��; 

ச�க��� மத��� ேமலா�ைமயா�� ��ஞான�� பல காலமாக� க����த�வாத� பா����க�� உ�ப���ள�.

ெபா���த�வாத� எ�ப�,இய�ைகைய�� ம�த மன�ைத�� அ�வத�� ம��ம���, ச�க�ைத அ�ய�� ச�க மா�ற�ைத 

இய�மா�க�� பய�பட ேவ��ெம��, அ� ஒ�ெவா� ெபா��ன�� உ�ளா��த �ர�பாடான இய�ைப�� அ� 

�ர�பா�க�� உறவாட�� அ��பைட�ேலேய ������ மா�ற�� �க���றன எ�பைத�� ஏ�க ேவ���. அ�த 

அ���ைற இய��ய� ெகா�ைக��பா�ப�ட�� த�யாக ஆராய�பட ேவ��ய�மா��.

2

¨ÀÀ¢Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø À¨¼ôÒ 
07-07-2011 அ�� நைடெபற��ள ��ட���கான �டய�பர���க� 

-�� மேனாகர� 

1ஆ� நா� ஒ�

2ஆ� நா� வான� - கட�

3ஆ� நா� �ல�, �ரக�க�

4ஆ� நா� ��ய�, ச��ர�, ந�ச��ர�க�

5ஆ� நா� பறைவக�, ��க�

6ஆ� நா� ��க�க�, ம�த�க�

7ஆ� நா� ஓ�ெவ���� ெகா�டா�

யா��ராகம� - 23

12 – ��நா� ேவைல ெச�� ஏழா� நா�ேல உ� க�ைத��, 

உ� அ�ைம� ெப��� ��ைள��, அ��ய�� 

இைள�பாற ஓ�����பாயாக! 

 

யா��ராகம� - 31/32 

15 – ஆ� நா�� ேவைல ெச�யலா�. ஏழா� நாேள ேவைல 

ஒ������� ஓ�� நா�, அ� க��த��� ப���தமான�. ஓ�� 

நா�� ேவைல ெச���றவ�, எவ�� ெகாைல ெச�ய�பட 

ேவ���. 

மா�� Twain  எ�ற அெம��க எ��தாள� கட�� 

கைள�������த ேவைல�� அதாவ� ஆறாவ� நா� ம�தைன 

�����தா� எ�� ந�கலாக �����தா�. 

அ��யாய� 5

1. ேதவ� ம�தைன �����த நா�ேல அவைன ேதவ சாயலாக 

உ�டா��னா�. ம�ச� கட�ைள தன� �ப��ேல 

உ�வா��னா�. 

2. அவ�கைள ஆ��, ெப��மாக ������ அவ�கைள 

ஆ��வ���, அவ�கைள �����த நா�ேல அவ�க��� 

ம�ச� என ெபய��டா�. கட�� ஆதைம ம�ைண� ெகாெண;� 

உ�வா��னா�, ஏவாைள �லா எ������� உ�வா��னா�. 

3. ஆதா� �����ப� வயதான ேபா� த� சாயலாக த� 

�ப��� வ�ேய ஒ� �மரலைன ெப�� அவ��� ேச� எ�� 

ெபய��டா�.  

4. ஆதா� ேச�ைத ெப�ற �� எ��� வ�ட� உ�ேரா� 

இ��� �மாரைன��, �மார��கைள�� ெப�றா�. 

5. ஆதா� உ�ேரா� இ��த� ெதாழா�ர�� ��ப� வ�ட�. 

6. ேச� ���ைய�� வயதான ேபா� ஏேனாைச ெப�றா�. 

7. ேச� ஏேனாைச ெப�ற�� எ����ேய� வ�ட� 

உ�ேரா� இ��� �மாரைன��, �மார��கைள�� ெப�றா�.

8. ேச���ைடய ஆய�கால� ெதாளா�ர�� ப��ர�� 

வ�ட�க�. 

9. ேநாவா ஐ��� வயதாக இ��த ேபா� ேச� கா� யா�ேப� 

எ�பவ�கைள� ெப�றா�. 

அ��யாய� 6 

ம�த�ைடய வா�நா� �����வ� வ�ட�க� ஆ��. 

க�யா மர�க� ெவ���� ��ட�ப�� என ைப�� 

����ற�. 

1650� ேஜ�� ��கல� எ�ற ஐ�� நா�� ேபராய� 

கட��� பைட�� �.� 4004� இட�ெப�றதாக 

�������றா�. 

�த�க� கட��� பைட�� �.� 3750� எ���றன�. 

��ஞா�க� எ�ன ����றா�க�. 

சா�� டா��� 


