முதல் சம்பளம்
ப ொன் குலேந்திரன் கனடொ
ஒரு இளைஞனுக்லகொ அல்ேது யுவதிக்லகொ வொழ்ளகயில்.

டித்து நல்ே

லவளே கிளடத்து, ளக நிளையச் சம் ைம் வொங்கித் தன் விருப் த்துக்கு ஏற்
பசேவு பசய்வளத. எதிர் ொரப் து சகஜம். இது எல்லேொருக்கும் இேகுவில்
நடப் தில்ளே. அதுவும் முதல் சம் ைம் ளகயில் வந்தவுடன் ஏற் டும்
மகிழ்ச்சிக்கு அைவில்ளே. எலதொ சொதளன

ளடத்தது ல ொன்ை நிளே.

மட்டகைப் ில் இருந்து திருபகொணமளேக்குப் ல ொகும் A15 ப ரும்

ொளதயில்

ஏரொவூர் தொண்டியவுடன் பசங்கேடி என்ை ஊர் 15 கி மீ தூரதில் இருக்கிைது
அங்கிருத்து லதற்கு லநொக்கி
பசங்கேடியில் ஆரம்

துளைக்கு ஒரு ப ரும்

ொளத பசல்கிைது. .

கொேத்தில் பசங்கற் சூளைகள்

ே அளமயப்ப ற்ை

இடமொகக் கொணப் ட்டளமயினொல் இப்ப யர் வந்திருக்கேொம் என் து இவ்வூர்
வொசிகைின் வரேொற்றுச் விைக்கமொகும் .
ப ரும் ொன்ளமயினரொக இந்துக்களும் மற்றும் கிைித்துவர்கள்,
முஸ்ேிம்கள்ல ொன்ை மதத்தினர் தமிழ்பமொழியிளனப் ல ச்சு பமொழியொகக்
பகொண்டு ஒற்றுளமயுடன் இக்கிரொமத்தில் வொழ்ந்து வருகின்ைனர்.

ரவந்திரன்
ீ
(ரவி), பசங்கேடி ஓய்வு ப ற்ை விதொளனயொர் சிவரொஜொவின் மூத்த
மகன். கிழக்கு மொகொண
ஆகியவற்ளைப்

ல்களேகழகத்தில் ஆங்கிேம். தமிழ், சரித்திரம்

ொடமொக எடுத்து இண்டொம் நிளேயில்

ட்டம் ப ற்ைவன்.

சிவரொஜொவின் குடும் த்தில் ரவிக்கு அடுத்து திருமண வயதில் லரவதி ,
லரணுகொ என்று இரு சலகொதரிகள். பசங்கேடி மத்திய கல்லூரியில் கல்வி
யின்ைவர்கள். லமலும்

டிப்ள த் பதொடர்

ண வசதி இல்ேொததொல் ஏ

பேவலைொடு நிறுத்திக் பகொண்டொர்கள் அவர்கைின் தொய்

ொர்வதி ஒரு தமிழ்

ஆசிரிளய. இன்னும் இரு வருடங்கைில் ஓய்வு ப ற்று விடுவொள்.. தங்கைின்

இரு மகள்கைின் திருமணத்துக்கு ரவியின் ஊதியத்ளத நம் ி இருந்தொர்கள்
சிவரொஜொ தம் திகள்.

டித்துப்

ட்டதொரியொனவுடன் ரவி முதேில் எதிர் ொர்தது முதேில் ஆசிரியரொக

மட்டக்கைப் ில் ஒரு கல்லூரியில் பவளே கிளடகும் என் து . ஆனொல் அவன்
எதிர் ொர்த்தது. நடக்கவில்ளே. அவலனொடு

டித்துப்

ட்டம் ப ற்ைவர்கைில்

அவனின் நண் ர்கள் பஜயலசனொவும், ஹன ீ ொவும் . இருவரும்
அரசியல்வொதிகைின் பநருங்கிய உைவினர்கள். அவர்கள் இருவருக்கும் ஒரு
வித தொமதமும இல்ேொமல் மட்டக்கைப்பு மொவட்டத்தில் ஆசிரியர் லவளே
கிளடத்தது.
சிவரொஜொவின் தூரத்து உைவினர் ஒருவர் கல்குடொ

ொரொளுமன்ை உறுப் ினர்.

அவரிடம் உதவி ப ரும் லநொக்கத்லதொடு ரவிளய அளழத்து அவனின் சம்மதம்
ப ை சிவரொஜொ அவலனொடு ல சினொர்.
“ மகன், உம்லமொடு ஒன்ைொகப்

டித்து உம்ளமவிட குளைந்த தரத்தில்

சித்தியளடந்த உமது நண் ர்கள் இருவருக்கு ஒருசிே மொதங்கைில் ஆசிரியர்
லவளே கிளடத்து விட்டது . அவரக்ளுக்கு மொதம் 4000 சம் ைமும்
சலுளககளும் .கிளடக்குது நீர் அவர்களை விட உயர்ந்த தரத்தில் சித்திப்
ப ற்றும் உமக்கு இன்னும் லவளே கிளடக்வில்ளேலய . தமிழும்
ஆங்கிேமும் தொரொைமொகப் ல சுவர்.
ீ எழுதுவர்ீ . சிங்கைமும் உமக்கு ஒரைவுக்கு
ல சத் பதரியும் அப் டி இருந்தும் உமக்கு லவளே கிளடக்கொத கொரணம்
பதரியும் தொலன “?

“ஓம் ஐயொ . என் நண் ர்கைின் கிட்டத்து உைவினர்கள்

ொரளுமன்ை

உறு ினர்கைொக இருக்குைொர்கள். அவர்கள் இருவரில் ஹன ீ ொ பகொழும்பு

ொரளுமன்ை உறுப் ினரின் மகளைத் திருமணம் பசய்யப் ல ொைொன். அது தொன
கொரணம்”
]“ எனக்கும் கல்குடொ

ொரளுமன்ை உறு ினர் பசொந்தக்கொரன். அவரின் மகளுக்கு

நொன் தொன் நல்ே இடத்தில் திருமணம் ல சி பசய்து ளவத்தனொன். அவள் இப்
கணவலனொடு அவுஸ்திலரேியொ ல ொயிட்டொள். அதனொளே அவரிடம் நொன்
எதுவும் உதவி லகட்டொல் நிட்சயம் பசய்வொர். உன் லவளே விசயமொக நொன்
அவலரொடு ல சட்டுமொ “? சிவரொஜொ மகளனக் லகட்டொர்
“லவண்டொம் ஐயொ. என் கல்வி தரத்துக்கு ஏற்ை உத்திலயொகம் வரொமேொப்
ல ொகும். அவரிடம் எனக்கு லவளே எடுத்து தரும்

டி லகட்டு ஏன் நீங்கள்

ளககூப் ி பகஞ்ச லவண்டும் ? . எனக்கு அப் டி லவளே எடுக்க
விருப் மில்ளே . அலதொடு நொனொகலவ லமலும்
பகொம் ியூட்டர் திைளமயும்

டித்து . எனது அைிளவயும்,

ொவித்து நொன் லவளே எடுப்ல ன் என்ை நம் ிக்ளக

எனக்குண்டு “

” ஏலதொ உன் இரு சலகொதரிகைின் திருமணம்

ற்ைி லயொசித்து

தில் பசொல்லு

ரவி”
“ நொன் பசொன்ன

திேில் மொற்ைமில்ளே ஐயொ. எனக்கு அரசியே வொதிகைின்

உதவி லதளவ இல்ளே. என் திைளமளய ளவத்து சம் ொதிக்க முடியும் ஐயொ .
என் இரு சலகொதரிகைின் ப ொறுப்பு எனக்கு நல்ேொய் பதரியும்”

தில் பசொல்ேி

விட்டு அங்கு நில்ேொமல் ரவி ல ொய் விட்டொன்.
”அத்தொன் உங்களுக்கு ரவியின்

ிடிவொதம் பதரியும் தொலன. அவனுக்கு

அரசியல் வொதிகளைக் கண்டொலே
ொர்வதி.

****

ிடியொது” என்ைொள் அவரின் மளனவி

இண்டர்பநட்டிலும் முக நூேிலும், ேிங்கின்லும் தன் சுய வி ரத்ளதயும் (Profile)
டத்லதொடு

திவு பசய்து இருந்தொன் ரவி . அலதொடு தமிழில் இருந்து

ஆங்கிேத்துக்கும், ஆங்கிேத்தில் இருந்து தமிழுக்கு பமொழிக்கும்
பமொழிப யர்ப்பு பசய்து தர முடியும் என சுய விைம் ரத்தில்
குைிப் ிட்டிருந்தொன். பமொழிப யர்ப்பு பசய்வதுக்கு என்ன வழிமுளைகள்
ின் ற்ை லவண்டும் என் ளதயும் தமிழ் யுனிலகொட் எழுத்துருவில் தமிளழ
கணனியில் எழுதவும் கற்றுக் பகொண்டொன். ஒரு அகரொதிளயயும் வொங்கினொன்
லதசிய பமொழிக் கல்வி நிளேயத்தில் கணனி மூேம்

யற்சியும் ப ற்று அரச

சொன்ைைித்த பமொழிப யர்ப் ொைர் ( Governmnet Certified Translator) என்ை
சொன்ைிதழும் ப ற்ைொன் . ஒரு வொர்ளதக்கு எவ்வைவு
பமொழிப யர்ப்புக்கு ப ைலவண்டும் என் ளதப்

ணம்

ற்ைிய வி ரம் அைிந்து

ளவத்திருந்தொன் . ஆரம் த்தில் வரும் பதொளகயில் 20 விகிதம் கழிவில்
லவளே பசய்து பகொடுக்க முடிவு பசய்தொன் .
***
“என்ன மகன் எப்ல ொதும் பகொம் ியூட்டருக்கு முன் இருக்கிைிலய ல ப் ளர
ொர்த்து லவளேகளுக்கு விண்ணப் ிக்கேொலம . எனது இனத்தவர்
ளவத்திேிங்கம் மொமொ பகொழும் ில் ஏற்றுமதி இைக்குமதி வியொ ொரம்
பசய்கிைொர். அவரிடம் ல ொய் லவளே பசய்கிைொயொ?. அவருக்கு அவ்வைவுக்கு
ஆங்கிேம் ல சவும் எழுதவும் வரொது. விருப் ம் இருந்தொல் பசொல்லு. உனக்கு
ஆசிரியர் லவளே கிளடக்கும் மட்டும் அவரிடம் லவளே பசய் .உனக்குச்
சம்மதம் என்ைொல் பசொல்லு நொன் அவலரொடுப் ல சி லவளே வொங்கித் தொைன் .”
ொர்வதி மகனிடம் லகட்டொள்.

“ அம்மொ எனக்கு என் பசொந்த கொேில் நிற்க விருப் ம். அது முடியும் என்ை
நம் ிக்ளக எனக்குண்டு . பகொஞ்சம் ப ொறுளமயொக நீங்களும் ஐயொவும்
இருங்கலைன் “ என்ைொன் ரவி

****

சிே நொட்களுக்கு

ின் தனக்கு வந்திருந்த மின் அஞ்சளேப்

ொர்த்த ல ொது ரவி

எதிர் ொர்த்த டி நடந்து விட்டது . கனடொ லடொலரொன்லைொவில் உள்ை லநொர்த்
லயொர்க்

ல்களேக்கழகத்தில் இருந்து முளனவர் ஜொன் ஸ்டீ ன் என்ை

ல ரொசிரியரிடம் இருந்து வந்த மின் அஞ்சல் அது . தொன் எழுதிய “ஈழத் தமிழர்
ல ொரொட்டம் ” என்ை 61.000 வொர்த்ளதகள் அடங்கிய ஆங்கிே ஆரொச்சி நூளே
தமிழில் பமொழி ப யர்த்து தரமுடியுமொ? முடியும் என்ைொல் எவ்வைவு கொேம்
எடுக்கும். இேங்ளக ரூ ொவில் எவ்வைவு பசேவொகும் என்று வி ரம்
லகட்டிருந்தொர் ; தன் நூளே

ற்ைிச் சுருக்கமொக வி ரம் எழுதியிருந்தொர்.

ரவியின் பதொளே ல சி எண், விேொசம் லகட்டிருந்தொர் .
பமொழி ப யரப்புக்கு, வொர்ளதக்கு 20 விதம் கழிவின்

ின் இேங்ளக ரூ ொய்

ஒரு இேட்சம் மட்டில் வரும் என்றும் இரு கிழளமயில் பசய்து தர முடியும்
என்று ரவி அவர் லகட்ட வி ரங்கலைொடு
இரு நொட்களுக்கு

தில் அனுப் ினொன்.

ின் முளனவர் ஜொன் ஸ்டீ ன் இருந்து ரவிக்கு பதொளே

ல சி அளழப்பு வந்தது. ஆங்கிேத்தில் அவர் ல சினொர் .

“ மிஸ்டர் ரவி . நொன் ஜொன் ஸ்டீ ன் கனடொவில் இருந்து ல சுைன். உம்ளமப்
ற்ைிய வி ரத்ளத உமது முகநூல் மூேம் எனது நண் ர் ஒருவர் பசொல்ேி
அைிந்லதன் . நொன் எழுதிய ஆரொச்சிநூளே பமொழி ப யர்க்க இங்குஒருவளரத்
லதடியல ொது அதிக விளே பசொன்னர்கள். நூல் ஈழத் தமிழர் ல ொரொட்டம்

ற்ைிய ஆரொச்சி நூல் என்ை

டியொல் இேங்ளகயில் உள்ை ஒருவளரக்

பகொண்டு பமொழிப யர்ப் து நல்ேது என்று என் நண் ர் ஆலேொசளன பசொல்ேி
உமது முக நூல் வி ரம் தந்தொர். அவர் உமக்கு ஆங்கிே லேக்சரொக
யூனிவர்சிட்டியில் இருந்தவரொம் அவர் ப யர் சந்திரனொம் . அவளரத் பதரியுமொ
உமக்கு”?
தனக்கு அைிமுகம் எப் டி கிளடததது என் ளத அைிந்து ரவி ஆச்சரியப்
ட்டொன்
“ என் ஆங்கிே பேக்சரர் சந்திரன் கனடொ வந்து விட்டொரொ ?. அது எனக்குத்
பதரியொலத. அவளர நொன் லகட்டதொகச் பசொல்லுங்கள். என்ளன அைிமுகப்
டுத்தியதுக்கு நொன் நன்ைி பசொன்னதொக அவருக்குச் பசொல்லுங்கள் லசர் ”
“ அவருக்கு நிட்சயம் பசொல்லுைன் ரவி. நொன் எனது நூேின் ஆங்கிேப்
PDF வடிவில் அனுப்புகிலைன் .
தருவதற்கு பசேவொகும் என்று

ிரதி

ொர்த்து விட்டு எவ்வைவு பமொழி ப யர்த்து
தில் ல ொடும். சுமொர் 61,000 வொர்த்ளதகள், 260

க்கங்கள் பகொண்டது நூல். 1200 கலனடிய டொேருக்கு குளைய வந்தொல் உமக்கு
பகொண்டிரக்ட் தர சம்மதம் என்ைொல்.

தில் ல ொடும். லவளே திருப்தியொக

பசய்து தந்தொல் உமக்கு இன்பனொரு பகொண்டிரக்ட்டும் எடுத்து தருலவன் நீர்
முடிபவடுத்து வி ரம் எனக்கு அைிவிக்கவும் உமலக முழுத் பதொளகயில்
அடவொன்சொக 50 விகிதம் உமது வங்கிக் கணக்குக்கு அனுப்புகிலைன் . மிகுதி
ணம் லவளே முடிந்தது தருகிலைன் என்ன சம்மதமொ”? ஜொன் லகட்டொர்
”தங்கியூ லசர் . முழுத் பதொளகயும் கனடிய டொேரில் 1000 மட்டில் தொன்
வரும்.. நொன் என் வங்கிக் கணக்கு வி ரம் இ பமயிேில் அனுப்புகிலைன்”:
தில் பசொன்னொன் ரவி

****

தனக்கு கிளடக்க இருக்கும் முதல் சம் ைம்

ற்ைி சிவரொஜொவுக்கும்

ொர்வதிக்கும் ரவி பசய்திளய பசொன்ன ல ொது அவர்கள் மூக்கின் லமல் விரல்
ளவத்து ஆச்சரியப் ட்டனர்”
“என்ன ஒரு ேட்சத்துக்கு லமலேயொ உன் முதல் சம் ைம். இது உன் இரு
ந ர்கைின் இரு வருட சம் ைம் ஆயிற்லை” என்ைொர் சிவரொஜொ.

*அது மட்டுமல்ே ஐயொ, இளத அவரின் திருப்திக்கு ஏற்ைவொறு பசய்து
பகொடுத்தொல் இன்பனொரு பகொண்டிரக்ட்டும் எனக்கு கிளடக்க வொய்ப்புண்டு. அது
மட்டுமல்ே கொேல ொக்கில் மூன்று பமொழிகைிலும் பமொழில யர்க்கும் நிறுவனம்
ஒன்று உருவொக்கும் திட்டம் எனக்குண்டு . அதில் என் சலகொதரிகள் லவளே
பசய்யேொம் ”

“ அது சரி நீ ஆங்கிேத்தில் இருந்து தமிழுக்கு பமொழி ப யர்க்க ல ொகும்
ஆங்கிே நூல் எளதப்

ற்ைியது”?

“ஈழத் தமிழர் ல ொரொட்டம்

*****

ற்ைிய ஆரொச்சி நூல் ஐயொ”

