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தலையஙகம்
õí‚è‹.

õí‚è‹. ð¬ìŠ¹  ‘îè¾’ ºŠðˆ¬î‰î£‹ I¡Qî› àƒèœ è‡º¡ ðó‰¶MK‰F¼‚Aø¶. 
Þ‰î ÞîN¡ ð‚èƒèœ Ü¬ùˆF½‹ ªð‡èO¡ ð¬ìŠ¹è«÷ Þì‹ªðÁA¡øù. à¬ö‚°‹ 
ñèO˜ Fùˆ¬î‚ ªè£‡ì ñ£˜„ ñ£îˆ îè¾ Þî›è¬÷ ñèO˜ ¬èõ‡íˆF™ à¼õ£‚°õ¶ 
ï‹ õö‚èñ£A»œ÷¶. 

ð¬ìŠ¹ â¡ðîŸ°‹ ªð‡ ð¬ìŠ¹ â¡ðîŸ°‹ ªð¼ˆî «õÁð£´ à‡´. ªõÁ‹ 
â¿ˆFù£™ ñ†´‹ Þ‰î «õÁð£´ â¿‰¶MìM™¬ô. Ü¶ êÍè‹ ê£˜‰î ðô î£‚èƒèOù£™ 
â¿‰î¶.  ð¬ìŠð£÷˜è÷£è¾‹ ðˆFK‚¬èˆ ¶¬øJ½‹ ðƒè£ŸÁ‹ ñèO˜ ðô è®ù Åö™è¬÷ 
âF˜ªè£‡«ì à¬ö‚è «õ‡® Þ¼‚Aø¶. ªê¡ø ËŸø£‡®¡ º¡«ù£®èœ Cô¬ó â‡EŠ 
ð£˜Š«ð£‹.

 ðFù£¡° õòF™ èíõ¬ù Þö‰¶ ð®Š¬ðˆ ªî£ì˜‰¶ â¿ˆ¶ˆ ¶¬øJ™ ºˆF¬ó 
ðFˆîõ˜ Mê£ô£†C Ü‹ñ£œ. ¬è‹ªð‡µ‚°Kò ðô î¬ìè¬÷»‹ î£‡® ªõŸP ªðŸÁ ðô 
ï£õ™è¬÷ â¿Fù£˜. ÞîN™ ðE¹K‰î¶ì¡ 1906Þ™ î£«ù Þî› ªî£ìƒA ªõŸPèóñ£è 
ïìˆFù£˜. ªê£‰î õ£›M¡ «ê£èƒèœ î¡ â¿ˆ¶Š ðE¬òˆ î¬ìªêŒò Mì£ñ™ ðòíŠð†ìõ˜ 
Mê£ô£†C Ü‹ñ£œ.

îê£õî£ó ï£õ™ ªî£°F âùŠ ðˆ¶ ï£õ™è¬÷ õK¬êò£è ªõOJ´‹ Ü÷MŸ°Š ¹è› 
I‚è â¿ˆî£÷ó£è M÷ƒAJ¼‚Aø£˜ ªêŒÎ˜ ê£óï£òA Ü‹ñ£œ. 1920èO™ ¶ŠðP»‹ ï£õ™ 
ð¬ìˆîõ˜, ñ«ù£ó…êQ Þî› ïìˆFòõ˜ âùˆ ªî£ì˜„Cò£è ÞòƒAòõ˜.

  ðôè¬ôèÀ‹ ¬èõóŠªðŸø â¿ˆî£÷˜ ¬õ.º.«è£¬îï£òA Ü‹ñ£œ. îI› â¿îŠ 
ð®‚èˆ ªîKò£î G¬ôJ«ô«ò ð¬ì‚èˆ ªî£ìƒAòõ˜. Ýí£F‚èŠ ð¬ìŠ¹„ÅöL™ Þõ˜ 
ï£õ™èœ ªõOJ†ì¶, Hó„ê¬ùèÀ‚° ñˆFJ™ Þî› ªõO‚ªè£í˜‰î¶ ÝAòù õóô£ŸÁ 
Gè›¾èœ. îù¶ üè¡«ñ£AQ ÞîN¡ MŸð¬ùJ™ Þõ˜ è£†®ò ß´ð£†®ù£™ ðˆî£Jó‹ 
HóFèœ MŸð¬ùò£ù¶. Þî¿‚è£è ªê£‰î Ü„êèˆ¬îˆ ªî£ìƒAò¶, ºî™õK¡ î¬ô¬ñJ™ 
ÞîN¡ ªõœO Mö£ ªè£‡ì£®ò¶ âù æ˜ Þîö£÷ó£è ªê¡ø ËŸø£‡®¡ ñˆFJ™ ÞõK¡ 
ªêò™ð£´èœ Ü¬ùˆ¶‹ ê£î¬ùèœ.

î¡ ê£F ãŸð´ˆFò î¬ìè¬÷»‹ ePŠ ¹Fù‹ ð¬ìˆ¶ êÍè‹ ê£˜‰î è¼ˆ¶‚è¬÷ˆ 
îòƒè£ñ™ º¡¬õˆîõ˜ Íõ£Ö˜ ó£ñ£I˜î‹ Ü‹¬ñò£˜.

Þ¡Â‹ â¿ˆ¶ˆ ¶¬øJ™ ê£Fˆî ªð‡èœ Ü«ïè¼‡´. Üõ˜èœ ðòíƒèœ â¶¾‹ 
ñô˜Šð£¬îJL™¬ô. ªð¼‹ è¬ôˆ î£èˆ¶ì¡ êÍèˆ¬î âF˜ªè£‡ìõ˜èœ Üõ˜èœ. êÍè‹ 
â¿ŠHò åšªõ£¼ î¬ì¬ò»‹ Ü÷Mì º®ò£ˆ îƒèœ àˆ«õèˆî£™ èì‰îõ˜èœ. Ü‚è¬ô„ 
ê£î¬ùò£÷˜è¬÷ˆ îè¾ ªð¼¬ñ»ì¡ G¬ù¾ªè£œAø¶.

‘º†´«õ¡ ªè£™ î£‚°«õ¡ ªè£™’ â¡Â‹ iKò «õ†¬è ªõOŠð£†®¡ ÝJó‚èí‚è£ù 
Ý‡´èO¡ c†Cî£¡ °†® «óõF àœO†«ì£K¡ àì™ ¬ñò‚ èM¬îè÷£è à¼ªðŸP¼‚A¡øù. 
â‰î àì™ ñ¬ø‚èŠð†´ Ü®¬ñŠð´ˆîŠð†ìù«ó£ Ü‰î àì™ õNò£è«õ î‹ e†C¬ò â´‚èˆ 
¶®‚A¡øù Ü‚èM¬îèœ. îI›Š ªð‡ ð¬ìŠ¹ôA™ °†® «óõF å¼ °Pfì£è«õ ñ£PM†ì£˜. 
èMë˜ °†® «óõF»ìù£ù «ï˜è£í™ ÞšMîN™ Þì‹ªðÁAø¶.

Þ¡Â‹ CÁè¬îèœ, èM¬îèœ, ªñ£Nªðò˜Š¹, è†´¬óèœ, ÜÂðõ‹ âù àœ÷ 
ªð‡èO¡ ð¬ìŠ¹èœ Ü¬ùˆ¬î»‹ õ£C»ƒèœ.. Mõ£F»ƒèœ.. ðA¼ƒèœ..

ï¡P.

          - ÝCKò˜
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 ்ேரககாணல் 

  - கவிஞர குட்டி ்ேவதியுடனகான ்ேரககாணல்

å¼ ñ£ªð¼‹ M´î¬ô‚è£ù 
FøŠ¬ðˆ î‹ ¬èJ™ ªè£‡´œ÷¬õ èMë˜ 
°†®«óõFJ¡ èM¬îèœ. â‰î õó‹¬ð»‹ 
«èœM‚°†ð´ˆ¶‹ iKò õ£˜ˆ¬îèœ Üõó¶ 
èM¬îè÷£Œ à¼‚ªè£‡®¼‚A¡øù. 
èM¬îèœ ñ†´I¡PŠ à¬óï¬ì, 
ðFŠ¹, F¬ó âù c‡ìªî£¼ ðòíˆ¬î 
«ñŸªè£‡®¼‚Aø£˜. îI›„ êÍèˆF™ 
ªð‡ °Pˆ¶‹ ªð‡ àì™ ðŸPò â¿ˆ¶ 
°Pˆ¶‹ êñè£ôˆF™ Gè›‰¶õ¼‹ bMó 
à¬óò£ìL¡ º‚Aò è‡E Þõ¬ó‚ 
èì‰«î ªê™Aø¶. îIN¡ º‚Aòñ£ù 
ªð‡Eò‚ èMë¼‹ ªêò™ð£†ì£÷¼ñ£ù 
èMë˜ °†® «óõF»ìù£ù CÁ «ï˜è£í™..

ð¬ìŠ¹‚ °¿ñ‹

“பெண்ணிய உரையாடல்கள் 
என்னும் மானுட உரிரம்கள் 
வழியா்கவவ   
மாண்ெற்று இருந்த 
ஆண்்களின் உடல்களுக்கும்  
மாண்பு்கரை 
ஈன்்றளித்திருக்கிவ்றாம்!”
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எவ்ோருவருக்கும் பால்்யததின் 
நினனவுகள் மனதின் அடிஆழததில் 
உனைந்துகிடக்கரவ ்செய்யும். பனடப்புகள் 
்வளி எழுகின்ை கணஙகளில் அந்் 
உனை்ல்களின் ்ாக்கஙகள் ்ன்னன்யறி்யாமல் 
படரும். உஙகள் பால்்யஙகனள திரு்வறும்பூர், 
திரு எறும்பீஸவேர் ரகாயில், கல்்லனண 
ரபான்ைன எப்படி ஆக்ேமிததிருக்கின்ைன?

என்னுடைய பாலயதடதை இன்டறைய 
நாளின் மீது நின்றுக�ாண்டு பார்கட�யில, 
விசிததிரமானகதைாரு ததைவடதையின் �டதை 
தபால இரு்ககிறைது. அநதை அளவிற்கு 
விரிவான மகிழ்ச்சியும், திடை�டள 
தவடட�யுைன் தைன்னநதைனிதய ததைடிததிரிநதை 
ஒரு சிறுமியின் எழுச்சியும் நிடறைநதிருநதைன. 
மு்ககியமான �ாரைம், என் தைநடதை என்ககு 
அறிமு�பபடுததிய நூல�ள், என்னில 
ஏற்படுததிததைநதை வாசிபபுபபழ்க�ம். 
தைநடதை, வீடடை மீறிய மனிதைரா� இருநதைார. 
குடும்பதடதை அவர அ்க�டறையுைன், 
அன்புைன் �வனிதது்கக�ாண்ைாலும் 
உல�வாழ்வுைன், சமூ�வாழ்வுைன் 
ஒன்றிபதபான பாரடவயுைன் வாழ்நதைவர. 
அநதைத தைனிததைன்டமதய அன்று என்டனயும் 
பீடிததிருநதைது. நீங�ள் குறிபபிடடிரு்ககும் 
திருகவறும்பீசுவர மடல்கத�ாவில 
அடிவாரம்தைான் என் பாலயததின் விடதை 
நிலம். �லலடை, உயய்கக�ாண்ைான் 
�ாலவாய, மு்கக�ாம்பு, மடல்கத�ாடடை, 
த�ாடடைடயச் சுற்றியுள்ள கபருவீதி�ள் 
என திருச்சியின் ந�ரவாழ்வும் ந�ரதடதை 
ஒடடிய சிறு வாழ்வும்தைாம் என்டன 
வளரதகதைடுததைடவ. இன்டறைய என்னிலிருநது 
என் பாலயம் கவகுதூரததில, என் இதையததின் 
டமயததில இரு்ககிறைது. அவவபகபாழுது 
அடதை்க ட�டய நீடடித கதைாடடுவிை 
முயன்றிரு்ககிதறைன். அவள் என்னுள்தள 
ஒரு சிற்பததின் புடைபபு�ளுைன் நிமிரநது 
நின்றுக�ாண்டிரு்ககிறைாள்.

நீங�ள் குறிபபிடடிருபபது தபால, 
அலலது எலதலாரும் கசாலவது தபால 
படைபபு�ளின் கவளியில அநதைப பாலயம் 
அவவளவு எளிதைா� என்னிலிருநது 
கவளிபபடுவதிலடல என்படதை 
உைரகிதறைன். படைபபு�ளின் கவளி, 
�டுடமயான அனுபவங�ளால, உ்ககிரமான 

நி�ழ்�ைததைா்க�ங�ளாலும், தைான் தைன்டனப 
பற்றி்க �டடிகயழுபபும் சிற்பங�டளத 
தை�ரதது எழுவதினாலும் உருவாவதைாய 
இரு்ககிறைது. என் பாலயதடதை என்னால 
சாரநதிரு்க� முடிநதைதிலடல. அதைாவது, 
இறைநதை �ாலதடதை என்னால ஒருதபாதும் 
சாரநதிரு்க� முடிநதைதிலடல. அதைற்கு நிடறைய 
�ாரைங�ள் இரு்ககின்றைன. என் சிறைகு�டள 
நான் விரிதது்கக�ாண்தை இருநதிரு்ககிதறைன். 
அடுததைடுததை கவளி தநா்ககித கதைாைரநது 
இயஙகி்கக�ாண்தை இருநதிரு்ககிதறைன். 
�ருததியல ரீதியா�வும் அழகியல ரீதியா�வும் 
என்டன நாதன �டலதது அடு்ககி்கக�ாள்ளும் 
வாயபபு�டள என்னுடைய இநதை இயலபு 
க�ாடுததிரு்ககிறைது. ஆ�, என் பாலயததின் 
வழியா� என்னில உடறைநதிரு்ககும் 
�டடு்க�டதை�டள எலலாம் அழிததுவிடும் 
வாயபடப நான் ஒருகபாழுதும் 
மறுததைதிலடல.

திருச்சியின், திருகவறும்பூரின் 
திடைகவளி�ளும், உறைவு்ககிடள�ளும் 
இன்றும் நம்முள் �ாடசி�ளாய 
விரிநதிருநதைாலும், அவற்டறை இன்டறைய 
தநா்ககில அணுகும் மனபபயிற்சி 
இரு்ககிறைது. படழடமடய அபபடிதய 
க�ாண்ைாை ஒன்றும் இலடல. 
திருகவறும்பூரிலிருநது இன்று உலகின் 
எநதை மூடலகயலலாதமா கசன்று அங�ஙகு 
உள்ள நில்க�ாடசி�ளூதையும் வான் 
�ாடசி�ளூதையும் என் �விடதை�டள, 
கமாழிடயப பகிரநது அவற்றின் 
அங�மாகிவிடைபின், என் நிலம் 
மி�வும் விரிநதைதைா� ஆகியிரு்ககிறைது. 
இன்டறைய கசன்டனயின் ந�ர வாழ்டவப 
புரிநதுக�ாண்டு என் உைடலயும் வாழ்வியல 
முடறைடயயும் கசது்ககி்கக�ாள்ள நான் 
என்டனப பலமுடறை குடலதது்கக�ாள்ள 
தவண்டியிருநதிரு்ககிறைது. அநதை 
அளவிற்கு நவீன வாழ்வு தைன்டனப 
புதுபபிதது்கக�ாண்தை இரு்ககிறைது.. 
என் பஙகு�டள, ஒருஙகிடைடவ்க 
�டுடமயா�்க த�ாருகிறைது. ஒவகவாரு நாளும் 
கசன்டன வாழ்வு என்பது புதியவாழ்வு. 
பாம்பு சடடைடய உரிதது்கக�ாள்வது 
தபாலதவ இநதை ந�ரம் தைன் சடடைடயப 
பலமுடறை உரிதது உரிதது எழுநது 
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பாலயததின் விசிததிரதடதைப தபாலதவ 
புதிய விசிததிரதடதை, தைன்னி�ரிலலா புதிய 
ஆடசிடய்க �ாடடியிரு்ககிறைது.

்மிழகததில் ்பண்ணி்யம் சொர்ந்் ஒரு 
்பரும் செக்தி்யாக வளர்ந்திருக்கிறீர்கள். கடும் 
விமர்செனஙகரளாடு எதிர்்காள்ளப்பட்டும் 
இருக்கிறீர்கள். இந்் ஆழமான 
இ்யஙகு்ளததிற்குப் பின் உள்ள வாசிப்புகள் 
மற்றும் ஆளுனமகனள அறி்ய ஆவ்லாக 
இருக்கிரைாம்..

இதைற்கு நீளமா�ப பதில 
அளி்க�தவண்டும். ஏகனனில, பயைம் மி� 
மி� நீளமானது. மடலயின் ஓர உச்சியில 
ததைான்றி அஙகும் இஙகும் தைடை�ள் தைாண்டி 
ஓடிப கபரு்கக�டுதது சமகவளி �ண்டு 
பரவசிதது நீண்ை தூரம் பாயநது �ைலில 
சங�மி்ககும் தவடட�டயத தைன்ன�தததை 
க�ாண்டிருபபது தபான்றை பயைம். 
என்றைாலும் சுருங�ச் கசாலலி முடி்ககிதறைன்.

வாழ்்கட�தைான் சிறைநதை பாைம். 
நான் எழுதைதகதைாைஙகிய �ாலததில 
கபண்கைழுதடதை்க �டுடமயா� 
எதிரததைார�ள். ஏகனனில, ஒதர சமயததில 
சமூ�ததின் டமயமாய ‘உைலரசியல’, 
ஒரு பாடுகபாருளாய எழுநதைது. அது 
ஒரு தைன்கனழுச்சியான இய்க�ம். சாதிய 

சமூ�ததில �ாலங�ாலமான உைல 
அழுததைம் க�ாண்டிருநது ஒடு்க�பபடடு, 
வஞ்சி்க�பபடடிருநதை சமூ�ம் கமாழி தைன் 
ட�யில கிடைததைதும் என்ன கசயயுதமா 
அதுதவ நி�ழ்நதைது. அநதை எதிரபடப, 
சரச்டசடய்க ட�யாள, என்ககு அதைன் பின் 
புதிய வாசிபடபத கதைாைங� அடழததைது. 
பிரமிடள்க ட�யிகலடுதததைன். அஙகிருநது 
கசவவில்ககியம், உல� நவீன இல்ககியம், 
கபண்ணிய இல்ககியம் என ஒரு சுற்றிற்குப 
பின், நான் புரிநதுக�ாண்ைது, இநதியச் 
சமூ�ததில புடரதயாடியிரு்ககும் சாதி, 
மதைத தைன்டம�தள கபண்�ளின் நாவு�டள 
ஒடை நறு்ககுவதில முடனபதபாடு 
இருநதிரு்ககின்றைன என்பதும், இநதைச் சூழடல 
உல�ப கபண்ணியம் க�ாண்கைலலாம் 
எதிரக�ாண்டு மாற்றிவிைமுடியாது 
என்பதும்தைான். அபகபாழுதுதைான் 
கபரியாரும், அண்ைல அம்தபத�ரும் 
வாசிபபுத தைளங�ளா� மாறினர. அண்ைலின் 
சமூ�ப பாரடவ�ள், கபண்ணுரிடமப 
புதகதைழுச்சி தைர்ககூடியடவ. இஙத� 
அடிபபடையான சமூ�்க�டடுமானதடதை, 
ஒடு்ககுமுடறைடயப புரிநதுக�ாள்ள 
அண்ைலதைான் உதைவினார. என் கபண்ணிய 
இயஙகுதைளததிற்கு அண்ைலின் எழுதது�ள் 
உதைவின.
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அதுமடடுமலலாது, இநதியா 
முழுவதும் �டைடம்க�பபடடிருநதை 
சாதி்ககு எதிரான இய்க�ங�ளின் வரலாறு 
பற்றிய ஆவைபபைம் ஒன்றிற்�ான 
பயைததின்தபாது, இன்டறைய நவீன இநதியா 
எம்மாதிரியான எழுச்சியின் உரிடம�ளின் 
கசங�ற்�ள் மீது எழுநதிரு்ககிறைது 
என்படதையும், அதில தைமிழர�ள் யார, 
என்ன மாதிரியான குவிபபு, �டலதைல 
நி�ழ்நதிரு்ககிறைது என்பதைன் பருநது பாரடவ 
கிடடியது. என்டன நாதன ஒரு சூழலிலிருநது 
இன்கனாரு சூழலு்ககு, அதைாவது அவசியமான 
இயஙகுதைளச்சூழலு்ககு உநதிததைள்ளிச் 
கசன்றிரு்ககிதறைன். இதைனால, கநரு்க�மான 
�ருததியல சூழலில முரண்பாடு�டள, 
சச்சரடவ எதிரக�ாண்ைாலும், பயை 
அனுபவமும், �ளபபணி அனுபவங�ளும், 
வாசிபபு அனுபவமும் கபரிய அளவில என் 
சிநதைடனடய, �ருததியடல, படைபபு�டள 
வடிவடம்க� உதைவி்க க�ாண்டிரு்ககின்றைன.

்பண் பற்றிப் ரபசுவ்்ன்பது 
செமூகததிற்கு உவப்பான்்ான்று்ான். 
்பண்கள் பற்றியும், ்பண்ணி்யம் சொர்ந்தும் 
்மிழில் ஏகப்பட்ட உனே்யாடல்கள் 

நிகழந்துள்ளன. அந்் உனே்யாடல்களால் 
என்ன்ான் நிகழந்திருக்கிைது?

கபண்ணிய உடரயாைல�ள் 
வழியா�, எலடல�டளப கபருவாரியா� 
விரிததிரு்ககிதறைாம். ஆண் கபண் 
தைடுபபுச்சுவர�டளத தை�ரததிரு்ககிதறைாம். 
கமாழி�டளப புதுபபிததிரு்ககிதறைாம். 
கமாழி�ளின் அரததைங�டள 
மாற்றியிரு்ககிதறைாம். கபருகவளியின் 
டமயமாகியிரு்ககிதறைாம். சலுட��டள 
மறுததிரு்ககிதறைாம். ஆளுடம�ளாய 
வளரநதிரு்ககிதறைாம். நிடறைய வன்மங�டள்க 
�ைநதிரு்ககிதறைாம். வன்முடறை�டள 
எதிரக�ாண்டிரு்ககிதறைாம். குழபபங�ள் 
கதைளிய அடமதியுற்றிரு்ககிதறைாம். அதி� 
மகிழ்டவ ஈன்றிரு்ககிதறைாம். கபண் 
உைடலப தபாற்றியிரு்ககிதறைாம். தைடலமுடறை 
இடைகவளி�ளால நி�ழ்நதை கபண்ணுரிடம 
ததை்க�ங�டள்க �டளநதிரு்ககிதறைாம். 
ஒதர உைலாய மாறியிரு்ககிதறைாம். ஆண் 
கபண் பாலியல இரு துருவங�டள, 
வானவிலடலப தபான்றை அைரததியான 
�ற்டறை�ளா� ஆ்ககியிரு்ககிதறைாம். 
ஆண்�ளின் சாதிய வன்மங�டளச் சடவததுத 
துபபியிரு்ககிதறைாம். ஆதி்க� சாதிப 
கபண்�ளின் மூர்க�மான வன்மங�டள, 
தைா்ககுதைல�டள இன்னும் அழ�ா�்க 
�ைநதிரு்ககிதறைாம். 

அவவாதறை, ஆண்�ளு்ககு விடுதைடலடய 
ஏற்படுததி்க க�ாடுததிரு்ககிதறைாம். 
கபண்ணிய உடரயாைல�ள் என்னும் 
மானுை உரிடம�ள் வழியா�தவ   
மாண்பற்று   இருநதை   ஆண்�ளின்  உைல�ளு்ககும்  
மாண்பு�டள ஈன்றைளிததிரு்ககிதறைாம்! 
ஆதி்க� சாதி ஆண்�ள் மடறைமு�மா�வும் 
தநரடியா�வும் ஒடு்க�பபடை ஆண்�ள் மீது 
ஏவும் கபாருளாதைார ஒடு்ககுமுடறை�டளயும், 
அநதை ஆண்�டளத தைம்க�ான அடிடம 
�ருவி�ளா� மாற்றியடமததிருபபடதையும் 
எதிரததிரு்ககிதறைாம். குடும்பததின் 
சவால�டள எளிதைா்ககியிரு்ககிதறைாம், 
கபண்�ளின் கபாருளாதைார ஆளுடம�ளால. 

என்றைாலும், இஙத� ஒருஙகிடைநதை 
கபண்ணிய இய்க�ம் சாததியபபைதவ 
இலடல. தவறு எநதை நாடடிலும் நி�ழ்நதை 
கபண்ணிய இய்க� வரலாற்டறை இஙத� 
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படைததைளி்க�தவ முடியவிலடல. இதைற்குப 
கபண்�ளிடைதய நி�ழ முடியாமல தபான 
ஒற்றுடம உைரவு �ாரைம் இலடல. 
கபண்�டளப பிரிவிடனபபடுததி டவ்ககும் 
சமூ�்க�டைடமபபு�ளின் அழுததைமான 
விரிசல�ளும் பிளவு�ளும் இன்னும் 
கதைாைரநதுக�ாண்தை இரு்ககின்றைன. ஒதர 
வீடடில வாழும் கபண்�ள் என்றைாலும் ஒதர 
சாதிடயச் தசரநதை கபண்�ள் என்றைாலும் ஒதர 
மதைதடதைச் தசரநதை கபண்�ள் என்றைாலும் 
பிரச்சடன�ளின் உருவங�ள் டவரஸ் 
கிருமி�ள் தபால மாறிய வண்ைதம 
இரு்ககின்றைன. இநநிடலயில எநதை 
இரண்டு கபண்�ளும் ஒதர குடையின் கீழ் 
வாழமுடியாது. அநதை அளவிற்குச் சி்க�லான 
இயஙகியடலயும் விடளவு�டளயும் 
குழபபமான நைவடி்கட��டளயும் 
க�ாண்ைதைா�ப பிரிவிடன�ள் இரு்கட�யில, 
கபண்ணிய இய்க�ம் ததைான்றைாமல 
தபாவதும், கபண்ணிய உரிடம�டள 
வடிவடமதது அவற்டறை தநா்ககிப தபாராடை 
நடைதபாடுவதும் சாததியமா�ாமல 
தபாகின்றைன. 

கபண்ணிய உடரயாைல�ள் வழியா� 
அடைய தவண்டிய இலடசியங�ள் 
என்படவ அண்ைலின் இலடசியங�ளு்ககும் 
கநரு்க�மானடவ, நி�ரானடவ. எலலா 
தைளததிலுள்ள கபண்�ளும் அடிபபடையான 
புரிதைல�டள அடையவிலடலகயன்றைால, 
சமூ�ததில கபண்ணிய உடரயாைல�ளின் 
கதைாைரச்சி சாததியமிலடல. இதில 
ஆண் கசயலபாடைாளர�ளின் பஙகும் 
கபரிதைா�த ததைடவபபடுகிறைது. இஙத� 
‘கபண்’ என்றை தைனிததை அடையாளம் 
இலடல என்படதை உைரநது 
க�ாண்ைாலதைான் அததைட�ய கபண்ணிய 
இய்க�ம், உடரயாைல�தள சாததியம். 
இலடலகயன்றைால இது ஒருவட�யான 
இழுபறியான உடரயாைல�ளா�தவ 
நீண்டுக�ாண்டிரு்ககிறைது என்று கசாலலலாம். 
எநதைப புதிய ஊரு்ககும், எலடல்ககும், 
இலடசியததிற்கும் இடவ அடழததுச் 
கசலலாதை நிடலயில உடரயாைல�டள 
மாற்றியடமபபதைற்�ான முடனபடபயும் 
கதைாைரநது க�ாண்டிரு்க�தவண்டியிரு்ககிறைது.

ேவீன ்மிழக்கவின் ்வளியில் ்பண் 

குேல், ்பண் உடல், உட்லேசி்யல் ரபான்ை 
்ளஙகளில் ஒரு குே்லாய் உஙகள் கவின்கள் 
ஒலிக்கின்ைன. அ்னால் செமகா்லததில் 
்பரும் மாற்ைமும் ஏற்பட்டுள்ளன. இ்லக்னக 
எட்டிவிட்டீர்களா?

என் நவீன தைமிழ்்க�விடதை பயைததில 
இல்கக�ன்று எதுவுமிலடல. அன்றைாை 
வாழ்வில நவீனப பரிமாைம் கபறும் ஒரு 
�ருவியா�தவ நான் அடதை டவததிரு்ககிதறைன். 
இது எலலா்க �விஞர�ளு்ககும் 
அநதைரங�மான ஒரு விையமா�தவ இரு்ககும் 
என்றும் நம்புகிதறைன். ‘பூடனடயப தபால 
அடலயும் கவளிச்சம்’, கதைாைஙகி இன்று 
‘கபண்ணுைகலன்னும் கதைான்மம் / 
திராவிை அரசி’, என்பது என்னுடைய 
பதிடனநதைாவது �விடதைத கதைாகுபபு. எழுதைத 
கதைாைஙகியது முதைல இன்று வடர எநதைத 
கதைாயவுமின்றி ஓயவின்றி சலுபபின்றி 
�டளபபின்றி ஓடி்கக�ாண்தை இரு்ககிதறைன். 
ஒவகவாரு கதைாகுபபின் வழியா�வும் எநதைன் 
அடுததை்க�டை, நவீன பரிமாைதடதைததைான் 
வடிவடமததிரு்ககிதறைன். என்டன 
ஒரு புதிய மனிதைரா�்க �ண்ைடைநது 
இஙத� சமூ�ப பயன்பாடடிற்கு 
உரியவளா� மாற்றை முடிநதிரு்ககிறைதைா 
என்று அளவிடடுப பாரததிரு்ககிதறைன். 
‘பூடனடயப தபால அடலயும் கவளிச்சம்’, 
இயற்ட�யின் தைட�டம�டள்க 
�விடதை�ளின் குறியீடு�ளா�வும் 
படிமங�ளா�வும் எழுதிதனன். பின் 
‘முடல�ள்’, கதைாகுபபு கபண்ணுைடலப 
க ப ா ரு ள் நி ட ல ப ப டு த து தை ட ல ப 
படிமங�ளா்ககிய கதைாகுபபு. ‘தைனிடமயின் 
ஆயிரம் இறை்கட��ள்’, கதைாகுபபில, 
எபபடி ‘தைனிடம’, என்பது என் முழுநீள 
நிலகவளியா� இருநதிரு்ககிறைது; ‘உைலின் 
�தைவு’, முழு்க� முழு்க� உைடல ஆடசி 
கசயயும் கமாழி கவளி; ‘மாமதை யாடன’, 
உைலின் அங�ங�ள் குறியீடு�ளாகி்க 
�டலநதுகிை்ககும் தைனி கபண்ணின் வாழ்வு; 
‘யானுமிடை தீ’, ஈழபதபாராடைததின் 
படிமங�ளாலும் �டதை உடரயாைல�ளாலும் 
நம் கபருவீதி�ளில டமயஙக�ாண்டிருநதை 
கூ்ககுரல, தபரறிவாளன் நைநது கசலலாதை 
நிலகவளி, அவர �ாைா முபபதைாண்டு�ளின் 
நிலா; ‘இடிநதை �டர’, மீனவர கபண்�ள் 
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தபாராடைததைால உலட� உலு்ககிய 
தபரிய்க� அடல; ‘அ� மு�ம்’, தைன் மு�ததின் 
அ�பப்க�தடதை மு�மா்ககும் கமாழி 
முயற்சி; ‘மீண்டும் �ண்கைடு்க�பபடும்’, 
ஆழகவளியில கதைாடலநதுதபான எலலாமும் 
கதைாலலியல அடையாளங�ளாய்க 
�ண்கைடு்க�பபடும் �ைகலனும் மானுை 
வாழ்வு, இதில �ாலம் என்பததை �ைல; 
‘அ�வன் ம�ள்’, சங� �ால ம�ளாகும் ஓர 
எததைனம்; ‘�ால தவ� மதையாடன’ - மனிதை 
வாழ்வு �ால தவ�ததில என்ன கபாருளில 
இயஙகுகிறைது; ‘மூவா மருநது’, கசாற்�ள் 
�விடதை�ளில மூலிட��ளாகும் விதடதை; 
‘ஹீரா்களீடைஸின் நதி’ - ஹீரா்களீடைஸின் 
தைததுவம் பற்றிய நீள் கமாழி்க�விடதை; 
‘புலியும் புலிதபாலாகி புலியும்’ - ‘புலி’, 
என்னும் படிமம் வழியா� கமயம்டமயும் 
தபாலிடமயும் ஓரிைம் தவறிைம் மாற்றும் 
�விடதை�ள்; ‘நுடழவாயிகலன்னும் 
நிடல்க�ண்ைாடி’, - தைன் பிம்பம் வழியா� 
தைன்ககுள் நுடழதைல; ‘கபண்ணுைகலன்னும் 
கதைான்மம் / திராவிை அரசி’ - என் சமீபததிய 
கதைாகுபபு. கபண் மூதைாயப படிமங�டளச் 
கசாற்�ளால கதைாடடிரு்ககிதறைன். பதிடனநது 
கதைாகுபபு�ள்.

இல்கட� எடடுவதைற்�ா� இலலாமல 
கமாழியின் இயஙகுச்கதியா� நான் 
பரிமாைம் க�ாள்வதைற்�ான கதைாைரச்சிடய 
எநதை அரசியல கதைாயவும் இலலாமல, சமூ�த 
ததை்க�நிடல க�ாள்ளாமல, கபண்ணிய 
உைரகவழுச்சி மங�ாமல கமாழிடய்க 
ட�யாள்வதுதைான் இல்ககு என்று 
நிடன்ககிதறைன்.

ஆணாதிக்க்ச செமூகததுக்்கதிோன 
ஒரு ்பண் மனததின் சீற்ைதர்ாடு, காமம், 
புணர்்சசி, கருவுறு்ல் என்று விரியும் 
குறியீடுகள் இந்்ப் பிேபஞசெதன்ர்ய ஒரு 
்பண்ணின் உட்லாகவும், ஒரு ்பண்ணின் 
உடன்லர்ய பிேபஞசெமாகவும் உருவகிததுக் 
காட்டி “உடலின் க்வு” எனும் கவின்த 
்்ாகுப்னப உருவாக்க முடிந்்்ற்கு 
வாழததுக்கள். எப்படி சொததி்யமானது இது?

“உைலின் �தைவு” - சிததைர மருததுவம் �ற்று 
அஙத� என்ககு்க கிடைததை கசாற்�ளஞ்சியம் 
வழியா�, �ாலங�ாலமா� உைடலதய 
�ருததுருவா்க�மா�்க க�ாண்டிருநதை தைமிழர 

மருததுவ தைததுவததின் வழியா� உைடல்க 
�ண்ைடைநதைதைன் வழி சாததியமானது என்று 
நிடன்ககிதறைன். என்ககு எபகபாழுதுதம 
மனிதை உைதல அறிவியலபூரவமா� 
ஆரவமூடடுவதைா� இருநதிரு்ககிறைது. அதைன் 
மீது அடு்க�டு்க�ான �ருததியல அடு்ககு�ள் 
எழுநதுக�ாண்தை இருபபதும் எழுச்சிடயத 
தைருவது. உைலியஙகியல, உைற்கூறியல, 
மன உளவியல, இனவியல, ஆன்மீ�வியல, 
உைலரசியல, பாலியல, மானுைவியல, 
உைல கதைான்மவியல, சமூ� அறிவியல, 
மருததுவம் என இன்ன பிறை தைளங�ளிலான 
ஒவகவாரு அறிவியல பரபபிலும் 
மானுைச் சிநதைடன வளரநகதைழுநது இன்று 
உைதல தபரண்ைததின் சாடசியா�வும் 
டமயமானதைா�வும் இருநதிரு்ககிறைது. 

சிததைர�ள் அண்ைதடதையும் 
பிண்ைதடதையும் இடைததை 
ஐம்பூதை்கத�ாடபாடு இன்னும் உவட�யானது. 
உைடல நுணுகி நுணுகி அறிய அறிய 
அதிலும் ஒரு கபண்ணுைலில குடிக�ாண்டு 
நவீன வாழ்வின் இய்க�ங�டளயும் 
இன்பங�டளயும் இன்னல�டளயும் அடச 
தபாடுதைல ஆ�்ககிடைததை ஒரு கமாழி 
விரிவறிவா� இரு்ககிறைது. 

உைலரசியல மீதைான சரச்டச இல்ககிய 
கவளியிலும் ஊை�ததைளங�ளிலும் 
ஓஙகியிருநதை தநரம். சாரபு அரசியல க�ாண்தை 
இயஙகுதவார மததியில இன்று வடர, ‘கபண் 
�விடதை’, கமாழிடய அறிவதைற்�ான முழு 
ஊ்க�தடதையும் நான் �ண்ைததையிலடல. 
கபண்கமாழிடயப புரிநதுக�ாள்வதைன் 
ஒவவாடம அவர�ளு்ககு இரு்ககிறைது 
என்பதினும் தபாதைாடம இருபபடதைததைான் 
ஒவவாடமயா�்க �ாடடுகிறைார�ள் 
என்படதை நான் உைரதவண்டியிருநதைது. 
கபண் உைல பற்றிய எலலா சலிபபான 
படிமங�டளயும் அழிதது நவீன, ஊ்க�மான 
படிமங�டள எழுதை தவண்டிய கிளரச்சி 
என்ககுள் நி�ழ்நதுக�ாண்டிருநதைதைாலதைான், 
உைலின் �தைவு சாததியமானது. இன்றும், 
‘உைலின் �தைவு’, தைனியுைல பல 
உைல கபரு்க�ம் க�ாள்ளும் கமாழி 
கவளி என்று நிடன்ககிதறைன். என் 
உைலுைன் நாதன க�ாள்ளும் கமாழி 
உடரயாைலின் அதிதீவிர வடிவமாய 
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அநநூல உருவானது. எபகபாழுதும் 
நான் என்டன இநதைப தபரண்ைததுைன் 
இடைததுப புரிநதுக�ாள்ளும் அடதைதய 
கமாழியா்ககும் கதைாைரபபயைததிதலதய 
தை்க�டவதது்கக�ாள்கிதறைன். ஒரு �ால 
இயநதிரததில ஏற்றிவிடும் தவடலடயத 
தைமிழ்்க�விடதை கமாழியின் மீநவீன 
வடிவம் சாததியபபடுததிவிடும் அளவிற்கு 
நுண்ைலகு�ளால ஆனது.

்பண் விடு்ன்லன்யப் பற்றியும், 
்்ாடர்ந்து அனுபவிததுக் ்காண்டிருக்கும் 
ப்லவனக வன்முனைகளின் ்ாக்கததினனப் 
பற்றியும் உஙகள் கவின்கள் ரேருக்கு ரேோய் 
நின்று ரபசுகின்ைன. கவின்ன்ய ஆயு்மாகப் 
ப்யன்படுத் ரேர்ந்்து எப்படி?

எநதை்க �ாலததிலும் �விடதைதய 
ஆயுதைமா� இருநதிரு்ககிறைது. உலகின் 
எநதை கமாழியிலும், எநதை நாடடிலும் 
எநதை்க �ாலததிலும் �விடதை ஓர இல்ககிய 
கசாகுசா� இருநதிரு்க�தவ முடியாது. 

தநரடியான கபாருளாயுதை வன்முடறை, 
உைல சாரநதை தைா்க�தடதை்க�ாடடினும் 
அ�வயமான தைா்க�மும் எழுச்சியும் 
நி�ழ்ததை்ககூடிய ஆயுதைம் மனிதை குலததிற்குத 
ததைடவபபடடு்கக�ாண்தை இருநதிரு்ககிறைது. 
மனிதைனின் �விததுவ்ககுரல கமாழி 
ஓர ஆயுதைமாகும் விநடதை என்பததை 
மானுைததின் மீது க�ாண்டிரு்ககும் கபரிய 
�ருடையான கசயல என்தபன். ஒரு வாடள 
வடிவடம்ககும்தபாது க�ாள்ளதவண்டிய 
அததைடனத தீவிர உள்தநா்க�ங�ளுைதனதைான் 
�விடதையும் எழுகிறைது. ஆ�தவதைான் அது 
தபாராடைததிற்�ானதைா� இரு்ககிறைது. 
இய்க�ததிற்�ானதைா� இரு்ககிறைது. 

நம் மரபில �விடதைடய ஆயுதைமா�ப 
பயன்படுததுவதில கவன்றைவர�ளில 
கபரும்பாதலார கபண் �விஞர�தள. 
ஒளடவயாரா�டடும், �ாடர்க�ால 
அம்டமயாரா�டடும், ஆண்ைாளா�டடும் 
கமாழியிடன அதைன் உச்ச�தி தீவிரததில 
பயன்படுததும் ஆளுடமடயயும், 
ஞானதடதையும், வலிடமடயயும், 
கசழுடமடயயும் க�ாண்டிருநதைனர. இடதை 
எநதை்க �ாலததிலும் கபண்�ள் கதைாைரநதிை 
முடியும்.

்பண்கள் இப்ரபாது எழுதும் இர் 
வீ்சசுடனும், ஆளுனமயுடனும் எழுதினால் 
குறிப்பிடத்க்க மாற்ைஙகள் நிகழந்துவிடுமா?

கபண் எழுதததை கபரிய மாற்றைங�டள்க 
க�ாண்டு வநதுவிடும் என்று நம்பவிலடல. 
சமூ� அறிவியடலயும் சமூ� வரலாற்டறையும் 
அறியாதை எழுதடதை எவர எழுதினாலும் 
அதைனால எதுவும் நி�ழ்நதுவிைாது. 
அது தபாடை இைததிதலதய கிை்ககும். 
இநதியாகவஙகும் கபண்�ளின் எழுதது 
சமூ� உைரவின் �னலும் கநருபபுைன் 
துலங�பதபாய நி�ழ்நதை மாற்றைதம கபருததை 
அளவினது. ஒரு மண்கவடடிடயப தபால, 
கமாழியால இநதை நிலததிடனப கபண்�ள் 
உழுதிரு்ககின்றைனர என்று தநரடியா�ச் 
கசாலலலாம். 

அ ங கீ � ா ர த தி ற் � ா ன தை ா � த வ ா , 
அதி�ாரததிற்�ானதைா�தவா கசயலபடைதிலடல 
கபண் எழுதது. மாறைா�, அஙகீ�ாரதடதை 
மறுததும், அதி�ாரதடதை எதிரததும்தைான் 
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உருவாகியிரு்ககிறைது. ஆனால, 
அஙகீ�ாரததிற்�ா� எழுதுகிறைார�ள் என்றை 
கூ்ககுரல ஆண்�ளிைமிருநது மடடுமன்று, 
கபண்�ளிைமிருநதும் கூை எழுதுவதுண்டு. 
அதி�ாரதடதைப பகிரநதுக�ாள்பவர�ளால, 
கசாகுடச மறு்க�முடியாதைவர�ளால இநதை்க 
கூ்ககுரடல அை்க�முடியாது.

கபண் எழுதது என்பது 
சமூ�ச்சிநதைடனடயச் சீரதிருததும் அறிவுதைளச் 
கசயலபாடு. குறு்ககும் கநடு்ககுமா� 
கமாழிடய டவதது சமூ�்க�டடுமானதடதை 
தநர கசயயும் ஓர அ�ண்ை தநா்க�ம் 
க�ாண்ைது. கபண் உைலின் குரலாய 
இருபபது என்பததை கூை க�ாடு்க�பபடை 
கமாழிடயப பகிரநதுக�ாள்வதும், அடதைப 
பயன்படுததுவதும் அலல. �ாலததின் தநா்ககு 
�ருதி, புதிய உடரயாைல�ளு்க�ானதைா�, 
அரததைங�ளு்க�ானதைா� கமாழிடய 
வடிவடமபபது. 

கபண் எழுதது கதைாைர வீச்சுைனும் 
ஆளுடமயுைனும் எழுதைபபடுட�யில 
சமூ�ததில கபருததை மாற்றைங�டள்க 
க�ாண்டுவநதுவிைமுடியும். ஆனால, 
கபரிய சமூ� மாற்றைங�ள் பற்றிப 
தபசுதவார கூை பல சமயங�ளில 
சாரபுநிடலபபாடு�ள் க�ாண்டுவிைாதை 

கதைளிவு தவண்டும். ‘தீண்ைாடமச் 
சுவர’, விவ�ாரம் பற்றி எரிட�யில, இது 
எங�ள் வீடு�ளு்ககு இடைதய உள்ள 
சுவரதைான் என்றை பிரிவிடனவாதை ஆதைரிபபு 
நிடலயிலிருநது கபண்�ள் முழு கதைளிவுைன் 
கவளிதயறைதவண்டும். கவளிபபடையா�த 
தீண்ைாடமடய ஆதைரிபபதிதலதய நம் 
மனிதை மாண்பு அடிபடடுப தபாயவிடுகிறைது 
இலடலயா? கதைாைர சுய்க�ருததைழிபபு ஓர 
உததி தபால கவளிபபைதவண்டும்.

பூனனன்யப் ரபா்ல அன்லயும் ்வளி்சசெம்  
்்ாகுப்பு ் வளிவந்்தும் நீஙகள் ரேர்்காண்ட 
மு்ல் விமர்செனம் ?

கவகுவான பாராடடுதைான் கிடைததைது. 
உண்டமயில, ‘பூடனடயப தபால அடலயும் 
கவளிச்சம்’, நூலு்ககுப பின்பான �ாலம் 
�விஞரா� இயஙகியதைற்குரிய மகிழ்டவ 
முழுடமயா� நு�ரநதை �ாலம் எனலாம். 
“முடல�ள்”, கதைாகுபபிற்கு முநடதைய 
�ாலமலலவா. கபரிய அளவில பாராடடும் 
புதிய கபண் �விஞர மலரநதுவிடைார 
என்பதைான க�ாண்ைாடைமுதம 
நிடறைநதிருநதைது. நான் அபபடிதய 
இருநதிரு்க�தவண்டும் என்படதைப தபாலதவ 
அதைற்குப பின்பு என்னுைன் தபசாதை நிடறைய 
படைபபாளி�ள் இன்னும் உண்டு. 
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ஆனால, ‘முடல�ள்’, 
கவளிவரவிலடலகயன்றைால நான் 
அறியாதை சிநதைடன�ளும் அனுபவங�ளும் 
நிடறைய இருநதிரு்ககும். அறியாடம்க 
�டலயும் தவடலடய விமரசனங�ளும் 
எதிரபபு�ளுதம கசயயும். சமூ� 
அை்க�ங�ளுைன் முரண்படும்தபாது 
சமூ� நீதி தைன்டன இடரச்சல�ளுைன் 
மலரததி்கக�ாண்டிருபபடதை ‘பூடனடயப 
தபால அடலயும் கவளிச்சம்’, 
நூலு்ககுப பின்பான �ாலங�ளில நான் 
உைரநதுக�ாண்தை இரு்ககிதறைன்.

கவின்ப் பு்லததில் ்னித்டததில் 
ப்யணப்பட்டு ஓஙகி ஒலித் குேல் நீஙகள். 
திடீ்ேன ‘அழி்யா்ச்சொல்’ எப்படி எழுந்்து?

சிறு�டதை�ள் எபகபாழுதும் 
எழுதி்கக�ாண்டிரு்ககிதறைன். புடனவு ஓர 
உற்சா�மான அனுபவம். அனுபவங�டளப 
புடனவின் மநதிரததிற்குள் அை்ககிடவபபது 
ஒரு சா�சம். பரவசமும் உற்சா�மும் 
தைரும்படியான அனுபவதடதைத 
கதைாைரநதுக�ாண்டிரு்ககிதறைன். 

இதுவடர, ஐநது சிறு�டதை நூல�ள் 
கவளியிடடிரு்ககிதறைன். கபாதுவா�தவ, என் 
ஒவகவாரு நாளும் ஒவகவாரு மாதிரியான 
அடலவரிடசயில அன்றைாைங�ளில 
நி�ழ்ககூடியது. நிறுவனங�ளில பணி 
கசயயவிலடலகயன்பதைால இபபடி 
�டடு்க�ைங�ாதை வாழ்முடறைடய்க 
க�ாண்டிரு்ககும் வாழ்்கட�. இநதை 
உல�ைங�ல �ாலததில ஒரு நீண்ை 
தைனிடமயும் கதைாைர ஓயவும் கிடடியது. 
இநதைத கதைாைர தைனிடம, நாவடல எழுதை 
உநதியது. அபபடிதய என் முதைல நாவல, 
‘அழியாச்கசால’, உருவானது.

புனனவுக்கும் கவின்க்கும் ஒரே 
மனநின்ல்ான் ர்னவப்படுகிை்ா?

�ண்டிபபா�, இலடல என்தறை 
நிடன்ககிதறைன். கபாதுவா�, �விஞர�ளின் 
மனநிடல அலலது �விடதை்க�ான 
மனநிடல, மனிதைனின் கபாதுவான 
மனநிடல�ளிலிருநது விலகியது என்று 
நிடன்ககிதறைன். நுடபமானது. உருபகபரு்ககி 
டவதது தநா்ககும் இயலபுடையது. 
கவளிச்சததிலிருநது விலகி இருடடு்ககுள் 

நின்று கவளிச்சததில நி�ழ்வடதைப பாரபபது. 
இருளு்ககுள் தைன்டன டவததிருபபடதை்க 
�ாடடி்கக�ாள்ள விரும்பாதைதும் கூை. �விடதை 
மனநிடல க�ாஞ்சம் �டைறுநதை மனநிடலயும் 
கூை. கமாழிடயயும் �ருததியடலயும் 
மூர்க�மான ரச்க�லடவ்ககு  உடபடுததும் 
ஒரு விதைமான பிததை நிடலயும் கூை. தமலும், 
இபபடியான தைறிஅறுநதை நிடல�ளின் 
வழிதய �விஞன் தபாய்கக�ாண்தை 
இருபபடதைததைான் நான் ஆதைரி்ககிதறைன். 
வநதை வழிடயத திரும்பிபபாரபபததைா, 
தைன்னுைன் யார வநதைார, யார வருகிறைார என்று 
ஆராயவததைா எஙத� தபா�தவண்டும் என்றை 
இல்ககு டவதது்கக�ாள்வததைா �விஞனின் 
கமன்கபாருள் கிைஙகில கிடையாது. 
கூடைததில, ஒரு மாய்க�ாரடரப தபால 
நுடழநது கவளிவரதகதைரியதவண்டும். 
அவவளதவ.

பனிக்குடம்...

எழுதை வநதை �ாலங�ளில, இபகபாழுது 
மாதிரியான சமூ� ஊை� வசதி இலடல. 
இபகபாழுது எடதையும் நிடனததை 
மாததிரததில �டடுடரயா�, �விடதையா� 
எழுதிப பதிவிடடுவிை முடிகிறைது. 
அபகபாழுது சரச்டச�டளத கதைாைரநதை 
�ாலங�ளில, எழுதுவதைற்�ான தைளம் கிடடுவது 
சவாலானதைா� இருநதைது. கபண்�ளு்ககு 
என்று கவளியும் இலடல. பததிரிட�, கபண் 
எழுதடதை அஙகீ�ரி்க� ஒரு பததைாண்டு�டள 
எடுதது்கக�ாண்ைது. அபகபாழுதுதைான் 
“பனி்ககுைம்”, என்றை தைமிழ்நாடடின் முதைல 
கபண்ணிய தைமிழ் இதைடழத கதைாைஙகிதனன். 
இன்று தைமிழின் மு்ககியமான முதைன்டமயான 
�விஞர�ளா� இருபபவர�ள் எலதலாரும் 
அன்று அடதைத தைம் கவளியா� ஆ்ககிப 
கபண்ணிய படைபபு�ளில மிளிரநதைார�ள். 
கபண்ணிய இல்ககியததிற்�ான சரியான 
அடையாளங�டள்க �ண்டுபிடிபபதைற்�ான 
உடழபடபச் கசயலபடுததை ‘பனி்ககுைம்’ ஒரு 
சரியான வாயபபா� இருநதைது. 

அதுமடடுமலலாது, ‘பனி்ககுைம்’, 
பதிபப�ம் வழியா�, தவணுத�ாபால 
அவர�ளுைன் இடைநது நிடறைய 
கபண் படைபபாளி�ளின் நூல�டளயும் 
க�ாண்டு வநததைாம். தைமிழ்நதியின் ‘சூரியன் 
தைனிததைடலயும் ப�ல’, கு.உமாததைவியின் 
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‘திடச�டளப பருகியவள்’, ஃபஹீமா 
ஜஹான் என்றை ஈழதது்க �விஞரின் ‘ஒரு �ைல 
நீரூற்றி’, நரமதைா நவநீதைததின் ‘அறைதகதைாடு 
நிற்றைல’, �விஞர வதசலாவின் முழு 
�விடதைத கதைாகுபபு, தைமிழ�ததிதலதய 
இளங�விஞரான சஹானாவின் ‘�ண் அறியா்க 
�ாற்று’ மிதிலா கமாழியா்க�ம் கசயதை எமிலி 
டி்ககின்சன் �விடதை�ள் ஆகிய நூல�டள்க 
க�ாண்டு வநததைாம்.

இன்று ஒரு மின்னிதைழா�்க க�ாண்டு 
வரும் திடைமும் இரு்ககிறைது. 

இ்லக்கி்யததில், ்பண்ணி்ய 
உனே்யாடல்களில் அதிகம் உ்சசெரிக்கப்பட்ட 
்ப்யர் நீஙகள்்ான். அர்ாடு மட்டுமல்்லாது, 
காட்சிக்கன்ல ஊடக ்வளியிலும் செமூக 
அேசி்யல் களததிலும் ்்ாடர்்சசி்யாக 
இ்யஙகிக்்காண்ரட இருக்கிறீர்கள்? 
இந்்த ்்ாடர் இ்யக்கம் குறிததுப் 
பகிர்ந்து்காள்ளுஙகரளன்.

‘சிறைகு’, என்றை முழு நீளபபைதடதை 
இய்ககியிரு்ககிதறைன். கவளியீடடிற்கு்க 
�ாததிரு்ககிறைது. திடர்க�டலயில மிகுநதை 
ஆரவம் க�ாண்தை கதைாைரநது இருபது 
ஆண்டு�ளா� இயஙகி்கக�ாண்டிரு்ககிதறைன். 

கதைாழிலமுடறையா� பல திடரபபைங�ளில 
பணியாற்றி்கக�ாண்டிருநததைன். சினிமா சமூ� 
அடசடவ நி�ழ்ததுவதில மி�வும் �னிநதை 
ஒரு �டலயா� இரு்ககிறைது. கூடடு்க�டல. 
இடதை்கக�ாண்டு சமூ�ததுைன் உடரயாடும் 
வாயபடப எடுதது்கக�ாள்கிதறைன்.

தமலும், �ாடசி கமாழி, கபரும்பாலும் 
ஆணின் பாரடவ ஊன்றிய கமாழியா�தவ 
இருநது க�ாண்டிரு்ககிறைது. இடதை 
மாற்றியடம்க� நிடறைய கபண் திடர 
இய்ககுநர�ள் ததைடவபபடுவடதைத 
திடரததுடறையின் டமய்க�ளததில 
உைரகிதறைன்.

்பண்கள் ரமல் ேடத்ப்படும் குற்ைஙகள் 
அதிகரிததிருக்கின்ை்ா? இல்ன்ல ஊடகஙகள் 
அப்படி்யான்்ாரு மான்யன்யத ்ருகின்ை்ா? 
எந்் ஊடகதன்த திைந்்ாலும் தினம் ஒரு 
பாலி்யல் குற்ைம் அ்ற்்கதிோன ரபாோட்டம் 
என்று ்்ாடர்கிைர்?

இநதிய வரலாற்றில 
எபகபாழுதுதம கபண்�ள் பயங�ரமா�்க 
க�ாலலபபடடிரு்ககிறைார�ள். ஈசல�ள் 
தபால கசதது மடிநதிரு்ககிறைார�ள். 
ஆண்�ளின் வன்முடறையினால இறு்க�மான 
தைனிடமபபடை வாழ்வினால தவறு 
தவறு மனிதைர�தளாடு உடரயாை 
முடியாதை, அவர�டளச் சநதி்க�்க 
கூை முடியாதை சூழல�ளில கசதது 
மடிநதிரு்ககிறைார�ள். இபகபாழுதுதைான் 
அதி�பபடடிரு்ககிறை மாதிரி �ாடடுவடதையும் 
சாதிமயமா்க�பபடடிரு்ககிறைது என்றுதைான் 
நான் பார்ககிதறைன். ‘யார கசதது மடிகிறைார�ள்?’ 
என்று அவர�ள் �ாடடுபவர�ள் ஆதி்க� 
சமூ�தடதைச் சாரநதைவர�ள். ஆதி்க� சமூ�மா� 
இரு்ககும்கபாழுது அது ஊை�ங�ளின் 
கவளிச்சதது்ககு வருகிறைது.

ஒடு்க�பபடை சமூ�ததில கபண் 
க�ாலலபபடுவகதைன்பது �ாடசியா� 
மாறுகிறைது. க�ாண்ைாடைமா� (celebration) 
மாறுகிறைது. க�ாலலும்தபாது கிடை்ககிறை 
�ாடசிடய ஆனநதி்ககிறை �ாடடுமிராண்டி 
சமூ�ததுடைய அடிபபடையான 
குைாம்சதடதைப பார்ககிதறைாம். சமீபததில 
உததைரபபிரததைசததில இருகபண்�டள 
�டடித கதைாங�விைபபடைதும் சரி, ஆடை 
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கவளிதகதைரிய �ாண்கிறை இன்பமும் சரி, 
மனிதைனின் நா�ரி�மற்றை தைன்டமடய 
கவளிபபடுததுகிறைது. பாலியல குற்றைதடதை 
டவதததை இநதைச் சமூ�தடதை நாம் 
விரிவா�ப புரிநதுக�ாள்ளலாம். கைலலி 
பாலியல வன்புைரவு விையம் தபான்றை 
ஆதி்க� சமூ�ததில இரு்ககும் கபண் 
பாதி்க�பபடும்தபாது, அவர தமல வன்முடறை 
கசலுததிய ஒடு்க�பபடை ஆண்�ளா� 
இரு்ககும் படசததில உைனு்ககுைன் 
தைண்டி்க�பபடுவார�ள், குற்றைவாளி�ள் 
இவர�ள் என்று சுடடி்க�ாடைபபடடு்க 
க�ாண்தை இருபபார.. ஊை� கவளிச்சததில. 
ஆனால இன்றும் தமலசாதி�ளில 
பாலியல வன்முடறைடயத கதைாைரநது 
மடறைமு�மா�வும் பழ்க�மா�வும் தினபபடி 
கசலுததி்க க�ாண்டிருபபவர�ள், எநதை 
வட�யான குற்றைங�ளு்ககும் தைண்ைடனச் 
சடைங�ளு்ககும் ஆளாவதிலடல. 
எளிதைா�த தைபபி்ககிறைார�ள். இன்னும் 
கசாலலபதபானால அதுகவாரு 
சலுட�யா�தவா உரிடமயா�தவா 
மாற்றைபபடடிரு்ககிறைது. 

இன்று தவலூர சிடறை்ககுச் கசன்றைால 
முழு்க� ஒடு்க�பபடை ஆண்�ள்தைான் 
இரு்ககிறைார�ள். 1100 தபரு்ககு தமல 
இரு்ககிறைார�ள். அவவளவு தபரும் 
அடிததைடடு சமூ�ததில இருநது வநதைவர�ளா� 
இரு்ககிறைார�ள். எபபடி ஒரு சமூ�ததில ஓர 
அடிததைடடு சமூ�ம்தைான் குற்றைம் கசயயுமா? 
சிடறை�ள் என்பது அவர�ளு்க�ானதைா? 
உண்டமயில கவளியில குற்றைங�ள் 
கசயது வீடு�ளிலும் அலுவல�ங�ளிலும் 
கபரிய நிறுவனங�ளிலும் இருபபவர�ள் 
தைபபவிலடலயா? அவர�ள் இரு்ககும் 
இைம் மடடும்தைான் நலல மனிதைர�ள் 
வாழும் இைமா? என்று குழபபமான 
விையம் வருகிறைது. சமீபததில த�ரள 
வரலாறு�ள் குறிதது நிடறைய நூல�டளப 
படிதததைன். அதில தமலசாதிய பாரபபனிய 
கபண்�ள் திருமைததிற்குப பின் இருள் 
அடறை�ளில அடைதது டவ்க�பபடடு, 
சாகும் வடரயில �டுடமயான பாது�ாபபில 
டவ்க�பபடடிரு்ககிறைார�ள். ஒதர 
�ாரைம் ‘அவர�ளின் தயானிடயப பிறை 
ஆண்�ளின் விநது�ள் வாஙகி சாதி்க�லபபு 
தநரநதுவிை்ககூைாது’ என்க �டுடமயான 

�ண்�ாணிபபிலும் இறு்க�தது்ககுள்ளும் 
டவததிரு்ககிறைார�ள். இஙத�, ஒரு த�ள்வி. 
அபபடி உருவா்க�பபடை மரபணு்க�ள் 
எபபடி நலல மரபணு்க�ளா� இரு்க� 
முடியும்?

இரண்ைாவது த�ள்வி: அபபடிகயலலாம் 
பாதி்க�பபடை பாரபபனியப கபண்�ள் 
ஏன் தைங�ள் உரிடம�டள்க த�ாரும்தபாது 
கபாதுச்சமூ�ததின் பிரச்சடனயா�ப 
பார்க�ாமல தைங�ள் சமூ�தது ஆண்�டள்க 
கூை பிரச்சடனயா� பார்க�ாமல பிறை 
சமூ�தது ஆண்�டளததைான் எதிரி�ளா�ச் 
கசாலகிறைார�ள்? வரலாறு கநடு� அவர�ள் 
பாதி்க�பபடடிரு்ககிறைார�ள். இன்று 
அடதைப புரிநதுக�ாள்கிறைார�ளா இலடல 
புரிநதுக�ாள்ள மறு்ககிறைார�ளா? அது 
தைய்க�மா? இலடல ‘வரலாற்டறை மறை்க� 
டவ்ககிறைார�ளா?’ என்றை த�ள்வி எழுகிறைது. 
மூன்றைாவது த�ள்வி இவர�ள் தைங�ளின் 
பிரச்சடன�டளச் கசாலலும்தபாது, 
‘இநதியாவின் பிரச்சடன, சமூ�ததின் 
பிரச்சடன’ என்று கசாலகிறைார�ள். அவர�ள் 
தைங�ளின் தைனி மனிதை பிரச்சடனடய்க 
குறிபபிடும்தபாது நாடடின் பிரச்சடனயா� 
மாற்றுகிறைார�ள். ஏன் தைலித சமூ� 
பிரச்சடன மடடும் நாடடின் பிரச்சடனயா� 
மாறைவிலடல? அது தைனிபபடை 
பிரச்சடனயா� மடடும் பார்க�பபடுகிறைது. 
‘ஏன் இநதை தைநதிரங�ள் கதைாைரநது குறிபபா� 
கபண்�ளின் வன்முடறை என்றை வடிவததில 
அறுவடை கசயயபபடுகிறைது?’ என்று 
உண்டமயில ஆயவு கசயதைவர அம்தபத�ர. 
இதிலிருநது கவளிதயறுவதைற்�ான எளிய 
வழிமுடறை�டளத தைமிழ்நாடடில வகுததைவர 
கபரியார என்று கசாலலலாம்.

தீவிே இ்லக்கி்யம் ்வகுசென இ்லக்கி்யம் 
என்று இ்லக்கி்யதன் இரு வனகனமகளாகப் 
பிரிக்க்லாமா?

நாம் விரும்பவிலடலகயன்றைாலும் 
அபபடிததைான் அது பிரிநது 
கசயலபடடிரு்ககிறைது. இநதை வட�டம, ஒரு 
படைபபிற்கு்க கிடை்ககும் அஙகீ�ாரம், பு�ழ் 
கவளிச்சதடதை அடிபபடையா� டவததும் 
உண்ைாவதிலடல. நம் இல்ககியததைளததில 
விமரசனபபண்பாடு, விமரச�ர, விமரசன 
முடறை என்று தைனியா�த ததைான்றி 
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உருவா�விலடல. ஒரு படைபபாளிதய 
இன்கனாரு படைபடப விமரசி்ககும் 
அலலது மதிபபாயவு கசயவடதைத 
கதைாைரநது க�ாண்டிரு்ககிதறைாம். 
அம்மாதிரியான மதிபபாயவு�ளில 
இன்னும் �டைநகதைடுததை படழய 
சனாதைன பாரபபன்க த�ாரி்கட��டளதய 
டவதது்கக�ாண்டிரு்ககிதறைாம். எவவளதவா 
மாற்றைங�ள் �ைநதை இருபது ஆண்டு�ளில 
நி�ழ்நதுவிடை பின்னும் அது பற்றிய 
அறியாடமயுைதனதய இயஙகும் 
படைபபாளி�டள்க �ாைமுடிகிறைது. 
ஒடு்க�பபடதைாரின் உரிடம இல்ககியம் 
கபருமளவு படைபபில்ககியங�டள இநதை்க 
�ைநதை ஆண்டு�ளில முன் எபதபாடதையும் 
விை தைநதுள்ளது. கமாழிபபுலம் கபரிய 
அளவில தவறு திடச்ககு ந�ரநதிரு்ககிறைது. 
இடதைகயலலாம் ஆழமா� உள்வாஙகி 
உைரநது, விலகி நிற்கும் ஒருவதர 
இல்ககியதடதை அலசமுடியும்.

அதுமடடுமலலாது, நூல�ள் 
வாசிபபவர�ளின் பதிவு எலலாம்,‘கதைாை்க�ம் 
முதைல முடிவு வடர விறுவிறுபபா�ச் 
கசலகிறைது’, என்று ஒரு ஹாலிவுடடின் 
திடரபபைதடதைச் கசாலவது தபான்றை 
குரலில கதைானி்ககிறைது. இது கவகுசன 
இல்ககியப பாரடவயின் ஆதி்க�ததைால 
வருவது. எலலாப படைபபு�டளயும் 
இபபடி ஒற்டறை்ககுரலு்ககு மாற்றிவிடைது, 
இல்ககியததைட�டம�ளில சமூ�ச் கசறிடவ 
உைராதை தைன்டம. ஓர இல்ககியததின் சாரம் 
பற்றிய எநதை்க �ருதுத�ாளும் இலலாமல 
இயஙகும் இநதை கவகுசன வாசிபபு 
மனநிடலயும் வாச�ர�ளும் ஆபததைானவர�ள். 
இது கவகுவாய, இல்ககியதடதை அதைன் 
தீவிரததின் திடசயிலிருநது சமூ�ப 
பயன்பாைற்றை நிடல்ககுத தைள்ளியிரு்ககிறைது. 
‘எழுதிப பிடழ்க� முடியாது’, என்றை கபாது 
மனநிடலடய இது ஊ்ககுவி்ககிறைது. எழுதடதை 
அபபடிப கபாருள்முதைலீைா�ப பார்ககும் 
மனநிடல கூை, ஒரு சரியான விமரசனப 
பண்பாடு இலலாடமயால வநதை விடளதவ. 

இன்னை்ய இ்லக்கி்யவாதிகளுக்கு என்ன 
ரவண்டுரகாள்கனள னவப்பீர்கள்..

 புதிய படைபபாளி�ள், முநடதைய 
தைடலமுடறை படைபபாளி�டள 

விை இயலபா�தவ கவகு தீவிரமா� 
இயஙகுவதைால தவண்டுத�ாள் என்று 
ஏதுமிலடல. ‘இததைடனப பிரதி�ள் 
விற்றைன’ என்று கசாலலி்கக�ாள்வது தைன் 
பணிடய மலினபபடுததுவதைா� இரு்ககிறைது. 
இயன்றைவடர, �விடதை நூல�டள உடரநடை, 
புடனவு ஆசிரியர�ளின் மதிபபாயவு�ளு்ககு 
இைஙகும் வட�யில டவதது்கக�ாள்ளாமல 
இருபபது தைம் �விடதைபபாரடவடய 
இன்னும் கசழுடமபபடுததும். ‘இவவளவு 
உல� இல்ககியங�ள் வாசிதததைார’, 
‘இவவளவு உல�த திடரபபைங�ள் 
பாரதததைார’ என்பது மடடுதம நம் சம�ாலப 
படைபபு�டளச் சீரதூ்க� உதைவிைாது. நம் 
நிலததின் �டல, இல்ககிய மாண்பு�டள 
அளநதைறிய உதைவிடும் அளவீடு�ள் தவறு. 
தினநதினம் க�ாடல�ளால தீண்ைாடமச் 
கசயலபாடு�ளால வஞ்சி்க�பபடும் 
சமூ�ததினிடைதய வாழும் நாம், 
மாரதைடடி்கக�ாள்ளும் ஓர அ�ம்பாவததுைன் 
�டல இல்ககியப படைபபு�டள 
வாசிதது உைரதவ முடியாது. வன்மமும் 
வன்முடறை�ளும் சமூ� உறைவு�ளிடைதய 
அன்றைாை அடல�ளாகி இருபபடதை கவகுவா� 
எதிர்க�தவண்டியிரு்ககிறைது. ‘எது இல்ககியம்’, 
என்பதைன் வடரயடறை�ளும், ‘எதைற்கு 
இல்ககியம்’, என்பதைன் உள்தநா்க�ங�ளும் 
கவகுவா� மாறியிரு்ககின்றைன, பரிைாமம் 
கபற்றிரு்ககின்றைன. படைபபும் ஆளுடமயும் 
தநா்க�மும் தசரநதை ஓர இைம்தைான் 
இல்ககியமாய, இல்ககியவாதி்க�ான 
அடையாளமாய ஆகியிரு்ககிறைது. 
எநதை்க குழுவுைனும் தசராமல தைனிதது 
இயஙகுவது, மநடதை மனநிடலயிலிருநதும் 
கும்பல த�ாடபாடுப பயைததிலிருநதும் 
�ாபபாற்றும். இது நீண்ை வழி இல்ககியப 
பயைததிற்குத துடை புரியும். சமூ�ததின் 
இன்டறைய, தைற்�ால உநதுதைல எடதைச் 
சாரநது இரு்ககிறைததைா, அடதை தநா்ககி 
கமாழிடய இய்க� முடிபவதர ஓர 
இல்ககியவாதியாகிறைார. இன்டறைய தீவிரம் 
என்பது நிடறைய படைபபு�ள், கதைாைர 
இய்க�ம் என்பதைா� வடிவம் கபற்றிரு்ககிறைது. 
ஒதர தைளததில நிடறைய படைபபு�ள் வழியா� 
ஒரு கபரிய சாரதடதை, �ருததுருடவ அளி்ககும் 
பணி நியமி்க�பபடடிரு்ககிறைது ஒவதவார 
இல்ககியவாதி்ககும். 
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விதை விழுநை கணஙகள்

சிறுவயது முதைதல வாசி்ககும் ஆரவம் 
க�ாண்ை என்ககு படைபபு என்பது என்னுடைய 
முபபதைாவது வயதிலதைான் ட�கூடி வநதிரு்ககிறைது. 
பள்ளி்ககூை நாட�ளிலும் ஆசிரியரா�ப 
பணிதயற்றுப பின் மாதைம்ததைாறும் நை்ககும் 
ஆசிரியர சங� கூடைங�ளிலும் �விடதை என்றை 
கபயரில எதுட� தமாடனதயாடு எடதையாவது 
எழுதி்கக�ாண்டு தபாய வாசிபபது தபான்றை 
தவடல�ளிலும் ஈடுபடடிரு்ககிதறைன். 
ததைாழி�ளு்ககு்க �டிதைம் எழுதும்தபாது 
வழ்க�மான நடைமுடறை�டள ஒது்ககிவிடடு 
படிதது ரசி்ககும்படியா� எழுதுதவன். 
�டிதைததைால ததைாழி�டளயும் அவர�ளுடைய 
குடும்பததைாடரயும் வியபபிலாழ்ததை தவண்டும் 
என்று ஒவகவாரு �டிதைததிற்கும் நிடறைய 
கமன்ககிடுதவன். இதைற்�ா�தவ என்னுைன் �டிதைத 
கதைாைரடப ஏற்படுததி்கக�ாண்ை ததைாழியரின் 
எண்ணி்கட�யும் கூடி்கக�ாண்டிருநதைது.

திருமைததிற்குப பிறைகு என் �ைவர நைததும் 
‘�ளம்’ இல்ககிய்க கூடைங�ளு்ககுத தைமிழ�ததின் 
பல பகுதி�ளிலிருநதும் எழுததைாளர�ள் 
வருவார�ள். அவர�டள, அவர�ளின் தபச்டச 
தவடி்கட� பாரபபது, சமயங�ளில அவர�ளு்ககு 

உைவு சடமதது்க க�ாடுபபது இதுதவ எனது 
தவடலயா� இருநதைது.

பததைாண்டு�ளு்ககுப பிறைகு, மூன்று 
குழநடதை�ளு்ககுப பிறைகு எனது எழுததுபபயைம் 
கதைாைஙகியது. �ளம் கவளியீைா� வநதை 
‘�ளம் புதிது’ இல்ககிய இதைழு்ககு நிதி உதைவி 
கசயததைன். இதைற்கு ட�மாறு கசயய நிடனததை 
என் �ைவர “இதைழில உன் கபயடரயும் க�ாண்டு 
வருகிதறைன், ஒரு �விடதை எழுதி்கக�ாடு” என்று 
த�டைார. மு்ககியமான தைமிழ்்க �விஞர�ளின் 
புததை�ங�டளகயலலாம் வாசிததைபிறைகு நானும் 
�விடதை எழுதுதவன் என்று கசாலலி்கக�ாள்ளதவ 
கூச்சபபடதைன். (ததைாழி�டள ஏமாற்றியதுதபால 
இஙகு ஏமாற்றை முடியாதைலலவா?) ஆனால ஏதைாவது 
எழுதைதவண்டும் என்றை உநதுதைல மடடும் என்ககுள் 
தீவிரமடைநதைது. �விடதை எழுதை முடியாவிடைால 
என்ன! �டதை எழுதிப பார்க�லாதம என்றை 
முடிவு்ககு வநதிருநததைன்.

எடதைபபற்றி எழுதுவது? எநதை கசயதியில, 
வா்ககியததில கதைாைஙகுவது? எபபடி க�ாண்டு 
கசலவது? எநதைப புள்ளியில முடிபபது? என்பது 
குறிததை எநதைவிதைமான திடைமிைலும் என்ககு்க 
ட�வரவிலடல.
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என் ஆளுடமயின் ஆதைாரபபுள்ளி எங�ள் 
அபபா. அபபாதைான் நிடனவு்ககு வநதைார. 
அபபாதவாடு கசன்று அவரது உடழபடபயும் 
சிரமதடதையும் பகிரநதுக�ாள்ள தவண்டும் என்று 
பல நாட�ள் ஆடசபபடடும் ஒருமுடறைகூை 
என்ககு்க கிடைாதுதபாயவிடைது. என்ககு மி�வும் 
விருபபமான, எங�ள் அபபாவின் ஒருநாள் 
�ைல பாடடை எழுதைத கதைாைஙகிதனன். கவகு 
இயலபாய அடமநதைது அநதைத தைருைம்.

கபாருடள மடடுதம விளங�டவ்க�்ககூடிய 
ஆைம்பரமற்றை எளிய கசாற்�ள்; எநதைவிதை 
தஜாடிபபு�ளுமிலலாதை கதைாைர�ளாய 
அடமநதைன. அதைற்குதமல வரி�ளு்ககு அணிகசயய 
அழகுபடுததைத கதைரியவிலடல. கநயதைலின் 
குறுமைல பரபபில பிஞ்சுபபாதைம் பதி்ககும் 
சிறு குழநடதையின் நடைதைான் என்பது என்கத� 
புரிநதைது. �டதை்ககு இது தபாதுமா என்றை ஐயம்கூை 
ஏற்படைது. இருநதைதபாதும் அதைற்குதமல 
அழகுபடுததுவது பற்றி நான் தயாசி்க�விலடல. 
என்னுடைய எழுதது்ககு அது ததைடவயுமிலடல 
என்படதை நாவடல முடிதது முழுதைா�ப படிததை 
பிறைகு புரிநதுக�ாண்தைன்.

சிறு�டதை என்றைால ‘�ளம்புதிது’ கைம்மி 
டசஸ் புததை�ததில நான்கு அலலது ஐநது ப்க�ங�ள் 
தபாடுவார. A4 தைாளில பதது பன்னிகரண்டு 
ப்க�ங�ள் எழுதைலாம்; அதைற்குள் �டதைடய முடி்க� 
தவண்டும்.

யாரும் கதைாழிலு்ககுப தபா�ாதை அடைமடழ 
நாளில ஓர அபபாவும் பிள்டளயும் சிறுசிறு 
கதைாழிற்�ருவி�ளுைன் மீன் பிடி்க�்க �ைலு்ககுச் 
கசன்று திரும்பும் ஒரு �ாடசிடய எழுதி்கக�ாண்டு 
வநதிருநததைன். இருபததி இரண்டு ப்க�ங�ள் 
எழுதிய பிறைகு இநதை்க �ாடசி முடிவு்ககு 
வநதிருநதைது. ஆனால �டதையின் முடிவு அதில 
இலடல.

கதைாைரநதைாற்தபால மற்றுகமாரு 
பகுதிடயயும் எழுதிப பாரததுவிடதைன். 
அபதபாதும் முடிவு கிடை்க�விலடல. 
�டதை வளரநதுக�ாண்தை தபாகும்தபால 
இருநதைது. இதைற்�ான முடிவு எஙத�ா இன்னும் 
கவகுகதைாடலவில இருபபதுதபாலத 
ததைான்றியது. ஆனால அடதைதநா்ககிச் 
கசலல்ககூடிய வழிடய வடரபைமா�தவா 
த�ாடடுப பைமா�தவா தபாடடு்கக�ாள்ள 
முடியவிலடல. எழுதி எழுதிதயதைான் முடிடவ 
கநருஙகிச்கசலல முடியுகமன்று ததைான்றியது.

என் �ைவரிைமும் எங�ள் பகுதியில 

வசி்ககும் மூததை எழுததைாளர தவ.சபாநாய�ம் 
அவர�ளிைமும் �ாண்பிதததைன். படிததுவிடடு 
அவர�ள் க�ாடுததை உற்சா�ததில அன்று இரதவ 
உட�ாரநது அறுபது ப்க�ங�ள் எழுதிதனன். 
தவ�மா� எழுதுவதும் திருததி எழுதுவதுமா� 
நாவலின் கமாததை தவடலடயயும் கவறும் 
இருபதது ஏழு நாட�ளு்ககுள் முடிததிருநததைன்.

�டதை்க�ளதடதைதயா �டதை்க�ான 
தைரவு�டளதயா �டதை மாநதைர�ளின் 
குைாதிசயங�டளதயா ஆராயநது 
எழுதைதவண்டிய அவசியமிலலாமல தபானதைால 
இது சாததியமானது. ‘மாணி்க�ம்’ நாவல முழு்க� 
முழு்க� எங�ள் அம்மா அபபாவின் வாழ்்கட�. 
�டதை அடமபபு்க�ா� அவவபதபாது சில 
மாற்றைங�டளச் கசயதிரு்ககிதறைன். �ற்படனடய்க 
�லநதிரு்ககிதறைன். அவவளவுதைான்.

நாவடல எழுதி முடிததைதபாது �ாவிரியில 
தைண்ணீர வராதைதைால வறைண்டுதபான விவசாய 
நிலங�ள் உவர நிலங�ளா� மாறிபதபானதும் 
விவசாயதடதை நம்பியிருநதை ம்க�ள் தைமது 
கதைாழிற்�ருவி�டள மாற்றி்கக�ாண்டு �ைலு்ககு 
மீன்பிடி்க�ச் கசலவதுமான அரசியல கவகு 
இயலபா� அதில கபாருநதி வநதிருநதைது.

முதைல நாவடல எழுதி முடிததை 
உற்சா�தததைாடு அடுததை நாவலான ‘அளம்’ எழுதை 
ஆரம்பிததுவிடதைன். ஒவகவாரு நாவடல 
எழுதைத கதைாைஙகும்தபாதும் ஒதரகயாரு 
விஷயம் மடடும்தைான் என்ககு மி� மு்ககியமா�த 
ததைடவபபடடிரு்ககிறைது. யாடரப பற்றி எழுதைப 
தபாகிதறைாம் என்பதுதைான் அது. அளம் எழுதை 
முற்படைதபாதும் இபபடிததைான். அபதபாது 
என் மன்க�ண்ணில ததைான்றியது என் அம்மா 
வழி உறைவில இருநதை கபரியம்மா ஒருவரின் 
உருவம்தைான்.

அவர வாழ்நதை ஊர தவதைாரண்யததிற்கு 
அருகில உள்ள த�ாவில தைாழ்வு. சிறுவயது 
விடுமுடறை நாட�ளில நான் அடி்க�டி கசன்று 
வரும், பழ்க�பபடை ஊர. இவவூர ம்க�ளின் 
வாழ்வாதைாரம் உபபளம்.

உபபளம் பற்றிய தைரவு�ளு்க�ா� ஒருமுடறை 
தபாய பாரததுவிடடு வரதவண்டியதைாயிருநதைது. 
மற்றைபடி அளதது்க�ான அததைடன 
விஷயங�டளயும் சிறுவயது அனுபவ்க 
�ருவூலததிலிருநததை எடுதது்கக�ாண்தைன். 
இநதை நாவடல எழுதி முடி்க� என்ககு மூன்று 
மாதைங�ளானது.

இரண்டு நாவல�டளயும் பதிபபு்ககு்க 
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க�ாடுததுவிடடு அது எபதபாது வரும்? என்ன 
மாதிரியான பலடனத தைரும்? என்றை எதிரபாரபபில 
�ாதது்கக�ாண்டிருநதை தநரததிலதைான் ‘கீதைாரி’டய 
எழுதுவதைற்�ான சநதைரபபம் அடமநதைது.

கதைன்மாவடைங�ளிலிருநது தைங�ள் 
கசம்மறியாடு�தளாடு தமயச்சல நிலம்ததைடி 
நாதைாடி வாழ்்கட� நைததும் கீதைாரி�ள், 
ஆண்டுததைாறும் மடழ்க�ாலததிற்கு நாங�ள் 
வசி்ககும் விருததைாசலததின் புறைந�ர பகுதி்ககு 
வருவார�ள். ஆறுமாதை�ாலம் தைஙகியிருபபார�ள். 
எங�ள் வீடடின் எதிரில மூன்று குடும்பங�ள் 
தைஙகும். அவர�ளிைம் என்ககு இரண்டு மூன்று 
ஆண்டு�ளு்ககு முன்பிருநததை நலல பழ்க�ம் 
இருநதுவநதைது.

கவயில, மடழ, பனி, புயல என அததைடன 
இயற்ட�ச் சீற்றைங�டளயும் கவடைகவளியில 
எதிரக�ாள்ளும் அவர�ளின் எளிய வாழ்்கட� 
என்டன கவகுவா�்க �வரநதைது. அவர�டளப 
பற்றி எழுதைதவண்டும் என்று ததைான்றியது. 
அவர�ளுைன் �லநது தபசி அவர�ளின் 
உடரயாைல�ளின் வழியா�த ததைடவயான 
தைரவு�டளச் தச�ரிதது்கக�ாண்டு எழுதைத 
கதைாைஙகிவிடதைன். எழுதி முடி்ககும் வடர 
கிடைததைடை ஒரு கீதைாரிப கபண் தபாலதவதைான் 
என்டன நான் உைரநததைன். அததைட�ய ஓர 
உைரவு இருநதைதைாலதைான் இது புழங�ாதை பகுதி, 
புதிய வாழ்்கட�முடறை, பாரததிராதை நி�ழ்ச்சி�ள் 
என்றை தைய்க�ங�ள் இலலாமல எழுதைமுடிநதைது. 
கீதைாரிடய எனது படைபபு மனது்ககு்க கிடைததை 
கவற்றியா� நான் �ருதுகிதறைன்.

உடழ்ககும் எளிய ம்க�ளின் வாழ்்கட�டய்க  
குடி எவவாகறைலலாம் புரடடிகயடுதது 
நீரமூலமா்ககியிரு்ககிறைது என்படதை என்னால 
நிடனததுப பார்க�ாமல இரு்க� முடியவிலடல. 
எங�ள் கிராமதது உறைவு்க�ார அ்க�ா ஒருவரின் 

அலலல மிகுநதை வாழ்டவ நான் �ண்கைதிதர 
பாரதது்கக�ாண்டிருநததைன்.

அவடரப பற்றி எழுதும்படி என் 
�ைவரதைான் தயாசடன கசான்னார. பழ்க�பபடை 
வாழ்்கட�தைான் என்பதைால தைடையிலலாமல 
எழுதி்கக�ாண்டு கசலலமுடிநதைது. அதுவடர 
கிராமததிலிருநது அடனததுச் சிதரவடதை�டளயும் 
அனுபவிதது வநதை அநதை அ்க�ாவின் சூழ்நிடல 
அவடரத திருபபூரு்ககு இைம்கபயரச் 
கசயதிருநதைது. அபதபாது அவருைன் நானும் 
திருபபூரு்ககுச் கசன்தறைன். அவரு்ககும் அவரது 
இரண்டு பிள்டள�ளு்ககும் புது இைம் குறிததை 
பயதடதையும் தைய்க�ங�டளயும் தபா்க� தவண்டும் 
என்றை தநா்க�ததில அவர�தளாடு இரண்டு மூன்று 
நாட�ள் தைஙகியிருநததைன். பனியன் �ம்கபனி 
தவடல்ககும் அவர�தளாடு கசன்றை அநதை மூன்று 
நாட�ளில நிடறைய அனுபவங�டளப கபற்தறைன்.

‘�ற்றைாடழ’யின் �டதைபதபா்ககு விவசாய 
கிராமததிலிருநது கதைாழில ந�ரான திருபபூடர 
தநா்ககிச் கசன்றைதைற்�ான �ாரைம் இதுதைான். 
இநதிய்க குடும்ப அடமபபில இரு்ககின்றை 
கபண்ணின் மீதைான அை்ககுமுடறை, அராஜ�ப 
தபா்ககு, வன்முடறை தபான்றைவற்டறை உள்ளாரநதை 
த�ாபதததைாடு கதைாைரநது �வனிததுவரும் என்ககு 
குடும்பதடதைத தூ்ககி எறிவது குறிதகதைலலாம் 
எழுதுவதைற்கு சிறுசிறு தைய்க�ங�ள் இரு்க�தவ 
கசயதைன. அநதைச் சமயததிலதைான் �விஞர குடடி 
தரவதி தைன்னுடைய ‘பனி்ககுைம்’ இதைழு்க�ா� 
என்டன தநர�ாைல கசயய வநதிருநதைார.

குடும்ப அடமபபுபற்றி �ருதது த�டைதபாது 
அது ததைடவதைான் என்பதுதபால பதில 
கசான்தனன். “கபண்�ளும் கபண்பிள்டள�ளும் 
இநதை்க குடும்பங�ளால எவவாகறைலலாம் 
பாதி்க�பபடுகிறைார�ள் என்றை புள்ளிவிவரங�ள் 
கவளிவருகிறைததை” என்றைார. என்ககு அநதை்க 
�ைததில நான் �வனி்க�த தைவறிய பல 
விஷயங�ளின் மீது கவளிச்சம் படைது தபால 
இருநதைது. அவர தபான பிறைகு �ற்றைாடழ 
�டதைபதபா்ககின் திடசயும் மாறியது. கபண்�டள 
ஒரு குழுவாய வாழ டவ்க�லாம். அவர�ளால 
அபபடி வாழமுடியும் என்று எழுதியகதைலலாம் 
எழுதது தவ�ததில ததைான்றிய தயாசடன�ள்தைான். 
�டதைபதபா்ககில மி� யதைாரததைமா� அடமநதை 
அநதை முடிடவ தநா்ககிச் கசலலும்தபாது 
அடுததை வரியில என்ன எழுதைபதபாகிதறைாம் 
என்றை சிநதைடனகூை என்ககு ஏற்படைதிலடல. 
முடிததுவிடடு படிததுப பாரததைதபாது நாதன 
வியநததைன்.
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சமூ�ததில கபரிய பதைவி�ளில, அநதைஸ்தில 
இரு்ககும் எததைடனதயா தபர ஒன்று்ககு 
தமற்படை துடைவி�ள், குடும்பங�ள், 
அவர�ளு்க�ான வாரிசு�ள் என்று வாழ்வடதைப 
பார்ககிதறைாம். அவர�ளின் பலதைார வாழ்்கட� 
முடறைடய இயலபான ஒன்றைா� நிடனதது 
ஏற்று்கக�ாள்கிதறைாம். ஆணு்க�ான அததை 
நியதிடய ஒரு கபண் பின்பற்றை தநரிடைால 
நாம் எவவளவு பதைற்றைமடைகிதறைாம்? இதைன் 
�ாரைமா�ததைான் ‘சமுததிரவலலி’ என்னும் 
�ற்படனப பாததிரதடதை நான் படை்க� 
தவண்டியதைா� இருநதைது. தவதைாரண்யதடதை 
அடுததுள்ள ஆறு�ாடடுத துடறை என்னும் மீனவ 
கிராமம். �டடுபபாடும் ஒழுஙகும் க�ாண்ை 
கிராமம். தநரடமயும் தைரமகநறியும் தைவறைாதை 
ம்க�ள் வாழும் ஊர. சமுததிரவலலிடய அவவூரில 
உலவவிடடு நாவடல ந�ரததிதனன். நான் 
எதிரபாரததை பலன் கிடைததைது.

அடுததைதைா� விருததைாசலம் பகுதியில பீங�ான் 
கதைாழிற்சாடல�ளில பணிபுரியும் கபண்�ளின் 
வாழ்டவ டமயபபடுததி ஒரு நாவடல எழுதை 
முடிவு கசயததைன். கசராமி்க பகுதி என்ககு 
முன்பின் கதைரியாதை பகுதி. த�ாடை விடுமுடறையில 
அவவபதபாது அபபகுதி்ககுச் கசன்று தைரவு�டளச் 
தச�ரிதததைன். ஆறு அததியாயங�ள் வடர 
எழுதிவிடதைன். இடையில மீன்மார்கக�டடில 
மீன் விற்று்கக�ாண்டிருநதை தைலித கபண் 
ஒருவடரச் சநதி்க� தநரநதைது. வியாபாரததிற்�ான 
சாதுரயமான வாயபதபச்டசயும் மீன் நிறுததுப 
தபாடும் அவரது ட� லாவ�தடதையும் சற்று 
தநரம் நின்று ரசிதததைன். அநதைப கபண்மணி 
என்டன கவகுவா� �வரநதுவிடைார. ஒரு 
சில வாரதடதை�ளிதலதய அவரது வாழ்வின் 
பின்புலதடதை அறிநதுக�ாண்தைன். 
எழுதி்கக�ாண்டிருநதை நாவடல அபபடிதய 
நிறுததி டவததுவிடடு அவடரப பற்றி 
எழுதை ஆரம்பிததுவிடதைன். மி�வும் எளிய 
நிடலயில வாழ்கின்றை ஒரு தைலித கபண்ணிற்கு்க 
�ற்புவாழ்்கட� என்பது ஓர அற்பமான 
விஷயமாகிவிடுகிறைது. அவரது யதைாரததைமான 
வாழ்்கட�ப பாடதையில அச்கசால அவரது 
�ாலு்க�டியில மிதிபடடு சிடதைநது �ாைாமல 
தபாகிறைது. �ற்பின் குறியீைா� நம் தைமிழ்ச் சமூ�ம் 
க�ாண்ைாடும் ‘�ண்ைகி’ என்னும் கபயடர 
அநதைப பாததிரததிற்குச் சூடடிதனன். நாவலின் 
கபயரும் அதுதைான்.

�ண்ைகிடய எழுதி முடிததை ட�தயாடு 
இடையிதல நிறுததியிருநதை நாவடலத 

கதைாைரலாம் என நிடனததைால அதைற்கிடைதய 
கீதைாரியின் கதைாைரச்சியா� ‘கபான்னாச்சரம்’ 
என்றை நாவடல எழுதைதவண்டியதைாகி விடைது. 
கீதைாரியில கீதைாரிப கபண்�டளப பற்றி 
கசாலலியிருநதைாலுதம கூை அவர�டளப 
பற்றிய முழுடமயான பதிவு அதில இலலாதைது 
தபான்றைகதைாரு மன்ககுடறை என்ககுள் 
இருநதுக�ாண்தையிருநதைது. முழு்க� முழு்க� 
கீதைாரிப கபண்�டளப பற்றிப தபசும் நாவலா�ப 
கபான்னாச்சரதடதை எழுதியுள்தளன். இதில 
டமயப பாததிரமான மலர்கக�ாடி ஆரம்ப 
நாட�ளில தின்ககூலி்ககுப பீங�ான் கபாம்டம�ள் 
கசயயும் �ம்கபனி்ககு தவடல்ககுச் 
கசலகிறைாள். பணி கசயயுமிைததில தைன்கத�ற்றை 
துடைடயத ததைடி்கக�ாள்கிறைாள். தைனது 
அபாரமான கதைாழில திறைடமயாலும் �ற்படனத 
திறைததைாலும் உடழபபாலும் புதியகதைாரு 
கதைாழிற்கூைதடதைத தைன்கக�ன்று அடமதது 
புது கபாம்டம மாதிரி�டள உருவா்ககிப 
கபாருளீடடுகிறைாள். விரும்பி ஏற்று்கக�ாண்ை 
�ைவன் கசயயும் துதரா�ம், அவள் மீது �ாடடும் 
அலடசியபதபா்ககு இவற்று்ககுச் தசாரநது 
தபா�ாமல விைாபபிடியா� உடழ்ககிறைாள். 
தைனது லடசியம் நிடறைதவறிவிடைதைா� 
நிடன்ககும்தபாது தைன்னுடைய கசயலபாடு�டள 
நிறுததி்கக�ாள்கிறைாள். வீடு, கதைாழிற்கூைம், 
உறைவு�ள் அடனதடதையும் விடடுவிடடு்க 
கிளம்பிவிடுகிறைாள். கமாழி கதைரியாதை ததைசததில, 
ம்க�ள் கநரு்க�மிலலாதை ஒரு மடலச்சாரல 
கிராமததில மு�ம் கதைரியாதை கவகுசில 
மனிதைர�ளு்ககு மததியில பிச்டசப பாததிரம் ஏநதி 
தைன் மீதைமுள்ள நாட�டள்க �ழி்ககிறைாள். வாழ்வின் 
மி�பகபரிய தைததுவங�டளகயலலாம் தைன் 
கசாநதை அனுபவங�ளின் மூலதம �ற்று்கக�ாண்ை 
மலர்கக�ாடி்ககுத தைன் பிச்டசப பாததிரததில 
விழும் எச்சில பரு்கட��ளில கிடை்ககிறைது 
வாழ்்கட�்க�ான மி�பகபரிய ஆறுதைல.

இபபடி விடதையிலிருநது இயற்ட�யா� 
வளரநது விருடசமாவது தபால எனது 
நாவல�ளும் வளரவதைால ஒவகவாரு நாவடல 
எழுதி முடி்ககும்தபாதும் நான் நிடறைய 
அனுபவங�டளப கபறுகிதறைன். என்னுள் நிடறைய 
மாற்றைங�ள் நி�ழ்நது விடுகிறைது. இடதைகயலலாம் 
நான் எழுதைாமல தபாயிருநதைால வாழ்்கட�யில 
பலவற்டறையும் நான் �ற்று்கக�ாள்ளாமதல 
இருநதிருபதபன். எததைடனதயா விஷயங�ள் 
என்ககுப பிடிபைாமதல தபாயிரு்ககுகமன்று 
நிடன்ககிதறைன்.
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«è£ïè˜ âK‰î¶; °®èœ ÜN‰îù˜;
¹œOùƒèœ Gô‹ ªðò˜‰îù; 
è£îô¡¬ð ÜN‚°‹ ï…¬ê 
Åœªè£‡ì ð¬è²ó‹
ËÁ ËÁ Ý‡´è÷£Œ e†ìŠð´Aø¶.
»è£‰FóˆF™ ð¬è²óˆF¡ 
Üðvõóñ£A GŸA«ø£‹
c»‹ ï£Â‹.
côGøˆFô£ù â¡ ªð£¿¶èO¡«ñ™
ê‰«îèˆF¡ è¼…ê£‹ð™ ðì˜‰î ªõ‰îö™
H¡ªî£ì˜Aø¶
Ý˜ŠðKˆ¶ õ¼‹ ê‡¬ì‚è£ó Ü¬ô¬ò
ºˆ¶‚èœ ã‰Fõ¼‹
è£îô¬ùŠ«ð£™ õCò‹ ªêŒ»‹
â¡ H¡Qó¾ Þ÷«õQŸ è£ôƒèO™
ê‰«îèˆF¡ CÁºœ¬÷
â¡Q¼ Þ¬ñèÀ‚A¬ì«ò
èõùñ£è„ ªê¼°Aø¶. 

c˜Šð¼Aò è¼ƒèŸèœ
î£õóˆF¡ ð„¬ê õ£ê‹ àIö
õùò†Cò£è‚ è£ì£À‹ â¡ ñ¬ö‚è£ôˆF™
à¡ è£ô®¬ò‚ è‡è£E‚èŠ ðE‚Aø¶
Hóð…êˆF¡ F¬êèœ â¡ è‡èœ
à¡ Þî› CõŠH¡ è£óí‹ è‡ìP»‹ 
ãõ½‚° Ü®ðEA¡øù
ï£î‹ ªð¼‚°‹ â¡ ï¬ì
Ì¬ù¬òŠ«ð£™ ð¶ƒA 
ð£‹Ì˜õ¶«ð£™ è£ˆF¼‚è„ ªê£™Aø¶
à¡ F¼‹¹î½‚è£è.
èìŸè¬óJ¡ ªñ¡¶èœèœ â™ô£‹
ð¬è²ó‹ ðLJ†´‚ªè£‡ì 
ï‹ è£îŸªð£¿¶èœ
áN¡ ð¬è²óˆ¬î
¹è£˜ ïèóˆF¡
î£¬öÅ› «õL‚°œ 
¹¡¬ù ñó GöL™ Hø‰î
ò£N¡ ïó‹¹èO«ô«ò è†®Mì„ ªê¡«ø¡.
î£¬ö»‹ Þ™¬ô
¹¡¬ù»‹ Þ™¬ô
ò£¿‹ Þ™¬ô
è£ù™õKŠ ð£ì½‹ Þ™¬ô.
²Ÿø‹ ªî£¬ôˆî °ö‰¬î«ð£™
H¡ªî£ì˜Aø¶ â¡¬ù.
á› õLò¶.

èM : Ü.ªõ‡Eô£
CˆFó‹ - ê‚F Ü¼÷£ù‰î‹
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è.C.Ü‹Hè£õ˜SQ 
æMò‹ : ê‚F Ü¼÷£ù‰î‹

 சிறுகலத

காடல ஏழு மணி்ககு தமல இரு்ககும். 
வண்ைலூர நிறுததைததில இறைஙகி நை்க�த 
கதைாைஙகிதனன். தபருநது நிறுததைதடதைவிடடு 
க�ாஞ்சம் முன்தனறிச் கசன்றுவிடைது. 
மடழ பிடி்க�த கதைாைஙகியிருநதைது. 
ட�யில குடையிலடல. கசன்டன்ககு்க 
கிளம்பும்தபாததை புயல அறிவிபபிருநதைது. 
த�ளம்பா்க�ம் தபருநடதைப பிடி்க� தவண்டும். 
நசநசகவன்று சாடலடய்க குடழததுபதபாடடு்க 
க�ாண்டிரு்ககும் மடழ கவைகவைபபா� 
புதிதைா�்க �டைபபடை பாலததின் நுடழவு 
வாயிடல தநா்ககி நை்க�டவததைது. எதிரில 
வருகிறைவர�ள் குடை�ள் பிடிதது்கக�ாண்டு 
வருகிறைார�ள். உள்ளூரவாசி�ள். பாலதடதை்க 
�ைநது வண்ைலூர ஜூவிற்கு அருகில 
வலபபுறைமா�ப தபாகிறை சாடலடயப பிடிதது 
நின்தறைன். அஙகு த�ளம்பா்க�ம் கசலல்ககூடிய 
தபருநது�ளும் வநது நிற்கும்.

நிறுததைததில எலதலாரும் குடைபிடிதது 
நிற்� மடழயில நடனநதைபடி நின்றிருநததைன். 
ஒரு முடைாடளப தபால உைரநததைன். 
என் ட�யிலும் ஒரு குடை இருநதிரு்க� 
தவண்டும். தவன் ஒன்று நின்றிருநதைது. 
முதைலில சநததை�ம்தைான். இரண்ைாம்படசமா� 
தயாசடனயில நிற்� டடரவர ஒருவர 

த�ளம்பா்க�ம் த�ளம்பா்க�கமன்றைார. மடழ்ககு 
ஏறி்கக�ாண்ைால ததைவலாகமன்றிருநதைது. 
ஏறியபிறைகுதைான் கதைரிநதைது.. நான்தைான் முதைல 
பயணி. முதைல சீடடைப பிடிதது்கக�ாண்டு 
அமரநததைன். மடழயினால ஏறை்ககூடிய 
மற்றை பயணி�ளின் ஈரத கதைாபபல�ளு்ககுத 
தைபபிததுவிைலாகமன்கிறை தைநதிரம். 
பததுநிமிைங�ள் �ைநதைது. என்தனாடு கதைாைரநது 
யாரும் தவனில ஏறைதவயிலடல. இததை 
தவனு்ககு எதிரபபுறைமா� நிறுததிடவததிருநதை 
இன்கனாரு தவனிலிருநதை ஒருவன் தவ�மா� 
எங�ள் தவனு்ககு ஓடிவநது டடரவரிைம் 
சம்பாஷடையா� ஏததைா தபசியபடி படியில 
நின்றிருநதைான். என்னதவா பிடி்க�விலடல. 
இருபபு்கக�ாள்ளாமல வண்டிடயவிடடு 
இறைஙகிதனன். தவனு்ககு ஆள் பிடிபபவன் 
இரண்கைாரு தைைடவ�ள் அடழததுப 
பாரததைான். பிடிக�ாடு்க�விலடல. நிறுததைததில 
எலதலார தைடல�ள் மீதும் குடை�ள். என் 
தைடலமீது ஸ்தைால இறைஙகியபின் கூடுதைலா� 
மடழகபயதைது.

எபபடியும் தபருநது வநதுவிடுகமன்று 
நம்பி்கட�யா�வும் விறுவிறுபபா�வுமிருநதைது. 
பயணி�ள் அடதை ஆதமாதி்ககும்படி 
தபருநது வடளயுமிைதடதைதய பாரததைபடி 
நின்றிருநதைார�ள். எதிரபாரததைபடி ஒரு 
தபருநது வநது நின்றைது. தபருநது ஊர கபயர 
தபாடடு வநதைாலும் ப்க�ததிலிருபபவர�ளில 
யாதரனும் ஒருவரிைம் இது அநதை ஊரு்ககுப 
தபாகுமாகவன்று த�டடுவிடடுததைான் 
ஏறுவது. இநதைப பழ்க�ம்  கசன்டன வநதைால 
மடடும் கதைாற்றி்கக�ாள்ளும். தபருநதில 
கூடைமிலடல. மாஸ்்க அணிநதுக�ாள்ளத 
ததைான்றியது. மதுடரயிலிருநது கசன்டன 
வநதை தபருநதில மாஸ்்க அணியதவயிலடல. 
ப்க�ததில அமரநதிருநதை கபண்ணும் 
அணியவிலடல. அநதைப கபண் சில முடறை�ள் 
இருமி்கக�ாண்டுதவறிருநதைது. என்னதவா 
க�ாதரானா பயமிலடல அபதபாது. 
இபதபாதுமிலடல. அணியத ததைான்றியது.

கெஸ்ட்
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த�ளம்பா்க�ம் இறைஙகியதும் தநரா� 
நாவலூர தபருநடதை தநா்ககி ஓடிதனன். 
சரியா� நிறுததைதடதை கநருஙகுவதைற்குள் 
ந�ரநதுவிடைது. மீண்டும் ஒரு சிறிய �ாததிருபபு. 
சிவபபு நிறை நாவலூர தபருநது வநது நின்றைது. 
அருகிலிருபபவரிைம் த�டைபடிதய 
விடரநததைன். சரிதைான். நாவலூரு்ககுததைான் 
கசலகிறைது. இநதைச் சிவபபு நிறைப தபருநடதை 
கசன்டனயில இபதபாதுதைான் பார்ககிதறைன். 
டி்கக�ட எடுதது்கக�ாண்டிரு்ககும்தபாததை 
தபருநதில �ம்பயூடைடரஸ்டு வாயஸ் 
நிறுததைததின் கபயடரச் கசாலலி 
தையாரா�யிரு்ககும்படி எச்சரிததைது வரபபிரசாதைம் 
தபாலிருநதைது. �ண்கை்கைரிைம் நிறுததைம் 
வநதைால கசாலலுங�ள் என்று கசாலலிடவ்க�த 
ததைடவயிலடல. கசாலலிடவததைபின்னும் 
அடதைதய நிடனதது்கக�ாண்டிரு்க�த 
ததைடவயிலடல.

நாவலூர வநதைதும் வாயஸ் எச்சரிததைது. 
இறைஙகி தைாழம்பூர கசலலும் வழிடயத 
ததைடிதனன். இரண்டுபுறைமும் ஊசலாடுகிறை 
கபண்டுலம் தபாலத  ததைை வழிடய்க 
�ாைவிலடல. இதைற்கு முன்பு �ண்ை இநதை 
நிறுததைததிற்�ான அங� அடையாளங�டளத 
தீவிரமா�த ததைடிதனன். பாடதையிரு்ககுமிைம் 
கதைரிய மடழயின் தீவிரம் கதைாைர தூறைலா�ச் 
சூடுபிடி்க�த கதைாைஙகியிருநதைது.

தைாழம்பூர கசலலும் வழியின் மு�பபில 
ஊரு்ககுள் ஏற்றி்கக�ாண்டு தபா� ஆடதைா்க�ள் 
நிற்கும். சாதைாரைமா�ச் கசலல்ககூடிய பயணி�ள் 
ஆடதைாதைான். என்றைாலும் பங�ா�ப பைம் 
க�ாடு்க� தவண்டிய தஷர ஆடதைாடவப 
தபால கநரு்ககியடிததுப பயணி்க� தவண்டும். 
முதைல முடறையா� பூ்க�ாரம்மாதவாடு டி ந�ர 
கசலவதைற்�ா� தைாழம்பூரிலிருநது நாவலூரு்ககு, 
தபருநது வரத தைாமதைமானதில பயணிததைது. 
அபபடி ஆடதைாவும் எதுவும் கதைன்பைவிலடல. 
சிறிய ஆடதைா ஸ்ைாண்ட ஒன்றுமிரு்ககும். 
அடதைகயாடடி பூ்க�டை தபாடடிரு்ககும் 
வயதைான கபண்மணிகயாருததி பூ விற்கிறைததைா 
இலடலதயா தைடலடய்க குனிநதைபடிதய 
கதைாடுதது்கக�ாண்டிருபபவடளப தபால 
அமரநதிருபபாள். ஊரு்ககு எபதபாதைாவது 
இபபடிப தபாகிறை வருகிறை தபாகதைலலாம் அவள் 
�டையில மலரநதிரு்ககிறை பிங்க நிறை டிசம்பர 
பூச்சரதடதைப பார்க�ாமல தபானதிலடல.. 
வநதைதிலடல. சாடலயின் கபருகவளிகயஙகும் 
மடழயிடறைநது புட�ச்சலா�யிருநதைது. 

தைாழம்பூர பயணி�ள் நிழற்குடை்ககுள் 
தைஞ்சம் புகுநது அடலதபசிகயடுதது 
விதவ்ககிற்கு அடழதததைன். நாவலூர 
வநதுவிடைால அடழதது்கக�ாண்டு தபாவதைா�ச் 
கசாலலியிருநதைான். அடலதபசியில அவடனத 

கதைாைரபுக�ாள்ள அவன் எடு்க�விலடல. 
ஐநது நிமிைங�ள் �ழிதது அடழ்க�லாகமன்று 
திைமா� நிற்�த கதைாைஙகிதனன். எதிரில 
ஓடைடலத திறைநது �ாடலதநர உைவிற்�ா�த 
தையாரிதது்கக�ாண்டிருநதைார�ள். அஙகும் 
�ாததிருபபு�ள். சில வாடி்கட�யாளர�ள் 
�ாததிருபபது தபா� தவடி்கட� 
பாரதது்கக�ாண்டிருநதைார�ள். அதில ஒருவர 
என் ப்க�ம் தநாடைம் விடுவது தபாலத ததைான்றை 
மு�தடதை விடறைபபா� டவதது்கக�ாள்ளத 
ததைான்றியது. மீண்டும் விதவ்ககிற்கு 
அடழதததைன். அவன் எடு்க�விலடல. சில 
நிமிைங�ள் �ழிதது அவடனபதபாலத 
கதைரிநதைவன் டூவீலரில பின்னால ஒருவடர 
ஏற்றி்கக�ாண்டு வருவது கதைரிய அவன் தமலும் 
கநருஙகிவர விதவ்கதைான் என்பது புலனாயிற்று.

“என்னைா வரும்தபாததை லிஃபடடு 
குடுததுடடு வரறை...”

“ஆமா நம்ம ஏரியா்க�ாரத தைாததைா... 
எறை்ககிவிைச் கசான்னாரு...”

தலசா�த தைடலடயச் சிலுபபி 
புன்முறுவதலாடு வண்டியிதலற்றி்கக�ாண்ைான். 
சில அடி�ள் ந�ரநதிரு்ககும். இவன் புதிதைா� 
வண்டி வாஙகியிருபபதைா�ச் கசாலலியிருநதைார�ள் 
வீடடில. அநதை வண்டி இதுதைாதனாகயன்று 
யூகிதது்கக�ாண்டிருநததைன். 

“நீ இபப தபாகனான்ன பாதரூம் 
தபா�ணுமா..”

“ஆமாைா இகதைன்ன த�ள்வி…”
“அபப அங� தபாமுடியாது.. கபரிம்மா 

வீடடு்ககுததைான் தபாணும் சரி இபப..” என்றைவன் 
வண்டிடயத திருபபி்கக�ாண்டு மீண்டும் 
நாவலூர கமயின் தராடடிற்கு விடரநதைான். 

“சரவைால பாதரூம் இரு்ககும்.. அங� 
தபாலாம்.” 

மனதிற்குள் ஒதர உருடைல. ஏததைா 
திடீகரன்று ஏற்படடு  திடீகரன்று முடிகிறை பளான் 
இது. என்ககு இதில விருபபதமயிலடல. அவன் 
சரவைா முன்பு வண்டிடய ஏற்றி நிறுததிவிடடு 
நான் இறைஙகுவதைற்கு்க �ாததிரு்க� கமலல அவன் 
�ாது�ளில விழுகிறை மாதிரி, “தைய இங�லலாம் 
தவண்ைாம்ைா.. நான் பாதரூம்லாம் இபப 
தபா�ல. அபடிகயன்னாலும் வீடடு்ககுப தபாதய  
தபாய்ககுதறைன். நீ வீடடு்ககுப தபாைா” என்தறைன்.

அவன் தைகிடுதைததைமா�ச்  சிரிததுவிடடு 
வண்டிடயத தைாழம்பூரு்ககு விடைான். தபாகிறை  
வழிகயலலாம் மடழ எங�ளிருவடரயும் 
�ண்�ளிலவிடடு ஆடடி்கக�ாண்டிருநதைது. 
வண்டி சில இைங�ளில பதுஙகியும் பாயநதும் 
கசலலதவண்டியிருநதைது.

சிததி வீடு சாடலடயவிடடு கராம்ப 
இறைஙகியிருநதைது. வீடு �டடிய புதிதில இவர�ள் 
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வீடுதைான் தமடடுபபகுதியா� இருநதிரு்ககிறைது. 
இருபதடதைநது வருைங�ளு்ககு முன் இநதைப 
பகுதியில ஆளவரதமயிரு்க�ாதைாம். மின்சார வசதி 
கூை தைாமதைமா�ததைான் க�ாடுததிரு்ககிறைார�ள். 
கதைருவில சிததிவீடுதைான் முதைன்முதைலில 
வநதைதைா�ச் கசாலலுவார�ள். இபதபாது 
கநரு்ககியடிதது்கக�ாண்டு இருபுறைமும் 
வரிடசயா�த கதைரு முழு்க� வீடு�ள். அதிலும் 
முதைலில பாரததைது தபாலிலலாமல மறுமுடறை 
பாரததைால இருநதை வீடடைதய இடிதது 
மாற்றியடமதது்க �டடிடவததிருபபார�ள். 
ஒவகவாரு முடறையும் இநதை ஸ்ைாலின் 
கதைருடவப பார்ககிறைதபாது புதிதைா�தவ 
ததைான்றும். 

வீடடிற்கு முன்பு வண்டிடய நிறுததியதும் 
இறைஙகியதபாது வீடு இன்னும் தைாழ்வா�யிருநதைது. 
வாசலில வரதவற்� யாரும் வரவிலடல. 
வர்ககூைாதை சூழ்நிடலயில வநதுவிடைடதை 
உைரநதைவாறு தப்கட�கயடுதது்கக�ாண்டு  
வீடடிற்குள் நுடழய சிததைபபா தைபிள் ஃதபடன 
சரிகசயதைபடி �வனியாதைமாதிரி அமரநதிருநதைார. 
வழ்க�ம்தபால இது நை்ககும். அவரு்ககு 
உறைவினர வருட� உவபபானதிலடல. சிததி 
சுவதராரமா�ச் சாயநதைபடி இருட��டளயும் 
�ால�டளயும் குறு்ககியபடி ஸ்கவடைர 
அணிநது குததைடவததிருநதைாள். சம்பிரதைாய நலம் 
விசாரிபபு�தளாடு முடிநதைது ஹால விசிட. தநதர 
அடறை்ககுள் நுடழநது தப்கட� டவததுவிடடு 
�டடிலில தபாைபபடை துடவததை துணி�டள 
வில்ககி க�ாஞ்சம் இைம்பிடிதது அமரநததைன். 
இடளபபாறைல ததைடவயா�யிருநதைது. கமலல 
தப்ககின் முன்புறை ஜிபடபத திறைநது பரஷடஷ 
எடுதது்கக�ாண்டு க�ாலடலபபுறைமா�ப 
தபாதனன். க�ாலடலபபுறைததில டரம்மில 
தைண்ணீர ஊற்றி டவததிருபபார�ள். சிததி 
தபாகும்தபாததை கசான்னாள்.. க�ாலடலபபுறை 
வாசடலத திறை்க�தவண்ைாகமன்று. முன்புறை 
வாசல வழியா�ச் கசன்று ப்க�வாடடில தபாகிறை 
சநடதைப பிடிதது க�ாலடலபப்க�மா� வநது 
நின்றைால ஒதர தைண்ணீர. இரண்ைடி�ளு்ககுத 
ததைஙகி நிற்கிறைது. தைண்ணீர தபா� வழியிலலாமல 
�ாம்பபவுண்ட சுவகரழுபபியிருநதைது. 
தவறு வழியிலடல. தபஸ்ட த�டடு வாஙகி 
பல துல்க� ஆரம்பிதததைன். க�ாபபளி்ககிறை 
நுடரத தைண்ணீரும் ததைஙகிய நீதராடு �லபபது  
ஒருமாதிரியா� உைரடவததைது. எடதையும் 
கபாருடபடுததைாதை மனநிடலயில அடறை்ககுள் 
வநது அமரநதுக�ாண்தைன்.

குததைடவததைதிலிருநது சடமயலடறை்ககு 
எழுநது கசன்றைவள் ஒரு தைம்ளடர மடறைமு�மா�்க 
க�ாண்டுவநது க�ாடுததைாள். �ாடலயில 
தபாடடிரு்க�தவண்டும். ஆறிபதபான �ாபி பாதி 
தைம்ளரில ஒண்டி்கக�ாண்டிருநதைது. �ாடலயில 

அநதை்க �ாபிடயயும் குடி்க� தவண்டும். 
இலடலகயனில தினம் ஆரம்பி்க�ாது. அடுதது 
ஏதைாவது சாபபிை தவண்டும். முன்கபலலாம் 
�ாடலயில சாபபிடும் பழ்க�ம் கிடையாது. 
இபதபாகதைலலாம் �ாடல உைடவச் சரியா� 
எடுதது்கக�ாள்ளதவண்டுகமன்று பழகிவிடைது. 
வயிறும் த�டபதிலடல. க�ாஞ்சம் தைாமதிததைால 
கூை வலி்க�த கதைாைஙகிவிடுகிறைது. தைடலசுற்றைல 
கூை சமயததில வருவது தபாலிரு்ககும். மீண்டும் 
ஹாலு்ககு வநதைதபாது சிததியும் சின்னத தைம்பியும் 
வீடடில இலடல. இருநதைபடிதய கவளியில 
கிளம்பிப தபாயிருநதைார�ள். சிததைபபா தைபிள் 
ஃதபடன விடடுவிடடு படழய தசாஃபா 
கசடடு்ககு முதுகு க�ாடுததுச் சாயநதைபடி  
அமரநதிருநதைார.  சிததி வீடடில இலலாதைது 
அவரு்ககு இலகுவா�யிருநதிரு்க� தவண்டும். 
தபச்சு்கக�ாடு்க� ஆரம்பிததைார.

“இங� யாரு்ககும் தவகல இலகல.. 
அதைனாகல நீ உநதைங�ச்சி விதவ்க த�ாபிலலாம் 
தசநது ஒரு சாஃபடதவர பிசினஸ் மாதிரி 
ஆரம்பிச்சு கசாநதைமா வருமானம் பா்கறை மாதிரி 
பாருங�.. இபடிதய இருநதுடரு்க� முடியாது. 
கவளிகல தவகல பா்கறைததை இனி தவண்ைாம். 
நீதைான் ஏதைாவது பாததுச் கசயயணும். தயாசுச்சுச் 
கசாலலு… புரியறைதைா.. நீ தைங�ச்சிடையும் த�டரு...”

தபசபதபச அவர �ண்�டள ஊடுருவுதவனா 
இலடல கநற்றிடயயா என்று கதைரியவிலடல. 
இரண்டு்ககுமிடையில டமயமா�ச் 
சுழன்றைபடியிருநததைன். சாஃபடதவர பிசினஸ்? 
அகதைலலாம் இபதபா நை்க�றை �ாரியமா? 
இவரு்ககு எபபடிச் கசாலலி புரியடவபபது.. 
திட�பபும் த�டபதுமா�த கதைாைரநததைன். 
விதவ்க குறு்ககிடைான்.

“அதைலலாம் கநடறையா சம்பாதிச்சுடடு 
அபறைம்தைான் ஆபிஸ் ஆரம்பி்க� முடியும். இபப 
முடியாதுபபா” என்றைான்.

அம்மா குததைடவததை அததை இைததில 
�ால�ளில ஒன்டறை நீடடி கசௌ�ரியமா� 
அமரநதைபடி தபாடன தநாண்டி்கக�ாண்தை 
வழிநதுக�ாண்டிருநதைான். அவனு்ககு என்ககும் 
தசரதது பதில கசாலலதவண்டுகமன்று 
கதைரிநதிருநதைது.

சிததைபபா தமலும் விள்க� முற்படைார. 
விதவ்க சில பதில�டள முன்னு்ககுப பின்னா� 
மாற்றிபதபாடடுச் சமாளிததைான். 

சிததி ஏததைா சிரிபபா�ப தபசி்கக�ாண்தை 
வநதைாள். பின்னால த�ாபியும் வநதைான். 
அவர�ள் முச்சநதி்க �டதை ஏததைா ஒன்டறை 
அடரயும்குடறையுமா�ச் கசாலலியபடி க�்க�லி 
தபாடடு்கக�ாண்டிருநதைார�ள். சிததைபபா 
மீண்டும் பிசினஸ் தபச்டசத கதைாைங� 
விதவ்கதைான் தைடைகசயவதைற்குத தையாரா� தபச்டச 
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மாற்றுவழி்ககு்க க�ாண்டு கசன்றைான். இபதபாது 
நான் இஙகு இரு்க�பதபாவதிலடலதபால. 
யாரும் �வனிததைபாடிலடல. ஒருவழியா� 
சிததைபபா “என்ன சாபபிடகறை..” என்றைார. 
“இடலி” என்தறைன்.

சடனி்ககு அடர்க�விலடலயாம். வீடடில 
இபதபாது ததைாடசமாவு விற்கும் பிசினஸ் 
தவறு. இலடலகயன்றைால வீடடிதலதய 
ததைாடச வாரததிருபபார�ள். மு்ககு்க�டை 
ஆயாவிைம் இடலி வாஙகுவதைற்கு்க 
கிளம்பினான் கபரிய டபயன் விதவ்க. 
நான்கு இடலி�ளும் ஒரு வடையுமா� பாரசல 
கசயதுக�ாண்டு வநதிருநதைான். என் பஙகு 
இரண்டு இடலி�ளும் ஒரு வடையும்தைான். 
அடதை எடுதது்கக�ாண்டு மீதைமான இரண்டு 
இடலி�டள்க �டடி்கக�ாடுததுவிடதைன். 
அதிருநதைால யாராவது சாபபிடுவார�ள். அவர�ள் 
வீடடில மூடலயில தவறு கிழவி கிை்ககிறைது. 
சிததைபபாவின் அம்மா. இவர�ள் வீடடில 
டவததுததைான் அநதிம�ாலப பராமரிபபு.

சிததி அதைற்குள் யாரு்கத�ா அடழதது நான் 
வநதிருபபடதையும் இஙகு தைங�முடியாதைதைற்குத 
தைண்ணீர ததை்க�தடதையும் �ாரைமா�ச் 
கசாலலிவிடடு அடழபபிலிரு்ககிறைவரின் 
வீடடு்ககுத தைான் வரதவண்டுகமன்று அனுமதி 
கபற்று்கக�ாண்டிருநதைாள். க�ாஞ்சம் 
இைரபபாைா� உைரநததைன். இஙகு வநதைபிறைகு 
இன்கனாரு வீடடிற்கு தவறு கசலலதவண்டுமா.. 
அதுவும் அடழபபிலிருநதைது யாகரன்று 
கதைரியவிலடல. தமைவா்க�மா? மாைம்பா்க�மா? 
என்கக�ன்னதவா தமைவா்க�கமன்று ஒதர 
எண்ைம். இநதைச் சிததி்ககு தமைவா்க�ம் 
கநரு்க�ம். அவளும் கிளம்பி உைன் 
வரபதபாவதைா�ததைான் முதைலில நம்படவததைாள். 
கிளம்பி தப்கட� எடுதது்கக�ாண்ை பிறைகு 
வீடடில தவடலயிரு்ககு என்று விடைாள். 
சரி வநதைதைற்குத தைங�தவண்டும். யாகரன்று 
த�டதைன். மாைம்பா்க�கமன்றைாள். 

“இதை கமாதைலலகய கசாலலிரு்க�்க கூைாதைா? 
நாதன அங� �ால பண்ணிருபதபதன..”

அவள் சிரிததைாதளகயாழிய யாரு்ககு எதைற்குச் 
சிரிததுடவததைாகளன்தறை கதைரியவிலடல.

த�ாபி அவதனாடு தவடலகசயயும் 
நண்பனின் தவன் க�ாண்டு வநதிருநதைான். 
தப்கட� ட�யில தூ்ககி்கக�ாண்ைான். தவன் 
மாைம்பா்க�ம் சாடலயில கிளம்பி ஓைத 
கதைாைஙகியது. தபாகிறை வழியில மாைம்பா்க�ம் 
சிததி வீடடிற்கு அடழதததைன். 

“அங�தைான் வநதுடரு்கக�ாம்...” என்தறைன்.
“ம்ம்ம் வாைா.. வா..வா..” என்றைாள் சிததி.
அவளின் அநதை்க குரலில எநதைப 

பிசிறும் இலலாமலிரு்க� தவண்டும். 

அடதை்க த�டைபிறைகுதைான் சரியான வழியில 
கசலகிதறைாகமன்று ஆசுவாசபபடும். என்ககு 
மாைம்பா்க�ம்தைான் கநரு்க�ம்.

விருநதைாளிடயப தபால மாைம்பா்க�ம் 
வீடடில நுடழயதவண்டியதைாகிபதபானது. 
எபதபாதும் கசன்டன என்றைால முதைல சாயஸ் 
மாைம்பா்க�ம் சிததி வீடுதைான். இநதைமுடறை 
மாறுதைலு்க�ா� தைாழம்பூர சிததி வீடு. த�ாபி 
என்டன முன்னால அனுபபிவிடடு தப்கட�த 
தூ்ககி்கக�ாண்டு வநதைான். ஐநதைாவது மாடியில 
வீடு. இதைற்கு முன்பு வநதைதபாதும் லிஃபட 
டவததிரு்க�லாகமன்று நிடனததிரு்ககிதறைன். 
இம்முடறையும் அதைன் தைா்க�ம் வநதுதபானது. 
சிததியும் அவளது ம�ளும் பால�னி 
மாடிதததைாடைததில பாததிரங�டளப தபாடடு 
விள்ககி்கக�ாண்டிருநதிரு்க� தவண்டும். 
அலமு எதிரபபடைாள். முதைலில யாதராகவன்று 
திரும்பியவள் ஒரு �ைம் புரிநதைவள் தபால 
தலசா� மு�மலரநது வாங� என்பது தபால 
வலிநது பாவிததைாள். உள்தள ஹாலில 
நீள்க க�ாடி்க�யிறு தபாடடுத துணி�டள 
உலரவிடடிருநதைார�ள். துணி�ளு்ககு அநதைப 
ப்க�ம் அண்ைாமடல உட�ாரநதிருநதைான். 
டிவி ஓடி்கக�ாண்டிருநதைது. க�ாடியில 
கபரிய கபரிய தவஷடி�டள முடிநதைளவு 
மடிதது நீளதடதை்க குடறைதது்க �ாயவிடைதில 
அண்ைாமடல மு�ம் மடறைவா�தவ கதைரிநதைது. 
நூலிடழயில அவன் திரும்பும்தபாது நானும் 
ஒபபு்ககுச் சிரிததுடவதததைன். அவனும் 
அலமுடவபதபாலதவ பாவிததைான். சிததி 
குறு்ககிடைாள்.

“இபபததைான் அவன் இரு்க�றைது 
கதைரிஞ்சுதைா்ககும்..”

“இலலலல.. துணி மடறைச்சுருநதுச்சு..” 
சமாளிபதபாடு அவள் பின்னாடிதய 
தபா�தவண்டியிருநதைது.

வீடு சிததி வீடு. வீடடு ஓனர அலமுதைான். 
என்னதவா அலமுதவாடு ஒடைாது. 
சிததியும் நானும் சம அளவில தபசியும் 
பழகியும்க�ாள்தவாம். அவர�ள் வீடடிற்குப 
தபானாதல இதைான் நை்ககிறை �டதை. சிததி 
பிள்டள�ளில கசௌமியா மடடும் என்தனாடு 
இடைநதுக�ாள்வாள். அச்சில சிததியும் 
கசௌமியாவும் ஒன்று. சிததிகூைச் கசாலவாள்.. 
அலமு தபசுவததையிலடலகயன்று. ‘அதைான் 
இவதள கசௌமியாவ என்ககு கராம்ப புடி்க�றைது... 
எஙகூைகவ வருவா.. தபசுனா தபசுவா.. எங� 
தபானாலும் கூடடின்தபாறைது.’ இபகபாழுதும் 
அபபடிததைான்.

பின்னிரவிற்கு தமல டகரயின் 
என்று தபசி்கக�ாண்ைார�ள். பு்க 
கசயதுவிடைார�ளாம். இலடலகயன்றைால 
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என்டனயும் அடழததுபதபாயிருபபார�ளாம். 
அண்ைாமடல தைவிர எலதலாரும் திருபபதி 
பயைம். த�ாபி கநளிநதுக�ாண்டிருநதைான். 
சிததி ஒதர �ம்படளண்ட. மாைம்பா்க�ம் ப்க�ம் 
விதவ்ககும் த�ாபியும் வருவததையிலடலகயன்று. 
இபகபாழுதுகூை முதுகில கரண்டு சாதது 
சாததியபடி கபாருமி்கக�ாண்டிருநதைாள். 
மடழதயாடு மடழயா� வநதிருநததைாம். 
டிபனு்ககு பகரட தைாஸ்ட பண்ணிததைருவதைா� 
த�ாபிடயயும் இருநதுவிடடுபதபாகும்படி 
வற்புறுததினாள். அவன் கநளிநதைான். 
என் மு�ததிற்�ா� இருபபடதைப தபால்க 
�ாடடி்கக�ாண்டு தப்கட� வாஙகி்கக�ாண்டு 
தபா�்க �ாததிருநதைான். இவர�ள்தைான் 
வநதைதும் திருபபதி பயைகமன்றைார�தள 
இனிகயபபடி இரவு தைஙகுவது. என்ககும் த�ட� 
முடியாது. அவர�ள் வீடு அவர�ள் விருபபம். 
ஆளிலலாதைதபாது இரு்க�ச் சாததியபபைாது. 
சிததி ஒரு ப்க�ம் பகரட தைாஸ்ட 
பண்ணி்கக�ாண்டிருநதைாலும் இன்கனாரு 
ப்க�ம் ஒதர தயாசடனயா� இருநதைாள். 
தைனியா� அடழததைாள். அன்தயான்யமா�்க 
குறிபபுைரததினாள். “நீ இதரன்.. அவன் 
தபா�டடும். ஒன்ககு சாபபாடு தவணுன்னா 
கீழாதது மாமி கமஸ் ஆரம்பிச்சிரு்க�ா. 
அவ்ககிடை வாஙகி்க�லாம். ஒரு நாள்தைான.. நாள 
மறுநாள் வநதுடுதவாம்” என்றைாள். ர�சியமா�ச் 
கசாலலிடவததைாள்.

யாருமிலலாதை வீடடில தைனியா�வா.. 
பரிபூரை அடமதி கிடடும். என்ன 
தவைாலும் கசயயலாகமன்றைாலும் எபபடி 
தவைாலும் இரு்க�லாகமன்றைாலும் அநதைத 
தைனிடமடய நிடன்ககும்தபாது அடதை 
கவளி்க�ாடடி்கக�ாள்ள்ககூைாகதைன்று 
பவயமா� அவள் முன்பு அவள் கசாலவதைற்�ா� 
இருபபடதைபதபால நிற்� தவண்டியிருநதைது.

“க�ாஞ்சம் முன்னாடிதய வநதிருநதைா நான் 
திருபபதி தபாறைதை த�ன்சல பண்ணிருபதபன். 
வரமாடதைனுதைான் கசான்தனன். 
அண்ைாமலதைான் வீடலகய இரு்ககிகய. 
தபாயடடு வாம்மான்னான்.”

அவளும் அவள் பஙகு்ககு என்ககு 
சமாதைானம் கசாலவடதைப தபாலச் 
தசரநதுக�ாண்ைாள். எது எபபடிதயா நாடள 
முழுவதும் தைனியா� இரு்க�ப தபாகிதறைன். 
�ால�ள் முன்னு்ககுப பின் ஓடுவதைா� தைாவுவடதை்க  
�டடுபபடுததி்கக�ாள்ள தவண்டியதைா�யிருநதைது.

இரவு அவர�ள் கிளம்பும்வடர தூ்க�ம் 
பிடி்க�தவயிலடல. சபபாததி உருடைல�ளும் 
இடலிப கபாடைலங�ளிள் அவியல வாசடனயும் 
தப்ககிங தவடல�ளும் எனது �டளபடப 
ஈடு�டடியபடி பரபரததைன. தவடலதயாடு 
தவடலயா� தநரம் தபாவது கதைரியாமல 

அவசரம் அவசரமா� த�ப பு்ககசயதைபடி 
தப்ககு�டளத தூ்ககி்கக�ாண்டு ஓடினார�ள். 
அண்ைாமடலயும் இரவு தவடல முடிநது 
வநதிருநதைான். அவன் கபடரூமிலும் நான் 
ஹாலிலுமா�ப படுதது்கக�ாண்தைாம். எபதபாது 
தூஙகிதனதனா அபபடிகயாரு தூ்க�ம். �ாடலயில 
அண்ைாமடலகயழுநது ஹாலில இரு்ககிறை 
வாஷதபசினில பல துல்ககி்கக�ாண்டிருநதைது 
�ாதில விழுநதைது. என் தூ்க�தடதை்க 
�டலததுவிைாதைபடி பல துல்ககுகிறை சததைதடதை்க 
குடறைபபதும் சீரா்ககுவதுமா�யிருநதைான். 
விழிததுப பாரதது அவடனச் சங�ைபபடுததை 
விரும்பவிலடல. அதன�மா� அவன் என்டனப 
பாரததைபடிதய நின்றிரு்க�்ககூடும். அவன் 
கிளம்பிச் கசலலும்தபாது தவஷடி அவன் 
முழங�ால�ளில படடு விசிறும் சததைமும் �ாதில 
விழுநதைது.

அவன் இரு்ககிறைானா இலடலயா 
என்பதுகூைத கதைரியாமல எழுநது உட�ாரநததைன். 
சாமியடறை படு்கட�யடறை கிச்சன் ப்க�ம் 
எலலாவற்றிலும் ஒரு �ண் டவதது்கக�ாண்தைன். 
அவடன்க �ாைவிலடல. இவன் என்ன 
கசாலலாமல கிளம்பிவிடைாகனன்கிறை உைரவு 
தமலிைத கதைாைஙகுவதைற்குள் �ாடல்க�ைன்�டள 
முடி்க�த கதைாைஙகிதனன். 

யாருமிலலாதை வீடு. இநதை வீடடில அபபடி 
என்னதைானிரு்ககிறைது. எலலாப ப்க�ங�ளும் 
கபாருட�ள். தைனிடமயிலிரு்ககும்தபாது வீடு 
ஏதைாவது கசாலலுமா. அநதை வீடடினுடைய 
ஆட�ள் புழஙகிய தைன்டமடய உைரததுமா. 
இநதை வீடடிற்க�ன்று ஒரு குைமுண்கைன்று 
எடுதது்க�ாடடுமா. எலலா மூடல�ளிலும் 
ததைடிதனன். ஒன்றுதமயிலடல. 

சிததி அடழததைாள். பால 
கிடை்க�விலடலகயன்று அண்ைாமடல 
தவடல்ககு ஓடியது பற்றி்க குறிபபுைரததிவிடடு 
்கரீன் டீ பா்கக�டடிடன அடையாளம் 
�ாடடினாள். இன்ைக்ஷனில சிறிய 
பாததிரகமான்டறை டவதது தைண்ணீடர்க க�ாதி்க� 
டவதததைன். ்கரீன் டீ பா்கக�டடைத ததைடி அதில 
ஒரு தப்கட�கயடுதது்கக�ாண்தைன்.

�ாடல உைவிற்கு கமஸ்ஸில எதுவும் 
கசாலலவிலடல. எழுநதைததை தைாமதைம். ்கரீன் டீயும் 
பிஸ்�ட ைபபாவும் தபாதுமானதைா�யிருநதைது. 
தைனியா� ஓரிைததில அமரவது பிடி்க�தவயிலடல. 
தபானில யூடயூப பார்க� ஆரம்பிதததைன். 
வடிதவல �ாகமடி�டள ஓைவிடடுச் சிரிபபதைற்கு 
விரும்பிதனன். என்னதவா அவரால கூை 
என்டனச் சிரி்க�டவ்க� முடியவிலடல. 
தசாரவு படுததியது. பயை்க �டளபபு நீங�ாதை 
கவறுடம. எழுநது படு்கட�யடறையில 
தபாைபபடடிருநதை தசரில தபாய 
அமரநததைன். அஙகும் க�ாடி �டைபபடடு 
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துணி�ள் கதைாங�விைபபடடிருநதைன. 
துணி�ளு்ககுப பின்னால தபாைபபடை 
தசரில தபாய அமரநதிருபபது ர�சியமா� 
ஒளிநதுக�ாண்ைதுதபாலத ததைான்றியது. 
படு்கட�யடறையில கவளிச்சம் குடறைவு. கமலலிய 
இருள் தவறு �விநது ஒளிநதிருபபடதை தமலும் 
நம்பி்கட�்ககுரியதைா� மாற்றி்கக�ாண்டிருநதைது. 

தபானில மு�நூடலத திறைநது 
பாரதது்கக�ாண்டிருநததைன். ஏததைா ஒரு 
கூடடு்ககுள் தபாய அடைநதுக�ாண்ைடதைப 
தபால அவவளவு சு�மா�யிருநதைது. எதுவும் எதைன் 
ட��ளும் என்டனப பிடிததிழு்க�விலடல. 

அண்ைாமடல வநதைது கதைரியதவயிலடல. 
அவனு்ககு நான் படு்கட�யடறையில 
அமரநதிருபபதும் கதைரியதவயிலடல. ட�யில 
பாலபா்கக�டதைாடு அடலதமாதியபடி 
இஙகும் அஙகும் எஙகும் என்டனத 
ததைடி்கக�ாண்டிருபபது தபால நின்றிருநதைான். 
நலலதவடள நான் �வனிததைது. “நான் இங� 
இரு்கத�ன்..” என்றைதுதைான் தைாமதைம்  வாயவிடடுச் 
சிரிததுவிடைான். அது தவடி்கட�யா�த 
ததைான்றியது. 

“தபாரடிச்சது, அதைான் இங� வநதுடதைன்..”
“சரி �ாபியா டீயா?” என்றைான்.
“எதுன்னாலும் ஓத�...” 
அநநியமா� எழுநது ஹாலில வநது 

அமரநததைன். கிச்சனு்ககுள் பாடல விளாவியபடி 
க�ாஞ்ச தநரததில டீதயாடு வநதைான். அவன் 
குடிததைானா கதைரியவிலடல. 

“மதியம் நான் வநதுடைா சடம்ககிதறைன். 
இலகலன்னா கீழ் ஆததுல…” என்று அவன் 
இழுபபதைற்குள் நான் முடிதது்கக�ாண்தைன் 
தைடலயாடடியபடி. ஒரு கபரிய ்களாஸ் நிடறைய 
டீ. இதைற்கு தமலும் என்ககு்க �ாடல உைவு 
ததைடவபபைாது.

மதியம் கமலல ஒவகவாரு ஃபதளாரா� 
இறைஙகிப தபாதனன். பதிதனாரு மணி்கத� 
கசாலலிடவததைது. �ாலிங கபலடல 
அழுததியதும் மாமி்ககு நான்தைாகனன்பது 
கதைரிநதுவிடைது. �தைடவத திறை்க�ாமதல குரல 
க�ாடுததைாள். “இரும்மா வதரன்” என்றைாள். 
நான்தைான் தைாமதைம் தபால. மாமி உள்தள 
பாததிரங�டள உருடடி்கக�ாண்டிருநதைாள். 
ஒரு கூடையில இரண்டு டிபன் பா்க்ூ�ளும் 
இரண்டு மினி தூ்ககுவாளி�ளுயும் கபரிய டசஸ் 
அபபளமும்  டவதது்க க�ாடுததுவிடைாள்.

பயை்க கிறை்க�ம் தலசா� மூடளயில 
உடறைநதைது தபாலிருநதைது. அபபடிதய 
டிபடனத திறைநது சாபபிடடுவிைலாகமன்று 
நிடனததைால சாபபாடு டிபடன நிடறைதது 
அை்ககியிருநதைது. என் அளவு்ககு இது அதி�ம். 

தைடடை எடுதது்கக�ாண்டு வநது ஒவகவாரு 
பாததிரமா�த திறைநது தவண்டிய அளடவ 
எடுதது்கக�ாண்டு அபபடிதய மீதிடய 
மூடி்கக�ாண்டு தபாய கிச்சனில டவததுவிடடு 
வநததைன். உருடள்ககிழஙகு வறுவடல  மடடும் 
கூடுதைலா�ப தபாடடு்கக�ாண்தைன். விதவ்க 
வருவதைா� அடழததிருநதைான். அவன் வநதைால 
சாபபாடு இரு்க�டடுகமன்றும் இநதை முன் 
ஏற்பாடு. அண்ைாமடலயும் வரலாம்.

மதியச் சாபபாடடிற்குப பிறைகுதைான் 
ஒன்று ததைான்றியது. என்டன நம்பி வீடடை 
விடடிரு்ககிறைார�தளா என்னதவா.. 
அண்ைாமடல ஆண்பிள்டள,  அவனு்ககுமா�ச் 
சாபபாடடு விஷயததில முதைன்டம �ரிசனம் 
�ாடடியிரு்க� தவண்டும். அவடன விடடுவிடடுச் 
சாபபிடடுவிடதைாதமா என்றை குற்றை உைரவு. 
ஆளரவமிலலாமல அசடடையாகிவிடைது. 
அவனு்ககு அடழததைதபாது பாைசாடலயில 
இருபபதைா� பிறைகு அடழபபதைா� அடழபடபத 
துண்டிததைான். உள்ளூர்க குற்றை உைரவு பரவி 
வருவது கதைரிய மீண்டும் அடழதததைன். அடழபபு 
ஏற்�பபைவிலடல.

மாமி அபதபாததை கசான்னாள். 
இரவு்கக�ன்றைாலும் முன்தப கசாலலிவிை 
தவண்டுகமன்று. சரியா� நான்கு மணி்ககு 
அததைடன ஃபதளார�டளயும் �ைநது தமதலறி 
வநதை சிரமம் கதைரியாமல நின்றிருநதைாள். ஆரைர 
எடு்க� வநதிருநதைாள். இரண்டு சபபாததி�ளும் 
குருமாவும் கசான்தனன். அவள் அதைடடுவடதைப 
தபால அன்பா� “இரண்டு தபாதுமா.. 
பததைாதுலல...” என்றைாள்.

அவதளாதைான் சாபடுதவகனன்றைதபாதும் 
அவளு்க�ா� ஒரு சபபாததி தசரததுச் கசான்தனன். 
பைம் கமாததைமா�்க க�ாடுததுவிடுவதைா�ச் 
கசாலலிவிடடு ஹாலு்ககு வநததைன். மீண்டும் 
யூடயூப. வடிதவல �ாகமடி�ள். ஆனால 
சிரி்க� வழியிலடல. ப்க�தது வீடடில 
ஒதர தபச்சுச் சததைம். �தைடவத திறைநது 
டவதது்கக�ாண்டு குரல�டளப பைாதைாபமா� 
உயரததி்கக�ாண்டிருநதைார�ள். முடிவில என்ன 
தபசினார�களன்தறை புரியவிலடல.

ஆறு ஆறைடரயிரு்ககும். மாமிதைான். �ாலிங 
கபலடல அழுததினாள். வாசலு்ககு ஓடிதனன். 
இரண்டு டிபன்�தளாடு நின்றிருநதைாள். 
இரவு சாபபாடு மடடும் முன்னதைா�தவ 
க�ாடுததுவிடுவார�ளாம். இருநூறு ரூபாடய 
நீடடியதபாது சிலலடர இலடலதய என்றைாள். 
அவள் மு�ததில தசா�ம் இடழதயாடியது. 
இததை மாமிடயச் கசன்றை முடறை மாைம்பா்க�ம் 
வநதைதபாதுதைான் முதைலமுடறையா�ப பாரததைது. 
அவர�ள் கபண்ணு்ககு்க �லயாைம் 
டவததிருநதைார�ள். என்டனயும் கூை 
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அடழததிருநதைார�ள். தபா� முடியவிலடல. 
கமஸ்ஸிற்கு உடழ்ககிறைாள் தபால. உைலும் 
�டளதததையிருநதைது. கபாலிவுமிலலாதை 
மு�ம். கமஸ்ஸிற்கு தவடல்ககு வநதைவடளப 
தபாலயிருநதைாள்.

நாடள்ககுப பைம் தைருவதைா� அவடள 
அனுபபிவிடடு பஙகீடு�டள நி�ழ்ததைத 
கதைாைஙகிதனன். சபபாததி�ள் அளவில 
கபரியதைா� இருநதைன. இரண்டு என்ககு 
எடுதது்கக�ாண்டு மதியம் மூடி டவததை 
உருடள்ககிழஙகு வறுவடலயும் குருமாடவயும் 
சாபபிை ஆரம்பிதததைன். ஒரு சபபாததிடயயும் 
மீதி்க குருமாடவயும் மதிய ஒது்ககீடடில 
தசரததுடவதததைன்.

மீண்டும் குறுகுறு்க�த கதைாைஙகியது. 
உறைவினரா�யிருநதைாலும் விருநதைாளிடயப தபால 
உைரநததைன். அண்ைாமடல்ககு அடழதது 
ஒது்ககீடு பற்றிப தபசிதனன். அவன் முடிநதைால 
அஙத�தய சாபபிடடுவிடடு வருவதைா�வும் 
இலடலகயன்றைால எடுததுடவததை மீதிதய 
தபாதுமானகதைன்றைான். ஆசுவாசமா�யிருநதைது. 
இருநதைாலும் இழுபறிதைான். விதவ்க அடழதது 
வீடடிற்கு வருவதைா�வும் வரும்தபாது 
என்னதவண்டுகமன்றும் த�டைான். பால 
பா்கக�ட மடடும் தபாதுகமன்தறைன். அவன் 
நம்புவதைற்கு இைமளி்க�ாமல “பால மடடும் 
தபாதுமா.. தவறை ஏதைாவது த�ளு” என்றைான். 
இறுதியா�வும் பால மடடும் தபாதுகமன்தறைன்.

விதவ்க வநதைதும் �ாபி தபாடடு்க 
குடிதததைாம். ஏததைததைா தபசி்கக�ாண்டிருநததைாம். 
எங�ளு்ககுள் பாலயம் கதைாடலநதை மருகுதைல 
பிரவா�கமடுததுத தைடையிலலாமல 
ஓடி்கக�ாண்டிருநதைது. என்ககும்  அவனு்ககும் 
அடதை நிறுததைவும் ததைான்றைவிலடல. க�ாஞ்ச 
தநரததில அண்ைாமடலயும் வநதுவிடைான். 
இருவரும் ஹாலில உறைங�பதபானார�ள். நான் 
படு்கட�யடறை்ககு மாறி்கக�ாண்தைன்.  குளிரில 
நடு்க�ம் வநதைது கராம்ப நாட�ளு்ககுப பிறைகு.

மறுநாள் �ாடலயில கவளிதய கிளம்ப 
தவண்டியிருநதைது. அண்ைாமடல்ககும் தவடல. 
விதவ்ககிைம் குறிபபிடை இைததில டராப 
கசயதுவிடடு தபாகும்படி கசாலலியிருநததைன். 
அவனும் வீடடிற்குப தபாவதைா�்க கூறிவிடடு 
என்டன உரிய இைததில விடடுவிடடு்க 
கிளம்பினான்.

கவளிதவடல முடிநது மாைம்பா்க�ம் 
விடரநததைன். சிததியும் வநதுக�ாண்டிருபபதைா�த 
தை�வலளிததைாள். என்ககு முன்தப 
வநதுவிடுவாகளன்று நிடனதததைன். சரியா� 
வீடடினுள் நுடழய அபதபாதுதைான் அவர�ளும் 
வநதிருநதைார�ள். வநதைதும் மடழயில கமாததைமா� 
நடனநதை �டதைடயத தைாடர தைாடரயா�்க க�ாடை 

ஆரம்பிததைாள் சிததி. அவள் எபதபாதும் 
இபபடிததைான். தபச ஆள் கிடைததைால தபாதும். 
எபதபாததைா பிறைநதை �டதைடய்க கூை புதிதைா�ச் 
கசாலலி்கக�ாண்தையிருபபாள். ல்கத�ஜ் 
தப்கட�த திறைநது லடடிலிருநது க�ாஞ்சம் 
பியதது ஊடடிவிடைாள். இனிபபா�யிருநதைது 
நாங�ளிருவரும் தசரநது உட�ாரநதிருபபது.

ஊரிலிருநது வநது நாட�ள் �ைநதைது 
தபாலத ததைான்றை மூடளப பிசகு. சனி்ககிழடம 
கிளம்புவதைா� வா்க�ளிததிருநததைன். சிததியும் 
அன்டன்ககு நலல நாள் எதுவுமிலடலதய 
என்று தைன்ககுததைாதன த�டடு்கக�ாண்ைபடி 
தயாசிததுவிடடுச் சரிகயன்றைாள். என்ககு 
இபதபாது கவள்ளி்ககிழடம �ாடல 
ஊரு்ககுப தபா�தவண்டும். சிததி்ககுப 
பிடி்க�விலடல. கவள்ளி்ககிழடம கபண் 
பிள்டள�ள் வீடடைவிடடுப தபா�்க 
கூைாது �ான்கசபடடை்க ட�யிகலடுததைாள். 
வியாழனிரவு தவறு தீடைாகியிருநதைாள். 
தமலும் இது என்டனச் சங�ைபபடுததிய 
விஷயமும் கூை. அவளால தவடல�ள் 
கசயய முடியாது. அலமுதைான் கசயய 
தவண்டும். அவள் ஏற்�னதவ ஒர்க ஃபரம் 
தஹாமில அலலாடி்கக�ாண்டிருநதைாள். 
எலலாவற்று்ககும் தசரதது்க �ை்ககுப பாரததைால 
நான் கவள்ளி்ககிழடம கிளம்பலாகமன்று 
முடிகவடுததைது சரியா�ததைானிருநதைது. 
சிததி விைவிலடல. “விஜிபி தபாயடடு 
தபா”கவன்றைாள். “இலல டமண்ட 
இலல” என்தறைன். “என்ககு சடமச்சுத 
தைதரன்னு கசான்னிதய.. அடதையாவது 
பண்ணி்ககுடுததுடடுபதபா” என்றைாள். இதைற்கும் 
மறுபபுத கதைரிவிதததைன். �ருபபடடி அலவா்க 
�டைடய நிடனவுபடுததினாள். இஸ்�ானு்ககு 
இருநதை இைததிலிருநததை டி்கக�ட தபாடைாள். 
கூடுதைலா� ஒரு நாடளயும் தசரதது்கக�ாடுததைாள். 
“ஞாயிதது்கக�ழம தபாதயன்” அழுததைமா�்க 
த�டைாள். “சனி்கக�ழமதைான தபாதறைன்ன.. 
திடீரனு ஏன் பளான் தசஞ்ச்.. யாதரா பிள்டள்ககு 
மூை்க க�டுததுடைாங�” புலம்பினாள். இரவுச் 
சாபபாடடிற்கு்க ட��ழுவி்கக�ாண்டிருநததைன் 
வாஷதபசினில. “அவளதைான் இங� 
ஒருதவடலயுமிலல..” மு�தடதை ஒருமனதைா� 
டவதது்கக�ாண்ைதபாது வாஷதபசினு்ககு 
தமல மாடைபபடடிருநதை �ண்ைாடி 
உரகரன்று �ாடடுவது தபாலிருநதைது. இரண்டு 
�ன்னங�டளயும் ஒருமுடறை இைவலமா�ப 
பாரதது்கக�ாண்தைன்.

“கவள்ளி்கக�ழம தபா்ககூைாதும்மா…” 
மூடலயில தீடைாகி  உட�ாரநதிருநதைவள் 
அடிவயிற்றிலிருநது ஆதைங�பபடைாள். 

“அகதைலலாம் ஒண்ணுமிலல... நான் 
க�ஸ்டதைான....” சாபபிடடு்கக�ாண்தையிருநததைன்.
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 ð¬ìŠ¹‚ °¿ñ‹ îù¶ ðFŠðèˆF¡ õ£Jô£èˆ îIN¡ ïiù 
â¿ˆ¶‚è¬÷ˆ ªî£ì˜„Cò£è ÜPºè‹ ªêŒ¶õ¼Aø¶. Þ‰î£‡´ 
ªê¡¬ùŠ ¹ˆîè‚ è‡è£†CJ¡«ð£¶ ðô Ë™è¬÷„ ê£¡«ø£˜èO¡ 
º¡Q¬ôJ™ ªõOJ†´Š ð¬ìŠð£÷˜è¬÷‚ ªè÷óMˆî¶. 2020-21Ý‹ 
Ý‡´èO™ ªõOJìŠð†ì Ë™èO™ 12 Ë™èœ ªð‡ â¿ˆî£÷˜èO¡ 
ð¬ìŠ¹èœ. è¼ˆ¶„ ªêP¾, ̧ †ðñ£ù ð£˜¬õ, Üô²‹ Üö°, àŸÁ«ï£‚°‹ 
ªîO¾, õêŠð†ì ªñ£N âù ÞŠªð‡ â¿ˆî£÷˜èœ è÷ƒè£íM†ì 
ð¬ìŠ¹èœ åšªõ£¡Á‹  îIN¡ î¬ôCø‰î ð¬ìŠ¹èœ. Ü‰Ë™èœ 
°Pˆî CÁ ÜPºè‹..

Ë™ : ¬ý‚Ã É‡®L™ ªü¡
ÝCKò˜ : «è£.hô£
Í¡Á Í¡Á õKèO™ åO‰F¼‚°‹ ¶OŠð£‚èO¡ 
ÉK¬èè¬÷, ºŠðKñ£í åOŠðìMòô£Œ HóFðL‚è„ 
ªêŒ¶ MKõ£ù îèõ™èÀì¡ Þ¼ð¶ è†´¬óè÷£è 
M÷‚èŠð†®¼Šð«î ‘¬ý‚Ã É‡®L™ ªü¡’ ªî£°Š¹. 
â™«ô£¼‹ âOî£èŠ  ¹K‰¶ªè£œÀ‹õ¬èJ™ ¬ý‚Ã 
ñŸÁ‹ ªü¡ ðŸPò «îì½‚° õNè£†®ò£è Þ¼Šð¶‹, 
²ñ£˜ ä‹ð¶ üŠð£Qò ¬ý‚Ã‚è¬÷ ªñ£Nªðò˜Š¹ 
ªêŒ¶ î‰F¼Šð¶‹ Þ‰ËL¡ ðô‹. 

Ë™ : ¹ˆîQ¡ è¬ìC ºˆî‹
ÝCKò˜ : ôzI
î£Œ î¡ °ö‰¬î¬òˆ ªî£´‹ ºî™ vðKêªñù 
àí˜¾‚ °Mò«ô£´ à¼õ£‚èŠð†®¼Šð«î “¹ˆîQ¡ 
è¬ìC ºˆî‹“ ªî£°Š¹. ÞF™ àœ÷  åšªõ£¼ 
èM¬î»‹ ï‹ õ£›M¡ ã«î£ªõ£¼ G¬ùõ¬ôè¬÷ 
ïñ‚°œ ªï¼‚èñ£‚A M†´Š«ð£õ¶ Þˆªî£°ŠH¡ 
ðô‹.
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Ë™ : ò£»‹ ë£»‹
ÝCKò˜ : «ü.«ü.ÜQ†ì£
è¬îñ£‰î˜èO¡ è£†Cè¬÷ â™ô£‹ Gè›M¡ 
ê£†Còƒè÷£è å¡ÁFó†® à¼õ£‚èŠð†®¼Šð«î 
‘ò£»‹ ë£»‹’ ªî£°Š¹. Þ‚ °Áï£õL™ àœ÷ 
åšªõ£¼ ðˆF»‹ Üî¡ MõKŠ¹èÀ‹ õ£CŠðõ¬ó 
è£†C‚«èŸøõ£Á Ü‰î‰î ÞìˆFŸ«è Ã†®„ªê™õ¶‹ 
è£†CèœÍô‹ ñùF™ Ü¬ê«ð£ì ¬õŠð¶‹ 
Þˆªî£°ŠH¡ ðô‹.

Ë™ : ªð‡ ðø¬õèO¡ ñó‹
ÝCKò˜ : ñ¶ó£
îQˆ¶õŠ ð£˜¬õJ™ (è)M¬îè¬÷Š ðFòI†´, 
ïiùˆF¡ ñóñ£è ñ£ŸPJ¼Šð«î ‘ªð‡ ðø¬õèO¡ 
ñó‹’ Ë™. ïiùˆ¬î âOòõ¬èJ™ îIN™ î‰î¶‹, 
Ü¶ ¹K»‹õ¬èJ™ ÝƒAôˆF™ ªñ£Nªðò˜ˆ¶ 
õ‰î¶‹ Þ‰ËL¡ IèŠªð¼‹ ðô‹.

Ë™ : è£ô£bîˆF¡ ²ö™
ÝCKò˜ : óˆù£ ªõƒè†
ð¬ìŠªð¡ð¶ êÍèŠ ð‡ð£†®¡ ÜPî¬ô»‹ 
ñQîQ¡ âî£˜ˆî õ£›M¡ à‡¬ñ¬ò»‹ Ý¡ñ£¬õ 
Üµ°‹ õNº¬ø¬ò»‹ Hóð…êˆF¡ Ýî£ó 
Þ¼ŠHŸè£ù ÜõCòˆ¬î»‹ Ü¬ùˆ¶ àJ˜èO¡ 
«îì½‚è£ù îKCŠ¬ð»‹ àí˜ˆ¶õî£è Þ¼ˆî™ 
«õ‡´‹.. ÜŠð®Šð†ì «îì™è¬÷ªò™ô£‹ å¡ÁFó†® 
à¼õ£‚èŠð†®¼Šð«î è£ô£bîˆF¡ ²ö™ èM¬îˆ 
ªî£°Š¹.  ïiùˆ¬î M¼‹¹‹ â™«ô£¼‹ âOî£èŠ 
¹K‰¶ªè£œÀ‹õ¬èJ™ Þ¼Šð«î Þ‰ËL¡ ðô‹.
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Ë™ : ï£¡ à¡Â¬ìò ¶øM
ÝCKò˜ : F.è¬ôòóC
«ïCŠH¡ ªê£Ÿè¬÷ å¡Á Fó†® õ£C‚è‚ A¬ì‚°‹ 
õKè÷£è à¼õ£‚èŠð†®¼Šð«î ‘ï£¡ à¡Â¬ìò 
¶øM’ âÂ‹ ªî£°Š¹. ÞF™ àœ÷ åšªõ£¼ 
èM¬î»‹, õ£CŠðõ˜èO¡ C‰î¬ù‚«èŸð ñùFŸ°œ 
ªõš«õø£ù è£†Cˆ¶Oè÷£è ¶O˜Mìˆ ªî£ìƒ°‹ 
CøŠ«ð Þˆªî£°ŠH¡ ðô‹.

Ë™ : 64 è†ìƒèO™ îQˆF¼‚°‹ ó£E
ÝCKò˜ : ªû‡ð£
Þ‚è£ô õ£›¬õ»‹, êÍèˆ¬î»‹ Þ¼ MNèO™ ã‰F, 
è£‡ðõ˜èÀ‚°‚ èM¬îõN«ò è£†CŠð´ˆFJ¼Šð«î 
‘64 è†ìƒèO™ îQˆF¼‚°‹ ó£E’ â¡ø Þ‰Ë™. 
õ£C‚°‹ åšªõ£¼õ¼‚°œÀ‹ «ïC‚°‹ è†ìƒèœ 
c‡´ªè£‡«ì ªê™½‹ â¡ð«î Þ‚èM¬î ËL¡ 
ðô‹.

Ë™ : cO¬ì‚ èƒ°™
ÝCKò˜ : ó£T õ£…C
êƒè Þô‚AòˆF¡, Üø‚ è¼ˆ¶è¬÷»‹ õ£›Mò™ 
M¿Iòƒè¬÷»‹ àœ÷ì‚Aò ªî£°Š«ð ‘cO¬ì‚ 
èƒ°™’  Ë™. àí˜¾èœ «ð²‹ êƒè Þô‚AòŠ 
ªð£F¾è¬÷„ ê£ñ£Qò¼‚°‹ â†´‹õ¬èJ™ 
âO¬ñŠð´ˆF„  ªê£™LJ¼Šð«î Þ‰ËL¡ ðô‹.
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Ë™ : ãõ£O¡ ðŸèœ
ÝCKò˜ : è£òˆK ó£ü«êè˜
Üè‹ ê£˜‰î è‡í£® ¬õˆ¶ ¹ø‹ ê£˜‰î 
ð£˜¬õªò£O ªê½ˆF è£‡ðõ˜èÀ‚°‚  èM¬îõN«ò 
è£†CŠð´ˆFJ¼Šð«î ‘ãõ£O¡ ðŸèœ’ Ë™. õ£C‚°‹ 
åšªõ£¼õ¼‚°œÀ‹ «ïC‚°‹ H‹ð‹ c†Cò¬ì»‹ 
â¡ð«î Þ‰ËL¡ ðô‹. 

Ë™ : èù¾Š HóF¬ñ
ÝCKò˜ : MT ªõƒè†
èù¾è¬÷‚ è‡èO™ Ü™ô£ñ™ ¬èJ«ô‰F‚ ªè£œ÷ 
M¬ö»‹ èM¬îè÷£èˆ ªî£°ˆF¼Šð«î ‘èù¾Š 
HóF¬ñ’ âÂ‹ Ë™. ÞF™ àœ÷ åšªõ£¼ èM¬î»‹ 
âOò ï¬ìJ™ Þ¼Šð¶‹ Ü¶ õ£CŠðõ˜èO¡ ñùF™ 
ªñ÷ùñ£Œ ¸¬ö‰¶ èù£ «ð£ô‚ è£†Cè÷£è MK‰¶ 
ªê™½‹ â¡ð¶‹ Þ‰ËL¡ IèŠªð¼‹ ðô‹.

Ë™ : à¡ A¬÷J™ â¡ Ã´
ÝCKò˜ : èùè£ ð£ô¡
ÞòŸ¬èJ¡ Ýˆñ£˜ˆîñ£ù ï‹H‚¬èè¬÷ªò™ô£‹ 
èM¬îè÷£è å¡Á Fó†® à¼õ£‚èŠð†®¼Šð«î, ‘à¡ 
A¬÷J™ â¡ Ã´’ ªî£°Š¹. ÞF™ àœ÷ åšªõ£¼ 
èM¬î»‹ õ£CŠðõK¡ àœÀí˜¾‚ A¬÷è¬÷ 
à½‚A ñù‚Ã´èO™ Cøè®‚è¬õ‚°‹ â¡ð«î 
Þˆªî£°ŠH¡ ðô‹.

Ë™ : THE LIBERATION SONG OF A WOMAN’S BODY
ÝCKò˜ : º¬ùõ˜ ïOQ«îM
Üè M´î¬ôJ¡ Íô«ñ ªð‡ îù‚è£ù M´î¬ô¬ò 
Ü¬ìò º®»‹ âù‚ ÃÁ‹ ïOQ«îM ªð‡ õ£›¾ 
°Pˆî ð™«õÁ è¼ˆ¶‚è¬÷ àó‚èŠ «ðCJ¼‚°‹ 
ÝƒAô Ë™.
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èùè£ ð£ô¡
æMò‹ : ê‚F Ü¼÷£ù‰î‹

 சிறுகலத

நேஹா அ்க�ாவு்ககுப பதது வயசு 
ஆகுறைவடர்ககும் நாஙக�லலாம் கிராமததுலதைான் 
இருநததைாம், அபதபா அவ வீடலதய தைஙகுறைது 
இலடல, எஙத�யாவது சுததிடடு இருபபா. 
ஊரல இரு்ககுறைவுங� எலலாரு்ககுதம இவ 
இன்னாரு ம�ள்னு கதைரிஞ்சி இரு்ககுஙகுறைதைனால 
யார எங� பாரததைாலும் பாது�ாபபா வீடு வநது 
தசரததுருவாங�.

பஞ்சாயதது தபாரடு �டடிைததுல 
ஆம்பிடளங� எலலாம் சீடடு 
விடளயாண்டுடடு இரு்ககுறை இைதது்ககுப 
தபாய உட�ாரநதுக�ாண்டு ஏதைாவது வாய்ககு 
வநதைடதைப தபசிடடு இருபபா. ஊர்ககிைததுல 
கபாம்படளங� தைண்ணீ எடுததுடடு இரு்ககுறை 
இைதது்ககும் தபாயிருவா.

சில தபரு அவடள்க கிண்ைலாப 
பாரபபாங�, ஆனால அதுலயும் ஒரு சிலர 
பாவபபடுவாங�.

தவணும்தன அவடள நி்க�வச்சி த�ள்வி 
த�டடு, அவ கசாலறை ஏைாகூைமான பதிலு்ககு 
அவடளச் சுததி நின்று எலலாரும் சிரிபபாங�. 
சிலதநரம் நான் ப்க�ததுல இருநததைனா என்ககு 
அசிங�மாவும் இரு்ககும், த�ாபமாவும் இரு்ககும், 
அ்க�ா ட�டயப பிடிச்சிடடுத தைரதைரனு வீடடு்ககு 

இழுததுடடு வநதுருதவன். ஆனால நான் 
முழுதநரமும் அவகூைதய இரு்க� முடியாது, 
ஏன்னா ஸ்கூலு்ககுப தபாயிடுதவன்.

அ்க�ா ஸ்கூலு்கத� வரமாடைா. அவ 
தபசும்தபாது யாரு மு�தடதையும் பாரததுப 
தபசமாடைா. எதுவா இருநதைாலும் கதைாைரநது 
அவளால �வனி்க� முடியாது. இடலி, ததைாடசனா 
நாதன ஊடடிவிடுதவன். அ்க�ாவு்ககு இபதபா 
வடர்ககும் சாதைம் சிநதைாமச் சாபபிை வராது. 
அதைனால அம்மாதவ சிரமம் பார்க�ாம 
ஊடடிவிடருவாங�. எங� அம்மா கராம்ப 
கபாறுடமசாலி, த�ாபதம வராம சிரிச்ச மு�மா 
நைநது்ககுவாங� அ்க�ாகிடை.

என் வகுபபு பசங� சில தநரம் தநஹா 
அ்க�ாடவ, என் முன்னாடிதய கிண்ைல 
பண்ணி என்டன்க �டுபதபததுவாங�. என்ககு 
அழுட�யா வரும். விறுவிறுனு வீடடு்ககுப தபாய 
அம்மாகிடை “என்ககு தவறை அ்க�ாதைான் தவணும், 
இநதை அ்க�ா தவைாம், எஙத�யாவது க�ாண்டு 
தபாய விடரு. என்ககு இவடளப பிடி்க�டல, 
லூ்ு மாதிரி பண்றைானு”னு கசாலலியிரு்கத�ன்.

“அபபடிகயலலாம் கசாலல்ககூைாது 
தைம்பி, அ்க�ா கதையவ்ககுழநடதை, அவ 
நம்மகிடைதைான் இரு்க�ணும்னு சாமி 
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ஆடசபபடடு்க க�ாடுததிரு்க�ாரு. அதைனால நீ 
அவதமதல கவறுபபா�்ககூைாது”னு அடி்க�டி 
கசாலறைது என்ககு்க �டுபபா இருநதைாலும் தவறை 
வழியிலலாம ஏதது்ககிடதைன்.

தநஹா அ்க�ாவு்ககு ஒரு தைைடவ �ாயச்சல 
வநது, கராம்ப முடியாமப தபாயிடைா. 
எதுவுதம தபசாம, எழுநது நை்க� முடியாம 
அம்மா மடியிலதய ஒரு துணி மாதிரி துவண்டு 
படுததிருநதைா. அடதைப பார்க�தவ என்ககு்க 
�ஷைமாப தபாச்சு. அன்டன்ககுததைான் 
உைரநததைன், என் அ்க�ா தமதல என்ககுப 
பாசம் இரு்ககுஙகுறைடதை. பாடடிடய்க கூடடிடடு 
பிள்டளயார த�ாயிலு்ககுப தபாதனன். என்ககு 
அம்மா கசாலலி்கக�ாடுததை சாமிப பாடகைலலாம் 
பாடி்க ட�கயடுதது்க கும்பிடதைன். த�ாயில 
விடடு படியிறைஙகுன நானு, மறுபடியும் சாமி 
ப்க�ததுல தபாய �ாதுகிடை ர�சியமா “இங� 
பாரு சாமி, அ்க�ாடவ கதையவ்ககுழநடதைனு 
அம்மா கசாலலியிரு்க�ா, அதைனால நீதைான் 
கபாறுபபு... எங� அ்க�ாவு்ககு ஏதைாவது ஆச்சுனா 
பாரதது்கத�ா...”னு மிரடடிடடு வநதைதுனால அவ 
குைமாயிடைாளாம், அம்மா இபதபா வடர்ககும் 
கசாலலிச் கசாலலி கபருடமயா சிரிச்சிபபா...  

அது்க�பபுறைம் க�ாஞ்ச நாள்லதய, 
கசன்டன்ககுப தபாய பிஸிகனஸ் பண்ணுனா 
வசதி வாயபபு கூடும்னு எங�டளகயலலாம் 
கசன்டன்ககு்க கூடடிடடு வநதுடைாரு அபபா...

கசன்டனயில தவறை பள்ளி்ககூைம். இங� 
யாரு்ககுதம என் அ்க�ா எபபடி இருபபானு 
கதைரிஞ்சி்ககிறைது்ககு வாயபபு இலடல. அதைனால 
என்னால க�ாஞ்சம் சுதைநதிரமா இரு்க� முடிஞ்சது. 
நாதன டச்ககிள்ல ஸ்கூலு்ககு வநதுருதவன்... 
எபதபாவாவது தபரன்டஸ் மீடடு்ககு மடடும் 
அம்மாதவா, அபதபாவாததைான் வருவாங�. எநதை்க 
�ாரைஙக�ாண்டும் அ்க�ாடவ்க கூடடிடடு 
வரமாடைாங�.

என்ககு கசன்டன கராம்பப பிடிச்சிருநதுச்சி. 
ஆனால தநஹா அ்க�ாவு்ககு கஜயிலல 
இருநதைமாதிரி இருநதிரு்ககும் தபால. எநதநரமும் 
பூடடியிரு்ககுறை இரும்பு்கத�டடு வழியா 
மு�தடதைத திணிச்சிடடு தராடடைதய கவறிச்சிப 
பாரததுடடு இருபபா.

அபபாவு்ககுத கதைரிஞ்சவங� மூலமா 
அ்க�ாவு்ககும் ஸ்கபஷல ஸ்கூலல சீடடு 
வாஙகிடைாங�, அம்மாவும் �ாடலயிலதய அ்க�ா 
கூை தபாயிடடு சாயநதிரம்தைான் வருவா. அநதை 
ஸ்கூலு்ககுப தபானபிறைகு மாறி்ககிடதை வநதைா 
அ்க�ா.

என்ககு வயது கூை்ககூை அ்க�ாவு்ககு 
இரு்ககுறை பிரச்சிடன�டளப புரிய முடிஞ்சது. 
மூடள வளரச்சி்க குடறைவா இரு்ககுறைதுனாலதைான் 
அ்க�ா இபபடி இரு்க�ானு கதைரிஞ்சி்ககிடதைன்.

அம்மா கசாலவாங� “தைம்பி அ்க�ாடவ 
மாதிரிதய நிடறையப தபரு சிறைபபு்க குழநடதை�ளா� 
இரு்க�ாங�பபா. நாம ஊரப ப்க�ததுல இரு்ககுறை 
வடர்ககும் நம்ககுததைான் இபபடினு நிடனச்சி்க 
�ஷைபபடடிருநததைாம். ஆனால இங� அநதை 
ஸ்கூலு்ககு வர பசங�டளப பாரததைாதல பாவமா 
இரு்ககு”னு ஒரு தைைடவ கசான்னாங�. நானும் 
ஆண்டுவிழா வச்சாங�ன்னா தபாதவன் அங�.

அம்மாவு்ககும் அபபாவு்ககும் இரு்ககுறை 
ஒதர சநததைாஷம் நான் நலலாப படி்ககுறைது 
மடடும்தைான். 

நான் இபதபா கமடி்க�ல �ாதலஜில டபனல 
இயர ஸ்டுைன்ட.

அ்க�ாவு்ககு இபதபா வயசு இருபததி நாலு.

முன்ன மாதிரிகயலலாம் இலடல தநஹா 
அ்க�ா. எபபவுதம தவ�மா�ச் கசயலபடுகிறை 
அவளுடைய நைவடி்கட� க�ாஞ்சம் 
மாறியிரு்ககு. அடி்க�டி �ண்ைாடி முன்னாடி 
தபாய நின்னு்ககுறைா. அடழபதப வரலனாலும் 
அம்மாதவாை படைன் தபாடன எடுதது்க �ாதுல 
வச்சி்ககிடடு வாசல ப்க�ம் உலாததி்ககிடதை 
“ம்ம், ம்ஹும், சரி, சாபதைன், சீ்ககிரம் 
வாங�..” இநதை மாதிரி வாரதடதை�டள மடடும் 
கிசுகிசுபபான குரலல தபசி்ககுவா. ட�யில 
எபபவும் ஒரு குடடி தப்க வச்சி்ககிடுவா. யாரு 
நிடனச்சாலும் அவகிடையிருநது வாங� முடியாது. 
தூஙகும்தபாது தைடலயடை்ககுப ப்க�ததுலதைான் 
இரு்க�ணும். ஒரு சராசரி கபண்ணு்க�ான 
உைரவு�ள் அவளு்ககுள்தளயும் வநதிரு்ககுனு 
நாங� நிடனச்சி்ககுதவாம்.

தநஹாவு்ககு எபபவுதம அம்மா 
ப்க�ததுலதய இரு்க�ணும். அம்மாகிடை 
தபச்சு்க க�ாடுததிடதையிருபபா. என்ன 
கசாலறைா? எது்ககுச் கசாலறைானு கதைரியாது, ஆனா 
கதைாைதகதைாைனு தபசிடதை இருபபா. அம்மா 
எலலாதது்ககும் மறு்க�ாம “ம்ம்..” க�ாடடுவா... 
என்ககுஙகூை பழகிடுச்சி... நான் பு்கக�டுதது 
படி்க� ஆரம்பிச்சிடைா தபாதும், சததைம் தபாைாம 
இரு்க�ணுஙகுறைது கூை கதைரிஞ்சி வச்சிரு்க�ா. 
அது்க�ா� தபசாம இரு்க�ானு கசாலல முடியாது.. 
சததைமிலலாம அததை தபச்சுததைான் அம்மாதவாை 
கதைாைரும்.
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அவளு்ககு கராம்பப பிடிச்சதுனா டிவியில 
மியூசி்க தசனலதைான். உட�ாரநகதைலலாம் 
பார்க�மாடைா. ஆனா எநதநரமும் பாடடு 
ஓடி்ககிடதை இரு்க�ணும்...

தபானவாரம் தநஹாவு்ககுப பிறைநதைநாள் 
வநதுச்சு. அவளு்ககுப பிடிச்ச ஸ்ட�புளூ �லர  
நானும், அபபாவும் தபாய எடுததுடடு வநததைாம். 
அது்ககுப பரிசா என் �ன்னததுல முததைஙகூை 
க�ாடுததைா. அபபுறைம் அவ குஷியாயிடைான்னா 
�ாரைதம இலலாம வீடடு்ககுள்ள அஙத�யும் 
இஙத�யும் சநததைாஷமா குதிச்சி்ககிடதை நைநது 
தபாவா. அவ அடி்க�டி எஙகிடை த�டகுறை த�ள்வி 
“நான் யாரு கசலலம்னு கசாலலு?”தைான். அது்ககுப 
பதில நான் �ண்டிபபா விஜயா கசலலம்னுதைான் 
கசாலலணும். ஆமா, விஜயாதைான் எங� அம்மா 
தபரு. கதைாைரநது அவ அததை த�ள்விடய்க 
த�டடுடதை இருபபா, நானும் அததை பதிடலச் 
கசாலலிடடுததைான் இருபதபன்...

அபபா கவளில தபாயிடடு வீடடு்ககுள்ள 
வரும்தபாததை “தநஹா”னு கூபபிடடுடதைதைான் 
வருவாங�. அவளும் அவர குரல த�டைதும் 
தூஙகிடடு இருநதைா்ககூை பை்ககுனு முழிச்சி, 
ைர்ககீ ைவதலாை முன்னாடி தபாய நிற்பா. அபபா 
வீடடு்ககுள்ள சடடைதய தபாடடு்க� மாடைாங�. 
அகதைலலாஙகூை நலலாப புரியுது அ்க�ாவு்ககு...

கபண்�ளு்க�ான அநதை மூன்றுநாள் 
பிரச்சிடன அ்க�ாவு்ககு அதி�மாதவ இருநதைது. 
எநதநரமும் வயிறு வலி்ககுதுனு கசாலலி அழுவா. 
அநதை மாதிரி சமயங�ள்ல அ்க�ாடவ விடடு ந�ர 
முடியாது அம்மாவாதல. முடிஞ்சளவு நானும் 
அபபாவும்தைான் சடமயடல்க �வனிச்சிபதபாம்.

அம்மாவு்ககு இபதபாகவலலாம் 
அடி்க�டி உைம்பு முடியாமப தபாகுது. சு�ர, 
பீபி கயலலாம் ஏறிப தபாச்சாம். நைநதைாதல 
மூச்சு வாஙகுறைாங�, எபபப பாரததைாலும் 
அ்க�ாடவப பததின �வடலதைான். அவ வயசுப 
கபாண்ணுங�ளு்கக�லலாம் �லயாைம் 
ஆகி குழநடதைதயாை இரு்ககுறைபப, கவளி்க 
�ாடடி்க�லனாலும் உள்ளு்ககுள்ள கராம்ப 
அழுவாங� தபால, ஈசியா்க �ண்டுபிடிச்சிரலாம். 
அநதைச் சமயததுல அவங� தபச்சு க�ாளறி 
ட�கயலலாம் நடு்க�ங க�ாடு்ககும்...

தபானவாரஙகூை ஊரல இருநது ஒரு அதடதை, 
மாமா அவங� கபாண்ணு �லயாைதது்ககுப 
பததிரி்கட� க�ாடு்க� வநதைாங�.

தநஹா அ்க�ாவு்ககு வீடடு்ககு யாராவது 
கசாநதை்க�ாரங� வநதைா கராம்பப பிடி்ககும். 

அவ புதுசு புதுசா வாஙகிவச்சிரு்ககிறை வடளயல, 
�ம்மலனு எலலாதடதையும் அவங� முன்னாடி 
பரபபிப தபாடடு்க �ாண்பிபபா.

அன்டன்ககு வநதை அதடதை, “எம் ம�ளும் 
இவளும் கரண்டு நாளு முன்னப பின்ன பிறைநதைா�, 
இவளும் நலலா புததி கதைளிஞ்சவளாயிருநதைா 
இநதநரம் நீயும் �லயாைப பததிரி்கட�டய்க 
க�ாண்டு வநது நீடடிருபப, யார கசஞ்ச 
பாவதமா? இபபடி உங�ளு்ககு ஆடடிப 
படை்ககுது..”னு கசான்னதும் அம்மாவு்ககுத 
தைாங� முடியுடல. தநஹாடவ்க குழநடதை மாதிரி 
மாரபுல அடைச்சி்ககிடடு அழுதைாங�.

தநஹா அ்க�ாவு்ககு என்ன தபசுறைாங�ன்னு 
புரியடலனாலும் அம்மா அழ்ககூைாதுனு மடடும் 
கதைரியுது. அம்மாதவாை முநதைாடனடய எடுதது்க 
�ண்ணீடரத கதைாைச்சிவிடைா...

நான் பலடல்க �டிச்சிடடு்க த�ாபதடதை்க 
�ண்டதரால பண்ணிடதைன். அவங� 
வாசடலவிடடு இறைங�ப தபானாங�. அபதபா, 
நான் க�ாஞ்சம் சததைமாதவ “ச்தச...என்னம்மா 
மனுசங� இவஙக�லலாம்” னு கசாலலி 
அம்மாகிடை �ததுதனன். அபபவும் அம்மா 
“அபபடிகயலலாம் தபச்ககூைாது தைம்பி”னு என் 
வாடயததைாதன மூடுனாங�.

நிச்சயம் அவுங� �ாதுல விழுநதுரு்ககும் 
தபால. மறைநதுதபான டப்க சாவிடய எடு்க� 
வநதை மாமா, அ்க�ாவின் தைடல த�ாதி பாசமா 
எங�டளப பாரததுத திரும்பனது இன்னமும் என் 
�ண்ணு்ககுள்ளதய நி்ககிது.

சமீபததுலகூை அதடதைடய ஒரு மார்கக�டல 
பாரதததைன். �ாரைதமயிலலாம என் ட�டயப 
பிடிச்சி “நீ விவர்க�ாரன்ைா”னு கசான்னாங�. 
ஏன்னு உைதன புரிஞ்சி்க� முடியடல, வீடல 
தபாய அம்மாகிடை கசான்தனன்.

அதடதை அ்க�ாடவப பாரததுடடுப தபான 
அன்டன்ககு டநடடு முழுவதும் கராம்ப 
தயாசிச்சாங�ளாம். மறுநாள் அம்மாகிடை சாரி 
த�டடிரு்க�ாங�...

யாரு்ககு தவணும் அநதை சாரி. ஒரு மனுஷனா 
இருநதைா பிறைதராை உைரவு�டளப புரிஞ்சு்க�த 
கதைரியணும். அது தபாதும் எபதபாதும்னு என் 
மனசுலயும் பதிஞ்சி வச்சி்ககிடதைன்.

தைன் சுயம் அறியாதை ஒரு மனுஷியா� எங� 
தநஹா அ்க�ா �தது்கக�ாடுததை பாைம்தைாதன இது .

இபபடிததைான் வாழ்்கட�யில சின்னச் 
சின்ன அனுபவங�ள் மி� நலல எண்ைங�ளு்ககு 
வழி�ாடடியா அடமநதுவிடுகிறைது இலடலயா..
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 கட்டுலே

ொலதடதையும் அதிர டைப்நபாம்!
கிழ்ககில இருநது கவளிச்சம் �சியத 

கதைாைஙகிவிடைது. கபண்ணிய வானதடதை 
அபபியிருநதை அநதை�ார இருள் கமலல கமலல்க 
�டலநது, பூபாளப பறைடவ�ளின் பாைல�ள் 
த�ட�த கதைாைஙகிவிடைன. இடதை மகிழ்தவாடு 
உைரநது அறிவிபபதில மகிழ்கிதறைன்.

‘அடுபபூதும் கபண்�ளு்ககுப 
படிபகபதைற்கு?’ என்று த�டபவர�ள் இபதபாது 
அபபடி்க த�ட�முடியுமா? த�டடுவிடடு அவர�ள் 
எளிதைா�்க �ைநதுவிை முடியுமா? ‘டதையல கசால 
த�தளல’ - என்று ஒரு கபண்பாற் புலவரின் 
கபயரில ஒரு �நதைலான வாச�தடதை, அபதபாது 
தபால இபதபாது எவதரனும் பரபபததைான் 
முடியுமா? இலடல இடதை மற்றைவர்ககுப 
பகிரததைான் எவரு்கத�னும் டதைரியம் வருமா?

‘கபண்ைாகி வநதைகதைாரு மாயபபிசாசு’ 
என்று எபதபாததைா எழுநதை குரலு்ககு, இபதபாது, 
ஞான்ககுரல என்றை படைம் கூை கிடை்க�ாது. 
ஏகனன்றைால �ாலம் மடலதயறிவிடைது. 
கபண்ணியதது்க�ான ம�ததுவங�ள் 
பகிரங�மா�த கதைன்பைத கதைாைஙகிவிடைன. 
உல�ம் அவற்டறை உைரவும் ஆரம்பிததுவிடைது. 

இபதபாது ‘மஙட�யராயப பிறைபபதைற்த� 
நலல மாதைவம் கசயதிை தவண்டுமம்மா’ என்று 
மகிழ்நது பாடும் நிடல்ககுப கபண்�ள் உயரம் 
ஏறி வநதுவிடைார�ள். ‘சடைங�ள் ஆள்வதும் 
படைங�ள் கசயவதும் பாரினில கபண்�ள் நைததை 
வநததைாம்’ என்று கபண்�ள் எபதபாது நிமிரத 
கதைாைஙகினார�தளா, அபதபாது ஆைாதி்க�ததின் 
முதுக�லும்பு முறியத கதைாைஙகிவிடைது. 
இபதபாது சமததுவ இடச எலலாத திடசயிலும் 
கமலலிடசயாய்க �சிநதுக�ாண்டிரு்ககிறைது.

¡

இநதை உல�ம் முதைலில �ண்ைது தைாயவழிச் 
சமூ�தடதைததைான். கபண்தை மனிதை்க 
குழு்க�ளின் தைடலடமப கபாறுபபில இருநதைாள். 

அவள் பின்னாலதைான் அபதபாது உல�ம் 
நைநதைது. ஆடையும் கபண் பராமரிததைாள். 
அவனு்ககு அனுசரடையா� அபதபாதும் 
இருநதைாள். ஆனால, �ாலததின் பிறைழ்ச்சியால, 
பாது�ாபபு என்றை தபாரடவயில கபண்�ள் 
முை்க�பபடைார�ள். வீடடு்ககுள்தளதய அவர�ள் 
அடை்க�பபடைார�ள். இருடடில வளர்க�பபடும் 
பரிதைாபமிகும் தைாவரம் தபால ஆ்க�பபடைார�ள். 
அதைனால அவர�ளின் கசயலும் திறைனும் 
சிநதைடனயும் பல நூற்றைாண்டு�ளா� 
முை்க�பபடைன. கபண்�டள முை்க� 
மதைங�ளும், �ைவுளின் கபயரால, ஏமாற்றும் 
சடைங�டள வடனநதைன. மதைங�ள் ஆதி்க�ம் 
கசலுததைத கதைாைஙகியதபாது, ஆபததைான சீடம்க 
�ாடைாமணி தபால ஆைாதி்க�ம் தவர பிடிததைது. 
விபரீதைமாய வளரநதைது. அதைனால கபண்ணின் 
நாதைம் நசு்க�பபடைது. அவளின் �ாற்சலஙட��ள் 
உடை்க�பபடைன. அவளது இடச்க�ருவி�ள் 
ஊடமயாயின. அவள் மீடைபபைாதை 
மு�ாரியாய வழியத கதைாைஙகினாள். 
அவளு்ககு சிறைகு முடளததுவிை்ககூைாது என்று, 
�ததைரி்கத�ாலா�தவ ஆனார�ள் ஆண்�ள். 
அநதை்க �ாலம்தைான் இபதபாது கமலல கமலல 
மடலதயறிவிடைது என்கிதறைன்.

¡

அததை தநரம் - நம் சங��ாலததில கபண்�ள் 
அறிவின் உச்சததில இருநதைார�ள். தபாதுமான 
உரிடமயுைன் தி�ழ்நதைார�ள். இல்ககிய 
இன்பதடதை நு�ரநதைார�ள். இல்க�ைம் �ற்றைார�ள். 
கசயயுள் இயற்றினார�ள். மன்னர�ளு்ககுச் 
சமமா� அமரநது உண்ைார�ள். அவர�ளு்க�ா� 
எதிர நாடடு மன்னர�ளிைம் தூது கசன்றைார�ள். 
மன்னர�ளு்ககு அறிவுடர�டளயும் கசான்னார�ள். 
இபபடி அறிவின் உயரததில கபண்�ள் அபதபாது 
உலவி்கக�ாண்டிருநதைார�ள். அநநாளில 
கபண் கமாழி ஒது்க�பபைவிலடல. கபண் 
வில்க�பபடை �னியாய ஆ்க�பபைவிலடல. 
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விரும்பிய �ாதைல தைடலவடனதய ததைரநகதைடுதது 
அவதனாடு �ளவு வாழ்்கட� வாழும் உரிடமயும் 
அவளு்ககு அபதபாது இருநதைது.

இபதபாது தபாலதவ அபதபாதும் 
கபண், ஆணு்ககு வியபடபயும் திட�படபயும் 
தைருபவளா�தவ உயரநதை நிடலயில பாடடுடைத 
தைடலவியா� இருநதைாள். �ாபபிய நாயகியா�த 
தி�ழ்நதைாள். அதைனால கபரும்பாலான புலவர�ள் 
கபண்�டளதய சிநதிததைார�ள். கபண்�டளதய 
பாடினார�ள். கபண்தை அவர�ளு்ககு்க 
�ற்படனடயச் சுரநதுதைரும் அடசய பாததிரமா� 
இருநதைாள். 

�ைவடனயும், தைநடதைடயயும் 
தபார்க�ளதது்ககு அனுபபும் உரிடம கபற்றை 
கபண், நாடடை்க �ா்க� தைன் குழநடதைடயயும் 
�ளதது்ககு அனுபபினாள் என்றைால, அபதபாததை 
அவளு்ககு இருநதை உரிடமடயயும் மன 
வலிடமடயயும் நாம் உைரதவண்டும்.

¡

கூரடமயான பாரடவயும் நுடபமான 
ரசடனயும் க�ாண்ைவள் கபண். அதைனால 
ஆைாதி்க�வாதி�ள் அவடள்க �ண்டு உள்ளு்ககுள் 
அஞ்சினார�ள்.  அவள் �ாதைலிலும் �ாமததிலும் 
அறியாடம க�ாண்ைவளா� இருநதைாலதைான் 
அவடள்க �டடி தமய்க�லாம் என்று ஆைாதி்க� 
உல�ம் பயததின் �ாரைமா�்க �ருதியது.

கபண்�ள் �ாதைல உைரடவ கவளிபபடுததை்க 
கூைாது என்று கசாலலபபடடு வநதைதபாதும், 
சங��ால ஒடளவயார ‘முடடுதவன்க�ால 
தைா்ககுதவன் க�ால’ என்று தைனது அைங�ாதை 
�ாதைல உைரவின் தவ�தடதைப பதிவுகசயது, 
�ாலதடதைதய மிரளடவததைார. இததைதபால,

“Mó™ èõ˜‰¶ àö‰î èõ˜M¡ ï™ ò£›
ò£ñ‹ àŒò£¬ñ G¡ø¶
è£ñ‹ ªðK«î è¬÷ë«ó£ Þô«ó” - 

என்று, �ாதைலின் தைவிபடப கவள்ளிவீதியார 
முரசடறைநதைார. இபபடிபபடை கபண்பாற் 
புலவர�ள் அபதபாததை �ாதைல க�ாடிடய 
வானளாவப பறை்க�விடடு ஆணியதடதைப 
பதைறைடவததைார�ள். 

பின்னர, மீண்டும் �ாதைல உைரவு�ளு்ககு 
கநரு்க�டி வநதைதபாது ஸ்ரீவிலலிபுததூர ஆண்ைாள் 
நாச்சியார கிளரநகதைழுநதைார. 

‘‘à¡Qˆªî¿‰î ªõ¡ îìº¬ôèœ
ñ£Qìõ˜‚ªè¡Á «ð„²Šð®™
õ£›A™«ô¡ è‡ì£Œ ñ¡ñî«ù”

-என்க �ாதைடலயும் �ாமதடதையும் 
ப்கதியில குடழதது்கக�ாடுததைார. அதைனால 
ஆைாதி்க�வாதி�ளால ஆண்ைாளின் அ�்ககுரடல 
அை்க�முடியவிலடல. தவறு வழியின்றி, 
அவளின் தைன்கனழுச்சியான மீறைல இல்ககியதடதை 
அவர�ள் கபாருள் புரியாமதலதய பாடித 
துதிததைார�ள்.

இது ஆண்ைாள் கபண் விடுதைடல்ககு இடை 
விதது. கநருபபு விதது.

அது எங�ணும் முடளதது்க கிடளததுத 
தைடழததுப பலமா�ப பைரநதிரு்ககிறைது. 
இபதபாது வாழ்வின் ச�ல மடைங�ளிலும் 
கபண்�ள், சரி நி�ர சமானமாயப பஙக�டுதது 
வருகிறைார�ள். �ருததுல�ம் கதைாைஙகி 
�ணினியு�ம் வடர கபண்�ளின் நைமாடைம் 
நம்பிட�யூடடும் வட�யில அதி�ரிததிரு்ககிறைது. 

தபசாப கபாருடளப தபசத துணிநதை 
கபண்�ள், இபதபாது தைங�ள் �விடதை�ள், 
�டடுடர�ள், பாைல�ள் உள்ளிடை படைபபு�ள் 
வாயிலா�த தைங�ள் உரிடம்ககுரடல நிடலநாடடி 
வருகிறைார�ள்.

முடனவர நளினிததைவி, ‘அ�விடுதைடலதய 
கபண் விடுதைடல’ என்று முரசு க�ாடடுகிறைார. 
எழுததைாளரான ததைாழி லதைா ‘�ழிவடறை இரு்கட�’ 
என்று, கபண்�ளு்க�ான அ� உலகின் வாசடல 
அ�லத திறை்ககும் முயற்சியில இறைஙகியிரு்ககிறைார. 
இது தபான்றை புரடசி்ககுரல�ள், கபண்ணிய 
உலகின் ந�ரடவ தவ�பபடுததும் என்பதில 
க�ாஞ்சமும் ஐயமிலடல. 

¡

கபண் படைபபாளி�ள் பலரும் 
க�ாஞ்ச நஞ்சம் இரு்ககும் ஆைாதி்க�த 
துரு்க�டளயும் உதிர்ககும் வட�யில, தைங�ள் 
படைபபு�டள ஆயுதைமா்ககி வருகிறைார�ள். 
அதிலும் அன்புமயமான ஆயுதைததின் மூலதம 
சமன்டமடயச் சாததியபபடுததும் முயற்சியில 
இறைஙகியிரு்ககிறைார�ள். அண்டமயில படைபபு்க 
குழும நூல�ளின் கவளியீடு�ள் நைநதைன. இதில 
அதி�மா�ப கபண் படைபபாளர�ளின் நூல�ள் 
கவளியானது �ண்டு மகிழ்நததைன். அவர�ளின் 
அ� உல�ம் எபபடி இரு்ககிறைது? என்று 
ததைடியதபாது, அவர�ளின் அ� விடுதைடல்க குரல 
என்டன உற்சா�ததில சிறை�டி்க� டவததைன.

�விதைாயினி கஷண்பாவின் ‘64 �டைங�ளில 
தைனிததிரு்ககும் ராணி’ என்னும் நூலில உரதது்க 
குரல க�ாடு்ககும் �விடதை ஒன்று, 
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‘å¼ ï£œ còPò£ñ«ô 
à¡¬ù â¡ «è£†¬ì‚° 
ñ£ò‚ è‹ð÷ˆF«ôŸP‚ èìˆF„ ªê™«õ¡
îŠH‚è Þòô£îõ£Á õCò‹ ªêŒ¶ 

õêŠð´ˆ¶«õ¡
ÃKò ð£˜¬õò£™ Ü¬ùˆ¬î»‹ ðA˜‰ªî¡ 

ÅKòù£‚°«õ¡
óê¬ù I°‹ óêõ£îˆî£™ óèCòñ£Œ‚ ªè£™«õ¡ 
ºŸÁ‹ ñø‚è ¬õˆ¶
ºˆîI†«ì º‚F î¼«õ¡’ 
என்கிறைது. அன்டபதய ஆயுதைமா்ககிச் 

சாயபதபன் என்று இளடமயாய எச்சரி்ககிறைார 
கஷண்பா.

அததைதபால 

‘ºè£‰FóI¡P âK„ê½ÁA«ø¡ 
è£óíI¡P‚ Ã„êL´A«ø¡
ïó‹¹èœ ï´ƒè ªõ°‡ªì¿A«ø¡
âF˜ñ¬ø â‡íƒèœ «î®Š H®‚A«ø¡
c˜¬ñ à¼‚è âKîö™ ê¬ñ‚A«ø¡
Þ¬øe¶ «êŸ¬ø õ£KJ¬øˆ¶Š ðNb˜‚è 

º¬ùA«ø¡
²Ÿøƒèœ ÉŸP b¾ à¼õ£‚è ºò™A«ø¡
«ê£˜‰î è‡èO¡ õN °Ÿø‹ «î´A«ø¡
Üñ£Âwò‹ ÞøƒAòî£Œ
ê¡ùî‹ ªñ£NA«ø¡..’
என்று கசாலலும் �விதைாயினி �ாயதரி 

ராஜதச�ர... இவவளவு ஹாரதமான் 
அலபபடறையும் ஏன் என்று �டைசி 
இரண்டுவரி�ளில கசாலகிறைார....

‘உனதன்பின் ந�ாதாமைகள்

மைன்னி இறுக்கியதில்’ - அைைா. �ாதைலின் 
தபாதைாடம படுததும் பாடு என்கிறை இநதை்க குரல, 
ட�ததைடைலு்ககு உரியது. 

ஏறைததைாழ இதுவும் இன்கனாரு ஒளடவயின் 
இன்கனாரு ‘முடடுதவன் க�ால’ பாைலின் 
குரலதைான். இநதை்க �விடதை �ாயதரியின் ‘ஏவாளின் 
பற்�ள்’ நூலில இைம்கபற்றிரு்ககிறைது. 

�விதைாயினி தி.�டலயரசியின் ‘நான் 
உன்னுடைய துறைவி’ நூடலயும் புரடடிதனன்.

‘à¡ G¬ù¾èO¡ èùˆ¬î
ã‰î º®ò£ñ™ 
ªñ™ô ªñ™ô á˜‰¶ ïè˜Aøªî¡ Þó¾... 

àŠ¹ êŠH™ô£î îQ¬ñ¬ò 
«õÁ õNJ¡P
ªñ¡Á F¡Áªè£‡®¼‚Aø¶
ï´GC GêŠî‹.... cœ ÞóM¡ Üõv¬îè¬÷Š 
ðQˆ ¶Oè÷£™ âšõ÷¾ º‹ºóñ£Œˆ 

¶¬ìˆªîP‰î£½‹
Þ¡Â‹ F†´ˆ F†ì£Œ
å†®‚ªè£‡®¼‚Aø¶ â¡ è£î™ 
M®òL¡ Ã¬ó e¶’ 
-என்கிறைார �டலயரசி. இரவும் �ாதைலும் 

என்ன பாடு படுததும் என்படதை இவவளவு 
லாவ�மா� எவரால உைரததை முடியும்? 

�விதைாயினி �ன�ா பாலன் ‘உன் கிடளயில 
என் கூடு’ என்னும் கதைாகுபபில 

‘e÷º®ò£ èíƒèO™
ªñ¡Á M¿ƒ°õ¶
G¬ùªõ£¡¬øˆ îMó
«õÁ â¡ùõ£è Þ¼‚èº®»‹?’
-என்று நிடனவின் தைாழ்வாரங�ளில 

நடைதபாடுகிறைார. கமன்று விழுஙகும் 
நிடனவு�ள், அ�ம் சாரநதைது அன்றி தவறு 
என்னவா� இரு்க� முடியும்?

இபபடி �ண்�ளில படுகிறை படைபபு�ளில 
எலலாம் கபண்�ளின் உைரவுமயமான 
புதகதைழுச்சிடயப பார்க�முடிகிறைது. இது புதிய 
நம்பி்கட� தீபதடதை ஏற்றுகிறைது. 

அண்டமயில கவளியான என் முதைல 
�விடதைத கதைாகுபபான ‘நிலா்க கூடை’யில 
இைம்கபற்றை என் �விடதைகயான்று..

‘â¡ e¶ ÝÀ¬ñ ªêŒ»‹ àù‚°
â¡ CFôƒè÷£™
ï£¡ â¿¶‹ èM¬îèœ
âƒ«è ¹KòŠ«ð£Aø¶?’
-என்று பகிரங�மா�தவ முரண்குரல 

எழுபபுகிறைது.

கபண்�ளான நாங�ள் உைரச்சி�ளற்றை 
விறைகு�ள் அலல; உைரடவ அபபடைமாய 
இடச்ககும் விததை� வீடை�ள். நாங�ள் 
கமலலிடசடய மடடுமலல, அவசியம் 
தநரும்தபாது, படறையா�வும் மாறி �ாலதடதையும் 
அதிர டவபதபாம் என்று எங�ள் கபண்�ள், 
பிர�ைனம் கசயயத கதைாைஙகிவிடைார�ள்.
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ம�காழிமபயரப்புச் சிறுகலத

மூைம் : ேஷிய ம�காழி 

எங�ள் நண்பர�ளான சயிததசவ 
குடும்பததினர புறைந�ரில வசி்ககிறைார�ள். 
“இஙத� �ாற்று கராம்ப நலலாரு்ககு,” 
என்று கசாலகிறைார�ள். அதைாவது �ாற்று 
மாசுபடடிரு்ககும் இைததில அவர�ளால 
வசி்க�முடியாது. எங�ளில க�ாஞ்சம்தபர 
அவர�டளச் சநதி்க�்க கிளம்பிதனாம். 

எநதைவிதைமான இடையூறும் இலலாமல 
கிளம்பிவிடதைாம். அதைாவது, சின்னச் சின்ன 
நி�ழ்வு�டளத தைவிர: ததைடவயான அளவு 
சி�கரட�டள எடுததுச் கசலலவிலடல. எங�ளில 
ஒருவர ட�யுடறைடயத கதைாடலததுவிடதைாம். 
இன்கனாருவர சாவிடய மறைநதுவிடதைாம். 
அபபுறைம் ரயிலநிடலயததில ஒரு பயைச்சீடடு 
குடறைவா� வாஙகியிருநததைாம். யாரும் தைவறு 
கசயயலாம் என்பது உண்டமதைான். ஆனால, 
தைபபா� எண்ணியிருநததைாம். நான்கு தபர 
மடடுதம இருநததைாம் என்றைாலும்.

தைபபா� எண்ணியிருநததைாம் என்பது 
க�ாஞ்சம் தைரம சங�ைமா�ததைான் இருநதைது. 
ஆறு வடர தநரததியா� எண்ை்ககூடிய 
குதிடரகயான்று தஹம்பரகில இருநதைதைாம். 

எநதைவிதைமான விபததும் நி�ழாமல சரியான 
ரயிலநிடலயததில இறைஙகிதனாம். அதைற்கு 
முன்னால ஒவகவாரு ரயிலநிடலயததிலும் ஒரு 
முடறைதயா இரண்டு முடறைதயா இறைஙகிதனாம் 
என்பது உண்டமதைான் என்றைாலும் ஒவகவாரு 
முடறையும் தைவடறை உைரநது நலல புததிதயாடு 
மீண்டும் கபடடியில ஏறிவிடதைாம்.

தசருமிைதடதை அடைநதைதும் தவறு 
சில தைரமசங�ைமான விஷயங�ள் நைநதைன. 
எங�ள் யாரு்ககும் சயிததசவ�ளின் மு�வரி 
கதைரியவிலடல. அடுததைவரு்ககுத கதைரியும் என்று 
ஒவகவாருவரும் நிடனததுவிடதைாம். 

சன்னமான கமன்டமயான குரகலான்று 
உதைவி்ககு வநதைது, “வநது தசரநதுடடீங�ளா?”

சயிததசவ�ளின் ம�ள்: பதிதனாரு 
வயது நிரம்பிய சிறுமி, கதைளிவான �ண்�ளும் 
கபான்னிறை ரஷிய ஜடை�ளும் க�ாண்ைவள். 
அநதை வயதில நான் டவததிருநதைதுதபாலதவ 
இருநதைது (மற்றை குழநடதை�ள் ஜடைடயப 
பிடிதது இழுததைதைால நான் அடைநதை துயரம் 
அளவிலலாதைது).
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எங�டளச் சநதிபபதைற்�ா� வநதிருநதைாள்.

“நீங� வநதுதசருவீங�ன்னு என்ககு 
நம்பி்கட�தய இலடல!” என்றைாள்.

“ஏன்?”

“இலல, ஒன்னு நீங� ரயிடலப 
பிடி்க�மாடடீங� இலதலன்னா தைபபான ரயிலல 
ஏறிடுவீங�ன்னு அம்மா கசான்னாங�.”

அடதை்க த�டைதும் வருததைமா� இருநதைது. 
உண்டமயில நான் கசான்னால கசான்ன 
தநரதது்ககு வநதுவிடுதவன். சமீபததில ஒரு நைன 
விருநது்ககு என்டன அடழததிருநதைார�ள். நான் 
தைாமதைமா�ப தபா�விலடல, கசாலலபதபானால 
சரியா� ஒரு வாரதது்ககு முன்பா�தவ 
தபாயவிடதைன். 

“ஆ, நதைாஷா, நதைாஷா! உன்ககு இன்னும் 
என்டன முழுசாத கதைரியாது!” 

அவளுடைய கதைளிவான �ண்�ள் 
தயாசடனயுைன் என்டனப பாரததைன, பிறைகு கீதழ 
தைாழ்நது நிலதடதைப பாரததைன.

எஙத� தபா�தவண்டும் என்பது 
கதைரிநதுவிடைதைால மிகுநதை மகிழ்ச்சிதயாடு 
இருநததைாம். க�ாஞ்ச தநரம் அருகிலிருநதை 
�ஃதபயில உட�ாரநதிருநதுவிடடு, சி�கரட 
வாஙகிவிடடு, பாரி்ு்ககுப தபான் தபசிவிடடு...

ஆனால கபான்னிறைத தைடலமுடி 
க�ாண்ை அநதைச் சிறுமி தீவிரமா� மறுததைாள், 
“இலடலயிலல, அகதைலலாம் கூைாது. தநரா 
வீடடு்ககுததைான் தபா�ணும். எலதலாரும் 
�ாதது்ககிடடு இரு்க�ாங�.”

அவமானததில மு�ம் சிவநது அவளு்ககு்க 
கீழ்பபடிநததைாம். அநதைச் சிறுமியின் பின்னால 
ஒருவரபின் ஒருவரா� ஒதர வரிடசயில 
நைநததைாம்.

எங�ளு்ககு விருநதைளிபபவர அடுபபடியில 
நின்றிருநதைார.

குழபபதததைாடு பாததிரதது்ககுள் 
பாரதது்கக�ாண்டு இருநதைார.

“நதைாஷா, சீ்ககிரம் கசாலலு. என்ன 
நிடன்ககிதறை? இநதைத தைைடவ என்ன 
பண்ணியிரு்ககிதறைன் - வாடடிய இடறைச்சியா 
உபபு்க �றியா?”

பாததிரதது்ககுள் எடடிப பாரததைாள் சிறுமி. 

“இலல என் ததைவடதைதய, இநதைத தைைடவ நீ 
பண்ணியிரு்ககிறைது க�டடியா்க குழம்பு தபால 
இரு்ககு.”

“பிரமாதைம்! இது யாரு்ககும் 
ததைாைதவயிலல,” என்று உற்சா�ததுைன் 

கசான்னார திருமதி. சயிததசவா.

உரததை குரலில தபசி்கக�ாண்தை 
உைவருநதிதனாம்.

நாங�ள் ஒருவரமீது ஒருவர நிடறையப 
பிரியம் டவததிருநததைாம். மகிழ்ச்சியா�ப 
கபாழுடதை்க �ழிதததைாம். எலதலாரு்ககும் 
தபசதவண்டும்தபால இருநதைது. எலதலாரும் 
ஒதர தநரததில தபசத துவஙகிதனாம். 
யாதரா ஒருவர சம�ால்க குறிபபு�ள் என்றை 
இதைடழப பற்றிப தபச ஆரம்பிதததைாம். யாதரா 
ஒருவர ஏன் கலனினு்க��ா�ப பிராரததைடன 
கசயய்ககூைாது என்று தபசிதனாம். அது 
பாவச்கசயலாகிவிடும். ததைவாலயம் ஒருதபாதும் 
யூதைாசு்க�ா�ப பிராரததைடன கசயயவிலடல. 
யாதரா ஒருவர பாரிஸின் கபண்�டளப 
பற்றியும் அவர�ளின் ஆடை�டளப பற்றியும் 
தபசிதனாம். தைஸ்தைதயவஸ்கி பற்றியும் 
சமீபததிய எழுதது்கத�ாரடவ மாற்றைம் பற்றியும் 
கவளிநாடு�ளில எழுததைாளர�ளின் நிடலடம 
பற்றியும் துத�ாபர�டளப பற்றியும் தபசிதனாம். 
யாதரா ஒருவர கச�ஸ்தலாதவ்ககியர�ள் 
முடடைடய எபபடிச் சடமபபார�ள் 
என்று கசாலல முயற்சிகசயதைார என்றைாலும் 
கசாலலமுடியவிலடல. அவர தபச முயற்சி்ககும் 
தபாகதைலலாம் தவகறைாருவர உடபுகுநது தபச 
ஆரம்பிததைார.

இததைடன சநதைடியிலும் அநதைச் சிறுமி 
தமலஙகியணிநதுக�ாண்டு தமடசயிலிருநது 
கீதழ விழுநதிருநதை முள்�ரண்டிடய்க குனிநது 
தைடரயில இருநது எடுததைாள். தமடசயின் 
முடன்ககு ந�ரநதிருநதை �ண்ைாடி்க குவடளடய 
உள்தள ந�ரததி டவததைாள். எங�ளு்ககுத 
ததைடவயானவற்டறைகயலலாம் கசயதைாள், எங�ள் 
துயரங�டளப புரிநதுக�ாண்ைாள். அவளுடைய 
கபான்னிறை ஜடை�ள் எபதபாதும் தபாலதவ 
ஒளிரநதைன.

ஒரு �டைததில எங�ளில ஒருவரிைம் வநது 
சீடகைான்டறை்க �ாடடினாள். 

“பாருங�, உங�கிடை இடதை்க 
�ாடைணும்னு நிடனச்தசன். உங� வீடடை்க 
�வனிச்சு்ககிறைது உங� கபாறுபபுதைான? அபதபா 
அடுததை முடறை நீங� மது வாஙகும்தபாது இநதைச் 
சீடடை்க த�டடு வாஙகுங�. நூறு சீடடு தச�ரிச்சா 
ஆறு துவாடல கிடை்ககும்.”

ஒவகவாரு கபாருளா�்க �ாண்பிதது 
விள்க�ம் க�ாடுததைாள். எங�ளு்ககு உதைவிகசயய 
தவண்டுகமன்று விரும்பினாள் - நாங�ள் 
இநதை உலகில நலலபடியா� வாழதவண்டும் 
என்பதைற்�ா�.
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“இஙத� எலலாதம எவவளவு 
அற்புதைமா இரு்ககு,” என்று எங�ளு்ககு 
விருநதைளிபபவர உற்சா�தததைாடு கசான்னார. 
“தபாலகஷவி்ககு�ளு்ககு்க கீதழ வாழ்நதை 
வாழ்்கட�டய என்னன்னு கசாலல. 
க�ாஞ்சஙகூை நம்பமுடியல. குழாயத திறைநதைா 
தைண்ணி வருது. அடுபபு பததை டவ்க�பதபானா 
விறைகு தையாரா இரு்ககு.”

“சாபபிடு, என் ததைவடதைதய. சாபபாடு 
ஆறிபதபாயிடும்,” சிறுமி முணுமுணுததைாள். 

இருடடும்வடர தபசிதனாம். கபான்னிறைத 
தைடலமுடிக�ாண்ை சிறுமி க�ாஞ்சதநரமா� 
எங�ள் ஒவகவாருவரிைமும் எடதைதயா கசாலல 
முயன்றுக�ாண்டிருநதைாள். இறுதியில யாதரா 
ஒருவர �வனி்க� ஆரம்பிதததைாம். 

“நீங� ஏழு மணி ரயிலப பிடி்க�ணும். ரயில 
நிடலயதது்ககு இபதபாதவ கிளம்புனாதைான் 
சரியா இரு்ககும்,” என்று கசாலலி்கக�ாண்டு 
இருநதைாள்.

எங�ள் கபாருட�டளப 
கபாறு்ககி்கக�ாண்டு ரயிலநிடலயதது்ககு 
ஓடிதனாம். 

அஙத� இறுதியா� ஒரு தைைடவ 
தவ�தவ�மா�ப தபசி்கக�ாண்தைாம். 

“நாடள்ககு திருமதி. சயிததசவாவு்ககு புதிய 
உடை வாங�ணும். எளிடமயா இரு்க�ணும் 
ஆனா ப�டைா�வும் கதைரியணும். �றுபபு 
நிறைததுல இரு்க�ணும் ஆனா கராம்ப்க �றுபபா 
இரு்க�்ககூைாது. மு்ககியமா அவங�ளு்ககு 
அலுததுபதபா�ாதை ஒன்னா இரு்க�ணும்.”

“நதைாஷாடவ நம்தமாை கூடடி்ககிடடுப 
தபா�லாம். அவ சரியாச் கசாலலுவா.”

மறுபடியும் தபச ஆரம்பிதததைாம்: சம�ால்க 
குறிபபு�ள், �ாரகி, பிகரஞ்சு இல்ககியம், தராம். 

அநதைப கபான்னிறைத தைடலமுடிக�ாண்ை 
சிறுமி நைநதைபடிதய எடதைதயா கசான்னாள். 
எடதை்க குறிதததைா எங�டள ஒதது்கக�ாள்ள 
டவ்க� முடனநதைாள். இறுதியில யாதரா ஒருவர 
த�டதைாம். 

“பாலம் ஏறி நடைதமடையின் அநதைப 
ப்க�தது்ககுப தபா�ணும். ரயில வரறை வடர்ககும் 
�ாதது்ககிடடு இரு்க�ாதீங�. அபபுறைம் 
ஓைதவண்டியிரு்ககும். ரயில தைவறைவிடடுடுவீங�.”

மறுநாள், திருமதி. சயிததசவாவின் 
நளினமான உருவம் �டையிலிருநதை இரண்டு 
முபபடடை்க �ண்ைாடியிலும் பிரதிபலிததைது. 
வாசடன்க �ளிம்பு பூசிய தைடலமுடியும் 

குடடையான �ால�டளயும் க�ாண்டிருநதை 
விற்படனப பிரதிநிதி ஒவகவாரு உடையா� 
அவரமீது தபாடடுபபாரததைார. கபான்னிறைத 
தைடலமுடிக�ாண்ை சிறுமி ட�டய்க 
�டடி்கக�ாண்டு நாற்�ாலியில உட�ாரநதைபடி 
அறிவுடர கசாலலி்கக�ாண்டு இருநதைாள்.

�ண்ைாடி�ளு்ககு இடைதய மாறிமாறிப 
பறைநதுக�ாண்டு இருநதைார திருமதி. சயிததசவா. 
“ஓ, இது அழ�ா இரு்ககிலல நதைாஷா. நீ ஏன் 
ஒண்ணுதம கசாலலமாடதைஙகிறை. இங� பாரு, 
இது அழ�ா இரு்ககிலல. முன்னால சாம்பல 
நிறைததுல பூ தவடலபபாடு பண்ணியிரு்ககு. நீ 
என்ன நிடன்ககிதறை, சீ்ககிரமாச் கசாலலு!”

“இலடல, என் ததைவடதைதய, நீ இநதை மாதிரி 
உடைடய வாங�்க கூைாது. வயிறு ஒவகவாரு 
நாளும் சாம்பல நிறைததுல இருநதைா எபபடி 
இரு்ககும். உன்கிடை நிடறைய உடை�ள் இருநதைா 
அது தவறை விஷயம். ஆனா, இது நடைமுடறை்ககு 
ஒததுவராதை விஷயமாச்தச.”

“அதுசரி, நீ இடதைச் கசாலறைதுதைான் 
ஆச்சரியமா இரு்ககு,” என்று எதிரபடபத 
கதைரிவிததைார அம்மா. ஆனாலும் ம�டள எதிரதது 
நை்ககும் துணிவிலடல. 

நாங�ள் கவளிதய கசலல ஆயததைமாதனாம்.

“ஓ, இநதை்க �ழுததுப படடிடயப 
பாருங�தளன். நான் இது மாதிரிதைான் 
வாங�ணும்னு நிடனச்சுடடு இருநததைன்! நதைாஷா, 
சீ்ககிரமா என்டன இஙகிருநது கூடடிடடுப 
தபாயிடு. இலதலன்னா என்டன நாதன 
�டடுபபடுததி்க� முடியாமப தபாயிடும்!”

கபான்னிறை தைடலமுடிக�ாண்ை சிறுமி 
மிகுநதை அ்க�டறைதயாடு அம்மாவின் ட�டயப 
பற்றி்கக�ாண்ைாள்.

“இநதைப ப்க�மா வா, என் ததைவடதைதய! 
அங� பார்க�ாதை. இங� வநது இநதை ஊசி 
நூடலகயலலாம் பாரு.”

“விஷயம் கதைரியுமா?” என்று ம�டள 
ஓர்க�ண்ைால பாரததைபடிதய குசுகுசுததைார 
திருமதி. சயிததசவா. “தநதது நாம கலனிடனப 
பததிப தபசிடடு இருநதைடதை அவ த�டடுடைா. 
சாயநதிரமா எஙகிடை என்ன கசான்னா 
கதைரியுமா? ‘அவரு்க�ா�த தினமும் பிராரததைடன 
கசயயபதபாதறைன். அவதராை மனசாடசியில 
இரததை்க�டறை படிஞ்சிரு்ககுன்னு எலதலாரும் 
தபசி்ககிறைாங�. அது அவதராை ஆன்மாவு்ககுப 
பாரமா இரு்ககும். என்னால எதுவும் கசயயாம 
இரு்க� முடியாது. நான் அவரு்க�ா�ப 
பிராரததைடன கசயயபதபாதறைன்.’”
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ðMˆó£ ð£‡®òó£ü§ 
æMò‹ - ê‚F Ü¼÷£ù‰î‹

 சிறுகலத

காடலபபனியில துயில �டலநதைபடி 
சிறு குருவி�ள் கூச்சலிடடு இடரதததைடி 
கதைற்கிலிருநது தமற்கில பறைநதுக�ாண்டிருநதைன. 
படடுபதபான கதைன்டனயில மரஙக�ாததி 
கைா்ககைா்கக�ன்க க�ாததியபடிதயயும் 
இடவ க�ாததி முடிததைவுைன் கபாநடதை 
ஆ்ககிரபபு கசயயகவன்க �ாததிருநதை 
கிளி�ளுைன் சண்டையிடைபடியும் கிரீச் 
கிரீச் என்று ஒலிகயழுபபி்க க�ாண்டிருநதைன. 
எஙகிருநததைா ஒரு டமனா நாராசமாய்க �ததி 
இநதை்க �ாடசிடய்க �டலதது்கக�ாண்டு பறைநதைது. 
அதி�ாடல விடியலின் ரம்யதடதை மடலமு�டடின் 
தமகலழும்பி தம�ங�ளில மடறைநதிருநது 
தசாம்பல முறி்ககும் சூரியனின் �திர�டள 
ஒவகவான்றைாய எண்ணியபடிதய நை்க�லானாள் 
விஜயா. 

‘அ்க�ா இநதைாரு கவயிலு ஏறைங�ாடடியும் 
�ாடு தபாயி தசநதைரனும். இபபதய மணி 
ஆதறை�ாலு. இன்னி்ககு தவடலய முடிச்சு 
உைதறைன்னு தைம்புகிடை கசாலலிரு்கத�ன். �ால 
எடடி கவயயுங�..’

‘விஜி.. கூலி இன்னி்கத� க�டைச்சிடுமா?’ 

‘ம்கூம்.. மததை �ாடடுல கூை சுலுவா 
க�டைச்சிடும். ஊர பிரசிைன்டனுதைான் தபரு. 
விடதை ஊன தபான கூலிடயதய பயிறு அறுதது 
விடல்ககுப தபாடடுதைான் குடுபபாரு மனுசன்.’ 

‘இன்னி்ககு கபாதைன் கிலம சநடதை. கூலி 
க�டை்ககும்னு பாதததைன்.’

 ‘தநததி்ககு ராஜா �டையில உன் மவன் 
உருளக�ழஙகு வாஙகினு இருநதைாதன..’ 

  ‘ப்க�ததூடடு க�ளவி மவளும் 
மருமவனும் வநதுரு்ககுனு புசு புசுனு பூரி 
சுடடுச்சு.. அது்ககு இநதை க�ாலவன தைாடடி உடடு 
க�ளஙகு வாஙகியாறை கசான்னுச்சு. புள்டள்ககு 
கரண்டு பூரி குடு்க�்ககூைாது. இனி எதுனா 
புள்டள்ககு தவல கசாலலடடும் க�ளவி்ககு 
இரு்ககுது.’

 ‘உடு.. சாநதிரம் தபாய உம் மவனு்ககு 
பூரி சுடடு குடு. இநதை மாசம் தரசன்ல எண்கை 
தபாடைாங�ளா்க�ா?’  

‘முநதைாநாளு தபாடைாங� விஜி. என் 
மாமியா அது அடடை்ககும் என் அடடை்ககும் 
வாஙகி என் மவன்டை குடுதது உடரு்ககு. நீ 
வாஙகுனியா?’ 

‘எங� மாமா வாஙகி கவச்சிடைாரு.’ 

‘பாபு ஊடல இருநதைா இகதைலலாம் 
பண்ணுமா.. என்ககும் வாச்சிரு்கத�. வண்டி்ககும் 
தபாவாது எது்ககும் தபாவாது. பாபு எபதபா 
வண்டி்ககு தபாவும்.’

‘அடுததை மாசம்தைான் �ா. ஆநதிராதவா 
�ரநாை�ாதவா தபானா வரரது்ககு கரண்டு மாசம் 
ஆவும்.’

‘உன்ககுததைான் �ஷடைமா இரு்ககும்ல’ 

‘ம்ம்.. ஆமா்க�ா’ என்று கசாலலி 
முடிபபதைற்குள் தபான் ஒலி .. 
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‘மாமதன உன்ன �ாைாம வடடியில 
தசாறும் உண்ைாம பாவி நான் பருததி நாரா 
தபாதனதன’ 

‘யாரு பாபுவா’

ஆகமன்று தைடலடய ஆடடியபடி தபாடன 
�ாது்ககும் �ழுதது்ககும் இடையில டவதது 
நை்க�லானாள்.

‘இபபதைான் ஊடல இருநது க�ளம்பி அடர 
மணி ஆவல, அது்ககுள்ள கபாண்ைாடடிடய 
விசாரி்ககிறைான்.. நலல புருசன்தைான்..’ என்று 
கூறியபடி வதசலா மற்றை இருவருைனும் 
நை்க�லானாள்.

‘ஆன்.. மாமா இததைா தைம்பு �ாடடு 
ப்க�ததுல வநதுடதைாம் மாமா.. சிதரா 
அ்க�ா ஊடடு கதைன்னநததைாபபு �தைசி்ககு 
வநதைாச்சு. தைம்பூடைம்மா �ளததுல நி்ககிறைாங�. 
எலலாரும் முன்னாடி தபாறைாங� மாமா. நீ 
சாபடியா. �ளதது்ககு வநதுடதைன் மாமா. 
தைம்பூடைம்மா என்டனதய பா்ககுறைாங�. பலய 
தசாதது தவடள்ககு தபான் பண்தறைன் மாமா. 
கவ்ககிதறைன்.’ 

அவரவர தசாதது்ககூடைடயத திண்டில 
டவததுவிடடு   அவர�ளின் �டள்கக�ாதடதைச் 
தசாதிததைபடி தநற்று குடறை டவததை குச்சி்க�ாடடில 
தைடலயில துண்டு �டடியபடி நாலவரும் 
இறைஙகினார�ள். எபதபாதும் தபால விஜயாவின் 
மடன முன்தன கசன்றுக�ாண்டிருநதைது. 

‘டடீ மருமவதள சததை முன்னாடி 
வநது என் மடனயில கவடடுடீ,’  என்றைாள் 
பாபபாததிம்மாள்.

‘நீ வா யதததை.. என் மடனய உடடுடடு 
உன்ககு கவடடுதறைன்.’ 

நாலவரில விஜயா மடடுதம 
இளடமயானவள். இரண்டு ம�ன்�ள். வயதும் 
இருபதின் �டைசி. ஆள் சராசரி உயரம். 
விலுவிலுகவன்றை உைல. நீள மஞ்சள் மு�ம். 

‘அநதியில யாரு �ாடடு்ககுடி தபாறை?’

‘வை்ககு்க�ாடடு்ககுப தபாதறைன் தததை’ 

‘பிரியா பஸ் தமற்� திரும்பிடைான், பலய 
தசாதது்ககுப தபாலாம் வா தததை’

கதைாடடி தைண்ணீரில மு�ம் ட� �ால 
�ழுவியபடி..

‘எலலாம் அபபடி மரததைடியிலதய 
குநதைலாம்..’ என்றைாள் பாபபாததியம்மாள்.

‘மாமதன உன்ன �ாைாம வடடியில 
தசாறும் உண்ைாம பாவி நான் பருததி நாரா 
தபாதனதன’ 

‘�கர்கைா தபான் அடிச்சிடைான் பாரு என் 

மவன்.. தபசு தபசு...’ என்று அவள் கூடைடயயும் 
எடுதது்கக�ாண்டு ந�ரநதைனர.

‘கரண்டு புள்ள கபததும் ஆச அைங�ல 
பாரு இநதைப பயலு்ககு, ஆனா ஊனா தபான் 
தபாடுறைான்.’ 

‘சாபைதறைன் மாமா.. நீங� சாபடிங�ளா...’ 

பலய தசாதது தவடள முடிநது �ாடு 
திரும்பும் வடர உடரயாைல கதைாைரநதைது. 

°

�ாடடிலிருநது ஆட�ள் �டலயும் தவடள. 
கவள்டள அடர்கட� சடடையும் �டைம்தபாடை 
ட�லியும் �டடியபடி ஸ்பகலண்ைர 
டப்ககில தைம்பு �ாடடிற்குள் நுடழநதைார. 
கமாதைகமாதைகவன்று இருநதை கவள்டள மு�ததில 
தலசான வழிசல.

‘என்ன விஜி தவடல முடிஞ்சுதைா.’

‘முடிஞ்சுதுங� தைம்பு.. எலலாம் கூலி 
த�்ககுறைாங�. இன்னி்ககு சநடதை தவறை இரு்ககு’ 
என்று நிறுததித தைம்புடவ தநரா�ப பாரததைாள்.

தவடடிடய வலதுபுறைம் வில்ககி 
புடைததிருநதை ைவுசர பா்கக�டடில ட�டய 
விடடு்க �தடதையா� தநாடடு�டள எடுதது விஜி 
பார்ககிறைாளா என்று ஓர்க�ண்ைால அவடள 
அளநதைபடி தநாடடு�டள எண்ணி்கக�ாண்தை.. 

‘என்னா விஜி உன் புருசன் வண்டி்ககு 
தபாவலயா? சாயநதிரம் ஊடடு்ககு வநது கூலிய 
வாஙகி்ககிறைது,’ என்றைான்.

‘தவைாங�. இஙத�தய குடுததுடுங�.. 
தநரமாச்சு க�ளம்பணும்.’

‘என்னா விஜி நானும் எததைடன தைைவ 
கசாலதறைன், உன்ககுப புரியலியா?’

‘யதததை.. அங� குநதி்ககிடைா கூலி என்னா 
பறைநதைா வரும்.. வா ்க�ா வநது வாஙகி்கத�ா.’ 

அடனவடரயும் அடழததைாள். ர�சியமாயத 
தைம்புவின் மு�தடதைப பாரததைாள். அச்சு அசல 
�டுவன் பூடனடயபதபால இருநதைது.

மனதிற்குள் சிறிய திருபதி. 

நாலவரும் வநதை திடசயிதலதய வீடடிற்கு 
நை்க�த துவஙகினர. ஊர துவ்க�ததிதலதய 
வச்சலாவும் பாபபாததியம்மாளும் 
பிரிநதைனர. மீதைமிருநதைது மத�ஸ் மடடும்தைான். 
ஊரில அடனவரும் மத�ட் ஊமச்சி 
என்றைடழ்ககும்தபாது மத�்ூ என்று 
வாஞ்டசயாய அடழ்ககும் விஜிடய அவவளவு 
பிடிததைம் மத�்ூ்ககு. வீடடில முைஙகி்க 
கிைநதைவடள ‘தசாதது்ககு தைண்ைமா திடடு 
வாஙகிடடு்க க�ை்க�ாதை. மருவாதியா தவல்ககி 
வநது நாலு�ாசு தசலது கவச்சி்க� புரியுதைா’ என்று 
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அவடள அதைடடி ச� மனுஷியாய ஆ்ககியவள். 
அதைனாதலதய விஜிகயனறைால அவவளவு 
பிரியம். விஜியின் அடனதது ர�சியங�டளயும் 
ர�சியமாயப பூடடி டவததிருபபவளும் 
அவள்தைான்.  

‘சனியன் புடிச்சவன் எபபடி கவறி்க� 
கவறி்க� பா்ககுறைான் பாரு, அநதைத தைம்பு. 
இததினி்ககும் அவன் கபாண்ைாடடி உள்ளதைான் 
இரு்ககு.’  

‘ஆ..’ என்று அவடளத தைடடி �வலபபைாதை 
அவன் புததி்ககு அனுபவிபபான் என்று 
டசட�யால சுடடி்க �ாடடினாள்.

‘மாமதன உன்ன �ாைாம வடடியில 
தசாறும் உண்ைாம பாவி நான் பருததி நாரா 
தபாதனதன’ 

விஜி தபாடன்க �ண்க�ாடைாமல 
பாரதது்கக�ாண்டிருநதைாள்.

‘ஆ..’ வல்கட�டய்க �ாதில 
டவதது்க�ாடடி.. இருட��டளயும் இைம் 
வலமா� ஆடடினாள்.

‘எடு்க�லனா எவன்கூை படுததுடடு 
இருநதைனு த�பபாங�.. என் தபாடன தபச 
முடியாதை அளவு வாயல என்ன இருநதுதுனு 
க�ாச்டசயா த�பபாங� டி.’

‘ப்க�ததுல வநதுடதைன் மாமா.. 
மத�ஸ்தைான் கூை இரு்ககு’

‘மத�்ூ அநதி்ககு தவடல்ககுப 
தபாகும்தபாது எஙகூடடு்ககு வநதுடு. தசநது 
தபாவலாம் சரியா?’

சம்மதைம் என்றைவாறு விஜிடயத ததைாளில 
தைடடிவிடடு விடைகபற்றைாள்.

இநதை தபான்லதைான் அன்னி்ககு்க �ட 
பண்ணிடைதைா நிடனச்சு கூடைாளி்ககிடை 
தபசிடடு இருநதைதை �ாடடி்க குடுததுது.

‘ஏன் தை அண்ணி தமல அவதளா லவவா 
தை.. எபப பாரு அண்ணி்ககிடை தபான் தபாடடு 
விசாரிச்சிடதை இரு்ககீங�.’

‘மயிறு.. இவளுங� எங� தபாறைாளுங� எங� 
வராளுங�னு த�டடு்ககுடதை இரு்க�ணும்ைா.. 
இலடலைா த�்க� ஆளிலலனு ஆம்படளய 
ததைடி ஊர தமய ஆரம்பிச்சிருவாளுங�.. அவ தவறை 
கவள்ள ததைாலா இரு்க�ா த�்க�வா தவணும்.’ 

வீடு வநதைதும் �னவிலிருநது மீண்ைவளா�்க 
ட��ால�டள்க �ழுவிவிடடு உள்தள 
நுடழநதைாள். 

‘ஆறுநா என்டனய ஏமாததுனலல இபப 
வா..’

‘மாமா ஊடடு்ககுத தூரம் ஆனது்ககு 

நான் என்ன பண்றைது. இபபதைான் உள்டறைதய 
கநாடலயுதறைன். டநடடு கவச்சி்க�லாம் மாமா. 
இன்னும் சாபைல.பசி்ககிது மாமா.’ 

‘கசாலல கசாலல என்னடி எயிதது எயிததுப 
தபசுறை �ண்ைாதராளி சிறு்ககி..’ என்று முதுகில 
அடி வரிடசயாய இறைஙகியது. 

�ண்�ளில �ாடசி�ள் மங�லா�த கதைரிய 
பாபு இயஙகிய அதிரவு�ள் அவளின் அங�ங�டள 
அடசதது்கக�ாண்டிருநதைது. 

மத�ஸ் வருவதைற்குள் குளிததைாயிற்று. 
சாபபாடு மடடும் இறைங�விலடல.. தநரமும் 
இலடல. 

‘ஆ..’ என்று அவடளச் சுண்டி நீர கசாடடும் 
தைடலடய்க �ாடடி என்னாச்சு என்றைாள்.. நா்கட� 
இைபப்க�மா�த துருததி விழி�டள மலலாததி 
பிைம் தபால �ாடடினாள். 

முதுட� வருடியவளின் �ரங�டளப பற்றித 
தைடலடய இைம் வலமா� ஆடடி ‘வலி்ககிது’ 
என்றைாள் விஜி.. 

பின் மதிய கவயில மு�ம் முழுவதும் 
அபபி்ககிை்க� இருவரும் வை்ககு �ாடு 
தநா்ககி நடைதபாடைனர. அங�ாயி த�ாயில 
தைாண்டி நாலு எடடு எடுதது டவததைபின் 
விஜி தபசததுவஙகினாள். ஏததைா �னவில 
தபசுபவடளபதபால மத�ட் திரும்பியும் 
பார்க�ாது �ண்ணில நீரரும்பப தபசினாள்.

‘அன்னி்ககி ஒரு நா இததை அங�ாயி த�ாயிலு 
திருநா. என் மூததை மவன் ஆறு மாசம் வவுததுல. 
ப்க�ததூடடு தசடடு கபாண்ைாடடி கூை 
கூதது பா்க� வநததைன். ஏலு மணி்கக�லலாம் 
வநதுரதறைன் மாமானு க�ஞ்சி கூததைாடி வநததைன். 
மணி கதைரியாதை கூதது பா்ககுறை தஜாருல அர 
மணிதநரம் கூை கசததை இருநதுடதைன். 
அன்னி்ககு ராவுல வல்க�ம் தபால இநதைாளு்ககூை 
படுதது்கக�ை்ககும்தபாது �ாலிடு்ககுல 
க�ாழக�ாழபபா கவள்ளபபடடிருச்சு. 
கபாம்படளங�ளு்ககும் இவனுங�ளாடைம் 
வரும்னு கூை கதைரியாதை தை்ககுறி என் புருசன். 
எவன் கூைடி படுதது்க க�ைநதுடடு இங� 
என் கூை திரும்பவும் படு்க� வரன்னு அடி்க� 
ஆரம்பிச்சான். வவுதது புள்ள தமல சததியம் 
பண்ணியும் நம்பல. அன்டன்ககு ராவு பூரா 
நிடனச்சு நிடனச்சு அடி்க�வும் என்டனய 
உலு்க�வும்னு என் உைம்பு ரைமா்ககிடைான். 
அதுலருநது கபாைமாடைமா இடுபபு கீழ 
கசாரடையிலலாதை படுதது்க க�ை்ககுதறைன்.. 
மத�்ூ.. மத�்ூ..’

 ஊடமயாகிபதபான அங�ாயியின் மு�ததில 
கவறிபபிடிததைவடளப தபால மண்டை வாரி 
வாரித தூற்றி்கக�ாண்டிருநதைாள் மத�்ூ.
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 நூல் அறிமுகம்

�விஞர�ளு்ககு்க �விடதை்க �ரு மழடலயில, 
மடழயில, இயற்ட�யில, இடறையில, உைரவில, 
அழுட�யில, நிடனவு�ளில, நி�ழ்வில என 
எஙகிருநதைாகிலும் கிடை்ககும்.  சிலர �ருடவப 
கபாததிப பாது�ாததுத தை்க� தைருைததில 
பிரசவிபபர, சிலர திடீர சடமயல தபால திடீர 
�விடதையா்ககுவர, சிலர மததைாபபாயப பல 
வண்ைங�டள விரிபபர, சிலர எரிமடலத 
தீபபிழம்பா்ககுவர. அருடம்க �விஞர அன்றிலன் 
அவர�தளா கமன்டமயாய, இறைகில எடுததுத 
தீடடிய ஓவியமாய மாயநதியின்  �ாலதைைதடதை 
வடரநதிரு்ககிறைார.

இ்க�விடதை வரி�ளின் வரைங�ள் அன்பு, 
�ாதைல, பசியின் பிணி, இயற்ட�யின் எழில, 
சமூ� அவலங�ள் எனப பல  பரிமாைங�டளப 
பிரதிபலி்ககின்றைன. 

நவீன்க �விடதை�ள் வாச�ர�ளின் 
நிடனவில இரு்க� படிமங�ள் �ாரைமாகும். 
படிமங�ள் வாச�ர�ளின் வாசிபபின் கநாடி�டள 
மி�வும் இரசிபபதைற்குரியதைா� மாற்றுகின்றைன. 
அவவாறைான படிமங�ள் �விஞர. அன்றிலனின் 
�விடதை�ளில க�ாடடி்ககிை்ககின்றைன. 

�ாலதடதைப பற்றி்க குறிபபிடும் ஒரு 
�விடதையில, “நீ விடளயாை �ாலததிைம் மன்றைாடி 
பாலயதடதை �ைன் வாஙகி டவததிரு்ககிதறைன்” 
என்றும் மற்கறைான்றில,

“இரவு ஓர  இறை்கட�
ப�ல மற்கறைாரு இறை்கட�
அடசதது அடசததுப
பறை்ககிறைது �ாலம்” 
என்கிறைார.
பிறைகு,
“மனிதை இரததைம் குடிதது்க க�ாண்தை 
வாழ்கிறைது 
ஒரு மூடி்ககுள் அடைநது கிை்ககும்
இநதை  மது மிரு�ம்” 
என்று அர்க�னாகிய குடிபதபாடதைடயச் 

சாடுகிறைார.

மனிதைடனதய முழுஙகி விடும் 
தைன்டமயுடையது பசி என்படதை இநதை வரி�ளில,

“ஆயுள் முழுதும்
பசி்ககுத தின்றைவடன
தின்று க�ாண்தை இரு்ககிறைது பசி”
என்று பசியின் க�ாடுடமடய ஆழமா�ப 

பதிததிரு்ககிறைார.
“கசாற்�டளத தைாய்க�டடைடயபதபால
உருடடிப  பார்ககிதறைன்” என்று 

கசாலலும் �விஞர, பிறைர மகிழ்டவ உயரவா� 
�ருதியதைால கசாற்�ள் கமளனமாய வநதைமரநதைது 
எனும்கபாழுது அடவ திருவள்ளுவரின் 
நாவினால சுடை வடுடவத தைவிரபபடதை 
நிடனவுகூரகிறைது.

இநதைத கதைாகுபபில நான் மி�வும் இரசிததுப 
படிததை மற்கறைாரு படிமம், 
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நபரண்ை கபருகைளியில் 
மாயேதியின் ொல்தைைம்



“�ாற்றின் ட��டள டவதது
உலரததி்க க�ாண்டிருநதைன மரததின் 

இடல�ள்”. 
இநதை இயற்ட� அழகியல வரி�ள் �விஞரின் 

நுடபமான இரசடன மனடதைச் சுடடி்க�ாடடுகிறைது.
இபபடியா� �விஞரின் அதிஅழ�ான 

லிபி�ள் தைங�ளது �ாலதைைதடதைப பல 
�விடதை�ளில பதிதது்க �விஞரின் �விடதைடய 
மிளரச்கசயகின்றைன.

சிலாகிதது வரி�டளப படி்ககும்கபாழுது 
அைதை நாம் இதுதபால எழுதைவிலடலதய, 
எபபடிபபா இவர மடடும் இபபடிச் சிநதி்ககிறைார, 
கசம்டமயான வரி�ள் என  தயாசிபபடதைத தைாண்டி 
�விடதை�டள வாசி்ககும்கபாழுது வாச� மனம் 
கவவதவறு திடச�ளில பயணி்க� தவண்டும், 
அபபடிப பயணிததைால அது �விடதையாகிறைது. 
தமலும் பயணி்க� டவதது சிநதைடனடயத தூண்ை 
தவண்டும், அபபடிச் சிநதைடனடயத தூண்டினால 
அ்க�விடதை வாச�ர மனதில இைம் பிடிதது 
கவற்றியடைகிறைது. சிநதைடனடயத தூண்டி ஒரு 
சில வரி�டளயாவது எழுதை டவ்க� தவண்டும், 
அபபடி எழுதினால அ்க�விடதையுைன் அ்க�விஞர 
கவற்றி கபற்று்க க�ாண்ைாைபபடுகிறைார. 
அபபடிபபடை �விஞரதைான் அன்றிலன் அவர�ள். 

அவருடைய �விடதை�டள வாசிததுததைான் 
நான் எனது �விடதை நடைடய நவீனததின் ப்க�ம் 
திருபபிதனன். அபபடிபபடை �விடதை�ள்தைான் 
“மாயநதியின் �ாலதைைம்” முழுதும் 
நிடறைநதிரு்ககிறைது. அதைன் மூலம் �விடதை�டள 
மடடுமன்றி �விஞர அன்றிலடனயும்  க�ாண்ைாடி 
மகிழ்நது எனது வாசிபபின் அனுபவதடதை, 
வாசிபபு க�ாடுததை தபரானநதைதடதை உங�ளுைன் 
பகிரவதில கபருமகிழ்ச்சியடைகிதறைன்.

இதகதைாகுபபிலிருநது என்ககுப பிடிததை பல 
�விடதை�ளில சில உங�ள் பாரடவ்ககு இததைா..

உள்பதுங்கலில் இல்்லாத வலாழ்வு
க்கலாவில் வலாசலில் 
சிதறிய கதங்கலாயயலான்று
யலாச்கம் க்கட்கும் பிததனின்
க்க்களில் கிகைதததும்
்பசி மறக்கத தின்்னத யதலாைஙகி்னலான். 
சிறுதுணகை அ்கமகிழ்கவலாடு
அருகில் நின்று வலாக்ஆட்டும்
நலாய்ககும் வீசி்னலான்.
தின்னும் ய்பலாழுதில்
நலாயிைமிருந்து தவறி விழுந்த
சிறு கதங்கலாய்த துணுககு்களுக்கலா்க
வந்து குவிந்தது எறும்புக கூட்ைம். 
எறும்ய்பலான்று 
விட்ை  சிறு து்களும்
நலாகை இன்னும் சிறியதலாய் மககி
உணவலா்கக கூடும் நுணணுயிரி சி்வற்றுககு

்பகிரப்பட்டுகய்கலாணகையிருககிறது
ஒரு வலாழ்வு. 
¡ ¡

்பகையல்
அய்ய்னலாருககுப ்பகையலிை
வலாரச் சந்கதயயலான்றில்
வலாகையிக்்கள வலாங்க
அஙகும் இஙகும்
்ககைகயத கதடுகிகறன்.
்படிககும் தன் ம்ககைலாடு 
வலாகையிக் விற்கும் 
தலாயயலாருததியின்
இக்கயதும் விற்்கலாத பு்ம்்பல்
்கலாது்களில் விை 
அவர்ககை கநலாககி ந்கரகிகறன்.
விற்றதும் ய்பற்றதும்
்பரிமலாறப்பட்ைது 
அன்பின் சிறு புன்்னக்க 
அகத இக்்களில் ்பகைய்லாய்.
¡ ¡

எதிர்பலாரலாத ஒருநி்கழ்வின் ்கதவு்கள 
திறந்துய்கலாளளும் கவகையில்
ஒரு அன்பின் ்கணணீகரலா, ்கலாயகமலா,  
்கணமுன் கிைக்க்லாம்
்கணணலாடிக க்கலாபக்ப்கைலாய்.
ய்பலாறுகமயின்றி க்க யதலாடுக்கயில் 
தவறி விழுந்த ்கணணலாடித  துணடு்களின் கூர
க்கயில் எடுககும் ்கணங்கைலாய்
ரணமலாகிறது ம்னது.
அததுயரதகதத துகைதயதரியுயம்னச்
சிந்தும் ்கணணீர 
இரகவ நக்னததுக ய்கலாளகிறது.
மகிழ்கவலா துயரகமலா
உளைக குழி்கள நிரம்புக்கயில்
உ்னக்கலா்ன ஒரு தனிப்பலாைல் 
உன்னுள முணுமுணுககிறது.
இகவயயல்்லாம் ஏய்னன்ற க்களவி
எழும்முன்க்ன 
்கலா்ம் ந்கரததிகய்கலாணகை இருககிறது
ஒரு புளளியிலிருந்து
இன்ய்னலாரு புளளிககு
உன்க்னயும் என்க்னயும்.
இது �விஞர அன்றிலனின் முதைல கதைாகுபபும் 

கூை. 
“மாயநதியின் �ாலதைைம்” மூலம் தைனது பாதைச் 

சுவடு�டள கவகு ஆழமா� இல்ககிய உல�ததில 
பதிததிரு்ககிறைார �விஞர.
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 சிறுகலத

�ண்�டள விரிததைபடி ஆஸ்கபடைாஸ் 
சீடைாலான தமற்கூடரடய கவறிததைபடி 
�யிற்று்க �டடிலில படுததிருநதைாள் பூவாயி. 
கமாததைமாயச் சுருடடினால ட�பபிடி்ககுள் 
அைஙகிவிடும் ஒற்டறைநாடி சரீரம். எலும்பு்ககு 
தமல விரிததுவிடை ததைாலதைான் கதைரிநதைததை 
தைவிர, கிள்ளிகயடு்க� துளிச் சடதையிலடல. 
வயகதைன்னதவா இநதைாபபிடி என்று 
எழுபடதை கநருஙகிவிடைது. ஆனால, பாம்பு 
சாடடையாய நீண்டு கிை்ககும் தைடலமுடி 
இன்னும் பஞ்சாய கவளு்க�ாமல மிளகும் 
உபபுமாய நிரவி்ககிை்ககிறைது. நிறைததில 
அம்மாடவப தபாலதவ நலல சிவபபு அவள். 
இபதபாது வதயாதி�ததின் சுரு்க�ங�ளால 
மஙகிய பழுபபாய்க �ாடசியளிததைாலும்.. 
�ணு்க�ாலு்ககு தமலிரு்ககும் பிரததைசகமலலாம் 
அவளின் படழய நிறைதடதைப படறைசாற்றி்க 
க�ாண்டிருநதைது. பூவாயியின் ம�ளு்ககும், 
ம�னு்ககும் அநதை நிறைம் வாய்க�விலடல. 
தைநடதைடயப தபாலதவ மினுமினுபபான 
மாநிறைம் அவர�ள் இருவரும். 

அணிநதிருநதை கதைாளகதைாளபபான டநடடி, 
�ாலபகுதியில சுருள, சிரமமாய �ாடல்க 
க�ாஞ்சமாய மை்ககி அடதை நீடடிவிடைவள், 
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அதைற்குதமல படுததிரு்க� முடியாமல 
தைடலமாடடிலிருநதை ட�ததைடிடய ஒரு ட�யால 
அழுததிப பிடிததைபடி கமதுவாய எழுநது 
உட�ாரநதைாள். தைடலமுடி அவிழ்நது கதைாங�, 
ட�டயச் சிரமமாயத தூ்ககி தைடலமுடிடய நீவி 
மற்கறைாரு ட�யால க�ாண்டையிடைாள்.

சிறு வயதிலிருநததை பூவாயி 
கசயயும் எதிலும் ஒரு தநரததி இரு்ககும். 
நாற்பதின் மததியில புருசன் விடடுப 
தபானதிலிருநது, இருபதடதைநது வருைங�ளா� 
கவள்டளச்தசடலயும், இறு� முடிநதை 
க�ாண்டையும்தைான். �ாடடு தவடல 
கசயயும்தபாதுகூை புைடவடயச் சுததைமா�த 
துடவதது்க �டடி, மண் ஒடடும் இைததில 
ஒரு பழநதுணிடய அதைன் தமலா� இடுபபில 
�டடி்கக�ாள்வாள். தைடலமுடிடயயும் 
அபபடிததைான், அளவா� எண்கைய ததையதது 
படிய வாரி பின்னலிடடு்க க�ாண்டையிடடு்க 
க�ாள்வாள். ஒரு முடிகயன்றைால, ஒரு முடிகூை 
பிரிநது �ாற்றிலாைாது. 

சடமபபதிலிருநது, வீடு வாசடலச் 
சுததைமா� டவதது்கக�ாள்வது வடர 
அவளுடைய ஒவகவாரு தவடலயும் 
அபபடிததைான் அததைடன நறுவிசா� இரு்ககும். 
இபதபாதுகூை அநதை சிகமண்ட வாசலின் 
மூடலயில கிை்ககும் சிறுகுபடப அவள் 
�ண்�டள உறுததி்கக�ாண்டிருநதைது. தைடிடய 
ஊன்றி தநராய உட�ாரநதைவளின் மனம் படழய 
நிடனவு�ளில மூழ்கியது.

கபரிய சம்சாரி்க குடும்பததில 
ஏகழடடுப பிள்டள�ளில நான்�ாவதைாயப 
பிறைநதைவள் பூவாயி. பிள்டள�டளப 
கபற்றுபதபாடைததை கபரிய தவடலயா�ப 
தபான அவள் அம்மாவிற்கு, அதைற்கு தமல 
தவடல கசயய உைல வடளயவிலடல. 
எலதலாரு்ககும் மூததை அ்க�ாவிற்கு அவளு்ககு 
விவரம் கதைரியும்தபாததை �லயாைமாகிவிை, 
அம்மாடவப பிரதிகயடுதது பிறைநதிருநதை 
அவள்தைான் வீடடில அததைடன தவடல�டளயும் 
இழுததுபதபாடடுச் கசயவது. 

அண்ைன்�ள் இருவரும் அயயதனாடு 
தசரநது ததைாடைததில பாடுபை, த�ாழி 
கூவும் முன்தப எழுநதிரு்ககும் இவள் சாணி 
�டரதது வாசல கதைளிததை ட�தயாடு.. �ம்தபா, 
தசாளதமா கபரிய கமாைாவில கூடழ்க �ாயச்சி 
டவததுவிடடு்க க�ாதகதைடுதது்கக�ாண்டு 
ததைாடைதது்ககுப தபாயவிடுவாள். 
தவடலயாட�தளாடு தசரநது சரி்ககுச் 

சமமாய எலலாமும் கசயவாள். மற்றை தைம்பி, 
தைஙட��ளு்ககு அபதபாதுதைான் விவரம் கதைரிய 
ஆரம்பி்ககும் பருவம்.

பதிகனடடைத தைாண்டி கநகுகநகுகவனத 
�லயாைததிற்குத தையாராய்க குதிராய 
வளரநது நின்றைவளு்ககு, உள்ளூரிதலதய ஒரு 
மாபபிள்டளடயத தை�பபன் ததைரநகதைடு்க�, 
கவளியூரில வா்க�பபடை கபரிய்க�ா, அவள் 
தைடலகயழுதடதை மாற்றும் தவண்டுதைடல 
மஞ்சபடபயில முடிநது க�ாண்டுவநதைாள். 
அ்க�ாவின் ஒன்றுவிடை க�ாழுநதைனாரின் 
கபாண்ைாடடி இரண்டு கபண்�ளு்ககுப 
பிறைகு, மூன்றைாவதைாய ஒரு ஆண் வாரிடசப 
கபற்றுப தபாடடுவிடடு, ஜன்னி �ண்டு 
இறைநதுதபாயிருநதைாள். 

பூவாயியின் அ்க�ாவும் அபதபாதுதைான் 
இரண்ைாவது ம�டளப கபற்றிரு்க�, 
க�ாழுநதைனாரின் ட�குழநடதை்ககுத தைன் 
பாடலத தையங�ாமல க�ாடுதது பிஞ்சின் 
உயிடரப பிடிதது டவததைவள்.. நண்டும், 
சிண்டுமாய இரண்டு கபண் பிள்டள�தளாடு 
நின்றை க�ாழுநதைனாரு்ககு இரண்ைாநதைாரமாயத 
தைஙட�டய்க த�டடு வநதைாள்.

அதுவும் இவர�டளப தபாலதவ ததைாடைந 
கதைாறைவுள்ள கபரிய சம்சார்க குடும்பம் 
என்பதைாலும், கபரிய ம�ளின் பிடிவாதைததைாலும், 
மறு்க� முடியாமல சின்ன ம�டளயும் அததை 
ஊரு்ககு்க �டடி்க க�ாடுதது அனுபபிவிடைார 
பூவாயியின் தை�பபன். அவள் தபான க�ாஞ்ச 
நாளிதலதய ஏற்�னதவ தநாஞ்சனாய கிைநதை 
மாமியார்க கிழவியும், வீடடைப பார்க� ஆள் 
வநதை நிம்மதியில கமாததைமா�்க �ண்டை 
மூடிவிை, ஒரு வயதைான மாமனார, ஊர 
தவடல்ககு முதைல ஆளாய நிற்கும் �ம்யூனிஸ்ட 
�ைவர, இன்தறைா நாடளதயா என நிற்கும் 
இரண்டு கபண் பிள்டள�ள், ஒரு ட�பபிள்டள, 
நான்கு �றைடவ எருடம, ஐநதைாறு குழி வய்க�ாடு, 
ததைாடைம் அததைடனயும் பூவாயியின் தைடலயில. 
தபாதைா்ககுடறை்ககு்க க�ாஞ்ச வருைததிதலதய 
முதைலில கபண், அடுதது ஆண் என்று அவளும் 
இரண்டைப கபற்றைாள்.

கபண்�ள் இருவரும் க�ாஞ்சம் 
வளரநதைதும், தசாடடுப பிள்டள�தளாடு 
தசரநது வய்க�ாடடு கூலி தவடல�ளு்ககுப 
தபா�, இன்னும் இரண்டு எருடம வாஙகி்க 
�டடியவள்.. பால ஊற்றுவது, வீடடு 
தவடல�ள், மாமனாதராடு தசரநது கசாநதை 
வய்க�ாடடு தவடல�ள் என தமற்பாரடவடய 
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எடுதது்கக�ாண்டு, க�ாஞ்சம் க�ாஞ்சமா�்க 
குடும்பதடதைச் சரியாமல நிடலநிறுததினாள். 
கவளிஉலகில �ம்பீரமா� வடளய வநதை 
�ைவடனப பார்க� உள்ளு்ககுள் கபருடமயா� 
இருநதைாலும், வீடடிற்�ான அவர பஙக�ன்பது 
குடறைவுதைான். 

மூததைார பிள்டள�ள் படி்க�ாதைதைால, 
தைன் பிள்டளடய மடடும் படி்க� டவததைால 
ஊரார ஏசுவார என்படதை்க �ண்மூடிததைனமா� 
நம்பிய அவள், ஆரம்பப பள்ளிடய முடிததை 
ம�டள வீடதைாடு நிறுததி அ்க�ா்க�தளாடு 
தசரநது தவடல்ககு அனுபபினாள். 
ஆனால, ம�ன்�ள் இருவடரயும் படி்க� 
டவ்க� அவள் கசயதை பிரயததைனங�ள் 
எலலாம் பாவம் பலனளி்க�விலடல. 
இருவருதம பள்ளிபபடிபடப்ககூை தைாண்ை 
முயற்சி்க�விலடல.

இளவயதிதலதய அவள் முதுகில 
ஏறிய குடும்ப பாரமும், கபண் 
பிள்டள�ளு்கக�லலாம் �ாலா�ாலததில 
க�ௌரவமாய்க �லயாைம் கசயது டவ்க� 
தவண்டுகமன்றை �வடலயும், பூவாயியி்ககு 
வயது்ககு மீறிய மனமுதிரச்சிடய்க 
க�ாடுததைததைாடு, ஒரு கபரும் இறு்க�தடதைத 
தைநது, எநதநரமும் ஒரு சிடுசிடுபடப அவள் 
மு�ததில நிரநதைரமா�்க க�ாண்டுவநதைது. 

ஒற்டறைத தூைாய அநதைப 
கபருஙகுடும்பதடதைத தைாஙகியவள், 
கவடகைான்று துண்டு கரண்கைன்று �றைாரா�ப 
தபசிப பழகினாள். மூததைார பிள்டள�ள், 
தைன் பிள்டள�ள் என்று பாகுபாடிலடல.. 
எலதலாரிைமும் ஒதர இறுகிய மு�ம்தைான். தைபபு 
கசயதைால எலலாப பிள்டள�ளு்ககும் அததை 
புளிய விளாரதைான். மூததை ம�ளு்ககு மூததைார 
கசாநதைததிதலதய ஒரு �வரமண்ட மாபபிள்டள 
கூடிவர, க�ாஞ்ச வருைததில, அடுததை 
ம�ளு்ககும் ப்க�தது ஊரிதலதய விவசாய 
மாபபிள்டளதயாடு ஒரு வாழ்்கட� அடமநதைது. 
அததைடன வருைங�ள் அவதளாடு கூைச்தசரநது 
பாடுபடை மாமனார �டடிதலாடு கிை்க�, மு�ம் 
சுளி்க�ாமல சாகும்வடர அவரு்ககும் எலலாம் 
கசயதைாள். 

மீதைமிருநதை ஒரு ம�ளு்ககும் திருமைம் 
முடிததை ட�தயாடு திடீகரன �ாயச்சலில விழுநதை 
�ைவன், எநதை டவததியமும் பலனளி்க�ாமல 
தைநடதையின் பின்தனாடு, �லயாைததிற்குத 
தையாரா� நின்றை மூததை ம�டனயும், மீடச 
அரும்பத கதைாைஙகியிருநதை �டைசி ம�டனயும் 

அததைடன வருைங�ள் அநதை்க குடும்பததிற்�ா�த 
ததையநதை அவளின் கபாறுபபில மிச்சம் 
விடடுவிடடு்க ட�லாச �தி அடைநதைார. ஒரு 
வழியா� மூததை ம�னு்ககும் திருமைமாகிவிை.. 
தபரபபிள்டள�ளு்ககு சடப நிறை்க� சீர 
கசயயவும், ஊர முன்னால �டைசிவடர 
க�ௌரவமா� வாழ்நதைா� தவண்டுகமன்றை 
டவரா்ககியததிலும், முநதைாடனடய இறு�ச் 
கசருகி்கக�ாண்டு திரும்பவும் அததை உடழபபு, 
அததை ஓடைம்.

தராடடில பஸ் தபாகும் சததைம் 
நிடனவு�டள்க �டலததுவிை, �டடிலிலில 
இருநதைவாதறை சாயநது எடடிப பாரததை 
பூவாயி, அது பஸ்தைான் என உறுதிபபடுததி்க 
க�ாண்ைவள், மணி மதியம் ஒன்று என 
�ை்ககுப தபாடைாள். ப்க�தது்க �ாடடில 
தவடல்ககுப தபாயிரு்ககும் ம�ள், மதிய 
தசாற்றிற்கு வீடடிற்கு வரும். 

விவரம் கதைரிநதைதிலிருநது அறுபது 
வருைங�ளா� உடழதது்கக�ாண்தை 
இருநதைவள் முழுதைா� ஓயநது உட�ாரநது 
ஐநதைாறு வருைங�ள் ஆகிவிடைது. எலலாப 
பிள்டள�ளு்ககும் தசரதது இரு்ககும் ஒரு ைஜன் 
தபரபபிள்டள�ளில மு்க�ாலவாசிப தபரு்ககுத 
திருமைமாகிவிை, அவளின் �டைசி ம�னு்ககுப 
பிறைநதை ஒற்டறை ம�ன்தைான் எலதலாரு்ககும் 
இடளய தபரன். 

புருசன் தபானதிற்குப பிறைகு, 
மிச்சமிருநதை அவள் கபற்றை ம�னு்ககு உரிய 
வயது வநதைவுைன் ஒருததிடய மைமுடிதது 
டவ்க�, கசாதது்க�டளப பிரி்க� தவண்டி 
வநதைது. ம�ள்�ள் மூவரும் கசாததில பஙகு 
தவண்ைாகமன்றுவிை, இரு்ககும் கசாதது்க�ள் 
இரண்ைா�ப பஙகுபபை, பூவாயி இரு்ககும் 
வடர அநதை வீடு அவளு்க�ானது, அவளு்ககுப 
பிறைகு ம�ன்�ள் பிரிதது்கக�ாள்ளலாம் என்று 
முடிவானது.

எலதலாரும் அவரவர வாழ்்கட� 
ஓடைதததைாடு �ல்க�, ஒரு கூடைதம 
இருநதை அநதை வீடடில ஒற்டறை ஆளா�தவ 
பதது வருைங�ளு்ககு தமலிருநதைாள். 
ஆனால, அடதைபபற்றிகயலலாம் அவள் 
�வடலபபைவிலடல. அது அவள் வீடு, அவள் 
ராஜ்ஜியம்.. உைலில கதைம்பிரு்ககும் வடர 
உடழ்க� தவண்டும்.. �ாசு தசர்க� தவண்டும். 
தைனியா� இருநதைதபாதும் ஓயகவலலாம் 
கிடையாது.. �ாடடு தவடல, நூறு நாள் 
தவடல, கபாை்க�ாலியில கசடி கசதடதை 
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டவததுப பராமரிபபது என்று எடதையாவது 
கசயதுக�ாண்தை இருபபாள். 

அகதைன்னதமா கதைரியவிலடல.. அவள் 
ட�ராசி்ககு ஒரு �ததைரிச் கசடி நடைாலும், 
�ாய கசடி தைாங�ாமல �ாயததுத கதைாஙகும். 
வாடழ குடலகுடலயாயத தைார தைள்ளும். 
வயதைானதைால �ாடடு தவடல்ககுப 
தபா�முடியாமல, அரசாங� சலுட�யான நூறு 
நாள் தவடல்ககுப தபானவள் பாடதைதயாரமா� 
வழு்ககி விழுநது, கிடைததைடை இரண்டு 
துண்ைாகிபதபான �ால எலும்பு தபாலட 
டவதது இடை்க�பபடடிருநதைது. 

அநதை நிடனவு வநதைவுைன் ட� தைானா� 
முழங�ாலு்ககு கீழா�, ததைாலிற்கு தமலா�த 
துருததி்க க�ாண்டிருநதை தபாலடடை 
கநருடியது. இபதபாகதைலலாம், ஜா்கக�ட 
தபாடடு்க க�ாசுவம் டவததுப புைடவ 
�டை சிரமமா� இருபபதைால கவறும் டநடடி 
மடடும்தைான். ம�ள்தைான் இரண்டு மூன்று 
நாடள்ககு ஒருமுடறை குளி்க�டவதது டநடடி 
மாற்றிவிடுவாள்.

கிராமததில தைார தராடடைப பாரததைவாறு 
அடமநதிரு்ககும் அநதை ஆஸ்கபடைாஸ் வீடு 
அவள் கபற்றை ம�ளுடையது. ஆஸ்பததிரியில 
�ால ஆபதரஷன் முடிநதைவுைன் ம�ள் தநரா� 
இஙத� கூடடி வநதுவிை, அவளு்ககுததைான் 
ம�ள் வீடடில இருபபது கபரிய க�ௌரவ்க 
குடறைச்சலா� இருநதைது. ஆனால, அவளு்ககு 
தவறு வழியுமிலடல.. மூததைார பிள்டள�தளாடு 
இை்க�மான உறைவுதைான்.. அதைற்�ா� அவர�ள் 
வீடடில தபாயத தைஙகுமளவு்ககு இலடல. 

கசாநதை மரும�தளாடு கபரிதைா� 
உறைவுமிலடல, பட�யுமிலடல. திருமைம் 
முடிநதை புதிதில கூை இருநதை ம�னும் 
மரும�ளும், எபதபாதும் ததைாடைதடதைப 
பார்க� தவண்டும், வயடலப பார்க� 
தவண்டும், �ாசு பைம் தசர்க� தவண்டும் 
என்றை இவளின் அறிவுடர நச்சுத தைாங�ாமல 
அவர�ளின் தவடல்ககு ஏற்றைவாறு ந�ரின் 
மததியில வாைட� வீடடிற்கு்க குடிதபாய 
வருைங�ளாயிற்று. 

தபரன் பாசம் தைாளாமல, அவவபதபாது 
தபாயப பாரபபவளு்ககு ஒருநாள் கூை அநதை 
வீடடில இருபபுத தைங�ாது.. ம�ளு்ககு எதைாவது 
உதைவியா� வநதைாலும் சரி, பிறைநதை ஊரு்ககு 
அண்ைன், தைம்பி�தளாடு உறைவாை தபானாலும் 
சரி ஓரிரண்டு நாட�ள்தைான். அவளு்க�ான 

வீடடிற்குத திரும்பியா� தவண்டும். 
அபதபாதுதைான் நிம்மதியா� இரு்ககும். அநதை 
வீடடிற்கும் அவளு்ககுமான உறைவு அவள் 
�ைவனு்ககும் அவளு்ககுமான உறைடவ விை 
அதி�ம்.. கிடைததைடை ஐம்பது வருைங�ள். 

வா்க�பபடை வீடடை நிடனததுப 
கபருமூச்சு விடைவள், ம�ள் வநது 
தசாறு �டரததுத தைருவதைற்குள் சிறுநீர 
�ழிததுவிடடு வரலாம் என்று எழுநது 
டநடடிடயச் சுருடடியபடி எழுநதைவள், 
மறை்க�ாமல அநதை மூடலயில கிைநதை தூசிடய 
எடுதது்கக�ாண்ைாள். �டடிடல ஒடடியிருநதை 
சிறு தை�ர்க �தைடவத தைள்ளி ந�ரததியபடி 
ததைாடைததிற்குள் இறைஙகியவளு்ககு்க �ண் 
மசமசகவன்று வநதைது.

இபதபாகதைலலாம் இபபடிததைான் 
அடி்க�டி உைல தைள்ளுகிறைது. நிடனவு 
குழம்புகிறைது.. ம�ள் வீடடில இருபபததை 
மறைநதுதபாய பிறைநதை வீடடுத ததைாடைததில 
தவடல கசயவது தபாலவும், கசாநதை ஊரில 
எருடமடய்க �டடி பால �றைபபது தபாலவும் 
ஏததைததைா �ாடசிபபிடழ ததைான்றுகிறைது. 

ஆஸ்பததிரியிலிருநது வநது, ஒருவருைம் 
ம�ள் வீடடில இருநது �ால க�ாஞ்சம் நன்றைாகி, 
தைானா� நை்க� ஆரம்பிததைவுைன் பிடிவாதைமா� 
தவடல்கக�லலாம் தபாவதிலடல, வீடதைாடு 
தைஙகி தசாறு மடடும் ஆ்ககித தின்றுக�ாள்வதைா� 
உறுதியளிததுப தபாயத திரும்பவும் கசாநதை 
வீடடில இரண்டு வருைங�ளிலிருநதைாள். ம�ள் 
அவவபதபாது வநது பாரதது்கக�ாண்டிருநதைாள். 

வதயாதி� உைல தைளரச்சியால மறுபடியும் 
ஒருநாள் கீதழ விழ, திரும்பவும் இஙகு 
ம�ளின் வீடடிற்த� வரதவண்டிய �டைாயம். 
கசாநதை வீடடை விடடு வநது முழுதைா� 
நான்கு வருைங�ளாகிவிடைது. “இனி அஙகு 
தபாயிருபபடதை நிடன்க�ாததை.. நீ முடியாமல 
சா�்ககிை்ககும்தபாது க�ாண்டுதபாய 
அஙத� தபாடுகிதறைன்.. �வடலபபைாததை 
உன்ககு சுடு�ாடு அஙத�தைான்” என ம�ள் 
வா்க�ளிததிரு்ககிறைாள்.

தவளாதவடள்ககுச் சாபபாடு, இடலி 
மாததிடரகயன ம�ளும் நன்றைா�ததைான் 
�வனிதது்கக�ாள்கிறைாள். ம�ளு்ககு இரண்டு 
கபண்பிள்டள�ள். இரண்டும் �டடி்கக�ாடுதது 
ஆளு்கக�ாரு கவளியூரில இரு்க�.. ம�ளும், 
மரும�னும்தைான் வீடடில. இபதபாது 
மூன்றைாவது சுடமயாய இவள். 

திண்டை்ககு கவளிதய சிகமண்ட 
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வாசலில தபாடை �டடிலிலதைான் இநதை நான்கு 
வருைங�ளாய.. க�ாஞ்சம் நன்றைா� நை்க� 
முடிநதைதபாது வீடடிற்குள் தபாய்க க�ாஞ்ச 
தநரம் டீவியில நாை�ம், பைம் என்று ஏதைாவது 
பாரபபாள். கவளிதய ததைாடைததிற்குள் 
தபாய த�ாழி்ககுஞ்சு்ககு்க �ாவலாய 
உட�ாரநதுக�ாண்தை ஊயஊய என்று �ா்க�ாய 
முடு்ககுவாள். 

இபதபாது உைல சுததைமா� 
வலுவிழநதுதபா� இயற்ட� உபாடதை�ளு்ககு 
மடடும்தைான் கமதுவா� எழுநது தபாவது. 
அடதையும் �தைடவப பிடிததைபடி மண் 
வாசலிதலதய இரு்க�ச் கசாலலியிரு்ககும் 
ம�ள், தினமும் சாணித தைண்ணி கதைளிதது 
வாடை அடி்க�ாமல பாரதது்கக�ாள்கிறைாள்.

ஆடிய ட�யும், தபசிய வாயும், அதி�ாரம் 
கசயததை பழகிய குைமும் சும்மா இரு்க� 
முடியாமல, த�ாழிடயப பிடிதது அடை, 
மாடடைப பிடிதது்க �டடு என்று எதைாவது 
கதைாைகதைாைகவனச் கசாலலி்கக�ாண்தை 
இருபபதைால, “எங�ளு்ககுத கதைரியுமிலலம்மா, 
நீ �ம்முன்னு படுததிரு” என்று ம�ளும் 
அவவபதபாது எரிச்சலடைகிறைாள். 

அதுவுமிலலாமல, இபதபாகதைலலாம் 
கசாநதை ஊரின் ஏ்க�ம் அதி�மா� வருகிறைது. 
என்ன இருநதைாலும் அவளது ராஜ்ஜியததில 
வாழ்நதை வீடு. எபதபாதும், வீடடின் 
நிடனவா�தவ இரு்க�, இரவு�ளில �னவு 
�ண்டு, கவளிதய யாதரா �தைடவத தைடடி்க 
கூபபிடுவதைா� இவளு்ககுத துடையா� 
வாசலிதலதய �டடில தபாடடுப படுததிரு்ககும் 
ம�டளயும் எழுபபிவிடடு விடுகிறைாள். 

நான்ட�நது நாட�ளு்ககு முன்னால 
ஊரு்ககுப தபாவதைா� நைநததை கிளம்பியவளு்ககு, 
எஙகிருநதுதைான் அநதை பலம் வநதைகதைன்று 
கதைரியவிலடல.. ஒரு கிதலாமீடைரு்ககு தமல 
நைநதிருநதைாள். ப்க�தது ஊடரச் தசரநதை 
ஒருவர இவடள இன்னாகரன்று அடையாளம் 
கதைரிநது மரும�னு்ககு தபானில அடழததுச் 
கசாலல, ம�ள் வநது “தைம்பிடைச் கசாலலிடடு, 
உன்ன கூடடிடடுப தபாதறைன்” என்று கசாலலி 
வீடடு்ககு்க கூடடி வநதைாள். ம�ன் மாசததிற்கு 
ஒருமுடறை மாததிடர வாஙகி்க க�ாண்டுவநது 
க�ாடுததுவிடடு, பாரததுவிடடுப தபாவான். 

அவடனயும் இதுவடர யாரிைமும் 
விடடு்க க�ாடுததைதிலடல. என்ன 
இருநதைாலும் பூவாய்ககு ம�ன்தைான் உசததி.. 
மாததிடரச் கசலகவலலாம் ம�ன்தைான் 

பாரதது்கக�ாள்வதைா� வீடடிற்கு வரும் 
எலதலாரிைமும் தைவறைாமல கசாலலிவிடுவாள். 

இரண்டு நாட�ளு்ககு முன்னால ம�ள், 
தைம்பியிைம் கூபபிடடுச் கசாலலியிரு்ககிறைாள்.. 
அம்மாவிற்கு வீடடு ஏ்க�ம் அதி�மா� 
வருவதைால வீடடிற்கு்க கூடடிபதபாய 
ஒருவாரமாவது டவததிரு்க�ச் கசாலலி. 
அவனும் வீடடிற்குப ப்க�ததிதலதய 
அவளு்க�ா� “கலடடின்” �டடி்க 
க�ாண்டிருபபதைா�வும் முடிததுவிடடு, 
இரண்டுநாளில வநது கூடடிப தபாவதைா�வும் 
கசாலலியிரு்ககிறைான். 

ம�ள் இன்று வீடடிலிருநது பூவாயிடயப 
பாரதது்கக�ாள்வதைா�ச் கசாலல, இவள்தைான் 
மறுதது தவடல்ககுப தபா�ச் கசான்னாள். யார 
சும்மா இருநதைாலும் பூவாயி்ககுப பிடி்க�ாது.. 
தவடல்ககுப தபா� தவண்டும் �ாசு சம்பாரி்க� 
தவண்டும்.. க�ௌரதியாய வாழ தவண்டும், 
அவவளவுதைான் அவளு்ககு வாழ்்கட�. 

ஒருமணி தநரததிற்கு முன்னாலகூை ம�ள் 
வநது அவடள ஒரு பாரடவ பாரததுவிடடுப 
தபானாள்.. இனி, சாபபாடடு்ககு வருவாள்.. 
தயாசிதது்க க�ாண்டிரு்கட�யிதலதய 
க�ாஞ்சம் க�ாஞ்சமா� நிடனவு தைபபியது. 

யாதரா தைன்டனத தூ்ககுவதைா� உைரநதை 
பூவாயி.. �ஷைபபடடு �ண்டை தலசா�த 
திறைநது பார்க�, �ாடடிலிருநது ஆடு�ளு்ககுத 
தைண்ணி�ாடை வநதிருநதை மரும�ன்தைான் 
அவடளத தூ்ககி்க �டடிலில படு்க�டவதது்க 
க�ாண்டிருநதைார. 

அதைற்குள் தை�ர்க �தைடவத திறைநதுக�ாண்டு 
வநதை ம�ள் பதைடைமா� வநது அவடளத தைடடி்க 
கூபபிடுவது அடரகுடறையாய்க �ாதில விழ, 
பிறைநதைவீடும், வாழ்நதை வீடும், வா்க�பபடை 
ஊரும் �லநது நிடனவு�டள்க குழபபியடி்க� 
வாய ஏததைததைா உளறி்கக�ாண்டிருநதைது. 

வாடயத திறைநது �டரததை தமாடர ஊற்றிய 
ம�ள், “வீடு, தைம்பின்னுதைான் உளறுது.. நாம 
ஆஸ்பததிரி்ககு்க கூடடிடடுப தபாலாம்.. 
தைம்பிய்க கூபபிடடு வரச் கசாலலுங�, 
ஆஸ்பததிரியிலயிருநது தநரா அநதை வீடடு்ககு்க 
கூடடிடடுப தபாயிரலாம்” என்றைது அநதை 
மய்க�ததிலும் கதைளிவாய்க த�ட�, �டைசியா� 
ஒருமுடறை வாழ்நதை வீடடை்க �ண்ைாரப 
பாரததுவிைலாம் என்றை தபராவல உைல 
முழுவதும் ஆனநதைமாயப பரவ, முழுதைாய 
நிடனவு தைபபியது.
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மதைம், இனம், சாதி எனப பலதவறு 
வடைங�ளு்ககுள் மனிதைர�டள அை்க� 
நிடனததைாலும் நாம் அடனவரும் மனிதைர�ள் 
எனும் உயிர வட�டமடயச் சாரநதைவர�ள் 
என்படதை மறைநதுவிை்க கூைாது. மனிதைர�டள 
அவர�ளின் உயிர வட�டமச் சாரநது மடடுதம 
அவர�ளது குைநலன்�டள ஆராயவது 
கபாருததைமா� இரு்ககும். மதைம், இனம், சாதி 
என்றை பாகுபாடடின் அடிபபடையில அவர�டள 
அணுகுவது சரியா� இரு்க�ாது. ஒருவர வாழும் 
சூழல அவர�ளது மனநிடலடய அரிதைா�ப 
புலபபடுததும் என்படதையும் மறுபபதைற்கிலடல. 
ஒருவர பிறை்ககும் குடி அவர�ளது பண்டப 

கவளிபபடுததும் எனும் கூற்று ஏற்புடையது 
அலல. சாதியின் பிரிவு பற்றி்க கூறுட�யில 
நலவழியில ஔடவயார,

“சாதி இரண்கைாழிய தவறிலடல 
சாற்றுங�ால 

நீதி வழுவா கநறிமுடறையின் - தமதினியில 
இடைார கபரிதயார இைாதைார 

இழிகுலதததைார 
படைாஙகில உள்ள படி” (பா-2)
என்பார. எனதவ ஒருவரது பிறைபபு 

சாரநதை மதிபபீடு தைவறைானது எனும் புரிதைல 
மனிதைர�ளு்ககு முதைலில தவண்டும்.

மனிதைர�ள் பலதவறு சூழல�ளில 
தைம் �ருதது்க�டளச் சமூ�ததிைம் 
கவளிபபடுததுகிறைார�ள். அவவாறு 
கவளிபபடும் கசாற்�ளின்வழி அவர�ளின் 
உளநிடலடய ஆயவதும் இன்டறைய ததைடவயா� 
இரு்ககிறைது. அவவட�யில �ணிட�யர 
வாழ்வியடல ஆராயவது இ்க�டடுடரயின் 
தநா்க�மா� அடமகிறைது.

�ணிட�யரின் வாழ்வியடலச் சங� 
�ாலததில வாழ்நதை பரதடதையருைன் 
கதைாைஙகுவது மரபா� உள்ளது. ஒவகவாரு 
�ால�டைததிலும் சிற்சில மாறுபடை 
வாழ்வியடல உடையவர�ளா� இவர�ள் 
இருநதைதபாதிலும் மைம் கசயதுக�ாள்ளாமல 
இடச நாடடியம் தபான்றை �டல�ளில 
சிறைநதைவர�ளா� இருநது ம்க�டளயும், 
மன்னடனயும் பின்னர இடறைவடனயும் 
மகிழ்விதது அதைன் பயனா�ப பல தைகுதி�டளப 
கபற்றைவர�ள் எனும் நிடலயில ஒரு மரபிற்குள் 
டவததுப பார்க�பபடுகிறைார�ள். சங� �ாலததில 
தவததியல, கபாதுவியல என இருவட�யா� 
இருநதை கூதது பின்னர இடறைவனு்ககு உரியதைா� 
மாறியது.

º¬ùõ˜ ªð£.Fó£MìñE
æMò‹ : ê‚F Ü¼÷£ù‰î‹

54 ð¬ìŠ¹ îè¾ ñ£˜„ - 2021  
www. p a d a i p p u . c om

 கட்டுலே

கணிககயர் வாழ்வின் 
ந�ாக்கும் ந�ாக்கும்
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சங� இல்ககியங�ளின் வழி 
பரதடதையர�ளின் உளவியல சாரநதை 
பண்பு�டள அறிநதுக�ாள்ளமுடிகிறைது. 
கவறு்க�ததை்க� இயலபு�டளயுடைய 
பரதடதை�டள மடடுமலலாது விரும்பததை்க� 
நற்பண்பு�டளயுடைய பரதடதை�டளயும் அதில 
�ாைமுடிகிறைது. தைடலவன் பரதடதையுைன் 
புனல விடளயாடடில ஈடுபை அதைனால சினநதை 
தைடலவி பரதடதைடய இ�ழ்நதுடரததைாள் 
என்படதை அறிநதை பரதடதை,

“கிடளகயாடுங �ா்க�தைன்க�ாழுநன் 
மாரதப” (குறுநகதைாட� 80)

என்கிறைாள். அஃதைாவது நானும் தைடலவனும் 
புதுபபுனலிலாைப தபாகின்தறைாம். தைடலவி 
வலிடமயுடையவளாயின் தைடலவடன வராமல 
�ாபபாளா� என்று தைன் வன்டம மிகுதித 
ததைான்றைத தைன்டன வியநது கூறுகிறைாள். 

மற்கறைாரு பரதடதை 
கசாலகிறைாள், “இடச்கத�ற்ப நாங�ள் 
நைனமாடி்கக�ாண்டிருநததைாம். அதைடன்க 
�ாைத தைடலவன் வநதைான். அதைற்த� 
அவனுடைய கபண்டிர என்ககும் 
தைடலவனு்ககும் உறைவு இருபபதைா�ச் சினநது 
தபசுகிறைார�ளாம்.” என்று கூறி,

“ஆதி மநதி தபதுற்று இடையச்

சிடறைபடறைநது உடரஇச் கசஙகுை்ககு 
ஒழுகும்

அநதைன் �ாவிரி தபால்க

க�ாண்டுட� வலிததைல சூழ்நதிசின் 
யாதன” (அ�ம் 76 )

என்கிறைாள். ‘ஆதிமநதி வருநதி 
அழும்படியா� அவள் �ைவடன்க �ாவிரி 
வவவிச் கசன்றைதுதபால நானும் தைடலவடன்க 
�வரநதுக�ாள்ளப தபாகிதறைன்’ என்கிறைாள். 

இன்கனாருததி தைன் ததைாழியிைம் 
‘தைடலவனு்ககும் என்ககும் உறைவிலலாதைதபாதும் 
பழிதூற்றுகிறைாள் தைடலவி, வா ஒருமுடறை 
தைடலவன் வசி்ககும் வீதி வழிதய 
கசன்றுவருதவாம். தைடலவடன்க �ாைததைான் 
வநததைன் என நிடனததுத தைடலவி தமலும் 
வருநதைடடும்’ என வன்மமா�ப தபசுகிறைாள். 
இதைன்மூலம் வன்மம்மி்க� பண்புடைய 
பரதடதையர�ளின் உளநிடலடய, பழிவாங�த 
துடி்ககும் பரதடதையர�ளின் மனநிடலடய 
அறிநதுக�ாள்ள முடிகிறைது. அததை தநரததில 
தைடலவன் மீது அன்புடைய �ாதைற்பரதடதை 
அவடனச் தசரிபபரதடதையர பற்றி்கக�ாள்ள 

‘என் நலடனயாவது தைநது கசல’ என்கிறைாள்.

“கதைறைலருங �ைவுள் முன்னா்த ததைற்றி

கமலலிடறை முன்ட� பற்றிய கசாலலிறைநது

ஆா்வ கநஞ்சம் தைடலததைடல சிறைபபநின்

மாரபுதைரு �லலாய பிறைன் ஆயிடனதய” 
(அ�ம் 396)

பரதடதையர குறிதது வ.சுப.மாணி்க�ம் 
குறிபபிடுட�யில “தைடலவன் கபருங�ாம 
தவடட�யனாய வண்டுதபால இைம்மாறிச் 
கசலலும்தபாது அபபிரிவு கபாறைாது பரதடதையும் 
தைடலவிதபால தபதுறுவாள், பிைஙகுவாள், 
நுதைல பசபபாள், ஆற்றியிருபபது தைன் �ைன் என 
உைரவாள்” என்கிறைார.

        மாதைவி �ணிட�யர குலததில 
பிறைநதிருநதைாலும் த�ாவலன் ஒருவனு்கத� 
உரிடமயுடையவளா� வாழ்நதைாள். எனினும் 
த�ாவலன் மனதில அவள் மாயபகபாய�டள 
உடர்ககும் கபாருடகபண்டிடர 
ஒததைவளா�ததைான் இரு்ககிறைாள். இது 
சமூ�ததின் கபாதுபபுததி சாரநதை மதிபபீடடைப 
புலபபடுததுகிறைது. 

சிலம்பில த�ாவலன் �ாவிரிடயப 
கபண்ைா� உருவகிததுப பாைல�டளப பாை, 
மாதைவிதயா தவறு கபண்டை நிடனததுப 
பாடுவதைா� நிடனதது்கக�ாண்டு அவள் பாடும் 
சூழலில தவறு ஒரு ஆைவன் மீது �ாம்க 
குறிபபு இருபபடதைப தபாலப பாடுகிறைாள். 
அவவிைததில த�ாவலன்,

“�ானலவரி யான்பாைத 
தைாகனான்றின்தமல மனம்டவதது

மாயபகபாய பலகூடடும் மாயததைாள் 
பாடினாள்” (சிலம்பு �ா.வரி 53-5) என்கிறைான்.

நிடறைய கசலவங�ளுைன் வாழலாம் என 
நிடன்ககிறைாள் மாதைவியின் தைாய சிதராபதி. 
மாறைா� மாதைவி தைன் ம�டளப கபௌததை 
பி்ககுணியா்ககுகிறைாள். ஆய�டல�ள் 64 
அறிநதைவள் மாதைவி. ஆனால தைன் ம�ள் 
இநதிரவிழாவில நைனமாடுவடதைத 
தைவிர்ககிறைாள். ஊராரின் பழிச்கசாலலு்ககு 
ஆளாதவாகமனச் சிதராபதி வயநதைமாடல 
மூலம் அறிவுறுததியதபாதும்

 “மா கபரும் பததினி ம�ள் மணிதம�டல

அருநதைவப படுததைல அலலது யாவதும்

திருநதைாச் கசயட�த தீநகதைாழில பைாஅல”

  (ஊரலர உடரததை �ாடதை 55-57)
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என அதைற்கு உைன்பை மறு்ககிறைாள். 
மணிதம�டல மாகபரும் பததினியாகிய 
�ண்ைகியின் ம�ள், அவள் தீயகதைாழிலாகிய 
பரததைடமத கதைாழிடலச் கசயயமாடைாள் 
என்கிறைாள்.

கபரியபுராைததில சுநதைரர �ணிட�யர 
குலதடதைச் சாரநதை பரடவ நாச்சியாடர 
மைமுடிததைபின் திருகவற்றியூரில சஙகிலி 
நாச்சியாடர்க �ண்டு �ாதைலுற்று மைம் 
கசயதுக�ாண்ைார. அதைடன அறிநதை பரடவ 
நாச்சியார அவடர ஏற்� மறுததைார. சுநதைரரு்க�ா� 
ஈசதன பலமுடறை தூது கசன்று தபசிய 
பின்னரதைான் பரடவ நாச்சியார சுநதைரடர ஏற்றைாள். 
தைன் �ைவன் தைன்ககுச் கசயதை துதரா�தடதையும் 
அததை தநரததில இன்கனாரு கபண்ணு்ககும் 
தைன் �ைவன் உரிடமயுடையவன் என்படதையும் 
ஏற்�முடியாதைவளா� பரடவ நாச்சியார 
இருநதைார என்படதை உைரமுடிகிறைது.

தசாழர�ளின் �ாலததில ததைவரடியார 
என்று உயரநிடலயில டவததுப 
தபாற்றைபபடை நிடலயிலும், கமா�லாயப 
படைகயடுபபு�ளால த�ாயில�ள் குறிடவததுத 
தைா்க�பபடை, அரசியல குழபபங�ள் நிடறைநதை 
சூழலிலும், சமூ�ததில பின்தைஙகிய நிடல்ககுத 
தைள்ளபபடடு... பிற்பாடு விஜயந�ர ஆடசியில 
ததைவதைாசி�ளா� வாழதவண்டிய சூழல 
ஏற்படை நிடலயிலும் தைம்ககு அரைா�வும், 
ஆதைாரமா�வும் விளஙகிய த�ாயில, த�ாயில 
சாரநதைடவ�ளு்ககுச் தசடவ கசயவடதைத 
ததைவரடியார�ள் விரும்பிச் கசயதைனர.  

“ஒரு ததைவதைாசி ஆலயகமான்றில சன்னதி 
ஒன்டறை்க �டடியதபாது, மற்கறைாரு த�ாயிலில 
ஓர அரஙட� நிரமாணிததுத தைநதிரு்ககிறைாள். 
எண்ைற்றை ஆலயங�ளில �ைவுளர, இடறைவியர 
மற்றும் புனிதை அருட கசலவர�ளின் 
படிமங�டளயும் நிறுவியுள்ளனர” (த�.
சதைாசிவன், தைமிழ�ததில ததைவதைாசி�ள் 
ப.184). இடவ ததைவரடியார�ளின் தசடவ 
மனபபான்டமடயயும் �ைடம உைரடவயும் 
�ாடடுகின்றைன.

ம்க�ளின் வாழ்வாதைாரமா� விளஙகும் 
நீரதததை்க�ங�டளப பராமரிததைதுைன் புதிய 
நீரதததை்க�ங�டளயும் உருவா்ககியுள்ளனர 
என்படதையும் அறியமுடிகிறைது. 
“கிருஷைததைவராயர தைமது பரிவாரங�ளுைன் 

பாண்டிச்தசரி கசன்று திரும்பும்தபாது த�ாயில 
தபால்க �ாடசி தைநதை ஆயி எனும் ததைவதைாசியின் 
மாளிட�டய வைஙகி நிற்�, வழிபதபா்க�ன் 
‘இது த�ாயில இலடல, தைாசியின் வீடு’ 
என்றைதும்.. அதைடன அறிநதை மன்னன் �டுஞ்சினம் 
க�ாண்டு அம்மாளிட�டயத தைடரமடைம் 
ஆ்ககி அஙகு ஒரு ஏரிடய உருவா்க�தவண்டும் 
என ஆடையிடைான். விவரம் அறிநதை ஆயி 
மன்னனிைம் மன்றைாடி ஒபபுதைல கபற்று, தைான் 
வாழ்நதை மாளிட�டயத தைாதன இடிதது அஙகு 
அவதள ஒரு குளதடதை கவடடி ம்க�ளு்ககு 
அரபபணிததைாள்” (சி.முருத�சன், வரலாற்றில 
ததைவதைாசி�ள்) என்படதை அறியும்தபாது 
அவளது அறைபபண்பு கவளிபபடைாலும்.. 
தைான் வாழ்நதை மாளிட�டய இடிததை தநரததில 
அவளது மனநிடல என்னவா� இருநதிரு்ககும் 
என்படதையும் உைரமுடிகிறைது.

ததைவரடியார�ள் என்தபார 
விரும்பியும், வறுடமயின் �ாரைமா�வும், 
தநரததி்க�ைனா�வும், வம்சாவளியின் 
கதைாைரச்சியா�வும், சிலர நிரபபநதைததைாலும் 
இடறைபபணி கசயய வநதிரு்ககின்றைனர எனில 
அவர�ள் பின்னாளில நிரபபநதி்க�பகபற்றை 
தைாசித கதைாழிடலயும் விரும்பிச் கசயதைனர 
என்பதைற்கிலடல. 

மூவலூர ராமாமிரதைம் வாழ்தவ அதைற்குச் 
சாடசி எனலாம். அவர தைனது புதினததில 
ததைவதைாசி�ளின் வாழ்டவப பைம் பிடிதது்க 
�ாடடியுள்ளார. ததைவதைாசி�ளின் கபாருளாடச 
பற்றி்க குறிபபிடும் அததை தநரததில இததைட�ய 
வாழ்்கட�டய கவறு்ககும் ததைவதைாசியின் 
மனநிடலடய “இது என்ன பிடழபபு? 
இது என்ன வாழ்்கட�? தைாசி�ள் வீடடில 
கபண்ைாயப பிறைபபடதைவிைப பரம ஏடழ 
வீடடில பிறைநதைாலும் கசௌ�ரியமுண்டு,” 
(ஆ.ராமாமிரதைம்மாள், தைாசி�ளின் தமாசவடல 
அலலது மதிகபற்றை டமனர, ப.25) என 
கவளிபபடுததியுள்ளார.

     இவவாறு �ாலநததைாறும் கவவதவறு 
கபயர�ளில கவவதவறு வாழ்வியல சூழலில 
வாழ்நதை �ணிட�யர�டள ஒருமிததை �ருதததைாடு 
கபாருடகபண்டிர, தபராடச்க�ாரர�ள், தீய 
ஒழு்க�தடதை உடையவர�ள் என்று உடரபபது 
சரியா� இராது. அவர�ளு்ககுள்ளும் சராசரி 
அலலது அதைற்கு தமலான கபண்டமயின் 
உளநிடலடய்க �ாைமுடிகிறைது.
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 கட்டுலே

இடறைவன் உல�தடதைப படைததைான். 
உலட�ப கபண்�ள் படை்ககின்றைனர. 
படை்ககும் கதைாழிடல்க �ாலம்�ாலமா�ச் 
கசயதுக�ாண்டிரு்ககும் இயற்ட�யின் 
மறுவடிவதம கபண்தைான். 

கபண்டைத கதையவமா�வும் 
வழிதததைான்றைலா�வும் வழிபடடுத தைாயவழிச் 
சமூ�மா�ப தபாற்றிய �ாலம் சங� �ாலம். 
பின் அது தைநடதைவழிச் சமூ�மா� உருமாறியது. 
இன்று அகமரி்க�த துடை அதிபர �மலா 
ஹாரிஸ் மூலமா� அது மீண்டும் அடிகயடுதது 
டவததுள்ளது என்பது கபண்�ள் 
தமம்பாடடின் டமல �ல என்றுதைான் கசாலல 
தவண்டும்.

 க�ாற்றைடவதைான் வறைண்ை நிலதடதை்ககூை 
வளமான குறிஞ்சியா�வும் முலடலயா�வும் 
மாற்றும் வலலடம படைததைவள். 
அடதைபதபால வறுடமயிலுள்ள குடும்பதடதை 
வானளவு உயரச்கசயயும் வரம் கபற்றைவளும் 
கபண் மடடுதம. 

கபண்�ள் ம�ளா�, மடனவியா�, தைாயா� 
எனப பலதவறு பருவங�ளில பலதவறு 
கபாறுபபு�ளில தைங�ள் வாழ்்கட�டய்க 
குடும்பததிற்�ா� அரபபணி்ககும் மணி 
மகுைங�ள். அபபடிபபடை முடிசூைா 
மணிமகுைங�டள அழகு பாரபபது 
ஒவகவாருவரின் �ைடம. 

 சிறு வயதுப பிள்டளயா�த 
துளிர்ககும்தபாது சிறுபிள்டளதைாதன 
என்றிலலாமல தைற்தபாது இடச, நாடடியம், 
�ராதததை, சிலம்பம் எனப பலதவறு 
�டல�டள்க �ற்றுப பரிச்சயம் கபறை 
தவண்டும் என்று மழடல தைதும்பப தபசும் 
கபண் பிஞ்சு�ளின் உல�ம் வானளவு வடர 
விரிநது கிை்ககிறைது. 

தைங�ள் தைனிததிறைன்�டள 
வளரதது்கக�ாண்டு உலகில வீரமஙட�யரா�த 
தி�ழதவண்டும் என்றை தைன்னம்பி்கட�்க 
�ரங�டள நீடடுகின்றைனர. �ரம் க�ாடுதது 
வரமளிபபதுதைாதன சமூ�ததின் �ைடம. 

 இளம் வயது கபண்�ள் பாரதி �ண்ை 
புதுடமப கபண்ைாய வலம் வர தவண்டும் 
என்படதைதய விரும்புகின்றைனர. “முநநீர 
வழ்க�ம் ம�டூஉதவாடு இலடல” என்பார 
கதைால�ாபபியர. �ைல �ைநது கசலலாதை 
மரபுடைதது்க �ைல �ைநது கசன்று தைங�ள் 
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அறிவால சாதைடன படை்க� தவண்டும் 
என்றும் டவய�ததின் தைடலடமப கபாறுபடப 
ஏற்� தவண்டும் என்றை குறி்கத�ாளுைனும் 
சுழலகிறைது வளரிளம் கபண்�ளின் உல�ம். 

 இநதியாவின் இரண்டு கபரும் 
இதி�ாசங�ளில ஒன்று ம�ாபாரதைம், 
மற்கறைான்று ராமாயைம். இவவிரண்டு 
�ாவியங�ளில அடிபபடை கபண். 
இ்க�ாவியங�ளின் �டதைத தைடலவி�ளான 
திகரௌபடதை மற்றும் சீடதை இருவரும் 
தைங�ளின் வாழ்்கட�த துடைடயத 
தைாதம ததைரநகதைடுததுத திருமைம் கசயது 
க�ாள்கிறைதபாது இன்று அவவுரிடமடய 
வழங� மறுபபது ஏன்? என்றை 
இளம்கபண்�ளின் வினாவும் சிநதிபபதைற்கு 
உரியது. 

 சுதைநதிரமா� இரு்க� தவண்டும். ஆடைப 
தபால்க �டடுபபாைற்று மகிழ்ச்சியாய 
உலட�ச் சுற்றை தவண்டும். சுயமா� 
முடிகவடு்ககும் உரிடமடய்க க�ாடு்க� 
தவண்டும். அதிலும் கபண்�ள் எடு்ககிறை முடிவு 
சரியா�ததைான் இரு்ககும் என்றை மனநிடலயும் 
மனிதை மனங�ளு்ககுள் வரதவண்டும் 
என்பதுதைான் இளம்கபண்�ளுடைய 
மன்ககுமுறைலா� ஒலி்ககிறைது. 

“இலலங�ளில தைரும் முபபதது மூன்று 
சதைவீதை இை ஒது்ககீடடை உங�ள் உள்ளங�ளில 
தைாருங�ள்..  இநதை உலட� கவன்று 
�ாடடுதவாம்” என்று அ�ம் மகிழ்கின்றைனர. 

 ஒரு பறைடவடயப தபால சிறைகு 
விரிதது தைன் எண்ைம் தபால வாழ்்கட�டய 
வாழ ஆடசதைான். மடலம�ள்,  நிலம�ள்,  
அடலம�ள், அைஙகு, குததுவிள்ககு 
என்கறைலலாம் மரடபப தபசாமல 
நவீனததிற்கு வழிவிடுங�ள் சுதைநதிரமாய 
வாழ்கிதறைாம் என்றை நவீனப கபண்�ளின் 
உலகிற்கு ஒரு ராயல சலயூட. 

 சடமததைல கபண்�ளின் ஆதிதகதைாழில. 
உல� உயிர�டளப படைததைல, உைவு 
படைததைல என்றை இரு கதைாழில�டளத தைம்மிரு 
�ண்�ளா�ப பாவி்ககும் கபண்�ளு்ககு, 
ஞாயிற்று்ககிழடமயும் விடுமுடறை இலடல. 
இநதை உலகில பிறை்ககின்றை ஒவகவாரு உயிரும் 
அன்டனடயச் சாரநததை வாழ்கின்றைனர. 

எனதவதைான் அன்டன அகிலததின் மு்ககிய 
அங�மா�்க �ருதைபபடுகின்றைாள். 

பாடடியின் பாடன 

அம்மாவிற்கு்க குண்ைாவானது

பிள்டள்ககு்க கு்க�ரானது 

க�ாள்ளு தபததி்ககு 

டம்கதரா அவனானது 

எள்ளு தபததி்கத�ா 

ஏததைா ஒன்றைா� உருபகபறும் 

�ாலம் �ாலமா� 

சடமததைாள் 

சடம்ககின்றைாள் 

சடமபபாள் 

இவவடறை 

விற்படன்ககு உள்ளது 

இலவசமா� (மழயிடச �விடதை) 
என்றை வரி�ள் வாயிலா�ப கபண்�ளின் 

சடமயலடறைதைான் �ாலம் �ாலமா� 
அவர�ளின் உல�மா� இருநதிரு்ககின்றைது 
என்படதை அறியமுடிகிறைது.

 அழகியல உைரவு, தைாயடம உைரவு, 
நடபுைரவு என்று தபரன்பின் கபரு 
வடிவமாய எலலா உைரவு�டளயும் 
கபா்ககிஷமா� இவவுலகிற்கு வாரி வாரி 
அன்டபப கபாழியும் கபண்�ளின் ததைசததின் 
�ருவடறை�ள் இருள் சூழ்நதைது. அவவடறைதைான் 
இருள் சூழ்நதை இவவுல�ததின் இருடளப 
தபா்க�்ககூடிய ஏழு பரி�ள் பூடைபபடை 
சூரியன். 

கபண்�ளின் ததைசததிற்கு மகிழ்ச்சிடயத 
தைாருங�ள். அவர�ளின் உைரவு�ளு்ககு 
மதிபபளியுங�ள் என்பதுதைான் அவர�ளின் 
புதுபபி்க�பபைாதை உல�மா� இரு்ககிறைது. 
அவர�ளின் உல�தடதைப புதுபபி்க�, 

“நீங�ள் தினங�டள்க க�ாண்ைாடுவடதை 
விடடுவிடடு 

கபண்�ளின் மனங�டள்க 
க�ாண்ைாடுங�ள்” 

கபண்டம வாழ்� என்று 
கூததிடுதவாமைா !!!
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கருபபசாமி.. அதுதைான் அவன் கபயர. 
கரண்ைாம் வகுபபில �ற்ப�ம் டீச்சர 
்களாஸிலதைான் அவன் அறிமு�ம். 

‘பாரததைா கரண்ைாஙகிளாஸ் மாதிரி 
கதைரியலதயைா. பதது படி்ககிறைமாதிரி 
இரு்கத�’ என்பார �ைபதி வாததியார. 

ஆமாம் மி�ப கபரியய டபயனாய 
இருபபான் �ருபபசாமி.

வள்ளி்ககு அவடன தநரா பார்க�தவ 
பயம். உருவம் அபபடி. தபரு்கத�ததைாபல 
அபபடி ஒரு �ருபபு தவறை. வள்ளி அது்ககு 
தநரமாறைா சிவபபு. அழகு. 

அவதளாடு எபதபாதும் உமா மற்றும் 
சுஜாதைா கூைதவ இருபபாங� முபகபரும் 
ததைவியர மாதிரி. �ற்ப�ம் டீச்சர கூை ஒருமுடறை 
இபபடி்க கூபபிடைதில மூணுதபரு்ககுதம 
அபபடி ஒரு மகிழ்ச்சி. மூணுதபருதம 
படிபபுல படுசுடடி.

அபதபா தவணும்தன �ைபதி 
வாததியார ம�ன் தச�ர முபகபரும் ததைவியடர 
மூததைவின்னு கிண்ைல பண்ணீடைான். 
அபதபா பார்க�ணுதம �ருபபசாமி்ககு வநதை 
த�ாவததை.... தச�ர அடி பின்னிகயடுததிடைான். 

ஒருமுடறை வள்ளிதயாை சிதலடடை 
(கதைரியாமததைான்) தச�ர ஒடைச்சிடைான். 
அது்ககும் அவனு்ககு கசம அடி... �ைபதி 
வாததியார ‘ஏண்ைா எம்புள்டளய அடிச்ச?’ 
என்க த�ட�வும், சார, “வாததியார ம�ன் தைபபு 
பண்ைா விடருவாங�ளா?” என எதிரதததை 
த�டைவன். அன்டறைய நாட�ளில ஆசிரியடர 
எதிரததுப தபசுவகதைன்பததை கிடையாது. அவர 
அபபடிதய வாயடைததுப தபானார. 

ஆனால �ருபபசாமி்ககு படிபபு அது 
மடடும் வரதவ வராது. வாததியார த�டைால, 
“சார எங� பரம்படரல பள்ளி்கக�ாைதது்ககு 
வநதைததை நாநதைான் சார,” எனப கபருடம 
கபாங�ச் கசாலவான். (இன்டறைய 

ெருப்பசாமி
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�லவி்கக�ாள்ட�ல இபபடியான நிடல 
அதி�ம் வர வாயபபிரு்ககும்தபால. அதைாவது 
�லவி எடைா்க�னியாவது.) 

அபபடிபபடை முரடடு்க �ருபபசாமி்ககு 
வள்ளிடயப பாரததைா மடடும் ஒரு பாசம். 
பாசமா? அது அபபடியிலடல.. கவயில தமல 
உரததுவிழாம இரு்க� குடை பாது�ா்ககுதம 
அதுமாதிரி.. சுடுசடடி ட�சுைாம 
ட�பபிடிததுணி பாது�ா்ககுதம அதுமாதிரி.... 
இபடி கசாலலிடதை தபாலாம்.. அபபடி ஒரு 
அரண் மாதிரி...

பரீடடச என்று வநதுவிடைால 
கபாண்ணுங� பசங� மாறி மாறி 
உட�ாரநதுதைான் பரீடடச எழுதைணும். 
அபதபாதைான் பாரதது எழுதை மாடைாங�ளாம்! 
ஆனா இகதைலலாம் �ருபபசாமிகிடை 
கசலலுபடியா�ாது. கபரும்பாலும் ஒருபுறைம் 
வள்ளிதைான் மாடடுவாள். அவள் என்னதவா 
பயநது பயநது பரீடடச எழுதை.. இவதனா 
வள்ளி்ககுத துளிகூை கதைாநதைரவு தைராமல 
அடுததைபுறைம் உள்ள யாடரதயனும் பாரதது 
எழுதுவான். ஏன்னா வள்ளி்ககு வாததியாரடை 
வசவு விழுநதிருமாம்..

  பரீடடசகயலலாம் முடியும் 
தைருவாயில �ரும்பலட�்ககு கமருத�ற்றை 
ஊமதடதை, �ரி எனச் சிலபல கபாருட�டள்க 
�ருங�லலில அடரததுப பூசும் 
வழ்க�ம் அன்டறைய நாட�ளில உண்டு. 
இன்டறை்கக�ஙத� நம் பிள்டள�ள் Smart class 
என்று கதைாடுதிடரயில பாைம் படி்ககிறைார�ள்..

அபதபாது முடறைடவதது அடர்க� ஒரு 
குழு, �ரும்பலட�யில பூச ஒரு குழுகவன்று 
ஆசிரியர பிரிதது விடுவார. வள்ளி எநதை்க 
குழுவில இருநதைாலும் சரி அடதை்க ட�யாலும் 
கதைாைவிடுவதிலடல �ருபபசாமி. 
�ரிகயலலாம் படடு ட� பாழாகிவிடுமாம். 
பததைா்ககுடறை்ககு அவளது சிதலடடு்ககும் 
பூசிவிடடு சுததைம் கசயது தைருவான். 

இபபடியான நி�ழ்வு கரண்ைாம் வகுபபு 
மடடுமலல. அநதைப பள்ளியில படிததை ஐநதைாம் 
வகுபபு வடரயிலும் மாறைாது நி�ழ்நதை கசயல 
இது. இததைடன்ககும் பள்ளிடய விடடு 

கவளிதயறும்வடரயிலும் �ருபபசாமியிைம் 
ஒரு வாரதடதைகூைப தபசியதிலடல வள்ளி. 
பள்ளியிலும் யாரும் இவர�டளப பற்றித 
தைவறைா�ப தபசியதிலடல. ஏன் அவளு்ககு 
மடடும் சலுட� என்க த�டைதுமிலடல.

வள்ளி தைன் இரண்ைடர வயது 
தபததி்ககுச் சுருடடி விரிததுப பயன்படுததும் 
�ரும்பலட�டயச் சுவற்றில மாடடிவிடடு 
அ, ஆ.. �ற்றுததைர கதைாைஙகியதபாது, 
“ஆச்சி, பளா்க தபாரடு நலலாதவ 
எழுதைமாடடி்ககு” எனச் கசாலலவும் ஏததைா 
படழய தயாசடனயில ஆழ்நதை வள்ளிடய 
“அம்மா, என்னாச்சு என்ன தயாசடன?” 
என்க த�ட�வும், வள்ளி தைன் ம�ளிைம் 
�ருபபசாமி பற்றிச் கசான்னதபாது அவள், 
“ஏன்மா, அது்க�பபுறைம் நீ �ருபபசாமிடயப 
பாரததியா?” என்க த�டைாள். 

“இலடலதய....” என்றைாள் வள்ளி.

“சரி சரி அநதை்க �ருபபசாமிய 
இடையததுலகூைத ததைைலாம்” 
என்றைவளிைம், 

“அவன் எஙகிரு்ககிறைாதனா..கதைரியாது. 
அது்க�பபுறைம் படிச்சானா கதைரியாது.. 
பததுவயசுல பாரததைபபுறைம் இவதளா 
வருஷததுல எபடி இருபபாதனா கதைரியாது” 
என்றைாள் வள்ளி.

“அபபடீன்னா... இடதைதய �டதையா 
எழுது. யாராவது உன்தனாை பரண்டஸ் 
படிச்சிடடுத கதைரிஞ்சா �ண்டுபுடிச்சி கசான்னா 
பாரபதபாம். இலடலன்னா �ருபபசாமிடய்க 
குலசாமியாதவ கநனச்சு்கத�ா” என்றைாதள 
பார்க�ணும். ஆமாம். திருமைமாகிப 
புகுநதை வீடடில அவளது குலசாமி கூை 
�ருபபசாமிதைான். 

“ஆனாலும் அம்மா, இன்னி்ககு இரு்க�றை 
�லவி நிலவரததைப பாரததைா ஏ�பபடை 
தபர �ருபபசாமி�ளா�வும் �ருபபசாமி்ககு 
முநடதைய தைடலமுடறை�ளா�வும் 
மாற்றைபபடடுடுவாங�தளான்னு பயமா 
இரு்கத�ம்மா” என்றைாள் ம�ள். நிதைரசனம் 
கநஞ்டசத டதை்க� வள்ளியிைமிருநது ஒரு 
கபருமூச்தச பதிலாய....
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 கட்டுலே

தீர்ப்புகள் 
தீர்வுகளாகுமா?

æMò‹ - ê‚F Ü¼÷£ù‰î‹
º¬ùõ˜ ïOQ«îM

ஆண் டமய  வலலாண்டமச்  
சமுதைாயததில கபண் ஆணிைமிருநது 
ஆைாதலதய பாது�ா்க�பபை தவண்டிய 
முரதை இன்றும் கதைாைரகின்றைது. 
மடனவிடயப பிரிவது �ைவனின் குற்றைம் 
ஆ�ாது என்றை அன்டறைய நிடலயில, தைன்டனப 
பிரிநதை த�ாவலனு்க�ா� அன்று �ண்ைகி 
அரசடவயில வாதைாடினாள்.  இன்று தைம்ககு 
நீதி த�டடுப கபண்�ள் தபாராடுகின்றைனர. 
சடைபபடி ஆணு்ககும் கபண்ணு்ககும் 
சம உரிடம இருநதைதபாதும், கபண் 
நடுவர�ளும்கூை ஆணியச் சிநதைடனயும் 
பாரடவயும் க�ாண்ைவரா�தவ இருபபதைால 
அவர�ளு்ககு உரிய நீதி கிடைபபதிலடல 
என்பது �சபபான உண்டம. 

இன்றைளவும் நம் திருமைங�ளில 
முன்பின் அறிமு�மற்றை நிடலயிலும், 
அறிமு�மான பின்னரும் ஒருவரு்கக�ாருவர 
இடயபற்றை நிடலயிலும் கதைாைரும் 
இலலறை உறைவு வன்புைரதவ என்படதை 
எவவட�யிலும் மறுபபதைற்கிலடல. கபண் 
ஆணு்ககு்க �டடுபபடைவள் என்றை ஆணியச் 
சிநதைடனயாலதைான் �ாதைல �விடதை�ள் 
கூை மலரகின்றைன. பிறை ஆண், கபண் 
ஒருவரு்கக�ாருவர இடசவுைன் க�ாள்ளும் 
உறைவு, �ைவன் மடனவிதய ஆனாலும் 
தைவறிலடல என உச்சநீதிமன்றைம் அண்டமயில 
தீரபபளிததைடம இஙகு்க குறிபபிைததை்க�து. 
இதைடன ஆண்�ளும் கபண்�ள் சிலரும் 
எதிரததைனர. அதைற்�ான �ாரைம் தவறு. 

இததீரபபு்ககு தநர மாறைா�, தமலும் சில 
தீரபபு�ள் கூறைபபடடுள்ளன. வன்புைரவு 
கசயதை �யவர�தள அநதைப கபண்�டளத 
திருமைம் கசயதுக�ாள்ள தவண்டும் 
எனவும் உைன்பிறைபபு்ககு அடையாளமான 
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தீர்ப்புகள் 
தீர்வுகளாகுமா?

�யிற்டறை்க (ரக்ஷா பநதைன்) �டடி உைன்பிறைநதை 
தைஙட�யரா்ககி்க க�ாள்ளதவண்டும் எனவும் 
கூறைபபடைன. இடவ வன்புைரடவப 
பரவலா்க�தவ கசயயும். வன்புைரவு்ககுத 
தைண்ைடனயா�ப பைம் கபற்று்கக�ாள்ளச் 
கசாலலும் �டடைப பஞ்சாயததும் 
கபண்ணு்ககுச் சரியான தீரவு�ள் ஆகுமா? 
கபண்�ளின் ஆடை�ள் தமல வரம்பு மீறி்க 
ட� டவததைாலும் அது பாலியல குற்றைமா�ாது 
என மற்கறைாரு தீரபபு. கபண் நடுவரின் இநதைத 
தீரபபு கபண் இனதது்கத� இழிவானது. 

இடவ இரு்க�டடும். வன்புைரவு கசயதை 
ஆண்�ளு்ககு்க �டுடமயான தைண்ைடன, மீ 
எலடலயா�த தூ்ககு தைண்ைடன தைர தவண்டும் 
என்றை �ருததும் உள்ளது. ஏற்க�னதவ 
பல சடைங�ள் இருநதும் அவற்று்ககு 
எலலாம் ஆண்�ள் அஞ்சாதை நிடலடயதய 
�ாண்கிதறைாம். வன்புைரவு கசயயும் 
ஆண்�டளத தூ்ககில தபாைத கதைாைஙகினால, 
உலகில பாதி ஆண்�ள் இலலாமல தபாவர 
என்பததை நடைமுடறை உண்டம.

வன்புைரவு்ககு என்னதைான் தீரவு? 
இவற்டறை விபதது�ள் என்க �ருதிச் சமுதைாயம் 
அவர�டள அரவடைதது்க க�ாள்ள 
தவண்டும். இழிவா�ப தபசுவதும் வில்ககி 
டவபபதும் கூைாது. பாலியல �லவிடய 
வீடு�ளிலும் பள்ளி �லலூரி�ளிலும் 
�லநதைாயவு மன்றைங�ளிலும் கபாது்ககூடைப 
பரபபு�ளிலும் �ற்றுத தைர தவண்டும். இதைனால 
பாலியல, �ற்பு, ஒழு்க�ம் தபான்றைவற்றின் 
இன்டறைய விள்க�ங�ள் மடறையும். தைவறைான 
மதிபபீடு�ள் மாறும். கபண் சிற்றின்பப 
கபாருள், கபண் என்பவள் உைல மடடுதம 
என்றை தைவறைான எண்ைங�ள் நீஙகும். பாலியல 
புரிதைல இன்றிப கபண் விடுதைடல என்பது 
முயற்க�ாம்தப! இன்டறைய �லவி, சடைங�ள், 
பழகமாழி�ள், கபான்கமாழி�ள், சைஙகு�ள் 
அடனததிலும் ஒடடுகமாததை மாற்றைம் 
தவண்டும்.

*
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