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õí‚è‹.

ð¬ìŠ¹ ‘îè¾’ ï£Ÿðˆ«îö£‹ Þî› àƒèœ è‡º¡ ðó‰¶ MK‰F¼‚Aø¶.

è£ô‰«î£Áñ£ù Þô‚AòŠ ðF¾èO™ ªð‡èO¡ °ó™èœ å¡Á‹ ê£ˆièñ£è 
åLˆ¶MìM™¬ô. å÷¬õèœ ªî£ìƒA Ü‹¬ð õ¬ó Ü¬ùˆ¶Š ªð‡ °ó™èÀ‹ 
êÍèˆF¡ Ýöƒè¬÷ ÜôCˆ ¶÷£M‚ «èœM «è†ì¬õî£‹. Üèñ£è Þ¼‰î£½‹ êK 
¹øñ£è Þ¼‰î£½‹ êK.. ªð‡ °ó™ â¡ø£«ô Ý›‰î °óô£èˆî£¡ åLˆF¼‚Aø¶.

Þ‰î ñ£î «ï˜è£íL™ Ü‹¬ð ªð‡ â¿ˆî£÷˜èœ â¿Fù£™ Ü¶ ªð‡è¬÷Š 
ðŸPò¶ â¡ðî£ù â™¬ô‚«è£´èO¡e¶ Mñ˜êù‹ ¬õ‚Aø£˜. Ý‡èœ â¿¶õ¶ 
àôè÷£Mò¶ ñŸÁ‹ ªð‡èœ â¿¶õ¶ Üõ˜è¬÷Š ðŸP â¡ø Þ¼ ºóí£ù 
ð£˜¬õèœ °Pˆî ÜFº‚Aòñ£ù ê£ì™ Ü¶. 

Þ‰î„ êÍè‹î£¡ ªð‡¬í õ÷˜ˆªî´‚Aø¶. è÷ƒèñPò£Š HøŠH¡e¶ êÍè‹ 
MFº¬øèœ â¡Â‹ ê£†¬ì â´ˆ¶„ ²öŸP Ü®ˆ¶ˆ îù‚«èŸøð® õ®õ¬ñˆ¶M´Aø¶. 
è¬øè¬÷«ò õ£›‚¬è‚è£ù Ü¬ìò£÷ ºˆF¬óè÷£Œ ãŸÁ õ£öˆ ¶õƒ°‹ ªð‡ 
õ£›M™ âF˜‚°ó™èœ â¿‰¶M†ì£™ Ü¶ âˆî¬ù õL¬ñò£ùî£Œ Þ¼‚°‹... 
¹øˆb†®ù£™ ê£´‹ êÍèˆFì‹ Üèˆb†´ ðŸP àó‚è Mù¾‹. ÝœðõÂ‚°‹ 
«ñô£Œˆ î¡¬ù G¬ôGÁˆF‚ªè£œÀ‹.. ñ¡ùó£†C„ ÅöL½‹. àì™ Þ„¬êè¬÷ 
ªõ° Þò™ð£Œ Þ¬øõ¬ù «ï£‚A„ ªê½ˆ¶‹. è£P àI›‰¶ Þî›è¬÷ âKˆî£½‹ 
ªî£ì˜‰¶ ðEò£ŸP Þî¿‚°Š Hóñ£‡ì Mö£ ªè£‡ì£ì¬õ‚°‹. êÍè‹, ñî‹ î‰î 
è†´Šð£´è¬÷ ePˆ ªî£ì˜‰¶ â¿FŠ ð¡Ûô£CK¬ò â¡Á i†´ ºèŠH™ ðô¬è 
ñ£†ì¬õ‚°‹.

è£ñ‹, º¬ôèœ âù âõŸ¬øªò™ô£‹ êÍè‹ ªð‡¬í Üì‚Aò£÷‚ 
è¼Mè÷£Œ‚ ªè£‡®¼‰î«î£ ÜõŸ¬øªò™ô£‹ ºîL™ ¬èJªô´‚°‹. Ü¶õ¬ó 
ªð£¶„êÍèˆî£™ è£í Þòô£î Ý›àô¬è â™ô£‹ Ü¬ìò£÷‹ è£†´‹. îI› 
Þô‚AòŠ ðóŠH™ Ü¬ùˆ¶‹ Gè›‰F¼‚A¡øù.

ñ£‡¹I° ñèO˜ â¡ø î¬ôŠH†´Š «ð£†®‚° â¿îŠð†ì èM¬îèÀ‹ 
ñèOK¡ ñ£‡¹è¬÷ Þ„êÍè‹ âšMîˆF™ «ï£‚°Aø¶ â¡ø Üõôƒè¬÷ˆî£¡ 
«î£½KˆF¼‚A¡øù. ªð‡ «õ‡´õ¬îªò™ô£‹ ÜõÀ‚è£è Üõœ ð¬ìŠ¹èœ 
º¡¬õ‚A¡øù. ªð‡µôA¡ Þô‚¬è «ï£‚Aòî£ù ðòíñ£ŒŠ ð¬ìŠ¹õN 
ªð‡E¡ «îì™ Iè¾‹ Þò™ð£ùî£Œ cœAø¶. 

ñèO˜ Fù„ CøŠHîö£è, ªð‡ ð¬ìŠ¹è¬÷ ñ†´‹ î£ƒAòî£è ªõOò£A»œ÷ 
Þ‹ñ£îˆ îèM¡ è†´¬óèœ, CÁè¬îèœ, èM¬îèœ, ªî£ì˜èœ âù àœ÷ Ü¬ùˆ¶Š 
ð°Fè¬÷»‹ õ£C»ƒèœ.. Mõ£F»ƒèœ.. ðA¼ƒèœ.

ï¡P.         ÝCKò˜.

.

ï¡P.

            - ÝCKò˜
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 ்ேரககாணல்

õ£›M¡ ¸‡Eò îKêù‹ «ï£‚A Ü¬öˆ¶„ ªê™½‹ â¿ˆ¶ Ü‹¬ðJÂ¬ìò¶. 
ªð‡ â¿¶õî£«ô£ ªð‡¬íŠ ðŸP â¿¶õî£«ô£ å¼ ð¬ìŠ¹ ªð‡EòŠ ð¬ìŠð£è£¶. 
ÜF™ ªð‡E¡ °ó™, ªð‡E¡ ñùŠð£´èœ, ªð‡ MN ªè£‡ì êÍèˆF¡ CˆFó‹ 
Ü¬ùˆ¶‹ Ü„² Üêô£ŒŠ ðF‰F¼‚è «õ‡´‹.. Üî£õ¶ Ü‹¬ðJ¡ â¿ˆ¶ «ð£ô Þ¼‚è 
«õ‡´‹. îI›Š ð¬ìŠ¹ôè‹ àõ‰¶ ¬èJ«ô‰FŠ ªð¼Iî‹ ªè£œÀ‹ ð¬ìŠ¹è¬÷Š 
ð¬ìˆî ªð¼‹ ð¬ìŠð£÷˜ Ü‹¬ð. ñèO˜ Fù„ CøŠHîN™ â¿ˆî£÷˜ Ü‹¬ð»ìù£ù 
«ï˜è£í™ Ü¬ñ‰îF™ ªð¼ñA›„C.

ð¬ìŠ¹‚ °¿ñ‹

“
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முதுகலையில் நல்ை மதிப்பெண் 
்பெற்றிருந்தும் கல்லூரிப பபெராசிரியராகப�ா 
அல்ைது ஐ.ஏ.எஸ். ஆ�தற்கான பெடிபபுப 
பெடிககப�ா �ாய்பபு இருந்தும், ஒரு சினன 
ஊருககுப பபொய் அஙபக ஒரு பெள்ளிககூடத்தில் 
ஆசிரியராக ப�ண்டும் என்ற ைட்சியம் 
எஙகிருந்து �ந்தது?

சுதந்திரத்துக்குப்பின் வந்த தசாப்தத்தில் 
வளரந்த எங்கள் தலைமுலை ்காந்தியக் 
்கருத்துக்்களின் தாக்்கம் க்காண்ட தலைமுலை. 
கதாணடு, சசலவ, ைட்சியம் ச�ான்ை கசாற்கள் 
எங்கள் மனத்தில் ஆழப் �திந்திருந்தன. 
சின்ன ஊர ஒன்றில் ச�ாய் டீசசரா்க இருக்்க 
சவணடும், அப்�டி இருந்தால் சமூ்கத்தில் �ை 
மாறைங்கலளக் க்காணடுவரமுடியும் என்ை 
ஒரு சவ்கம் இருந்தது மனத்தில். சமலும் நான் 
சவலைக்குப் ச�ான ஊரில் கமய்யடியான் 
என்ை எழுத்தாளரான நண�ர இருந்தார. அவர 
தங்கள் ஊருக்கு வரைாசம என்ைதும் ச�ா்கத் 
தீரமானித்சதன். நான் நிலனத்த�டி எதுவும் 
ந்டக்்கவில்லை. அஙகிருந்து கவளிசயை 
சநரந்தது. இருந்தாலும் ஐ.ஏ.எஸ் ஆகும் ஆலச 
வரவில்லை. ஆராய்சசிக்குப்பின் ்கல்லூரி்களில் 
விரிவுலரயாளரா்கவும், ்கல்வி நிறுவனங்களில் 
ஆராய்சசியாளரா்கவும் இருந்திருக்கிசைன். 
தனிப்�ட்்ட முலையில் நல்ல்க க�றறு 
ஆ ர ா ய் ச சி ்க ல ள  ச ம ற க ்க ா ள் வ து  எ ன் 
இயல்புக்குப் க�ாருந்திவருகிைது.

உஙகள் கலதகளுககும் பெலடபபுகளுககும் 
உத்ப�கமாக இருந்தது யார்?

யாரும் உத்சவ்கமா்க இருந்தார்கள் 
எ ன் று  கு றி ப் பி ட் டு ச  க ச ா ல் ை 
மு டி ய ா து .  உ ற ச ா ்க ப் � டு த் தி ய வ ர ்க ளு ம் 
ஊ க் ்க ப் � டு த் தி ய வ ர ்க ளு ம்  உ ண டு . 
கசன்லனயில் குழந்லத எழுத்தாளர்கள் 
சங்கத்தில் அறு�து்களின்  இறுதியில் இருந்த 
ரமணீயன், கமய்யடியான், இனியவன் 
இவர்களும் ஆர.வி, ஆர. சூ்டாமணி ச�ான்ை 
முந்லதய தலைமுலை எழுத்தாளர்களும் 
ஊக்்கமும் உறசா்கமும் தந்தார்கள். கசன்லனயில் 
எம்.ஏ �டிக்கும்ச�ாது அதி்கமா்கப் �ழகியது 
இவர்களு்டன்தான். க்டல்லிக்குப் ச�ானபின் 
கவங்கட் சாமினாதன், இந்திரா �ாரத்தசாரதி, 
்கஸ்தூரி ரங்கன் ச�ான்ை  எழுத்தாளர்கள் 

ஊக்குவித்தும் உறசா்கம் தந்தும் விமரசித்தும் 
கதா்டரந்து எழுதலவத்தார்கள். 

உஙகள் நண்பெர்களால் நடத்தபபெட்ட 
“பி ர க லஞை ”  பெ த் தி ரி க ல க  குழுவில் 
இருந்துள்ளீர்கள். அபபபொது எழுதிய�ர்களின 
எழுத்து, சிந்தலன புதிய பகாணத்தில் 
இருந்திருககும். அலதப பெடிககும் �ாய்பபு 
கிலடத்து இருககும். அந்தத் தருணஙகலள 
இபபபொது எபபெடிப பொர்ககிறீர்கள்?

‘பிரக்லஞை’ �த்திரில்கயில் எழுதப்�ட்்ட 
எதுவும் எனக்குப் புதிய ச்காணத்தில் 
இருக்்கவில்லை. அது நான் அறிந்திருந்த 
ச்காணம்தான். 

‘பிரக்லஞை’ குழுவினர ஒரு வல்கயில் 
மாரக்சீயக் ்கணசணாட்்டத்லத விரிவாக்கும் 
முயறசியில் இருந்தனர. அதில் இருவர 
ம ா ர க் சீ ய - க ை னி னி ய ப்  � ா ல த யி ல் 
கசல்ை முற�ட்டிருந்தனர. சமூ்கத்தில் 
ஏறறுக்க்காள்ளப்�ட்்ட எல்ைாவறறுக்கும் 
அவர்களுக்கு எதிரப்பு இருந்தது.  தூய 
பிம்�ம் எலதயும் அவர்கள் இைக்கியத்தில் 
ல வ த் து க் க ்க ா ள் ள  வி ரு ம் � வி ல் ல ை . 
எ ல் ை ா வ ற ல ை யு ம்  ச ்க ள் வி க் கு ள் ள ா க் ்க 
சவணடும், தங்கலளசய கூ்ட சுய விமரசனம் 
கசய்துக்காள்ளசவணடும் என்�தில் ஆரவமா்க 
இருந்தனர.  

க ்ட ல் லி யி ல்  ம ா ர க் சீ ய வ ா தி ்க ள் 
�ைரு்டன் எனக்கு நட்பு இருந்தாலும் நான் 
மாரசீயவாதியா்க இருக்்கவில்லை. அப்�டி 
இருக்கும் எணணமும் இருக்்கவில்லை. 
சமூ்கத்தில் இருந்த,  அலதத் கதா்டரந்து 
� ை வீ ன ப் � டு த் தி  உ ல ்ட க் கு ம்  � ை 
்கருத்துக்்கலளயும் ந்டப்பு்கலளயும் நானும் 
எதிரத்சதன். ஆனால் என் எதிரப்பு்கலளயும்  
என் விமரசனங்கலளயும் சிந்தலனலயயும்  
எந்த ஒரு குறிப்பிட்்ட சித்தாந்தத்து்டனும் 
ந ா ன்  இ ல ண த் து க் க ்க ா ள் ள வி ல் ல ை . 
‘பிரக்லஞை’ குழுவினருக்கு அது கதரிந்சத 
இருந்தது. அதனால்தான் அவர்களு்டனான 
நட்பு மி்கவும் ஆழமா்க அலமந்தது. 
விவாதிப்ச�ாம்; சணல்டச�ாடுசவாம்; 
உரக்்கக் ்கத்திக் கூப்�ாடுச�ாடுசவாம். ஆனால் 
நாங்கள் ஒருவருக்க்காருவர ஆதரவா்க 
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இருந்சதாம். தமிழ் இைக்கிய உை்கத்தில் 
இப்ச�ாதும் உள்ள �ைலர நான் அறிந்தது 
அந்தக் ்காை்கட்்டத்தில்தான். ஆத்மாநாம் 
ச�ான்ைவர்களு்டன் மி்கவும் நல்ை நட்பு 
இருந்தது ‘பிரக்லஞை’ குழுவினருக்கு. இப்ச�ாது 
‘பிரக்லஞை’ குழுவிலிருந்தவர்கள் �ை 
திக்கு்களில் கசன்றுவிட்்டாலும்  எங்கள் நட்பு 
கதா்டரகிைது. விவாதங்களும் சணல்ட்களும் 
கூ்ட!

நீ ங க ள்  எ ழு த  ஆ ர ம் பி த் த 
காைத்தில் யாருலடய எழுத்லத அதிகம் 
�ாசித்துள்ளீர்கள்? நீஙகள் எழுத�ந்த 
அறுபெதுகளில் எழுதிக்காண்டிருந்த�ர்களுள் 
மிகவும்  அறியபபெட்டிருந்த�ராக இருந்த�ர்கள் 
பெற்றிக கூ்ற இயலுமா?

வீட்டில் �ை �த்திரில்க்களும் அவறறில் 
வரும் கதா்டர்கலத்கலளக் க்கட்டி அட்ல்டயில் 
்கட்்டப்�ட்்ட  �ை நூல்்களும்  இருந்ததால் 
அவறறில் வரும் எழுத்தாளர்கலளப் �டிக்கும் 
வாய்ப்பு இருந்தது. ைக்ஷமி, ஆர. சூ்டாமணி, 
சசராஜா ராமமூரத்தி, குமுதினி, கி. சரஸ்வதி 
அம்மாள்,  கி. சாவித்திரி அம்மாள், ஆனந்த 
வி்க்டனின் சதவன், ்கல்கி, ரஸவாதி, மாயாவி, 
ராஜம் ராமமூரத்தி, ராஜம் கிருஷணன், 
அநுத்தமா, கிருஷணா, எஸ். ரங்கநாயகி, 
எல்ைாரவி, நாச்டாடி, எஸ்விவி, பி.எஸ். 
ராலமயா, ஆர.வி,  சங்கரராம், இப்�டிப் �ைர. 
லவ. மு. ச்காவின் ஜ்கன்சமாகினி �த்திரில்க 
எங்கள் வீட்டில் இருக்்கவில்லை. ஆனால் 
அவருல்டய சிை நாவல்்கள் இருந்தன. இது 
தவிர  அம்மா விலை க்காடுத்து வாஙகிய 
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நச்டச சாஸ்திரியின் ‘திக்்கறை இரு க�ண 
குழந்லத்கள்’ ச�ான்ை நாவல்்களும் த. 
நா. குமாரசாமி, த. நா. சசனா�தி இவர்கள் 
கமாழிக�யரத்த சரத் சந்திரர ச�ான்ை வங்காள 
எழுத்தாளர்களின் கமாழிக�யரப்பு்கள், ்கா.ஸ்ரீ.
ஸ்ரீ கமாழிக�யரத்த ்காணச்ட்கர எழுத்து்கள் 
என்று வாசிப்�ால் நிலைந்திருந்த ஆணடு்கள் 
அலவ்கள்.  குறிப்பிட்்ட ஓர எழுத்தாளர 
என்றில்ைாமல் �ைலரயுசம வாசித்சதன் என்று 
கூைைாம்.  இவர்கள் எல்சைாருசம கவகுவா்க 
அறியப்�ட்்ட எழுத்தாளர்கள்தாம்.  

நீஙகள் �ாழ்ந்து்காண்டிருககும் 
பெம்பொயின தமிழிைககியச் சூழல் எபபெடி 
இருககி்றது? எழுத்தாளர்-�ாசகர் �ட்டம் எனறு 
ஒனறு இருககி்றதா?

இஙகு மும்�ாய் தமிழ்ச சங்கம் இருக்கிைது.   
நவி மும்ல� தமிழ்ச சங்கம் என்று ஒன்று 
இருக்கிைது. �ை எழுத்தாளர்கலள அலழத்து 
ந்டக்கும் நி்கழ்வு்கள் ந்டக்கின்ைன. புதிய மாதவி 
�ை தமிழ் நி்கழ்வு்களில் �ஙச்கறறு அவறலை 
ந்டத்தவும் கசய்கிைார. எழுத்தாளர-வாச்கர 
வட்்டம் என்றில்ைாவிட்்டாலும் கதா்டரந்து 
கசயல்�ட்டுவருகிைார்கள். 

்தாடர்ந்து உஙகளது கலதகளில் 
பெ்றல�கள் உரு�கபபெடுத்தபபெட்டுக்காண்பட 
�ருகின்றன. அதன உளவியல் பினனணி 
எனன?

கதரியவில்லை! யாராவது மனநை 
மருத்துவலரத்தான் ச்கட்்க சவணடும்!  

அம்லபெ எனகி்ற மக ா பெ ா ர த க 
கதாபொத்திரத்தின மீது உஙகளுககுக காதல் 
�ரக காரணம் எனன? பீஷமலரக குறித்த 
அம்லபெயின புரிதல் அல்ைது அ�ர் மீதான 
பெலக உணர்வு எந்த அளவுககுப ்பெண்ணியச் 
சிந்தலனகளுககு ஏற்புலடயது? 

அம்ல� ஆணுமல்ைாத க�ணணுமல்ைாத 
இரணடுசமயான ்கதா�ாத்திரம். எந்தவித 
விளக்்கத்துக்கும் உட்�்டாத அந்தப் �ால்நிலை 
அலமப்பு எனக்குப் பிடித்திருக்கிைது. 
பீஷமலரக் குறித்த அம்ல�யின் புரிதல் புராணக் 
்கலத்களுக்கு  உட்�ட்்டது. அது க�ணணியச 
சிந்தலன என்று க்காள்ள முடியாது. சமலும் 
க�ணணியச சிந்தலன என்�து முறறிலும் 
விளக்்கப்�ட்்ட ஒசர ஒரு வல்கப்�ட்்டது 
அல்ை. அது �ை சிந்தலன்களா்க விரிவது. 
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க�ணணியம் ஒரு சித்தாந்தம் அன்று.. அது 
வாழ்ந்து ்காட்்டப்�டுவது. 

் பெண் என பெ�ள்  ச க தியின 
பபெருரு .  அ�ள்த ான பெலடபபின 
மூைம். தலைமுல்றகலள உரு�ாககும் 
தக�லமபபுகலள இயல்பிபைபய ்பெற்்ற�ள். 
அ�ளின பெலடபபுச் சகதியின எந்தப 
புள்ளியில் ஆணின பமைாதிககம் ஊடுருவி 
அ�ளது சுயத்லதக குலைபபெதாக நீஙகள் 
கருதுகிறீர்கள்?

அவள் �ல்டப்புச சக்தி எனும்ச�ாது 
உயிலரப் �ல்டக்கும் சக்திலயயா அல்ைது 
க வ ளி ப் � ா ட் டு ச  ச க் தி ல ய ய ா  எ ல த க் 
கூறுகிறீர்கள் என்�து கதளிவா்க  இல்லை.  
உயிலரப் �ல்டக்கும் சக்தி, கவளிப்�ாடு 
இ ர ண டி லு ம்  ஆ ண ா தி க் ்க ம்  ஊ டு ரு வி 
இருப்�து வரைாறு. ஆனால் க�ணணின் 
சுயம் குலைக்்கப்�்டவில்லை என்�தும் 
வரைாறுதான்.  ஆணாதிக்்கமும் அதற்கான 
எதிரப்பும் இலணயான கசயல்்களா்க இருந்து 
�ண�ாடு என்�து மாறிக்க்காணச்ட வருவதா்க 
இருப்�துதான் உணலம. 

1955ஆம் ஆண்டு ்தாடஙகி 
�ழஙகபபெட்டு �ருகி்ற சாகித்திய அகாதமி 
விருது ்பெறுகி்ற நானகா�து ்பெண் 
எழுத்தாளர் நீஙகள். கடந்த 65 ஆண்டுகளில் 
நானபக நானகு ்பெண் எழுத்தாளர்கள்தாம் 
அலடயாளபபெடுத்தபபெட்டு இருககி்றார்கள். 
இந்த நிலை எலதக காட்டுகி்றது?

சாகித்திய அ்காதமி அலமக்கும் தமிழ்த் 
சதரவுக் குழு  �ார�ட்சமின்றிச சரியா்கச 
கசயல்�டும் குழுவா்க இத்தலன ஆணடு்களா்க 
இல்லை; இப்ச�ாதும் இல்லை என்�லதத்தான்!  
ம ற ை  க ம ா ழி ்க ளி ல்  அ ப் � டி யி ல் ல ை .  
இப்ச�ாலதய தமிழ்த் சதரவுக் குழுவும் 
எனக்்களித்திருக்கும் சான்றுலரயில் நான் 
அகிை இந்தியப் க�ண்களின் �ாடு்கலளயும் 
சவதலன்கலளயும் எழுதுகிசைன் என்றுதான் 
சிைப்பித்திருக்கிைது.  மறை 21 ஆண 
எழுத்தாளர்களும்  வாழ்க்ல்கலயப் �றறியும் 
அதன் சிக்்கல்்கலளப் �றறியும் எழுதும் 
உயரந்த ஞைானி்கள் ச�ாலும்!  இது வழக்்கமான 
ஒரு தட்ல்டப் �ாரலவதான் தமிழ்நாட்டில். 
இலதப் �றறிக் கூறியிருக்கிசைன் �ைமுலை. 

ஆண்கள் ஆண்கலளப் �றறிசயா க�ண்கலளப் 
�றறிசயா எலத எழுதினாலும் அவர்கள் 
�ாரலவ உை்களாவியது;  க�ண்கள் எழுதுவது 
என்�து எலத எழுதினாலும் க�ண்கலளப் 
�றறியதுதான். 

்பெண்களின �ரைாற்ல்றப பெதிவு்சய்யும் 
பநாககில் து�ஙகபபெட்ட ‘ஸ்பொபரா’ (SPAR-
ROW-Sound & Pictures Archives for 
Research on Women) எனகி்ற ்பெண்கள் 
ஆ�ணக காபபெகத்தின நிறு�னராகவும் அதன 
இயககுநராகவும் ்சயல்பெட்டு �ருகிறீர்கள். 
இந்த அலமபபு �ழஙகும் விருதின 
முககியத்து�ம் பெற்றிக கூறுஙகள்.

இைக்கிய விருது அளிப்�து சமீ� 
ஆணடு்களா்கச கசய்யும் கசயல்�ாடுதான்.  
ஸ்ரீ ர ா ம்  கு ழு ம த் தி ன்  த ல ை வ ர ா ன 
ஆர. தியா்கராஜன் உதவியு்டன் இந்த 
வி ரு து ்க ள்  வ ழ ங ்க ப் � டு கி ன் ை ன 
க � ண  எ ழு த் த ா ள ர ்க ளு க் கு ம்  ஆ ண 
எழுத்தாளர்களுக்கும். புலன்கலத, ்கவிலத, 
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கமாழிக�யரப்பு, சுயசரிலத இப்�டிப் �ை 
வல்கலம்களுக்்கா்க அளிக்கிசைாம். 

பெதின பெரு�த்துப ்பெண்ணாக 
நந்திமலைச் சாரலிபை என்ற சிறு�ர் நா�லை 
எழுதிய நீஙகள் இனறு எழுபெதுகள் �லர 
இலடய்றாத ஒரு எழுத்துப பெயணத்லத 
பமற்்காண்டு �ந்திருககிறீர்கள்… அந்தப 
பெதினபெரு�ச் சிறுமியின துள்ளலும் எள்ளலும் 
இனறு�லர உஙகள் எழுத்தில் குல்றயாமல் 
இருபபெதற்கான காரணம் எது?

குலையாமல் இருக்கிைது என்று நீங்கள் 
கசால்கிறீர்கள். நன்றி. எல்சைாரும் அப்�டி 
நிலனக்்கசவண்டாமா?! தறச�ாது �ைர 
அஞசலி எழுதித் தயாரா்க இருக்கிைார்கள்!  
என்னு்டனான ச�ாட்ச்டாக்்களும் தயார!

1976இல் ்�ளியான “சி்றகுகள் முறியும்” 
என்ற ்தாகுதி ்பெண்ணிைககியத்தில் ்பெரும் 
உலடபலபெ ஏற்பெடுத்திய ்தாகுதியாக 
அறியபபெடுகி்றது. இைககிய உைகம் அதலன 
எவ்விதம் எதிர்்காண்டது?

க ம ௌ ன ம ா ்க !  � த் த ா ண டு ்க ளு க் கு ப் 
பின்தான் நல்ை விமரசனம் வந்தது. 
‘சதஙல்க’யில் வந்த முதல் விமரசனத்தில் 
“சிை ்கலத்கலளப் �டித்தால் இலத நாம் 
எ ழு த வி ல் ல ை ச ய  எ ன் று  ச த ா ன் று ம் . 

அம்ல�யின் ்கலத்கலளப் �டித்தச�ாது நல்ை 
சவலள நாம் இலத எழுதவில்லை என்று 
சதான்றுகிைது” என்று சதவச்காட்ல்ட வா. 
மூரத்தி எழுதியிருந்தார. அதுதான் �ைரின் 
்கருத்தா்கவும் இருந்தது!

எழுத்தாளர் சூடாமணி அ�ர்களுடனான 
உஙகளது நட்பு பெற்றிச் ்சால்லுஙகள்.. 
கருத்தியல் ரீதியாக அ�ருடன உஙகலளப 
பிலணத்த விஷயஙகள் எல�?

எங்கள் நட்பு �ை ஆணடு்கலளக் ்க்டந்த 
நீண்ட, ஆழமான நட்பு. அதன் தன்லம 
என் இளலமப் �ருவத்திலிருந்து  அவர 
ம ல ை யு ம் வ ல ர  ம ா றி க் க ்க ா ண ச ்ட த ா ன் 
இருந்தது.  மனித சநயம் என்ை உணரவுதான் 
எங்கலளப் பிலணத்தது �ை ்கருத்து 
சவறு�ாடு்கள் இருந்தாலும். 

1972 �ாககில் ்பெண் எழுத்தாளர்கலளப 
பெற்றிய ஆராய்ச்சிலய பமற்்காண்டு 
இருந்தீர்கள். இந்த ஆராய்ச்சியின முடி�ாக 
நீஙகள் கண்டலடந்தது எனன?

‘The Face Behind the Mask’  என்ை நூல். 
அதன் நீட்சியா்க சமீ�த்தில் கிழக்கு �திப்�்கம் 
கவளியிட்்ட  “உ்டகைனும் கவளி”  என்ை நூல். 

் பெண்ணிய ச்  சி ந் தலன கலள ச் 
்சால்�தற்கு ஏது�ான ஒரு கலதககளத்லத 
அலமபபெது அல்ைது தான கைாபூர்�மாக 
உரு�ாககிய ஒரு கலதககளத்தில் ்பெண்ணியக 
கருத்துககலள முன நிறுத்து�து எனபென 
இருப�று கலதயாககச் ்சயல்பொடுகள். 
உஙகலளப ்பொறுத்த அளவில் எது மிக 
முககியமானது?

ஒரு ்கலத எழுத உட்்காரும்ச�ாது 
“இசதா ஒரு க�ணணியக் ்கலத” என்று 
கசால்லிக்க்காணடு எழுத உட்்கார முடியாது. 
அதறச்கற� ஒரு ்கலதக்்களத்லத அலமக்்கவும் 
முடியாது. ்கலத்கள் அப்�டி சநரவதில்லை. 
க�ணணியம் என்�து ஒரு சநாக்கு. எந்தக் 
்கலதக்்களத்லதப் �றறி எழுதினாலும் அலத 
சநாக்கும் முலை.  

நனறி : கார்த்திக திைகன, ராம் தஙகம்
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‘ñ£‡¹I° ñèO˜’ â¡ø Þ‚èM¬îŠ «ð£†® ïìˆîŠð†ì¶. ðóõô£è‚ 
èõù‹ ªðŸÁ‚ èM ñèO˜ ðô¼‹ ðƒ«èŸÁ„ CøŠHˆîù˜. ÞŠ«ð£†®J™ 
ªõŸP ªðŸø èM¬îèœ ÞšÞîN™ ê£¡Pî›èÀì¡ ªõOò£A¡øù. 
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   - ªñ÷ù¡ ò£ˆKè£
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     - õœO è‡í¡
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èŸHò™ èŸHî‹
èŸ«ø£˜ G¼Iˆî î¬ôïèK¡ 
õ£ó£õFJ¡«ñ™
õ‰¶ ªè£‡®¼‰«î¡ ñ£¬ô‚è£†C º®‰¶ 
°‹I¼†®™.

F´ªñùˆ «î£¡Pˆ É‚A‚ªè£‡ì¶ «ð¼‰¶
²®î£¼‹ Hó£‡ì† àœ÷£¬ìèÀ‹ ANðì
Ü‹ñíñ£«ù¡ ¬èò£¬ì à´ˆF»‹ Ãì.
õ£Œ, ¹¬ö, ñôˆ¶¬÷ªòƒ°‹ á´¼Mò
ÝEèœ Ü¬øA¡øù â¡¬ù C½¬õJ™.
ãL, ãL ô£ñ£ êð‚î£Q
â¡«îõ«ù â¡«îõ«ù
ã¡ â¡¬ù ¬èM†¯˜.
ÞÁFò£Œ ¸¬ö‰î ü£‚Aó£´
Þ¡Â‹ Cô ªï£®è«÷ ï£¡ àò˜F¬í.
äò¡e˜

¬èMì£b˜èœ èì¾÷˜èœ «ð£™ cƒèÀ‹.
Ü¬ø‰î ÝEèO½‹, 
º¬ôè¬÷ˆ F¡ø õ£ŒèO½‹
õN‰¶ ªè£‡®¼‚Aø¶ 
õŸø£î cÏŸø£Œ èŸ¹
Üeð£ è£ô‹ ªî£†´.
MKˆ¶ ¬õˆF¼‚A«ø¡  
ªî£¬ìè÷èŸP èŸH†´ YL´ƒèœ
º¬ôèO™ èŸ¹„ ê£òI´ƒèœ
ð£‰îñ£Œ õ£J™ Þó‡´ IìÁ èŸ¹„ ê£Á.
â¡ Gèªó£ˆî G˜ðò£‚èO¡ ªï´õK¬ê
è£ˆF¼‚Aø¶ ò£êè‹ «è†´
èŸHŸè£Œ MKˆ¶, õ£è£Œ àò˜ˆF
õ£¬ò Ýªõ¡Á H÷‰¶
ãñ£ŸP Mì£b˜èœ ¬èM†´ Mì£b˜èœ. Škv.

   - âvî˜ ó£E
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ä‰Gô‹
â‹ñó‹ õ¬ó‰î¶ ÜFêòˆ É‡®¬ô.
ë£ùe¡ ò£¡ ªðKò¡ âù M²‹ð
Ãóô° Cø° Ü¬î ÞÁèŠ ðŸP
Ü‹ðóªñ™ô£‹ Ü¬ô‰¶ FKAø¶.
âQ™ Íìe¡ ªðKªîù
ï£ªù£¼ ï£ˆFè‹ ãM M´A«ø¡.
ãõ£O¡ ÜPªõ½‹¹èœ
ð£õ„ ê‹ð÷‹ ªðŸøî£Œ
Ýî£‹èO¡ º¶A™ â¿¶Aø¶ 
Ýíõ ê˜Šð‹.
ÝFŠ H¬öèœ «î£Ÿø„ ê£Mèœ
ªî£¬ôˆî¬õ â¡ðõÂ‚°

ï£¡ õ£¿‹ ê£ñ£QòˆF¡ Fó†C.
â¡ Gö¬ô âK‚Aø£˜èœ.
ï£¡ ÜFÌî‹ ²†´A«ø¡.
Ü®¬ñJ¡ Üè‡ìˆF™
ï£ªù£¼ êeð ãõ£ª÷¡Aø£¡.
âõªù£¼õÂ‚°‹ â¡ H÷¾‚ è£™èO¡ 
H¡ùƒè¿ˆF™
Üõè£ô º®„ªê£¡Á Þ¼Šð¶ ªîKò£¶... 
ªîK‰î£™...
ªð‡ âŠ«ð£¶‹ M´î¬ôò¬ìò
î°FòŸøõª÷ù
â‹ñÂ„ ÅˆFóÂ‹
èƒèí‹ è†®ˆ FKò ñ£†ì£¡.

- «ü.«ü.ÜQ†ì£
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ï£¡ ò£ªóù
àíóˆ î¬ôŠð´‹ Þó¾èO™
H¬íˆF¼‚°‹ å¡¬ø
ÜÁˆªîPAø àˆ«õèˆF™
Üó‡ à¬ìŠðî£ù ð£õ¬ùJ™
ÜÏð Gö™èÀì¡
êñK´õî£ù G¬ùM™
«è£ìK ²öŸP„ «ê£˜õ¬ìA«ø¡
åO õNò£Œ
åL õ®õ£èˆ ªî£ì˜‰¶
ªî£´¾í˜õ£ŒŠ ðì˜‰¶
¹í˜‰î «ðó£‡¬ñèœ
M´ˆ¶Š«ð£ù è¼‰îìƒèœ
ªè‚èLˆ¶
è‡í£Í„C è£†®
â‚è£÷I†´
ªõŸP¬ò ºóêPMˆ¶‚ 
ªè£‡ì£´¬èJ™
¹øI†´ˆ «î£ŸA«ø¡
õö¬ñ «ð£ô
ñ£ø£¶ Gè›‰¶M´Aø¶
¹ø¾ô°‚è£ù M®ò™
  
  - óˆù£ ªõƒè†






-



â¡Qì‹ ªè£…ê‹ Gô‹ Þ¼‚Aø¶
ÜîŸ° ðó‹ð¬ó„ ªê£ˆªî¡Á ªðò˜
º¡ªù£¼ è£ôˆF™
â¡ ð£†ì¡ ÜF™
«ê£÷‹ M¬îˆ¶ Í†¬ì‚ è†®ù£¡
ñQî õ÷‹ Ã®ò Üõù¶ °´‹ð‹
Ü¬î ¬õˆ¶ˆî£¡ î‹ CPò õJŸ¬ø‚ 
è¿M‚ªè£‡ì¶
è£ô‹ «è†°‹«ð£¶ ªè£´‚èªõ¡Á
Üõ¡ î£Qòƒèœ «êIˆ¶‚ ªè£œõ£¡
ÜõŸP¡ M¬÷„ê™ °Pˆ¶
ÜõÂ¬ìò °¿‚èœ è¬î ¬õˆF¼‰îù˜
Ü‰î‚ è¬îèœ
ÌI‚°œ Þ¼‚°‹ Aöƒ¬èŠ«ð£™ 
Ü¬ñFò£ù¬õò£è Þ¼‰îù
â¡Á ªê£™½‹ â¡ îèŠðQì‹
Gô‹ ¬è ñ£Pò«ð£¶
î£QòƒèÀ‹ ¬è ñ£ŸøŠð†ìù
°¼MèO¡ êˆî‹
ªè£…ê‹ ªè£…êñ£è‚ °¬ø‰¶ªè£‡®¼‰î 
Ü‰GôˆF™
â¡ î‰¬îJ¡ è£™èœ ÞøƒAò«ð£¶
ºŠ«ð£è‹ â¡ø ªê£™¬ô
á˜ ñø‰«î «ð£ŒM†®¼‰î¶
Mì£ñ™ ñ‡¬í º‡®Š ð£˜ˆ¶M†´
ã˜ èôŠ¬ð¬ò à¬ì‚è
áK™ «è£ìK‚è£è Ü¬ô‰îõ¬ó
ï£¡ ÝŸÁŠð´ˆF«ù¡

â¡ ¬è‚° ñ£ŸøŠð†ì
èK«õLèœ Üì˜‰î Gôˆ¬î
Ü¡Á ï£¡ ªõÁ¬ñò£èŠ ð£˜ˆ¶‚ªè£‡´ 
G¡«ø¡
ï£¡ M¬îˆî î£Qòƒèœ
º¬÷ˆ¶ ªõO«ò õóM™¬ô
àœ«÷«ò Þø‰¶ ªè£‡®¼‰îù
ÜîŸ°œ âù‚°„ ªê£‰îñ£è
ï£¡° õJÁèœ «õÁ «ê˜‰F¼‰îù
è£ôˆF¡ º¡ ð¼‚¬è‚è£è
ñ¡ø£®«ù¡
Ü¶ î¡ ªõ®ˆî ð£îƒè¬÷ ñ¬øˆ¶‚ªè£‡ì¶
ñ¬ö‚°P ð£˜‚°‹ èEò¡èO™
ðô¼‹
²´è£†®™ ¬õ‚èŠð†´ M†ì£˜èœ
áK¡ e¶ ¹¿F¬ò Þ¬øˆ¶„ ªê™A¡ø ô£Kèœ
è£Œ‰î ÝŸP™ Þøƒ°õ¬î
¶òóˆ¶ì¡ «õ®‚¬èŠ ð£˜‚°‹ ï£¡
â¡ î¬ôº¬øJì‹ ¬è ñ£Ÿø
¬õˆF¼‚°‹
î£Qòƒè¬÷ à‡íˆ ªî£ìƒAM†«ì¡
â¡QìI¼‚°‹ ªè£…ê GôˆF¡
ªè£…ê ï‹H‚¬è¬ò âF˜ªè£œ÷ º®ò£ñ™
æªõ¡Á Ü¿A«ø¡
â¡Âì¡ «ê˜‰¶ è£ôº‹ «î‹¹õ¶«ð£™ åL 
«è†Aø¶
ð£õ‹, è£ôˆ¶‚°‹ î£QòƒèÀ‚°ñ£ù àø¾
ªè£´‰¶òóñ£è ºP‰¶ «ð£ù¶.
   - ªñ÷ù¡ ò£ˆKè£

19ð¬ìŠ¹ îè¾ ñ£˜„ - 2022  
www. p a d a i p p u . c om

¶A½Kî™ ðìô‹
Þ¡Â‹ âƒèœ º‚è£†®™ Þ¼‰¶ è‡è¬÷
ÜèŸøM™¬ô cƒèœ
Þ¡Â‹ âˆî¬ù »èƒèÀ‚°
åO‰F¼‚°‹ Þ‰î‚ ªè÷óõ‹ 
âƒèœ à¬ìJ™
ªõ° ï£†èÀ‚° º¡ð£è ñ£ó£Š¹ MôAòî£™
ñù‹ Hø›‰îî£è cƒèœ ªê£¡ùî£è 
â¡ ñèOì‹ ªê£¡«ù¡
ÞŠ«ð£¶î£¡ èõQ‚A«ø¡
Üõœ Éƒ°‹«ð£¶Ãì 
ÞÁ‚èŠ ðŸP‚ªè£œAø£œ
àKò àKò cÀ‹ «ê¬ôè¬÷ c†ì 
ò£Kì‹ ñÂ ªè£´Šð¶ âù 
â‰îŠ ð£ìˆF†ìˆF½‹ Þ™¬ô «ð£½‹
¶A½Kò‚ ªè£´ˆ¶ ªî£†®™ è†´A«ø£‹

Þ‰FóŠ ðìô‹
Þ¡Â‹ G„êòñ£èM™¬ô
Þó¾èO™ «ñŸè„¬ê MôAò 

ðìƒè¬÷‚ «è†´
ï„êK‚AøõÂ‚°‹ âù‚°‹ ê£F„ ê£¡PîN™ 
å«ó HK¾
è¬ìCò£èŠ ð£˜¬õJ†ì G¬ôˆîèõ¬ô 
Ü¬íˆ¶ ¬õˆF¼‚A«ø¡
Þ¡Â‹ ÉƒèM™¬ô Ü‰îŠ Hê£²
å«ó Í„«ê£´ MôAŠ ð´‚Aøõ¡ 
å¼ï£À‹ «è†ìF™¬ô
â¡ ê‹ñîˆ¬î
â¡ è‡è¬÷Š ð£˜ˆî Þ¬÷ëQ¡ è‡èO™ 
ï£¡ «îõ¬îò£èˆî£«ù ªîK‰«î¡
ªè÷îñ¼‚° âˆî¬ù«ò£ «îõ¬ô 
Þ‰Fó¡èœ

ªõ†èŠ ðìô‹
â¡ Þ¬êM¡P b‡´‹ â‰î åL‚°‹ êƒWî‹
âùŠ ªðòK´õF™¬ô
Cø‰î¡Á ï£«í; ï£EÂ‹
àôè‹ °¬ó‚°‹ Môƒ° î£«ù; ªè£…²‹ 
«îõ¬î‚°‚ °¬ö»‹ î£«ù.

    - ð£óF ê‡ºèï£î¡
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Ü‹ðô«ñø£î Ü‹ñ£M¡ õ£˜ˆ¬îèœ
Ü´Šðƒè¬ó Ü…ê¬øŠ ªð†®‚°œ 
Ü¬ì‰¶ Aì‰î¬î
H¡ªù£¼ï£œî£¡ ð£˜‚è «ïK†ì¶ âù‚°..
ÜŠ«ð£ªî™ô£‹ ÜŠð£M¡ è¼ˆ¶èÀ‚°
Ü‹ñ£M¡ °óL™ ‘‹‹’ ªè£†®‚ªè£‡®¼‰î
âƒèœ i†®¡ ñó‚èî¾èœ
ÞŠ«ð£¶î£¡ ªè£…ê‹ Fø‚èˆ 
ªî£ìƒAJ¼‚A¡øù
â¡ ð£¬îèœ «ï£‚Aò ðòíˆFŸè£è..
Ü‹ñ£M¡ õ£˜ˆ¬îèO™ ªî£¬ô‰¶ Aì‰î
õ£›‚¬è¬ò„ ²ñ‰¶ªè£‡´
ªñ™Lù‹ àKˆ¶ õ™Lù‹ à´ˆF
ªð‡EùªñùŠ ªð¼¬ñªè£‡´ 
¹øŠð´‹ ªõOèO™ iêŠð†®¼‚A¡øù
HìKèœ Ü¿ˆ¶‹ HŸ«ð£‚è£™

ÌC ªñ¿Aò è‡í£®‚ Ã˜ŠHC˜èœ..
ªð‡èÀ‚è£èŠ ð†®òLìŠð†ì Cô 
ð†ìŠªðò˜èO¡
Ý‡ð£™è¬÷ ñø‰î êÍèˆF¡ ð£™
õ¬ê„ªê£Ÿèœ i²‹ «è£ð‹ ¶O»‹ Þ™¬ô 
âù‚°..
ªè£´‚èŠð†ìî£è„ ªê£¡ù
²î‰FóˆF¡ «è£†ð£´èÀ‚°œ ²ö½‹
àƒèœ «è£¬ö„ ê£†¬ìèÀ‚°
ÞŠ«ð£¶ ªè£…ê‹ æŒ¾ ªè£´ˆ¶
ªè£‡ì£®ˆ b˜‚è 
Ýòˆîñ£A‚ªè£‡®¼‚Al˜èœ
ñ£˜„ â†®™ ñ†´‹ â¡¬ù..
Ýù£™ ñ£˜„ å¡ðF½‹
ï£¡ Ü«î ñQFî£¡..

   - W˜ˆF A¼w
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â¡ èù¾è¬÷ Þ÷ê£èŠðPˆ«î ï£¡ 
F¡ù‚ªè£´ˆ¶õ÷˜‚°‹ â¡ àJ¼‚° 
°F¬óJ¡ õ®õ‹.
HìK¬ò„ C½ŠH àÁF‚è£™è¬÷
î¬óªî£ìŠ «ð£î£ñ™ ê¬ñòô¬ø º¿¶‹ 
°Fˆ¶Š ð£»‹ «ð£ªî™ô£‹
Üî¡ è£™è÷£™ â¡ î¬ôe¶‹ æƒA 
IF‚A¡øù.
ï£¡ IFð´‹ «ð£ªî™ô£‹
Ü‹ñ£M¡ Ì¬ùõ®õ àJ˜
Mê£ôñ£ùî£Œ MK‰¶ ðó‰F¼‰î 
ê¬ñòô¬øŠ ªð¼¬ñè¬÷„ ªê£™L 
ñ£˜î†®‚ ªè£œÀ‹.
ê¬ñˆ¶Š ðKñ£P à‡´ º®ˆî 
â„C™ ð£ˆFóƒè¬÷ º†®ˆîœO

ÜôCˆ «îŒˆ¶ à´ˆ¶‚ èöŸPò
Ü¿‚°ˆ¶Eè¬÷
à¬îˆ¶ c‚A
â¡ àJ˜‚ °F¬ó âŠªð£«îÂ‹ 
Ü´‚è¬÷ î£‡´‹.

GI˜‰¶ è‹dóñ£Œ„ êñˆ¶õ‹ M´î¬ô 
²òñKò£¬î Üˆî¬ù»‹ è˜Tˆ¶
èìŸè¬óJ¡ ðö‚èŠð†ì °F¬óò£Œ 
e‡´‹ Ü´‚è¬÷ ¹°‹. 
Üˆî¬ù‚°‹ ï´«õ Ü½ˆ¶Š ð´ˆ¶
ê¬ñòô¬øŠ ðƒA´‹
ðKí£ñ ñ£ŸøƒèO¡
èù¾ Þ¬ôè¬÷ Ü¬ê «ð£†´‚ªè£‡«ì
Ü¡Á‹ ÉƒAŠ«ð£°‹.

  - Ü™L ð£ˆFñ£
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சூழலியம் என்ைால் என்ன? நம்லமச 
சுறறியுள்ள அலனத்தும் சசரந்தசத சூழலியம். 
அலனத்தும் என்�து ்காடு, ்க்டல், மலை, 
வயல், �ாலை ஆகியனவும் அதில் வாழும் 
உயிரினங்கள், மைர்கள் அந்நிைத்திற்கான 
க�ாழுது்கள், இலசக்்கருவி்கள், கதய்வங்கள் 
ஆகியலவ உள்ள்டக்்கம். அலதத்தான் 
கதான்லமயும் வளலமயும் மிக்்க தமிழ் 
இைக்கியத்தில் திலண எனப் பிரித்துள்ளனர. 

வாழ்வில் ஒரு சிை தினங்கள் நம் 
உயிசராடு ஒன்றிய நாட்்களா்க நிலனவில் 
வாழும். அப்�டியான நாட்்களில், வனநாள் 
குறிப்பி்டத்தக்்க ஒன்ைாகும்.

்காடு... கமல்ை உசசரிக்கிசைன். �சலசய 
நறுமணம், பூக்்களின் மைரசசி, இலை்களின் 
நி ை மூ ட் டு ம்  கி ள ர ச சி ,  � ை ல வ ்க ளி ன் 
இன்னிலச, கதாம்கதாம்கமன நட்டுவாங்கம் 
இலசக்கும் ச�ரருவி, ்கானுலை உயிர்களின் 
அலசவு, ஆதிவாசி்களின் அயராத உலழப்பு 
என உள்ளத்லத உணரலவ அ�்கரிக்கும் 
ச�ரழகியான ச�ரரசியா்க ஒறலை உசசரிப்பில் 
உயிலர இனிக்்கச கசய்�வளா்க இருக்கும் 
இக்்காடு எனக்கு ர்கசியா!

அழ்காய் இருப்�தா அன்பு? அன்ச� 
மைரசசி, அன்ச� நறுமணம், அன்ச� சு்கம், 

அன்ச� ஏ்காந்தம்... அத்தல்கய ச�ரன்புக்குச 
கசாந்தக்்காரியான ்காட்ல்ட வணஙகுகிசைன்.

உயிராகி,  உணவாகி,  உல்டயாகி, 
உலைவி்டமாகி, மருந்தாகி, நறுமணமாகி என 
எல்ைாமுமாகி நிறகின்ை என் ச�ரரசிலயக் 
்கவிலதயாக்்க ஏராளமாசனார இருக்கின்ைனர. 
ச த ா ட் ்ட த் து ச  க ச டி ல ய க்  ்க ா க ்ட ன 
எழுதுசவாருக்குத் கதரியாது, ்காக்டன்�து கசடி 
மட்டுமல்ை... மணணும், மலையும், மடுவும், 
நீரும், ்காறறும், வானும், ்க்டலும், உயிரும், 
உ்டலும், கசடியும், க்காடியும், அலசயும் 
மரமும் அலனத்துமா்க நிறகின்ை ச�கரழில் 
ச�ரரசிலயப் �ாது்காப்�து எல்சைாருக்கும் 
சாத்தியமா?

ச ா த் தி ய ப் � ்ட  ச வ ண டு க ம ன் � ச த 
எங்கலளப் ச�ான்சைாரின் அவாவா்க 
இருக்கிைது.

்கவிலதயா்க, ்கலதயா்க ஒரு ்காட்ல்ட 
வடித்துவி்ட முடிகின்சைார முன்னால் நான் 
திைனறறு நிறகிசைன்... ்காட்ல்ட எழுதிவி்ட 
முடிவதில்லை எனக்கு...

இந்த வரு்டம், வனத் தினத்திற்கான 
மய்யக் ்கருத்து.. ்காடு்கள் மறறும் நிலையான 
உற�த்தி மறறும் நு்கரவு (Forests and sustainable 
production and consumption) என்�தா்க இருக்கிைது. 
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அதனால்தான் ்காட்ல்ட கவறும் ்கவிலதயா்கப் 
�ாரக்்க முடிவதில்லை...

்காட்டு்டன் நிலையான உற�த்திலயயும், 
நு்கரலவயும் கதா்டரபு�டுத்த சவணடிய 
அவசியம்தான் என்ன? அறிவின் ஆழமும், 
அ்கைமும் க்காணடு அ்கழ்ந்து அ்கழ்ந்து 
ஆய்கிசைன். 

ஒரு ம்டக்கு தணணீலரக் குடிக்கிசைன், 
ஒரு ்காகிதத்தில் எழுதுகிசைன், ஒரு குடிலை 
அலமத்துக்க்காள்கிசைன், ்காய்சசல் என ஒரு 
மருந்லத உட்க்காள்கிசைன், ஒரு ்கம்�ளிலயப் 
ச�ாரத்திக்க்காள்கிசைன்... ்கட்டிலின் மீது 
உைஙகுகிசைன்... ஒவகவான்றும் ்காட்டின் 
கூட்டுப் �சலசய மணத்லத எனக்குள் துளிரக்்கச 
கசய்கிைது.

�யன்�டுத்தும் ஒவகவான்றும் ்காடு 
க்காடுத்தது.. க்காடுக்கிைது.

்காந்தி கசால்வார.. The world has enough for 
everyone’s needs, but not everyone’s greed. ஆனால், 
மனிதர்களாகிய நாம் ச�ராலசயினால், 
இந்த இயறல்கயின் மீது கசலுத்தும் 
வன்முலைகயன்�து வலரயலையறைது. 
நீடித்த மறறும் நிலையான உற�த்தி இருக்்க 
சவணடுகமனில், சரியான அளவில் சதலவக்கு 
மட்டுசம ்காடு க்காடுக்கும் வளங்கலளப் 
�யன்�டுத்த சவணடும்... அதுதான் நிலைத்த 
நீடித்த நு்கரவா்க இருக்கும். வலரயலையறை 
நு்கரவுக் ்கைாசசாரத்தால் சீரழிந்தன ்காடு்கள். 
்காைநிலையின் ‘சாவி’ ்காடும், ்க்டலும்தான்.

  ம ா ற று ச ச ா வி  இ ல் ை ா த  அ ந் த 
ஒறலைச சாவிலயத் கதாலைத்துவிட்்டால், 
பூமிகயனும் க�ரும் வீட்ல்டப் பூட்டிவிட்டு, 
நிர்கதியாய் நிற்க சவணடிய அவைத்லத நமக்கு 
மட்டுமல்ை நம் வருங்காைச சந்ததியினருக்கும் 
ல்கயளிக்கிசைாம்.

ஒவகவாரு நாளும் ்கார�ன் ல்ட 
ஆக்லஸட் மறறும் ்கார�ன் சமாசனா 
ஆக்லஸல்ட உறிஞசிக்க்காணடு ஆக்ஸிஜலன 
கவளியிடும் வனங்களில் இன்று இருக்கும் 
்கரியமிை வாயுவின் அளவு வளி மண்டைத்தில் 
இருப்�லத வி்டவும் அதி்கம்.

்காட்டின் மண சுமார ஒரு ட்ரில்லியன் ்டன் 

்கார�லனச சச்கரித்து லவத்துள்ளது. ச�ரழிவு 
்காைநிலை மாறைத்லத எதிரப்�லதக் ்காடு்கள் 
்கார�லன உறிஞசிக்க்காள்வதன் மூைம் 
கசய்துவருகின்ைன. ்காைநிலை மாறைத்லத 
எதிரத்துப் ச�ாராடுவதில் ்காடு்களின் �ஙகு 
அளப்�ரியது.

மரங்கள் சுமார 8 டிகிரி கசல்சியஸ் 
க வ ப் � த் ல த த்  த ணி க் ்க க்  கூ டி ய ல வ . 
இதன் மூைம் 40% ஏசி �யன்�ாட்ல்டக் 
குலைக்்க வல்ைதா்கவும் விளஙகும் ்காடு்கள் 
உயிரியல் �ன்மு்கச சுறறுசசூழலையும், 
நுண ்காைநிலைலயயும் உருவாக்கும் 
ஆறைல் க்காண்டலவ. மலழக்்காைங்களில் 
க வ ள் ள த் தி ன்  ச வ ்க த் ல த க்  கு ல ை த் து , 
மணணரிப்ல�க் குலைக்்க கூடியவனவா்கவும், 
ச ்க ா ல ்ட க் ்க ா ை த் தி ல்  ந ன் னீ ல ர த்  த ர க் 
கூ டி ய ன வ ா ்க வு ம்  இ க் ்க ா டு ்க ள் த ா ன் 
விளஙகுகின்ைன.

1 0  மி ல் லி ய னு க் கு ம்  அ தி ்க ம ா ன 
உ யி ரி ன ங ்க ள்  ்க ா ட் டி ன்  வ ள ங ்க ல ள 
நம்பிசய வாழ்கின்ைன. ஆனால், இதில் 
ஒன்லையும் அறியாத அறிவிலி்களா்க, 
ஒருவனின் உலழப்ல� உறிஞசிக்க்காணடு 
உதாசீனப்�டுத்தும் மனிதனின் கீழ்ப்புத்தியா்க, 
்காடு்கலள கவட்டி வீழ்த்திவருகிசைாம். 
அதாவது வரு்டத்திறகு 10 மில்லியன் 
கெக்ச்டர ்காடு்கலள அழிக்கின்ைனர. 
இதன் மூைம் 80 சதவீதத்திறகும் சமைான 
தலரவாழ் உயிரினங்கலள (்கானுலை உயிர்கள், 
தாவரங்கள், புழு பூசசி்கள்) நாம் வரு்டந்சதாறும் 
இழக்கிசைாம்.

அதனால் என்ன? என்ை ச்கள்விக்கு 
முதலில் தணணீர கில்டக்்காது என்�தும், பின் 
்காறறு கில்டக்்காது ச�ாவசதாடு ்காைநிலை 
மாறைத்தால் உணவுப் �றைாக்குலையும் 
ஏற�டும். ஏகனனில் மலழ க�ாய்த்துப்ச�ாகும் 
அல்ைது மிகும்.

விசும்பின் துளிவீழின் அல்ைால்மறைாஙச்க

�சும்புல் தலை்காணபு அரிது.

மலழ இல்லைகயன்ைால் �சும்புல்லின் 
தலைலயக் ்காண முடியாது என்கிைார 
வள்ளுவர.
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அப்�டி மலழ க�ாய்த்துப்ச�ானால், 
நிைத்தடி நீரும் குலைந்துச�ாகும். இசதா, இந்த 
ஆணடு உை்க தணணீர தினம் மாரச  22/2022இன் 
மய்யக் ்கருத்தாக்்கமும், ்கவனமும் நிைத்தடி 
நீரதான். இந்த ஆணடின் மய்யக்்கருத்து Ground-
water: making the invisible visible. ஆஙகிை வாச்கசம 
invisible, visible என்ை முரணான கசாற்களு்டன் 
்கவிலத ச�ால் சதான்றுகிைது.

பூமி நிலைக�ை நிைத்தடி நீர மி்க மி்க 
அவசியம். உை்கத்தின் குடிநீரத் சதலவயில் 50%, 
�ாசனத் சதலவயில் 40%, கதாழிறசாலையின் 
சதலவயில் மூன்றில் ஒரு �ஙல்க நிைத்தடி 
நீரில் இருந்துதான் க�றுகிசைாம். நிைத்தடி நீசர 
ஆறசைாட்்டத்திறகு உயிரநாடி. அடிசயாட்்டம் 
(lateral and base flow) இல்லைகயன்ைால், ஆறறின் 
உயிர ச்கள்விக்குறியாகும். அடுத்து நிைசசரிவு 
ஏற�்டவும், சுறறுசசூழல் சமலன இழப்�தறகும் 
வழிவகுத்துவிடும் நிைத்தடி நீரின் குலைவு.

நிைத்தடி நீரின் குலைவால் ்காைநிலை 
மாறைமும் ்க்டல்நீர உட்புகுதலும் (intrusion of 
sea water) நி்கழ்கிைது. ்க்டல்நீர உட்புகுதைால், 
நிைம் முழுதும் உப்புத்தன்லம க�றுவதால், 
�யிர்களும் வளரசசிக் குன்றி  உணவுப் 
�றைாக்குலை ஏற�டுகின்ைது. 

இருக்கும் நன்னீரும் உப்பு நீராதலு்டன், 
வைட்சிலயக் குலைந்த ்காைஅளவு கூ்ட 
தாங்க இயைாத அளவிறகுப் �யிர்கள் மாயும் 
அ�ாயமும் ந்டக்கின்ைது என்�து ்கணகூடு.

குரானில் 39:21ல் நிைத்தடி நீலரப்�றறிய 
குறிப்பு உள்ளது.

Do you not see that Allah sends down rain from the 
sky—channelling it through streams in the earth—then 
produces with it crops of various colours, then they dry 
up and you see them wither, and then He reduces them to 
chaff? Surely in this is a reminder for people of reason.

3 9 : 2 1 .  “ நி ச ச ய ம ா ்க  அ ல் ை ா ஹ் 
வானத்திலிருந்து நீலர இைக்கி லவத்து, 
பிைகு அதலனப் பூமியில் ஊறறு்களா்க 
ஓ்டசகசய்கிைான் என்�லதயும், பிைகு 
அதன் மூைம் �யிர்கலள அதன் நிைங்கள் 
மாறு�ட்்டதா்க கவளிப்�டுத்துகிைான், பிைகு 

அது உைரந்து மஞசள் நிைமுள்ளதா்க இருக்்கக் 
்காணகிறீர என்�லதயும், பிைகு அதலனக் 
கூளமா்க ஆக்குகிைான் என்�லதயும் (நபிசய) 
நீர! �ாரக்்கவில்லையா? நிசசயமா்க இதில் 
அறிவுல்டயவர்களுக்கு உறுதியான �டிப்பிலன 
இருக்கிைது. (குரானில் க�ாழிப்புலரயில் 
நிைத்தடி நீர என்சை குறிப்பி்டப்�ட்டுள்ளது).

இலத 1400 ஆணடு்களுக்கு முன்ச� 
குறிப்பிட்டிருப்�து வியப்�ளிக்கிைது. ஆனால், 
இன்சைா அதன் நிலை? மனிதனின் அளவறை 
ஆலசயினால் பூமித்தாயின் சமனிகயஙகும் 
துலளயிட்டு நிைத்தடி நீலர உறிஞசிவிடுகிைான்.

நிைத்தடி நீர என்�து, பூமியின் தாய்ப்�ால் 
ச�ான்ைது. அலத முறறிலும் உறிஞசிய பின், 
ந்கரங்கள் யாவும் உயிரறை எலும்புக்கூடு்களாய் 
நிறகும். எடுக்குமளவுக்கு மீணடும் கசலுத்தத் 
தவறுவது மனிதனின் ச�ராலசசய அன்றி 
சவறில்லை. இன்னும் கூ்ட இந்த மனிதர்களின் 
ச�ராலச குலையவில்லை... மலழநீர என்�து 
மணணிறகும், மலை க�ாதும்பு்களுக்கும், 
்க்டலுக்கும் ச�ா்க மிசசம்தான் மனிதனுக்கு. 
ஆனால் அந்த உணரசவ இன்றி, மணலணத் 
கதா்டாமல் சநரடியா்க சவருக்கு நீர வாரக்கும் 
அறிவியல் இன்று கசயல்�ாட்டிலும், 
விவாதத்திலும் இருக்கிைது. 

ம ண ணி ல்  வ ா ழு ம்  சி ன் ன ஞ சி று 
உயிர்களுக்கு நீரில்ைாது ச�ாகும், மணணின் 
சுவாசிப்பு நின்று ச�ாகும், நிைத்தடி நீர குலைந்து 
ச�ாகும், நீர மணசணாடு விலனபுரியும்ச�ாது 
கில்டக்கும் தாதுக்்கலள நிைம் இழக்கும். 
உ்டனடி  தீரவா்கத் கதரிந்தாலும், நீடித்த �யன் 
தரும் ஒரு அறிவியல் அல்ை அது. மாைா்க 
மனிதன் ச�ராலசயால் தினம் முட்ல்டயிடும் 
வாத்தின் வயிறலைக் கிழிக்கும் ம்டலமக்குச 
சமம் அல்ைவா? 

ந்கரமயமாகுதைால், மக்்கள்கதால்க 
ஓரி்டத்தில் குவியும்ச�ாது, குடிநீரத் சதலவயும், 
கதாழிறசாலைத் சதலவயும் அதி்கரிப்�தால் 
நிைத்தடி நீர அதி்கமா்க உறிஞசப்�டுகிைது 
என்�லத உணரந்து... அட்சயப் �ாத்திரமான 
�சலசய �ாத்திரத்லதக் ்காப்ச�ாம்.

         - மீணடும் �சலசயம் மணக்கும்....
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ÝƒAôˆF™: ü¬ñ‚è£ A¡«èŒ† 
îIN™: è£˜°öL 
æMò‹:  ê‚FÜ¼÷£ù‰î‹

 த�காழிதெயரப்புக் 
குறுஙகலத

வெள்லளத் துணி்கலளத் திங்களன்று 
துலவத்துக் ்கல்லின்மீது குவியைா்க லவ; 
வணணத் துணி்கலளச கசவவாயன்று 
துலவத்துக் க்காடியில் ்காயப்ச�ாடு; உசசி 
கவயிலில் கவறும் தலைசயாடு ந்டக்்காசத; 
மஞசள் பூசணி வறுவலை நன்ைா்கக் 
க ்க ா தி க் கு ம்  இ னி ப் பு  எ ண க ண ய் யி ல் 
சலம; உன்னுல்டய சின்ன துணி்கலளக் 
்க ழ ற றி ய வு ்ட ன்  ஊ ை ல வ ;  உ ன க் க ்க ன 

நல்ை சமைால்டகயான்லைத் லதப்�தறகு 
வாஙகும் �ருத்தித் துணி ்கஞசி ச�ா்டாமல் 
இருப்�லத உறுதி கசய், இல்ைாவிட்்டால் 
ஒருமுலை துலவத்ததும் துவணடு ச�ாகும்; 
உப்புநீர மீலனச சலமப்�தறகு முதல் நாள் 
இரசவ ஊைலவ; ஞைாயிறு �ள்ளிக்கூ்டத்தில் 
நீ க�ன்னா இலச �ாடுவது உணலமயா?; 
உ ண வு ண ணு ம் ச � ா து  அ டு த் த வ ரு க் கு 
அருவருப்பூட்டும் முலையில் சாப்பி்டாசத; 
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ஞைாயிறறுக்கிழலம்களில் சீமாட்டிலயப்ச�ாை 
ந்டக்்கப் �ழகு. முழுவதும் ஒழுக்்கம் 
க்கட்்டவளாவதறகு நீ எடுக்கும் முயறசிலயக் 
ல்கவிடு; ஞைாயிறு �ள்ளிக்கூ்டத்தில் க�ன்னா 
இலசலயப் �ா்டாசத; ்கப்�ல்சமல்ட 
எலிலயப்ச�ாை இருக்கும் ல�யன்்களி்டம் 
ச�சாசத, வழிகூ்டச கசால்ைாசத; கதருவில் 
�ழங்கலளச சாப்பி்டாசத - ஈக்்கள் உன்லன 
கமாய்க்கும்; ஆனால் ஞைாயிறறுக்கிழலம்களில் 
நான் க�ன்னாலவப் �ாடுவதில்லை, ஞைாயிறு 
�ள்ளிக்கூ்டத்தில் சுத்தமா்கப் �ாடுவதில்லை; 
இப்�டித்தான் க�ாத்தான் லதக்்க சவணடும்; 
நீ இப்ச�ாது லதத்த க�ாத்தாலன நுலழக்கும் 
துலளலய இப்�டித்தான் லதக்்க சவணடும்; 
ஆல்டயின் கீழ்முலன பிரிந்துவந்தால் 
இப்�டித்தான் மடித்துத் லதக்்க சவணடும், 
நீ ஒழுக்்கம் க்கட்்டவளா்க மாை எடுக்கும் 
முயறசிலயத் தடுக்்கசவணடும்; உன் தந்லதயின் 
்காக்கிச சட்ல்டயின் சுருக்்கம் மலைய 
இப்�டித்தான் இஸ்திரி ச�ா்டசவணடும்; 
உன் தந்லதயின் ்காக்கிக் ்கால்சட்ல்டயின் 
சுருக்்கம் மலைய இப்�டித்தான் இஸ்திரி 
ச�ா்டசவணடும்; கவணல்டக்்காய்ச கசடிலய 
இப்�டித்தான் வளரக்்கசவணடும் - வீட்ல்ட 
விட்டுத் தள்ளி. ஏகனனில் கவணல்டக்்காய்ச 
கசடியில் கசவகவறும்பு குடியிருக்கும்; 
்டஷீன் கிழஙல்க வளரக்கும்ச�ாது நிலைய 
தணணீர ஊறைசவணடும், இல்ைாவிட்்டால் 
சாப்பிடும்ச�ாது கதாணல்டயில் நலமசசல் 
எ டு க் கு ம் ;  மூ ல ை யி ல்  இ ப் � டி த் த ா ன் 
கூட்்டசவணடும்; வீடு முழுவலதயும் 
இப்�டித்தான் கூட்்டசவணடும்; முறைத்லத 
இப்�டித்தான் கூட்்டசவணடும்; உனக்கு 
அதி்கம் பிடிக்்காத ந�ரி்டம் இப்�டித்தான் 
சிரிக்்கசவணடும்; உனக்கு அைசவ பிடிக்்காத 
ந�ரி்டம் இப்�டித்தான் சிரிக்்கசவணடும்; 
உனக்கு முறறிலும் பிடித்த ந�ரி்டம் 
இப்�டித்தான் சிரிக்்கசவணடும்; சதநீர 
சநரத்துக்கு சமலசலய இப்�டித்தான் 
தயார கசய்யசவணடும்; இரவு உணவுக்கு 
ச ம ல ச ல ய  இ ப் � டி த் த ா ன்  த ய ா ர 
கசய்யசவணடும்; முக்கியமான விருந்தினர 
வரும்ச�ாது சமலசலய இப்�டித்தான் தயார 
கசய்யசவணடும்; மதிய உணவுக்கு சமலசலய 
இப்�டித்தான் தயார கசய்யசவணடும்; 

அதி்கம் �ழக்்கமில்ைாத ஆண்கள் இருந்தால் 
இப்�டித்தான் ந்டக்்கசவணடும், அப்�டிச 
கசய்தால் ஒழுக்்கம் க்கட்்டவளா்க மாறிவி்டாசத 
என்று உனக்கு நான் கசய்த எசசரிக்ல்கலய 
அவர்கள் உ்டனடியா்க உணரமாட்்டார்கள்; 
தினமும் ்கழுவிக்க்காள், உன்னுல்டய 
எசசிலைத் கதாட்்டாவது; ச்காலிக்குணடு 
விலளயா்டத் தலரயில் முட்டிலய மடித்து 
உட்்காராசத -  நீ ஆணபிள்லளயல்ை, 
கதரிந்துக்காள்; அடுத்தவர்களின் பூக்்கலளப் 
�றிக்்காசத - ஏதாவது கதாறறிக்க்காள்ளும்; 
்கருஙகுருவி்களின்மீது ்கல்கைறியாசத, அது 
்கருஙகுருவியா்க இல்ைாமல் இருக்்கக்கூடும்; 
க ர ா ட் டி  பு ட் டி ங ல ்க  இ ப் � டி த் த ா ன் 
கசய்யசவணடும்; க்டௌச்கானா புட்டிஙல்க 
இப்�டித்தான் கசய்யசவணடும்; மிள்காய் 
ச�ாட்்ட ்காய்க் குழம்ல� இப்�டித்தான் 
க ச ய் ய ச வ ண டு ம் ;  ச ளி க் கு  ம ரு ந் து 
இப்�டித்தான் கசய்யசவணடும்; குழந்லத 
உருவாவதறகு முன்னசர அலதத் தூக்கி 
எறிய உதவும் நல்ை மருந்லத இப்�டித்தான் 
கசய்யசவணடும்; இப்�டித்தான் மீன் 
பிடிக்்கசவணடும்; உனக்குப் பிடிக்்காத மீலன, 
உனக்கு ஏதும் க்கடுதல் ந்டக்்காமல் இருக்்க, 
இப்�டித்தான் திரும்�வும் வீச சவணடும்; 
ஓர ஆணி்டம் இப்�டித்தான் அ்டாவடி 
கசய்ய சவணடும்; ஓர ஆண இப்�டித்தான் 
உன்னி்டம் அ்டாவடி கசய்வான்; ஓர ஆலண 
இப்�டித்தான் ்காதலிக்்கசவணடும், அது 
�ைனளிக்்கவில்லை என்ைால் சவறு வழி்கள் 
இருக்கின்ைன, அலவயும் �ைனளிக்்கவில்லை 
என்ைால் அலதக் ல்கவிடுவது �றறி வருத்தம் 
க்காள்ளாசத; உனக்குத் சதான்றினால் ்காறறில் 
இப்�டித்தான் எசசில் உமிழசவணடும், 
அது உன்சமல் விழுந்துவி்டாமல் இருக்்க 
இப்�டித்தான் சட்க்டன ந்கர சவணடும்; 
இப்�டித்தான் ல்கயிருப்ல� லவத்துச 
சமாளிக்்கசவணடும்; கராட்டி புதியதா்க 
இருக்கிைதா என்�லத எப்ச�ாதும் அழுத்திப் 
�ாரத்துத் கதரிந்துக்காள்; கராட்டி கசய்�வர 
கதாட்டுப் �ாரக்்க வி்டவில்லை என்ைால் என்ன 
கசய்வது?; அப்�டி என்ைால் கராட்டி கசய்�வர 
கதாட்டுப் �ாரக்்க அனுமதிக்்காத க�ணணா்க 
இருப்ச�ன் என்கிைாயா?
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 சிறுகலத

முக்்கால்ல்க  லவத்த  சுடிதார  அணிவது  
திடீகரன  ஒரு  நிமிரலவக்  க்காடுத்துவிட்்டது. 
அதுநாள்வலர  ஏசனா  பிடி�்டாத  ர்கசியம்  
ச�ாைசவ  இருந்து  வந்தது  சட்க்டனப்  புரிந்தது 
ச�ாலிருந்தது. சாரு  வாஙகிப்  புைக்்கணித்தது  
்கருநீை  நிைத்தில்  ்கணலணப்  �றித்ததில்  
எடுத்துப்  ச�ாட்டுக்க்காண்டாள். 

“ஜஸ்ட்  ஐந்நூறு  ரூ�ா தாசனம்மா. ப்ளீஸ்  
விட்டுடு... எனக்குப்  புடிக்்கை.”

எ வ ச ள ா ,  எ ன் ன ச வ ா 
கசால்லியிருக்்கசவணடும் என்று மட்டும்  
சதவி  நிலனத்துக்க்காண்டாள். 
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“வாங்க  சவணடியது. நாலு  த்டலவ  
ச�ாட்டுட்டுத்  தூக்கிப்  ச�ாட்டு்ட  சவணடியது. 
அதுக்குதாசன  ஒங்கப்�ா  ஒலழசசுக்  
க்காட்டுைாரு.”

பீசரா  ்கணணாடி  முன்  நின்று  ல்க்கலள  
நீட்டிப்  �ாரத்தாள். 

வித்தியாசமா்கத்  கதரியவில்லை. 
�க்்கவாட்டில்  திரும்பி  ஓரக்்கணணால்  
பின்புைத்லதப்  �ாரத்தாள். ்கருநீைத்தின்  
பின்புைம்  எடுப்�ாய்த்  கதரிந்தது. தளரவான  
சுடிதார  ச�ாட்டுப்  �ழக்்கப்�ட்்டவளுக்குக்  
்கசசிதமாய்  இறு்கப்  பிடித்திருந்த  சுடிதார  
்கண்கலளப்  பின்புைத்தில்  இழுத்துப்  பிடித்து  
நிறுத்தியிருந்தது. முன்�க்்கம்  சைசா்கச  
சரிந்திருந்தது. அதுதான்  சறறு எரிசசலூட்டியது. 
மீணடும் �க்்கவாட்டில்  நின்று  முன்  �க்்கத்லதக் 
கூரந்து  ்கவனித்தாள். அவவளவு  சமாசமா்க  
இல்லை. கசல்ைமா்க  இரு  ல்க்களாலும்  
அழுத்தி விட்டுக்  க்காண்டாள். 

“ஆசள  மாறிட்்டம்மா. �தினஞசு  வயசு  
க்காலைஞசாப்ை  இருக்கு.”

்க ா த ரு கி ல்   ஒ லி த் த   கு ர லி ல்  
திடுக்கிட்டுப்ச�ானது. சட்க்டனப்  �ாரலவ  
மு்கத்லத  ஆராய்வதுச�ாை  அஙச்க  சதஙகி  
நின்ைது. 

“இனிசம  லூசாப்  ச�ா்டைலத  விட்டுட்டு  
இப்�டி  ஃபிட்்டா  ச�ாடு. ்காசைஜ்  ச்கரள்  
மாதிரி  ஆயிடுவ.”

சாருவுக்கு  அம்மா  என்ைால்  க�ருமிதம். 
துளிப்பூலவக்  கிள்ளி  லவத்துக்க்காண்டாலும்  
க�ரிதா்கப்  பு்கழ்வாள். 

“்கணணாடியிை  �ாத்தியா... அவசளா  
அழ்காயிருக்்க.”

�ர�ரகவன்று  இழுத்துப்ச�ாய்க்  
்கணணாடி  முன்  நிறுத்துவாள். 

“முக்்காக்ல்க  சுடிதார  ஒனக்கு  சகிக்்கை.”

ரவியின்  தணிந்த  குரலில்  உள்  ஒளிரந்த  
கமன்சு்டகரான்று  திடுகமன  அவிந்தது. 

‘ இ ன் னி க் கு ப்  க � ா ழு ல த ச ய  
குஷியாக்கிருசசச....’

அவள்  அப்�டித்தான்  நிலனத்திருந்தாள். 
உ்டலை  உறுத்தாத  மார்கழியின்  இளமஞசள்  
கவயிலின்  சாயலைக்  க்காணடிருந்தவளுக்கு  
இருளின்  சாயல்  க�ாருத்தமானதாயில்லை. 
கதாணல்டக்குழியின்  ்கடு்களவு  மசசத்துக்கு  
கீசழ  மூன்று  விரக்்கல்ட  தூரத்தில்  திை்க   
வடிவில் சுடிதாரில்  சிறு  திைப்பு. அதன்  வழிசய  
மாரபுப்பிளவு  சைசா்கத் கதரிந்தது. 

அலதக்  ்கணடு  கிண்டல்  கசய்திருந்தால்  
அவளுக்குக்  கிளரந்திருக்கும். அன்லைய  
இரலவ  அவள்  முழு  ஈடு�ாட்டு்டன்  
அ னு � வி த் தி ரு ப் � ா ள் .  இ ரு ளி ல்  
கநருஙகியவனின்  மூசசுக்்காறறு  ்கழுத்தில்  
கூசியச�ாது  சகிக்்கை  என்ை  வாரத்லத  
்காது்களில்  சமாதிறறு. கவறிசயாடு  
அவலன  உந்தித் தள்ளிவிட்டு  ந்கரந்து  
�டுத்துக்க்காண்டாள்.  

“எனக்கு  நாள்....”

திரும்பிப்  �ாரக்்காமல்  அடிக்குரலில்  
கசால்லிவிட்டு  நீள, நீளமான  மூசசு்கள்  எடுத்து  
ஆசுவாசப்�டுத்திக்க்காண்டாள்.  

“இப்�தாசன  �த்துநாலளக்கு  முன்னாடி  
கசான்னமாதிரி  ஞைா�்கம்  இருக்கு.”

அவன்  முனகியலதக்  ்காதில்  
வாங்காததுச�ால்  �டுத்திருந்தாள். 

“கசால்ைத  நல்ைதா  கசால்லு. கசால்லுக்கு  
வீரியமிருக்கு” என்�ாள்  அம்மா. 

அப்ச�ாகதல்ைாம்  சிரிப்பு  வரும். எது  
கசான்னாலும்  சிரிப்பு. எதறக்கடுத்தாலும் ச்கலி. 
அது  ஒரு  வயசு. இைகுவான  �ாத்திரத்லதக்   
ல்கயில்  சுமந்து  கசல்வது  ச�ாை. இப்ச�ாது  
எல்ைாசம  பித்தலள  அண்டாவாய்க்  
்கனக்கிைது. 
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“�த்து  வயசு  க்காலைஞசாப்ை  இருக்்கடி.”

இ ப் � டி   க ச ா ல் லி யி ரு ந் த ா ல்  
இளகியிருப்�ாள். அவசனாடு  இலழந்து  
கி்டந்திருப்�ாள்.

“ அ வ ர   க ச ா ல் ை ல த க ய ல் ை ா ம்  
ச்கட்டு  அப்கசட்  ஆவறிசய. அப்�ா  
உன்லனவி்ட  எட்டு  வயசுப்  க�ரியவர. 
அவசரா்ட  தாட்ஸ்  அப்�டித்தானிருக்கும். 
அலதகயல்ைாம்  க�ரிசு�டுத்தாத. ஒனக்கு  
என்னப்  பிடிசசிருக்ச்கா  அலதப்  ச�ாட்டுக்்க. 
உணலமயிசைசய  ஒனக்கு  அந்தச  சுடிதார  
நல்ைாயிருக்கு. கூ்டசவ  கைக்கிஙஸ்  ச�ாட்்டா  
அசசு அசைா  ்காசைஜ்  ச்கரள்தான்.”

சாருவின்  ஊக்்கத்தில்  உள்சள  
ஒளிரவில்லை. இரணடு  நாட்்களாயிறறு  
நிலைக்கு  வர. சாரு  ஐந்து  சுடிதார்கலளத்  
தூக்கிக்  க்காடுத்தாள். 

“இலதகயல்ைாம்  ்காசைஜிக்குப்  
ச�ாட்டுப்ச�ா்க  முடியாது. வீட்டுை  நீ  
ச�ாட்டுக்்க.”

சதவி  �ரவசத்சதாடு  வாஙகிக்க்காண்டாள். 
குளித்து   முடித்து  உடுப்பு  உடுத்தியபிைகு 
ஐந்து  நிமி்டங்கள் அதி்கமாய்ச கசைவாயிறறு. 
ரவியின்  �ாரலவ  சமசை  ஊரந்தச�ாது  அவள்  
அைட்சியமாய்  ந்கரந்தாள். 

�்ட�்டத்த  இதயத்லத, மாரல�  நீவி  
அலமதிப்�டுத்தினாள். அவன்  ச்கலியாய்  உதடு  
சுளித்துப்  ச�ானான். இவளின்  அைட்சியம்  ஒரு  
கசால்  உதிரக்்கவி்டவில்லை. 

தளரசல்ட  பின்னிக்க்காண்டாள். 
வகிட்ச்டாரம்  க�ாட்டு  லவக்்க  ல்க  
அனிசலசயா்கச  கசல்ை  அவசரமா்கத்  
தலழத்துக்க்காண்டாள். க�ரிய  கமரூன்  
நிை  ஸ்டிக்்கர  க�ாட்டு  வயலதக்  கூட்டிக்  
்காட்டுவதா்க  எழுந்த  உணரவில்  சாருவின்  
க�ாட்டு  அட்ல்டலயத்  சதடிகயடுத்து  
அதிலிருந்த  துணுக்குச  சு்டலர  எடுத்து  
ஒட்டிக்க்காண்டாள். ்கணணாடியில்  பூசினாற  
ச�ான்ை  சாரு  கதரிந்தாள். 

“வாவ.. கராம்�  நல்ைாயிருக்்கடி  நீ...”

தன்  சதாளில்  தட்டிக்க்காண்டாள். 
இப்�டிகயாரு  உருவத்லத  அவள்  
�ாரத்ததில்லை. வகிட்டில், கநறறியில், 
்கழுத்தில்  குஙகும  க�ாட்டு்கள்  இட்டு  அம்மன்  
ச்காவில்  குத்துவிளக்கு  ச�ாை  வலளய  
வந்தலத  எணணிப்  �ாரத்தவளுக்குச  சிரிப்பு  
வந்தது.

“திடீரன்னு  �த்து  வயசு  க்காலைஞசாப்ை  
கதரியுசத.. என்ன  விசசஷம்?”

எதிரவீட்டு  மாமி  ச்கட்்டச�ாது  
மயிலிை்கால்  த்டவிவிட்்டது  ச�ாலிருந்தது. 

“சுடிதார  அவசளா்டது. சவணாம்னுட்்டா. 
நான்  ச�ாட்டுக்கிட்ச்டன்.”

கசருப்பு்கலளத் சதடியணிவதுச�ாைச  
சிறிதுசநரம்  ்க்டத்தினாள். 

“சஜாராயிருக்குடி. இளலம  ஊஞசைாடுது  
ச�ா...”

வ யி ற ல ை   ச ை ச ா ்க   எ க் கி க்  
க்காள்ளசவணடுசமா  என்று  திடீகரனத்  
சதான்றியது. குழந்லத  க�றை  வயிறு  
அலுமினியக்   குண்டானின்  பின்புைம்  ச�ாைத்  
தள்ளிக்க்காணடு  அசிங்கமா்கத்  கதரிவது  
க�ண்களின்  சா�க்ச்கச்டா  என்று  அவள்  
அந்த  நிமி்டம்  எணணினாள். இயல்�ா்க  
லவத்துக்க்காள்வது  ச�ாை  விரல்்கலள  
விரித்து  வயிறலைத்  த்டவிப் �ாரத்தச�ாது  
அதிருப்தியா்க  இல்லை. அவவளவு  
க�ரிய  வயிறு  இல்லைகயன்�து  கதரிந்த  
விஷயம்தான். எப்ச�ாதாவது  தளரவாய்  முதுகு  
கூனி  அமரந்திருக்கும்ச�ாது  உப்�ைாய்த்  
கதரியும்  வயிறு  எரிசசலை  உண்டாக்கும். 

“ ம று � டி யு ம்   உ ண ்ட ா யி ரு க் கி ய ா  
என்ன....?”

ரவி  த்டவிப்  �ாரத்துக் கிண்டல்  
கசய்வான். 
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“ஒணணுக்ச்க  இங்க  மூசசு  முட்டுது. 
இதுை  இன்கனாணணு  சவையா... அதுவும்  
இந்த  வயசுை....”

�ற்கலளக்  ்கடித்து  வாரத்லத்கலள  
உதிரப்�ாள்.

மாலையில்  அலரமணி  சநரம்  
நல்டப்�யிறசி  கசய்வது  சிைமாத  ்காைமா்க  
நல்டமுலை  �ழக்்கமாகிவிட்டிருந்தது. 

“நீ  அப்�டிகயாணணும்  குணடு  
இ ல் ை த ா ன் .  இ ரு ந் த ா லு ம்   ந ா ப் � து 
வயசுக்குசமை  வாக்கிங  ச�ாைது  நல்ை  
விஷயம். தவிரவும்  வாக்கிங  ச�ானா  நல்ைாப்  
�சிக்கும்.”

தஙல்க  கசான்னது  சரிதாகனன்று  �ட்்டது. 
அவளுக்கும்  சரியா்கப்  �சிக்கிைதில்லைதான். 
சாரு  ்கல்லூரிக்கும், ரவி  அலுவை்கத்துக்கும்  
கசன்ைபிைகு   தனிலமயில்  கி்டப்�வளுக்கு  
எடுத்துப்  ச�ாட்டுச  சாப்பி்ட   அலுத்து  வரும். 

“்கவாங ்கவாஙன்னு  �சிசசா  ரசிசசு, 
ருசிசசு  சாப்பி்டைாம். சாப்�ாட்்டப்  �ாத்தாசை  
கமா்கத்துை  அடிசசாப்ை  இருக்கு. ்க்டலமக்கு  
முழுஙகி  லவக்கிசைன்.”

தனியா்கத்  தின்�தில்  ஒருவித  
நிலைவின்லம. பிடி  ச�ாட்டுக்க்காண்டாசை  
வயிறு  நிலைந்துச�ானது. சிைசமயம்  
சாப்பி்டாமல்  சநரம்  ்க்டத்தினாள். பிைகு  
நிலனத்துக்  க்காண்டாறச�ாை  அவசரமாய்க்  
க்காஞசம்  அள்ளித் திணித்துக் க்காண்டாள். 
மதிய  உணவு  தள்ளிப்ச�ாகும்  நாட்்களில்  
இரவு  சரியா்கப்  �சிப்�தில்லை. 

“அதுக்குதான்  வாக்கிங  ச�ா்கச  
கசால்சைன். ந்டந்துட்டு  வந்தா  நல்ைாப்  
�சிகயடுக்கும். ்காலையிை  முடியாட்டியும்  
சாயங்காைம்  ச�ா...”

தஙல்க  பிடித்துத்  தள்ளாத  குலையா்க  
வறபுறுத்த,  கசல்ை  ஆரம்பித்தாள். அவள்  
கசான்னதுச�ாை  இரவு  �சிகயடுக்்கத்தான்  
கசய்தது. இரணடுவாய்  அதி்கம்  சாப்பி்ட  

வயிறறில்  இ்டமிருந்தது. 

ஒரு  நிமி்டத்துக்கு  இரணடு  சுறறு்கள்   
என்று  ்கணக்கு  லவத்து  அறு�து  சுறறு்கள்  
ஃபிளாட்ல்டச  சுறறுவாள். சுறறுசசுவசராரம்  
அ ரு க ந ல் லி ,  எ லு மி ச ல ச ,  � ப் � ா ளி , 
முருஙல்கமரங்கள்  நின்றிருக்கும். ஒரு  
கதாட்டிசகசடியில்  பிரணல்டயின்  முறறிய  
்கணணி்கள்  சஙகிலித்  கதா்டர  ச�ாைக்  
்காம்�வுணடில்  ஏறியிருக்கும். அலனத்லதயும்  
ஒரு  �ாரலவயால்  அைசிவிட்டுச  கசல்�வள் 
ஒரு வாரமா்க  நின்று, நிதானித்துப்  �ாரத்தாள். 
துளசியின்  சிை  இலை்கலளக்  கிள்ளி  
வாயிலிட்டு  கமன்ைாள். 

“எலுமிசச  மரம்  ஒரு  பூ  வப்�னாஙகுது  
சம்டம். இத்தினிக்கும்  நல்ை  வா்கான  
எ்டத்துைதான்  நிக்கிது. ஒரு  பூ  உதுத்ததில்ை...”

வாட்சசமன்  �ாரக்கும்ச�ாகதல்ைாம்  
கசால்வார. சதவி  மரத்தடியில்  நின்று  நிமிரந்து  
�ாரத்தாள். சின்னதாய்  நிழல்  �ரப்பி  நின்ை  
மரத்தின்  இலை்களில்  ்காறறின்  துழாவல். 
கசாரகசாரத்த  மரப்�ட்ல்டலயத்  த்டவியச�ாது  
அது  ்காறறுக்கு  அலசந்தது  தன்  வரு்டலுக்கு  
இணஙகுவது  ச�ாைத்  சதான்றிறறு.

“கசால்லுக்கு  வீரியமுணடு....”

அம்மா  உள்ளிருந்து  தலையாட்டிச  
கசால்லிக்க்காணடிருந்தாள். 

“அஞசு  வருஷத்துை  நல்ைா  வளரந்தாசசு. 
இனி  என்ன, ்காய்க்்க  சவணடியதுதான்  
�ாக்கி. கமாத்தம்  �தினாறு  வீடுங்க... 
சணல்ட  ச�ாட்டுக்்காம  சரிசமமா  �ஙகு  
ச�ாட்டுக்்கணும். அப்�டி  ்காய்க்்கணும், 
சரியா....?”

வ ா ட் ச ச ம ன்   இ ல் ை ா த ல த  
உறுதிகசய்துக்காணடு  தலையாட்டிக் 
ச்கட்்டாள். 

ஒரு  உணரவு, அது  எந்தச  சுரப்பிலயத்  
தூணடிவிட்்டது. எதனால்  மனம்  �ர�ரத்து  
அலைகிைது.. லிஃப்டில்  வரும்ச�ாது  சின்னக்  
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குரகைடுத்துப்  �ா்டத்  சதான்றியது. சதவி  
ல்க்கலள  மாரபுக்குக்  குறுக்்கா்க  இறு்கக்  
்கட்டிக்க்காணடு  ந்டந்தாள். 

“�ாப்�ான்னு  கநனசசசன். கிட்்டக்்க  
�ாத்தாத்தான்  கதரியுது  நீங்கன்னு...”

�க்்கத்து  வீட்டு  சவலைக்்காரப்க�ண  
நின்று  கசால்லிவிட்டுப்ச�ானச�ாது  
ச ட் க ்ட ன க்   ல ்க ்க ல ள க்   கீ ச ழ  
கதாங்கப்ச�ாட்டுக்  க்காண்டவள்  மூசலச  
இழுத்து, உள்குவிந்த  உணரவு்கலள  இறுக்கி  
நிறுத்தி  உ்டலை  விலரப்�ாக்கிக் க்காண்டாள். 
உள்ளுக்குள்  ரத்தம்  கமல்சைாட்்டமாய்ப்  
�ாய்வலத  உணர  முடிந்தது. 

மயில்  முன்சன  அலசந்து, அலசந்து  
கசன்றுக்காணடிருந்தது. ்காைடி  அரவம்  
ச்கட்்டதும்  சட்க்டனப்  க�ரும்  சத்தத்து்டன்  
தாவி  ்காம்�வுணடு  சுவரில்  ஏறி 
அமரந்துக்காண்டது. 

“ஏய், �ாத்து, �ாத்து... ்கணணாடி  சில்லு  
்கால்ை   கிழிசசி்டப்ச�ாவுது.”

அதறகு  மட்டுசம  ச்கட்கும்  குரலில்  
கசால்லிவிட்டு  ந்கரந்தச�ாது  தரணி  வீட்டுக்  
்கார  டிலரவர  அவலளசய  �ாரத்த�டி  
அமரந்திருந்தான். �த்து  நாட்்களுக்கு  முன்பு  
திருமணமானவன். க�ணலண  கவகு  
சமீ�த்தில்  உணரந்தவன். அவனது  �ாரலவ  
உ்டலைக்  குறு்க  லவக்்கவில்லை. இயல்�ான  
நல்டயில்  தயக்்கமில்ைாத  �ாவலனசயாடு  
அவள்  ஒவகவாரு  முலையும்  அவலனக்  
்க்டந்தச�ாது  அவனது  �ாரலவ  அவள்  சமல்  
�டிந்து  விைகியது.

 “அந்நிய  புருஷன்  �ாக்்கக்  கூ்டாது. அவன்  
�ாக்்கைாப்ை  நாம  இருக்்கக்கூ்டாது...”

யாசரா  கசால்லி  லவத்து  அதுசவ  
�டிந்துச�ாய்  விட்டிருந்த  த்டத்தின்  
புழுதி  சமகைழும்பிக்  கிளம்பியது. 
அவனுக்குத்  கதரியும், சதவி  நாற�து்களில்  
இருப்�வகளன்று. இருந்தும்  குறுகுறு  
�ாரலவயில்  அவலள  ரசித்தான். இதுநாள்  

வலர  அவன்  அப்�டி  �ாரத்தசதயில்லை. 
க�ணணு்டல்  கதரியும்  என்�தான  ்கரவம்  
தந்த  சுதந்திரசமா, அதுநாள்வலர  மலைந்திருந்த  
அழகு்கலளத்  தரிசிக்்கக்  கில்டத்துவிட்்ட  
சந்தரப்�த்லத  நழுவ  வி்டக்கூ்டாத  
அவசரசமா.... எதுசவா  அவலன  உந்தித்  
தள்ளிறறு. சதவி  முப்�த்தாறு  வயதினிசை  
சஜாதி்கா  ச�ாைக்  ல்க்கலள  வீசி  ந்டந்தாள். 

“ஏஜ்  ஈஸ்  ஜஸ்ட்  எ  நம்�ர....”

உள்ளுக்குள்  அழுத்தமா்க  முனகினாள். 
திரும்�த்திரும்�   அலதசய  கசால்லிய�டி  
ந்டந்தாள். சுறறுப்�ாலதக்  ்கட்்டங்களின்  
நடுவில்  ்காலைப்  �தித்து  வைது  ்காலுக்கு  ஒரு  
்கட்்டம், இ்டது  ்காலுக்கு  அடுத்த  ்கட்்டம்  என்று  
சீரான  இல்டகவளி  விட்டு   ந்டக்கும்ச�ாது  
அலத  உறுதிகசய்துக்காண்டாள். ்கட்டி்டத்தின்  
வைது  ச்காடியில்  அமரந்திருந்த  அவலனக்  
்க்டந்து  இ்டது  ச்காடிக்கு  வந்து  முழுதா்கத்  
தன்லன  ஒருமுலை  �ாரத்துக்க்காண்டாள். 

மாரபிலிருந்து  �ாதம்  வலர  ஒரு  அைசு 
அைச  உறசா்கமாயிருந்தது. விரல்்கலள  
ம்டக்கி, ல்க்கலள  உயரத்தி  ்கண்கலள  இறு்க  
மூடிக்க்காணடு  உரக்்கக்  ்கத்த  சவணடும்  
ச�ாலிருந்தது.  ஒருமுலை  அவலனக்  
்க்டக்ல்கயில்  நிமிரந்து  �ாரத்தாள். சட்க்டன 
மு்கத்லதத் துல்டத்துக்க்காள்வது ச�ாை அவன்  
�ாவலன கசய்தான்.    

� ா ர ப் � வ ர ்க ள்   எ ல் ச ை ா ரு ம்  
ச்கட்டுவிட்்டார்கள். பூ  உதிரவது  ச�ாை  
கமன்லமயான  ஒரு  கசால். அது  சதலவயா்க  
இருந்திருக்கிைது. ஆணின்  �ாரலவ, அதுகூ்ட  
தவகைன்று  கசால்லிவி்ட  முடியாதுதாசன.. சிை  
சமயம்  �ாரக்்க  சவணடுகமன்று  ஏஙகுவது... 
அதுவும் தவைா  என்ன.. �த்து, �திலனந்து  வயது 
இலளயவனா்க  இருந்தாலும்  ்கவனித்தால்  
சந்சதாஷம்  க�ாஙகுகிைசத..  அவள் 
�ாட்க்டான்று  ெம் கசய்த�டிசய  லிஃட்டில் 
சமசைறினாள்.  

“கரணடு  ச�ருக்கும்  ஒசர  அளவு  
எவவளவு  வசதியாயிருக்கு  �ாத்தியா....”
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சாரு  தலையாட்டிச சிரித்த�டி  ச்கட்்டாள். 

“எம்  லசஸ்ை  கரணடு  சுடிதார  ஆர்டர  
ச�ா்டைாம்னு  இருக்ச்கன். ஒனக்க்காணணு, 
எனக்க்காணணு.”

“எதுக்குடி  இப்�?”

“ப்ளீஸ்ம்மா, என்சனா்ட  �ாக்க்கட்  
மணியிைதான்  ஆர்டர  ச�ா்டப்ச�ாசைன்.  இப்�  
ஆஃ�ர  ச�ாகுது. ்கைக்ஷன்ஸ்  நல்ைாயிருக்கு.”

சதவிக்கு  ஆரவம்  கூடியது. 

“சவலை  முடிசசிட்டு   நானும்  
வந்துடுசைன். கரணடு  ச�ரும்  சசரந்து  
ஒக்்காந்து  �ாக்்கைாம். ஆனா  ஒரு  ்கணடிஷன்.”

“கசால்சைன்.”

“இதுக்்கப்புைம்  ஆறு  மாசத்துக்குப்  புது  
ட்கரஸ்  �த்திப்  ச�சகசடுக்்கக்கூ்டாது.”

அப்�டி  கசால்வது  ம னதுக்குச  
சறறு ஆறுதைாயிருந்தது. உறுத்தல்  சறறு  
அ்டஙகினாறச�ாலிருந்தது. 

ட்கரஸ்ஸிங  ச்டபிள்  ்கணணாடியின்  
துல்லியத்தன்லமக்கு  நன்றி  கசலுத்தும்  
விதமா்க  சதவி  தினமும்  ஈரத்துணியால்  
அலத  அழுந்தத்  துல்டத்தாள். துல்டக்கும்  
�ாவலனசயாடு  ்கணணாடிலய  எசதசலசயா்கக் 
கூரவது  ச�ாைப்  �ாரத்துக்க்காண்டச�ாது  
க�ருமிதமாயிருந்தது. 

கமத்லதயிைமரந்து  கசல்ஃச�ாலன  
ஆராய்ந்து  க்காணடிருந்த  ரவிலயக்  
்கண்டச�ாது  க்காஞசமாய்  எரிசசல்  
உண்டானது. 

“கதாப்�ப்�ாப்�ா...”

வாரத்லத்கள்  உதடு்களுக்குள்  ம்டஙகி  
விழுந்தன.    

“அடிக்்கடி  டிபி  மாத்தை....”
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ஃச�ானிலிருந்து  ்கண்கலள  உருவாமல்  
ரவி  ச்கட்்டச�ாது, “ஆமா”  என்ைாள்  குரலில்  
அழுத்தம்  ்காட்டி.  அது  எளிதா்க  வாயிலிருந்து  
நழுவியது. இரணடுநாலளக்கு  ஒருமுலை  
ஃச�ாட்ச்டாலவ  மாறறிவிட்டு  வரும்  
்ககமணடுக்்கா்கக் ்காத்திருக்்க  அவளுக்குப் 
பிடித்திருந்தது. கசல்பி  எடுக்்க  சாரு   கசால்லித்  
தந்திருந்தாள். 

“கசல்ச�ாலன  சரியான  ஆஙகிள்ை  வசசு  
நல்ைாப் புடிசசிக்கிட்டுக்  ்கட்ல்ட  விரைாை  
க்ளிக்  �ணணனும்.”

நாலைந்துமுலை  கசல்ச�ான்  வழுக்கிறறு.  
பிைகு  க்காஞசம் க்காஞசமா்க  வசப்�ட்்டது. 

“என்னடி  திடீர  மாறைம்... ஆசள  
உல்ட்்டாவா  மாறிட்்ட...”

சரணயா  அவள்  விரல்்களில்  இலழந்து  
கி்டந்த  சிவப்புப்பூசலசப்  �ாரத்த�டியிருந்தாள். 

“நம்ம  ஃபிளாட்  வாசல்ை  நல்ைாத்  
தலழஞசு  க்க்டக்கு. �றிசசுத்  தரசைன். அலரசசு  
ச�ாட்டுக்்க.  உ்டம்புக்கு  கராம்�  குளிரசசி.”

“ஆமா அது  ஒணணுதான்  க்காலைசசல். 
வரவர  ஆசள  ஸ்லிம்மாயிட்்ட  மாதிரி  இருக்்க. 
ர்கசியம்  கசால்லுடி.”

“ர்கசியம்  ஒணணுமில்ை.  என்லனக் 
க்காஞசம்   மாத்திக்கிட்ச்டன். அவசளாதான்.”

“தீட்டு  நிக்்கப்ச�ாை  வயசுை  இகதல்ைாம்  
எதுக்குடி...?”

“நாப்�த்தஞசு  வயசுை  தீட்டு  
நின்னுடுமா.....?”

சதவிக்குச  சுரகரன்று  உசசந்தலையில்  
ஏறியது. 

“கமசனா�ாஸ்  ஸ்ச்டஜிடி. அடுத்தது  
ஷட்்டலரப்  ச�ாட்டுடும்ை. அதத்தான்  
கசான்சனன்.”

ச த வி   வி ர ல் ்க ல ள க்  
ச்காரத்துக்க்காண்டாள். புது   மருதாணி  வாசம்  
சுவாச  மண்டைத்லத  கமல்ை  வருடிறறு. 

“நம்ம  சுஜாலவக்  ்கவனிசசிருக்கியா.. 
இறுக்கிக்  ்கட்டுனாப்ை  இருக்கும். 
எனக்க்கல்ைாம்  சரிஞசுச�ாய்ப்  �ை  
வருஷமாசசு. உனக்குக்  க்காஞசம்  �ரவாயில்ை.”

உள்ளிருந்த அம்மா  எட்டிப்  �ாரத்தாள். 

ரவி  வந்துவிட்்டலதச  சரணயாவுக்கு  
உணரத்த   சவணடும் ச�ாலிருந்தது. 

“உஙகிட்்ட  ச�சிக்கிட்ச்ட  அவருக்குக்  
்காபி  குடுக்்க  மைந்துட்ச்டன். இரு  ்காபி  
குடுத்துட்டு  வந்து்டசைன்.  அப்�டிசய  
உனக்கும்.....”

“உள்ள இருக்்காரா....?”

அரணடுச�ாய்க்  ச்கட்்டவள்  அவசரமாய்  
எழுந்து  நின்ைாள்.

“நான்  அப்�ைமா  வரசைன்.”

சட்க்டனக்  கிளம்பிப்  ச�ானாள். ரவி   
அலைக்குள்ளிருந்து  வந்தான். 

“ச�ாயிட்்டாளா...?”

“ஆமா.....”

“என்ன  கசால்லிட்டுப்ச�ானா. சுருதி  
க்காலைஞசாப்ை  இருக்கு.”

ச வ ண டு க ம ன் ச ை   கி ண ்ட ை ா ்க க்  
ச்கட்்டான். 

சதவி  எழுந்தாள்.

“வாக்கிங  ச�ாயிட்டு  வரசைன்.”

அவசரமாய்க்  கீழிைஙகினாள்.   
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வாழ்க்ல்கயில் தவிரக்்க முடியாத ஒரு 
்கட்்டம் முதுலம. முதுலம.. முதுகு வலளக்கும் 
ஒரு சுலம. அதிலும் தயவான துலணயில்ைா 
முதுலம இப்�டித்தான் ்கலத ச�சும்.. ்கணணீரக் 
்கலைசயாடு நிலனவுப் �க்்கங்கள் என்னும் 
்காகிதம் நலனத்து. 

அமுதூட்டிய அன்லனயில் கதா்டஙகி 
தாரல்க்கள் தாைாட்்ட கதாட்டில் ஆட்டிய 

கதன்ைல், �ைலவ்கசளாடு �டித்த �ள்ளிக்கூ்டம், 
�ட்்டம் விட்்ட சதாழலம்கள், �ருவத்துப் 
க�ௌரணமிப் புன்னல்க என மனத்தில் பூத்த 
மனித வாசமைர்கள் - கதாலைவில், மி்கத் 
கதாலைவில் என்�ார ்கவிக்ச்கா.

ெஙச்கரி நாட்டுக் ்கவிஞைன் க�ரன்ஸ் 
யுொஸ்ஸின் (Ference Juhasz) மாறைத்லதப் 
�றறிய நீள்்கவிலதலய அைசுல்கயில் 
்கவிக்ச்கா கூறும் இசகசாற்கள், முதுலம என்ை 
தவிரக்்க முடியாத மாறைத்திறகும் க�ாருந்தி 
வரக்கூடியதாகும். 

4 0  வ ய ல த த்  க த ா டு ம் ச � ா ச த 
‘வயதாகிவிட்்டது’ என்ை உணரவு கசன்ை 
தலைமுலைசயாடு ச�ாய்விட்்டது. 50 வயது 
முதுலம என்�தா்க இல்ைாமல் நடுவயது என்று 
நயமா்கப் க�யர சூட்டிக்க்காணடு விட்்டது.

அது சரி, 60 எப்�டி? 60 வயது என்�து 
முதுலமயா? இளலமயின் நிலனவுப் �குதியா? 
என �ட்டிமன்ைத் தலைப்�ாகியுள்ளது. 

மூ த ா ள ர ,  மூ தி ை ா ள ர ,  மூ த் ச த ா ர , 
மு து ம க் ்க ள் ,  மூ த ா ட் டி ,  மு தி ர வி ன ன் , 
முதிரவினள், முதுக�ணடிர, முதுக�ருஙகுரவர 

?
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மு த லி ய ன  ச ங ்க  இ ை க் கி ய ங ்க ளி ல் 
முதுலமப்�ருவம் எய்திய க�ரிசயார்கலளக் 
குறிப்பி்ட �யன்�டுத்தப்�ட்்ட �ல்சவறு 
கசாற்களா்க உள்ளன. 

மூத்த குடி்களுக்குச சமூ்கத்தில் மதிப்பும், 
மு த ன் ல ம யு ம்  த ர ப் � ட் ்ட த ற கு ச  ச ங ்க 
இைக்கியப் �ா்டல்்கள் இன்றும் சான்ைா்க 
நிறகின்ைன. அது அன்லைய நிலை. அலதத் 
கதா்டரந்து ்க்டந்த சிை தலைமுலை்கள் 
வலர கூ்ட குடும்�ங்களில் மூத்தவர்களின், 
க�ரியவர்களின் வழி்காட்டுதலில்தான் சமூ்க 
நி்கழ்வு்கள் நல்டக�றறு வந்தன. முன்பிருந்த 
சமூ்க அலமப்பும், வாழ்க்ல்க முலை்களும் 
அதறகு அடித்தளமா்க இருந்தன. 

முன்வாசல், சரழி, நடுக்்கட்டு, முறைம், 
சலமயைலை, தாழ்வாரம், புைக்்கல்ட என நீண்ட 
�லழய ்காை வீட்டின் அலமப்பும், கூட்டுக் 
குடும்� அலமப்பும் முதிசயார்களுக்கு வரமா்க 
இருந்தன. உை்கமயமாக்்கல்வழி உை்கம் 
சுருஙகி ஊரா்க மாறிய இன்லைய நிலையில், 
வீடு்களும் சுருஙகிவிட்்டன. அடுக்்க்கங்கள் 
உயர உயர, வாழ்க்ல்க முலை சதய்கிைசதா 
என எணணத் சதான்றுகிைது. இ்ட கநருக்்கடி 
என்�து முதிசயாலரப் க�ாருத்தவலர இருப்பு 
கநருக்்கடியா்கப்ச�ானது என்�து கநருப்�ா்கச 
சுடும் நிதரசனம். 

இ்ட கநருக்்கடிலயத் தாணடி பிலரவசி 
எனக் கூைப்�டும் தனக்ச்க தனக்்கானகதாரு 
தருணம், அதற்கான தனிலமயான இ்டம் என்ை 
நுட்�மான �ரிமாணம் ஒன்று பூதா்கரமா்கப் �ை 
நடுத்தரவரக்்கக் குடும்�ங்களில் கவவசவறு 
சவ்டமிட்டு வைம் வருகிைது. இலளய 
மறறும் நடுவயதினருக்கு இத்தனிலமத் 
தருணம் எவவளவு முக்கியமா்க உள்ளசதா, 
அந்த அளவிறகு வயதில் மூத்தவர்களுக்கும் 
சதலவயா்க உள்ளது. இவவாறு அவர்கள் 
எ தி ர � ா ர ப் � தி ல்  த வ ச ை து மி ல் ல ை . 
த ங ்க ளு க் ்க ா ன  க � ா ழு து ச � ா க் கு , 
கதாலைக்்காட்சி, உைவினர மறறும் நண�ர்கள் 
வருல்க முதலிய அன்ைா்ட நல்டமுலைச 
கசயல்்கள் கூ்ட சவாைாகிப் ச�ாகும் நிலைலய 
சநாக்கிச சமூ்கம் சறுக்குமரக் குழந்லதயாகி 
வருகிைது. 

இதறகில்டயில் இலளயர்களுக்கும்,  
மூத்சதார்களுக்கும் நடுவில் அ்கப்�ட்டு, நடுத்தர 
வயதினர �டும்�ாடு அது தனிக்்கலத. 

த ள் ள ா ல ம  ம ற று ம்  உ ்ட ல் ந ை க் 
குலைசவாடு தவழ்ந்து ந்கரும் மூத்சதார்கள், தம் 
வீட்டு மனிதர்கள், தங்கசளாடு ச�சுவதறகுக் 
கூ்ட சநரம் ஒதுக்குவதில்லை என்ை 
மனத்தாங்கலு்டன் தினம் நாலள ந்கரத்தும் 
நிலையும் இருக்்கசவ கசய்கிைது. 

சூ ை ா வ ளி க் கி ல ்ட ச ய  சு ை ா 
சவட்ல்டக்குச கசல்லும் அதிவிலரவு 
வாழ்க்ல்க ஓட்்டப்�ந்தயத்தில் ச�ச யாருக்கு 
சநரமிருக்கிைது - இலளசயார்களி்டமிருந்து 
�ணிக்கு விலரயும் �லத�லதப்பில் வரும் 
�தில் இது.

நி ல ன வ டு க் கு ்க ளி ல்  ம ல ை ந் து ம் 
மலையாமலும் இருக்கும் தம் அனு�வங்கலளப் 
ச�சிப் ச�சி அறிவுப் �ரிமாறைம் கசய்து 
ச�ரானந்தம் அல்டயக் ்காத்திருக்கும் இைவு 
்காத்த கிளி்களா்கப் �ாட்்டன்்களும் �ாட்டி்களும் 
மறுபுைம். 

கநாடி சநரம் கநாடித்தாலும் �டிநிலை 
�ை இழப்ச�ாம் எனப் �ரிதவித்துப் 
�ாய்ந்சதாடும் நடுத்தர, இள வயதினருக்கு நிற்க 
சநரமிருந்தால்தாசன ச்கட்்க சநரம் கில்டக்கும். 
ச்கட்்க சநரமிருந்தால்தாசன உலரயா்டல், 
உைவா்டல் எல்ைாம். 

மூத்த குடி்களுக்குக் கிட்டியகதல்ைாம் 
நிலனகவன்னும் கதன்ைல்தான் ச்கால்டயில் 
தருநிழைா்க, வால்டயில் இளந்தீ ்கனப்�ா்க 
உள்ளது.   ்கைஙகிய ்கண்களு்டன், கிைஙகிய 
குரலில், இருமலும் கசருமலுமா்கச கசால்லும் 
்கலத்கள் �க்்கத்தில் உள்ள ச்கட்்காத மூத்த 
்காது்களின் வழி ்க்டந்து ்காறசைாடு ்கைக்கும். 

்காைக்்கணணாடி ்கதி ்கைங்க, ல்க நடுங்க 
்காத்திருக்்க முடியாத ்காரணத்தால் ்கதறிசயாடிக் 
க்காணடிருக்கும் ்காை்கட்்டத்தில் இன்று நாம் 
நிறகின்சைாம். 

அன்று எப்�டி நிலை? என்று? சங்க 
்காைத்தில்தான்..
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அன்லைய நிலைக்குச சான்ைா்க இசதா 
வருகிைது ‘கதாடித்தலை விழுத்தணடினார’ 
எழுதிய, “இனிநிலனந்து இரக்்கம் ஆகின்று; 
திணிமணல்” எனத் கதா்டஙகும்  புைநானூறறுப் 
�ா்டகைான்று (புை.243).

‘ல்கயறு நிலை’ என்�து இயைாலமலயக் 
கூறும் கசாறகைா்டர என்�து நாம் அறிந்தசத. 
முதியவர ஒருவர, முதுலமயின் ்காரணமா்கப் 
க�ாஙகி வரும் இருமலுக்கில்டசய தன் 
இளலமக்்காை நிலனவு்களில் நீந்தி, இன்லைய 
முதுலமக் ்கருதி ்கைஙகுவதா்க இப்�ா்டல் 
அலமந்துள்ளது. 

இ ப் � ா ்ட ல ை க்  ல ்க ய று நி ல ை த் 
துலை என்று  வல்கலமப்�டுத்திய நம் 
�ழந்தமிழ் அறிஞைர்களின் மனநுட்�ம், ்கணடு 
வியக்்கத்தக்்கது. தனிமனித உணரவிறகுத் தந்த 
அல்டயாளமா்க நாம் ்கருதைாம். 
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த ன்  வ ல ள ந் த  ல ்க த் த டி ல ய 
வி ன ா க் கு றி ய ா க் கி க்  ச ்க ட் கி ை து 
மூத்தகுடிகயான்று. அழகிய, பூண இ்டப்�ட்்ட 
ல்கத்தடிலயப் �றறிய ல்க, தள்ளாலமயால் 
த ்ட த ்ட த் து  ந டு ங கு கி ை து .  ஆ ன ா ல் 
அந்நடுக்்கத்திறகு உ்டல் தள்ளாலம மட்டுமா 
்காரணம்? 

இ ரு ம லு க் கி ல ்ட ச ய  சி த றி  வ ரு ம் 
கசாற்களுக்கும், சிந்தும் ்கணணீருக்கும் 
க�ருமூதாளரின் “ல்கயறுநிலை” என்ை 
மனநடுக்்கசம ்காரணம் என உள்மனம் உரக்்கக் 
கூவுகிைது. 

்காைத்லத யாராலும் கவல்ை முடியாது 
என்�லத அலனவரும் அறிசவாம். அவவாசை 
முதுலமயும் அதன் சுலமயும் என்�து அக்்காை, 
இக்்காைச சான்று்கள் மூைம் விளஙகுகிைது. 
இருப்பினும் இதறகுத் தீரவு? 

மூத்தகுடி்களுக்கு, ஞைானகவளிசசம் தரும் 
அைகநறி்கள் முதுலமலயக் ்க்டக்்க உதவும் 
கதாடித்தலை விழுத்தண்டா்க (பூணிட்்ட சிைந்த 
ஊன்றுச்காைா்க) அலமயுமா்க. 

அ வ ர ்க ல ள ப்  ச � ணி க்  ்க ா க் கு ம் 
ஏலனசயார்கள் சறறு சவ்கம் தணித்து விசவ்கம் 
�யிை சவணடும். நம் வாழ்விறகு அடித்தளம் 
அலமத்துத் தந்த நம் க�றசைார்களாகிய 
மூத்தகுடி்களுக்குச கசவி சாய்க்்கசவனும் 
சிை கநாடி்கலள  இருப்பில் லவத்திருக்்க 
சவணடும் என்ை விழிப்புநிலை, நம் வருங்காை 
முதுலமலய வளமாக்கித் தரும் என்�து 
திணணம். இது �றறி உங்களின் உள்ளம் கூறும் 
உன்னதக் ்கருத்துக்்கலள உளம் திைந்து நீர 
உலரமின்! 
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 சிறுகலத

அந்தி கவயில் கமல்ைப் �்டரந்து 
பூங்காவின் கசடி க்காடி்கலள மஞசளாக்கித் 
த ்க த ்க க் ்க  ல வ த் து க் க ்க ா ண டி ரு ந் த து . 
சுறறிலுமிருந்த சிகமணட் க�ஞசு்களில் 
ஒன்றிரணடு முதியவர்கள் அமரந்திருக்்க 
குழந்லத்கள் ஒவகவாருவரா்க வர ஆரம்பித்துக் 
க்காணடிருந்தனர. இனி இரவு வலர ஒசர 
அத்களம்தான்.

மச்கஷ தனிகயாருவனா்கச சறுக்கு 
மரத்தில் ஏறி விலளயாடிக்க்காணடிருந்தான். 
இன்னும் அவன் கூட்்டாளி்கள் யாரும் 
வரவில்லை. ஏ பிளாக் சமா்கனின் ம்கள் நந்தனா 
சறுக்குமரத்தின் �டியில் நின்றுக்காணடு 
`மச்கஷ நீ சவை விலளயாடு` என்ைாள். 
மச்கஷ ஒருநிமி்டம் சயாசித்தவன் சரிகயன்று 
ஊஞசலுக்கு ஓடினான். `நாங்க ஊஞசல்` என்று 
பி பிளாக் �சங்க நின்றிருந்தார்கள். மச்கஷ ஏதும் 
ச�சாமல் க்டன்னிஸ் ச்காரட்டுக்குப் ச�ாய் 
சவடிக்ல்க �ாரக்்க ஆரம்பித்தான்.

கி ரு � ா ்க ர னு க் கு  வி ய ப் � ா ்க 
இருந்தது. எல்சைாரும் சம வயதுல்டய 
குழந்லத்கள்தான். இந்த ஐந்து வயதுக்குள் 
எல்ைாசம ்கறறுவிடுகிைார்கள். சுயநைமா்க 
இருக்்கவும் கதா்டஙகிவிடுகிைார்கள். மச்கஷ 
�ாவம். இவர்கலள ஏன் எதிரக்்கவில்லை. 
நியாயத்துக்்கா்கக் கூ்ட ச�ாரா்டாதவன் நாலள 
இந்த உைல்க எப்�டி எதிரக்காள்வான்? 
தன்னுல்டய வளரப்பில்தான் குலைசயா?

எழுந்து மச்கலஷ அலழத்து ஊஞசைருகில் 
வந்தான்.

` இ ங ச ்க  � ா ரு ங ்க  கு ழ ந் ல த ்க ள ா 
ஆளுக்கு அஞசு நிமிஷம் ஒருத்தகராருத்தரா 
விலளயாடுங்க. மச்கஷ இப்� உன் ்டரன் ச�ா!`

அ த ற கு ள்  வ ந் த ன ா  இ டு ப் பி ல் 
ல்கலவத்த�டி இவலனப் �ாரத்தாள்.

` அ ங கி ள்  உ ங ்க ளு க் கு  ச வ ல ை 

இல்லையாசம.. மச்கலஷ சவை ஸ்கூல் மாத்தப் 
ச�ாறீங்களா?`

சுரீகரன்ைது அவனுக்கு. தன் வீட்டு 
விஷயத்லதக் குழந்லத்கள் முன்னிலையில் 
ச�சியிருக்கிைார்கள் சமா்கனும் அவன் 
மலனவியும். எவவளவு க�ரிய விஷயத்லதச 
சட்க்டன்று ச்கட்கிைது இந்த வாணடு. உை்கம் 
அப்�டித்தான். ஒவகவாருவரும் ஒரு விதம். 
எல்சைாரும் நம்லம மாதிரி நியாய தரமத்லதத் 
கதாஙகிட்டிருப்�ாங்களா என்ன?

நிஷாவின் குரலிலிருப்�து ஆதங்கமா 
எள்ளைா எனப் புரிந்துக்காள்ள முடியவில்லை 
அவனால்.

`விடுங்க பி பிளாக் ்கசணசன் ச�சினார. 
அவருக்குத் கதரிஞச ்கம்க�னியில் சவலை 
இருக்்காம். ஆனால் �லழய சம்�ளம் 
க்காடுக்்கமாட்்டார்களாம். உங்ககிட்ச்ட 
கசால்ைச கசான்னார.`

 ்க்டந்த மூன்று மாதங்களா்க இசததான் 
ந்டக்கிைது. கிரு�ா்கரனுக்கு ஆயாசமா்க 
இருந்தது. இத்தலன நாள் சநரக்ச்காட்டில் 
சுை�மா்கப் ச�ாய்க்க்காணடிருந்த வாழ்க்ல்க 
இப்ச�ாது தடுமாறுகிைது. அத்தலன க�ரிய 
்கம்க�னி ஒசர வாரத்தில் ஒன்றுமில்ைாமல் 
ச�ாகும் என யாருக்குத்தான் கதரியும்.

`எந்த எந்தப் பிரசசலனயும் ஒரு நாள்ை 
நிசசயமா வந்திருக்்காது.. உங்களுக்க்கல்ைாம் 
க்காஞசம் கூ்டவா கதரியை..` 

`கதரியாம இல்ை நிஷா. க்காஞசம் 
அரசல்புரசைா்கப் பிரசசிலன வந்துடிசசின்னு 
ஒரு கரணடு மாசம் முன்னாடி கதரிஞசது. 
ஆனா எம்டி எப்�டி இருந்தாலும் எப்�டியாவது 
சமாளித்து விடுவார்கள் என நிலனசசசன். ஆனா 
என்சனா்ட சவலை �ாரத்தவங்க �ாதிச�ர 
அப்�சவ சவலைலய விட்டுப் ச�ாயிட்்டாங்க. 
எனக்குத்தான் இத்தலன வருஷமா நம்� இருந்த 
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்கம்க�னிலய விட்டுட்டு வர அபிப்ராயம் 
இல்லை. க்காஞசமாவது மனசாட்சிசயாடு 
இருந்தது என்சனா்ட தப்�ா என்ன?  சட்டுனு 
இப்�டி அனுப்புவார என்று யாருக்கும் 
கதரியசை. நானும் இன்னம் கரணடு மூணு 
ச�ரும்தான் அதுை மாட்டிக்கிட்ச்டாம். 
அவங்க கரணடு ச�ர கூ்ட அவங்களுக்குச 
கசாந்தக்்காரங்க மில்ை ச�ாய்ச சசரந்துட்்டாங்க. 
இனி எனக்குத்தான் எஙச்கயும் வழி இல்ைாம 
இருக்கு.`

இ ப் ச � ா து ம்  பி ர ச சி ல ன யி ல் ல ை . 
இ ங கு  வீ டு  வ ா ங ்க ா ம லி ரு ந் த ா ல் 
சமாளித்திருக்்கைாம். அவன் அப்�ா ்கரண 
�ரம்�லர. ச்கட்�வருக்க்கல்ைாம் வாரி வாரிக் 
க்காடுத்தார. நிைம் நீசகசல்ைாம் ச�ாய்க் 
்கல்டசியில் எஞசியது கிராமத்து வீடும் அலத 
ஒட்டிய சதாப்பும்தான். அப்�ாவுக்குப் பிைகு 
அம்மா மட்டும் தஙகியிருந்தார. இவனுக்குத் 
திருமணமானதும் இரணடு குடித்தனம் கசய்ய 
எப்�டி �ணம் ச�ாதும் என்று அம்மாதான் 
பிடிவாதமாய் அந்த வீட்ல்ட விறறுவிட்டுச 
கசன்லனயில் வீடு வாங்கச கசான்னாள். 
ஆழும்�ாழுமாய்க் கிராமத்து வீட்ல்டக் 
க்காடுத்துவிட்டு இஙச்க எலிவலள மாதிரி 
ஒரு தனி வலளலய வாஙகிவிட்்டார்கள். மாசம் 
ஆனால் ச�ஙகுக்கு இஎம்ஐ ்கட்்ட சவணடும். 

நிஷா ஒரு ்கம்க�னியில் சவலை 
� ா ர த் து க் க ்க ா ண டி ரு க் கி ை ா ர .  வீ டு 
வாஙகும்ச�ாசத ச�சிக்க்காண்டதுதான் 
இஎம்ஐ பிர�ா்கரனும் வீட்டுச கசைலவ 
நிஷாவும் �கிரந்துக்காள்வதா்க. இப்ச�ாது 
கிரு�ா்கரனுக்கு சவலை இல்லை. திடீகரன 
50000 ரூ�ாய் மாதத்திறகுத் துணடு விழுந்தால் 
எப்�டித்தான் வாழ்வது?

�ங்காளிக்குள் ந்டந்த சணல்டயில் 
்கம்க�னிலய மூடிவிட்்டார்கள். நஷ்ட ஈ்டா்கக் 
க்காடுத்த இரணடு ைட்சமும் இஎம்ஐக்குப் 
ச�ாய்விட்்டது. அடுத்த மாதம் �ணம் 
்கட்்டவில்லைகயன்ைால் வஙகியிலிருந்து 
வந்து ்கத்துவார்கள். சி பிளாக் ரகுராமனுக்கு 
ந்டந்தகதல்ைாம் ்கண முன்சன விரிந்தது.

சநறறு கூ்ட எம்டி ஃச�ான் கசய்தார. 
இன்னும் இரணடு மாதத்தில் ்கம்க�னி 
திைந்துவிடும் என்று. அது வலர எப்�டித் 
தாக்குப் பிடிப்�து? அப்ச�ாதுதான் அம்மா 
அந்தத் த்கவலைச கசான்னாள். சமைத்கதரு 

லவத்திக்கு அப்�ா ஒரு ைட்சம் ்க்டன் 
க்காடுத்திருக்கிைாகரன்று. சநாட்டில் அப்�ா 
எழுதிலவத்திருக்கிைார.

லவத்தி நல்ை வசதியானவரதான். 
சநாட்ல்ட எடுத்துக்க்காணடு அவலரப் 
�ாரக்்கக் கிளம்பினான். கிராமத்துக்குப் 
ச�ாய்ச சசர மணி �ன்னிகரண்டாகி விட்்டது. 
சதரடியில் இைஙகியதும் வழிகயஙகும் குசை 
விசாரிப்பு்கள். ஊர நிலைய மாறியிருந்தது. 
ச ம ை த் க த ரு வு க் கு ப்  ச � ா ன வ னு க் கு த் 
திக்க்கன்ைது. லவத்தி வீடு பூட்டியிருந்தது.

` க த ரி ய ா த ா  த ம் பி ?  ல வ த் தி 
இைந்துச�ாயிட்்டாரு. அவர சம்சாரமும் ம்களும் 
்க்டனுக்கு வீட்ல்ட எழுதிக் க்காடுத்திட்டுப் 
பின்்கட்டிை ஒரு சாரப்பிை இருக்்காங்க.`

ல வ த் தி  எ ப் ச � ர � ட் ்ட  ம னி த ர . 
கவள்லள சவஷடி சட்ல்டயில் ்கம்பீரமாய் 
இருப்�ார. அவர குடும்�த்துக்்கா இந்தக் ்கதி? 
லவத்தி மலனவி இவலன அல்டயாளங 
்கணடுக்காண்டார. �ாஙக் சைானில் மாடு 
வாஙகிப் �ால் ்கைந்து ்காைத்லத ஓட்டுகிைாராம். 
மாசத்தவலண ்கட்்டசவ திணறுவதா்கக் 
கூறினார.

`ஆ ஊ னா மாட்ல்டப் பிடிசசிட்டுப் 
ச�ாைாங்கப்�ா. அப்புைம் எப்�டி வாடிக்ல்க 
நிக்கும்? �ணம் வந்தாதாசன ்கட்்ட முடியும்?` 

அ வ ர து  ம ்க ச ள ா  மு ்க த் ல த க் 
்கவிழ்த்துக்க்காணடு பூ ்கட்டிக்க்காணடிருந்தது. 
அ வ ம ா ன மு ம்  ்க வ ல ை யு ம ா ய்  மு ்க ம் 
்கன்றிக்கி்டந்தது. ஒரு்கணம் ம்கன் மச்கஷின் 
நிலனவு வந்து ச�ானது.

`ஏன்யா? இவர உங்கய்யனி்டம் ஏதாவது 
�ணம் வாஙகியிருக்கிைாரா? க்காஞசம் 
க�ாறுத்துக்்கய்யா. இந்த வீட்டுக் ்க்டன் 
முடிஞசு சமை ஏதாவது தருவா்க. அப்� 
க்காடுத்தி்டசைன்.`

கிரு�ா்கரன் நிமிரந்து �ாரத்தான். 
`இல்லை மா. உங்கலளச சும்மாதான் 

�ாரக்்க வந்சதன். இந்த ஐயாயிரம் ரூ�ாலய 
வசசுக்குங்க. மாட்டுத் தவலண ்கட்டுங்க.`

அந்தப் க�ண இம்முலை தலைலய 
நிமிரத்தி இவலனப் �ாரத்தாள். அவள் 
்கண்களில் கமல்லிய நம்பிக்ல்க கதரிந்தது. 
கிரு�ா்கரன் ல்கயிலிருந்த சநாட்ல்ட கிழித்துப் 
ச�ாட்டுவிட்டுப் ச�ருந்து  நிறுத்தத்லத சநாக்கி 
ந்டக்்க ஆரம்பித்தான்.
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 சிறுகலத

அகிைாண்டம் தன் வீட்ல்டசய சுறறிச 
சுறறிப் �ாரத்தாள்.. ஐந்தலர கசணட்டில் 
நடுவில் க�ரிய ொலும் மூன்று அலை்களும் 
ஒரு சலமயைலையும், சுறறிலும் ஆைடி 
இ்டமும் விட்டுக் ்கட்்டப்�ட்டிருந்தது. வீட்டின் 
முன்புைம் அவள் ஆலசயாய் லவத்த கசவன் 
சராஸ் கசடி பூத்துக் குலுஙகியது. இன்கனாரு 
�க்்கம் கசம்�ருத்தி சி்கப்பு, கவள்லள, மஞசள் 
்கைர்களில் சுவர்களுக்கு சமசை பூக்்களு்டன் 
தலையாட்டிக்க்காணடிருந்தன. பின்�க்்கம் 
மூன்று மாதத்திறகு ஒருத்டலவ ஐம்�து அறு�து 
்காய் தரும் கதன்னம்பிள்லள இரணடு கநடு்க 
வளரந்து வானம் �ாரத்தன. மருதாணியும் 
துளசியும் சவப்�மரமும் ்கம்கமன்று வாசம் 
�ரப்பி அந்த இ்டத்லதசய ச்காவில் ச�ாை 
மாறறிக்க்காணடிருந்தன. எல்ைாவறலையும் 
மாறி மாறித் த்டவித்த்டவிப் �ாரத்தாள். 
மனசுக்குள் ம்கன் ்காரத்திச்கயன் குரல்..

“ம்மா.. புரிஞசுக்ச்காம்மா.. எனக்கு 
சவை வழி கதரியலை.. கரணடும் க�ணணா 

க�த்து வசசுருக்ச்கன்.. சரவதிலய இந்த 
வருஷம் ்காசைஜ்ை சசரத்தா்கணும்.. சின்னது 
சர்காலவ பிளஸ் டூவிறகு சவை நல்ை ஸ்கூல்ை 
சசரத்தா்கணும். உனக்ச்க கதரியும்.. நா 
ஒணணும் ஆொ.. ஓசொன்னு சாம்�ாதிக்்கை..

எல்ைாத்லதயும் இந்த வீட்்ட நம்பித்தாசன 
கசய்யணும்.. �க்்கத்துை அ�ாரட்கமணட் 
்கட்்டைவனுக்கு வழி கில்டயாது. �லழய வீ்டா 
இருந்தாலும் �ரவாயில்லை.. வாஙகிக்்கசைன். 
இடிசசுத் தலர மட்்டமாக்கிட்டு வழி 
லவசசுக்்கசைங்கைான்.. நம்ம வீட்டுக்கு இதுக்கு 
சமை எவனும் விலை க்காடுக்்க மாட்்டான்.. 
வித்துரைாம்மா.. வரை �ணத்லதச கசைவுக்கு 
எடுத்தது ச�ா்க வட்டிக்கு விட்்டா அதுசவ 
்காைத்திறகும் ச�ாதும்..” 

நீளமா்கப் ச�சி நிறுத்திய ்காரத்தியின் 
மு்கத்லதக் ்கணணீர துளிரக்்கப் �ாரத்தாள்.

“ஏப்�ா.. இடிசசுவாருன்னு கசால்றிசய..” 
குரல் தழதழத்து கவளிவந்தது.
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“அதுக்்கா்க என்ன �ணைது அத்லத.. 
நீங்க மாமாசவாடு க�ாழசசு புள்ளப் க�த்த 
வீடுதான்.. எங்க மனசுக்கு மட்டும் நல்ைாவா 
இருக்கு.. சவை வழியில்லை.. வித்துட்்டா 
வாங்கைவன் �ாடுதாசன.. அவன் என்ன 
கசஞசாலும் அலத நாம எப்�டிக் ச்கட்கிைது..?” 
நாசூக்்கா்க வராத ்கணணீலர முந்தாலனயில் 
துல்டத்தாள் சரஸா.

“ஏப்�ா.. வீட்ல்டக் க்காடுத்திட்்டா நா 
எங்க ச�ாய் இருக்கிைது.. எனக்கு என்ன ்கதி..?! 
எசதா அப்�ாசவா்ட க�ன்ஷன் �ணம் �ாதி 
வரைதுனாசையும், சமை இருக்்கை �த்துக்குப் 
�தினாறு ரூம வா்டல்கக்கு விட்டு வரை 
�ணத்துசையும்தான் வயறு வா்டாம ்கஞசி 
குடிசசுட்டு இருக்ச்கன்.. என் ்காைத்துக்குப் 
பிைகு நீ என்ன சவணும்னாலும் �ணணிக்்க.. நா 
இப்�டிசய இருந்துரசரன்..”

“�ாரத்தீங்களா..? அத்லத எப்�டிக் குத்திக் 
்காமிக்்கைாங்கன்னு.. வீட்ல்ட வித்துட்்டா 
நாம சசாறு ச�ாட்டு நம்ம கூ்ட தங்க வசசுக்்க 
மாட்ச்டாமா..” குரலில் ச்கா�ம் விரவிக்கி்டக்்க 
கவடுகவடுத்தாள் சரஸா..

அவலளசய திரும்பி கமௌனமா்கப் 
�ாரத்தார அகிைாண்டம். இப்ச�ாது இப்�டிப் 
ச�சும் சரஸா.. ச�ான வருஷத்துக்கும் முந்லதய 
லவ்காசி மாதம்..

“ம்மா.. ச�த்திங்க கரணடும் �ரிட்லச 
லீவுை வீட்ைதான் இருக்்காங்க.. �த்து நாள் 
இருந்துட்டுப் ச�ாைாம்.. வாம்மா..” என்று 
்காரத்தி கூப்பிட்்டலத நம்பி அவனு்டன் 
க ச ன் ை வ ரு க் கு  இ ர ண டு  ந ா ளி ச ை ச ய 
புரிந்துவிட்்டது.. தன்னால் அஙச்க தாக்குப் 
பிடிக்்க முடியாது என்று.

ச்காலவயின் இதமான தட்�கவப்�த்தில் 
வாழ்ந்தவருக்கு, கசன்லன கவய்யில் 
ஒத்துக்க்காள்ளவில்லை. ச�ான முதல்நாசள.. 
“அத்லத நீங்க சலமக்்கைதுதான் கராம்� 
நல்ைாருக்கும்னு நாக்ல்க நாலு முழத்துக்கு 
நீட்டி வசசு ்காத்திகிட்டு இருக்்காங்க உங்க 
ல�யனும் ச�த்தி்களும்..” என்று ்கரணடிலயக் 
ல்கயில் க்காடுத்தவள்தான் அப்புைம் உப்புப் 
�ாரக்்கக் கூ்ட அடுப்பு இருக்கும் �க்்கசம 
வரவில்லை.

தாசன சலமத்துச சாப்பிட்டுக்க்காணடு 
இருந்தாலும், ஒருவருக்கு ்கால்�டி அரிசி 
ச�ாட்டு சலமப்�தும், இஙச்க ஐந்து 
ச � ரு க் கு  வி த வி த ம ா ்க ச  ச ல ம ப் � து ம் 
ஒன்ைாகிவிடுமா..? கிட்்டத்தட்்ட எழு�லத 
கநருஙகிக்க்காணடிருக்கும் தள்ளாலம சவறு. 

எப்�டிசயா �ல்லைக் ்கடித்துக்க்காணடு 
சமாளித்தார. அன்று.. “சரஸா.. �ாத்ரூம் கராம்� 
வழுக்குதம்மா.. க்காஞசம் மருந்து ச�ாட்டுக் 
்கழுவிவி்டையா..? விழுந்துருசவாம்னு �யமா 
இருக்கு..”

“ஐசயா.. நான் அகதல்ைாம் ்கழுவ 
மாட்ச்டன் அத்லத. எனக்கு ஒத்துக்்காது. 
மாசம் ஒருமுலை ஆலள வரசகசால்லித்தான் 
்கழுவுசவாம். உங்களுக்குக் ்கஷ்டமா இருந்தா 
நீங்க சவணா ்கழுவிக்குங்கசளன்..”

“சசச..” என்று கவறுத்துப் ச�ானவர, 
ம்கனி்டம் பிடிவாதம் பிடித்து அடுத்த நாசள 
கிளம்பிவிட்்டார. அன்று வந்தவரதான் 
திருப்பியும் கசன்லன இருக்கும் திலசப் 
�க்்கசம எட்டிப் �ாரக்்கவில்லை.

ஊஹீம்.. இவர்கலள நம்பி வீட்ல்ட 
விறைால் நடுத்கதருவில்தான் நிற்கசவணடி 
வரும்.. என்று மனதிறகுள் தீரமானித்தவர 
கசான்னார.

“இத �ாருங்கப்�ா.. நான் ச�ானப்புைம் நீ 
என்ன சவணும்னாலும் �ணணிக்ச்காங்க. நா 
வாழ வந்து க�த்துப் க�ாழசச வீடு.. என் ்கல்டசி 
மூசசும் இங்கசய ச�ா்கட்டும்.. இதுதான் என் 
முடிவு..” என்ைார தீரமானமான குரலில்.

்கனத்த கமௌனம் நிைவியது.. பின் 
ஆத்திரத்து்டன் ்கத்தினான் ்காரத்தி. “சரி.. 
இதுதான் உன் தீரமானமான முடிவுன்னா 
நான் கசால்ைலதயும் ச்கட்டுக்ச்கா.. இப்� 
நான் ்கஷ்டத்தில் இருக்கிசைன்.. இப்� உதவி 
கசய்யாம பின்னாடி வந்து என்ன கசய்ய..? 
இத நீ கசய்யலைன்னா எங்க எல்ைாத்லதயும் 
நீ மைந்துை சவணடியதுதான்.” சமல்மூசசு 
கீழ்மூசசு வாங்கக் ்கத்தி முடித்தவன் 
அப்ச�ாசத மலனவிலயக் கூட்டிக்க்காணடு 
கிளம்பிவிட்்டான்..
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விக்கித்து நின்றுவிட்்டார அகிைாண்டம்.. 
்கணணிலிருந்து நீர க�ருகியது. என்ன 
கசய்வது என்சை புரியாமல் நின்ைார. 
மனதில் அந்த வீட்டிறகு கநல் நாழி உலதத்து 
வந்ததிலிருந்து ்காரத்திலய வயிறறில் சுமந்து 
க�றறு வளரத்தது, திடீகரன ஒருநாள் 
்காரத்திக் �த்தாம் வகுப்பு �டிக்கும்ச�ாது 
்கணவர சவைாயுதம் மாரல்டப்பில் ்காைமா்க  
இசதா இந்தக் கூ்டத்தில்தான் உயிரறை 
உ்டைா்கப் �டுக்்கலவக்்கப்�ட்டு இருந்தார. 
தன் உ்டலும் அஙச்கதான் கி்டத்தப்�்ட 
சவணடும் என்று நிலனப்�து தவைா என்று.. 
ஏசதசதா குழப்�த்தில் அப்�டிசய �டுத்தவர 
விடிந்ததுகூ்டத் கதரியாமல் தூஙகிவிட்்டார.

ச்கட் திைக்கும் சத்தம் ச்கட்்டது. 
சவலைக்்காரி ்கமைாம்மாதான் வந்து விட்்டாசளா 
என்று எட்டிப் �ாரத்தவருக்குச சந்சதாஷமா்க 
இருந்தது. வந்தது நா்கமணி அணணி. தூரத்துச 
கசாந்தம். ஏ்கப்�ட்்ட கசாத்துக்்காரி என்ைாலும் 
பிள்லள்கள் எல்சைாரும் கவளிநாட்டில் வாசம் 
கசய்ய இவர மட்டும் கசாத்துக்்கலள நிரவா்கம் 
கசய்துக்காணடு இஙச்கசய தஙகிவிட்்டார.

்கணவர திடீகரன இைந்தச�ாது நா்கமணி 
இல்ைாவிட்்டால் அகிைாண்டம் திண்டாடிப் 
ச�ாயிருப்�ாள்.. எவவளசவா உதவி்கள் கசய்து 
அவலளத் சதறறிக்க்காணடு வந்தார. இரணடு 
மாதத்திறகு ஒருமுலை அகிைாண்டத்து்டன் 
தஙகிவிட்டுப் ச�ாவார.

குழப்�மான சூழ்நிலையில் அவரின் வரவு 
மனதிறகு இதமா்க இருந்தது.

“வாங்கணணி..” என்று வாய் நிலைய 
அ ல ழ த் த வ ல ள க்  ்க னி வு ்ட ன்  ஏ றி ட் டு 
“நல்ைாருக்கியா.. அகிைம்..” என்ைார.

“எசதா இருக்்கணணி..” என்ை சுரத்தில்ைாத 
குரல் எலதசயா உணரத்த.. சிறிது சநரம் 
எலதகயலதசயா ச�சிக்க்காணடிருந்தவர 
ச்கட்்டார.

“என்னாசசு அகிைம்..?! ஏன் என்னசமா 
மாதிரி இருக்்க..?!”

்கண்கள் ்கைங்க எல்ைாவறலையும் 
கசால்லி முடித்த அகிைாண்டத்லதசய சிறிது 
சநரம் சயாசலனயா்கப் �ாரத்தவர கசான்னார.. 
“எனக்க்கன்னசவா ்காரத்தி கசால்ைதுதான் 
்ககரக்ட்டுன்னு சதாணுது.. ்கஷ்டத்துக்கு 
உதவாத கசாத்து இருந்கதன்ன.. ச�ாகயன்ன? 
அகிைம்.. ்காரத்தி நல்ை ல�யன்டி.. அப்�டி 
எல்ைாம் உன்லன நடுவீதிை நிறுத்திர 
மாட்்டான்.. சவணும்னா வீட்்ட வித்து வரை 
�ணத்துை ஒரு �த்து ைட்சத்த உம் ச�ரை 
க்ட�ாசிட் �ணணி வட்டி வாஙகிக்்க.. 
உனக்குன்னு ஒரு பிடிப்பு இருக்கும்.”

ந ா ்க ம ணி  க ச ா ன் ன ல த க்  ச ்க ட் ்ட 
அகிைாண்டத்துக்கு இப்ச�ாது வீட்ல்ட 
விற�சத நியாயமா்கத் சதான்ை சம்மதம் 
கசால்லிக் ்காரத்திக்கு ச�ான் கசய்தாள்.

அடுத்த நாசள வந்துவிட்்டவன் அவலளத் 
தலையில் லவத்துத் தாங்காத குலை.. “அம்மா..
அம்மா..” என்று கநாடிக்கு ஒரு அம்மா 
ச�ாட்்டான்.

மளமளகவன்று ்காரியங்கள் முடிந்தன. 
அ�ாரட்கமணட் முதைாளிக்கு எழு�த்லதந்து 
ைட்சத்திறகு வீடு ல்க மாறியது. இன்னும் 
இரணடு வாரத்துக்குள் ்காலி �ணணி வி்ட 
சவணடும் என்ை நி�ந்தலனயு்டன்.

அவள் க�யரில் �த்துைட்சத்லதப் 
�ாஙகில் ச�ாடுவதா்கச கசான்ன ்காரத்தி 
�ணத்லதக் ல்கயில் வாஙகியவு்டன்.. “ம்மா.. 
நிசசயமா உன் ச�ரை ச�ாட்டுரசைன்மா.. 
ஆனா இப்ச�ாது க்காஞசம் ்க்டன் இருக்கு 
அலதகயல்ைாம் ்கட்டிட்டு இன்னும் ஆறு 
மாதத்துக்குள் க்காடுத்து விடுசைன்மா..” என்று 
க்கஞசிய குரலில் கசான்னவன் மீணடும்..
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“ம்மா.. உனக்கு கசன்லனயும் சரி 
சரஸாவும் சரி ஒத்து வராது. அதனால் இந்த 
ஏரியாவுசைசய உனக்கு ஒரு வீடு �ாரத்து 
விடுகிசைன்..” என்ைான்.

எதறகும் வாலயசய திைக்்கவில்லை 
அகிைாண்டம்.. வீடு ல்கமாறியசத கநஞசில் 
வலியா்கக் குத்தியது.

கசான்ன மாதிரிசய இரணடு கதரு தள்ளி 
ஒரு வீடு வா்டல்கக்குப் பிடித்துவிட்்டான் 
்காரத்தி. எப்ச�ாதும் ச�ாை ்கமைம்மாலவசய 
சவலைக்கு வரசகசால்லிவிட்்டான்.

“அம்மா.. எதுக்கும் ்கவலைப்�்டாசத.. 
ஒணணாந்சததி ்டான்னு உம் ச�ருக்குப் �ணம் 
ச�ாட்டுவிட்டுரசரன்..”

இசதா அன்சைாடு ்கல்டசி நாள்..

“அத்லத வீடும் சின்னது.. உங்க ஒருத்திக்கு 
எதுக்கு இத்தலன �ாத்திரம்..?!” என்று 
சரஸா �ாதி �ாத்திரத்லத வாரிக்க்காணடு 
ச�ாய்விட்்டதில் கசாற� சாமான்்கசள எஞசி 
இருந்தன.

அலதயும் ்காரத்திக் வணடிலய லவத்துக் 
க்காணடுச�ாய் விட்்டான். இப்ச�ாது ஒன்றும் 
இல்ைாத கவறும் வீடு.. இப்ச�ாது இது 
அவர வீடில்லை.. எந்த உரிலமயும் அவருக்கு 
இல்லை.

்கணணில் வழிந்த நீர கநஞசில் வழிய 
ஒவகவாரு அலையா்கச சுறறி வர ஆரம்பித்தார. 
ஒவகவாரு சுவரா்கத் த்டவிப்�ாரத்தார. 
கநஞசு ரணமா்க.. ்கல்டசியா்கப் பூட்்டாமல் 
சாத்தியிருந்த ்கதலவத் தள்ளித் திைந்தார.

அது.. அகிைாண்டம் சவைாயுதத்தின் 
�டுக்ல்க அலை. அவர இைந்த பிைகு வாரத்துக்கு 
ஒருதரம் கூட்டிப் க�ருக்குவலதத் தவிர அந்த 
அலைக்குள் ச�ா்க மாட்்டார. சவைாயுதத்தின் 
க�ாருட்்கள் ல்க கதா்டாமல் அலத மறகைாரு 
பூலஜ அலை ச�ாைசவ லவத்திருந்தார.

தனக்்கா்க ஒரு ்கட்டிலை முன்னாடி இருந்த 
ஒறலை அலையில் ச�ாட்டுக் க்காண்டார.

இப்ச�ாது.. இப்ச�ாது.. விம்மல் கதறிக்்க.. 
சுவலரத் த்டவிக் க்காடுத்தார. அப்�டிசய 
�ாரலவலயச சுழறறிக்க்காணச்ட வந்தார. ஒரு 
இ்டத்லதப் �ாரத்தவரின் ்கண்கள் குத்திட்்டன.

“ஐசயா..” �ர�ரகவனக் ்கணணாடிலயத் 
துல்டத்துப் ச�ாட்டுக்க்காணடு அலதப் 
�ாரத்தார.

“இந்தத் சததி.. இந்தத் சததி..”

அலத அவரதான் குறித்து லவத்தார. ்காரத்தி 
வயிறறில் ்கருவானது உறுதியானவு்டன் அந்த 
மாதத்திறகு முந்லதய மாத மாதவிைக்ல்கக் 
குறித்து லவத்திருந்தார.

தூ..சததி என்று எழுதி லவத்திருந்தார. 
ம ா த வி ை க் ல ்க ப்  ச � ச சு  வ ழ க் கி ல் 
“வீட்டுக்குத் தூரம்..” என்றுதான் அவர்கள் 
வீட்டில் கசால்லுவார்கள். அலதத்தான் 
க�ன்சிலில் அவவளவு ஆலசஆலசயா்க 
எழுதிலவத்திருந்தார.

்க ரு ல வ ச  சு ம ந் த து ,  வ ல ள ்க ா ப் பு 
கசய்தது.. ்காரத்திலயக் குழந்லதயா்க நடுவில் 
�டுக்்க லவத்து இருவரும் �டுத்திருந்தது 
என்று ஒவகவான்ைா்க மனதில் வர.. அந்த 
எழுத்துக்்கலளத் த்டவித் த்டவிக் ்கதை 
ஆரம்பித்தார.

சிறிது சநரம் ்கழித்து ்காரத்தி.. “அம்மா..
ச�ாைாம்மா..” என்ை�டி உள்சள வந்தவன் 
அகிைாண்டத்லதக் ்காணாமல் ஒவகவாரு 
அலையா்கப் �ாரத்துக்க்காணச்ட வந்தான்.

்கல்டசியா்க அப்�ாவின் அலையில் சுவரில் 
தலையில் முட்டுக் க்காடுத்துச சாய்ந்திருந்த 
அகிைாண்டத்லதப் �ாரத்து “இங்க என்னம்மா 
�ணறீங்க.. சநரமாசசு.. வாங்க ச�ாைாம்..” 
என்ை�டிசய சதாள் கதாட்்டான்.

அவன் ல்க்களில் சரிந்தது உயிரறை 
அகிைாண்டத்தின் உ்டல்..

“அம்மா.. அம்மா..” என்று ்கதறியவனின் 
்கணணில் �்டவில்லை சுவரில் அழிந்தும் 
அழியாமலும்  அந்தத் சததியில் இருந்த அவன் 
தாயின் ்கணணீரக்்கலை..
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காதலில்தான் இந்தப் பிர�ஞசசம 
இ ய ங கு கி ை து  எ ன் � து  எ வ வ ள வு 
உணலமசயா, ்காமம் இல்ைாக் ்காதல் 
நிலைப்�தில்லை என்�தும் நிதரசனம். ஆனால்  
‘்காமம்’ - க�ண்கள் ச�சத் தயஙகும் ஒரு 
கசால்ைா்கத்தான் இன்று இருக்கிைது. உ்டலின் 
சவட்ல்கயும், உணரவு்களும், உணரசசி்களும் 
ஆணுக்கும் க�ணணுக்கும் க�ாதுவான 
ஒன்ைா்க இருக்கும்க�ாழுது, ஆண ச�சத் 
தயஙகுவதில்லை ்காமத்லதக் குறித்து.. ஆனால் 
ஏன் க�ண தயஙகுகிைாள்..? 

அலதப் �றறிப் ச�சத் தயஙகுவதற்கான 
்காரணங்கள் �ைவறலைப் �ட்டியல் இ்டைாம். 
அவறறில் சிை.. த்காத கசால் என்ை புரிதல், 
அப்�டிப் ச�சினால் தவைான க�ண என 
முத்திலர குத்தப்�டும் என்ை அ்கப்�யம், 
சரசலசயில் சிக்கினால் அது குறித்தான 

்கருத்துக்்கலளப் க�ாது கவளியில் �கிரத் 
தயக்்கம், ஆணின் �ாரலவயிலும், குடும்�த்தார 
�ாரலவயிலும் தரம் தாழும் சூழல், மரபிறகு 
ஒவவாத ஒன்று  என அடுக்கிக்க்காணச்ட 
ச�ா்கைாம்.

தி ரு க் கு ை ளி ல்  இ ரு க் கி ன் ை 
அைத்துப்�ாலையும், க�ாருட்�ாலையும் 
ச�ாதிக்கும் அளவிறகுக் ்காமத்துப்�ாலைப் 
ச � ா தி ப் � தி ல் ல ை  ந ம து  ்க ல் வி யு ம் 
்கைாசசாரமும்...  ஏன்..? ்காமத்துப்�ாலில் உள்ள 
25 அதி்காரங்கலளயும் உள்வாஙகி, அழ்கான 
புரிதசைாடு ்கறபித்தாசை அல்ைது ்கறைாசை �ை 
விவா்கரத்து்களும், �ாலியல் க்காடுலம்களும் 
தவிரக்்கப்�டும்.

எ ந் த க்  ்க ா ை த் தி லு ம்  க � ண ்க ள் 
இ ப் � டி த் த ா ன்  இ ரு ந் த ா ர ்க ள ா ?  எ ன ப் 
�ாரத்தால், சங்க இைக்கியம் நன்கு ்கறறு 

 புரிதல்
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அறிந்தவர்கள்  இல்லை எனச கசால்வார்கள். 
சங்க இைக்கியத்தில் க�ண�ால் புைவர்கசள 
்க ா ம த் ல த க்  கு றி த் து த்  து ணி வ ா ்க வு ம் , 
கவளிப்�ல்டயா்கவும் �ாடியுள்ளார்கள் இந்த 
நூறைாணடுப் க�ண்கலள வி்ட. கூ்டசவ 
்காமத்தின் ஏக்்கத்தில் தனது தலைவனுக்்கா்கக் 
்க ா த் து க் கி ்ட ந் த  உ ள் ள க் கி ்ட க் ல ்க யு ம் , 
தலைவனுக்்கா்கத் தலைவி �ாடின �ா்டலிலும், 
தலைவிக்்கா்கத் தலைவன் �ாடிய �ா்டலிலும் 
்காமத்திற்கான பிரதான இ்டமுணடு என்�லதப் 
�ை புைவர்கள் �திவு கசய்து உள்ளார்கள். ஐயன் 
வள்ளுவசன, 

‘கடலன்ன காமம் உழந்தும் மடலலறாப்

வெண்ணின வெருந்்தகக தில்.’ 

- கு ை ள் :  1 1 3 7 ,  அ தி ்க ா ர ம் : 
நாணுத்துைவுலரத்தல் 

என்ை குைளில் ்க்டல் ச�ான்ை ்காமசநாயால் 
வருந்தியும், ம்டசைைாமல் துன்�த்லதப் 
க�ாறுத்துக்க்காணடிருக்கும் க�ண பிைப்ல�ப் 
ச�ால் க�ருலம உல்டய பிைவி இல்லை 
எனச கசால்லி, அசத ்காமம் ஆணுக்கும், 
க�ணணுக்கும் ஒசர மாதிரிதான் உழந்தும் 
என்�லத,

‘காமம் உழந்து ெருந்தி்னார்ககு ஏமம்

மடலல்லது இல்்ல ெலி.’ 

- கு ை ள் :  1 1 3 1 ,  அ தி ்க ா ர ம் : 
நாணுத்துைவுலரத்தல்

எ ன் று  ம ற க ை ா ரு  கு ை ளி ல் 
கதளிவு�டுத்துகிைார.

சங்க இைக்கியங்களில் இரவுக்குறி, 
� ்க ற கு றி  அ ல ம த் து ,  ்க ள வு ப் பு ண ர ச சி  
ந்டந்தலத அ்கத்திலண இைக்கியங்கள் 
சு ட் டி க் ்க ா ட் டு கி ன் ை ன .  த ல ை வ னு ்ட ன் 
்களகவாழுக்்கத்தில் ஈடு�டுவதும், அவன்  
விைகிச கசன்ை பின் அவளது தவிப்பும் 
பின்வரும் �ா்டலில் �திவு கசய்யப்�ட்டுள்ளது.

‘யாரும் இல்லைத்தாசன ்கள்வன்

தானது க�ாய்ப்பின் யான் எவன் கசய்ச்கா

திலனத்தாள் அன்ன சிறு �சுங்கால்

ஒழுகு நீர ஆரல் �ாரக்கும்

குருகும் உணடுதான் மணந்தஞைான்சை’ 

- குறுந்கதால்க:  25
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அ த ா வ து  த ல ை வ ன்  எ ன் ச ன ா டு 
கூடியிருந்தக�ாழுது அதறகுச சான்ைா்க சவறு 
ஒருவரும் அஙகு இல்லை. தலைவனாகிய 
்கள்வன் மட்டுசம அஙகு இருந்தான். 
என் தலைவன் கூறிய உறுதி கமாழி்கள் 
க�ாய்யானால் நான் என்ன கசய்சவன்? என 
அந்தப் ச�லத உள்ளம் தவிக்கிைது. ஓடும் நீரில் 
வரும் ஆரல் மீலன உணணுவதற்கா்கப் �ாரத்து 
நிறகும், திலனயின் அடிலயப் ச�ான்ை, சிறிய 
கசழுலமயான ்கால்்கலள உல்டய, குருகு 
மட்டுசம அஙச்க இருந்தது. இப்�டிப்�ட்்ட 
தவிப்பு்களும், ஏக்்கங்களும் ஒன்லைத் 
கதளிவு�டுத்துகின்ைன. அ்க மணத்லத விடுத்து, 
புைமண முலையில் புகுந்தக�ாழுது, ஆண 
க�ண கூ்டல் என்�து ்காதலு்டன் ்காமத்லதயும் 
சரிசமமாய் உணரத்துகிைது.

சமீ�த்தில் ்கவிஞைர. தாமலர�ாரதி 
அவர்களின் உலரயில், ஆதியில் ஒரு 
உயிரணுதான் என்றும், அந்த ஒரு உயிரணு 
தானா்கசவ தனக்குள் பிளவிப் க�ருகிப் �ை 
உயிரணுக்்களா்க உருவாகியது, அந்தவல்கயில் 
�ாரத்தால், அது தாய் உயிரணுவா்கத் தான் 
இருக்்க முடியும் என்ைார. தாய் உயிரணு என்�து 
க�ண என்�லத நுட்�மா்கவும், அறிவியல் 
பூரவமா்கவும் விளக்கி இருந்தார. அதிலிருந்து 
எனது புரிதல், நமது ்கைாசசாரம் அக்்காைத்தில் 
தாய்வழிச சமுதாயமா்கத்தான் இருந்தது 
என்றும், க�றை குழந்லதக்குத் தாலய மட்டுசம 
கதரிந்து இருந்தது என்றும். அதலன..

‘மீன உண் வகாககின துறவி அன்ன 

ொல் ந்ைக கூந்்தல் முதில�ாள் சிறுென’ 

- புைநானூறு: 277

என்ை �ா்டல் உணரலவக்கிைது. புைமண 
முலையிலும்கூ்ட தாய்வழிச சமூ்கசம 
நீடித்திருந்தலத, 

‘நறுவி்ை துறந்்த நாறா ந்ைத்த்லச் 

சிறுெர் ்தால�! லெரிற் வெண்லட!’ 

- புைநானூறு: 270

‘இருஙகாழ் அன்ன திைஙகுகண் ெறுமு்லச்

வெம்முது வெண்டின கா்தலஞ் சிறாஅன..’ 

- புைநானூறு: 276

ச�ான்ை �ா்டல்்கள் சுட்டுக்்காட்டுவது 
மட்டுமன்றி, தாய்வழிச சமூ்கத்தில் க�ண்கள் 
உயரநிலையிலிருந்தார்கள் என்�லதயும் அறிய 
முடிகிைது.

பிைகு சங்க ்காைத்தில் தலைவி ்காம 
சநாயால் துன்�ப்�டுவலத கவளிப்�டுத்தத் 
தயஙகியசத இல்லை என்�லதப் பின்வரும் 
�ா்டல் உணரத்துகிைது.

‘முட்டு லெனவகால் ்தாககு லெனவகால்

ஓலைன �ானுலமார் வெற்றி லமலிட்டு

ஆஅ ஒல்வல்னக கூவு லெனவகால்

அலமைல் அ்ெெளி அ்லப்ெவென

உ�வுலநா �றி�ாது துஞ்சும் ஊர்கலக.’

- குறுந்கதால்க: 28

தலைவன் க�ாருள் சதடுவதற்கா்கத் 
தலைவிலயவிட்டுப் பிரிந்து கசன்றிருக்கிைான். 
அவன் குறித்த ்காைத்தில் வராததால் தலைவி 
வருந்துகிைாள். தலைவியின் வருத்தத்லத 
அறிந்த சதாழி அவலளக் ்காண வருகிைாள். 
தலைவி தான் �டும் துன்�த்லதத் சதாழியி்டம் 
கூறுகிைாள்.
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சுழன்று வருகின்ை கதன்ைல் ்காறறு 
எனக்குக் ்காம சநாலயத் தந்து என்லன 
வருத்துகிைது. எனக்கு வருத்தத்லதத் தரும்  
என்னுல்டய சநாலய உணரந்துக்காள்ளாமல், 
்கவலையின்றித் தூஙகும் இவவூர மக்்கலள 
நிலனத்து  நான் முட்டிக்க்காள்சவனா? 
அவர்கலளத்  தாக்குசவனா? அல்ைது,  ஏதாவது 
ஒரு ச�ாலிக்்காரணத்லத முன்லவத்து, 
ஆகவன்றும், ஒல்கைன்றும் கூசசலிட்டு 
எல்சைாலரயும் கூப்பிடுசவனா?  என்ன 
கசய்வது என்�லத அறிசயன் என அழ்கா்கச 
கசால்லி இருக்கிைார சங்க ்காைப் க�ண�ால் 
புைவர ஒளலவயார. 

்காமம் மிகுதியுறைால் அது சநாய் எனக் 
்கருதினார்கள் அக்்காைத்தில். அதலன.. 

‘்காமம் ல்கம்மிகின் தாஙகுதல் எளிசதா’  - 
நறறிலண: 39

‘மருந்து பிறிதில்லை யான் உறை 
சநாய்க்ச்க’ - நறறிலண: 80

�ா்டல்்கள் �திவு கசய்துள்ளன. கூ்டசவ.. 

‘சிறுலகாட்டுப் வெரும்ெழந் தூஙகி 
�ாஙகிெள்

உயிர்்தெச் சிறிது காமலமா வெரில்த’. 

- குறுந்கதால்க: 18 

�க்்க மலையில் �ைாமரத்தின் சிறிய 
க்காம்பில் க�ரிய �ழம் கதாஙகியது ச�ாை 
இத்தலைவியினது உயிரானது மி்கச சிறுலமலய 
உல்டயது; ்காமசநாய் மி்கப் க�ரிது; 
அந்நிலைலய அறிந்தவர யார? என்று ்கபிைரும் 
�ாடுகிைார.

இப்�டிப் �ை �ா்டல்்களில், சங்க 
்காைப் க�ண்களுக்கு இருந்த ்காதலையும் 
்காமத்லதயும் கசால்லிக் க்காணச்ட ச�ா்கைாம். 
ஆனால்..

‘முத்தன்ன வெண் முறுெல்

வெவொயும் மு்லயும்

அழகழிந்ல்தன நான

புணர்ெல்தார் ஆ்ெயி்னால்

என வகாங்க கிளர்ந்்தது’

- நாசசியார திருகமாழி

என ஆண்டாள் �ா்டலைப் ச�ாை, 
க�ணணிற்கான ்காம இசலசலய இந்தக் 
்காைத்துப் க�ண்களால் �திவு கசய்ய ஏன் 
முடியவில்லை? ‘அசசமும் நாணும் ம்டனும் 
முந்துறுத்த’ என்�ார்கள்.

க�ண்கள் ்காமம் �றறி அறிந்து 
இருந்தாலும் அதலனப் ச�சத் தயங்கக் 
்காரணம் சமுதாயமும், இன்லையக் ்கல்வி முலை 
மாைாமல் இருப்�துசம. ்காமம் என்�து மனம் 
சாரந்த வி்டயம். மனம் என்�து ஆணுக்கும் 
க�ணணுக்கும் ஒன்சை. அதில் இரு�ாைருக்கும் 
வலரயலை்கலளத் தனித்தனிசய ்கட்்டலமத்து 
ஒரு எல்லைக்ச்காட்டுக்குள் சுருக்கும்க�ாழுது, 
க�ண்களின் சிைகு்கள் துணடிக்்கப்�ட்டு அதில் 
தன்லன இருத்திக்க்காள்ளும் சூழலுக்குத் 
தள்ளப்�டுகிைாள்.

்காமத்லதக் குறித்துப் ச�சியவர்களில் 
ஓசஷா முக்கியமானவரா்கக் ்கருதப்�டுகிைார. 
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்காரணம் ஓசஷா உ்டலை விடுதலை கசய்யச 
கசால்கிைார. ்காமத்தினால் உ்டல் வருந்தக் 
கூ்டாது என்�லத ஓசஷா வலுவா்கப் ச�சுகிைார. 

சரி ஓசஷா கசான்னலத ஏற்காவிட்்டால், 
மீணடும் வள்ளுவனுக்ச்க வருகிசைன்.. 

‘மலரினும் வமல்லிது காமம் சிலர்அ்தன

வெவவி ்த்லப்ெடு ொர்.’

- குைள்: 1289, அதி்காரம்: புணரசசிவிதும்�ல்

அதாவது ்காமம் மைலர வி்ட கமன்லம 
உல்டயதாகும், அந்த உணலம அறிந்து அதன் 
நல்ை �யலனப் க�ைக்கூடியவர சிைசர.

ஆ்கசவ கதளிவில்ைாத, ச�சப்�்டாத 
்க ா ம ம்  வ ன் ம ம ா ்க  ம ா றி வி ்ட க் கூ டி ய 
ஐயம் இருக்கிைது. ்காதலைப் ச�ாைசவ 
்காமமும் ச�சப்�்ட சவணடிய, கதளிவு 
க�ை சவணடிய வி்டயம். நான் வசிக்கும் 
அகமரிக்்காவில், உ்டல் மாறைங்கலளயும், 
அது குறித்தான வி்டயங்கலளயும் �ள்ளி 
மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள், அது ஆண 
ஆசிரியரா்க இருந்தாலும் சரி,  க�ண 
ஆசிரியரா்க இருந்தாலும் சரி கூசசமின்றி 
கவளிப்�ல்டயா்கக் ்கறறுத் தருகின்ைார்கள். 
்காதலையும், ்காமத்லதயும் க�ாதுகவளியில் 
விவாதிக்கும் சுதந்திரம் இருக்கிைது. அதலனத் 
தவைா்கப் �ாரக்்காத சமுதாயம் இருக்கிைது.  
அதுச�ாைச சமுதாயம் சவணடுமானால், 
நமது தமிழ்க் ்கைாசசாரத்திலும், ஏன் இந்தியக் 
்கைாசசாரத்திலும் மாறைம் வர சவணடும்.

எ ட் ்ட ா ம் ,  ஒ ன் � த ா ம்  வ கு ப் பு 
�ா்டத்திட்்டத்தில் ‘மனித உ்டற கசயலியல்’ 
என்ை �ா்டம் ஒன்று வரும். அந்தப் �குதியில், 
நரம்பு மண்டைம், இரத்த ஓட்்ட மண்டைம், 
சுவாச மண்டைம், கசரிமான மண்டைம், 
ச�ான்ை �குதி்கலளச சிைப்�ா்கக் ்கறறுத் 
தரும் ஆசிரியர்கள், இனப்க�ருக்்க மண்டைம் 
என்ை �குதிலய மட்டும் மாணவர்கலளசய 
�டித்துக்க்காள்ளுங்கள் என்�ார்கள். 

அதறகுக் ்காரணம், இதலன இலை 
மலைக் ்காயா்க நமது �ண�ாடு கசால்லி  

லவத்திருக்கிைது.  ஆனால், இன்லைய 
்காை ்கட்்ட கசயறல்கக்ச்காள் சமூ்கத்தில், 
வலைத்தளங்களில், மு்கநூலில் (Facebook), 
�்டவரியில் (Instagram), வலளகயாலியில் (You-
Tube), கீசச்கத்தில் (Twitter), �றறியதில் (Messenger), 
கதாலைக்்காட்சி ச�ான்ை சமூ்க ஊ்ட்கங்களில் 
்காமத்லதத் தூண்டக்கூடிய, ்காமத்லத 
உசுப்�க்கூடிய, ்காமம் சாரந்த வன்மத்லதப் 
பிரசயாகிக்்கக்கூடிய, �ாலியல் சீண்டல்்கள் 
இருந்துக்காணடிருக்கின்ைன. 

�சி என்�து எப்�டி ஓர உணரசவா, 
அ ப் � டி த் த ா ன்  ்க ா ம ம்  எ ன் � து  ஓ ர 
அடிப்�ல்டயான, இயறல்கயான,  மனிதனுக்ச்க 
உண்டான ஓர உணரவு. இதலனத்தான் 
உளவியலின் உளப்�குப்�ாய்வுச சிந்தலன 
முலைலய நிறுவிய, ஆஸ்திரிய உளசநாய் 
மருத்துவர சிக்மணட் பிராய்ட் (Sigmund Freud), 
எல்ைா வல்கயான ந்டத்லதக்கும், �ாலியல் 
இசலசதான் ்காரணம் என்கிைார. தன்னுல்டய 
விருப்�த்லத ஓர ஆசணா, க�ணசணா 
�ாலியல்ரீதியா்க கவளிப்�டுத்துகிைார்கள். 
அப்�டி கவளிப்�டுத்தும் க�ணலணத் 
தவைா்கப் �ாரக்்கக்கூடிய சமூ்கத்தில்தான் 
அந்தப் க�ண இருக்கிைாள், ்கட்டுப்�ாடு்கள் 
விதிக்்கப்�டுகின்ைன. இந்தக் ்கட்டுப்�ாட்ல்ட 
மீறும் க�ாழுதில் தவைான ந்டவடிக்ல்க்களும், 
கசயல்�ாடு்களும் இருந்துக்காணடிருக்கின்ைன. 

இது மாை சவணடுகமன்ைால், ்கல்வி 
முலையில் ்கட்்டாயம் மாறைம் சவணடும். 
சிறிய வயதிலிருந்சத, தாரமீ்கக் ்கலத்கலளச 
கசால்லிக்க்காடுப்�து ச�ாை, குழந்லத்களுக்கு, 
அதிலும் முக்கியமா்கப்  க�ண குழந்லத்களுக்கு 
கவளிப்�ல்டயா்க இலதப் �றறி அறிந்து 
க்காள்ளக்கூடிய சூழலையும், தளத்லதயும் 
அலமத்துக் க்காடுக்்க சவணடும். அசத ச�ாை 
ஆண குழந்லத்கள், க�ண குழந்லத்கலள 
மதிக்்கவும், அவர்கலள எவவாறு ந்டத்த 
சவணடும் என்�லதயும் ்கறறுத் தர சவணடும். 
இப்�டி இருந்தால் ்காமம் என்�தும் ்காதலைப் 
ச�ாை மதிக்்கப்�டும், ச�ாறைப்�டும், 
ஆராதிக்்கப்�டும். ்காமம் சாரந்த புரிதலும் ஒரு 
சமநிலையில் இருக்கும். 
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 சிறுகலத

அ டு ப் பி ல்  உ ல ை 
க ்க ா தி த் து க் க ்க ா ண டி ரு ந் த து . .  அ வ ளி ன் 
மனத்லதப்ச�ாைசவ. அந்தக் குடிலச 
வாரியத்திசைசய சாக்்கம்மாதான் லதரியசாலி.  
தீயலதத் தட்டிக்ச்கட்�வள். அசதசமயம் 
யாருக்கு என்ன ்கஷ்டம் வந்தாலும் தாசன முதல் 
ஆளாய் நிற�ாள்.. உதவி கசய்வாள். ஒல்லியான 
சத்கம். ஒரு ்கால் க்காஞசம் விணணம். விழி்கள் 
கதறித்து கவளிசய வந்துடும்ச�ால் இருக்கும். 
இந்த உருவத்லதக் ்கண்டாசை அந்த  ஏரியாசவ   
�ாம்ல�க் ்கண்ட �ல்டச�ால் அஞசுவர. 

அ ப் � டி ப் � ட் ்ட வ ள் த ா ன்  க ந ஞ சு 
க ்க ா தி த் து ப் ச � ா ய் க்  கி ்ட க் கி ை ா ள் . 
வ டி ச வ லு ல வ த்  தி ரு ம ண ம் 

கசய்தச�ாகதல்ைாம் கமன்லமயா்கத்தான் 
இருந்தாள்.  அவள் ்கணவன் வடிசவலு  ஒரு 
வீட்டில் சவலை �ாரத்தான். மாசச சம்�ளத்தில் 
சிறிது கூ்ட சசமிக்்காமல் சதா குடித்து உ்டம்ல�க் 
க்கடுத்துக்க்காணடிருந்தான். சாக்்கம்மாவால் 
அவலனத் திருத்த முடியவில்லை.  குடி்காரன் 
ச�சசு க�ாழுது விடிந்தால் ச�ாசசு என்�து 
ச�ால் அவள் ச�சலச மீறி ந்டந்தான். 
ஒருநாள் வி�த்தில்  உயிரிழந்தான். அவன் 
இைக்கும்ச�ாது சாக்்கம்மாவின் வயிறறில் 
மூணுமாதக் குழந்லத  ்கன்கா.

எ தி ர � ா ர ா ம ல்  வ டி ச வ லு 
இைந்துச�ானதும் திக்குத்திலச கதரியாமல் 
தவித்தாள். அப்க�ாழுதுதான் அவள் ஏரியாவில் 
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இருக்கும் அமுதா ‘அக்்கா இப்�டிசய 
உட்்காரந்திருந்தா உன் ம்கலள எப்�டி ்கலர 
சசரப்ச�’ என்று ச்கட்்டதும்தான் அவளுக்கு 
ஏதாவது சவலைக்குப் ச�ா்கணும்னு 
சதாணுசசு. அதனாை அமுதா �ாரவதியம்மா 
வீட்டு சவலைக்குப் ச�ா்க ஆரம்பித்தாள். 
�ாரவதியும் அவள் நிலைலம புரிஞசு அவள் 
ம்களுக்கும் �ால்  சசாறு என்று ்கணக்குப் 
�ாரக்்காமல் க்காடுத்துதவிப் �ணணினாள். 
க்காடுக்கும் ்காசுக்கு சமைா்கசவ �ாரவதி 
வீட்டில் உலழத்தாள். சாக்்கம்மா எதுவானாலும் 
�ாரவதியி்டம்தான் கசால்லி சராசலன 
ச்கட்�ாள். அப்க�ாழுதுதான் �க்்கத்துக் 
கிராமத்து மூக்ல்கயன்  ்கன்காலவப் க�ண 
ச்கட்டு  வந்தான். அதுவிசயமா �ாரவதியி்டம் 
சராசலன ச்கட்்டக�ாழுது ‘நல்ை ல�யனான்னு 
விசாரிசசுக் க்காடு. உனக்குக் ்கல்யாணச 
கசைவுக்கு நான்  ஏதாவது உதவி கசய்யசைன்’னு 
கசான்னதாை லதரியமா விசாரிசசு அவனுக்குக் 
்கன்காலவக் ்கட்டிக் க்காடுத்தாள்.

‘ � ா வி ப் � ய லு ்க   கு டி ்க ா ர ன் னு  
கசால்ைாம ்கழுத்தறுத்துவிட்்டானு்க. என்ம்க 
அவன்கிட்்ட �்டாத�ாடு �டுது. இதிசை ஒரு  
க�ாட்ல்டப்பிள்லள சவறு க�த்து வசசுக்கிட்டு 
அலதயும் �டிக்்கலவக்்காம ஏழ்லமயிசை 
வாட்டுைான். இதிசை வாரத்லதக்கு வாரத்லத 
என்லனய முண்டசசின்னு சவை திட்டுைான். 
இந்தப் க�ாணலண வாடி விட்டுட்டுன்னு 
கசான்னாக் ச்கக்குைாளா? இன்லனப்ச�ாய்  
மவலளயும் ச�த்திய்யும் இழுத்துக்கிட்டு 
வரசவணடியதுதான்.’

“சாக்்கம்மா அக்்கா எங்க கவள்ளனசவ 
கிளம்பிட்டீ்க.. முதைாளியம்மா வீட்டுக்்கா?’’ 
�க்கிரியம்மா ச்கட்்டாள்.

“இல்சைடி என் மவலளக் கூட்டியாைப் 
ச�ாசைன்.”

இவள் ச�ான சநரம்  ம்கள ்கட்டிக்கிட்டு 
அழுதுகிட்டுக் கி்டந்தா ்கன்கா.

வாசலிசை குடிசசிட்டு மல்ைாக்்கக் 
கி்டந்தான் மூக்ல்கயன்.

“என்னடி ஆசசு?” �தறிப்ச�ாய்க் 
ச்கட்்டாள் சாக்்கம்மா.

“ அ ப் � த் த ா  அ ப் � ா  எ ன் ல ன யு ம் 
ஆத்தாலவயும் அடிசசுட்டு.”

அழுத�டிசய கசான்னாள் ச�த்தி சரவதி.

“இந்த எழகவடுத்தவன் ல்கலயக்  
்க்டவுள்தான் முறிக்்கணும். இதுக்கு சமசையும் 
நீ இங்க இருக்்கணுமா கிளம்புடி ச�ா்கைாம்.’’

“ ஆ ம ா டி  மு ண ்ட ச சி  க ச ா த் து 
வீணாப்ச�ாயிடும்.   ச�ாயி கசாகுசா வாழைாம் 
ச�ாங்கடி,” மூக்ல்கயன் கிண்டைடித்தான்.

“இசதா�ார உனக்கு அவவளவுதான் 
மருவாலத. கசாத்து இல்சைன்னாலும் 
முண்டசசியா இருந்தாலும் என் ம்கலளயும் 
ச�த்திலயயும் �ட்டினி  இல்ைாம என்னாை 
்காப்�ாத்த முடியும். மீலச வசசிருத்து 
ஆ ம் பி ல ள ன் னு  க ச ா ல் லி க் கி றி ச ய . 
்கட்டுனவலளக் ்கணணு ்கைங்காம உன்னாை 
்காப்�ாத்த முடியலிசய. குடிசசி வந்து கூத்து 
அடிக்கிை  நீகயல்ைாம் தூ..” 

“ஏய்  முண்டசசி, என் க�ாணசாதிலய 
அடிப்ச�ன் உலதப்ச�ன். அலதக் ச்கட்்க நீ 
யாருடி? க�ாணணு வளரத்தாளாம் க�ாணணு. 
மருவாலதயா கவளிசய ச�ா. இல்சை 
கசருப்�ாை அடிப்ச�ன். ஏய் ்கன்கா உன் 
ஆத்தாலள கவளிசய அனுப்�றியா இல்சை 
உன்லன உலதக்்கட்டுமா?” 

“ஆத்தா என் தலைகயழுத்துப்�டி 
ந்டக்்கட்டும். நீ ச�ாயிடு ஆத்தா..”

க்கஞசினாள் ்கன்கா.

“இன்னுமாடி உனக்குப் புத்தி வரசை?”

“ ஆ த் த ா  ்க ல் ை ா ன ா லு ம்  ்க ண வ ன் 
புல்ைானாலும் புருசன்னு நீதான ஆத்தா 
கசான்சன.  நீ ச�ாயிடு ஆத்தா. என்லனப்�த்திக் 
்கவலைப்�்டாசத. நான் வரமாட்ச்டன்..” 
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“அ்ட என்னடி இவ இப்�டி ச�சுை. சரிடி 
உன் மவலளயாவது என்சனா்ட அனுப்பு. 
அவலள நான் ்கலரசயத்துசைன்.”

“சரி சரி அந்தச சனியலன அந்த 
முண்டசசிசயா்ட அனுப்பு. என்னத்லத 
கிழிக்கிைான்னு �ாரப்ச�ாம்.”

அ ன் று  வ ந் த வ ள் த ா ன்  இ ன் று 
�ள்ளிப்�டிப்பு �டிசசுமுடிசசிட்டு க�ரிய 
�டிப்புக்கும் முதைாளி அம்மா உதவி கசய்தாள்.

“அப்�த்தா ஒணணுகிட்்ட ஒணணு 
ச்கப்ச�ன், ச்காவிசசுக்்க மாட்டிசய..”

“என்னடி என்ன புதுசா இருக்கு. என்னன்னு 
கசால்லு �ாரப்ச�ாம்.”

“நீசய எனக்்கா்க கராம்�க் ்கஷ்டப்�டுசை. 
சமை நான் �டிக்்கணுமா. சின்ன சவலை 
ஏதாவது சதடிக்கிட்்டா உனக்கும்  உதவியா  
இருக்குசமன்னு �ாரக்கிசைன்.”  

“சவணாணடி.   ஏசதா கசால்வாங்கசள 
டிகிரிசயா பிகிரிசயா �டிசசு ஆபீஸிசை ல்க 
நிலைய சம்�ளம் வாஙகி உன் ஆத்தாலவக் 
்காப்�ாத்த சவண்டாமா?”

சரவதிக்கும் அப்�த்தா கசால்ைது நியாயம் 
தாசன எனத் சதான்ை ஒப்புக்க்காண்டாள். 

“அப்�த்தா அப்�டின்னா எனக்கு ஒரு கசல் 
வாங்கணுசம?”

“அதுக்க்கன்ன  வாஙகிட்்டாப் ச�ாவுது. 
�டிப்புக்்கா்க முதைாளி அம்மா எது ச்கட்்டாலும் 
கசய்வாங்க.  நானும் ்க்டனா வாஙகி அலத  
அல்டசசுடுசவன். என் சமை அத்தலன 
நம்பிக்ல்க அவங்களுக்கு.”

கசல்லும் வாஙகிக் க்காடுத்துவிட்்டாள். 

சரவதி ்கல்லூரிக்குப்  ச�ாகும்ச�ாது  
அவலளப் �ாரத்த ஒரு �ணக்்காரப் ல�யன்  
அவலளப் க�ண ச்கட்டு வந்தான். சாக்்கம்மா 
விழித்துக்க்காண்டாள். 

`ம்கமாயி. இகதன்ன புது சசாதலன? 
�டு�ாவி மூக்ல்கயனி்டம் ஏமாந்ததுச�ாை 
ச�த்தி விசயத்திலும் ஏமாந்து்டக் கூ்டாது.`

“இசதா �ார.  தம்பி நீயா இப்�டி 
வந்து ச்கக்்கக்கூ்டாது. க�ரியவங்கலள 
அலழசசுக்கிட்டு வா ச�சுசவாம்.”

அ வ னு ம்  அ டு த் த  ந ா ச ள  
க�த்தவங்கசளாடு வர விவரமா்கப் ச�சி 
முடித்தாள். 

“ஆமாம்மா   நான் நல்ைா விசாரிசசுட்ச்டன்.  
நீங்களும் ஒரு எட்டு கும்�ச்காணத்திசை 
அவு்களப்�த்திக் க்காஞசம் விசாரிசசுச  
கசால்லுங்கம்மா. அவு்க கமயின் சராட்டிசை 
்க வி த ா ன் னு  ஒ ரு  பி ள ா ஸ் டி க்  ்க ல ்ட 
வசசிருக்்காங்களாம்.  அலத விசாரிசசுச 
கசால்லுங்கம்மா.”

“என்ன சாக்்கம்மா �டிக்்கணும்னு  
கசான்சன. திடீரனு ்கல்யாணம் �ணணக் 
கிளம்பிட்ச்ட?’’

“நல்ை சம்�ந்தமாத் சதாணுசசு. அதான்.”

திருமண விசயத்லத ம்கள் ்கன்காவி்டம் 
ர்கசியமா்கச கசால்ை அவள் மகிழ்ந்தாலும் 
இந்தாளு ஏதும் ்கைாட்்டா �ணணாம 
இருக்்கணுசமன்னு �யந்தாள்.

“�யப்�்டாசத நான் �ாரத்துக்கிசைன்.” 

திருமண நாளில் மூக்ல்கயன் ்கைாட்்டாலவ 
ஆரம்பித்தான். 

 “என் மவளுக்குக் ்கணணாைம் �ணண 
இவ  யாருடி. க�த்தவன் நான் இருக்்க?’’

“க�த்தவனா நீ என்ன கசய்சத.. மூசசுக்கு  
முந்நூறு த்டலவ முண்டசசின்னு கசால்விசய. 
அந்த முண்டசசித்தான் அவலள வளரத்து  
ஆளாக்குனவ. அதுக்க்கல்ைாம் துப்பில்ைாத 
நீ  நல்ைது க்கட்்டதிசை �ஙக்கடுக்்காத. நீ 
இஙச்க வந்து ்கைாட்்டா �ணண என்ன உரிலம 
இருக்கு?’’
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 “அதுக்்கா்க க�த்தவனுக்ச்க கதரியாம 
்கணணாைம் �ணணுவீங்களா?’’

அவசனாடு வந்தவர்களும்  நியாயம் 
ச்கட்்டனர. 

“இப்� வந்து ச்கட்கிை நீங்க என் மவலள 
அடிசசப்� வந்தீங்களா? குடிசசிட்டு வரவலன  
நல்ைவிதமாச கசால்லித் திருத்தினீங்களா? 
நியாயம் ச்கட்கிைாங்களாம்  நியாயம்.” 

ச ா க் ்க ம் ம ா  ச ்க ட் ்ட து ம்  அ வ ர ்க ள் 
அ்டஙகிப்ச�ானார்கள் 

ச்கா�ம் க்காண்ட மூக்ல்கயன் தன் 
ம்களி்டம் “’இசதா �ாரு ்கணணு.. நீ �டிசசவ. 
நீ கசால்லு  நியாயத்லத. என்கூ்ட வந்திடு. 
முண்டசசி ச�சலசக் ச்கட்்காசத.”  

“நீங்க யார என்லனக் கூப்பி்ட?”

“என்னம்மா இப்�டி ச்கட்கிசை.. நான் 
உன்சனா்ட அப்�ா.”

“அப்�ான்னு கசால்ை கவட்்கமா இல்லை?  
உங்க ம்களுக்குன்னு நீங்க என்ன கசய்தீங்க?  
்க ட் டி ன வ ல ள ச ய  ்க ண ணு  ்க ை ங ்க ா ம 
�ாரத்துக்்கசை. க�த்த என்லனயும் ்கவனிக்்கசை. 
அப்�த்தா என்லனக் கூப்பிட்்டக�ாழுது 
ச னி ய ல ன  அ னு ப் பு ன் னு  க ச ா ன் ன து 
ஞைா�்கமில்லையா? ச�ாதும்  என்லனயாவது 
நிம்மதியா வாழவிடுங்க. ஒழுஙகு மரியாலதயா 
இருந்தா அப்�ான்கிை மருவாலத க்காடுத்துக் 
்கல்யாணத்திசை  அந்தஸ்து க்காடுப்ச�ன். 
இல்சை ்கைாட்்டா �ணணினால் ச�ாலீஸிசை 
பிடிசசுக் க்காடுத்துடுசவன்.” 

மிரட்்ட கமளனமானான் மூக்ல்கயன். 

“ஏன் ஆத்தா க�த்தப் க�ணலண விட்ச்ட 
என் புருசனா இப்�டி  ச�சலவக்்கவா அவலளப் 
�டிக்்க வசசச. புருசன மதிக்்காத இ்டத்திசை 
எனக்கு என்ன சவலை நான் ச�ாசைன்.”

 “அ்ட இவ என்னடி இவ. அவசன 
சும்மா இருந்தாலும் இவ தூணடி விடுவா  

ச�ாசையிருக்ச்க. சரவதி உன் ஆத்தாலள நீசய 
சமாளி.”  

“ஆத்தா, அப்�ாலவ நான் மரியாலத 
இல்ைாம ச�சினதுக்கு என்ன மன்னிசசுடு. 
�ாவம் அப்�த்தா. என்லன வளரத்து ஆளாக்்க 
எத்தலன ்கஷ்டப்�ட்டுசசுன்னு உனக்குத் 
கதரியாதா? அப்�ாலவ அ்டக்்க எனக்கு சவறு 
வழிகதரியசை, அதான்.” 

்கன்கா ம்கலளக் ்கட்டிக்க்காணடு ஆனந்தக்  
்கணணீர விட்்டாள்.  ்கல்யாணம் முடிந்து சரவதி 
புருசன் வீட்டிறகுப் ச�ாய்விட்்டாள். 

“சாக்்கம்மா உன் ச�த்தி எப்�டி 
இருக்கிைாள்?” முதைாளியம்மா ச்கட்்டாள்.

“உங்க புணணியத்திசை அவ சீரும் 
சிைப்புமா இருக்்காம்மா.” 

“அகதல்ைாம் சரி.  �டிசசு சவலைக்கு 
அ னு ப் � ணு ம் னு  க ச ா ன் ன  நீ  ஏ ன்  
்கல்யாணத்திறகு அவசரப்�ட்ச்ட?’’

“உஙகிட்்ட கசால்ைதுக்கு என்னம்மா..  
ச�த்தி யாசரா்டசவா அந்த ச�ாலன 
வசசுக்கிட்டுப் ச�சிக்கிட்ச்ட இருந்தாள். 
ச்கட்்டா என் சதாழின்னு கசால்வாள்.   எந்தப் 
புத்திசை எந்தப் �ாம்பிருக்ச்கான்னு  �யமா 
இருந்துசசு. அதான் ஆள் கில்டசசதும் 
்கட்டிக்க்காடுத்துட்ச்டன். அசதா்ட இல்ைம்மா. 
அவளுக்ச்க கதரியாம அவ கசல்லையும் 
எடுத்து மலைசசிட்ச்டன்.” 

“ஏன் சாக்்கம்மா?” 

“நீங்க சவை. அஙச்கயும் கசல்லிசை சதா 
ச�சினாள்னா  மாப்பிள்லள சந்சத்கப்�்ட 
மாட்்டாங்களா. விரட்டி விட்டுட்்டா அதான் 
முன் சயாசலனயா அப்�டி கசஞசுட்ச்டன்.” 

� டி ப் � றி வு  இ ல் ை ா த  ச ா க் ்க ம் ம ா 
அனு�வசாலிதான்.  முதைாளி அம்மா  
வியப்பில் ச�சசறறு நின்ைாள்.



54 ð¬ìŠ¹ îè¾ ñ£˜„ - 2022  
www. p a d a i p p u . c om

«î¡ªñ£N î£v
 கவிச்சித்திரம்

ÞóˆîñŸø è£òˆF™ Þ¼‰¶ è¼‹ð„¬ê Gø‚ è‡a˜ èCõî£è 
Üõœ Þ¬êˆî£œ 

Gó£èKŠH¡ ¶‚èˆ¬î ñ¬øªñ£Nò£èŠ ð£®ù£œ 

²ö™è£ŸÁ Üõœ ñ£˜‚°N 

ñJŸdL MKˆî£®‚ Ãì™ ªè£œÀ‹ ñJL¡ «õ†¬è¬ò Mì 
G‹ñF ªè£´ˆ¶„ êK»‹ ªð‡ñJ™
GôGô£ 

ñFñí™ ßóˆ¬î Ýó£Œ‰¶ ð£ó£ñ«ô 
ÞŠð®ˆî£¡ àî´ ¶®‚è åŠ¹Mˆî£œ 

Ý¬ìòŸø Ý¡ñ£¬õ 
HKòˆF¡ ªõ‡ õvFóˆî£™ Ü¬íˆ¶ ã‰Fù£œ 

ð£™ð£»‹ Mî‹ ªð¼°‹ ºˆîƒè¬÷ 
ïó‹¹èO™ ðòE‚è„ ªêŒî£œ 

ÝJÂ‹ ÝJÂ‹ ÌIJ¡ «õ˜ 
âF˜ê£¬ò ã¶ñŸø Ü¡¹ â¡Á «èMù£œ 

ªð£¡ù£‹Ì«õ ªð£ŸW¬ó M¬î«ò 
âù‚ è£î¬ôŠ «ð£ŸPù£œ 






55ð¬ìŠ¹ îè¾ ñ£˜„ - 2022  
www. p a d a i p p u . c om

ைாகு ்காைத் துரக்ல்கக்கு விளக்ச்கறை 
எலுமிசசம்�ழம் வாஙகும் ்கல்டக்்காரன் 
சவந்துதான் கசான்னான்.

“மா...  நம்� ச்காயில்சைருந்து டூர 
ச�ாைாவசள.. நீங்களும் ச�ாறீயளா..”

“ச்காயில்சைருந்து டூரா..” விசநாதமா்கப் 
�ாரத்தாள் கஜயா.

“ஆமாமா... கவளக்குப் பூலசக்கு ஒரு குழு 
வருவாவசள... நீங்களும் அதுை இருக்கீயள்ள..”

விவரம் கதரியாமல் ச�சுகிைான். 
சிரித்த�டி ்காசு க்காடுத்துவிட்டு ந்கரந்தாள். 
குழுவாவது கூட்்டமாவது.. யாரும் எதுவும் 
கில்டயாது அவளுக்கு.

்காவடி புைப்�ா்டானச�ாது  கஜயா 
யாசரா எடுத்த சசவல் ்காவடிலயசய 
�ாரத்துக்க்காணடிருந்தாள். எல்சைாரும் 
அசரா்கரா ச�ாட்்டச�ாதும்..

்காவடி புைப்�ா்டாகி முன்வரிலசயில் 
எல்சைாரும் ்காவடி எடுப்�வர்களின் 
்கால்்களில் கு்டம்நீலர ஊறறிக் ்கழுவிப் 
க � ா ட் டி ட் டு  வ ண ங கி க்  ்க ன் ன த் தி ல் 

ச�ாட்டுக்க்காள்வகதன்ன.. திருநீறு பூசிக் 
க்காள்வகதன்ன...

க�ாழுது விடிந்து க�ாழுது ச�ானால் 
ச ா ர ா ய க்  ்க ல ்ட யி ச ை ச ய  � ழி ய ா ய் க் 
கி்டக்கும் அரசு கூ்ட இடுப்பில் ்கட்டிய 
துணடும் கநறறி நிலையத் திருநீறுமாய் 
அலைந்துக்காணடிருந்தான்.

கஜயாவுக்கு தானும் அைகு குத்திக்  ்காவடி 
சுமப்�து ச�ால் ஒரு நிலனவு. அைகுமுலன 
ஒவகவான்றிலும்  வீட்டின் ஒவகவாரு �குதியும் 
கதாஙகிக்க்காணடிருந்தது. சதாள்�ட்ல்டயின் 
மீ து  வ ா ்க ா ்க க்  ்க ா வ டி ப் � ட் ல ்ட ல ய 
அழுத்திவிடுகிைார்கள் யாசரா. இரணடு 
�க்்கத்திலும் சசவைா்க... சணமு்கத்தின் மு்கம் 
கதாஙகியது.

“..ந்தா கஜயா.. நீ �ாதபூச �ணணலியா 
்காவடிக்கி...”

“க்காழுந்தன் வயசுை சின்னவன்னு 
�ாக்்காத.. க்காளுத்துை கவய்யில்ை �த்துப் 
�ாஞசு லமலு ச�ாவுதுசவா.. இப்� அல்ைாம் 
சாமிதான்.. ச�ா.. ச�ா... சாம்நாதனுக்குச சாமி 
மலை ஏறிட்்டா.. சட்டுன்னு ்காவடி நவுர 
ஆரமிசசுரும்.”

àñ£ «ñ£è¡
æMòƒèœ - ê‚F Ü¼÷£ù‰î‹

 சிறுகலத
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யாசரா கு்டம் தந்தார்கள். வயசாவது... 
முலையாவது... அவள் இருக்கும் நிலையில் 
வயிறறுப்பிள்லள ்காலில் விழுந்தால் ்க்டன் 
தீரும் என்ைாலும் விழுவாள்.

்க்டன்.. ்க்டன்.. ்க்டலனத் திருப்�, 
வட்டி ்கட்்ட ்க்டன்.. எப்ச�ாது எப்�டித் 
தீரும் என்று கதரியாத ்க்டன்.. எப்ச�ாதும் 
யாசரா பிரப்�ஙக்காடிலயத் தன்லனச 
சுறறிக் ்கட்டிக்க்காணடிருப்�துச�ால் மூசசுத் 
திணறுகிைது.

சணமு்கம் எல்ைாசம தன் சாதலன 
என்றுதான் கசால்வான். வீட்டில் ஊறு்காய் 
எப்�டிப் ச�ாடுவார்கள் என்றுகூ்டத் கதரியாது. 
ஊறு்காய் ்கம்க�னி ஆரம்பித்து அதறகு 
என்ன க�யர லவப்�து என்று இரவு �்கல் 
ஆராய்சசி கசய்தான். அதி்க�ட்சம் இரணடு 
குடும்�த்துக்குச சசரத்து கசய்திருக்கிசைாம். 
்கம்க�னி என்ைால் எவவளவு என்கனன்ன 
வ ா ங ்க ச வ ண டு ம் ,  உ � ்க ர ண ங ்க ள் , 
க்கட்டுப்ச�ா்காமல் இருக்்க என்ன கசய்ய 
சவணடும்.. கஜயாவின் மணல்டக்குள் பூசசி 
ஓடும்.

“இஞசசரு இகதல்ைாம் க�ரிய விசியமா... 
சப்ஜா்டா ல்டப் �ணணிக் ல்கை குடுத்துருவான். 
நாஞசிக்ச்காட்ல்ட சராட்டுை இதுக்ச்க ஆபீஸ் 
ச�ாட்ருக்்காப்ை. என்கூட்்டாளிதான் கஜயா...”

எப்�டிசயா �ணம் வந்தது.. �ணகமல்ைாம் 
க�ாருளானது.

“ஒரு கதா்டக்்க விழா கசஞசிரணும்.”

எது எஙச்க கதா்டங்கப் ச�ாகிைது என்று 
புரியாத நிலையிசைசய விழா வலரக்கும் 
வந்தாயிறறு.

திட்்ட அறிக்ல்க மதிப்பீடு எல்ைாம் தயார 
கசய்து தந்த அந்தக் கூட்்டாளிசய ஒரு மாஸ்்டர 
அனுப்பியிருந்தான்.

குள்ளமா்க கநறறிகயல்ைாம் விபூதி 
பூ சி க் க ்க ா ண டு  வ ந் த வ னு க் கு  க ஜ ய ா 
இட்டிலியும் சாம்�ாரும் ்காப்பியுமா்க 
உ�சாரம் கசய்தாள். எத்தலன விதம் ஊறு்காய் 
ச�ா்டைாம், எலதக் ்கவனிக்்க சவணடும் 
என்கைல்ைாம் அவன் ச�சிக்க்காணச்டயிருக்்க 
கஜயா சந்சத்கம் ச்கட்டுக்க்காணடிருந்தாள்.

ஊறு்காய் ்கம்க�னிக்க்கன்று  எடுத்திருந்த 
இ்டத்திசைசய அவன் தஙகிக்க்காள்ள என்று  
ஒரு நா்டாக் ்கட்டிலும் தலையலணயும் வாஙகிக் 

க்காணடுச�ாய்க் க்காடுத்துவிட்டு வந்தான் 
சணமு்கம்.

திைப்புவிழாவுக்கு முதல்நாள். 

மாஸ்்டர ்கதசவ திைக்்கவில்லை என 
உதவிக்குச சசரக்்கப்�ட்்ட முரு்கன் வந்து 
கசால்ை, சவறு வழியில்ைாமல் ்கதலவ 
உல்டத்துத் திைந்தார்கள்.

தூக்கில் கதாஙகிக்க்காணடிருந்தான் 
மாஸ்்டர.

்காவல் நிலையம், மருத்துவமலன, 
விசாரலண என்கைல்ைாம் அலைந்து இல்டசய 
அவன் உைவு்கலளக் ்கணடுபிடித்துச கசய்தி 
கசால்லி அ்டக்்கம் கசய்து முடித்து மூசசு 
விடுவதறகுள் கதா்டக்்கவிழாவுக்குப் �ாரத்த 
நல்ை சநரமும் நாளும் முடிந்துச�ாய்விட்்டது.

ஆள் சதடும் பிரசலன சவறு.

மாஸ்்டரின் தம்பி என்று ஒருவன் 
நாலுச�லரக் கூட்டிக்க்காணடு வந்து இஙகு 
சவலை �ாரத்த இ்டத்தில் தன் அணணன் 
இைந்ததறகு நியாயம் சவணடும் என 
மல்லுக்்கட்டினான்.

“எங்கணணன் குடும்�த்துை மூத்தவரு. 
கரணடு தங்கசசி இன்னும் ்கலியாணம் ஆவுை. 
வயசான அப்�ாம்மாவ �ாக்்கணும்.. இப்� 
எல்ைா ஒத்லதயா எந்தலையிை விடிஞசிருக்கு. 
அது எந்தை எளுத்து.. அவன் சாவுை வயசா. 
வீமசசன மாறி வந்தான். இங்ஙனக்குள்ளதான் 
என்னசமா ந்டந்துருக்கு.. அவன் சாவுைவசன 
இல்ை... என்னசமா �ணணிட்டிய..”

மூக்ல்கச சிந்துவதும் குமுறுவதும் 
அழுவதுமா்க ஒசர ஆரப்�ாட்்டம். 

“ஏம்�ா.. இட்டிலியும் சட்டினியுமா 
தின்னுப்புட்டு வந்தவன் எதுக்கு இப்�டி 
�ணணிகிட்்டான்னுத் கதரியாம நாங்கசள 
முளிக்கிசைாம்... அவனுக்கும் எங்களுக்கும் 
என்ன வாய்க்்கா வரப்புத் த்கராைா.. �ங்காளி 
�வுத்தாளியா?”

ஆறைாலமயில் கஜயா குமுை முலைத்தான் 
சணமு்கம்.

“இஞச என்ன சவை ஒனக்கு.. வூட்டுக்குப் 
ச�ா.. இகதல்ைாம் நாம் �ாத்துக்குசைன்.”

ர்கசியமா்கக் ்கடிந்துக்காணடிருக்ல்கயில் 
தி டீ க ர ன் று  ச � ச சு  தி ல ச ம ா றி ப் 
ச�ாய்விட்டிருந்தது. 
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“ க ச ரி ப் � ா . .  க ச த் த வ ன்  க ச த் து ப் 
ச�ாய்ட்்டான். ஏஞகசத்தான்னு ஒங்களுக்குந் 
கதரியை... இவசவாளுக்குந் கதரியை... இப்� 
என்ன �ணணனுங்கை,” யாசரா ச்கட்்டார்கள்.

 “எசதா ்கஸ்்டப்�டுை குடும்�ம். 
தைசசம்புள்ள இஞச சவைக்கி வந்து இப்பிடி 
ஆயிட்்டான். ஏதாசசும் �ணங்காசு குடுத்துப் 
க�ாழசசுக்்கச கசால்லி அனுப்பி வுடுங்க..” 

�த்துச�ர நிறகும் இ்டத்தில் யார 
ய ா ரு க் ்க ா ்க ப்  ச � சு கி ை ா ர ்க ள்  எ ன் ச ை 
புரியவில்லை.

சவலைசய �ாரக்்காத சவலையாளுக்கு 
நஷ்ட ஈ்டா... அயரந்து ச�ானார்கள்.

“என்னங்க இது அநியாயம்... அவன் 
குடும்�த்துக்கு வாவு வழி �ணணவா எங்கம்மா 
என்னப் க�த்துப் ச�ாட்டுசசு.. கரணடுநாளு 
அவன ஒக்்கார கவசசிச சசாறு ச�ாட்்டதத் தவிர 
அவனுக்கும் எனக்கும் என்ன ஒட்்டா ஒைவா..”

அவன் முறுக்்க இவன் குமுை முடிவறறுப் 
ச�ாய்க்க்காணடிருந்தது.  

“இஞச �ாருப்�ா சம்முவம்... நீ ச்கக்குைது 
சரிதான்... எனக்குத் கதரியுது. ச�ாலீசு 
ஒத்துக்குமா... ஒரு க�ட்டிசனப் ச�ாட்டுட்டு 

இவன் ்கண்காணாம ச�ாயிட்்டாலும், ்கழுத்துை 
சுத்துன �ாம்�ாட்்டம் ச்கசு, வக்கீலுன்னு 
அலைய வுட்ருவானுசவா.. அதுக்குப் ச�சாம.. 
அஞசாயிரம், �த்தாயிரம் குடுத்து கசட்டில் 
�ணணிைைாம்.” 

கசாந்த ஊர ஆட்்கள் கசான்ன அறிவுலர 
இவலனப் க�ரிய கதாழிைதி�ரா்க அவர்கள் 
நிலனத்துக்க்காண்டதன் விலளவு.

�ட்்டம் ்கட்்டப்�ட்்ட ்காசு, தாலி 
குணடு, நாணல் என்கைல்ைாம் பீராய்ந்து ஒரு 
நான்்காயிரம் சதறியது. அலதக் க்காடுத்து 
அனுப்பினார்கள்.

கதா்டக்்கசம இத்தலன இழு�றி... 
ராசியில்லை. வாஙகிய க�ாருட்்கலள 
வந்த விலைக்கு விறறுவிட்டு, எங்காவது 
க்காஞசநாள் சவலைக்குப் ச�ா என்று கஜயா 
கசால்லிப்�ாரத்தாள். கரணடு ்கன்னமும் 
�ழுத்ததுதான் மிசசம்.

“வாயக் ்கழுவுறி.. துக்கிரி புடிசசாப்ை 
எ ப் � ப் � ா ரு  வி த் து ரு . .  வு ட் டு ரு . . 
நிறுத்துன்னுகிட்டு. இப்பிடிசய சயாசிசசிட்டு 
இருந்தா எங்கருந்து கவளஙகும்.. ஒஙக்காப்�ன் 
வூட்டு கசாத்லதயா ச்கட்ச்டன்...”

அஙகிருந்துவந்த அலரசய அலரக்்கால் 
நல்க்கலளயும் விறறு முதைாக்கிய நிலனசவ 
வராதா.

“ஒம்மூக்்க ஒ்டக்கிைதுக்்காசசும் நா இத 
கசஞசு ்காட்டுைனா இல்லியா �ாரு.”

வீரவசனம் எல்ைாம் க�ரிதா்க இருந்தாலும் 
்கம்க�னி வா்டல்க என்று முதல்சததி 
வந்தச�ாது கஜயாதான் எடுத்துலவக்்க சவணடி 
வந்தது. சணமு்கத்லதச சறறு ஓ்டவிட்டுப் 
�ாரத்திருக்்கைாம்தான். ஆனால் இ்டத்துக்்காரி 
க�ரியநாயகி �ாவம். திடீகரன ஒருவன் 
தறக்காலை கசய்துக்காணடுவிட்்டாசன என்று 
தூணடிவிட்டு இவர்கலள கவளிசயறைத் தூ�ம் 
ச�ாட்்டவர்கலள “�ாவம் அதுசவாசள... 
கநாந்துச�ாய்க் க்க்டக்குதுசவா. நம்மளும் 
�ாவத்தக் க்காட்டிக்கிைதா.. வுடுங்கசைன்” 
என்று வாயல்டத்தவள்.

இப்�டியாப்�ட்்ட க�ருந்தன்லமக்்காரி 
எ ன் று  க ஜ ய ா வு ம்  கி ழ வி யு ம் 
ச�சிக்க்காணடிருக்்க “ம்க்கும்.. இப்பிடிசய 
இருங்க. சசாழியஙகுடுமி சும்மா ஆ்டாது... 
இப்� நம்� சட்டி�ானயத் தூக்கியிட்டு கவளிய 



58 ð¬ìŠ¹ îè¾ ñ£˜„ - 2022  
www. p a d a i p p u . c om

வந்துட்்டா ஒ்டசன எங்க எங்கன்னு அடுத்தவன் 
வந்துருவானாக்கும்.. .  ஏக்கினசவ இது 
்காஞச�ய ஊரு.. இதுை ஒத்தன் கசத்துப்ச�ான 
எ்டம்னா ஒரு�ய திரும்�மாட்்டான்... எல்ைாம் 
அயிடியாதான்,” என கநாடிப்�ான். அதுதான் 
சணமு்கம்.

ஒருவழியா்க இன்கனாரு மாஸ்்டர  
கில்டத்தான். அவன் நூதனமும் நுணுக்்கமும் 
�ாரத்தவர்கள் அயரந்துச�ாவார்கள்.

“இஞசசருங்க... இந்தக் ்காய் நறுக்்கைது, 
�ாயிட்டு ச�ா்ட, சப்லளன்னு சவை சவை 
எதுவும் கசால்ைாதீய... �க்குவம் �ணணிப் 
ச�ாட்டுகவக்கிைசதா்ட கசரி. மத்தது ஒங்க 
க�ாறுப்பு. ஆளப் ச�ாடுவீயசளா வீட்டு ஆளு்க 
கசய்வீயசளா அகதல்ைாம் ஒங்க தைவலி. 
கதனம் எம்ச�ட்்டா ்காசு ல்கை குடுத்துைணும்.. 
சாப்�ாடு... டீ..”

நீணடுக்காணச்ட ச�ாயின அவன் 
்கட்்டலள்கள். அலதச கசய்சத ஆ்க சவணடிய 
்கட்்டாயம் இவர்களுக்கு இருந்தது. சணமு்கசம 
்கல்ட்களுக்குக் க்காணடுச�ாய்ச சசரக்்கைாம் 
என்று சயாசலன கசான்ன அவன் அம்மாவுக்குக் 
்காதுவலிக்்க �ாட்டு விழுந்தது. இத்தலனக்கும் 
்க ா ை ம் ச � ா ன  ்க ா ை த் தி ல்  ம ரு ம ்க ள் 
க�ாஙகிப்ச�ாட்்டால் தின்றுவிட்டு ஊரக்்கலத 
ச�சாமல், மரும்களுக்கு ஒத்தாலசயா்க 
இருக்குசம என்று ்காய் நறுக்கிப்ச�ா்ட 
அவளும் ்கம்க�னிக்கு வந்துவிட்்டாள். 

ஷாம்பூ, �ாக்கு என்று சரம்சரமா்க 
ஒ வ க வ ா ரு  க � ட் டி க் ்க ல ்ட யி லு ம் 
க்காணடுச�ாய் இைக்கும் தண்ட�ாணிலயக் 
்கணடுபிடித்தான் சணமு்கம். இவன் யார 
எவகரன்று கதரியுமா எனக் ச்கட்்டதறகுத் 
த ன் ல ன ச ய  ச ந் ச த ்க ப் � ட் ்ட து ச � ா ல் 
க்காதித்துப்ச�ானான்.

“பிசசக்்காரப்�ய மவன்ைது சரியாதான 
இருக்கு.. .  அவன் டிவிஎஸ்சப் �ாரு.. . 
கவள்லளக்்காரன் ்கம்க�னியிைருந்து எத்தினி 
சரக்கு கதாஙகுது... பின்னாடி மூணு ்டப்�ா 
ஒன்னுசமை ஒன்னு ்கட்டியிருக்்காசன.. 
அவசவாள எல்ைாம் வி்ட நீ க�ரிய கதாழில் 
அதி�ர மவளாக்கும்...”

முதலில் ்க்டனுக்குத்தான் க்காடுக்்க 
சவணடும். சாம்பிள் பிடித்து விற�லனயான 
பின் ்காசு வரும். அதுவும் �குதி �குதியா்கத்தான் 
வரும் என்கைல்ைாம் அவன் கசான்னலதக் 

ச்கட்டு மலைப்�ா்க இருந்தது கஜயாவுக்கு. 
வஙகிக்்க்டன் கில்டத்துவிட்்டால் தாக்குப் 
பிடித்துக்க்காள்ளைாம் என்று லதரியம் 
கசான்னான் சணமு்கம்.

இந்தக் ்கணக்கு வழக்கு்கள் ைா�ம் தருமா 
என்று சந்சத்கம் ச்கட்கும் வல்கயில் கூ்ட 
வீட்டில் அறிந்தவர யாருமில்லை. க�ாழுது 
விடியுமுன் கதா்டஙகும் சவலை இரவு �த்து 
�திகனான்று என்று நீளும்.

்கல்யாணம் ்காட்சி என்று �த்திரிக்ல்க 
லவக்்கக் கூ்ட ்கம்க�னியில்தான் கஜயாலவப் 
�ாரக்்கணும் என்று கசான்ன சின்னம்மா 
கிண்டைா்கச கசால்கிைாளா, அறியாப் 
க�ருமிதமா ஒன்றும் புரியவில்லை. வஙகிக்குப் 
�ல்டகயடுக்்கத் கதா்டஙகியது தனிக்்கலத.

திட்்ட அறிக்ல்ககயல்ைாம் தயாரித்துத் 
தந்த மாரியப்�ன் “சம்முவம் சைானு 
ல்கக்கு வந்தப்�ைம் ஆரமிசசிருக்்கைாம்ை.. 
அப்பிடித்தான் எல்ைாரும் �ணணுவாசவா” 
என்று வாஙகிவந்த க�ாசவாணச்டாலவச 
கசாட்டுவி்டாமல் குடித்துவிட்டு எழுந்து 
ச�ானான்.

இல்டயில் வீட்டு இலணப்பு எடுத்த 
இ்டத்தில் கதாழில் ந்டத்துகிறீர்கள் என்று 
மின் இலணப்ல�த் துணடித்துப்ச�ானார்கள். 
இகதல்ைாம் என்ன விவ்காரம் என்சை எனக்குத் 
கதரியாசத என்று ்கணலணக் ்கசக்கியசதாடு 
க�ரியநாயகியின் �ஙகு முடிந்துச�ானது.

“ க ச ா ன் ன ம்  � ா த் தி ய ா . .  அ ந் த ப் 
க�ாம்�ளக்கி நல்ைாத் கதரியும். அவசவா 
வயித்துவலிக்கு அவசவா மருந்து தின்னுதான 
ஆவனும்னு நல்ைாத் கதரியும்.” 

அஞசு்காசு வட்டிக்குப் �ணம் வாஙகிவந்து 
உட்்காரந்தவளி்டம்  திட்டிக்க்காணடிருந்தான் 
அ வ ன் .  அ ங ச ்க  இ ங ச ்க  அ ல ை ந் து 
ஆலளப்பிடித்து �ணம் ்கட்டி இலணப்ல� 
மீட்்டது க�ரும்�ாடு.  

இதறகுள் திக்கித் திணறிக் ்கம்க�னி 
ந்டந்தது. இரணடு மாதம் தாணடியபிைகும் 
முதகைல்ைாம் ்கலரந்துக்காணச்ட இருந்தசத 
ஒழிய எதுவும் உள்சள வந்த �ாட்ல்டக் 
்காசணாம்.

சணமு்கத்லத நம்�ாமல் லநசா்கத் 
தண்ட�ாணியி்டம் ச்கட்ச்ட ஆ்கசவணடும் 
என்று கஜயா முடிகவடுத்தபின் ஒருநாளும் 
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தண்ட�ாணி வரசவயில்லை. அவனுல்டய 
அலைச�சி எண தறச�ாது உ�சயா்கத்தில் 
இல்லை என்று கசான்னது. ஒன்றும் 
�யனில்லை. ச்கட்்கைாம்தான். நான் அப்ச�ாசத 
அவலனப்�றறி விசாரிக்்கச கசான்சனசன 
என்று...்கன்னம் �ழுக்்க அலைவான். 

ச த ா ப் பு த் க த ரு  � ா லு  ஒ ரு ந ா ள் 
தண்ட�ாணிலய  நீ்டாமங்கைத்தில் �ாரத்ததா்க  
வந்து கசான்னான்.

“அகவன் என்னப் �ாக்்கைக்்கா... �ாஸ்்கர 
கிளினிக்ை எங்க அத்தாசசிய சசத்திருக்குன்னு 
�ாக்்கப் ச�ாசனன்.. அவன் யாலரசயா 
க்காணணாந்து சசத்துக்கிட்டுருக்்கான். எனக்கு 
ஒன் யாவு்கம்தான் வந்துசசு, க�ாசுக்குனு 
வணடிய எடுத்துக்கிட்டு ஓடியாந்துட்ச்டன்... 
ஒ்டசன ச�ானா �யை புடிசசிரைாம்..”

அன்லைக்க்கன்று சணமு்கம் எஙகு 
ச�ானான் என்சை கதரியவில்லை. அலைச�சி 
�ழுதாகி மூலையில் கி்டக்கிைது. ஓரிரு மணி 
சநரம் ்க்டந்தும் ஆள் ச�ான திக்கு திலசசய 
கதரியவில்லை.

“�ாலு... ஒன் வணடியிை என்ன கசத்த 
கூட்டியிட்டுப் ச�ாறியா..”

ச்கட்்டச�ாது அவன் ஒரு நிமி்டம் ஒன்றும் 
கசால்ைாமல் நின்றுவிட்டு “தா வசரன்்கா” என 
வணடிசயாடு வந்து நின்ைான்.

மாமியார வாசலில் நின்றுக்காணடு 
“�ாத்து �க்குவமா வூடு வாச எங்கன 
இருக்குனு ச்கட்டுக்்க..  அவுசரப்�ட்டு 
வாரத்லதய வுட்ராதீய..” என அறிவுலர்கசளாடு 
வழியனுப்பினாள்.

ஆனால் �யனில்லை. அப்�டி ஒருவன் 
வந்த சுவச்ட ்கணடுபிடிக்்க முடியவில்லை. 
வ ரு ம் வ ழி  எ ல் ை ா ம்  � ா லு ல வ த் 
திட்டிக்க்காணச்ட வந்தாள்.

“என்னா தம்பி ஆளப் �ாத்ததும் ்கப்புன்னு 
புடிசசிருக்்கைாம்.. நீ ஊருக்கு வந்து.. நம்ம 
ராவு்காைம் எம்கண்டம் �ாத்துக் க்களம்பி ஆடி 
அலசஞசி வந்து சசரங்காட்டியும் சிட்்டாப் 
�ைந்துட்்டான்..”

“ஆமாக்்கா.. எனக்கு அந்சநரம் என்னசமா 
மூள சவை கசய்யை...”

்கம்�னி பூட்டியிருந்தது. வீட்டு வாசலில் 
இைக்கிவிட்டு அவன் ச�ாய்விட்்டான். 

ஒருக்்களித்திருந்த ்கதலவத் திைந்துக்காணடு 
நு ல ழ ந் த ச � ா து  அ ய் ய ன ா ர  ச � ா ை 
உட்்காரந்திருந்தான் சணமு்கம்.

“எங்க ச�ாய்ட்டிங்க.. மத்தியானம் 
எவவசளா சநரம் சதடியிட்டுக் க்க்டந்சதாம்.” 

மு ற ை த் தி ல்  இ ை ங கி க்  ல ்க ்க ா ல் 
்க ழு வி க் க ்க ா ண டி ரு ந் த வ ல ள  ஓ டி வ ந் து 
எத்தியதில் நிலைதடுமாறி விழுந்தாள்.

“நாசய... நாசய.. க�ாறுக்கி நாசய...” 

உறுமிய�டி விழுந்து கி்டந்தவலள மிதிக்்க 
ஆரம்பித்தான்.

“ஒருக�ாழுது ஆம்�ள வூட்ை இல்ைனா 
எவம் பின்னாடி சவணாலும் க்களம்பிருவியா.”

க ச ா ல் லி  மு டி த் த ச � ா து  ்க ட் ல ்ட 
கவளக்குமாறு அவன்சமல் வந்து விழுந்தது.

�டுத்திருந்த இ்டத்திசைசய சுருணடு 
உட்்காரந்திருந்த அவன் தாய்தான் வீசியிருந்தாள்.

“யாரு்டா நாயி..” 

ஆத்திரத்திலும் மூப்பிலும் அவளுக்கு 
இலைக்்கத் கதா்டஙகிவிட்்டது. சினகமல்ைாம் 
திலச திரும்பி அவலள சநாக்கி ஓடியச�ாது  
கஜயா ஓடிவந்து அவலனப் பிடுத்து இழுத்தாள்.

“இஞசசருங்க... அவசவா சமை ல்க 
கவசசிராதீங்க, நாம கசஞச வரக்கீம் ச�ாதும்.”

மீ ண டு ம்  அ வ ள்  � க் ்க ம்  ஒ ரு 
இல்டகவட்டு.. .  “ஏணடி பிசசக்்காரன் 
மவசள, நீகயல்ைாம் எனக்குப் புத்தி கசால்ை 
வந்திட்டிய..”

“ச்டய் அவலளத் கதாட்ச்ட ல்கய 
கவட்டிருசவன்.”

இந்தக் ்காட்சியும் குரலும் அந்த 
வீட்டுக்ச்க கவகு புதுசு. கிழவி அதிரந்து ச�சி 
யாரும் ்கண்டதில்லை. ச்கா�சமா வருத்தசமா 
அழுல்கதான் வரும். அவன் விலரவலதக் ்கணடு 
குறுக்ச்க வந்துவிட்்டாள். இம்முலை சுவசராரம் 
கி்டந்த சதங்காய் உரிக்கும் ல்கப்�ாலை அவள் 
ல்கயில் ஆடியது. தில்கப்பும் குழப்�மும் 
ச்கா�மும் கவறுப்புமா்க கவளிசயறினான்.

கதாழில் கநாடித்ததில் மனமுல்டந்து 
எஙச்கா ச�ாய்விட்்டான் சணமு்கம் என்றுதான் 
யாலரக் ச்கட்்டாலும் கசான்னார்கள்.
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 நூல் வி�ர்சனம்




காதல் ்கவிலத்களில் முத்தமும் ஒரு 
மலைக�ாருளா்கசவ இருந்து வருவலதப் 
�ாரக்்கைாம். ஏழாம் நூறைாணடில் வாழ்ந்த 
இலைக்்காதல் �ாடிய ஆண்டாள் கூடுதைாய் 
வாய்சசுலவலயப் �ாடியுள்ளார.

முத்தத்தின் உசசத்லத வள்ளுவன் 
முயஙகுதல் என்று அறுதியிடுகிைான். உ்டசை 
உத்டாகி இன்கனாரு உ்டலுக்கு முத்தமிடுதசை 
முயஙகுதல் ஆகும். முத்தங்களால்தான் 
ம ா னு ்ட ம்  த ன்  அ ந் த ர ங ்க த் ல த 
மைரத்திக்க்காள்கிைது.  

�ல்டப்புப் �திப்�்கம்    ‘்கன்னத்துப்  
பூசசி’ என்ை ்கவிலதத்  கதாகுப்ல� 2020சைசய 
கவளியிட்டிருக்கிைது. இதன் ஆசிரியர மணி 
சணமு்கம் ஒன்�து நூல்்கலளப் �ல்டத்த 
இைக்கிய உை்கம் நன்்கறிந்த �ல்டப்�ாளி.

நூல் முழுவதும் முத்தங்களின் �ல்சவறு 
மு்கம் �திவாகியிருக்கிைது.

உ த டு ்க ள்  கூ ்ட  ச � சு வ த ற ்க ா ்க 
ந ம க் கு  வ ா ய் க் ்க வி ல் ல ை ,  மு த் த ம் 
க்காடுத்துக்க்காள்வதறச்க என்று கூறுகிைது 
இந்தக்  ‘்கன்னத்துப்  பூசசி’ என்ை ்கவிலத நூல். 
நூல் முழுவதும் முத்தத்லதப் �றறிசய ்கவிலத 
இருப்�தால் தமிழில் கவளிவந்த முதல் முத்தப் 
புராணம் எனைாம்.

   மலைந்த திலரப்�்டப் �ா்டைாசிரியர 
நா.முத்துக்குமார  “ம்கலளப் க�றை அப்�ாவுக்கு 
மட்டும்தான் கதரியும் முத்தம் ்காமத்தில் 
அ்டங்காது என்று,’’ என்ைார. இந்த உள்ளுணரந்த  
வரிலய ஒரு நுணணிய விழுமிய உயரத்லத 
முத்தத்திறகுத்  தந்துவிட்டுப் ச�ாய்விட்்டார 

்கவிஞைர நா.மு.  இந்த விழுமியத்லதக் ்கவிஞைர 
மணி சணமு்கமும் கதாட்டுசகசல்கிைார.

“முத்தம் வெறும்
்தந்்்தயின இ்த�ம்
குழந்்்தயிடம்
இருககிறது
முத்தம் ்தரும்
்தந்்்தயின ம்னல்தா
குழந்்்தயிடம் இருககிறது” 
ஒசர ்கவிலதயில் இதயம், மனம் என்ை 

கசால்லைப் �யன்�டுத்தி அறிவியல் சநாக்கில் 
சிந்திக்்க லவக்கிைார ்கவிஞைர.

இலவ எல்ைாவறலையும் தாணடி 
மு த் த ங ்க ளி ன்  அ ்ட ர வ ன த் தி ற கு  ந ம் 
உணரவு்கலள அலழத்துச கசல்கிைார ்கவிஞைர 
மணி சணமு்கம். முத்தப் புராணம் தமிழில் 
இல்லை என்ை குலைலயக் ்கன்னத்துப்பூசசி 
தீரத்துலவக்கிைது. ்கவிஞைர மணி சணமு்கம் 
அவர்களுக்குப் க�ரும் �ாராட்டு முத்தங்கலளக் 
க்காடுத்து மகிழைாம். ்காவல்துலையில் சட்்டம் 
ஒழுஙல்க நிருவகிக்கின்ை �ர�ரப்�ான 
உயரதி்காரி்களில் ்கவிஞைனா்க எழுத்தாளரா்க 
கதா்டரந்து ஈரத்சதாடு இயஙகுவது எப்�டிச 
சாத்தியம் என்று நிலனத்து நிலனத்து 
வியக்்கலவக்கிைது.

“விரல்்கள் தரும் முத்தத்தால்தான் 
புத்த்கங்கள் புரட்்டப்�டுகின்ைன” என்று 
கூறும் ்கவிஞைர உதடு்களின் முத்தங்கள்  
உ்டல் உறுப்பு்கலளத் தாணடி உயிலர 
மு த் த மி ட் டு ப் ச � ா கு ம்  உ ச ச த் ல த 
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‘ ்க ன் ன த் து ப் பூ ச சி ’ ்க வி ல த  நூ லி ல் 
உணரத்துகிைார.

“்த்ையில் இருககிறது
இ்ை
ொ்னததிலிருந்து ல்தட ஆைம்பிககிறது
ெற்ெ
கூண்டி்்னத
திறந்துவிட்ட கைஙகளுககு
எத்த்்ன முத்தம்
வகாடுத்தாலும் ்தகும்”
முத்த உணரசசியின் உயரம் என்று இந்தக் 

்கவிலதலயச சுட்்டைாம்.
கதாணணூறறு ஒன்�து �க்்கக் ்கவிலத 

நூலில் கவறும் முத்தங்கசள நிலைந்து உள்ளன. 
மனத்லத மைரவிக்கும் ்கலைக்கு இன்லைய 
்காை்கட்்டத்தில் குலைவா்க சநரம் ஒதுக்கும் 
நிலைலயப் புரிந்துக்காணடு மாறைா்க 
எழுத்தால் நி்கழ்த்தும் அறபுத உத்தியா்க   
இக்்கவிலத்கள் உள்ளன.

உதடு்கலள முத்தமி்ட லவத்சத  மனித 
மனத்திறகு ஒட்்டல்ட தட்டுகிைார மணி 
சணமு்கம். வணணத்துப்பூசசி பூவில் சதன் 
எடுப்�துச�ால் இந்தக் ்கன்னத்துப்பூசசி ்கவிலத 
நூல் உயிரில் சதன் எடுக்்க்கவும் கசய்கிைது 
என்�து ்கவிலத்கலள வாசித்தால்தான் புரியும்.

“உடலின அ்லெரி்ெ்�
உயிைால் வெளிப்ெடுததுெது
அனபு
உயிரின அ்லெரி்ெ்�
உடலால் வெளிப்ெடுததுெது
முத்தம்”
என்று கூறி உயிலர மணக்்க லவக்கும் 

பூவா்க முத்தத்லத உருவ்கப்�டுத்துகிைார 
ஆசிரியர.

இசதச�ாை  முத்தம் என்�து முதுலமலயத் 
தாணடி இளலமலய ஊறகைடுக்்க லவக்கும் 
உயிரசகசயல்�ா்டா்க  முத்தத்திறகு விளக்்கம்  
தருகிைது ்கவிலத.

“முது்ம்�
கா்தலுககுத ்தா்னம்

வகாடுததுவிட்டு
இள்ம்� உடலுககு
்தா்னம் லகட்டுப் வெறுெ்தற்குப்
வெ�ர்்தான முத்தம்”
“எதுவும் லெெமுடி�ா்தெர்களுககும் 
எதுவும் லெெ விரும்ொ்தெர்களுககும்
அெர்கள் ்தம் உ்தடுகள்்தான
முத்தப் ெரிெர்த்த்்னகளால்
லமாக்னம் கூட்டுகிறது”
“எதுவும் வொல்ெ்தற்கு
இ�லா்த உ்தடுக்ள
வீணாககால்த
ொ
முத்தமிட்டுகவகாள்ளலாம்”
சிை சநரம் வணண வணண �லூனாய் 

வ ா னி ல்  � ை ந் து  இ ன் பு ை ,  க வ க் ல ்க 
மிகு முத்தத்தின் அடுப்�டியில் நின்று 
்காதலைச சலமக்்க, முத்தங்களுக்கு எதிரான 
ஆராய்சசி்கலள சநாக்கி முத்தங்கலளக் 
க்காணச்ட ்கல் எறிய, முத்தங்கள் பூத்துக் 
குலுஙகும் அதிசயம் ்க்டக்்க, ்கன்னத்துப்பூசசி 
நூலை வாசிக்்க சவணடிய நிர�ந்தம் 
உங்களுக்கு இருக்்கத்தான் கசய்கிைது. மு்கத்தில் 
�திக்கும் முத்தத்தின் அரத்தத்லதச சுகித்தவர 
யாவரும் உளர. அ்கத்தில் �தியும் முத்தத்திறகு 
இட்டுசகசல்கிை  ்கவிலத்கள் நூலில் �ை உணடு.

“எல்லலாரின உ்தடுகளிலும்
இருககிறது
இடப்ெடா்த ஏல்தா ஒரு
முத்தம்
இ்லயுதிர் காலம் கடந்தும்
உதிர்ககப்ெடா்த
இ்ல்�ப் லொல”
என்ை ்கவிலத ஆ்கசசிைந்த ்கவிலத.

இ ன் ல ை ய  � தி ப் பு ை ்க ச  சூ ழ லி ல் 
�ல்டப்புக்குழுமம் அசசாக்குவலதத் தாணடி 
மக்்களி்டம் புத்த்கத்லதக் க்காணடு சசரக்கிை 
சிைப்�ான �ணிலயச கசய்கிைது. அந்த 
வல்கயில் ்கன்னத்துப்பூசசி ்கவிலத நூல் 
்கவிலதச சுலவயுணரவு இல்ைாதவர்கள் கூ்ட 
வாசிக்்க ஏதுவான அரியசதார �ல்டப்பு.



உைவினரின் வீட்டிறகுச கசல்லும் 
வழியில்தான் அதலனக் ்கணச்டன். மூன்று 
வழி்களா்கப் பிரியும் அந்தச சாலையில் 
இ்டப்�க்்க ஓரமாய்ப் �ாதி உல்டந்த 
நிலையில் நாறைமும் குப்ல�யும் நிரம்பி 
வீசிக்க்காணடிருந்தது. ஊருக்குச கசரிக்்காதலவ 
உல்டந்த குப்ல�த் கதாட்டிக்கு மட்டும் 
கசரிக்குமா?  என்லன அறியாமசை 
மு்கம் சுளித்தது. என் ல்க்கள் மூக்ல்கப் 
க � ா த் தி க் க ்க ா ண ்ட ன .  எ ன் ன  � ா வ ம் 
கசய்சதசனா அந்தக் குப்ல�த் கதாட்டிக்கு 
எதிரா்கத்தான் நான் கசல்ை சவணடிய 
வீடுமிருந்தது.

 முதன்முலையா்கச கசன்ை வீட்டில் 
ஒருசவலள,  நமக்கு நன்கு கதரிந்தவசரா 
கநருக்்கமானவசரா இருந்துவிட்்டால்… அந்த 
இரலவ எப்�டி வருணிப்�து. அரட்ல்ட்களும் 
அன்பும் நிலைந்திருக்குமல்ைவா? ்கலத்களும் 
அனு�வங்களும் ்காலத நிரப்புமல்ைவா? 
அப்�டித்தான் அந்த இரவு எனக்கும் நீண்டது. 
க்காஞசத்தூக்்கத்சதாடு விடிந்த ்காலையில், 
ஆவி �ைக்கும் இட்டிலி சட்டினியின் வாசம் 
எழுந்து வா.. வா.. என்ைது.  சலமயல் இன்னும் 
நிலைவல்டயவில்லை ச�ாலும். உளுந்தவல்ட 
இன்னும் சு்டவில்லை. சுட்்டால்தாசன ஓட்ல்ட 
உணடு. அதன் பிைகுதாசன அது கமதுவல்ட. 
சரி கமதுவல்டலய கமதுவாய் விடுசவாம்.

   த ங ்க ச  ச ர டு ்க ல ள  வீ ட் டு க் கு ள் 
நுலழத்துக்க்காணடிருந்த இளஞசூரியனின் 
கவளிசசத்தில் உை்கம் க�ாலிவுறறிருந்தது. 
ஊலர ரசிக்்கைாம்  இயறல்கலய ரசிக்்கைாம் 

என்று வீட்டின் மாடிக்கு வந்து நின்சைன்.  
கீசழ எட்டிப் �ாரத்சதன். சநறறுப் �ாரத்த 
அசத குப்ல�த் கதாட்டி. இரவு மலழயில் 
நசநசத்துப் ச�ாயிருந்தது. இன்னுமதி்கமாய் 
மூக்ல்கத் துலழத்துக் கு்டலைப் புடுஙகினாலும் 
கதாட்டியில் இருந்து கவளிசயறிய கவக்ல்க, 
ஆவி புல்க ச�ாை சமகைழும்பி்ட… �ாரக்்க 
சவடிக்ல்கயா்கத்தான் இருந்தது. ஊட்டிக்ச்கா 
க்கால்டக்்கானலுக்ச்கா கசன்று வியந்திருந்த 
எனக்கு வீட்க்டதிரில் நாறைம் பிடித்த 
குப்ல�த் கதாட்டியால் வியப்�ளிக்்க முடிந்தது 
சவடிக்ல்கதாசன!

இருந்தாலும், இயறல்கலய ரசிக்்க 
வந்த எனக்கு இந்தக் கூடுதல் நாறைம் 
இல்டயூறுதான். நான் தஙகியிருந்த வீட்டின் 
்கதவு இப்ச�ாது திைப்�து ச�ான்ை சத்தம். 
கீசழ �ாரத்சதன். உைவினர ஒருவர ல்கயில் 
குப்ல�க் கூல்டயு்டன். ஏைத்தாழ அந்தக் 
குப்ல�த் கதாட்டியின் ஒரு சிறு �ஙகு 
அளவிறகு அதிலிருந்து நாறைம். முந்தாநாள் 
ச�ாட்டிருக்்கைாம். அழுகிய வாலழப் 
�ழங்களும்  இந்சநரத்தில் க்கட்டுப்ச�ாய்ப் 
பூஞலச �்டரந்திருக்்க சவணடிய அவித்த 
சரக்்கலரக் கிழஙகும். ச�ாட்டி, உனக்கு 
நாகனன மணம் �ரப்பின. முந்தாலனயால் 
மூக்ல்கப் க�ாத்திய�டிசய இனத்சதாடு 
சசரக்கும் க�ரும் க�ாறுப்ல�த் தனகதனக் 
க்காணடு இப்ச�ாது அந்தம்மா கூல்டலயக் 
குப்ல�த் கதாட்டியின் அருகிசைசய க�ருத்துக் 
கி ்ட ந் த வ ற ச ை ா டு  ச ச ர ப் பி த் து வி ட் டு த் 
திரும்பினார. அவரின் மு்கத்தில் அப்�டி ஒரு 
திருப்தி.

இந்சநரம் அலத எதாவது ச்காழிசயா, 
நாசயா, �ன்றிசயா சதடிவருகமன்�து என் 
்கணிப்பு. ஆனால் நல்ைசவலள அப்�டி 
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 சிறுகலத



எதுவும் ந்டக்்கவில்லை. மாைா்க மாந்கராட்சிக் 
குப்ல� வணடி. இல்லை ஒரு க�ரிய 
ைாரி.   பின்புைத்தில் வழக்்கத்திறகு மாைான 
சதாறைம். அதிலிருந்து இருவர இைஙகினர. 
ஓட்டுநர வணடியின் முன்சனசய இருந்திருக்்க 
சவணடும். ல்கயிலிருந்த விளக்்கமாறு்கள், 
நீண்ட  மணகவட்டி ச�ான்ை வழிப்�ான்்கள். 
விறுவிறுகவன்று இரணக்டாரு நிமி்டத்தில்  
கூட்டிக் குமித்தார்கள். குப்ல�த்கதாட்டிலய 
வணடிக்்கருகில் க்காணடு கசன்ைார்கள்.  
க்காஞசம் முன்சன பின்சன என்ைவர்களின் 
சத்தத்திறகு ஏற�, ஓட்டுநர வணடிலய  
நிறுத்தினார.

இ ர ண டு  ல ்க ்க ளு ம்  ஒ ன் ை ா ்க 
இலணக்்கப்�ட்்ட  அந்தக் ்கம்பி்கள் இப்ச�ாது 
அந்தக் குப்ல�த் கதாட்டிலய, கமல்ை 
சமசை தூக்கித் தனக்குள்ளா்கசவ வாரிப் 
ச�ாட்டுக்க்காண்டன.. ஒரு யாலன மணலணத் 
தன் தலையில் வாரிப் ச�ாட்டுக்க்காள்வலதப் 
ச�ாை. 

கவறும் கதாட்டி மறு�டியும் அஙச்கசய 
லவக்்கப்�ட்்டது. குமித்து லவக்்கப்�ட்்ட 
குப்ல�்கலள இருவரும் ல்க்களால் அள்ளிப் 
ச�ா்டத் கதா்டஙகினர. என்லனப் ச�ால் 
அவர்கள் மூக்ல்கப் க�ாத்திக்க்காள்ளவில்லை. 
மாஸ்க் எதுவும் ச�ா்டவும் இல்லை.  

நான் நீண்ட சநரமா்கக் ்கவனிப்�லத 
அவன் முன்னசர ்கணடிருக்்க சவணடும். 
சமசை ஏகைடுத்தான். பிைகு மீணடும் குனிந்து 
குப்ல�லய அள்ளத் கதா்டஙகினான். மீணடும் 
சமசை, பிைகு மீணடும் கீசழ. இவள் ஏன் 
நம்லமசய �ாரத்துக்க்காணடிருக்கிைாள் என்று  
ஒருசவலள நிலனத்திருக்்கைாம். திரும்�த் 
திரும்�ப் �ாரத்துக்க்காணடிருந்தான். 

இப்ச�ாதுதான் ஒரு க�ண நம்லமத் 
திரும்பிப் �ாரக்கிைாள். இப்�டித்தான் 
�ாரக்்க சவணடுமா? அ்டக்்க்டவுசள! 
சவகைங்காவது �ாரத்திருக்்கக் கூ்டாதா? 
இப்�டிப் �ாரத்தவள் நம்லமப் �றறி என்ன 
நிலனத்துக்க்காணடிருப்�ாள்… ஒருசவலள 
தவைா்க நிலனத்திருப்�ாளா? அப்�டிகயன்ைால் 
எல்ைாலரயும்ச�ால் ்கணடும் ்காணாது 
ச�ாயிருக்்கைாசம...  ஏன் லவத்த ்கண 

வாங்காமல் �ாரக்கிைாள். ஒருசவலள நாம் 
அழ்கா்க இருக்கிசைாசமா?  ஆயிரம் ச்கள்வி்கள் 
அவன் மு்கத்தில். கமதுவா்க மு்கத்லதத் 
துல்டத்துக்க்காண்டலத நான் �ாரத்சதன். 

அ வ ன்  ்க வ ன த் ல த ச  சி த ை டி த் து 
விட்ச்டாசமா? கூ்ட இருந்தவன் அவலன 
ஒழுங்கா சவையப் �ாரு்டா! என்ன சவடிக்ல்க 
என்று திட்டிக்க்காணடிருந்தான். நான் 
அவலனப் �ாரத்துக்க்காணச்ட இருந்தலத 
அவன் எப்�டிப் புரிந்துக்காணடிருப்�ான் 
என்று எனக்குத் கதரியாது. ஒருசவலள என்மீது 
அவனுக்கு ஆலச கூ்ட வந்திருக்்கைாம். என் 
சயாசலன இப்�டிப் ச�ா்க, கமதுவா்க வணடி 
ந்கரும் சத்தம் ச்கட்்டது.

கதருலவப் �ாரத்சதன். இருவரும் 
வணடியில் விளக்்கமாறலைத் தூக்கிப் 
ச�ாட்டுக்க்காண்டார்கள். ஆளுக்க்காரு 
� க் ்க ம்  ஏ றி க்  ்க த ல வ ப்  பி டி த் த � டி 
க த ா ங கி க் க ்க ா ண ்ட ா ர ்க ள் .  இ ல் ல ை 
நின்றுக்காண்டார்கள். வணடி புைப்�ட்்டது. 
மனதில் ஏசதா ஒரு தவிப்பு. ்கண்கள் 
அ வ ர ்க ள்  க ச ல் வ ல த  வி ரு ம் � ா ம ல் 
தவிக்கிைது. ஒரு ்டாட்்டா கசால்ைைாமா? சிறு 
குழந்லதகயன்ைால் நீட்டியிருக்்கைாம். என்ன 
நிலனப்�ார்கள்? இைஙகிச கசல்வதறகுமுன் 
வணடி ச�ாய்விட்்டால்? சவண்டாம். வணடி 
சவ்கமாய்க் கிளம்பித் கதரு முலனலய 
எட்டுகிைது. இப்ச�ாது அவன் ்கணணிலிருந்து 
மலைந்துவிட்்டான்.

குப்ல�த் கதாட்டியிலிருந்து நாறைம் 
�டிப்�டியாய்க் குலைவலத உணரகிசைன். 
கு ளி த் து வி ட் டு ,  உ ண வு  மு டி த் து க் 
கிளம்புகிசைன். இப்ச�ாது கிளம்பினால்தான் 
இருட்டும்முன் வீட்டிறகுச கசன்றுவி்டமுடியும்.

வ ா ச ல ை  அ ல ்ட ந் த வு ்ட ன் 
கதாறறிக்க்காண்டது அவனுல்டய நிலனப்பு. 
வீட்டின் எதிரில் இப்ச�ாதும் நிலையும் 
குப்ல�்கசளாடு அந்த நாறைம் �ரப்பும் 
குப்ல�த் கதாட்டி. அவனுக்கு நான் கசய்ய 
முடிந்த மரியாலத இதுசவ. மூக்ல்க மூ்டாமல் 
அந்தச சாலைலய இப்ச�ாது நான் ்க்டந்து 
கசல்கிசைன்.
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