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முனனுரரை
பதிரனைந்து வயேதிலிருந்ஜதே உளவியேல் சம்பந்தேப்பட்டை புத்தேகங்கரள நகான ஓயேகாமல் படித்தேதுண்டு.
`இஷதேல்லகாம் படிக்ககாஜதே! ரபத்தியேம் பிடித்துவிடும்,’ எனறு என தேகாய் ஷகஞ்சினைகார்.
பல வருடைங்கள கழித்து ஒருவர் எனனிடைம் ஜகட்டைகார்: `இந்தேமகாதிரி மஜனைகாதேத்துவ புத்தேகங்கஜள
எப்பவும் படிச்சகா ரபத்தியேம் பிடிச்சுடும்னு ஷசகால்றகாங்கஜள!’
`எனரனைப் பகாத்தேகா ரபத்தியேம் மகாதிரியேகா இருக்க?’ எனறு ஜகட்ஜடைன, ஜலசகானை சிரிப்புடைன.
எத்தேருணத்திலும் எனரனையும், பிறரரையும் புரிந்துஷககாளள முடிந்தேது எனபதுதேகான நடைந்தேது.
(பல்கரலக்கழகத்தில் நகான விரும்பிப் படித்தே பிற பகாடைங்கள சமூக இயேல் மற்றும் மனிதே வள
ஜமம்பகாடு).
ஆசிரிரயேயேகாகப் பணியேகாற்றியேஜபகாது, மகாணவ மகாணவிகளின பிரைச்ரனைகரளத் தீர்க்கம் கவுனசிலரைகாக
ஆஜனைன.
மஜலசியேகாவின ஆங்கில தினைசரியேகானை The New Straits Times-ல் கழந்ரதே வளர்ப்பு, கல்வி, இல்லறம் மற்றும்
பல ஷபகாருட்களில் என 350 கட்டுரரைகள வந்திருக்கினறனை.
`ஆங்கிலத்தேகால் எழுதுவதுஜபகால் சர்ச்ரசக்க உரியேதேகாக தேமிழிலும் எழுதுங்கஜளன!’ எனறு ஒரு
பத்திரிரக ஆசிரியேர் ஜகட்டுக்ஷககாண்டைகார். இனஷனைகாரு பத்திரிரகயில் ஜகளவி-பதில் பகதி. அதில்
எல்லகா வயேதினைருக்கம் இருக்கக்கூடியே பிரைச்ரனைகரள அலச முடிந்தேது.
ஷதேரியேகாதேவற்ரறப்பற்றி ஆரைகாய்ச்சி ஷசய்ஜதேன. சில புத்தேகங்களில் கிரடைத்தேனை. ஜவறு சில ஷதேரிந்தேவர்கள,
ஷதேரியேகாதேவர்கள எல்ஜலகாரரையும் ஷதேகாந்தேரைவு ஷசய்து ஷபற்றது.
எனைது எல்லகா அனுபவங்கரளயும் தேகாங்கி வருகிறது இத்ஷதேகாகப்பு.
இதிலுளள கட்டுரரைகள யேகாவும் வல்லரம.ககாம் இரணயேதேளத்தில் ஷவளிவந்தேரவ. அதேன ஆசிரிரயே
திருமதி பவள சங்கரிக்க மனைமகார்ந்தே நனறி, எனரனை எழுதும்படி தூண்டியேதேற்க.
`நனறகாக இருக்கஜமகா, எனனைஜவகா!’ எனறு சந்ஜதேகப்படைகாது இரதேப் படிக்க ஆரைம்பித்திருக்கம்
வகாசகர்களகாகியே உங்களுக்கம் நனறி.
நிர்மலகா ரைகாகவன, மஜலசியேகா
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1. கர்வமும் ககாலணியும்
ஜகளவி: களளமகானை ஒருவர் கதிககால் மிக உயேரைமகாக அரமந்தே ககாலணிரயே அணிந்தேகால் எனனை ஆகம்?
பதில்: எல்லகாரரையும்விடை உயேர்ந்திருக்கிஜறகாம் எனற ஷபருரம எழும். ஆனைகால் அது நிரலக்ககாது. அவர்
சக்கிரைஜம விழக்கூடும்.
அந்தேக் ககாலணிரயேப்ஜபகால்தேகான கர்வமும்.
பதேவியேகால் வரும் கர்வம்
தேகாழ்ரமயேகானை நிரலரமயில் இருந்தே ஒருவருக்க எப்படியேகாவது பிறர் தேனரனை மதிக்கச்
ஷசய்யேஜவண்டும் எனற ஆத்திரைம். எப்படிஜயேகா ஒரு சங்கத்தின தேரலரமப் பதேவிரயேப் பிடித்தேகார்.
எல்லகாரும் `தேரலவஜரை’ எனறுதேகான அவரரை அரழக்கஜவண்டும் எனற நிபந்தேரனை ஜவறு!
`சகாதித்துவிட்ஜடைகாம்!’ எனற அகந்ரதே அவர் கண்ரண மரறக்க, தேனனுடைன பழகியேவர்கள எல்லகாருஜம
தேனரனைவிடைத் தேகாழ்ந்தேவர்களதேகாம் எனபதுஜபகால் நடைக்கத் ஷதேகாடைங்கினைகார். அச்சத்தேகாஜலகா, அல்லது
தேரலவரரைவிடை நகாம் தேகாழ்ந்தேவர்களதேகாஜம எனற மனைப்பகானரமயேகாஜலகா வகாய்திறவகாது
பினஷதேகாடைர்ந்தேவர்களுக்க சிறப்புச் சலுரககள அளிக்கப்பட்டைது.
அபூர்வமகாக, தேனனைம்பிக்ரகயுடைன எதிர்த்தேவரரை ஜபச்சகாலும் ஷசய்ரகயேகாலும் வீழ்த்தினைகார்.
இப்படிஜயே சில ககாலம் ஷசனறது. அவரைது ஜபகாக்ரகச் சகிக்க முடியேகாது, ஒவ்ஷவகாருவரைகாக விலக, சற்று
பயேம் ஏற்பட்டைது. தேன ஜபகாக்ரக சிறிஜதே மகாற்றிக்ஷககாண்டு, அவர்கரள அரழத்து மிக மிக
இனிரமயேகாகப் ஜபசினைகார்.
எல்லகா மனிதேர்களும் எப்ஜபகாதுஜம முட்டைகாளகளகா, எனனை! ஒரு முரற அவரைகால் பகாதிக்கப்பட்டைவர்கள
அவரரை எக்ககாலத்திலும் நம்பத் தேயேகாரைகாக இல்ரல. மிதேப்பகாக இருந்தேவர் சுருங்கிப்ஜபகானைகார். பதேவி
பறிஜபகாக, யேகாரும் அவரரை மதிக்கவில்ரல. ஓங்ககாரைக் கரைல் ஷமலிந்தேது, உருவத்ரதேப்ஜபகால.
நிரறயே வகாழ்த்து அட்ரடைகள!
`நகான அரைச பரைம்பரரையில் வந்தேவள!’ எனறு ஷபருரமயுடைன ஷசகால்லிக்ஷககாண்டை ஆசிரிரயே ஒருத்தி
எங்கள தேரலரம ஆசிரிரயேயேகாக நியேமிக்கப்பட்டைகாள, ஒரு மஜலசியே இரடைநிரலப் பளளியில்.
பளளி மகாணவர்கள எல்லகாரும் கூடும்ஜபகாது, ஓரைங்கல பருமனைகானை(!) நீண்டை கழிரயே எடுத்துக்ஷககாண்டு
கறுக்ஜகயும் ஷநடுக்ஜகயும் நடைப்பகாள. அதிககாரைம் ஷசலுத்துகிறகாளகாம்! `Walking Tall!’ எனறு ஜகலியேகாக
ஆசிரிரயேகள சிரித்தேது அவளுக்கத் ஷதேரிந்திருக்க நியேகாயேமில்ரல.
பண்டிரகயினஜபகாது, “எனைக்க இந்தே வருடைம் எவ்வளவு வகாழ்த்து அட்ரடைகள வந்திருக்கிறது,
ஷதேரியுமகா!’ எனறு எனனிடைம் ஷபருரம ஜபசினைகாள.
நகான சும்மகா தேரலயேகாட்டி ரவத்ஜதேன.
`நீ பதேவி விட்டு விலகினைகால், எத்தேரனை வரும் எனறு ஜயேகாசிக்க மறந்துவிட்டைகாஜயே!’ எனறு
நிரனைத்துக்ஷககாண்ஜடைன.
இம்மகாதிரி கறுகியே ககாலம் பதேவி வகிப்பவர்கள பிறரரை அவமரியேகாரதேயேகாக நடைத்திவிட்டு, அதேனபின
அவர்கள தேங்கரள மதிப்பதில்ரலஜயே எனறு அவமகானைஜமகா, ஆத்திரைஜமகா அரடைவது எனனை நியேகாயேம்?
ஷசல்லத்தேகால் கர்வம்
பதேவி எனறுதேகான இல்ரல, ஒஜரை கடும்பத்தில் மிக அதிகமகாகச் ஷசல்லம் ஷககாடுத்து வளர்க்கப்படும்
கழந்ரதேக்கம் கர்வம் எழுகிறது.
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மூனறு ஆண்கழந்ரதேகளுக்கப்பின, பல வருடைங்கள கழித்துப் பிறந்தேவள ரூபகா. ஷபற்ஜறகார்
மட்டுமினறி, மூத்தே அண்ணனுக்கம் ஷசல்லக் கழந்ரதே ஆனைகாள.
ஒருமுரற, அண்ணன நடைந்துவரும் வழியில் ஜவண்டுஷமனஜற ககாரல நீட்டை, அவன தேடுக்கி
விழப்ஜபகானைகான. “ரூபகா!” எனறு அவன இரரையே, “நீ பகார்த்து நடைந்திருக்கஜவண்டும்!” எனறு தேந்ரதே
அருரம மகளுக்கப் பரிந்தேஜதேகாடு நில்லகாமல், அவரனைத் திட்டினைகார்.
எனனை தேவறு ஷசய்தேகாலும் யேகாரும் கண்டிக்ககாதேதேகால், `தேனைக்க நிகர் யேகாருமில்ரல!’ எனற கர்வம்
ரூபகாவிற்க ஜமஜலகாங்கியேது. அருரம அண்ணனுக்கம் அவரளப் பிடிக்ககாமல் ஜபகாயிற்று.
ஷபரியேவர்கரளயும் எதிர்த்துப் ஜபசும்ஜபகாது, தேகாய் ஷமல்ல விழித்துக்ஷககாண்டைகாள.
அடுத்தே முரற அவள ஷபரியேவர்கரள மரியேகாரதேக்கரறவகாகப் ஜபசியேஜபகாது, கனனைத்தில் அரற
விழுந்தேது.
பத்து வயேதேகானை அச்சிறுமி தேந்ரதேரயேப் பகார்த்தேகாள -- தேனைக்க ஆதேரைவகாக ஏதேகாவது ஷசகால்வகாஷரைனறு
எதிர்பகார்த்து. அவஜரைகா முகத்ரதேத் திருப்பிக்ஷககாண்டைகார், `நடைந்தேது எரதேயும் நகான ககாணவில்ரல,’
எனபதுஜபகால். அவளுரடையே நடைத்ரதே அவருக்கம் அதிருப்திரயே விரளவித்திருந்தேது.
தேகான இப்படிஜயே இருந்தேகால் அரனைவருக்கம் தேனரனைப் பிடிக்ககாமல் ஜபகாய்விடும் எனறு
புரிந்துஷககாண்டைகாள ரூபகா. `ஏன இப்படி ஆஜனைகாம்?’ எனறு ஆரைகாயேத் ஷதேரியேகாவிட்டைகாலும், இது தேவறு
எனறவரரை புரிந்தேது. சிறு வயேதேகானைதேகால் கணம் மகாறியேது.
வித்யேகா கர்வம்
ஒரு சங்கீதே வித்வகான தேனனுடைன வயேலின வகாசித்தேவரின வகாசிப்பு திருப்திகரைமகாக இல்ரலஷயேனறு தேன
வகாத்தியேத்தேகாஜலஜயே அவரைது தேரலயில் ஓங்கி அடித்தேகாரைகாம்!
அரதேப் பகார்த்திருந்தே என தேகாயேகார் அங்கலகாய்ப்புடைன கூறினைகார்: “அதேற்கப்பின எந்தே ஆணும் அவருடைன
ஒஜரை ஜமரடையில் உட்ககாரைச் சம்மதிக்கவில்ரல!”
ஒருவர் தேகான ஜமரதே எனறு அஜதே துரறயிலிருக்கம் பிறரரை அவமரியேகாரதேயேகாக நடைத்தினைகால்,
நகாளரடைவில் மற்ற கரலஞர்கள மட்டுமினறி, கரலயும் அவரரை விட்டுப்ஜபகாய்விடும்.
அடைக்கம் அமரைருள உய்க்கஜமகா, எனனைஜவகா, நகாம் அடைக்கமகாக இல்லகாவிட்டைகால், வகாழ்க்ரக நம்ரம
அடைக்கிவிடும்.
அடைக்கம் எனபது நம் சுயேமரியேகாரதேரயே விட்டுக்ஷககாடுப்பது எனபதேகாககாது. ஷபகாறகாரம ஷககாண்டு, பிறர்
நம்ரமத் தேகாக்க முயேல்ரகயில், அவர்கரள எதிர்ப்பதேற்ககாக நம்ரமப்பற்றிச் சற்றுப் ஷபருரமயேகாகப்
ஜபசிக் ககாட்டைலகாம். ஏஷனைனில், அவர்களுக்க அம்ஷமகாழிதேகான புரியும்.
எப்படி ஜபகாதிப்பது?
உங்கள கடும்பத்தில் ஒரு கழந்ரதே பல கரலகளிலும் சிறப்பகாக இருக்கிறகான எனறு
ரவத்துக்ஷககாளஜவகாம். அவன முனனிரலயில் அவரனைப்பற்றிப் பிறரிடைம் ஷபருரமயேகாகப் ஜபசுவது
வீண் அகம்பகாவத்ரதேத்தேகான வளர்க்கம். புகழ் நிரைந்தேரைம் எனறு நம்பி வீழ்ந்தேவர்கள பலர்.
மகாறகாக, தேனிரமயில், `நீ ஷகட்டிக்ககாரைன. சுறுசுறுப்பகானைவன. உனைக்ஜக ஷதேரியும். உன திறரமகரள
யேகாரைகாவது புகழ்ந்தேகால், `நனறி!’ எனறு ஷசகால்லிவிட்டுப் ஜபகாய்க்ஷககாண்ஜடை இரு. அரதேப்பற்றி அதிகம்
ஜயேகாசிக்ககாஜதே. அப்புறம் சிந்திக்கம் திறன, விஜவகம் எல்லகாம் கரறந்துவிடும். தேரலக்கனைம்
வந்துவிடும்,’ எனறு ஷசகால்லி வளருங்கள. தேனனைம்பிக்ரக அதிகரிக்க, ஜமலும் பலவற்றில்
பிரைககாசிப்பகான.
கனைஜவ சுகம்
சிலர் ஒரு ககாரியேத்ரதேச் ஷசய்யும்ஜபகாஜதே அரதேப்பற்றிப் ஷபருரமயேகாகப் ஜபசுவகார்கள. இவர்கள
கனைவிஜலஜயே இனபம் ககாண்பவர்கள. சகாதிப்பது அப்படி ஒனறும் ஷபரிதேகாக இருக்ககாது.
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ககாரியேத்ரதேச் ஷசவ்வஜனை ஷசய்து முடிப்பதேற்கள அரதேப்பற்றிப் பிறருடைன ஜபசினைகால், அது நல்லபடியேகாக
முடிவது ஏது!
சிறப்பகானை ஷவற்றி அரடைஜவன!
ஓர் ஆங்கிலப் பத்திரிரகயில் `சிறுகரதேப்ஜபகாட்டி’ எனறு அறிவித்திருந்தேகார்கள. பரிசுகள தேங்கத்தேகாலகானை
ரகக்கடிககாரைங்கள. எனைக்க இரைண்டைகாவதேகாக இருந்தேரதேப் பிடித்தேது. `நகான இரதேப் ஷபறப்ஜபகாகிஜறன!’
எனறு நிச்சயித்துக்ஷககாண்ஜடைன.
அதேற்க முந்தியே வருடைம் அப்ஜபகாட்டியில் கலந்துஷககாண்டிருந்ஜதேன. பிரைசுரைத்துக்க ஏற்றதேகாகக்கூடை என
கரதே ஜதேர்வு ஷசய்யேப்படைவில்ரல.
அயேரைகாமல், `அடுத்தே வருடைம் நிச்சயேம் பரிசு ஷபறுஜவன!’ எனஜறன என கடும்பத்தினைரிடைம். கர்வஜமகா,
அசட்டுத் ரதேரியேஜமகா இல்ரல. உறுதியேகாக ஒனறு கிரடைக்கஷமனறு நம்பினைகால், அந்தே நம்பிக்ரகஜயே
நம்ரம வழிநடைத்தும்.
வகாரைத்தில் நகானக நகாட்களகாவது அஷமரிக்க வகாசகசகாரலக்கச் ஷசனறு, கரதேகரள எழுதும் விதேங்கரள
விரிவகாக விளக்கம் பத்திரிரககரளப் படித்ஜதேன.
ஜபகாட்டிக்ககாக அரரைமணி ஜநரைத்தில் ஒரு கரதே எழுதி, அரதே அப்படிஜயே விட்டுவிட்டு, சில நகாட்கள
கழித்து பல முரற திருத்தி அனுப்பிஜனைன.
நகான விரும்பியே கடிககாரைஜம கிரடைத்தேது. விரும்பியேரதே அணியும் ஆரச இருக்கவில்ரல. பிறரைது
பகாரைகாட்ஜடைகா, பத்திரிரக ஷசய்திஜயேகா ஷபரிதேகாகப் படைவில்ரல. ஆங்கிலத்திலும் நிரறயே எழுதே ஜவண்டும்,
எழுதே முடியும் எனற நம்பிக்ரகஜயே ஷபருமகிழ்ச்சி ஊட்டுவதேகாக இருந்தேது.
நமக்கப் பிடித்தேரதே நம்மகால் இயேனறவகாறு முரனைப்புடைன ஷசய்தேகால் ஷவற்றி கிரடைப்பரதே யேகாரைகால்
தேடுக்க முடியும்?
ஆனைகால், `சகாதித்துவிட்ஜடைன!’ எனறு கர்வப்பட்டைகால் அத்துடைஜனைஜயே திருப்தி அரடைந்துவிடுகிஜறகாம்.
அதேற்கஜமல் ஷபரியே ஷவற்றி எதுவும் கிரடைக்ககாது.
ஒரு மரல ஏறிவிட்டீர்களகா? அடுத்து எந்தே மரல எனறு ஜயேகாசியுங்கள.
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2. அப்பகா, அம்மகா, அடி
`எங்கப்பகா எனரனைத் தினைமும் அடிக்கிறகார்! எதேற்ஷகனஜற புரியேவில்ரல!’
`எங்கப்பகா மட்டும்? நகான எவ்வளவு நல்லது ஷசய்யேப் பகார்த்தேகாலும், எனரனை ஓயேகாமல் திட்டுகிறகார்!’
பத்து வயேதுப் ரபயேனகள இருவரின உரரையேகாடைல் இது. தேந்ரதேக்க ஏன தேனரனைப் பிடிக்கவில்ரல எனற
பரிதேவிப்பு இருவருக்கம்.
இஜதே ஏக்கத்ரதே நகாற்பது வயேதேகானை ஒரு சகஆசிரியேரும் எனனிடைம் பகிர்ந்துஷககாண்டைகார்: `நகானும்
எவ்வளஜவகா முயேற்சி ஷசய்து பகார்த்துவிட்ஜடைன. என அப்பகாவின அனரபப் ஷபற முடியேவில்ரல!’
`அவருக்க உங்கள தேங்ரகஜமல்தேகான பகாசஜமகா?’ எனறு ஊகித்ஜதேன.
ஒரு தேகாய் மகனஜமல் பகாசம் ரவப்பதும், தேந்ரதே மகளஜமல் அனரபப் ஷபகாழிவதும் இயேற்ரக.
அதேற்ககாக, தேகான ஷபற்ற பிற பிளரளகரள ஷவறுப்பதுஜபகால் அடைக்கி ஆளவது எனனை நியேகாயேம்?
ககாரைணமினறி அடித்தும், பயேமுறுத்தியும் வளர்க்கப்பட்டிருந்தே தேந்ரதேக்கப் பிறந்தேது இரைண்டும்
ஷபண்களகாக இருந்துவிட்டைகால், தேனரனைப்ஜபகால் இருக்கினற மகளினஜமல் வனமுரற ஷசலுத்துவகார்.
இந்தே தேந்ரதேமகார்கள சிறு வயேதில் அடி வகாங்கியிருப்பகார்கள. `அடி வகாங்கியேதேனைகால்தேகான நகான
உருப்பட்ஜடைன!’ எனறு நியேகாயேம் கற்பித்துக்ஷககாளவகார்கள.
அடி வகாங்ககாது, ஷசய்தே தேவறுகளுக்கக் கனிவுடைன திருத்தேப்பட்டிருந்தேகால் இனனும்கூடை முனஜனைறி
இருக்கலகாஜமகா எனறு இவர்கள நிரனைத்துப் பகார்ப்பதில்ரல.
தேம்ரமப் பகாதுககாக்க ஜவண்டியே ஷபரியேவர்கள -- எனனைதேகான ககாரைணங்கரள விளக்கினைகாலும் -அடிப்பதேகால் சிறுவர்களுக்கக் கழப்பம்தேகான உண்டைகாகிறது. அதேனைகால் ஏற்படும் பக்கவிரளவுகள:
அவமகானைம், தேகாழ்ரம உணர்ச்சி, மனைத்துடைன உடைல் நலமும் ஷகடைல்.
சிறு வயேதில் இந்தே அப்பகாக்களும் இஜதே உணர்ச்சிகளுக்க ஆளகாகியிருப்பகார்கள. ஆனைகால்
தேம்மிடைமிருந்ஜதே அரதே மரறத்துக்ஷககாண்டு விட்டைதுதேகான பரிதேகாபம்.
`என மகன பிசகாசு மகாதிரி ஜபரைரனை அடிக்கிறகான!’ எனறு எனனிடைம் வருந்திக் கூறினைகார் எங்கள கடும்ப
நண்பர் ஒருவர்.
ஷதேகாண்ணூறு வயேரதே எட்டிக்ஷககாண்டிருந்தே அவருக்க நகான எனனை ஆறுதேல் ஷசகால்வது!
`சிறு வயேதில் உங்கள பிளரளரயே ஷரைகாம்ப அடித்து வளர்த்தீர்களகா?’ எனஜறன ஷமளள.
பதிலகாக, அவருரடையே உடைலும், முகமும் இறுகினை.
`எவ்வளவு அடித்தேகாலும், உருப்படுவதில்ரல! ஊர் சுற்றுகிறகான, எதிர்த்துப் ஜபசுகிறகான!’ எனறு தேம்
மகரனைப்பற்றி பிரைலகாபிப்பவர்களுக்க ஒனறு புரிவஜதேயில்ரல. ஓயேகாமல் கரற கண்டுபிடித்து, அடி
வகாங்கினைகால், எதிர்ப்புக்கணம்தேகான வரும். ஷபற்ஜறகார் எதிர்பகார்ப்பதேற்க ஜநர் எதிரைகாக ஒரு ககாரியேம்
ஷசய்துவிட்டு, அதேன விரளவகாக அவர்கள ஷககாளளும் ஆத்திரைஜம பிளரளகளது ஷநகாந்தே மனைதிற்க உற்ற
மருந்தேகாகிறது.
`உங்கள அப்பகா உங்களுக்கச் ஷசய்தேரதேஜயே நீங்கள உங்கள மகனுக்கச் ஷசய்கிறீர்கஜள! ஷபரியேவன
ஆனைதும், அவன உங்கரள மதிப்பகானைகா?’ எனறு ஒருவரரைக் ஜகட்ஜடைன. அந்தே மனிதேர் வயேது முதிர்ந்தே
தேந்ரதேயுடைன ஜபசுவரதேஜயே விட்டு விட்டைதேகாகக் ஜகளவிப்பட்டிருக்கிஜறன.
`எனரனை மதிக்ககாவிட்டைகால் ஜபகாகிறது! அவன முனனுக்க வந்தேகால் ஜபகாதும்!’ எனறு விட்ஜடைற்றியேகாக
பதில் வந்தேது.
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இங்கதேகான கழப்பஜம. பிளரளகரள முனனுக்கக் ஷககாண்டுவரை ஜவறு வழி ஷதேரியேவில்ரல அவரரைப்
ஜபகானறவர்களுக்க.
ஷவக சிலர், `என மகனும் நகான சிறு வயேதில் அடிபட்டு ஷநகாந்தேமகாதிரி ஆகிவிடைக்கூடைகாது!’ எனறு, மகன
எனனை தேவறு ஷசய்தேகாலும் கண்டுஷககாளளகாமல் இருப்பகார்கள. இப்படி வளர்க்கப்பட்டை பிளரள
உருப்படுவகானைகா எனபதும் சந்ஜதேகம்தேகான. தேவறு ஷசய்தேகால் அரதேச் சுட்டிக்ககாட்டை ஜவண்டைகாமகா?
நரகச்சுரவயேகால் கழந்ரதேகளின மனைம் ஜநகாககாமல் கண்டிக்க முடியும்.
நகான என கழந்ரதேகளுக்கம், ஜபரைக்கழந்ரதேகளுக்கம் சிறு வயேதில் கூறியேது: `நகான ஷசகால்ற
நல்லரதேஷயேல்லகாம் ஜகட்டுடைகாதீங்ஜககா! அப்புறம் உருப்பட்டுட்டைகா எனனை பண்றது?’ சிரிப்பகார்கள.
ஆனைகால் அறிவுரரை மனைதில் பதிந்திருக்கம்.
சில தேகாய்மகார்களும் மகரள அடிக்கிறகார்கள.
வசுமதி ஒரு பதினம வயேதுப் ஷபண். அவளுரடையே தேரலயின வடிவம் ஜககாணல்மகாணலகாக உருமகாற
ஆரைம்பித்தேஜபகாது எனைக்க அவளுரடையே அவல நிரல புரிந்தேது. அவளிடைம் ஜகட்டைஜபகாது, வருத்தேத்துடைன
ஒப்புக்ஷககாண்டைகாள.
அவள தேகாரயேச் சந்தித்து, `உங்கள ஷபண்ரண சும்மகாச் சும்மகா அடிக்ககாதீர்கள!’ எனறு கூறிஜனைன.
ஆச்சரியேத்துடைன, `அடிக்கக் கூடைகாதேகா?’ எனறு திருப்பிக் ஜகட்டைகாள, நகாற்பது வயேது நிரைம்பகாதே
அப்ஷபண்மணி.
`எதுக்க அடிக்கறது?’ எனஜறன, ஷபகாறுரமயிழந்து.
`வீட்டிஜல ரைகாங்கி பண்ணுது!’
ஜமலும் விசகாரித்தேஜபகாது, புத்திசகாலியேகானை, முனனுக்க வரைத் துடிக்கம் மகளுக்க அம்மகாவின
அடைக்கமுரற சரிஷயேனைப் படைகாதேதேகால் எதிர்த்திருக்கிறகாள எனறு புரிந்தேது.
மகரளத் தேனியேகாக அரழத்து, அவளுக்கக் கிரடைத்திருக்கம் வகாய்ப்புகள கிரடைக்க தேகாய் ஷககாடுத்து
ரவக்கவில்ரல எனறு சுட்டிக்ககாட்டிஜனைன.
`உன அம்மகா உலக அனுபவம் இல்லகாதேவள. அப்பகா அடிப்பரதே எதிர்ப்புக் ககாட்டைகாமல் ஏற்று, `எல்லகாப்
ஷபண்களுஜம அப்படித்தேகான இருக்க ஜவண்டும்ஜபகால இருக்கிறது,’ எனறு நிரனைத்துவிட்டைகாள. நீ
வித்தியேகாசமகாக இருக்கிறகாய். அது தேவஷறனறு அம்மகாவுக்கப் படுகிறது,’ எனறு ஜமலும் விளக்கிஜனைன.
நிலவரைம் புரிந்தேஜபகாது, தேகாய்மீது பரிதேகாபம்தேகான எழுந்தேது வசுமதிக்க. தேகாய் மகளுக்கள நல்லுறவும்
உண்டைகாகியேது.
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3. ஊனைம் யேகாருக்க?
என உறவினைரைகானை நளினி முதேனமுரறயேகாகக் கருவுற்றிருந்தேஜபகாது, `இரைட்ரடைக் கழந்ரதேகள!’ எனறு
மருத்துவர் கூற அவள ஷபரிதும் மகிழ்ந்தேகாள.
எட்டைகாம் மகாதேத்தில், கழந்ரதேகள முனஜபகால் வயிற்றில் உருளவில்ரலஜயே எனறு சந்ஜதேகப்பட்டு
தேகாயிடைம் ஷதேரிவிக்க, அடித்துப் பிடித்துக்ஷககாண்டு பரிஜசகாதேரனைக்கப் அரழத்துச் ஷசல்லப்பட்டைகாள. ஒரு
கழந்ரதே வயிற்றிஜலஜயே இறந்து மூனறு நகாட்களகாகி இருந்தேனை. இனஷனைகானரற வயிற்ரறக் கீறி
எடுத்தேகார்கள. இது அந்தேக் கழந்ரதே லல்லியின கரதே.
பிற கழந்ரதேகரளப்ஜபகால் லல்லி கப்புறப் படுக்கவில்ரல, தேவழவில்ரல, உட்ககாரைவில்ரல.
அண்ணன அரதேச் சுட்டியேஜபகாது, நளினி ஆத்திரைத்துடைன, `எல்லகாக் கழந்ரதேகளும் ஒஜரைமகாதிரி
இருக்கமகா?’ எனறு அவர்கள வகாரயே அரடைத்துவிட்டைகாள. அவளுக்கம் உளளூரை பயேம் இருந்திருக்க
ஜவண்டும், ஏதேகாவது அசம்பகாவிதேமகாக ஆகிவிடைப்ஜபகாகிறஜதே எனறு.
ஒரு வயேதுக்கஜமல் ஆயிற்று. அப்ஜபகாதும் லல்லி எழுந்து நிற்கஜவகா, நடைக்கஜவகா இல்ரல. ஒஜரை
இடைத்தில் சகாய்ந்து உட்ககார்ந்திருப்பகாள. ஜவறு வழியினறி மருத்துவர்கரள நகாடை, `அவளுடைன இருந்தே கரு
இறந்தேஜபகாது, லல்லியின மூரளக்கப் பிரைகாணவகாயு ஷசல்லகாதேதேகால் ஜசதேம் உண்டைகாகிவிட்டைது. இனி
அவளகால் சுயேமகாக நடைக்க முடியேகாது!’ எனறுவிட்டைகார்கள.
சிறு கழந்ரதேயேகாக இருந்தேஜபகாது, அவரளத் தூக்கிக்ஷககாண்டுஜபகாய் களிக்கரவப்பது, பளளிக்கூடைத்தில்
விடுவஷதேல்லகாம் எளிதேகாக இருந்தேது. ஆனைகால், எத்தேரனை ககாலம்தேகான இப்படிஜயே விடுவது! ஓரைளவு
நடைந்தேகால்கூடை ஜபகாதுஜம எனறு ஐந்து வயேதில் லல்லிரயே மஜலசியேகாவிலிருந்து ஆஸ்திஜரைலியேகாவுக்க
அரழத்துச் ஷசனறகார்கள -- மருத்துவ உதேவி நகாடி.
அடிக்கடி ஜபகாய் அறுரவச் சிகிச்ரச ஷசய்தேதில் இப்ஜபகாது ஏஜதேகா நடைக்கிறகாள. உட்ககாருவதும்,
எழுந்திருப்பதும் சிரைமம்தேகான. தேனிரமயிஜலஜயே உட்ககார்ந்திருக்க ஜநரிட்டைதேகால், ஓயேகாது படிக்கம்
நற்பழக்கம் ஏற்பட்டைது. ஆங்கிலத்தில் அவள உரரையேகாடுவரதேக் ஜகட்டைகால் பிரைமிப்பகாக இருக்கம்.
அத்துரண புலரம!
ஒரு முரற நகானும் என மகளும் லல்லிரயேப் ஜபரைங்ககாடி ஒனறிற்க அரழத்துப் ஜபகாயிருந்ஜதேகாம். `ககால்
வலிக்கிறது!’ எனறு தேரரையில் உட்ககார்ந்துவிட்டைகாள. அதேனபிறக எழுந்திருக்க அவள பட்டைபகாட்ரடைப்
பிறர் ஜவடிக்ரக பகார்த்துக்ஷககாண்ஜடை ஜபகானைகார்கள.
`எல்லகாரும் எனரனைஜயே பகார்க்கிறகார்கள!’ எனறு வருத்தேமகாக லல்லி ஷசகானனைஜபகாது, நகாளிதேழ் ஒனறில்,
`நகாங்களும் மனிதேர்களதேகாஜனை! எங்கரள ஏன அப்படி உற்றுப் பகார்க்கிறீர்கள?’ எனறு ஊனைமரடைந்தேவர்
ஒருவர் மனைம் வருந்தி ஜககாரிக்ரக எழுப்பி இருந்தேது நிரனைவில் எழுந்தேது.
`நகாமும்தேகான மற்றவர்கரளப் பகார்க்கிஜறகாம், யேகார் எனனை ஆரடையேணி அணிந்து வந்திருக்கிறகார்கள எனறு!
அதேற்ககாகத்தேகாஜனை எல்லகாரும் ஷவளிஜயே வருகிறகார்கள!’ எனறு ஏஜதேகா ஷசகால்லி அவரளச்
சமகாதேகானைப்படுத்திஜனைன.
லல்லிக்கப் பதினைகாறு வயேதேகானைஜபகாது, சகமகாணவன ஒருவன, `எனைக்க உனரனை ஷரைகாம்பப்
பிடித்திருக்கிறது. ஒஜரை ககாதேல்!’ எனறகானைகாம்.
அவன ஜகலியேகாக அப்படிக் கூறினைகானைகா எனஷறல்லகாம் இவள ஜயேகாசிக்கவில்ரல. சற்றும் அயேரைகாது, `சரி.
பளளி முதேல்வர் அரறக்கச் ஷசல்ஜவகாம். நீ எனனிடைம் ஷசகானனைரதே அவஷரைதிஜரை ஷசகால்லு. உனரனை
பளளிரயேவிட்ஜடை துரைத்துவகார்! எனைக்கப் படிப்புதேகான முக்கியேம்!’ எனறிருக்கிறகாள.
பிறந்தேதிலிருந்ஜதே அனுபவித்தே இயேலகாரம ஒருவரைது துணிச்சரல அதிகரிக்கவும் ஷசய்யும், இழக்கவும்
ஷசய்யும். அந்தே விதேத்தில் லல்லி அதிர்ஷ்டைசகாலிதேகான.
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லல்லிக்க இப்ஜபகாது பதிஷனைட்டு வயேது. கல்லூரியில் படிக்கிறகாள. ` ‘எனனுடைன படிப்பவர்கள,
`உனைக்க ககார் ஓட்டைத் ஷதேரியுமகா?’ எனறு ஜகட்கிறகார்கள!’ எனறு அவள ஜபச்சுவகாக்கில் ஷசகானனைஜபகாது,
எனைக்க அதிர்ச்சியேகாக இருந்தேது.
லல்லி அரதே ஜவடிக்ரகயேகாக எடுத்துக்ஷககாண்டிருக்கிறகாள. `நகான ஜபகானை வருடைஜம ரலசனஸ்
வகாங்கிவிட்ஜடைன. ரமவி (MYVI, மஜலசியேத் தேயேகாரிப்பகானை சிறியே ககார்) வீட்டில் இருக்கிறது எனறு ஷபகாய்
ஷசகானஜனைன!’ எனறு ஷசகால்லிவிட்டுப் ஷபரிதேகாகச் சிரித்தேகாள. அவள சிரிப்பில் வருத்தேம் சிறிதுமில்ரல.
`எனனைகாலும் பிறரரைச் சமகாளிக்க முடியும்!’ எனற மனைஉறுதிதேகான ககாணப்பட்டைது.
எனைக்கப் ஷபகாறுக்கவில்ரல. முழங்ரககளுக்கக்கீழ் ஒரு வரளயேத்தில் ரகவிட்டைபடி, இருபுறமும்
ஊனறுஜககால் ரவத்து நடைக்கஜவண்டியே நிரலயிலிருந்தே ஷபண்ணிடைம் துளிக்கூடை இரைக்கமில்லகாது
இப்படியேகா ஜபசுவகார்கள!
`நகானைகாக இருந்தேகால், `எனரனை ரைகாணிமகாதிரி அரழத்துப்ஜபகாக பிறர் இருக்கம்ஜபகாது, நகான எதேற்க
கண்ரணக் ஷகடுத்துக்ஷககாண்டு ககார் ஓட்டைஜவண்டும்?’ எனறிருப்ஜபன!’ எனஜறன நகான. அவரள
ஜமலும் ஆதேரிக்கம் ஜநகாக்கத்துடைன, `இப்ஜபகாது தேகாஜனை இயேங்கம் ககார்களகூடை வந்துவிட்டைனை! நகாம் வழி
ஷசகானனைகால் ஜபகாதும்,’ எனஜறன.
`GO RIGHT, GO LEFT!” எனறு சிரித்துவிட்டுத் தேனபகாட்டில் ஜபசிக்ஷககாண்டு ஜபகானைகாள. `உனைக்கக் ககாதேலன
யேகாருமில்ரல?’ அவள மனைத்ரதேப் புண்படுத்தேஷவனை ஜகட்கப்பட்டை மற்ஷறகாரு ஜகளவி.
`அதேற்க நகான எனனை ஷசகானஜனைன, ஷதேரியுமகா? `எனைக்கப் புத்தேகங்களஜமல்தேகான ககாதேல்!’ எனறு அவர்கள
வகாரயே அரடைத்ஜதேன!’ மீண்டும் ஷபரியே சிரிப்பு.
(என ஜபரைனுக்கப் பதினைகாறு வயேதேகாகியிருந்தேஜபகாது, அவனுரடையே நண்பர்கள அவரனைக்
கலந்தேகாஜலகாசித்தேகார்கள: `நகாம் இப்ஜபகாது girlfriend ரவத்துக்ஷககாளள ஜவண்டுமகா?’
அந்தே அதிமுக்கியேமகானை ஜகளவிக்கப் பதிலகாக, `நகாம் அவர்கரள சினிமகாவுக்க அரழத்துப்ஜபகாக
ஜவண்டும், சகாப்பிடை வகாங்கிக் ஷககாடுக்க ஜவண்டும். தேண்டைச்ஷசலவு! ஜபகாதேகாக்கரறக்க, ஷபண்கள வகாய்
ஓயேகாமல் ஜபசுவகார்கள. அரதேஜவறு சகித்துக் ஷககாண்டிருக்க ஜவண்டும்!’ எனறகானைகாம் அந்தே தீர்க்கதேரிசி! )
அந்தே நிகழ்ரவ லல்லியிடைம் நிரனைவுகூர்ந்ஜதேன.
`அதேகாஜனை! படிக்கம் வயேதில் எதேற்க ககாதேல்?’ எனறகாள வயேதுக்க மீறியே அறிவுக்கூர்ரமயுடைன.
இப்ஷபண்ணுக்ஜககா சில அவயேவங்களில்தேகான ஜககாளகாறு. ஆனைகால் உடைல் முழுரமயேகாக இருந்தும், சிலர்..!
எனனை ஷசகால்வது, ஜபகாங்கள!
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4. அப்பகாவுக்க நனறி
இளவரைசி எங்கள பளளியில் இறுதியேகாண்ரடை முடித்துவிட்டு, பரிஜசகாதேரனைக்கூடைத்தில் உதேவியேகாளகாக
ஜவரல பகார்த்தேகாள. இரைண்டு ஆண்டுகளகாக அவள ஒருவரனைக் ககாதேலித்து வந்தேது எனைக்கத் ஷதேரியும். ஒரு
நகாள ஷரைகாம்பக் ஜககாபமகாக இருந்தேகாள.
`எனனை ஆச்சு, ஈலகா?’ எனறு விசகாரித்ஜதேன. (இளவரைசி எனற ஷபயேர் வகாயில் நுரழயேகாதேதேகால், அவள சனை
ஆசிரிரயேகளுக்க `ரைகாசி’. பிறருக்க ஈலகா).
`எப்ஜபகா பகார்த்தேகாலும், நகாம்ப கல்யேகாணத்துக்கப்புறம், ஒன சம்பளத்திஜல வீடு வகாங்கலகாம், ககாடி
வகாங்கலகாம்னு அஜதே ஜபச்சுத்தேகான!’
`அவனுக்க ஒனரனைவிடை ஒன சம்பகாத்தியேத்திஜலதேகான கண். ஜவரலரயே விடைப்ஜபகாஜறனனு சும்மகா
மிரைட்டிப்பகாரு. ஒனரனை விட்டுடுவகான!’ எனறு சிரித்ஜதேன.
அவள ஜயேகாசித்தேபடி ஜபகானைகாள. சில தினைங்களுக்கப்பின, `ஜநத்து நகாங்க மீட் ஷசஞ்சப்ஜபகா, `ஸகாரி. நகான
ஒனரனைக் கல்யேகாணம் ஷசய்துக்க முடியேகாது’னனு அவரனை விரைட்டிட்ஜடைன,’ எனறு கூறினைகாள.
அப்படியும் அவள ஆத்திரைம் அடைங்கவில்ரல. `இவன ஆடைம்பரைமகா வகாழ நகான
சம்பகாதிச்சுப்ஜபகாடைணுமகா?’ எனறு உறுமினைகாள.
இளவரைசி களளமகாக, கண்டைகாக, கரளயேகானை முகத்துடைன இருப்பகாள. அவளுரடையே உருவத்ரதேவிடை,
அவளகால் ஈர்க்கப்பட்டை ஆண்கள அவளுரடையே அரைசகாங்க உத்திஜயேகாகத்தில் கண்ணகாக இருந்தேவர்களதேகாம்.
அவள ககாலம் முடியும்வரரை அளிக்கப்படும் ஓய்வூதியேம் அதேற்கப் பினனைர் கணவன உயிஜரைகாடு
இருந்தேகால், அவனுக்கக் கிரடைக்கம். இது ஜபகாதேகாதேகா, கறுகியே ககாலத்தில் ஷவற்றிப்படியில் ஏறத்
துடிப்பவர்கரளக் கவரை!
`சண்ரடை ஜபகாட்டைகானைகா?’ கவரலயுடைன விசகாரித்ஜதேன.
`அஷதேல்லகாம் இல்ஜல. வருத்தேமகா, தேரலரயேக் கனிஞ்சுக்கிட்டு ஜபகாயிட்டைகான’.
இளவரைசியின தேந்ரதே துப்புரைவுத் ஷதேகாழிலகாளியேகாக ஜவரல பகார்த்தேவர். மகரள நல்லவிதேமகாக
வளர்த்திருக்கிறகார். அதேனைகால், சுயேநலத்துடைன அவரளப் பயேனபடுத்திக்ஷககாளள நிரனைத்தே ககாதேலரனை
உதேறும் துணிச்சல் இருந்தேது. ஷபகாதுவகாக, நல்லவஜரைகா,ஷகட்டைவஜரைகா, ஷபற்ற தேந்ரதேரயேப்ஜபகால்
இருப்பவர்கரளஜயே ஷபண்கள தேம்ரமயுமறியேகாமல் வரிக்கிறகார்கள.
அவளுக்கத் தேன தேந்ரதேயின அருரம நனறகாகப் புரியே இது ஒரு நல்ல சந்தேர்ப்பமகாக அரமந்தேது.
இனஷனைகாரு நகாள, `என அப்பகா எவ்வளஜவகா கஷ்டைத்ஜதேகாடை எனரனைப் படிக்க ஷவச்சு, ஒரு நல்ல
நிரலரமக்கக் ஷககாண்டு வந்திருக்ககாரு. அவருக்க எப்படி தேகாங்க்ஸ் ஷசகால்றதுனனு ஷதேரியேல. ஏதேகாவது
ஷசய்யேணும்ஜபகால இருக்க. ஆனைகா எனனைகானனு புரியேல,’ எனறு எனனிடைம் வந்தேகாள.
மகாஜி ககாதேலனுடைன ஒப்பிடும்ஜபகாது, தேந்ரதே அவளுக்கத் ஷதேய்வமகாகஜவ ஷதேரிந்திருக்க ஜவண்டும்.
எப்படி தேன ஜதேரவகரளச் சுருக்கிக்ஷககாண்டு, சக்திக்க மீறி ஷசலவு ஷசய்து அவரளப் படிக்க
ரவத்திருக்கிறகார்!
`அவருக்கச் சகாப்பகாட்டில பிரியேமகா?’ எனறு விசகாரித்துவிட்டு, ஒரு சரமயேல் கறிப்ரப எழுதிக்ஷககாடுத்து,
விளக்கிஜனைன.
இரைண்டு நகாட்கள ஷபகாறுத்து, வகாஷயேல்லகாம் பல்லகாக வந்தேகாள. `இந்தேமகாதிரி அம்பகாங் ஷதேரு ஐயேர் கரடை
ரைவகா ஜதேகாரச சுடை எங்ஜக கத்துக்கிட்ஜடை’னனு அப்பகா ஷரைகாம்ப சந்ஜதேகாஷப்பட்டைகாரு! நிரறயேச்
சகாப்பிட்டைகாரு!’
(அவர் கறிப்பிட்டை கரடை ஜககாலகாலம்பூரின பிரைதேகானை ஷதேருவில் இனறும் இருக்கிறது. பல ரககள
மகாறிவிட்டைனை. எங்கள கடும்ப நண்பர் -- ஒரு இஸ்லகாமியேர் -- அரதே நடைத்தியேஜபகாதும், அதேன ஷபயேர்
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எனனைஜவகா ஐயேர் கரடைதேகான! ரசவ உணவு மட்டும்தேகான அங்க கிரடைக்கம் எனபதேகாஜலகா, இல்ரல,
பழக்க ஜதேகாஷத்தேகாஜலகா!)
அவளுரடையே பூரிப்பு எனரனையும் ஷதேகாத்திக்ஷககாண்டைது.
ஷபற்ஜறகாருக்க நனறி வகாயேகால் ஷசகால்ல ஜவண்டுவதில்ரல. அவர்களுக்கப் பிடித்தேமகானைவற்ரற -ஷவளியில் அரழத்துப்ஜபகாவஜதேகா, எதிரில் உட்ககார்ந்து நம் அனறகாடை வகாழ்க்ரகரயேப்
பகிர்ந்துஷககாளவஜதேகா -- ஷசய்தேகாஜல ஜபகாதுஜம! அப்ஜபகாது அவர்கள அரடையும் ஆனைந்தேம், `நகாம்
பிளரளகரள நல்லவிதேமகாகத்தேகான வளர்த்திருக்கிஜறகாம்!’ எனற நிரறவுதேகாஜனை இறுதிக்ககாலத்தில்
ஒவ்ஷவகாரு ஷபற்ஜறகாரும் ஜவண்டுவது!
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5. எனைக்க தேகாய்ப்பகாசம் கிரடையேகாது!
அந்தேரைங்கத்ரதேப் பகிர்ந்துஷககாளள, ஷபண்களுக்க வயேது வித்தியேகாசம் ஒரு ஷபகாருட்ஜடையில்ரல.
`எனைக்க என கணவரரைப் பிடிக்ககாது. அதேனைகால், அவரைகால் வந்தே கழந்ரதேகரளயும் பிடிக்ககாது!’ தேகான
ஷசய்தேது தேனரனைப் ஷபகாறுத்தேவரரையில் சரிதேகான எனறு தேரலரயே நிமிர்த்திக்ஷககாண்டு எனனிடைம் கூறியே
ஷபண்மணி எனரனைவிடை மூத்தேவர். ஷபயேர் -- ககாமகாட்சி எனறு ரவத்துக்ஷககாளஜவகாமகா?
திருமணமகானைதும், கணவர் ஏககாம்பரைத்துடைன இந்தியேகாவிலிருந்து மஜலசியேகாவுக்க வந்தேவர் ககாமகாட்சி.
விவரைம் ஷதேரியேகாதே வயேது. அரரைகரறயேகானை கல்வி. சிறு வயேதிஜலஜயே ஷபற்ஜறகாரரை இழந்து,
உறவினைர்களின ஆதேரைவில் வளர்ந்தேவர். `புருஷன, மகாமியேகார், நகாத்தேனைகார் இவர்கஜளகாடை மனைசு ஜககாணகாமல்
நடைந்துக்கணும்!’ எனறு அவர்கள அளித்தே அறிவுரரைரயே மந்திரைமகாகக் கரடைப்பிடித்தேகார். புக்ககத்தினைர்
எப்படி நடைத்தினைகாலும், எதிர்ப்பு ஷதேரிவிக்ககாது, ஷமமௌனைமகாக ஏற்றுக்ஷககாண்டைகார்.
தேகாய்க்க ஒஜரை மகன ஏககாம்பரைம். `எனனுடைன என அருரம மகரனைப் பங்க ஜபகாட்டுக்ஷககாளள இவள
வந்துவிட்டைகாஜள!’ எனறு முதியேவள ஆத்திரைப்பட்டிருக்க ஜவண்டும். தேகாய் ஷசகால்ரலத் தேட்டைகாதே ஷசல்லத்
தேனையேன அம்மகா ஷசகால்லும்ஜபகாஷதேல்லகாம் மரனைவிரயே அடித்தேகாரைகாம்.
`எதேற்க அடித்தேகார்?’ எனறு ககாமகாட்சி அம்மகாரள விசகாரித்ஜதேன.
ஒரு முரற, பிளரளக்கப் பகாலூட்டிக்ஷககாண்டிருந்தேதேகால், மகாமியேகாருக்கச் ஜசகாறு ஜபகாடை சற்று தேகாமதேமகாக,
`எனரனைப் பட்டினி ஜபகாட்டு, ஷககால்லப் பகாக்கறகாடைகா!’ எனறு அழுதிருக்கிறகாள.
ஷபகாதுவகாக, எந்தேவிதேமகானை வரதேக்க ஆளகாகிறவர்களும் ஷபகாறுரமயுடைஜனைகா, அச்சத்துடைஜனைகா அரதே
ஏற்கம்ஜபகாதும் வரதேப்பவருக்கத் தேன பலம் கூடிவிட்டைதுஜபகால் ஓர் உணர்வு ஏற்படும். இதுவும்
ஒருவிதே ஜபகாரதேதேகான. ஜபகாகப் ஜபகாக, வரதேயின ஷககாடுரம அதிகரிக்கம்.
தினைமுஜம தேரலமுடிரயேக் ஷககாத்தேகாகப் பிடித்து, சுவற்றில் இடிப்பகாஷரைனறு ஜகட்டைஜபகாது, `ஐஜயேகா,
மூரள எனனை கதி!’ எனறு என மனைம் அதிர்ந்தேது. கூடியேவரரையில் முகத்தில் எந்தேவிதே உணர்ச்சிரயேயும்
ககாட்டைகாது, ஷமமௌனைமகாகக் ஜகட்டுக்ஷககாண்டிருந்ஜதேன.
மரனைவியின அருரம புரியேகாது, அவளுடைன தேன கழந்ரதேகரளயும் `அம்ஜபகா’ எனறு விட்டுவிட்டு, ஓர்
இரளயே மரனைவியுடைன உல்லகாசமகாக ஜவறிடைத்தில் ககாலத்ரதேக் கழித்திருந்தேகார் கணவர் ஏககாம்பரைம்.
முதுரம வந்தேதும், இரளயேவரள நிர்க்கதியேகாக விட்டுவிட்டு, மூத்தே மரனைவியிடைம் வந்துவிட்டைகார்.
அவர் எதிர்பகார்த்தே நிம்மதி எனனைஜவகா கடும்பத்தில் கிரடைக்கவில்ரல.
சிறு வயேதில் அவர்களுக்கத் ஜதேரவயேகானைஜபகாது அருகில் இருந்து பக்கபலம் அளிக்கவில்ரல
ஏககாம்பரைம். அவர்கள ஷபற்றிருந்தேரதேத்தேகாஜனை திருப்பி அளிக்க முடியும்! `இப்ஜபகாது நீங்கள எங்களுக்க
ஜவண்டைகாம்!’ எனபதுஜபகால் விட்ஜடைற்றியேகாக நடைந்துஷககாண்டைகார்கள. `பிளரளகஷளல்லகாம் அம்மகா
ஷசகால்கிறரதேத்தேகான ஜகட்கிறகார்கள!’ எனறு புலம்பத்தேகான அவரைகால் முடிந்தேது.
ஷபகாதுவகாக, கணவன அனபகாக, உண்ரமயேகாக இருக்கம்வரரைதேகான அவர்கள இரணந்து ஷபற்ற
கழந்ரதேகளிடைம் தேகாய்க்கம் அனபிருக்கம்.
வளர்ந்தேதும், ககாமகாட்சி ஷபற்ற ரபயேனகள அப்பகாரவப்ஜபகால ஆனைகார்கள. ஷபண்கள
அம்மகாரவப்ஜபகால், கணவர் எனனை ஷசய்தேகாலும் சிரித்தே முகத்துடைன ஏற்கத் தேயேகாரைகானைகார்கள.
அந்தே தேகாய்க்ஜககா, தேன பிளரளகரளப் பகார்க்கம்ஜபகாஷதேல்லகாம், கணவரின நிரனைவுதேகான வந்தேது.
இப்ஜபகாது முதேல் வகாக்கியேத்ரதேப் படியுங்கள.
ஏககாம்பரைத்தின இறுதி யேகாத்திரரையினஜபகாது ககாமகாட்சி அம்மகாள கதேறினை கதேறரலப் பகார்த்தேவர்கள, `ஒரு
ஷபண்ணகால் இப்படிக்கூடை ஷககாண்டைவனிடைம் அனபு ரவக்க முடியுமகா!’ எனறு வியேந்திருப்பகார்கள.
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எனனைகால் ஷபகாறுரமயேகாக ஜவடிக்ரக பகார்த்துக்ஷககாண்டு இருக்க முடியேவில்ரல. வயேதில் ஷபரியேவரைகாக
இருக்கலகாம். ஆனைகால், எனனிடைம் தேன கடைங்ககாலத் துயேரரைப் பகிர்ந்துஷககாண்டைவர் ஆயிற்ஜற!
ககாமகாட்சி அம்மகாளின அருஜக ஜபகாய், `அவஜரைகாடை நீங்க சந்ஜதேகாஷமகா கடித்தேனைம் நடைத்தினைது எனனை
தேட்டுஷகட்டுப்ஜபகாச்சு? ஒடைம்ரபக் ஷகடுத்துக்ஷககாண்டு இப்ஜபகா எதுக்க அழுகிறீர்கள?’ எனறு
உரிரமயுடைன அதேட்டிஜனைன.
`அவர் இருக்கிறவரரையில்தேகாஜனை சமூகத்திஜல எனைக்க மதிப்பு?’ எனறு ஷமல்லியே கரைலில் பதில் ஜகளவி
ஜகட்டைகாலும், அழுரக எனனைஜவகா அடிஜயேகாடு நினறது.
அடுத்தே சில ஆண்டுகளுக்கள ககாமகாட்சி அம்மகாளின முடிவும் வந்தேது. அவரைது உயிரைற்ற உடைலில்
ஷநற்றியில் ஒரு நரைம்பு புரடைத்துக்ஷககாண்டிருந்தேது என கண்களுக்கத் தேப்பவில்ரல. உயிர்
ஜபகானைபிறகம், மனை இறுக்கமகா!
அருகில் ஜபகாய் உட்ககார்ந்துஷககாண்டு, `இனிஜம உங்கரள யேகாரைகாலும் எதுவும் ஷசய்யே முடியேகாது.
இப்ஜபகாதேகாவது அரமதியேகாக இருங்கள!’ எனறு திரும்ப திரும்பச் ஷசகானஜனைன.
பிளரளகள ஷபரியே கரைஷலடுத்து அழுதுஷககாண்டிருந்தேதில், எனரனை யேகாரும் கவனிக்கவில்ரல.
சில நிமிடைங்கள கழித்து, அவர் முகத்தில் எந்தே உணர்ச்சியும் இல்லகாது, ஒருவிதே `சவக் கரள’ வந்தேரதேப்
பகார்த்தேஜபகாதுதேகான எனைக்க நிம்மதி ஏற்பட்டைது.
ஏன இப்படி ஓர் அவல வகாழ்க்ரக எனறு என ஜயேகாசரனை ஜபகாயிற்று.
புக்ககத்தேகார் எனனை ஷசகானனைகாலும், ஷசய்தேகாலும் ஒரு ஷபண் ஷபகாறுரமயேகாக அரதே ஏற்க ஜவண்டும் எனறு
ககாமகாட்சிக்க அளிக்கப்பட்டை ஜபகாதேரனையேகாலகா?
தேன கடைரமகரள எப்படிச் சரிவரை ஆற்றுவது எனறு ஜயேகாசித்து நடைக்ககாது, தேகாய் ஷசகானனைதேற்ஷகல்லகாம்
தேரலயேகாட்டி, சுயேநலத்ரதேப் ஷபரிதேகாக நிரனைத்து நடைந்தே கணவரைகாலகா?
மருமகரளஜயே ஜபகாட்டியேகாக நிரனைத்து, ஷககாடுரமகள பல ஷசய்தே சிறுபிளரளத்தேனைமகானை
மகாமியேகாரைகாலகா?
கடும்பத் தேரலவர் தேன கடைரமயிலிருந்து வழுவினைகால், கடும்பம் எப்படிஷயேல்லகாம் சரைழியும்
எனபதேற்கச் சகானறு ககாமகாட்சி அம்மகாளின கரதே.
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6. ககாதேல் வந்துவிட்டைஜதே!
பலர் எனமீது ஒருதேரலப் பட்சமகாக ககாதேல் ஷககாண்டிருந்தேகார்கள. எனைக்க அதேனைகால் ஷபருரமஜயேகா,
படைபடைப்ஜபகா எழவில்ரல. மகாறகாக, சிரிப்புதேகான வந்தேது -- அவர்கள நகான ஷபற்ற கழந்ரதேகரளவிடை
இரளயேவர்கள எனபதேகால்.
ஆம், எனனிடைம் படித்தே மகாணவர்கரளத்தேகான கறிப்பிடுகிஜறன.
`டீச்சர்! ஒங்ககிட்டை ஒண்ணு ஜகக்கலகாமகா?’ எனற சனை இரளஞரரை ஆசிரியேர்களுக்ககானை பயிற்சி ஒனறில்
சந்தித்ஜதேன.
`எங்கள பளளியில் நகான கவுனசிலர். நகான மகாணவிகளுக்க அறிவுரரைஜயேகா, நல்லஷதேகாரு வழிககாட்டைஜலகா
வழங்கினைகால், உடைஜனை ககாதேல் கடிதேம் எழுதிவிடுகிறகார்கள. எனனை ஷசய்வது?'
`இது தேவிர்க்க முடியேகாதேது!’ எனஜறன, பதிலுக்க.
எந்தே ஆரண ஜவண்டுமகானைகாலும் ஜகட்டுப்பகாருங்கள. பதினைகானக வயேதில் ஏதேகாவது ஓர் ஆசிரிரயேமீது
ககாதேல் ஷககாண்டிருப்பகார்கள. ஆனைகால் இந்தேக் ககாதேல் வித்தியேகாசமகானைது. இதில் ககாமக்கலப்பு கிரடையேகாது.
`இந்தேமகாதிரி ஒரு ஷபண்ரணத்தேகான நகான மணக்க ஜவண்டும்!’ எனற ஆரசதேகான ஜதேகானறுமகாம். (நகான
சில ஆண்கரளக்ஜகட்டு அறிந்தே ஞகானைம்!). அவர்கள கடும்பத்திலுளள அம்மகா, அக்ககா முதேலியே
ஷபண்களிலிருந்து ஏஜதேகா ஒரு விதேத்தில் இந்தே ஆசிரிரயே ஜவறுபட்டிருப்பகார்.
கரதே
மகார்க் எனற ரபயேன விஞ்ஞகானைப் பரிஜசகாதேரனைக் கூடைத்தில் எரதேச் ஷசய்யேவும் அஞ்சுவகான. `ஐஜயே!
உடைம்புதேகான ஷபரிசு! பயேந்தேகாங்ஷககாளளி!’ எனறு வகப்பில் ஷபருவகாரியேகாக இருந்தே மலகாய் மகாணவர்கள
அந்தே இந்தியேப் ரபயேரனைக் ஜகலி ஷசய்வகார்கள.
ஏன அப்படி இருக்கிறகான எனறு அவரனைத் தேனியேகாக அரழத்து விசகாரித்ஜதேன. அவனுரடையே தேந்ரதே ஒரு
விபத்தில் இறந்துவிட்டைகார் எனறும், அம்மகா ஒஜரை மகனைகானை அவரனைப் ஷபகாத்திப் பகாதுககாக்கிறகார்கள
எனறும் அவன கூறியேதிலிருந்து புலப்பட்டைது.
அடுத்தே முரற, `நீ இந்தேப் பரிஜசகாதேரனைரயேப் பண்ணு. நகான பக்கத்திஜலஜயே நிற்கிஜறன. ஒனறும்
ஆககாது!’ எனறு ரதேரியேம் அளித்துப்பகார்த்ஜதேன.
`உயிருக்க ஒனறும் ஆககாஜதே?’ எனறு சந்ஜதேகப்பட்டைகான.
`அப்படி ஆனைகால், நகானதேகான ஜபகாலீஸில் மகாட்டிக்ஷககாளஜவன!’ எனறு நகான சிரிப்புடைன கூற, சற்றுத்
துணிந்தேகான. நகாளரடைவில், அவனுரடையே ரதேரியேம் ஷபருகியேது. சற்று அபகாயேகரைமகாகஜவ நடைக்க முரனையே,
நகான கண்டித்ஜதேன. ஆனைகால், அவன நல்லவிதேமகாக மகாறிவிட்டைகான எனற ஷபருமிதேமும் எழகாமலில்ரல.
தேகானும் பிறரரைப்ஜபகால ரதேரியேசகாலிதேகான எனற நம்பிக்ரகயும், அதேனைகால் மகிழ்ச்சியும் எழ, அந்தேக்
கணம் ஷவளிப்படைக் ககாரைணமகாக இருந்தே ஆசிரிரயேஜமல் ஈர்ப்பு வந்தேது அந்தேப் ரபயேனுக்க.
ஒரு நகாரளக்கப் பலமுரற எனரனைத் தேற்ஷசயேலகாகப் பகார்ப்பதுஜபகால் சந்தித்து, `இனறு உங்களுக்க
ஐந்து முரற கட்மகார்னிங் ஷசகால்லிவிட்ஜடைன!’ எனறு ஷபருமிதேப்படுவகான. `எங்கள வகப்புக்க
வகாங்கஜளன!’ எனறு, நகான இனஷனைகாரு வகப்பில் பகாடைம் நடைத்திக்ஷககாண்டிருக்கம்ஜபகாது உளஜள
நுரழந்து ஷகஞ்சுவகான.
ஒரு நகாள பளளி ஆரைம்பிக்கமுன என அரறக்க வந்து, `டீச்சர்! உங்கள கணவர் எங்க உத்திஜயேகாகம்
பகார்க்கிறகார்?’ எனறு விசகாரிக்க, நகான சற்று ஜககாபத்துடைன, `நகான என கடும்ப விவககாரைங்கரள
மகாணவர்களுடைன விவகாதிப்பதில்ரல,’ எனஜறன.
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மகார்க் மனைந்தேளரைகாது, `எங்கம்மகாவுக்க அவரரைத் ஷதேரியுமகாம்,’ எனறகான. நகாங்கள இருவரும் ஏஜதேகா
விதேத்தில் ஷநருங்கிவிட்டைரதேப்ஜபகால ஒரு பூரிப்பு அவனிடைம்.
அந்தே ஆண்டின இறுதியில் மகார்க்கின ஜபகாக்கில் நல்ல வித்தியேகாசம் ஷதேரிந்தேது. பிறரும் அவரனை
முனஜபகால் ஜகலி ஷசய்யேகாமல் ஏற்றுக்ஷககாண்டைகார்கள.
அதேற்கடுத்தே வருடைம் நகான அவன வகப்பில் பகாடைம் நடைத்தேவில்ரல. ஆனைகால், என வருரகக்ககாகக்
ககாத்திருப்பவனஜபகால் பளளிக்கூடை வகாசலில் இருந்தே சிஷமண்டு ஷபஞ்சில் உட்ககார்ந்திருப்பகான. முகம்
ஜவறு பக்கம் திரும்பியிருக்கம். உடைலில் படைபடைப்பு ஷதேரியும். ரககள இறுகியிருக்கம். ஒருவழியேகாக,
`கட்மகார்னிங், டீச்சர்!’ எனறு திக்கித் திணறிச் ஷசகால்வகான. சற்று வளர்ந்திருந்தேதேகால், தேன ஜபகாக்கில்
அவனுக்க ஷவட்கம் உண்டைகாகியிருந்தேது.
நகான ஜவறு பளளிக்கூடைத்திற்க மகாற்றிப் ஜபகானைபின, ஒரு நகாள மகார்க்ரக ஒரு ஜபரைங்ககாடியில் பகார்த்ஜதேன.
ஷபரியேவனைகாக வளர்ந்திருந்தேகான. `ஹஜலகா, மிஸஸ். ரைகாகவன,’ எனறபடி, முகத்ரதேச் சட்ஷடைனை
திருப்பிக்ஷககாண்டு, உடைரல விரறத்தேபடி நகர்ந்தேகான.
அவன பினனைகாஜலஜயே வந்துஷககாண்டிருந்தே அம்மகாவும், அக்ககாளும் ஷபரிதேகாகச் சிரித்தேஜபகாதுதேகான எனைக்க
விஷயேம் விளங்கியேது. எனரனைப்பற்றி எப்ஜபகாதும் வீட்டில் ஜபசிக்ஷககாண்டிருப்பகான ஜபகாலும்!
அந்தேந்தே வயேதில் ஏற்படும் உணர்வுகள ஒருவருக்க உண்ரமயேகாகத்தேகான இருக்கம். அரதேக் ஜகலி
ஷசய்யேகாது ஏற்கஜவண்டும். ஒரு கழந்ரதே இடிஜயேகாரச ஜகட்டு அஞ்சுவதுஜபகால்தேகான இதுவும்.
இரதேஷயேல்லகாம் சனை நண்பரிடைம் கூறிஜனைன.
அவர் சமகாதேகானைம் அரடையேகாமல், `இரதே எப்படித் தேவிர்ப்பது?’ எனறு துரளத்தேகார்.
கரதே
நீச்சல் களத்தில் ஜவரலயேகாக இருந்தே ஜேஜூல்கிஃப்லி எனற ஒரு மலகாய் இரளஞன ஜவறு
மகாநிலத்திலிருந்து வந்திருந்தேகான. ஜககாலகாலம்பூரில் எல்லகாஜம அவரனைப் பயேப்படுத்தியேது. நகான
`கட்மகார்னிங்¸ ஜேஜூல்!’ எனறு கூற, உற்சகாகமகாக எனனிடைம் ஜபச்சுக்ஷககாடுப்பகான.
பிற ஷபண்கள ஜேஜூல்கிஃப்லிரயே ஜவரலக்ககாரைனஜபகால் நடைத்தியேரதேப்ஜபகால் இல்லகாது, ஒரு
நண்பனிடைம் பழகவதுஜபகால் அவனிடைம் ஜபசிஜனைன.
அவன வயேதில் மகள, மகாப்பிளரள எல்லகாரும் வீட்டில் இருக்கிறகாள, ஆனைகால் நகான அதிககாரலயில் நீந்தே
வந்துவிடுஜவன எனறு ஜகட்டு அவனுக்க ஒஜரை ஆச்சரியேம்: `எல்லகாரும் ககாரல உணவுக்க எனனை
ஷசய்வகார்கள?’
`அது அவர்கள பகாடு!’ எனஜறன, அலட்சியேமகாக.
அவன அதிர்ந்து ஜபகானைகான.
திடீஷரைனறு ஒருநகாள உடைரல ஷநளித்துக்ஷககாண்டு, `எனைக்க எப்ஜபகாது ட்ரிங்க்ஸ் வகாங்கிக்
ஷககாடுக்கப்ஜபகாகிறீர்கள?’ எனறு ஷககாஞ்சலகாகக் ஜகட்டைகாஜனை, பகார்க்க ஜவண்டும்! இப்ஜபகாது நகானதேகான
அதிர்ந்ஜதேன. திரச ஷதேரியேகாது தேவித்தே ஒருவனுக்க ஆதேரைவகாக இருக்கிஜறகாம் எனறு நிரனைத்து நகான
ஜபசப்ஜபகாக, இப்படி ஒரு திருப்பமகா!
அவன முதுகில் பளகாஷரைனறு அரறவிட்டு, `ஷரைகாம்பப் ஜபசகாஜதே! ஜபகாய் ஜவரலரயேக் கவனி!’ எனறு
மிரைட்டிஜனைன.
அதேனபின ஜேஜூல்கிஃப்லி எனனிடைம் வகாலகாட்டைவில்ரல. `
ஜச! இவளும் நம் அம்மகாஜபகால் இருக்கிறகாஜள!’ எனற கசப்பகானை உண்ரம புரிந்திருக்கம்.
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சனை நண்பரிடைம் கூறிஜனைன, `மகாணவிகரள நீங்கள அடிக்க முடியேகாது. ஆனைகால், நீங்கள சிடுசிடுத்தேகாஜல
ஜபகாதுஜம! உங்களமீதுளள ஜமகாகம் ஜபகாய்விடும்!’
அவர் ஷபருமூச்சு விட்டைகார். பிறர் மனைதிலுளள கழப்பங்கரள தீர்க்கப்ஜபகாய், தேகாஜனை
மகாட்டிக்ஷககாண்டுவிட்ஜடைகாஜம எனறு.
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7. அக்கரரைப் பச்ரச
யேகாத்தி (YATI) எனற இந்ஜதேகானீசியே பணிப்ஷபண் வகாரைத்திற்க ஒருமுரற எங்கள வீட்ரடைச் சுத்தேப்படுத்தே
வருவகாள. கண்ணகாடி ஜேனனைல்கரள ஈரைத்துணியேகால் துரடைத்து, அதேனபின தினைசரித் தேகாரளக் கசக்கி
மீண்டும் அழுந்தேத் துரடைத்துப் பளபளப்பகாக்கி.. இப்படி உயிரரை விட்டுக்ஷககாண்டு ஜவரல ஷசய்வகாள.
அப்ஜபகாது அவளுக்க முப்பது வயேதிருக்கம்.
“உனைக்க நகாங்கள ஷககாடுக்கம் பணத்ரதே எனனை ஷசய்கிறகாய்?” எனறு ஜகட்ஜடைன.
“அப்படிஜயே என கணவரிடைம் ஷககாடுத்துவிடுஜவன!”
யேகாத்திரயே பதினமூனறு வயேதிஜலஜயே கல்யேகாணம் ஷசய்து ஷககாடுத்திருந்தேகார்கள. அதேனைகால் கணவரனைத்
தேவிரை ஜவறு உலகம் கிரடையேகாது எனற நிரனைப்பு. கல்வியேறிவு அறஜவ இல்லகாதேதேகால், சுயேமகாகச்
சிந்திக்கம் திறனும் கிரடையேகாது.
அவஜள ஷதேகாடைர்ந்து, ஷபருரமயுடைன கூறினைகாள: “அவர் வகாரைகாவகாரைம் முப்பது ஷவளளிக்க (அனரறக்க
சுமகார் 500 இந்தியே ரூபகாய்) லகாட்டைரிச் சட்டு வகாங்ககிறகார்!”
ஒரு ஷவளளி (மஜலசியே ரிங்கிட்) சட்டு வகாங்கினைகாஜல அதிர்ஷ்டைம் இருந்தேகால் கிரடைக்கஜம எனற
எண்ணத்துடைன, “எதேற்க இப்படிக் ககாரச வீணகாக்ககிறீர்கள?” எனஜறன.
நிரறயேக் ககாசு ஷககாடுத்து வகாங்கினைகால், ஒனறகாவது ஷவற்றி ஷபறும் எனறு கணவன ஷசகால்லி
ரவத்திருக்கிறகான!
கணவர் ஷசய்வரதே இனஷனைகாருவர் கரற ஷசகால்வதேகாவது!
“உங்களுக்கப் புரியேகாது. நீங்கள பணக்ககாரைர்கள!” எனறகாள, உதேட்ரடைச் சுழித்தேபடி.
ஆனைகால், அவளிடைம் ஷசகானனைபடி, கணவன எந்தேச் சட்டும் வகாங்கவில்ரல, மரனைவி உடைலயேரைச்
சம்பகாதித்துக் ஷககாடுக்கம் பணத்ரதேக்ஷககாண்டு இனஷனைகாரு ஷபண்ரண பரிசுப்ஷபகாருட்களுடைன மயேக்கி,
அவரளஜயே மணமும் புரிந்துஷககாண்டுவிட்டைகான எனறு அறிந்தேதும் யேகாத்தியின மனைநிரல
மகாறிப்ஜபகாயிற்று. ஆத்திரைமும் அழுரகயுமகாக ஆனைகாள.
அவளுக்கப் பிறக, கமகாரியேகா (KAMARIA) எனற நகாற்பத்ரதேந்து வயேதுப் ஷபண்மணி ஜவரலக்க வந்தேகாள.
நிரறயே தேங்க நரக ஜபகாட்டுக்ஷககாண்டு, வகாஷயேல்லகாம் சிரிப்பகாக, பல வருடைங்கள ஜவரல பகார்த்தேகாள.
அவளுரடையே கணவர், பிற இந்ஜதேகானீசியே ஆண்கரளப்ஜபகால, கட்டுமகானைத் ஷதேகாழிலில் ஈடுபட்டிருந்தேகார்.
அவளுரடையே தேளதேளப்பகானை உடைலுக்க எதிரைகானை ஜசகானியேகானை உருவம்.
“நகான மற்றவர்கரளப்ஜபகால கடி, சூதேகாட்டைம் எனஷறல்லகாம் ஷபகாழுரதேக் கழிப்பதில்ரல. எனனுரடையே
ஒஜரை ஷபகாழுதுஜபகாக்க கமகாரியேகாதேகான!” எனறு எங்கள வீட்டுக்க வந்திருந்தேஜபகாது ஷசகால்ல, கமகாரியேகா
ஷபரிதேகாகச் சிரித்தேபடி தேன ரகஜவரலரயே அப்படிஜயே ஜபகாட்டுவிட்டு வந்தேகாள. முகத்தில் அப்படி ஒரு
ஷபருரம!
அந்தே மகிழ்ச்சியும் நீடிக்கவில்ரல.
“ஜமம்! என வீட்டுக்ககாரைர் வீட்டுக்க வந்து இரைண்டு மகாதேங்கள ஆகிவிட்டைனை,” எனறு கவரல ஜதேகாய்ந்தே
முகத்துடைன அவள ஷதேரிவிக்க, “ஜவரல பகார்த்தே இடைத்தில் விபத்ஜதேகா?” எனறு சந்ஜதேகம் ஷதேரிவித்ஜதேன.
அவள கணவர் சற்று தூரைத்தில் ஜவரல பகார்த்தேதேகால், அங்ஜகஜயே தேங்கிவிட்டிருந்தேகார்.
சில நகாட்கள ஷபகாறுத்து, அந்தே மனிதேன இனஷனைகாரு ஷபண்ரண மணந்துஷககாண்டைதேகாக அவளுக்கத்
தேகவல் கிரடைக்க, இடிந்துஜபகானைகாள. அரறரயேச் சுத்தேம் ஷசய்தேபடி இருக்க, வகாய்விட்டு அழுவகாள.
சில மகாதேங்கள கழித்து எங்கள வீட்டுக்க வந்தேவரனை (மரியேகாரதேரயேக் கரறத்துவிட்ஜடைன!) என
கணவர், “கமகாரியேகா எவ்வளவு நல்லவள! அவரள விட்டு, எதேற்ககாக இனஷனைகாரு கல்யேகாணம்
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பண்ணிக்ஷககாண்டைகாய்?” எனறு ஜகட்க, “எங்கள மதேத்தில் இது சரிதேகான எனறு ஷசகால்லி இருக்கிறஜதே!”
எனறகான, எனனைஜமகா ஷபரியே ஆனமிகவகாதிஜபகால்!
“இனி அவனுக்கப் பணம் ஷககாடுக்ககாஜதே!” எனறு நகான அவரள எச்சரித்து ரவத்ஜதேன. ஜகட்டும்
ஷககாடுக்கவில்ரல எனறு அவன ஜககாபித்துக்ஷககாண்டு ஜபகாய்விட்டைதேகாகச் ஷசகானனைகாள.
சில மகாதேங்களிஜலஜயே, அவள உடைல்நிரல சர்ஷகட்டைது. தேனரனை மிகவும் ஜநசிப்பதேகாகச் ஷசகானனைவன
இளரமயேகானை மற்ஷறகாரு ஷபண்ரண நகாடிப் ஜபகாய்விட்டைகாஜனை!
`நீ இந்ஜதேகானீசியேகாவுக்ஜக ஜபகாய்ச்ஜசர்! அங்ககாவது உற்றவர்கள இருப்பகார்கள!’ எனறு
அனுப்பிரவத்ஜதேகாம்.
அவள வந்தே புதிதில், ஒவ்ஷவகாரு கழந்ரதேயும் எனனை விஷமம் ஷசய்தேது, எப்படிஷயேல்லகாம் சண்ரடை
ஜபகாட்டைது எனஷறல்லகாம் லயித்தேபடி கூறிவிட்டு, எங்கரளப் பிரியே மனைமில்லகாமல் ஜபகானைகாள கமகாரியேகா.
அடுத்து வந்தே ஆரிஸிடைம் (40 வயேது) நகான முதேலிஜலஜயே கண்டித்துக் கூறிஜனைன: “நீ சம்பகாதிப்பரதே உன
புருஷனுக்கக் ஷககாடுக்ககாஜதே! உனரனை அந்தேரைத்தில் விட்டுவிட்டு, இனஷனைகாருத்திரயேக் கல்யேகாணம்
பண்ணிக் ஷககாளவகான!”
அவள சலிப்புடைன, “எல்லகா இந்ஜதேகானகளும் அப்படித்தேகான!” எனறகாள. ஆனைகால், புத்திசகாலித்தேனைமகாக
நடைந்துஷககாண்டைகாள.
தேன கிரைகாமத்தில் நிலம் வகாங்கிப்ஜபகாட்டு, நகானக அரறகள ஷககாண்டை தேனி வீட்ரடை எழுப்பியிருக்கிறகாள.
ஷபருரமயுடைன அந்தே புரகப்படைத்ரதே எனனிடைம் ககாட்டினைகாள. “என வீட்டுக்ககாரைரும், அவருரடையே
அண்ணன தேம்பிகளும் ஜசர்ந்து கட்டினைகார்கள!”
அவளுக்கம் ஒரு பிரைச்ரனை ஏற்பட்டைது. அவள அனுப்பியே பணத்ரதே பளளிக்கூடைத்திற்ககாகச்
ஷசலவழிக்ககாது, தேகந்தே கண்ககாணிப்பினறி ஊர்சுற்றும் ஊதேகாரியேகாகிவிட்டைகான பதினம வயேதேகானை மூத்தே
மகன.
பரிதேகாபமகாக இருந்தேது எனைக்க. “நீ எப்படி பிறர் வீட்டு கழிப்பரறரயேச் சுத்தேம் ஷசய்து, ஒவ்ஷவகாரு
நகாளும் மூனறு வீடுகளில் இடுப்ஷபகாடியே, ககால் வீங்க, ஜவரல ஷசய்து சம்பகாதிக்கிறகாய் எனறு அவனிடைம்
ஷசகால்லு!”
“அவனுக்கத் ஷதேரியும்!”
“இருந்தேகாலும், தினைமும் ஷசகால்லு. உங்கள நகாட்டில் படிப்பிற்ஜககா, உரழப்பிற்ஜககா ஏற்ற ஊதியேம்
கிரடையேகாது எனகிறகாஜயே! அவனைகாவது உனரனைப்ஜபகால் கஷ்டைப்படைகாது, படித்து முனனுக்க
வரைஜவண்டும் எனபதேற்ககாக நீயும், அவனுரடையே அப்பகாவும் ஜவறு நகாட்டில் கஷ்டைப்படுவரதே
எடுத்துச்ஷசகால். அவன திருந்தும்வரரை ஷசகால்லிக்ஷககாண்ஜடை இரு!”
இப்ஜபகாது இந்தியேகாவிலிருந்து அயேல்நகாட்டிற்க ஜவரல நிமித்தேம் ஷசல்லும் தேமிழர் ஒருவரின
கரதேரயேப் பகார்ப்ஜபகாமகா?
ககாயேகாம்பு மஜலசியேகாவுக்க வந்து தேகான சம்பகாதித்தேரதே அவ்வப்ஜபகாது தேன தேகாய்க்க
அனுப்பிக்ஷககாண்டிருந்தேகார். அப்பணத்தில் வீடு வகாங்கம்படி முதேலிஜலஜயே ஷசகால்லிவிட்டு
வந்திருந்தேகாரைகாம்.
நகாடு திரும்பியேஜபகாது, வீடு எனனைஜவகா வகாங்கப்பட்டிருந்தேது. ஆனைகால், தேம்பியின ஷபயேரில்! அவன
அவருக்க அரதேக் ஷககாடுக்க மறுத்துவிட்டைதேகாகவும், தேன உரழப்ஷபல்லகாம் விரையேமகாகிவிட்டைது எனறும்
எனனிடைம் ஷசகால்லி மிகவும் வருந்தினைகார்.
தேகாய்நகாட்ரடை விட்டு ஷவளிஜயேறி, இனஷனைகாரு நகாட்டில் கடுரமயேகாக உரழத்து, ரகநிரறயேப் பணம்
சம்பகாதிக்கலகாம் எனற ஆரசக்கனைவுடைன வருகிறவர்களுக்க, அதேனைகால் ஜவறு பல இடைர்கள ஷதேகாடைரும்
எனபது புரியும்ஜபகாது, ககாலம் கடைந்து விடுகிறது.

20

ஜபகாதேகாதே கரறக்க, திரரைப்படைங்கள ஜவறு நனைவகாக முடியேகாதே கனைவுகரளக் ககாட்டிவிடுகிறது.
ஒரு சகாப்பகாட்டுக்கரடையில் ஜவரல பகார்ப்பவர், `நகான நகாடு திரும்பியேதும், ஐந்து நட்சத்திரை ஜஹகாட்டைல்
ஒனறு திறக்கப்ஜபகாகிஜறன!’ எனறு கூறியேரதேத் ஷதேகாரலககாட்சியில் பகார்த்தேஜபகாது, அவருரடையே
அறியேகாரமரயேக் கண்டு பரிதேகாபப்படைத்தேகான எனனைகால் முடிந்தேது.
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8. யேகாருக்க மருமகள?
அந்தே இளம்ஷபண் தேன சினனை மகாமியேகாரின வீட்டு விஜசஷத்திற்க நகானக நகாட்கள முனனைதேகாகஜவ
வந்திருந்தேகாள.
ககாரலயில் எல்லகாருக்கம் முனனைர் எழுந்து, வகாசல் ஷதேளித்து ஜககாலம் ஜபகாட்டு.. இப்படி ஓயேகாது ஜவரல
ஷசய்து ஷககாண்டிருந்தேவளுக்க, அடிக்கடி சரமயேலரறயிலிருந்து அரழப்பு வந்தேது. “சதேகா! ஒரு
ஜககாலத்ரதேப் ஜபகாடை எத்தேரனை ஜநரைம்! இனனும் எவ்வளவு ஜவரல பகாக்கி இருக்க! வந்து கீரரைரயே
ஆய்ந்து நறுக்கிக் கடு! சக்கிரைம்! அப்புறம்..!”
எரதேயும் ஜநர்த்தியேகாகச் ஷசய்யும் அப்ஷபண் தேன திறரமரயே எல்லகாம் ககாட்டி ஜககாலத்ரதேப்
ஜபகாட்டுக்ஷககாண்டிருந்தேகாள. சிறிதும் ஆயேகாசப்படைகாமல், “இஜதேகா வஜரைன!” எனறு எழுந்தேவரளப் பகார்த்து
எனைக்க ஆச்சரியேமகாக இருந்தேது.
“நீ ஒரு நல்ல மகாட்டுப்ஷபகாண்ணகா?” எனறு ஜகட்ஜடைன, ஷககாஞ்சம் ஜகலியும், உண்ரமயேகாகவும்.
“ஆமகாம்!” எனறு ஷபருரமயுடைன சிரித்தேபடி ஓடினைகாள.
எனைக்க வியேப்பளித்தேது எனனைஷவனறகால், அவள வயேரதேஷயேகாத்தே பல ஷபண்கள அங்க இருந்தேகார்கள.
அவர்களது ஜதேரவகரளயும் இவஜள கவனிக்க ஜவண்டியிருந்தேது. ஏஷனைனறகால், இவள மட்டும்தேகான
ஜவறு வீட்டிலிருந்து புகந்தே ஷபண்.
அவள ஏரழப் ஷபண்ணில்ரல, முதுகரலப் பட்டைம் ஷபற்றவள எனறறிந்து என ஆச்சரியேம் இனனும்
அதிகமகாயிற்று.
`எந்தே ஜவரலயேகாக இருந்தேகாலும், அரதே நனறகாக ஷசய்யேக்கூடியேவள!’ எனறு அவர்கள புகழ்ந்தேஜபகாது,
இவள அரதேப் ஷபருரமயேகாக எடுத்துக்ஷககாண்டைது தேப்பகாகப் ஜபகாயிற்று. மகாமியேகார் வீட்டில் மட்டுமினறி,
அவளுரடையே உறவினைர்கள எவர் வீட்டுக்கப் ஜபகானைகாலும், இவளதேகான ஜவரல ஷசய்யே ஜவண்டும்.
பத்து ஆண்டுகள கழிந்தேனை. அஜதே வீட்டில் இனஷனைகாரு கல்யேகாணம். முதேல் வகாரைஜம இருபது
ஜபருக்கஜமல் கூடி இருந்தேகார்கள. துணிகரளத் துரவத்துப்ஜபகாடை இயேந்திரைம் இருந்தேகாலும், ஷமகாட்ரடை
மகாடியில் உலர்த்தே ஜவண்டுஜம! மருமகள எதேற்க இருக்கிறகாள!
நகானும் அவள பினனைகாஜலஜயே ஜபகாஜனைன. அங்ஜக நினறு ஜவடிக்ரக பகார்த்துக்ஷககாண்டிருந்தே ஒரு
பதினம வயேதுச் சிறுவனிடைம், “நீயும் ஷககாஞ்சம் உதேவி பண்ஜணன,” எனஜறன. அவன சற்று
அதிர்ந்துவிட்டு, கீழ்ப்படிந்தேகான. நடைந்தேரதேச் ஷசகானனைகால், ஷபற்ஜறகாருக்கக் ஜககாபம் வரும் எனறு
அவனுக்கத் ஷதேரியும். அவர்களுக்க அவ்வளவு அருரமயேகானை ஒஜரை மகன! அவரனை ஜவரல ஷசய்யேச்
ஷசகால்லி யேகாஜரைகா ஏவுவதேகாவது!
“எங்க துணிஷயேல்லகாம் ககாய்ந்திருக்கம். ஷககாஞ்சம் எடுத்துக்ஷககாண்டு வந்து விடுகிறீர்களகா?” எனறு
நகாத்தேனைகார் ஷகஞ்சுவதுஜபகால் ஜகட்டைகாள. அவள அந்தேப் ரபயேனின தேகாய். தேன மகரனை ஜவரல
வகாங்கியேதேற்கத் தேண்டைரனைஜயேகா!
நகானிருந்தே சிறு அரறக்க வந்து, “எல்லகா ஜவரலரயேயும் எனரனைஜயே ஷசய்யேச் ஷசகால்றகா!” எனறு ரைகசியேக்
கரைலில் முரறயிட்டைகாள சதேகா.
“ககாதிஜலஜயே வகாங்கிக்ககாஜதே!” எனறு அறிவுரரை கூறிஜனைன.
நகாத்தேனைகாரின கணவர் அந்தே வீட்டு மகாப்பிளரள இல்ரலயேகா? அவர் ஒஜரை இடைத்தில் அரசயேகாது அமர்ந்து,
தேன மகாப்பிளரள முறுக்ரக ஷவளிக்ககாட்டிக் ஷககாண்டிருந்தேகார்.
ஒரு ஷபண் கல்யேகாணமகாகிப் புக்ககத்திற்கப் ஜபகானைகால் ஜவரல ஷசய்யே ஜவண்டும். ஆனைகால்,
ஆணுக்கதேகான அதிககாரைம் ஷசய்யும் உரிரம. யேகார் வகத்தே நியேகாயேம் இது?
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கனிந்து நிமிர்ந்து, பந்தியில் பரிமகாறுவதும் சதேகாவின ஜவரலயேகாகிப் ஜபகாயிற்று.
அந்தே மகாப்பிளரள சகாப்பிடும்ஜபகாது, ஜகட்டை பதேகார்த்தேத்ரதேஜயே திரும்பத் திரும்பக் ஜகட்க, பிறருக்க
இருக்ககாது எனற நிரல வந்தேது.
நகான அப்ஜபகாது சரமயேலரறயில் ஜமற்பகார்ரவ பகார்த்துக்ஷககாண்டிருந்ஜதேன.
“ஒருத்தேருக்ஜக எல்லகாத்ரதேயும் ஜபகாட்டுட்டைகா எப்படி?” எனறு சதேகா ஷபகாரும, நகான மறுபடியும்,
“ககாதிஜலஜயே வகாங்கிக்ககாஜதே!” எனஜறன.
நல்ல மருமகள எனறகாலும் இப்படியேகா ஷசகால்லிரவத்தேகாற்ஜபகால் எல்லகாரும் படுத்துவகார்கள!
வீட்டுப் ஷபண்களும் அவர்கள கடும்பமும் ஒஜரை இடைத்தில் உட்ககார்ந்து அதிககாரைம் ஷசய்யேலகாமகா?
நகான ஷசகானனைதிலிருந்தே நியேகாயேத்ரதே சதேகா புரிந்துஷககாண்டைகாள.
ஷபண்டிர், `சதேகா முனஜனை மகாதிரி இல்ஜல. ஷசகால்ற ஜவரலரயேச் ஷசய்யேறதில்ஜல!” எனறு அவள
ஷவளியில் ஜபகாயிருக்கம் சமயேம் பகார்த்து, அவள மண்ரடைரயேப் பல விதேமகாக உருட்டிக்
ஷககாண்டிருந்தேகார்கள.
எனனைகால் ஷபகாறுக்க முடியேவில்ரல. “ஏன, பகாவம், அந்தேப் ஷபண்ரண இப்படிக் ககாய்ச்சு ககாய்ச்சுனனு
ககாய்ச்சஜறள?” எனறு ஜகட்டுவிட்ஜடைன, ஒரு சிறு சிரிப்புடைன. எனரனையும் தேகாக்கவகார்கஜளகா?
அப்படி எதுவும் நடைக்கவில்ரல.
“நீங்கஜள ஷசகால்லுங்ஜககா,” எனறு எனனிடைம் நியேகாயேம் ஜகட்டைகார்கள. “நனனைகா ஜவரல ஷசய்யேக்கூடியே
ஷபகாண்ணு! இப்ஜபகா எது ஷசகானனைகாலும் ககாதிஜலஜயே வகாங்கிக்க மகாட்ஜடைங்கிறகா!”
ஷசகால்லிக் ஷககாடுத்தேஜதே நகானதேகான எனறு ஷதேரிந்தேகால் எனனை ஆகியிருக்கஜமகா!
அவளுரடையே நகாத்தேனைகார் எந்தே ஜவரலயும் ஷசய்வதில்ரல எனபரதேச் சுட்டிக் ககாட்டிஜனைன.
“அவஜளகாடை வீட்டிஜல அவதேகான எல்லகா ஜவரலயும் ஷசய்யேறகா!” எனறு வக்ககாலத்து வகாங்கினைகார்கள.
சதேகாவும் அவள வீட்டில் ஓயேகாமல் ஜவரல ஷசய்வகாள. ஆனைகால் அது கணக்கில் வரைகாது. எனனை
இருந்தேகாலும், அவள இனஷனைகாருத்தேர் வீட்டுப் ஷபண்தேகாஜனை!
உருப்படியேகாக ஜவறு எந்தே ஜவரலயும் இல்லகாது, அவர்களபகாட்டில் மத்தியேகானைம் பூரைகாவும், “இப்பல்லகாம்
சதேகா ஜசகாம்ஜபறியேகா ஜபகாயிட்டைகா!” எனறு புலம்பிக் ஷககாண்டிருந்தேகார்கள.
ஜசகாம்பல் இல்ரல, தேன மதிப்பு பிறருக்க நகாயேகாக உரழப்பதில் இல்ரல; அப்படி உரழத்தேகால் தேனரனை
ஏமகாந்தேவளகாகத்தேகான பகார்க்கிறகார்கள எனபரதேப் புரிந்துஷககாண்டுவிட்டைகாள எனறு
நிரனைத்துக்ஷககாண்ஜடைன. ஷவளியில் ஷசகால்லவகா முடியும்!
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9. பிறரைகாக ஆவது
கமலஹகாசன மிக நல்ல நடிகர் எனகிஜறகாஜம, ஏன?
நடிரக ரைகாதிககா ஒரு ஜமரடையில், `இவர் ககாதேல் ககாட்சிகளில் நடிக்கம்ஜபகாது, ஒவ்ஷவகாரு நடிரகக்கம்,
`இவருக்கத்தேகான நம்ஜமல் எவ்வளவு ககாதேல்!’ எனகிற ஷபருமிதேம் ஏற்படும். ஆனைகால், `இப்ஜபகாதுதேகான
புரிகிறது. ஓர் எருரமரயே இவர்முன நிறுத்தினைகாலும், அப்படித்தேகான பகார்ப்பகார்!’ எனறகாஜரை, பகார்க்க
ஜவண்டும்! நடிகருக்ஜக சிரிப்பு வந்துவிட்டைது.
உணர்ச்சிகரள மகாறிமகாறிக் ககாட்டினைகால், நடிப்ஜபகா, நகாட்டியேஜமகா, பகாத்திரைங்களின நுட்பமகானை
உணர்வுகள பகார்ப்பவர்கரளப் ஜபகாய்ச்ஜசரும்.
வடை நகாட்டு நடிரககள தேமிழ் திரரைப்படைங்களில் நடிக்கம்ஜபகாது, ஷமகாழியின ஆழத்ரதே
உணர்வதில்ரல. அதேனைகால் எந்தே தேருணத்தில் எனனை பகாவம் ககாட்டைஜவண்டும் எனபது அவர்களுக்கப்
புரிவதில்ரல. அர்த்தேத்ரதேஷயேல்லகாம் எதேற்கப் புரிந்துஷககாளள ஜவண்டும், நம் (பருமனைகானை) உடைலழஜக
ஜபகாதேகாதேகா எனறு ஷமத்தேனைமகாக அவர்கள இருப்பதுஜபகால்தேகான ஜதேகானறுகிறது. சமயேகாசந்தேர்ப்பம் புரியேகாது
சிரித்து ரவக்கிறகார்கள. (கஷ்டைம்!)
இயேக்கனைர் `சிரி’ எனகிற ஜபகாஷதேல்லகாம் சிரித்துரவத்தேகால் மட்டும் ஜபகாதுமகா? சிரிப்பில்தேகான எவ்வளவு
விதேங்கள! ஒரு கழந்ரதேரயேப் பகார்த்து கண்களில் கனிவுடைன சிரிப்பது, ஜகலிச்சிரிப்பு, பிறர் நம்ரம
புகழும்ஜபகாது வரும் பூரிப்புடைன கூடியே புனனைரக -- இப்படி ஷசகால்லிக்ஷககாண்ஜடை ஜபகாகலகாம்.
ஷமகாழிஜயேகா, கரதேயில் கறிப்பிட்டை சந்தேர்ப்பஜமகா புரியேகாதேவர்கள ஒஜரை மகாதிரி சிரித்து ரவப்பகார்கள.
இதேனைகால்தேகான இவர்களது நடிப்பு எடுபடுவதில்ரல. சில வருடைங்களிஜலஜயே ககாணகாமல்
ஜபகாய்விடுகிறகார்கள.
ஷமகாழி ஷதேரியேகாவிட்டைகாலும், சில நடிகர்களும் நடிரகயேர்களும் ஒரு ககாட்சியின ஆழத்ரதேப் பிறர்
விளக்கப் புரிந்துஷககாண்டு, தேம் தேனித்துவத்திற்ஜகற்ப ஜதேரவயேகானை உணர்ச்சிகரள தேம் உடைலகாலும்
முகத்தேகாலும் ககாட்டுவதும் உண்டு. (அப்பகாடைகா!) எதிர்நீச்சல் படைத்தில் வரும் கதேகாநகாயேகியின தேந்ரதே ஷரைத்
ஜலகாஹிதேகாஷ்வகா, கபகாலி படைத்தில் ரைஜினியின மரனைவியேகாக நடித்தே ரைகாதிககா ஆப்ஜதே இருவரும் மரைகாத்தி
ஷமகாழியினைரைகாம். ஷசகாந்தேக் கரைலில் ஜபசகாவிட்டைகாலும், தேம் உணர்ச்சிகரளக் ககாட்டை ஷமகாழி அவர்களுக்க
ஒரு தேரடையேகாக இருக்கவில்ரல எனபது பகாரைகாட்டுக்கரியேது.
பரைதேநகாட்டியேம் எனற வகார்த்ரதேயின முதேல் எழுத்திஜலஜயே `பகாவம்’ எனறிருக்கிறது. பகார்ப்பவரரைப்
பரைவசப்படுத்தே பகாடைல் வரிகளுக்ஜகற்ற உடைலரசவு மட்டும் ஜபகாதேகாது. எனனை ஆடுகிஜறகாம் எனறு
புரிந்துஷககாண்டைதேற்க அரடையேகாளமகாக நவரைஸங்கரளயும் ஷககாட்டும் முகபகாவங்கள, அங்க அரசவுகள
ஆகியேரவ நகாட்டியேத்திற்கம் இனறியேரமயேகாதேரவ.
தேமிழ் தேகாய்ஷமகாழியேகாக இருந்தேகாலும், அல்லது அதில் நனக உரரையேகாடைத் ஷதேரிந்திருந்தேகாலும், எல்லகாருஜம
தேகாம் ஆடும் பகாடைரலப் புரிந்துஷககாண்டு, முகபகாவங்கள ககாட்டுவர் எனறு கூற முடியேகாது.
சிறு ஷபண்கள நடைனைமகாடும்ஜபகாது, முதேல் சில வருடைங்கள சற்று பயேந்தேகாற்ஜபகால் இருப்பகார்கள.
அடிக்கடி தேகாயின பக்கம் கண்கள அரலயும். அவர்கள ஆடி முடிந்தேதும், `சிரிச்சபடி ஆடைணும்!’ எனறு
ஆசிரிரயேயும், அம்மகாவும் கூறுவகார்கள. ஜககாரிக்ரக மிரைட்டைலகாகஜவகா, ஷககாஞ்சலகாகஜவகா வரைக்கூடும்.
`சரிதேகான,’ எனறு அவர்களும் சிரித்தே முகத்துடைன ஆடை சில வருடைங்கள பிடிக்கம். ஆனைகால் அது ஜபகாதேகாது.
ஏன, அதுதேகான பிறர் ஷசகால்வரதேக் ஜகட்டு, சிரித்தேபடி ஆடுகிறகார்கஜள எனகிறீர்களகா?
பகாடைல் முழுவதும் முகம் விகசித்தேபடி இருக்கம்.
இப்படி ஆடியே ஒரு ஷபண்ணிடைம் நகான ஜகட்ஜடைன, `ஏம்மகா? `புலித்ஜதேகாரல அணிந்தே சிவன’ எனனும்
இடைத்தில், நீ சிரித்தேகாஜயே! புலி சிரித்து பகார்த்திருக்கிறகாயேகா?’
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துர்ரக அம்மனுக்க அப்ஷபயேர் வரைக் ககாரைணமகாக இருந்தே கரதே: துர்க்ககாமகா எனற அசுரைன பல ககாலம்
தேவம் இருந்து, பிரைம்மகா அவனமுன ஜதேகானறியேதும், `ஒரு வரைம் ஜவண்டும்!’ எனறு ஜகட்கிறகான.
எப்படிக் ஜகட்பகான?
ஒருவரரை நகாம் ஏதேகாவது ஜவண்டும்ஜபகாது, மரியேகாரதேயேகாகக் ஜகட்ஜபகாம். இல்ரலயேகா?
சுயேமரியேகாரதேயினறி, கறுகியே ககாலத்தில் எரதேயும் சகாதிக்க விரும்பும் ககாரியேவகாதிகள கூனிக்
கறுகவகார்கள. கூரழக் கம்பிடு ஜபகாடுவகார்கள. பல்லிளிப்பகார்கள. ஆனைகால் அவர்களுக்கத் ஷதேரியும்,
நிரனைத்தேது நடைந்துவிட்டைகால், அதேற்கப்பின எதிரிலிருப்பவரரை மறந்துவிடுஜவகாம், அலட்சியேமகாகப்
பகார்ப்ஜபகாம் எனறு. அந்தே ஷபகாய்ரம கண் சட்ஷடைனை ஒரு பக்கம் அரலவதில் ஷதேரியும். நிரனைத்தேது
கிரடைத்தேவுடைன, உடைல் நிமிர்ந்து, அதிலிருந்து ஒரு அலட்சியேம் ஷவளிப்படும். இரைண்டு வரிகள திரும்பத்
திரும்பப் பகாடைப்படும்ஜபகாது, இவ்வளரவயும் ககாட்டினைகால் பகார்ப்பவரரையும் அந்தே உணர்ச்சி
ஷதேகாற்றிக்ஷககாளளும்.
துர்க்ககாமகா ஷபற்ற வரைத்தேகால் அகிலஜம அவன ரகக்கள வரை, ஷககாடுரமகள பல புரிகிறகான. நீர்
வற்றிப்ஜபகாய், மக்கள அம்மனிடைம் முரறயிடுகிறகார்கள.
தேண்ணீர் கிரடைக்ககாது வகாடும் உயிரினைங்களின துயேரைம் அவர்கள முகத்தில். `எங்களுக்க ஜவறு வழிஜயே
இல்ரல!’ எனற ஷகஞ்சல். `ஏதேகாவது ஷசய்ஜயேன!’ எனற ஏக்கம்.
அம்மனுக்ஜககா முதேலில் ஆத்திரைம், ஜகடுஷகட்டைவனுக்ஷகல்லகாம் அதிககாரைத்ரதேக் ஷககாடுத்தேகால்
இப்படித்தேகான எனபதுஜபகால். மக்களின பரிதேவிப்ரபக் கண்டு இரைக்கம், கருரண முகத்தில். அவள
நீரரைச் ஷசகாரியும்ஜபகாது, தேகான ஷபற்ற மகவிற்க அமுதூட்டும் அனரனைரயேப்ஜபகால அனபு.
இறுதியில், துர்க்ககாமகாவிடைமிருந்து ஜவதேங்கரள மீட்டு, அவரனையும் அழித்தேதேகால் துர்ககா எனற ஷபயேர்
ஷபறுகிறகாள. இது கரதே. எவ்வளவு விதே பகாவங்கரளக் ககாட்டை முடிகிறது!
நடிகர்கள நடைனைமணிகள மட்டுமினறி, எழுத்தேகாளர்களும் தேகாம் சித்தேரிக்கம் கதேகாபகாத்திரைங்களகாகஜவ
மகாறிவிடை ஜவண்டும். இரதேத்தேகான GETTING INTO THE SKIN OF OTHERS எனகிறகார்கள. இம்முரறயேகால்
அவர்கள உலவவிடும் பகாத்திரைங்களுக்க உயிர் ஷககாடுக்க முடியும்.
பகாலித் தீவில் தியேகானைத்தேகால் இரதேச் சகாதிக்கிறகார்கள. ஒரு நடைனைத்தில், (ஜதேங்ககாய் உருமட்ரடையேகால்)
ஷககாழுந்து விட்டு எறியும் தீரயே கதிரரையேகாக மகாறி, ஷவறுங்ககாலகாஜலஜயே அரணக்கிறகார்கள.
மயிர்க்கூச்ஷசறியே ரவக்கம் இடைம் அது.
இனஷனைகாரு நடைனைத்தில் இருபது நிமிடைங்கள ஜபகார்வீரைர்கள `இறந்து’ விடுவகார்கள. எந்தேவிதே அரசவும்
கிரடையேகாது. மூச்சுவிடுவதேற்க அரடையேகாளமகாக அவர்கள மகார்பும் ஏறி இறங்கவில்ரல. பகார்த்தேவர்கள
பயேந்ஜதேவிட்ஜடைகாம். பிறக, எதுவுஜம நடைவகாதேதுஜபகால் அவர்கள எழுந்தேஜபகாதுதேகான எங்களுக்க மூச்சு
வந்தேது.
நிகழ்ச்சி முடிந்தேதும், அவர்களின தேரலவரிடைம் அணுகி விசகாரித்ஜதேன. அப்ஜபகாதுதேகான ஷசகானனைகார்,
`நகாங்கள தியேகானைத்தேகால் எந்தே மிருகமகாகவும், மூச்சற்றவர்களஜபகாலும் மகாறமுடியும்,’ எனறு.
இரதேஷயேல்லகாம் புரிந்துஷககாளள அதிக வயேது ஆகியிருக்க ஜவண்டும் எனபதில்ரல. தியேகானைம்
மட்டுமினறி, நிரறயேக் கரதேகள படித்து, கதேகாபகாத்திரைங்களுடைன நம்ரமப் ஷபகாருத்திக்ஷககாளள முயேல
ஜவண்டும். ஜபசுவரதேக் கரறத்து, பிறரரைக் கூர்ந்து கவனித்தேகால், பல்ஜவறு கணகாதிசயேங்கள புலப்படும்.
உற்று உற்றுப் பகாருங்கள, அவர்கள தேர்ம சங்கடைத்துடைன ஷநளியும்வரரை. மனிதேர்களின மனைப்ஜபகாக்க,
வக்கிரைங்கள புரியும்.
அதேனபின, பிறர் தேகாஜம வலியே வந்து தேம் கரதேகரளப் பகிர்ந்துஷககாளவகார்கள. கருவிற்ககாக நகாம் அரலயே
ஜவண்டியேதில்ரல.
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10. ககாதேலகாவது, கத்தேரிக்ககாயேகாவது!
தேந்ரதேரயே இழந்திருந்தே கமலியின தேகாய் `அனபு’ எனபரதேஜயே அறியேகாது, யேகார் வீட்டிஜலகா
வளர்ந்திருந்தேகாள. அவள வளர்ந்தே விதேத்திஜலஜயே மகரளயும் வளர்த்தேகாள. நகானக மகாதேக் கழந்ரதேரயேஜயே
அடித்து ஷநகாறுக்கவகாள.
பளளிக்கூடைத்துக்கச் ஷசனறு வந்தேகாலும், பத்து வயேதில்கூடை கமலிக்க எழுதேப் படிக்க வரைவில்ரல. யேகார்
எது ஜபசினைகாலும், முதுகில் அடி ரவத்தேகால்தேகான அவளுக்கப் புரியும் எனற நிரல வந்தேவுடைனதேகான
விழித்துக்ஷககாண்டைகார் அவளுரடையே தேந்ரதே. விடுமுரற நகாட்களில் எங்கள வீட்டில் ஷககாண்டு
விட்டுவிட்டுப் ஜபகாய்விடுவகார். தேன ஷபகாருளகாதேகாரை முனஜனைற்றத்ரதேஜயே ஷபரிதேகாக நிரனைத்துக்
ஷககாண்டிருந்தேவருக்க கழந்ரதேகள எப்படி வளர்கிறகார்கள எனபதில் கவனைம் ஷசலுத்தேத்
ஜதேகானறவில்ரல.
நகான சகாதேகாரைணமகாகப் ஜபசினைகாஜல நடுங்கினைகாள அச்சிறுமி. சற்ஜற ஷபரியேவளகாக இருந்தே என மகள
ஷபகாறுப்பில் அவரள விட்டுவிட்டு தேகான ஒதுங்கிக்ஷககாண்ஜடைன. மணிக்கணக்ககாக ஒஜரை இடைத்தில்
உட்ககார்ந்து சரமயேலுக்க உதேவியேகாக இருப்பகாளகா, ஒரு சிறு ஷபண்! (நகாங்கஷளல்லகாம் அந்தே வயேதில்
எப்படிஷயேல்லகாம் தேப்பித்து ஓடைப்பகார்த்ஜதேகாம்!) அவரளப் பகார்த்துப் பரிதேகாபப்படைத்தேகான முடிந்தேது
எனனைகால்.
அந்தேக் கமலி ககாதேல் கல்யேகாணம் புரிந்துஷககாண்டைகாள -- பதிஷனைட்டு வயேதிஜலஜயே. உயேரைமகாக, மூக்கம்
முழியுமகாக, சிவந்தே நிறம் ஷககாண்டைவள அவள. ககாதேலனுடைன அதிகம் பழகியேதில்ரல. ஆனைகால், தேகாயின
சுடுஷசகாற்களும், அடியும் மட்டுஜம சிறுவயேதிலிருந்து அறிந்திருந்தேவளுக்க இரளஞன ஒருவன தேனரனை
விரும்புகிறகான எனபஜதே ஜபரினபத்திற்க ஆளகாக்கியேது.
கமலியின தேந்ரதே அந்தேஸ்தில் அவரனைவிடை சற்று உயேர்ந்தேவர். `என கழந்ரதேகளுக்க எல்லகாவிதேத்திலும்
சுதேந்திரைம் ஷககாடுத்திருக்கிஜறன!’ எனறு ஷபருரமப்பட்டுக் ஷககாண்டைவருக்க, மகள தேகாஜனை ஒரு
துரணரயேத் ஜதேடிக்ஷககாண்டைதில் நிம்மதிதேகான.
`இவரள மணந்தேகால், என நிரலயும் உயேர்ந்துவிடும்!’ எனறு திட்டைம் ஜபகாட்டிருந்தேகான தினைகரைன. அது
நடைக்கவில்ரல. மகரளஜயே கவனிக்ககாதேவர் மருமகரனையேகா முனனுக்கக் ஷககாண்டுவரைப்ஜபகாகிறகார்!
`ஏமகாந்து விட்ஜடைகாஜம!’ எனற வனமுரறயில் இறங்கினைகான.
`ஏஜனைகா எனரனைப் பகார்த்தேகால், எல்லகாருக்கம் அடிக்கத்தேகான ஜதேகானறுகிறது!’ எனறு வகாய்திறவகாமல்
எல்லகா அடி, உரதேரயேயும் ஷபகாறுத்துப்ஜபகானைகாள கமலி.
இரைண்டு கழந்ரதேகரளப் ஷபற்றபின, அதேற்க ஜமலும் ஷபகாறுக்க முடியேகாது, அப்பகாரவ நகாடிப்ஜபகானைகாள
கமலி. அவர் அதிர்ந்தேகார். `விவகாகரைத்து!’ எனறகார். கமலி ஒப்பவில்ரல. திரும்பவும் அம்மகாவிடைம் வந்து
இடிபடை ஜவண்டுமகா!
மரனைவிரயே வரதேக்கம் ஷபகாதுவகானை கணவர்கரளப்ஜபகால், தினைகரைன அவரளத் ஜதேடி வந்தேகான. தேன
தேவற்றுக்க வருந்தி அழுதேகான. மனைமிளகி, அவனுடைன திரும்பப் ஜபகானைகாள கமலி.
அவனுரடையே மனைமகாற்றமும், அனபும் ஷசகாற்ப தினைங்கஜள நீடித்தேனை. மீண்டும் அடிதேகான -- இம்முரற
சற்று ஜமகாசமகாகஜவ. `எனரனைவிட்டுப் ஜபகாகம் அளவுக்க உனைக்கத் துணிச்சலகா?’ எனறு கத்தினைகான. சில
தினைங்கள ஷபகாறுத்துப் பகார்த்துவிட்டு, மீண்டும் தேகாய் வீட்டுக்கப் ஜபகானைகாள கமலி.
அம்முரற எனனிடைம் அவரள அரழத்து வந்தேகார் அவளுரடையே தேந்ரதே.
“Can’t you live without a man? (உனனைகால ஒரு ஆண் துரண இல்லகாம வகாழ முடியேகாது?)” எனறு அவரளக்
ஜகட்ஜடைன, எரிச்சலுடைன. அவளுரடையே கழந்ரதேகளும் உணர்வுபூர்வமகாகப் பகாதிக்கப்பட்டிருந்தேனைர்
எனபரதேயும் பகார்த்திருந்ஜதேன.
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“முடியும்?” எனறகாள, சவகால் விடுவதுஜபகால். ஆனைகால், அடுத்தே சில நகாட்களிஜலஜயே கணவரனை
நகாடிப்ஜபகானைகாள. தேந்ரதேஜயேகா இடிந்துஜபகானைகார்.
சரைகாசரி ஐந்து முரற இம்மகாதிரி நடைக்கம் எனகிறகார்கள உளவியேல் நிபுணர்கள. திடீஷரைனை கிரடைக்கம்
சுதேந்திரைமகானை வகாழ்க்ரகரயே எப்படி எதிர்ஷககாளவது எனறு ஷபண்களுக்க உண்டைகாகம் கலக்கஜம
ககாரைணம். உடைலிச்ரசரயே எப்படி சமகாளிப்பது எனற கழப்பமும் ஒரு மரனைவி தேனரனை வரதேக்கம்
கணவனுடைன ஜசர்ந்து வகாழ்ந்து, அனுதினைமும் ஷசத்துப் பிரழக்க ககாரைணமகாக அரமகிறது. (பல ககாலம்
ஷபகாறுத்திருந்து விவகாகரைத்து ஷபற்ற ஒரு ஷபண்மணி எனரனைத் ஜதேடிப்பிடித்து அரழத்துத் ஷதேரிவித்தேது).
ஒருவகாறகாக, விவகாகரைத்துக்கச் சம்மதித்தேகாள கமலி. `அவன கழந்ரதேகள எனைக்க ஜவண்டைகாம்!’
எனறுவிட்டைகாள.
இப்ஜபகாது, தேனியேகாக ஓரிடைத்தில் தேங்கிக்ஷககாண்டு, வகாடைரகக்ககார் ஓட்டும் ஷதேகாழில் ஷசய்கிறகாள.
ஒருவழியேகாகக் கிரடைத்தே சுதேந்திரைத்ரதே அனுபவிக்கிறகாள. அவளகீழ் சில ஆண்கள ஜவரல
ஷசய்கிறகார்கள. ஜபச்சுத்திறனில் ஷகட்டிக்ககாரியேகாகிவிட்டைகாள. `ககாதேலகாவது, கத்தேரிக்ககாயேகாவது!
அஷதேல்லகாம் சினிமகாவுக்கத்தேகான சரிப்படும்!’ எனற மனைப்ஜபகாக்க ஏற்பட்டுவிட்டைது.
உண்ரமதேகான. தேனரனைவிடை உயேர்ந்தே நிரலயில் இருக்கிற ஒரு ஷபண்ரண `ககாதேல்’ எனற ஷபயேரில்
மயேக்கி மணந்துஷககாண்டு, அதேனபிறக இருவரும் ஒருவரரைஷயேகாருவர் ஷவறுக்கம் நிரலக்கப்
ஜபகாய்விட்டைகால், அது எப்படி ககாதேலகாகம்?
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11. மனைரதே மயேக்கம் மருந்துகள
கடைந்தே இரைண்டு மகாதேங்களில் நகான சந்தித்துப் ஜபசியே மூனறு ஷபண்மணிகள கறுகியே ககாலத்தில் மிகப்
பருமனைகாக ஆகியிருந்தேகார்கள.
`எனைக்க ஐம்பது வயேதேகாகிவிட்டைஜதே! ஷமஜனைகாபகாஸ்! ஓயேகாமல் தேரலவலி. இழுப்புஜவறு! அதேனைகால் ஏஜதேகா
மருந்து சகாப்பிடுகிஜறன’.
முப்பது வயேஜதே ஆகியே இரச ஆசிரிரயேயேகானை சதேகாவின பிரைலகாபம்: `அடிக்கடி சளியும் இருமலும்
வருகினறனை. இப்படிஜயே இருந்தேகால், நகான எப்படி பகாட்டு வகப்புகள நடைத்துவது?’
மஜலசியே நகாடு தேழுவியே நகாட்டியேப் ஜபகாட்டி ஒனறில் முதேல் பரிசு வகாங்கி, அத்துரறயில் பட்டைம்
ஷபற்றவள லதேகா. ஐந்தேகாண்டுகள கழித்து அவரளப் பகார்த்தேஜபகாது, `ககாலில் தேகாங்க முடியேகாதே வலி. ஒரு
வருடைம் ஆடைக் கூடைகாது எனகிறகார் டைகாக்டைர். மருந்து சகாப்பிட்டைகால்தேகான ஆடைஜவ முடிகிறது!’ எனறகாள.
இவர்களிரடைஜயே இருந்தே ஒற்றுரம: மூவருக்கஜம ஷவவ்ஜவறு மருத்துவர்கள ஸ்டீரைகாய்டு (Steroid)
மருந்துகரளப் பரிந்துரரைத்திருந்தேதுதேகான.
அது எனனை அது, ஸ்டீரைகாய்டு?
நம் உடைலில் இயேல்பகாகச் சுரைக்கம் ஹகார்ஜமகான அது. உடைலில் உளள உறுப்புகள, திசு, உயிரைணுக்கள
ஆகியேரவ தேம் ஜவரலரயேச் சரிவரைச் ஷசய்யே ஜவண்டைகாமகா? அதேற்கத்தேகான இரவ
உபஜயேகாகப்படுகினறனை. இந்தே ஹகார்ஜமகான சரியேகாகச் சுரைக்ககாதேஜபகாது, பல உபகாரதேகள ஏற்படும்.
அரவகரளப் ஜபகாக்கஷவனை மனிதேனைகால் தேயேகாரிக்கப்பட்டை மருந்தேகாக (ஜவதியேப் ஷபகாருள கலக்கப்பட்டை)
அரதேஜயே உட்ஷககாளளும்ஜபகாது, மந்திரைம் ஜபகாட்டைதுஜபகால உடைல் ஷதேகால்ரல ககாணகாமல் ஜபகாய்விடும்.
அடுத்தே முரற அஜதே உடைல் உபகாரதேக்க ஆளகாகம்ஜபகாது, ஒருவரரை வலியேப்ஜபகாய் அரதேஜயே நகாடும்படி
ஷசய்துவிடுகிறது. சுருங்கச் ஷசகானனைகால், ஸ்டீரைகாய்டு ஒரு ஜபகாரதேப்ஷபகாருள.
கஞ்சகா, ஷஹஜரைகாயின மற்றும் மது வரககள உடைனுக்கடைஜனை ஒருவரின மனைநிரலயில் மகாற்றம்
ஏற்படுத்தே, ஜபகாரதே உண்டைகாகம் எனபது ஷதேரிந்தே சமகாசகாரைம். ஒருவர் கடித்தேவுடைன தேன வருத்தேம்,
கவரல, ஏமகாற்றம் எல்லகாவற்ரறயும் மறந்துவிட்டைதுஜபகால் சில கணங்கள இருப்பகார். ஆனைகால்,
அரவகளின அளரவ அதிகரித்துக்ஷககாண்ஜடை ஜபகானைகால்தேகான அவர் தேகான நகாடும் மனைக்கிறக்கத்ரதே
அரடையே முடியும்.
ஸ்டீரைகாய்டு அப்படியேல்ல. மனைப்ஜபகாக்கில் ஒரு மகாற்றமும் இருக்ககாது. கிறக்கமும் கிரடையேகாது -- சில
ககாலம்வரரை. சில ஆண்டுகளுக்கப்பின ஷமதுவகாகத் தேன ஜவரலரயேக் ககாட்டை ஆரைம்பிக்கம்.
கரதே 1: விக்ஜனைஸ்வரி பதினம வயேதிலிருந்ஜதே ஆஸ்துமகாவகால் அவதிப்பட்டைவள. சுமகார் முப்பது
வயேதேகானைஜபகாது மருத்துவர் ஸ்டீரைகாய்டு ஷககாடுத்தேதில், இதுவரரை பகாடைகாய்படுத்தியே வியேகாதி கணமகானைது
ஜபகாலிருந்தேது.
`சரியேகாகப் ஜபகாகம்வரரை இம்மருந்ரதே உட்ஷககாண்டுவிட்டு, பிறக விட்டுவிடைலகாஜம!’ எனறுதேகான
நிரனைத்திருந்தேகாள. அது முடியேவில்ரல. இப்பழக்கம்தேகான ஒருவரரைக் ஷகட்டியேகாகப்
பிடித்துக்ஷககாளளுஜம! அடுத்தே முரற தேகாஜனை அரதேத் ஜதேடிப் ஜபகாரகயில் சற்று அதிகமகானை அளவு
ஜதேரவப்பட்டைது.
ஆரைம்ப ககாலத்தில், விக்ஜனைஸ்வரிக்க அசுரை பலம் வந்தேதுஜபகால் இருந்தேது. `SUPER HUMAN!” எனறு
ஷபருமிதேமகாக இருந்தேது. எல்லகாரும் தேனரனைப்ஜபகால் இல்லகாமல் இருக்கிறகார்கஜள எனற ஏளனைம்
எழுந்தேது. பிறரரை மரியேகாரதேக்கரறவகாக நடைத்தே ஆரைம்பித்தேகாள. சிடுசிடுப்பு, அநகாவசியே சந்ஜதேகம் எனறு
பல பக்கவிரளவுகள ஏற்பட்டைதில் கடும்ப அரமதி ஷகட்டைது. ரக ககால்களில் வீக்கம். ஷமகாத்தேத்தில்
உடைல் பூரைகாவும் பருத்தேது.
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`இப்பழக்கத்ரதே விடு!’ எனறு யேகார் ஷசகானனைகாலும் ஜகட்கம் நிரலயில் அவள இருக்கவில்ரல.
இருபது ஆண்டுகள கழிந்தேதும், இரைண்டு ரக முட்டிகளும் மூடியேபடி இருந்தேனை. திறக்க முடியேவில்ரல.
`இனி இப்பழக்கத்ரதே விட்டைகால், உங்கள உயிர் ஜபகாய்விடும். அளரவக் கரறத்துக்ஷககாளளுங்கள!’
எனறகார்கள மருத்துவர்கள. சுமகார் ஓரைகாண்டுககாலம் படுத்தே படுக்ரகயேகாக இருக்க ஜநரிட்டைது.
அந்தேச் சமயேம் பகார்த்து, `நம்ரம இவள எப்படிஷயேல்லகாம் அவமகானைப்படுத்தினைகாள!’ எனறு பிறர்
இவளிடைம் ஷசகால்லிக்ககாட்டை, `கதேறிக் கதேறி’ அழுதேதேகாகப் பிறர் ஷதேரிவித்தேகார்கள.
இப்ஜபகாது விக்ஜனைஸ்வரியேகால் அதிகம் நிற்கஜவகா, நடைக்கஜவகா முடிவதில்ரல. ஜபனைகா பிடித்து
எழுதேக்கூடை முடியேகாது. ககாலம் கடைந்து வருந்துகிறகாள.
நகான முதேலில் கறிப்பிட்டை மூனறு ஷபண்களிடைமும் இக்கரதேரயேச் ஷசகால்லி, `ஜவண்டைகாம் இந்தேப்
பழக்கம்!’ எனறு மனறகாடிஜனைன.
முதேலில் சற்று பயேந்தேகாலும், எல்லகாரும் ஒஜரை பதிரலத்தேகான கூறினைகார்கள: `உடைல்நிரல உடைஜனை சரைகாகி
விடுகிறஜதே!’
கரதே 2: எனைக்க ஐம்பது வயேதேகானைஜபகாது, H.R.T (Hormone replacement therapy) எனறு நகான ஜகளகாமஜலஜயே
ஒரு மருத்துவர் எனரனை அரதேச் சகாப்பிடும்படி பல முரற வற்புறுத்தினைகார். `இருதேயே ஜநகாய் வரைகாது!’
எனறகார். நகான ஷககாஞ்ச ககாலம் சகாப்பிட்ஜடைன. முகத்தில் முடி வளரை ஆரைம்பித்தேது.
சில மகாதேங்களுக்கப்பின அஷமரிக்ககா ஷசல்ல ஜநரிட்டைது. அங்களள மருந்துக்கரடையில் மருந்துச்
சட்ரடைக் ககாட்டியேஜபகாது, `இது தேரடை ஷசய்யேப்பட்டை மருந்து!’ எனறகார்கள. எனைக்க ஒஜரை அதிர்ச்சியும்,
ஜககாபமும். ஏஷனைனில், அங்க தேயேகார் ஷசய்தே மருந்ரதேத்தேகான பிற நகாடுகளுக்க அனுப்புகிறகார்கள!
அது நல்லதேல்ல எனறு தேயேகாரிப்பகாளர்களுக்கத் ஷதேரியேகாமலில்ரல. நம் நகாட்டில்தேகான சட்டைம் நமக்க
அனுகூலமகாக இல்ரல, பிற நகாட்டு மக்கள எப்படிப் ஜபகானைகால் நமக்ஷகனனை எனற ஷமத்தேனைம்!
ஷபருமளவில் தேயேகாரித்தே மருந்துகள வீணகாகிவிட்டைகால், நஷ்டைமகாகிவிடுஜம எனற கவரல அவர்களுக்க.
நகாடு திரும்பியேதும், எனரனை எச்சரிக்ரக ஷசய்யேஜவ ஷவளியிட்டைதுஜபகால, `ஸ்டீரைகாய்டு நீண்டை ககாலம்
கழித்து தேரசகரள பலகீனைமகாக்கிவிடும்,’ எனறு தினைசரி ஒனறில் படித்ஜதேன. முதேல் ஜவரலயேகாக
மிச்சமிருந்தே மகாத்திரரைகரளத் தூக்கிக் கப்ரபயில் எறிந்ஜதேன.
ஜநகாய்வகாய்ப்பட்டைவர்கஜளகா, வயேது முதிர்ந்தேவர்கஜளகாதேகான இப்பழக்கத்திற்க ஆளகாகிறகார்கள
எனபதில்ரல. கழந்ரதே நடிகர்கள வளர்ந்துவிட்டைகால் வகாய்ப்பு ஜபகாய்விடுஜம எனறு அவர்களுக்க
ஸ்டீரைகாய்டு ஷககாடுக்க ஷபற்ஜறகாஜரை வழிஷசய்வதேகாகப் படித்திருக்கிஜறன. எத்தேரனை ககாலம்தேகான கழந்ரதே
நட்சத்திரைங்களகாக ஷஜேகாலிக்க முடியும்! முகத்தில் முதுரம ஷதேரிவரதே மரறக்க முடியுமகா?
பதினம வயேதினைர் இப்பழக்கத்துக்க ஆளகானைகால் எனறுஜம உயேரைமகாக வளரை முடியேகாது. உடைல் வளர்ச்சி
கனறிவிடும்.
மிகக் கறுகியே ககாலத்தில் புஜேங்கள திரைண்டு, ஆணழகனைகாக ஆக ஜவண்டும் எனறு `ஜிம்’மிற்கப் ஜபகாகம்
ஆண்கள மற்றும் விரளயேகாட்டு வீரைர்கள ஸ்டீரைகாய்டு மருந்ரதே ஊசி மூலம் உடைலில்
ஷசலுத்திக்ஷககாளகிறகார்கள.
`என தேரசகரளப் பகார்!’ எனறு அவர்கள முதேலில் ஷபருமிதேம் ஷககாளளலகாம். ஆனைகால், நகாளரடைவில்
கல்லீரைல், இருதேயேம் ஜபகானற அவயேவங்களில் ஜநகாய் வருகிறது. ஜபகாதேகாக்கரறக்க, விந்து கரறதேல்,
ஆணுறுப்பு சிறுத்துப்ஜபகாவது, தேரலயில் வழுக்ரக, ரக நடுக்கம், ஷபண்கரளப்ஜபகானற மகார்பகம்
வளர்வது எனறு பல பக்க விரளவுகள.
எரதேயுஜம தேவிர்க்க முடியேகாதேஜபகாது, `எனரனை யேகார் மிஞ்ச முடியும்!’ எனற களிப்பு மரறயும்.
மிஞ்சுவது, `நகான எவ்வளவு முட்டைகாளகாக இருந்திருக்கிஜறன!’ எனற சுயேஷவறுப்பும், கசப்பும்தேகான.
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12. நீங்கள கர்வியேகா, ஜககாரழயேகா?
தேகாஜனை தேனரனைப்பற்றிக் கரறவகாக ஏதேகாவது கூறினைகால், அது அடைக்கத்தின அறிகறி எனறு பலரும்
நிரனைக்கிறகார்கள.
“நகான ஒரு பயேந்தேகாங்ஷககாளளி!” எனறு என சக ஆசிரிரயே ஒருத்தி எப்ஜபகாதும் ஷசகால்லிக்ஷககாண்ஜடை
இருப்பகாள.
இதில் எனனை விபரீதேம் எனறகால், நகாளரடைவில், நகாம் ஷசகால்வரதே நகாஜம நம்பிவிடுகிஜறகாம். நம்
உளமனைம் நகாம் ஷசகால்வரதே ஆரைகாயேச் சக்தி இல்லகாது, அப்படிஜயே ஏற்று விடுவதேகால் வருவது இந்தே
அபகாயேம்.
கரற தேம்ஜமல்தேகான எனறு உணரைகாது, தேம்ரமப்ஜபகால் இல்லகாது, ஷவற்றிப்பகாரதேயில் பீடு நரடைஜபகாடும்
பிறரரைப் பகார்த்து வயிற்ஷறரிச்சல் ஷககாளவதேகால் எனனை பலன?
எடுத்தே எந்தேக் ககாரியேத்திலும் ஷவற்றி ஷபறும் துணிவு சிலருக்க மட்டும் எப்படிப் பிறக்கிறது எனறு
ஆரைகாய்ஜவகாமகா?
இயேற்ரகயேகாக அரமயேகாவிட்டைகாலும், இது அரமத்துக்ஷககாளள முடிவதுதேகான எனகிறகார்கள
ஆரைகாய்ச்சியேகாளர்கள.
என மகாணவி ஒருத்தி ஷபரியே பரீட்ரச எழுதி, சுமகாரைகாகத் ஜதேர்ச்சி ஷபற்றதும், “Well, I tried my best!” எனறு
ஜதேகாளகரளக் கலுக்கிக்ஷககாண்டைகாள.
எனைக்க ஜவடிக்ரகயேகாக இருந்தேது. அவள படிப்பில் ஜபகாதியே அக்கரற ஷசலுத்தேகாது இருந்தேது எனைக்கத்
ஷதேரியும். அவளுரடையே best எனனைஷவனறு அவள முயேற்சிகூடை ஷசய்து பகார்க்கவில்ரல, பகாவம்!
என சனை மகாணவிகள எனனிடைம் ஜகட்பகார்கள, “இரைவில் எத்தேரனை ஜநரைம் ஷதேகாரலககாட்சியில்
திரரைப்படைங்கள பகார்த்தேகாலும் சலிப்பதில்ரல. கண்விழித்துப் பகார்க்க முடிகிறது. ஆனைகால், பகாடை
புத்தேகங்கரள எடுத்தேகால் மட்டும் உடைஜனை தூக்கம் வருகிறஜதே! ஏன, டீச்சர்?” எனறு.
ஷதேரியேகாமலகா, ஷதேகாரலககாட்சிக்க `முட்டைகாளகளின ஷபட்டி’ (IDIOT BOX) எனறு ஷபயேர்
ரவத்திருக்கிறகார்கள?
பகார்ப்பவர்களுக்க எது பிடிக்கம், எது நல்லது எனறு யேகாஜரைகா முடிவு ஷசய்கிறகார்கள. நகாமும் அதிகம்
ஜயேகாசியேகாது, ஜசகாம்ஜபறித்தேனைமகாக உட்ககார்ந்து பகார்க்கிஜறகாம். பகார்ப்பது எல்லகாவற்ரறயும்
புரிந்துஷககாளளகாவிட்டைகாலும் பரைவகாயில்ரல. பரீட்ரசயேகா எழுதேப்ஜபகாகிஜறகாம்! மூரளக்க அதிக ஜவரல
ஷககாடுக்ககாதேதேகால், ரைசிக்கம்படி இருக்கிறது எனஷறல்லகாம்தேகான ஜதேகானறிப்ஜபகாகிறது ரைசிகர்களுக்க.
பகாடை புத்தேகங்களகானைகால், அதில் ரைசிக்கம்படியேகாக எதுவும் இருக்ககாது. மூரளக்க ஜவரல
ஷககாடுப்பஷதேனறகாஜல சிரைமம்தேகான. உடைனைடியேகாக எனனை ஆதேகாயேம் கிரடைக்கிறது எனறும் ஜயேகாசரனை
ஜபகாகம்.
ஒரு ககாரியேத்ரதேச் ஷசய்தேகால் உடைனைடியேகாக ஏதேகாவது நனரமஜயேகா, இனபஜமகா கிரடைக்க ஜவண்டும் எனற
மனைப்பகானரம இருந்தேகால் முனனுக்க வரைமுடியேகாது.
கழந்ரதேகளுக்க இது புரியேகாதேதேகால்தேகான முதேல் சில வருடைங்கள பளளிக்கூடைத்திற்கப் ஜபகாக அடைம்
பிடிக்கிறகார்கள. விரளயேகாட்டில்தேகான அவர்கள மனைம் ஜபகாகம்.
ஆனைகால் எப்ஜபகாதுஜம அப்படி இருக்க முடியுமகா? எந்தேத் துரறயேகாக இருந்தேகாலும், பணஜமகா, புகஜழகா
கிரடைக்க ஷபகாறுரமயும் நம்பிக்ரகயுமகாகக் ககாத்திருக்கம் மனைப்பகானரம அவசியேம்.
கரதே எழுதுவரதே எடுத்துக்ஷககாளளுங்கள.
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பளளிக்கூடைத்தில் ஆசிரியேர் ஒரு ஷமகாழியின இலக்கணத்ரதேக் கற்றுக்ஷககாடுத்தேகால் மட்டும் நனறகாக
எழுதிவிடை முடியேகாது. அம்ஷமகாழியில் பல ரைகப் புத்தேகங்கரளயும் படித்தேகால்தேகாஜனை எழுதுவது
ஷசம்ரமயேகாக இருக்கம்? அதுஜபகால், நிரறயே உபஜயேகாகமகானை விஷயேங்கரளயும், நற்ஷபயேர் வகாங்கியே
கதேகாசிரியேர்களின பரடைப்புகரளயும் பிரையேத்தேனைப்பட்டு படித்தேகால் தேரைம் உயேரை வகாய்ப்பிருக்கிறது.
எழுதியேரதேப் பலமுரற திருத்தேவும் தேயேகாரைகாக இருக்கஜவண்டும். `ஐஜயேகா! இவ்வளவு மட்டைமகாக
எழுதிவிட்ஜடைஜனை!’ எனறு மனைம் தேளரைக்கூடைகாது. நம் மனைதில் ஜதேகானறுவரதேஷயேல்லகாம் எழுத்து வடிவில்
ஷககாண்டுவருவதேற்கப் நீண்டை ககால அனுபவம் ஜதேரவ.
என ஷசகாந்தேக் கரதே (ஷபகாறுத்தேருளக!): எட்டு வயேதில் ஒரு கட்டுரரைப் ஜபகாட்டியில் முதேல் பரிசு
ஷபற்றதிலிருந்ஜதே எழுத்தேகாளரைகாக ஜவண்டும் எனற ஜபரைகாவல் எழுந்தேது எனைக்கள.
பத்து வயேதிலிருந்து எழுதே ஆரைம்பித்ஜதேன. ஆனைகால், எனைக்ஜக புரிந்தேது நகான எழுதியேது அப்படி ஒனறும்
சிறப்பகாக இல்ரல, எந்தேப் பத்திரிரகயும் ஏற்ககாது எனறு.
`நனறகாக இல்ரல எனறகால் ஏன எழுதுகிறகாய்?’ எனறு என தேகாய் ஜகட்டைகார்.
`ஜயேகாசிக்கிறஜபகாது நனறகாக இருக்கிறது. எழுதியேவுடைன ஏஜனைகா அப்படி இல்ரல!’ எனஜறன
கழப்பத்துடைன.
இருந்தேஜபகாதும், மனைம் தேளரைகாமல் எழுதிஜனைன, `ஜவரலயேற்ற ஜவரல! இந்தே எழுத்தேகா நகாரளக்க உனைக்க
ஜசகாறு ஜபகாடைப் ஜபகாகிறது?’ எனற பிறரின ஜகலிரயே அலட்சியேம் ஷசய்து.
யேகார் எனனை எதிர்ப்பு ஷதேரிவித்தேகாலும் நகாம் எடுத்துக்ஷககாண்டை ககாரியேத்ரதே முரனைந்து ஷசய்தேகால் ஷவற்றி
கிரடைப்பது உறுதி. சில எழுத்தேகாளர்களுக்க நகாற்பது ஆண்டுகளுக்கப் பினனைர்கூடை அங்கீககாரைம்
கிரடைக்கலகாம். அது அவர்களது விடைகாமுயேற்சிக்கக் கிரடைத்தே பரிசு.
ஒரு ஷபரியே ஷபட்டி நிரறயே நகான எழுதியேரவகள நிரறந்தேனை. `கப்ரப’ எனறு பிறர் கருதினைகார்கள. அது
நகான அரடைந்தே பயிற்சி எனறு பினபு புரிந்தேது.
பல வருடைங்கள கழித்து என கரதே ஒனறு பிரைசுரைமகாகியேது. அதேனபின, ஆங்கில நகாவல்கள நிரறயேப்
படித்ஜதேன. இனனும் படிக்கிஜறன. (`ஷபரியேவர்கள கரதேரயேப் படிக்கக்கூடைகாது!’ எனறு அம்மகா
கண்டித்துச் ஷசகானனைதிலிருந்ஜதே தேமிழில் நிரறயேப் படிக்க ஆரைம்பித்திருந்ஜதேன).
ஐந்தேகாண்டுகள கழிந்தேதும், சிறுகரதே, நகாடைகப் ஜபகாட்டிகளில் பரிசு!
நகாற்பது வயேதில், `ஆங்கிலத்திலும் எழுதிப் பகார்க்கலகாஜம!’ எனற ஜயேகாசரனை வந்தேது. ஆனைகால் எழுதியேது
எனைக்ஜக திருப்தி அளிக்கவில்ரல. அடுத்தே மூனறு ஆண்டுகள இரடைவிடைகாமல் ஆரைகாய்ச்சி ஷசய்ஜதேன.
பிறரைது கரதேகளில் வர்ணரனைரயேப் படிக்க ஷபகாறுரமயில்லகாது, உரரையேகாடைலுக்க தேகாவுகிறவள நகான.
என பகாணி கரு, நகாடைகம் (PLOT AND DRAMA) எனறு முடிவு ஷசய்துஷககாண்ஜடைன. எழுதே முடிந்தேது.
நகான ஆங்கிலச் சிறுகரதேப் ஜபகாட்டிகளிலும் பரிசு ஷபற்றது கண்டு என ஷபற்ஜறகாருக்கக் ஷககாளரளப்
ஷபருரம.
`நீ! ஆங்கிலத்தில் எழுதுகிறகாயேகா! எனனைகால் நம்பஜவ முடியேவில்ரல. I CAN’T GET OVER IT!’ எனறு
பலமுரற கூறியே என வயேஷதேகாத்தே உறவினைர்கரளயும், உடைன ஜவரல பகார்த்தே ஆங்கில
ஆசிரிரயேகரளயும் அலட்சியேம் ஷசய்ஜதேன.
`எழுதுவதேகால் உங்களுக்க எனனை கிரடைக்கிறது?’
`நீங்கள மத்திம வர்க்கத்தினைரரைப்பற்றிஜயே நிரறயே எழுதுகிறீர்கள. படிப்பவர்களுக்க ஜபகாரைடித்துவிடும்!’
`ஒரு ஜவரள, நகாம் எழுதுவஷதேல்லகாம் கப்ரபதேகாஜனைகா?’ எனற சந்ஜதேகத்ரதே எனனுள புகத்தேப்
பகார்த்தேவர்கள பலர்.
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எனரனைப் பகாதித்தேவற்ரற, ஷதேரிந்தேவற்ரற எனைக்கப் பிடித்தேவரகயில் எழுதுகிஜறன. அரதே ஏற்று,
பிரைசுரைம் ஷசய்கிறகார்கள. இது ஜபகாதேகாதேகா எனறு இப்படிஷயேல்லகாம் ஜபசுகிறவர்கரள அலட்சியேம்
ஷசய்துவிட்ஜடைன. நகாம் எழுதுவது எந்தே வரகயிலகாவது பிறரரைத் தேகாக்கினைகால், அதுஜவ நகாம் அரடையும்
ஷவற்றிதேகான.
நகாம் எந்தேக் ககாரியேத்ரதேச் ஷசய்யே ஆரைம்பிக்கம்ஜபகாதும், அதில் ஓரைளவு ஷவற்றி ஷபற்றபினனும், `எனனை
கிழித்துவிட்டைகாள!’ எனறு புறம் ஜபசுகிறவர்கள ஷபகாறகாரமயேகால் ஜபசுகிறவர்களகாக இருப்பகார்கள.
அவர்கரளப் ஜபகானறவர்களது வகார்த்ரதேகளுக்க மதிப்பு ஷககாடுத்தேகால் ஜதேகால்வி அரடைவது எனனைஜவகா
நகாம்தேகான. நம்ரமக் கவிழ்க்கப் பகார்க்கிறவர்கரள `நண்பர்கள’ எனறு கருதி ஏமகாறகாமல் இருப்பதுதேகான
நமக்க நகாஜம ஷசய்துஷககாளளும் நனரம.
`நம்ரம இவள அலட்சியேப்படுத்துகிறகாஜள!’ எனற ஆத்திரைத்தில், `கர்வி’ எனறு பிறரிடைம் அவதூறு
ஜபசுவகார்கள. ஜபசிவிட்டுப் ஜபகாகட்டுஜம, நமக்ஷகனனை நஷ்டைம்!
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13. பரீட்ரசப் பயேம்
`இது சகாதேகாரைண பளளிக்கூடைப் பரீட்ரசனனு அலட்சியேமகா இருக்ககாதீங்க! இப்ஜபகா வகாங்கற
மகார்க்ரகத்தேகான பப்ளிக் எக்ஸகாமிலும் வகாங்கவீங்க!’ பல மகாணவர்களும் ஜகட்டு நடுங்கியே எச்சரிக்ரக.
இப்படிஷயேல்லகாம் பயேமுறுத்தினைகால்தேகான மகாணவர்கள ஒழுங்ககாகப் படித்து, நல்ல மதிப்ஷபண்கள
வகாங்கவகார்கள, நமக்கம் மரியேகாரதேஜயேகா, பதேவி உயேர்ஜவகா கிரடைக்கம் எனஷறண்ணி பல ஆசிரிரயேகள
இம்முரறரயேக் ரகயேகாளுவகார்கள. `படிப்பு’ எனறகாஜல பயேம் உண்டைகாகம் எனபதுதேகான உண்ரம.
ஓய்வு கிரடைக்கம்ஜபகாஷதேல்லகாம் நகான புத்தேகங்கள படிப்பது கண்டு, `எப்படித்தேகான உனைக்கப் படிக்கப்
பிடிக்கிறஜதேகா!’ எனபகார்கள எனனுடைன ஜவரல பகார்த்தே சில ஆசிரிரயேகள. ஜவண்டுஷமனஜற
வரைவரழத்துக்ஷககாண்டை அலட்சியேமும், சிறிது ஷபகாறகாரமயும் அவர்கள கரைலில் ஒலிக்கம். `நகாங்கள
பரீட்ரசகளில் பகாஸ் பண்ண மட்டும்தேகான புத்தேகங்கரளத் ஷதேகாடுஜவகாம்!’ எனறு ஷபருரம ஜபசுவகார்கள.
`ஆசிரியேர்’ எனறகாஜல கண்டிப்பு மிக்கவர், அவரரை நிரனைத்தேகாஜல அச்சம் ஏற்படை ஜவண்டும் எனறு
எழுதேப்படைகாதே விதி ஒனரறப் பலரும் கரடைப்பிடிக்கினறனைர். பளளிப் படிப்புதேகான எனறில்ரல,
இரசஜயேகா, நடைனைஜமகா கற்பிக்கம் ஆசிரியேர்களும் இப்படி நடைந்தேகால்தேகான மகாணவர்கள விரரைவில் கற்றுத்
ஜதேர்வகார்கள எனஜற எண்ணுகிறகார்கள.
மஜலசியேகாவில் எனைக்க அஷலக்சகாண்ட்ரைகா எனற ஒரு சிஜநகிதி இருந்தேகாள. ஸ்வீடைன நகாட்ரடைச்
ஜசர்ந்தேவள. அவளுரடையே ஆறு வயேதுப் ஷபண்ணுக்க இந்தியே முரறப்படி நகாட்டியேம் கற்றுக்ஷககாடுக்க
ஏற்பகாடு ஷசய்யேலகாம் எனறு ஓர் ஆசிரிரயேயிடைம் அரழத்துப் ஜபகானைகாளகாம். அங்க அந்தே ஆசிரிரயே தேன
மகாணவியின கனனைத்தில் அடித்துச் ஷசகால்லிக் ஷககாடுத்தேரதேப் பகார்த்து, ஷபண், `I don’t know how to handle
this!’ எனறு கற்க மறுத்துவிட்டைதேகாகச் ஷசகானனைகாள.
“அடி வகாங்கியே சிறுமியின தேகாய் அருகிஜலஜயே இருந்தேகாள. ஆனைகால், ஒனறுஜம நடைக்ககாதேதுஜபகால்
வகாளகாவிருந்து விட்டைகாஜள!” எனறு அதிசயேப்பட்டைகாள அஷலக்சகாண்ட்ரைகா. அவர்கள நகாட்டில்
கழந்ரதேகரளப் ஷபற்ஜறகார் அடிப்பதுகூடை சட்டைவிஜரைகாதேம். `ஆசிரிரயே அடித்தேகால் எனைக்கச் சமகாளிக்கத்
ஷதேரியேகாஜதே!’ எனறு ஷபண் பயேந்தேதில் எனனை அதிசயேம்?
நம் நடைனை ஆசிரிரயேகள தேகாம் இப்படிப் பயில்விக்கப்பட்டைதேகால்தேகான இனறு உயேர்ந்திருக்கிஜறகாம் எனறு
அஜதே முரறரயேக் ரகயேகாளகிறகார்கள.
தேகாம் மிரைட்டிஜயேகா, பயேமுறுத்திஜயேகா ஷசய்தேகால்தேகான மகாணவர்கள எரதேயும் ஷசவ்வஜனை ஷசய்வகார்கள
எனறு ஆசிரியேர்கள நிரனைக்கலகாம். ஆனைகால், பகாட்டு ஆசிரிரயே பயேமுறுத்தினைகால் ஜமரடையிஜலகா, பிறர்
எதிரிஜலகா பகாடை ஆரைம்பிக்கம்ஜபகாது, ஷதேகாண்ரடைரயே அரடைத்துக்ஷககாளவதுஜபகால் இருக்கம். நகாட்டியேம்
ஆடும் ஷபண்கஜளகா, சற்ஜற விரறத்தேகாற்ஜபகால் இருப்பகார்கள. கண்கள அரலயும் -- தேப்பகாக ஏதேகாவது
ஆடிவிட்டைகால், பிறக ஆசிரிரயே எப்படித் திட்டுவகாஜரைகா எனற பயேத்தில். இதேற்ஷகல்லகாம் `STAGE FEAR!’
எனறு சப்ரபக்கட்டு கட்டிவிடுகிஜறகாம். அதேற்கக் ககாரைணமகானை ஆசிரிரயேக்க யேகார் எடுத்துச் ஷசகால்வது!
எந்தேப் ஜபகாட்டியில் பகார்த்தேகாலும், ஆரைம்பத்தில் நனறகாகப் பகாடுகிறவர்கஜளகா, ஆடுகிறவர்கஜளகா இறுதிச்
சுற்றில் ஷவற்றி ஷபறுவதில்ரல. அரமதியேகாக இருப்பவர்கஜளகா, சிறுகச் சிறுக முனஜனைறிக்ஷககாண்ஜடை
வந்து, ஷவற்றிக்ஜககாப்ரபரயேப் பிடித்துவிடுவகார்கள.
இவர்களகால் இவ்வளவு ஷபரியே சமகாசகாரைத்ரதே எப்படிச் சகாதேகாரைணமகாக ஏற்றுக்ஷககாண்டு,
படைபடைப்பில்லகாமல் இயேங்க முடிகிறது எனறு பகார்த்தேகால், அவர்களுரடையே ஆசிரிரயேகள சிரிப்பும்,
விரளயேகாட்டுமகாகச் ஷசகால்லிக் ஷககாடுத்திருப்பகார்கள. தேவறிரழத்தேகால், ஜகலிஜயேகா, திட்ஜடைகா கிரடையேகாது.
பிற ஆசிரியேர்கரளப்பற்றி அவதூறகாகப் ஜபசவும் மகாட்டைகார்கள. இம்மகாதிரி வகப்புகளுக்க கழந்ரதேகள
ஆர்வமகாக வருவகார்கள. கற்பது முதேலில் ஷமதுவகாகத்தேகான இருக்கம். ஆனைகால், பந்தேயேத்தில் ஓடும்
கதிரரைஜபகால், விரரைவிஜலஜயே பல மடைங்ககாக உயேர்ந்து, பிறரரைப் பினதேளளி விடுவகார்கள. ஜபகாட்டி,
ஷபகாறகாரமயினறி பிறருக்க உதேவவும் ஷசய்வகார்கள.
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கழந்ரதேகளுக்க இயேல்பகாகஜவ எந்தேக் ககாரியேத்திலும் நீண்டை ககாலம் கவனைம் ஷசலுத்திக்ஷககாண்டு இருக்க
முடியேகாது. இது புரியேகாது, அவர்கரளத் திட்டி, அடித்தேகால் அது ஷககாடுரமதேகான.
`ஆறு வயேதுக் கழந்ரதேகரள ஜமரடையில் ஆடைப் பழக்கம்ஜபகாது, தேரலரயே அப்படியும் இப்படியும்
திருப்புகிறகார்கஜள!’ எனறு அயேரும் நடைனை ஆசிரிரயேகளுக்க ஓர் ஆஜலகாசரனை: வீட்டில் சிறுமி
ஆடும்ஜபகாது, அவளுக்கப் பிடித்தே ஷபகாம்ரம ஒனரறத் தேகாயின ரகயில் ஷககாடுத்து, `ஷபகாம்ரமரயேப்
பகார்த்துக்ஷககாண்டு ஆடு!’ எனறு பழக்க ஜவண்டும். தேகாய் பினனைகால் ஷககாஞ்சம் ஷககாஞ்சமகாக நகர்ந்தேகாலும்,
ஷபகாம்ரமயிஜலஜயே கருத்தேகாக இருக்கம் சிறுமி தேரலரயேத் திருப்ப மகாட்டைகாள. எவ்வளவு ஷபரியே
மண்டைபமகாக இருந்தேகாலும், பகார்ரவ எனனைஜவகா முனஜனைகாக்கிஜயே இருக்கம்.
நகான ஆரைம்பப் பளளியில் படித்தேஜபகாது, கடுமி ரவத்தே ஆசிரியேர்கள மட்டும்தேகான. எல்லகாரும்
வகப்பிலிருந்தே ரபயேனகரள அடிப்பகார்கள -- ஜகளவிக்க உடைனைடியேகாகப் பதில் ஷசகால்லத் ஷதேரியேகாதே
கற்றத்துக்ககாக. இல்ரலஜயேல், ஜதேகாப்புக்கரைணம் ஜபகாடைச் ஷசகால்வகார்கள.
வகாடிக்ரகயேகாக, ஆசிரியேர் ஷசகால்லிக்ஷககாடுப்பதில் கவனைமினறி எங்ஜககா ஜவடிக்ரக
பகார்த்துக்ஷககாண்டிருந்தே ஷபண்கரள நகாற்ககாலியினஜமல் நிற்கச் ஷசகால்வகார் ஓர் ஆசிரியேர்.
அவ்வளவுதேகான. அடி கிரடையேகாது. (எங்கள வகப்பில் நகான ஒருத்திதேகான அப்படி நினறதேகாக நிரனைவு).
எனைக்க இம்முரற நனறகாகப் பழகிப்ஜபகாய், என ஷபயேரரை ஆசிரியேர் அரழக்க ஜவண்டியேதுதேகான, நகாஜனை
நகாற்ககாலியினஜமல் ஏறி நினறுவிடுஜவன -- அவர் ஜவறு எதேற்ககாகக் கூப்பிட்டிருந்தேகாலும்.
எல்லகாரரையும்விடை உயேரைமகாக இருக்கிஜறகாஜம எனறு ஷபருரமயேகாக இருக்கம். அஜதேகாடு, இனி ஆசிரியேர்
நடைத்தும் பகாடைத்ரதேக் கவனிக்க ஜவண்டைகாஜம!
சும்மகா நிற்க முடியுமகா? என கண்கள அங்கம் இங்கமகாக அரலயும். எனரனைப்ஜபகால் `உருப்படைகாதே,’
கழந்ரதேகளுக்ககாக ஜமஜல பகார்க்கம் இடைங்களில் எல்லகாம் கூட்டைல், ஷபருக்கல் கணக்க, பழஷமகாழி
எல்லகாம் எழுதி ரவத்திருப்பகார்கள. அதேனைகால்தேகாஜனைகா, எனனைஜவகா, தேமிழ், கணக்க இரைண்டும் எனைக்க
மிகவும் ரகவந்தே பகாடைங்களகாக ஆயினை!
சிறு வயேதேகாக இருந்தேகால் அப்படித்தேகான எல்லகாரும் திட்டுவகார்கள ஜபகாலிருக்கிறது எனஷறண்ணியேதேகால்,
இம்மகாதிரியேகானை தேண்டைரனை எனைக்கள ஷபரியே பகாதிப்ரப ஏற்படுத்தேவில்ரல. வயேது சற்று கூடியேதும்,
முனஜனைற ஜவண்டும் எனற துடிப்பில் கட்ஷடைகாழுங்க தேகாஜனை வந்தேது. அப்ஜபகாது நகான என
இரடைநிரலப்பளளி ஆசிரிரயேகரளப் ஜபகாய் பகார்த்தேஜபகாது, எனரனை `ஒழுங்கீனைம் பிடிச்ச பிளரள’
எனறு ஓயேகாமல் நிந்தித்தே ஆசிரிரயேகள இருவர், `நீ நல்லகா முனனுக்க வருஜவனனு அப்பஜவ ஷதேரியும்,’
எனறகார்கள!
பகாடைங்கரள மறந்தே கற்றத்துக்ககாக ஜதேகாப்புக்கரைணம் ஜபகாட்டை மகாணவர்களுக்க ஆசிரியேர்கள
நனரமதேகான ஷசய்திருக்கிறகார்கள. அந்தே `தேண்டைரனை’ மூரளயிலுளள நரைம்புகரள வலுப்படுத்துவதேகால்,
இப்ஜபகாது ஜமல் நகாடுகளில் ஒரு விதே ஜயேகாககா எனறு ஷசகால்லிக்ஷககாடுக்கப்படுகிறஜதே!
அடி வகாங்கியே மகாணவர்களதேகாம், பகாவம், பரீட்ரச சமயேத்தில் படித்தேரதேஷயேல்லகாம் மறந்து விடுவகார்கள.
அதேற்ககாக இனனும் அடி. (கடைந்தேரதே மறக்க முடியேகாது, கல்லூரி நகாட்களில்கூடை, `பரீட்ரச’ எனறகாஜல
வயிற்றுப்ஜபகாக்க ஏற்பட்டுத் துடித்தே சிலரரை நகான அறிஜவன).
பளளிக்கூடைத்தில் ஆசிரியேர்கள அளிக்கம் தேண்டைரனைரயேவிடைக் ஷககாடுரமயேகானைது, `படி, படி’ எனறு
உயிரரை வகாங்கம் ஷபற்ஜறகாரரைப் ஷபற்றிருப்பது.
ஒரு தேகாய் `ஷபரியே பரீட்ரச’ எனறு நடுங்கி, இரளத்துப்ஜபகானை மகரளப் பகார்த்துப் பரிதேகாபப்பட்டுக்
ஜகட்டைகாள: `படிக்ககாமலிருந்தேகால் எனனை ஆகம்?’
`பரீட்ரசயில் ஜதேர்ச்சி ஷபற முடியேகாது’.
`படித்தேகால்?’
`பகாஸ் பண்ணலகாம்!’
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`அது ஜபகாதுஜம!’
இப்படி வளர்க்கப்பட்டை கழந்ரதே இயேல்பகாகஜவ கடினைமகாக உரழக்கம் -- படைபடைப்பு இல்லகாது.
எத்தேரனை வயேதேகானைகாலும் படிப்பதிலுளள ஆர்வமும் கனறகாது.
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14. பிளரளகள ககாட்சிப்ஷபகாருட்களல்ல
எங்கள உறவினைர் ஷபண் ஒருத்தி தேன கழந்ரதேயின புத்திசகாலித்தேனைத்ரதேப் பகார்த்துப் பூரித்துப்ஜபகானைகாள.
அருகில் இருப்பவர்களிடைஷமல்லகாம், `இவரளப் பகாருங்கஜளன!’ எனறு கூவுவகாள. தேகாய் ஓயேகாமல்
பகார்ப்பரதேஷயேல்லகாம் விளக்க, மகளின அறிவு வயேதுக்க மீறி வளர்ந்திருந்தேது எனனைஜவகா உண்ரம.
ஆம், முதேல் கழந்ரதேதேகான. இரைண்டு வயேது. பிறருக்க அவளுரடையே `நிர்ப்பந்தேம்’ அலுப்பகாகிவிட்டைது.
எனனிடைம் கரறப்பட்டுக்ஷககாண்டைகார்கள: `எப்பவும் அந்தேக் கழந்ரதேரயேஜயே நகாம்ப பகார்த்துக்
ஷககாண்டிருக்கணும்!’
`எத்தேரனைஜயேகா கழந்ரதேரயேப் பகாத்தேகாச்சு!’ ஒரு முதியே ஷபண்மணியின அலுப்பு.
அடுத்தே முரற அந்தே இளம் தேகாய் எனனுடைன ஷதேகாடைர்பு ஷககாண்டைஜபகாது, `உன கழந்ரதே எப்படி
இருக்கிறகாள? Don’t show her off!’ எனறு அறிவுரரை கூறிஜனைன. (கண்டைனைம் ஷதேரிவிப்பது ஆங்கிலத்தில்
எவ்வளவு எளிதேகாக இருக்கிறது!).
`இப்ஜபகாஷதேல்லகாம் நகான அப்படிச் ஷசய்வதில்ரல. அவளுரடையே அப்பகாரவ அப்படித்தேகான
ஷசய்தேகார்களகாம். அதேனைகால், `ஓயேகாமல் ஷபண்ரணப்பற்றி ஷபருரமயேகாகப் ஜபசகாஜதே!’ எனறுவிட்டைகார்,’
எனறு ஷதேரிவித்தேகாள.
அந்தே மனிதேர் சிறு வயேதில் கர்னைகாடைக இரசயில் ஜகளவி ஞகானைத்திஜலஜயே சிறந்து, பல ஜபகாட்டிகளில்
ஷவனறிருக்கிறகார். வருகிறவர் ஜபகாகிறவர்களிடைஷமல்லகாம் அச்சிறுவன பகாடுவரதேக் ஜகட்க
ரவப்பகார்கள அவனுரடையே ஷபற்ஜறகார். அவரனைப் பகாடைச்ஷசகால்லி, ககாஷசட் ஜவறு எடுத்துக்
ஷககாடுப்பகார்கள.
ஷபரியேவனைகானைதும், `எனைக்க கர்னைகாடைக சங்கீதேம் எனறகாஜல ஷவறுப்பகாகிவிட்டைது!’ எனகிறகார் அந்தே
தேந்ரதே. ஷபற்ஜறகாரரை எதிர்க்க முடியேகாது, அவர்கள விருப்பப்படிஷயேல்லகாம் ஆடியேது இப்ஜபகாது
நிரனைத்தேகாலும் கசப்பகாக இருக்கிறது, பகாவம்! மிக ஷநருங்கியேவர்களிடைம் ஷசகால்லி வருந்துவதுதேகான
அவரைகால் ஷசய்யே முடிந்தேது.
நம் கழந்ரதே சிறந்திருந்தேகால் நமக்கத்தேகான ஷபருரம. இதுவும் ஒருவிதே தேற்ஷபருரமதேகாஜனை!
தேவிர்க்கலகாம்.
`வயேதில் மூத்தேவர்கரள திருப்திப்படுத்தே மட்டும்தேகான தேன வகாழ்கிஜறகாம்,’ எனற நிரனைப்பு எந்தேக்
கழந்ரதேக்கம் கசப்பகாகத்தேகான இருக்கம். அதேனுரடையே தேனித்தேனரமரயே ஷவளிக்ஷககாணர்வதுதேகான
ஷபற்ஜறகார் ஷசய்யேக்கூடியே உபககாரைம்.
தேகான ஷபறகாதே திறரமரயே தேகான ஷபற்ற கழந்ரதே (ஆஜணகா, ஷபண்ஜணகா) ஷபற்றுவிட்டைகான எனற
ஷபருமிதேத்தில் பகார்ப்பவர்களிடைம் எல்லகாம் அவரனைப்பற்றி ஷபருரமயேகாகப் ஜபசும் தேகாய்மகார்கள
சகஜேம்.
நம் கழந்ரதேயேகால் நமக்கத்தேகான ஷபருரம. மற்றவர்களுக்க எனனை வந்தேது!
என சுயேக்கரதே: இரசயும், நடைனைமும் மிகச் சிறு வயேதிஜலஜயே எனைக்கப் பிடிக்கம். நகான நகாட்டியேம்
கற்றுக்ஷககாண்டைது பரைதேநகாட்டியேம் எனபது ஒரு கறிப்பிட்டை சகாரைகாருக்கத்தேகான எனறிருந்தே ககாலத்தில்.
எங்கள வீட்டுக்க வருரக புரியும் முதியே ஷபண்மணிகள, `எனனைஜமகா டைகானஸ், டைகானஸ் எனகிறகாஜள!
அது எப்படீடி இருக்கம்?’ எனறு என அம்மகாரவக் ஜகட்பகார்கள. விஜசடை ககாலங்களில் ஜககாயில்களில்
சில ஷபண்கள நகாட்டியேம் ஆடும்ஜபகாது, அரதேப் பகார்ப்பதுகூடை தேம் ஷகமௌரைவத்திற்க இழுக்க எனபது
ஜபகாலிருந்தேது இவர்களது மனைப்ஜபகாக்க. அதேனைகால் நகாட்டியேம் எனபஜதே இவர்களுக்க அந்நியேமகாகப்
ஜபகாய்விட்டைது.
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அடுத்தேது நகான ஜவண்டைகாஷவறுப்புடைன எதிர்பகார்த்தேதுதேகான. ‘நிர்மலகா ஆடுவகாஜள!’ எனறு என தேகாய்
எனரனை அரழப்பகார்கள.
என திருப்திக்ககாக நகான எப்ஜபகாதும் ஆடிக் ஷககாண்டிருப்ஜபன. ஆனைகால், கண்ககாட்சிப் ஷபகாருளகாகத் தேகான
அரமவரதே எந்தேக் கழந்ரதேதேகான விரும்பும்?
`எதுக்கம்மகா?’ எனறு ஷககாஞ்சம் முனைகிவிட்டு, அம்மகாவின முரறப்ரபத் தேகாங்கமுடியேகாது ஆடுஜவன.
எப்படித் ஷதேரியுமகா? கனனைங்கள ஒட்டியிருக்கம்படி வகாய்க்கள இடுக்கிக்ஷககாண்டு, இல்ரலஜயேல்,
வகாரயே இறுக மூடி, ஜமல் உதேடு மூக்கில் படும்படி ஷபகாருத்திக்ஷககாண்டு! (முயேனறு பகாருங்கள!)
ஜககாரைமகாக இருந்தேகால், `இனஷனைகாரு பகாட்டுக்க ஆடு!’ எனறு ஜகட்க மகாட்டைகார்கஜள! என அதிருப்திரயே
பின எப்படித்தேகான ஷவளிக்ககாட்டுவது!
அடுத்தே முரற, `சிரிச்சுண்டு ஆடு!’ எனறு அம்மகா தேகாஜேகா பண்ணுவகாள. சிரிப்பு எனனைஜவகா வரைகாது.
ஒரு முரற, ஜவற்றூரிலிருந்தே ஒரு சிஜநகிதியின வீட்டுக்கப் ஜபகாயிருந்ஜதேன. அவள கணவர்
ஷபருரமயுடைன, `எங்கள மகள அற்புதேமகாக ஆங்கிலத்தில் கவிரதே எழுதுவகாள,’ எனறு கூறியேபடி,
மகரளக் கூவி அரழத்தேகார்.
முகத்ரதேத் தூக்கிக்ஷககாண்டு வந்தேகாள, அந்தே பதிஜனைழு வயேதுப் ஷபண். `I know! It is a set-up!’ எனறு
ஷபற்ஜறகாரரைக் கற்றம் சகாட்டினைகாள.
என இளரமக்ககாலம் நிரனைவில் வந்தேது. அவளுரடையே ஜவண்டைகாஷவறுப்பு புரிந்து, நகான அவளுரடையே
பயேத்ரதேப் ஜபகாக்கிஜனைன. `அப்படிஷயேல்லகாம் ஒனறுமில்ரல. உங்கள வீட்டு அலங்ககாரைப்
ஷபகாருட்கரளப் பகார்ப்பதேற்ககாகத்தேகான எனரனை அரழத்து வந்தேகார்கள. உனைக்க விருப்பமில்லகாவிட்டைகால்
ககாட்டை ஜவண்டைகாம்!’ எனறுவிட்ஜடைன.
அவள உளஜள ஜபகானைகாள, ஷபற்ஜறகாரின அதிருப்திரயேச் சட்ரடைஷசய்யேகாது.
`இனஷனைகாரு முரற வந்தேகால், எங்கள வீட்டு சகாமிக்கம் நீங்கள பகாடை ஜவண்டும்,’ எனறு ஜவண்டுஜககாள
விடுத்தேகார் அந்தே நண்பர். (அதேற்க முனனைகால் ஜககாயிலில் நகான பகாடியேரதேக் ஜகட்டிருந்தேகார்).
`இப்ஜபகாஜதே பகாடுகிஜறஜனை,’ எனறு உடைஜனை தேரரையில் உட்ககார்ந்ஜதேன. இது தேற்ஷபருரமஜயேகா, கர்வஜமகா
அல்ல. (`யேகாரைகாவது உனரனை பகாடைச் ஷசகானனைகால், உடைஜனை பகாடை ஜவண்டும். பிக பண்ணிக்ஷககாளளக்
கூடைகாது! அது தேவறு,’ எனறு என கரு ஜபகாதித்திருந்தேகார்).
நகான பகாடி முடித்தேதும், அப்ஷபண் தேகான எழுதியே கவிரதேகரள வலியேக் ஷககாண்டுவந்து ககாட்டினைகாள!
இரளஞர்கரள எக்ககாரியேத்ரதேச் ஷசய்யே ரவப்பதேற்கம் வற்புறுத்தேகாது, `நீஜயே முடிவு ஷசய்துஷககாள!’
எனறு விட்டைகால், நகாம் ஷவற்றி ஷபறலகாம்.
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15. உணவினமூலம் அனபகா?
`இனனும் நிரறயேச் சகாப்பிடுங்கள!’ கல்யேகாண வீட்டில் பந்தி உபசகாரைம். நம் வயிறு ஷககாளளும்வரரை
சகாப்பிட்டிருப்ஜபகாம். இருந்தேகாலும், உபசகாரைம் ஷசய்வகார்கள.
எனைக்கத் ஷதேரிந்தே ஓர் இரசக்கரலஞர் நகான ஒவ்ஷவகாரு ஆண்டு பகார்க்கம்ஜபகாதும் பல கிஜலகா எரடை
கூடியிருப்பகார். முப்பத்ரதேந்து வயேதுதேகான. அவர் மரனைவி எனனிடைம் முரறயிட்டைகார்.
“எனனை, இப்படி கண்டைகாகிக்ஷககாண்ஜடை ஜபகாகிறீர்கஜள! இனிப்பு வியேகாதி வந்துரவக்கப்ஜபகாகிறது!”
எனறு கவரலப்பட்ஜடைன.
“எனனை ஷசய்யேறது, மகாமி! அடிக்கடி கல்யேகாணக் கச்ஜசரி. அப்ஜபகாஷதேல்லகாம், ஒஜரையேடியேகாக உபசகாரைம்
ஷசய்து சகாப்பிடை ரவக்கிறகார்கள!” எனறகார், பரிதேகாபமகாக.
இப்படிப் பிறர் நம்ரம உபசகாரைம் ஷசய்வது உபககாரைமில்ரல. உபத்திரைவம்தேகான. மறுநகாள நம் வயிறு
ஷகட்டைகால், அவர்களிடைம் ஜபகாய் சண்ரடை ஜபகாடை முடியுமகா? ஏதேகாவது வியேகாதி வந்தேகாலும், `நகானதேகான
ஷசகானஜனைன எனறகால், உனைக்ஷகங்ஜக ஜபகாயிற்று புத்தி?’ எனறு திருப்பிக் ஜகட்க மகாட்டைகார்கள எனபது
எனனை நிச்சசயேம்?
`ஏரழகள எனறகால் ஜசகானியேகாக இருப்பகார்கள. ஏஷனைனில் அவர்கள சகாப்பகாட்டுக்கத் திண்டைகாடுபவர்கள.
நமக்கத்தேகான பணப்பிரைச்ரனை இல்ரலஜயே!’ எனபதுஜபகானற எண்ணப்ஜபகாக்கடைன ஜதேரவக்க
அதிகமகாகப் பலரும் சகாப்பிடுகிறகார்கஜளகா? சற்று வசதியேகாக இருப்பவர்கரளப் பகார்த்தேகால் அப்படித்தேகான
நிரனைக்கத் ஜதேகானறுகிறது.
நகான மருத்துவரிடைம் ஜபகாகம்ஜபகாஷதேல்லகாம், `உங்களுக்க எனனை வயேது?’ எனறு ஜகட்டுவிட்டு,
`எரடைரயேக் கரறக்கலகாம்!’ எனறு ஆஜலகாசரனை வழங்கவகார்கள.
என அனுபவத்தில், நகாற்பது வயேதில் சகாப்பிட்டை அளவு உணரவஜயே நகாற்பத்து ஐந்து வயேதிலும்
சகாப்பிட்டைகாலும், கடினைமகானை ஜவரல ஷசய்யேகாவிட்டைகால் எரடை அதிகரித்து விடுகிறது. (சரமயேல், வீட்டில்
சிறிது ஜவரல ஷசய்வது இஷதேல்லகாம் கணக்கில்ரல). இப்படிஜயே ஒவ்ஷவகாரு ஐந்து ஆண்டுகளிலும்
எரடை கூடுவதேகால், சகாப்பகாட்டின அளரவக் கரறத்தேகால்தேகான எரடை ஒஜரை சரைகாக இருக்கிறது.
`நகான உயிர் வகாழ்வஜதே சகாப்பிடுவதேற்கத்தேகான. அப்படியேகாவது எனனை அழக ஜவண்டிக் கிடைக்கிறது?’
எனபவர்களுக்க: எரடை அதிகரித்தேகால் முழங்ககால் வலி, மூச்சிரரைப்பு, அசதி எனறு எனஷனைனனைஜவகா
உபகாரதேகள! கூடைஜவ, ஜசகாம்பல் அல்லது சிடுசிடுப்பு மற்றும் விரைக்தி ஜவறு.
ஆனைகால், விருந்ரதேஜயே மருந்தேகாக எண்ணி அளஜவகாடு உண்டைகால், சுறுசுறுப்பகாக உணரைமுடியும்.
`இளரமயேகாக இருக்கிறீர்கள!’ எனறு யேகாரைகாவது பகாரைகாட்டினைகால், அது ஜபகானைஸ்தேகான.
கரதே: சகாருமதி கணவனிடைம், `ஜவரல முடிந்து வரும்ஜபகாது, இளநீர் வகாங்கி வகாருங்கள!’ எனறகாள.
புது மரனைவி ஆயிற்ஜற! கணவஜனைகா, இரைண்டு இளநீர் வகாங்கி வந்தேகான. முலகாம்பழம், மகாதுரள எனறு
சகாருமதி எது ஜகட்டைகாலும், இரைண்டைகாக வகாங்கி வந்தேகான. அவளும் உடைனுக்கடைஜனை சகாப்பிட்டுத் தீர்த்தேகாள.
விரளவு: அந்தேக் கர்ப்பிணியின உடைல் ஷவகவகாகப் பருத்தேது.
“இப்படி இவள சகாப்பிட்டைகால், ஜபறு ககாலம் விரரைவகாக வந்துவிடும். அப்புறம் வயிற்ரறக் கீறித்தேகான
கழந்ரதேரயே எடுக்கஜவண்டி வரும்,” எனறு அந்தே இரளஞனின தேகாயிடைம் எச்சரிக்ரக ஷசய்ஜதேன.
“அவளிடைம் ஷசகால்லி விடைகாதீர்கள! பகாவம், சினனைப்ஷபண்! என மகனும் ஆரசயேகாக வகாங்கி வருகிறகான!”
எனறு பரிந்தேகாள.
சில மகாதேங்கள கழித்து முகம் சிறுக்க, “நீங்கள ஷசகானனைபடிஜயேதேகான ஆயிற்று!” எனறு
ஒத்துக்ஷககாண்டைகாள.
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ஏழு மகாதேத்திஜலஜயே சிஜஸரியேன அறுரவச் சிகிச்ரசயேகால் கழந்ரதே பிறக்க, சகாருமதியேகால் உடைற்பயிற்சி
எதுவும் ஷசய்யே முடியேவில்ரல. வயிறு பருத்தே நிரலயிஜலஜயே இருந்தேது. அதேற்ககாக அவள
கவரலப்படைவுமில்ரல.
கணவன தேனமீது ககாட்டியே அனரபத் திருப்பியேளிக்க ஆரைம்பித்தேகாள சகாருமதி. அவனுக்கப் பிடித்தேதேகாக
சரமத்து, `இனனும் ஷககாஞ்சம், ப்ளீஸ்!’ எனறு உபசகாரைம் ஷசய்தேதில், இப்ஜபகாது அவனுக்க இனிப்பு
ஜநகாய்.
The shortest way to a man’s heart is through his stomach (ஒரு மனிதேனின இதேயேத்தில் இடைம் பிடிக்க மிகக்
கறுகியே வழி வயிற்றினமூலம்தேகான) எனபது உண்ரமஜயேகா, எனனைஜவகா! சகாப்பகாட்டின அளவுதேகான
அனபின அளவுஜககால் எனபதுஜபகால் நடைப்பது ஜவண்டைகாதே விரளவுகளில் ஷககாண்டுவிடும்.
ஒருவர்மீது நமக்க அனபு எனறகால், அவருக்க நிரறயே உணவு அளிப்பதுதேகான எனறு தேம்பதிகள
மட்டுமல்ல, தேகாய்மகார்களும் எண்ணுகிறகார்கள. அதுவும் ஒஜரை கழந்ரதேயேகாக இருந்தேகால் ஜபகாயிற்று!
ஒஜரை மகனைது உடைல் பருமனுக்கத் தேகானதேகான ககாரைணம் எனறு எந்தேத் தேகாயும் ஒத்துக்ஷககாளள
விரும்புவதில்ரல. `என மகன எப்பவும் ஒஜரை இடைத்தில் உட்ககார்ந்து ஷககாண்டிருக்கிறகான. ஏஜனைகா
ஓடியேகாடி விரளயேகாடை முடியேவில்ரல,’ எனறு ககாலங்கடைந்து மருத்துவர்களிடைம் அரழத்துப்ஜபகாய் கரற
கூறி எனனை பயேன?
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16. உற்று உற்றுப் பகார்க்கிறகார்கஜள!
“ஏன சில ஆண்கள எங்கரள உற்று உற்றுப் பகார்க்கிறகார்கள?” எனறு என மலகாய் மகாணவி ஒருத்தி
எனனிடைம் சந்ஜதேகம் ஜகட்டைகாள. “ஆனைகால் சனைர்கள அப்படிப் பகார்ப்பதில்ரல,” எனறஜபகாது, சிறிது
மகிழ்ச்சி அந்தே பதினம வயேதுப் ஷபண்ணின முகத்தில்.
பதிலளிக்க ஒரு சனை மகாணவிரயே அரழத்ஜதேன. “It is silly!” (அசட்டுத்தேனைம்!) எனறு முகத்ரதேச் சுளித்தேகாள.
இனஷனைகாரு ஷபண் ஜசர்ந்துஷககாண்டைகாள: “இவர்களுக்கப் பயேந்து உடைரலக் கறுக்கிக்ஷககாண்டு
நடைப்பதில், இடுப்பு வலிக்கிறது, டீச்சர்!”
மஜலசியேகாவில் கட்ரடையேகானை ஜேட்டி ஜபகானற ஆரடைரயே அணியும் சனைப்ஷபண்கரள எங்கம்
சர்வசகாதேகாரைணமகாகப் பகார்க்கலகாம். களிர் நகாட்டிலிருந்து வந்தேதேகால் அவர்களுக்க பூமத்தியே ஜரைரக
அருகிலிருக்கம் இந்நகாட்டின ஷவப்பத்ரதேத் தேகாங்கமுடியேகாது.
`வீட்டுக்கள நுரழந்தேதும், முதேல் ஜவரலயேகாக நகான ஷசய்வது ஷகார்ட்ஸ் அணவதுதேகான!’ எனறு என சக
ஆசிரிரயேகள ஜபசிக்ஷககாளவகார்கள. ஜவரலக்க கவுன, கட்ரடைப் பகாவகாரடை எனறு அணிவகார்கள.
மலகாய்க்ககாரைப் ஷபண்கஜளகா கதிககால்வரரை ஷதேகாங்கம் ஆரடை, தேரலமுடிரயே மரறக்க ஒனறு எனறு
அணிவகார்கள.
எனகூடை ஜவரல பகார்த்தே ஒரு ஷபண்மணி மதேத்ரதேப் ஜபகாதித்தேவள. “உனனிடைம் ஒரு விஷயேம்
கூறுகிஜறன, நிர்மலகா,” எனறு ஆரைம்பித்தேகாள. “ஒரு ஷபண்ணின மணிக்கட்ரடையும், கதிககாரலயும்
ஆண்கள பகார்த்துவிட்டைகால், அவளுரடையே உடைலிச்ரசரயே அவர்களகால் உணரை முடியும் எனறு நகாங்கள
நம்புகிஜறகாம்,” எனறகாள. அவள எப்ஜபகாதும் ககாலுரற, ரகயுரற அணிந்திருப்பகாள.
எனைது புடைரவ பிளவுஸினகீழ் ஷவளிப்பட்டுக் ஷககாண்டிருந்தே இரைண்டு, மூனறு அங்கல முதுகப்
பகதிரயேப் பகார்த்துவிட்டு, “அது எப்படி நீங்கள உடைலின நடுப்பகாகத்ரதேக் ககாட்டுகிறீர்கள?” எனறு
அதிசயேப்பட்டுக் ஜகட்டைகாள இனஷனைகாருத்தி.
“அது அப்படித்தேகான!” எனஜறன அலட்சியேமகாக.
ஒரு சனைத்ஜதேகாழி என முதுகில் கிளளிப்பகார்த்தேகாள. எனைக்க உரறக்கவில்ரல எனபதில் அவளுக்க
ஆச்சரியேம்.
ஐஜரைகாப்பகாவில் சில நகாடுகளில் கறிப்பிட்டை பகதிகளில் நிர்வகாணமகாக இருக்க அனுமதி உண்டு.
ஸ்வீடைனில் NUDIST CAMP எனற பகதிரயேப்பற்றி IRVING WALLACE எனற ஆசிரியேர் எழுதியிருந்தே ஒரு
ஆங்கில நகாவல் படித்திருந்ஜதேன. அதில், கதேகாநகாயேகனின கறிப்புப்படி, எந்தேவிதே ககாம இச்ரசயும்
ஜதேகானறவில்ரலயேகாம். ஆனைகால், கறிப்பிட்டை ஜநரைம் முடிந்து, அவர்கள ஒவ்ஜவகார் ஆரடையேகாக
அணியும்ஜபகாதுதேகான மனைதில் கிளர்ச்சி ஏற்பட்டைதேகாம்.
ஷபண்கள தேம் உடைரல மூடி மரறக்க ஜவண்டும் எனறு விதித்தேவர்கள ஆண்களகாகத்தேகான இருக்க
ஜவண்டும்.
`இஷதேல்லகாம் இயேற்ரகதேகான!’ எனறு சகாதேகாரைணமகாக எடுத்துக்ஷககாளளகாதேதேகால், ‘நம் மனைம் இப்படி
அரலபகாய்கிறஜதே!’ எனற கற்ற உணர்ச்சிக்க ஆளகாகி, அந்தேக் `ஜகவலமகானை’ இச்ரசரயேத் ஜதேகாற்றுவித்தே
ஷபண்களினஜமல் ஆத்திரைம் ஷககாண்டு, அவர்கரளக் கட்டுப்படுத்தேக் ரகயேகாளும் உபகாயேம் எனஜற
ஜதேகானறுகிறது.
கரதே: ஒருவர் தேகாம் ஷபற்ற மகளகளின உரடை விஷயேத்தில் மிகவும் கண்டிப்பகாக இருந்தேகார். சற்று
ஷமல்லியே துணிரயே பதிஷனைட்டு வயேதேகானை அவர்கள வகாங்கி வந்தேஜபகாது, `இதுவகா!’ எனறு அவர்
முகத்ரதேச் சுளித்தேகாரைகாம். உடைஜனை அவர்கள கரடைக்கத் திரும்பப் ஜபகாய், மிகக் கனைமகானை துணிரயே
வகாங்கினைர், புடைரவக்க ஏற்ற பிளவுஸ் ரதேக்க. அந்தேப் ஷபண்கள மகிழ்ச்சியுடைன எனனிடைம் ஷதேரிவித்தே
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ஷசய்தி இது. தேந்ரதே நம் பகாதுககாப்பில் இவ்வளவு கண்டிப்பகாக இருக்கிறகாஜரை எனற ஷபருரமயில்
விரளந்தே மகிழ்ச்சி அது. இந்தே மனிதேர் மகள வயேரதே ஒத்தே ஷபண்களுடைன தேககாதே முரறயில் பழகவகார்
எனபது கறிப்பிடைத்தேக்கது.
வடை, ஷதேனனிந்தியேக் ஜககாயில்களில் ஷபண்களின மகார்புச்ஜசரல சற்று முனஜனைபினஜனை இருந்தேகாலும்,
முதுகில் (MIDRIFF) ஓரைடி ஷதேரிந்தேகாலும், எந்தே ஆணும் திரும்பிக்கூடைப் பகார்ப்பதில்ரல எனபரதே
மகிழ்ச்சியுடைன கவனித்திருக்கிஜறன. ஜககாயிலுக்க வருவது கடைவுரளக் கம்பிட்டுச் ஷசல்ல; பிறரரைக்
கவனித்து, வம்பு ஜபச அல்ல எனறு புரிந்திருப்பவர்கள.
இப்ஜபகாஷதேல்லகாம் மஜலசியே நகர்ப்புறங்களில், ஹிந்தி திரரைப்படைங்களில் கதேகாநகாயேகி அணிவதுஜபகால்
பகாதி அல்லது முழுரமயேகானை முதுரக ஷவளிக்ககாட்டும் பிளவுஸ் அணிவது இளம்ஷபண்களிடைம்
நகாகரிகமகாக ஆகிவருகிறது.
`இது அசிங்கம்!’ எனறு ஆர்ப்பரிப்பவர்கள அரலபகாயும் மனைரதேக் கட்டுப்படுத்தேத் ஷதேரியேகாதேவர்களகா,
அல்லது `அவரைவர் ஷசய்வது அவரைவருக்கச் சரி’ எனற ஷபருந்தேனரம இல்லகாதேவர்களகா?
ஒருஜவரள, எப்ஜபகாதும், எதேற்கம் பிறரரைப்பற்றி எதிர்மரறயேகாகஜவ ஜபசி, தேம் உயேர்ரவயும்
அதிககாரைத்ரதேயும் நிரலநகாட்டிக்ஷககாளள நிரனைப்பவர்கஜளகா?
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17. எனைக்ஷகனனை, பயேமகா!
‘ஜககாலகாலம்பூரைகா! தேரலநகரைம் அல்லவகா? சினனை விஷயேத்திற்ஷகல்லகாம் அங்ஜக எல்லகாரும் சண்ரடை
பிடிப்பகார்கஜள! நீ எப்படித்தேகான தேகாக்கப்பிடிக்கப் ஜபகாகிறகாஜயேகா, பகாவம்!’
சிற்றூரிலிருந்து நகாட்டின தேரலநகரைத்திற்கப் ஜபகானைகால் கலகாசகாரை அதிர்ச்சி ஏற்படும் எனறு பலரும்
பயேமுறுத்தி இருந்தேகார்கள ஜம லின எனற அந்தே இளம் ஆசிரிரயேரயே.
ஷசல்வச்ஷசழிப்ஜபகா, ஷபற்ஜறகாரின பிரைத்திஜயேக கவனிப்ஜபகா இல்லகாதே ஷபரியே கடும்பத்தில்
பிறந்திருந்தேவளுக்கப் பயேம் பிடித்துக்ஷககாண்டைது. இந்தே இருபத்து ஐந்து வருடைங்களகாக தேகான யேகாரரை
நம்பி வகாழ்ந்ஜதேகாம், இனியும் அப்படித்தேகான வருகிற எரதேயும் எதிர்ஷககாளள ஜவண்டும் எனற
உறுதியுடைன எங்கள பளளிக்கூடைத்ரதே வந்தேரடைந்தேகாள ஜம லின.
வந்தே சில மகாதேங்களுக்களளகாகஜவ, பல ஆண்டுகள அனுபவம் ஷபற்றிருந்தே ஆசிரிரயேகளுடைன
வலுச்சண்ரடை ஜபகாடை ஆரைம்பித்தேகாள. ககாரைணம் இல்லகாவிட்டைகாலும், எதேற்ககாகவகாவது விவகாதேமும்,
சண்ரடையும் ஷதேகாடைரும். எங்களுக்ஷகல்லகாம் அலுத்துவிட்டைது. ஜவரலப்பளு ஒரு பக்கமிருக்க,
அநகாவசியேமகாக ஒருத்தி வம்புக்க இழுத்தேகால்? பலரும் அவரளக் கண்டைகால் ஒதுங்க ஆரைம்பித்ஜதேகாம்.
தேகான பிறரரைப் பகார்த்துப் பயேப்படுவதேற்கப் பதில், அவர்கஜள தேனரனைப் பகார்த்துப் பயேந்து
விலககிறகார்கள! ஷபருரமயில், அவளுரடையே அதிககாரைம் இனனும் அதிகரித்தேது.
நகாங்கள அரனைவரும் இனைஜபதேம் இல்லகாது நட்புடைன பழகிவந்ஜதேகாம். இவளமட்டும் எதேனைகால் இப்படி
இருக்கிறகாள (`What is wrong with her?’) எனறு கலந்து ஜபசிஜனைகாம்.
ஒரு முரற, “இங்ஜக சண்ரடை ஜபகாட்டைகால்தேகான பிரழக்க முடியுமகாஜம! எனைக்ஷகனனை, பயேமகா!” எனறு
ஜம லின ஏஜதேஜதேகா ஜபச, அவளுரடையே ஜபகாக்கிற்ககானை அர்த்தேம் சற்றுப் புரிகிறமகாதிரி இருந்தேது.
ஒரு முனனிரைவு ககாலத்தில், நகான ஷதேருவில் நடைந்து ஜபகாகம்ஜபகாது, சிறியே நகாய் ஒனறு ஷவறி பிடித்தேமகாதிரி
கரரைத்தேபடி, எதிர்த்திரசயிலிருந்து எனரனை ஜநகாக்கி ஷவக ஜவகமகாக வந்தேது.
முதேலில் பயேமகாக இருந்தேகாலும், `பயேந்தேவர்தேகான பிறரரை பயேமுறுத்துகிறகார்’ எனற உண்ரம நிரனைவுக்க
வந்தேது.
`நகான உனரனை ஒனறும் ஷசய்யேப் ஜபகாவதில்ரலஜயே! எனரனைப் பகார்த்து எதேற்கப் பயேப்படுகிறகாய்?’
எனறு மகானைசகமகாக அந்தே நகாயுடைன ஷதேகாடைர்பு ஷககாண்ஜடைன. உடைஜனை, அது பிஜரைக் ஜபகாட்டைகாற்ஜபகால்
உட்ககார்ந்தேது. அரதேத் தேகாண்டிப் ஜபகாரகயில், அதேன தேரல கனிந்திருந்தேது.
ஜம லினனின ஜபகாக்கிற்கம் அதேற்கம் எனனை வித்தியேகாசம்? பிறர் தேனரனை ஏற்பகார்கஜளகா, மகாட்டைகார்கஜளகா
எனற ஏக்கம் - அச்சம் - அவளுக்க. அந்தே பயேத்தில் அவர்கள தேனரனை ஏற்ககாதிருக்கம்படி
நடைந்துஷககாளகிறகாள!
நகான அந்தேப் பளளிரயேவிட்டு மகாற்றலகாகிப் ஜபகானைஜபகாது, அவளுரடையே வயேதும் என அனுபவமும்
ஒனறுதேகான எனற நிரல அளித்தே உரிரமயுடைன, ஜம லினனிடைம் தேனிரமயில் புத்தி கூறிஜனைன: “Take it
easy! உனரனை யேகாரும் எதுவும் ஷசய்துவிடைப் ஜபகாவதில்ரல”.
“எனனை ஷசகால்கிறீர்கள? எனைக்கப் புரியேவில்ரல,” எனறகாள பரிதேகாபமகாக.
“நீ எதேற்ஷகடுத்தேகாலும் சண்ரடை ஜபகாடுகிறகாய் எனறு ஒரு ஜபச்சு நிலவுகிறது,” எனறு நகான ஆரைம்பிக்க,
அவள முகத்தில் ஒஜரை அதிர்ச்சி.
“நீ நட்புடைன பிறருக்க உதேவி ஷசய்தேகாலும், மரியேகாரதேயேகாக நடைந்துஷககாண்டைகாலுஜம ஜபகாதுஜம! எல்லகாரும்
உனரனை ஏற்பர். அரதே விட்டு, ஏன இப்படி இருக்கிறகாய்?” எனறுவிட்டு, அப்பகால் நகர்ந்ஜதேன.
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கரைலரடைக்க, “நீங்கள எனனிடைம் ஷசகானனைதேற்க ஷரைகாம்ப நனறி,” எனறகாள, திரும்பத் திரும்ப.
அழுதுவிடுவகாள ஜபகாலிருந்தேது.
எந்தே ஒரு உத்திஜயேகாகத்திலும் நகாம் புதிதேகாகச் ஜசரும்ஜபகாது, வந்தே அனஜற நம்ரமப்பற்றித் துருவித்
துருவிக் ஜகட்பவர்களும், நம்முடைன ஒட்டிக்ஷககாளள விரும்புகிறவர்களஜபகால் நடிப்பவர்களும்
நட்புடைன பழககிறகார்கள எனஷறண்ணி மகிழ்ந்து, ஏமகாந்துவிடைக் கூடைகாது. இவர்கரள நம்ப முடியேகாது.
சந்தேர்ப்பம் கிரடைத்தேகால், இந்தே இரைண்டு ரைகமுஜம முதுகில் கத்தி பகாய்ச்சும்.
புதிதேகாக வந்திருப்பவர் நம்ரம மிஞ்சிவிடைக்கூடைகாஜதே எனற பரதேப்பிலிருப்பகார்கள சிலர். இவர்கள
தேனனைம்பிக்ரக கனறியேவர்கள.
நகான ஒரு பளளிக்கச் சில ககாலம் அனுப்பப்பட்டிருந்ஜதேன, ஜமற்பயிற்சிக்ககாக. அங்ஜக இருந்தே ஓரிரு
இந்தியே ஆசிரிரயேகள ஆசிரியேர்களின ஷபகாது அரறயில் அதிகம் ஜபசகாமல் இருந்தேரதேக் கண்ஜடைன. மிக
எளிரமயேகானை புடைரவகரள உடுத்தியிருந்தேகார்கள. எனனுடைன மட்டும் ஜபசினைகார்கள, மகிழ்ச்சியுடைன.
ஆங்கில-சனை (Eurasian) மகாது ஒருத்தி எனனிடைம், “நீ தினைமும் இப்படி பட்டுப்புடைரவஜயே
கட்டிக்ஷககாண்டு வருகிறகாஜயே! இங்களள மரை நகாற்ககாலிகளில் நூல் இழுபட்டு, வீணகாகிவிடும்,” எனறகாள.
அவள கரைலில் கிஞ்சித்தும் கரிசனைம் இல்ரல எனபது புரிந்து, நகான கண்கரளச் சுருக்கிக்ஷககாண்டு, மிக
இனிரமயேகாக, “பரைவகாயில்ரல. புடைரவ ஜபகானைகால் எனனை! நகாஜனை ஒரு நகாள சகாகத்தேகாஜனை ஜபகாகிஜறன!”
எனஜறன. கரைலில் அலட்சியேம்.
அப்ஜபகாது அவள முகத்ரதேப் பகார்க்க ஜவண்டுஜம!
இனஷனைகாரு நகாள, “நீ ஆங்கிலத்தில் எழுதுவகாய், ஷதேரியும். தேமிழிலும் எழுதுவகாயேகா?” எனறு ஆச்சரியேம்
ஷதேரிவித்துவிட்டு, “Linguist!” எனறு பழிப்பதுஜபகால் கூறினைகாள.
அவள எதிர்பகார்த்தேபடி, நகான ஏஜதேகா தேவறகானை ககாரியேம் ஷசய்துவிட்டு, மனனிப்பு ஜவண்டுவதுஜபகால்
அசட்டுச் சிரிப்பு சிரிக்கவில்ரல. எந்தே உணர்ச்சியும் ககாட்டைகாது, அவரளஜயே பகார்த்ஜதேன.
அந்தே நிகழ்ச்சிக்கப் பிறக அவள மகாறிவிட்டைகாள. எனரனை ஒரு தேரலவியேகாக ஏற்றதுஜபகால், தேன
கரறகரளச் ஷசகால்லிச் ஷசகால்லி என தீர்ரவ நகாடினைகாள!
(நகாற்ககாலிகள எல்லகாம் வழுவழுப்பகாக இருந்தேனை, என புடைரவ எதுவும் நகாசமகாகவில்ரல எனபது ஜவறு
விஷயேம்).
அங்கிருந்தே தேமிழ் ஆசிரிரயே ஒருவரிடைம், “இப்படி ககாமகாஜசகாமகாஷவனறு அலட்சியேமகாக
உடுத்திக்ஷககாண்டு வரைகாதீர்கள. மதிக்க மகாட்டைகார்கள. உங்களிடைம் நல்ல புடைரவஜயே இல்ரலயேகா?” எனறு
ஜபகாலியேகாக மிரைட்டிஜனைன. (ஆசிரியேர்களின நரகச்சுரவயேகானை ஜபகாக்கம், உரடைகளும் பிடித்திருந்தேகால்,
மகாணவ மகாணவிகளுக்க அவர்கள கற்பிக்கம் பகாடைத்தில் தேனி அக்கரற பிறக்கம். உடைன உத்திஜயேகாகம்
பகார்ப்பவர்களும் முதேலில் ஜவண்டைகாஷவறுப்பகாக மரியேகாரதே ஷசலுத்துவகார்கள. நகாளரடைவில் நம்ரமயும்
சரிசமமகாக ஏற்பகார்கள).
சிரித்துவிட்டு, மறுநகாளிலிருந்து அவரும் விதேவிதேமகானை புடைரவ அணிந்துஷககாண்டு வந்தேகார். அவரரைப்
பகார்த்தேவுடைன, பிற ஆசிரிரயேகளின விழிகள விரிந்தேனை -- பயேத்தேகால்!
ஒரு புதியே இடைத்தில் நுரழந்து, ஆரைம்பத்திஜலஜயே அதிகம் ஜபசினைகால், நம் பலம், பலவீனைங்கரளப் பிறர்
புரிந்துஷககாளள வழிவகத்து விடுகிஜறகாம். நம் பலத்ரதேஜயே நமக்க எதிரைகாக வரளத்து, தேமக்க ஆதேகாயேம்
ஜதேடிக்ஷககாளபவர்களும் உண்டு. ஆகஜவ, முகத்தில்கூடை அதிக உணர்ச்சிகள ககாட்டைகாது, ஷமமௌனைமகாக
இருப்பது நலம். அரமதியுடைன பிறரரைக் கவனித்தேகால், அவர்களுரடையே கணம் புரியும். இந்தேச்
சூழ்நிரலயில் நகாம் எப்படி நடைந்துஷககாளவது எனற ஷதேளிவும் பிறக்கம்.
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18. எனறும் ஜசகாகமகா!
`உங்கள மகள இப்படி இருக்கிறகாள! நீங்கள எனனை, சிரித்துக்ஷககாண்ஜடை இருக்கிறீர்கள?’ எனறு பல
ஷபண்கள தேனரனைக் ஜகட்பதேகாகச் ஷசகானனை ஷகமௌரியின முகத்தில் ஆழ்ந்தே ஜசகாகம்.
உறவில் மணமுடித்தேதேகாஜலகா, இல்ரல, ஜவறு எந்தே ககாரைணத்தினைகாஜலகா, அவள ஷபற்ற இரு ஷபண்
கழந்ரதேகளுஜம உடைலளவில் சரியில்ரல. சந்திரைகாவின வலது ரகயும், இரு ககால்களும் ஷசயேலிழந்து
இருந்தேனை. தேவழ்ந்துதேகான நகருவகாள. அதிக கனைமில்லகாமல் இருந்தேதேகால், சிறு கழந்ரதேரயேப்ஜபகால்
அவரளத் தூக்கிக்ஷககாண்டுதேகான ஷவளியிடைங்களுக்கப் ஜபகாவகார்கள. இஜதே ஜபகானறஷதேகாரு கரறயுடைன
பிறந்தே அவளுரடையே அக்ககாள இறந்துவிட்டைகாள.
இருபத்ரதேந்து வயேதேகானை சந்திரைகா ஷநருங்கியே கடும்ப நண்பர் ஒருவர் வீட்டுக் கல்யேகாணத்துக்க
வந்திருந்தேகாள. எனைக்க அவரளயும், தேகாய் ஷகமௌரிரயேயும் பல வருடைங்களகாகத் ஷதேரியும்.
எல்லகாரும் பந்தியில் சகாப்பிடை உட்ககார்ந்தேஜபகாது, ஷகமௌரி ஒரு தேட்டில் சகாதேம் பிரசந்துஷககாண்டு வந்து,
மகளுக்க ஜதேக்கரைண்டியேகால் ஊட்டைத் ஷதேகாடைங்கினைகாள.
எனனைகால் சும்மகா இருக்க முடியேவில்ரல. `ஐஜயேகா, அந்தேச் சிறு ஷபண்ணின தேனனைம்பிக்ரக எனனை ஆவது!’
எனறு மனைம் பரதேத்தேது.
`அவளுக்க இடைது ரகயேகால் சகாப்பிடை முடியேகாது?’ எனறு ஷகமௌரிரயேக் ஜகட்ஜடைன.
`முடியும்!’
`அப்படிச் சகாப்பிட்டைகால் யேகாரைகாவது ஏதேகாவது ஷசகால்வகார்களகா?’ சற்று ஜககாபத்துடைன வந்தேது என ஜகளவி.
சகாந்தேமகாகப் பதிலளித்தேகாள: `யேகாரும் ஒண்ணும் ஷசகால்லமகாட்டைகார்கள’.
`பினஜனை எனனை? அவரளத் தேகாஜனை சகாப்பிடை விடுங்கள,’ எனறு இரரைந்ஜதேன.
`இவள யேகார் நம்ரம மிரைட்டுவதேற்க!’ எனறு ஷகமௌரி ஆத்திரைப்படைவில்ரல. மகாறகாக, அவள முகம்
மலர்ந்தேது. ஜதேக்கரைண்டிரயே சந்திரைகாவின ரகயில் (இடைதுதேகான) ஷககாடுத்தேபடி, `இந்தே மகாமிகிட்ஜடை
ஒனரனை ஒரு மகாசம் விடைணும்!’ எனறகாள, சிலகாகித்து.
ஜவஷறகாரு சமயேம், ஷகமௌரி எனனைருஜக வந்து, ஷமல்லியே கரைலில், ``உங்கள மகள இப்படி இருக்கிறகாள!
நீங்கள எனனை, சிரித்துக்ஷககாண்ஜடை இருக்கிறீர்கள?’ எனறு எல்லகாரும் எனரனைக் ஜகட்கிறகார்கள!’
எனறகாள, வருத்தேமகாக.
`விடுங்கள! நீங்க இப்ஜபகா இருக்கிறதுதேகான சரி,’ எனஜறன அழுத்தேமகாக. ஒருவர் அழுதேகால், அவரரைத்
தேனியேகாக விட்டுவிட்டு ஜவடிக்ரக பகார்க்க நிரனைக்கம் இவ்வுலகம்.
பிறரைது வகாழ்க்ரகயில் ஏதேகாவது அசம்பகாவிதேம் நடைந்தேகால், `நல்லஜவரள, நமக்க இப்படி
நடைக்கவில்ரலஜயே!’ எனற திருப்தியுடைன, `நகாங்களதேகான எப்ஜபகாதும் மகிழ்ச்சியேகாக இருக்க ஜவண்டும்!
நகாங்கள உனரனைமகாதிரியேகா!’ எனபதுஜபகால் தேரலநிமிர்த்தி நடைப்பவர்கள எனரனைப் ஷபகாறுத்தேவரரையில்,
அல்பங்கள. அவர்களுக்க ஒரு சிறு துனபம் வந்தேகால்கூடைத் தேகாங்கமகாட்டைகார்கள.
என நிரனைவு பினஜனைகாக்கிப் ஜபகாயிற்று.
என ஒஜரை மகன இறந்து ஈரைகாண்டுகளுக்கப்பின நகான ஷசனரனை ஜபகாயிருந்ஜதேன. சிறு வயேதில் நகான
வளர்ந்தே வீடு! ஆரகயேகால், அந்தேப் பருவஜம வந்துவிட்டைதுஜபகால் இருந்தேது. எல்லகா உறவினைர்கரளயும்
பகார்த்தே சந்ஜதேகாஷத்தில் நிரறயேப் ஜபசிஜனைன, சிரித்ஜதேன.
`பிளரளரயேப் பறிகடுத்துட்டு, ஷககாஞ்சம்கூடை வருத்தேமில்லகாம, இவ எனனை இப்படி சிரிச்சுண்ஜடை
இருக்ககா!’ எனறு ஐம்பது வயேதேகானை ஒருவர் (ஆணில்ரல, ஷபண்களதேகாம் இப்படிப் ஜபசுவகார்கள) நீட்டி
முழக்கினைகார்.
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நகான அரதே அலட்சியேம் ஷசய்ஜதேன.
அனறிரைவு என ஷபரியேம்மகா என பக்கத்தில் படுத்துக்ஷககாண்டு, என ஷநற்றிரயேத் தேடைவியேபடி இருந்தேகார்.
`ஒங்க ஷபரியேப்பகா சண்ரடையிஜல ஜபகானைகார், ஒரு ஷபண்ரணயும் பறிகடுத்ஜதேன. ஆனைகா, நகான
இனனிக்கம் சிரிச்சுண்டுதேகான இருக்ஜகன. அப்படித்தேகான இருக்கணும். நம்ப துக்கத்ரதே
உளளுக்களஜளஜயே ஷவச்சுக்கணும். நீயும் அப்படித்தேகான இருக்ஜக!’ எனறஜபகாது, ஒருவரைகாவது எனரனைப்
புரிந்துஷககாண்டைகாஜரை எனறு என கண்ணீர் ஷபருகியேது. துரடைத்துக்ஷககாளளத் ஜதேகானறவில்ரல.
நகாங்கள இருவரும் வழக்கத்துக்க விஜரைகாதேமகாக இரைவு பூரைகாவும் ஏஜதேகா ஜபசிஜனைகாஜம எனறு இனறளவும்
சிலர் ஆச்சரியேப்படுகிறகார்கள. (`அப்படி எனனைடி ஜபசிஜனைள ஷரைண்டுஜபரும்?’)
எனனை ஜபசிஜனைகாம் எனறு நிரனைவில்ரல. அது முக்கியேமுமில்ரல.
ஷபற்ற கழந்ரதேரயேப் பறிஷககாடுத்தே இரு தேகாய்மகார்கள ஒருவருக்ஷககாருவர் ஆறுதேலகாக இருந்தே
ஷபகானனைகானை தேருணம் அது.
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19. ஷபகாறுத்துப்ஜபகாக ஜவண்டுமகா, ஏன?
சனைகாவில் ஒரு நகாரளக்க இருநூறு ஜபர், `எங்கள தேகாம்பத்தியேம் ஷதேகாடைர்ந்து நடைக்க நகாங்கள எனனை ஷசய்யே
ஜவண்டும் எனறு ஷசகால்லுங்கஜளன!’ எனறு ஷி எனகிற கவுனசிலரிடைம் வந்தேவண்ணம்
இருக்கிறகார்களகாம்.
இவர்களில் எழுபது சதேவிகிதேம் படித்து, உத்திஜயேகாகம் பகார்க்கம் ஷபண்கள. ஐந்து வருடைங்களுக்கள
திருமணம் புரிந்தேவர்கள. கணவன இனஷனைகாரு ஷபண்ணுடைன ஷதேகாடைர்பு ஷககாண்டிருக்கிறகான
எனபதுடைன, ஒருவரரை ஒருவர் எப்படிப் ஷபகாறுத்துப்ஜபகாவது எனபதில்தேகான கழப்பம்.
புக்கக்கத்தினைருடைன ஒத்துப்ஜபகாக முடிவதில்ரல எனபதும் ஒரு ககாரைணமகாம். (ஆதேகாரைம்: THE STAR, 21-916).
இப்ஜபகாது தேமிழ்ப்ஷபண்களுக்க வருஜவகாம்.
சுமகார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கமுன தேகாம் இலக்கியேத்தில் படித்தேரதேயும், வீட்டில் முதியே ஷபண்டிர்
ஷசகால்லி வந்தேரதேயும் கரடைப்பிடித்தேவர்கள நகாம். அதுதேகான, `ஷபய்ஷயேனைப் ஷபய்யும் மரழ,’ வீட்டில்
நடைப்பது நகானக சுவர்களுக்கள இருக்க ஜவண்டும், பத்தினி ஒருத்தி கல்லகால் ஆனை ஷநல்லிக்ககாரயே
ஜவகரவத்தேது, -- இப்படி எவ்வளஜவகா மரறமுகமகானை அறிவுரரைகளும் கரதேகளும் இருக்கினறனைஜவ!
சுருங்கச் ஷசகானனைகால், கணவன கடைவுரளப்ஜபகால் இல்லகாவிட்டைகாலும், ஷபகாறுரமயின பூஷணமகாகத்
திகழ்ந்தேகார்கள. நிம்மதியும், மகிழ்ச்சியும் இருந்தேஜதேகா, எனனைஜவகா, `நகான ஒரு நல்ல மரனைவி!’ எனறு
ஷபருமிதேம் ஷககாண்டைகார்கள ஷபண்கள.
ஒரு முதியே மகாது, `நகான பகாட்டுக் கச்ஜசரிக்கப் ஜபகாயிட்டு, ஜலட்டைகா வந்ஜதேனைகா! `முண்ரடை’ எனறு அவர்
திட்டினைகார்டி!’ எனறு பிற ஷபண்களிடைம் ஷபருரமயுடைன ஷசகால்லிக்ஷககாண்டைரதேக் ஜகட்டிருக்கிஜறன.
(`கணவரரை இழந்தேவள’ எனற ஷபகாருளபடை கணவஜரை திட்டிவிட்டைகால் சரியேகாகப் ஜபகாயிற்றகா?)
`அது ஏன, ஷபரியேவர்களகால் நிச்சயிக்கப்பட்டை திருமணங்களில், முதேலில் கணவனின ரக
ஓங்கியிருக்கிறது, ஆனைகால் வயேதேகானைபின, சுதேந்திரைம் அற்றவனஜபகால் அவன எல்லகாவற்றிற்கம்
மரனைவிரயே நகாடுகிறகான?’ நகாற்பது வயேதேகானை ஒரு சனை மகாது எனனிடைம் ஜகட்டை ஜகளவி இது. ‘என
ஷபற்ஜறகாரும் அப்படித்தேகான. ஆனைகால், இந்தேத் தேரலமுரறயில் நகாங்கள எல்ஜலகாரும் ககாதேல்
கல்யேகாணம்தேகான! நகானும் என கணவரும் மிகந்தே நட்புடைனும், மரியேகாரதேயுடைனும் ஒருவரரை ஒருவரரை
ஒருவர் நடைத்துஜவகாம்,’ எனறு ஷதேரிவித்தேகாள.
அவள ஷசகானனைதுஜபகால், வயேதேகானை ககாலத்தில் கணவர் தேனரனை நகாடுவகார் எனறு பிறரரைப் பகார்த்துத்தேகான
நம்பிக்ரகஜயேகாடு பல ஷபண்கள ஷபகாறுரமசகாலிகளகாக இருந்தேனைஜரைகா?
ஆனைகால் எல்லகாப் ஷபண்களுமகா இப்படி இருக்கிறகார்கள!
கணவன ஷசய்வது எல்லகாவற்றிலும் கற்றம் கண்டுபிடித்து, ஏளனைம் ஷசய்து, நகானக ஜபர் முனனிரலயில்
கண்டைபடி ஜபசும் ஷபண்களும் நம்மிரடைஜயே இல்லகாமலில்ரல.
ஏன இப்படி நடைக்கிறகார்கள எனறு பகார்த்தேகால், சில ககாரைணங்கள தேட்டுப்படுகினறனை. அவர்கள
ஷபருரமயேகாகப் ஜபசிக்ஷககாளளும்படி கணவன எதுவும் சகாதித்துவிடைவில்ரல; ஏதேகாவது ஷகட்டை
பழக்கத்தில் ஈடுபட்டு, ஜசமிப்ரபத் ஷதேகாரலத்துவிடுகிறகான; அல்லது எனனை ககாரைணத்தேகாஜலகா
ஆண்வர்க்கத்தினமீஜதே அவர்கள ஷககாண்டை ஷவறுப்பு, அவநம்பிக்ரக, இனனும் பல. சுகனயேகாவின தேகாய்
இப்படித்தேகான.
கரதே
தேந்ரதேஜயேகா கடும்பத்தில் எதேற்க வீண் கழப்பஷமனறு மரனைவி எவர் முனனைகாலும், எனனை ஏசிப்
ஜபசினைகாலும் வகாரயேத் திறக்ககாது இருந்துவிட்டைகார்.
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அவரரைக் கண்டு ஷநகாந்துஜபகாய், `எனைக்கக் கல்யேகாணம் ஆனைகால், நகான அம்மகாரவப்ஜபகால் இல்லகாது,
அருரமயேகானை மரனைவியேகாக இருப்ஜபன,’ எனறு தீர்மகானைம் ஷசய்து ஷககாண்டைதுஜபகால் பரைமசகாதுவகாக
வளர்ந்தேகாள சுகனயேகா. வகாய்த்தேவன எவ்வளவு ஷககாடுரம ஷசய்தேகாலும், தேந்ரதேரயேப்ஜபகால்
ஷபகாறுத்துப்ஜபகானைகாள.
இருபது, இருபத்ரதேந்து வருடைங்கள இப்படி துனபத்ரதே அனுபவித்துவிட்டு, பிறக சற்றுத் ஷதேளிந்து,
`அவர் எப்படிஜயேகா இருந்துவிட்டுப் ஜபகாகட்டும். நகான என வகாழ்க்ரகரயே என விருப்பப்படி
அரமத்துக்ஷககாளகிஜறன!’ எனபதுஜபகால், சுதேந்திரை உணர்ச்சிஜயேகாடு வகாழ்கிறகாள.
ககாலம் மகாறிவிட்டைது. படித்து, ஷபகாருளகாதேகாரை சுதேந்திரைம் ஷககாண்டை ஷபண்கள, `ஷபண் எனறகால்
விட்டுக்ஷககாடுத்துக்ஷககாண்ஜடைதேகான இருக்க ஜவண்டுமகா?’எனறு வகாதேம் ஷசய்கிறகார்கள.
பதிரனைந்து ஆண்டுகளுக்க முனனைர், ஷவவ்ஜவறு இனைத்ரதேச் ஜசர்ந்தே மூனறு ஜபரரை நகான இந்தே
விவககாரைத்திற்ஷகனை ஜபட்டி கண்ஜடைன. எல்லகாருஜம முப்பது வயேரதேத் தேகாண்டியேவர்கள.
`தேனரனைஜயே கிறக்கத்துடைன பகார்த்துக்ஷககாண்டிருக்கம் ஷபண்ரணஜயே ஆண்கள விரும்புகிறகார்கள!’
எனறகாள ஒருத்தி, கசப்புடைன.
`நகான எனரனைவிடை கரறந்தே படிப்பும், சம்பளமும் உளள ஒருவரனைஜயே மணப்ஜபன. அப்ஜபகாதுதேகான
என ரக ஓங்கியிருக்கம்!’ எனறகார்கள, ஒருமித்து.
`ஒருக்ககால், தேகாழ்ரம உணர்ச்சியேகால் பகாதிக்கப்பட்டு, அவன உங்கரள முதேலில் மட்டைமகாக நடைத்தே
ஆரைம்பித்துவிட்டைகால்?’ எனறு எதிர் ஜகளவி ஜகட்ஜடைன.
‘முதேலில் பழகிப்பகார்த்துவிட்டுத்தேகாஜனை மணப்ஜபகாம்!’ எனறு பதில் வந்தேது.
இவர்களில் ஒருத்தி கழந்ரதேஜயே ஜவண்டைகாம் எனறிருக்கிறகாள. இனஷனைகாரு ஷபண்ஜணகா,
கழந்ரதேகரளச் சரிவரை கவனிக்ககாது, தேன முனஜனைற்றம், தேன சம்பகாத்தியேம் எனறு சுயேநலத்துடைன
வகாழ்கிறகாள. மூனறகாமவளின திருமணம் ஒரு கழந்ரதேக்கப்பின விவகாகரைத்தில் முடிந்தேது.
ஜவஷறகாரு ஷபண் கல்யேகாணமகானை நகாற்பத்ரதேந்தேகாவது நிமிடைத்தில்(!), `நகான இவனுடைன வகாழ முடியேகாது!’
எனறு விவகாகரைத்து ஜககாரினைகாளகாம். ககாரைணம்: திருமணம் முடிந்து எந்தேக் ககாரில் வீடு ஷசல்வது எனபதில்
இருவரைது கருத்தும் ஜவறுபட்டைதேகாம்!
உலகில் எட்டு சதேவிகிதேத்தினைர், `அடுத்தே ஜவரள உணவுக்க எனனை ஷசய்வது? எங்க தேங்கவது?’ எனற
கலக்கம் இல்லகாது வகாழ்கிறகார்கள. அவர்கள வகாழ்க்ரக எளிதுதேகான. ஏஜனைகா பலரும் தேகாஜம அரதேக்
கடினைமகாக்கிக் ஷககாளகிறகார்கள.
எதுதேகான நல்ல தேகாம்பத்தியேம்?
மகிழ்ச்சியேகாகப் பல வருடைங்கள ஜசர்ந்திருக்கம் தேம்பதிகரளப் பகார்த்தேகால் ஒனறு புரிகிறது.
கடும்பங்களில் யேகாரும் யேகாரரையும் ஷபகாறுத்துப் ஜபகாகஜவண்டியேது ஜபகானற நிரலரம இருக்கக்கூடைகாது.
ஒருவரரை ஒருவர் கட்டுப்படுத்தேகாமல், தேங்கள எண்ணங்கரளப் பகிர்ந்துஷககாண்டு, நல்ல
ஆஜலகாசரனையேகாக இருந்தேகால், `உனரனை யேகார் ஜகட்டைது?’ எனறு அலட்சியேப்படுத்தேகாது ஏற்று, `ஷபண்ணின
ஜவரல’, `ஆணின ஜவரல’ எனற பகாகபகாடு இனறி எல்லகாவற்றிலும் பங்க ஜபகாட்டுக்ஷககாளவது,
ஒருவர் ஆத்திரைப்படும்ஜபகாது, மற்றவரும் ஜசர்ந்து கத்தேகாமல் விலகிப்ஜபகாவது, கணினிரயேப்ஜபகால்
எனஜறகா மனைதில் பதிந்தே ஜவண்டைகாதே சம்பவங்கரள நிரனைவுக்கக் ஷககாண்டு வரைகாமல் இருப்பது ஜபகானற
தேனரமகள தேம்பதியேரின ஒற்றுரமரயே உறுதிப்படுத்தும்.
அவர்களுக்கள சண்ரடைஜயே வரைகாது எனபதில்ரல. ஆனைகால், அதிலிருந்து மீண்டுவரைத் ஷதேரிந்தேவர்கள
இவர்கள.
இருவரில் ஒருவரைகாவது, `நகான இப்படிச் ஷசய்தேகால், அடுத்தேவரின உணர்ச்சிகள பகாதிப்பரடையுஜமகா?’
எனறு ஜயேகாசித்து நடைந்தேகால், தேகாஜனை மற்றவரும் அஜதேஜபகால் நடைக்கத் தேரலப்படுவகார்.
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பிறரைது உணர்ச்சிகரள மதிக்கத் ஷதேரிந்தேவரைகால்தேகான சுயேநலமினறி தேகானும் மகிழ்ந்து, பிறரரையும்
மகிழ்விக்க முடியும்.
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20. ஷவண்ரணயும் சுண்ணகாம்பும்
மூத்தே மகன அரைசகாங்கப் பளளிக்க அனுப்பப்படை, இரளயேவன தேனியேகார் பளளிக்கப் ஜபகானைகான.
ஏஷனைனில், மூத்தேவன கறுப்பு.
தேம் ஷசல்வச் ஷசழிப்பு, உயேர் கல்வி இதிஷலல்லகாம் அரடைந்தே ஷபருரமரயேவிடை, ஷபற்ஜறகார்
இருவருக்கம் தேகாம் கறுப்பகாக இருக்கிஜறகாஜம எனபதுதேகான ஷபரியே கரறயேகாக இருந்தேது. அரதேப்
ஜபகாக்கஜவஜபகால் இரைண்டைவதேகாகப் பிறந்தே `ஷவளரளயேரனை’ (அவனுரடையே ஷசல்லப்ஷபயேர்)
ஷதேய்வமகாகஜவ மதித்து நடைத்தினைகார்கள.
ஷவளரளயேன ஜகட்பதேற்க முனனைகாஜலஜயே அவனுக்க எல்லகாம் கிரடைத்துவிடும். ஷபரியேவன
`கருப்ரபயேகா’வுக்ஜககா தேந்ரதேயிடைமிருந்து அடிதேகான கிரடைத்தேது.
`நகான எந்தே தேப்புஜம பண்ணலிஜயே! அப்பகா ஏம்மகா எனரனை அடிக்கிறகார்?’ எனறு தேகாயிடைம்
முரறயிட்டைகான மகன.
“அப்பகாதேகாஜனை! பரைவகாயில்ஜல. வகாங்கிக்ஜககா,’ எனறகாளகாம் தேகாய்! (அவள எனனிடைம் கூறியேது).
மகனும் ஷபகாறுத்துப்ஜபகானைகான. எலும்பும் ஜதேகாலுமகாக அவன ஆனைபினனைர்தேகான தேகாய்
விழித்துக்ஷககாண்டைகாள.
மகரனை இனனைமும் அடித்தேகால், தேகான அவரனை அரழத்துக்ஷககாண்டு தேனியேகாகச் ஷசனறுவிடுவதேகாக
கணவரனை எச்சரிக்க, அவர் தேன ஜபகாக்ரக மகாற்றிக்ஷககாண்டைகார். அடிக்கப் பதில் ஓயேகாதே வசவு.
“அவன ஷரைகாம்ப ஒடுங்கி இருக்கிறகான. ஏதேகாவது ஷசய்யுங்கஜளன!’ எனறு எனைக்கக் ஜககாரிக்ரக
விடுத்தேகாள தேகாய்.
நகான தேனிரமயில் அவனுடைன ஜபசிஜனைன. “இந்தே அப்பகாக்களுக்ஜக ஒரு கழந்ரதே உயேர்த்தி.
இனஷனைகானரறக் ககாரைணமினறி அடிப்பகார்கள, இல்ரல திட்டுவகார்கள,’ எனறு ஷபகாதுவகாக ஆரைம்பித்து,
“ஒங்கப்பகாவும் இப்படித்தேகானைகா?” எனறு ஜகட்ஜடைன.
“இல்ரல!” ஜகளவி முடியுமுன, மறுப்பு வந்தேது. பதில் வந்தே ஜவகத்திலிருந்ஜதே அவன ஷசகால்வது
உண்ரமயேல்ல எனறு ஷதேரிந்துவிட்டைது.
நகான விடைகாப்பிடியேகாக, எனைக்கத் ஷதேரிந்தே சிலரரைப்பற்றிக் கூற, அவன தேனரனையுமறியேகாது, “எங்கப்பகாவும்
அப்படித்தேகான. எதுக்க திட்டைறகாருனஜனை புரியேகாது!” எனறு ஒப்புக்ஷககாண்டைகான.
அப்ஜபகாது அவன கல்லூரி மகாணவன. மககா புத்திசகாலி. “உன பகாடைத்தில் அப்பகாவிடைம் ஏதேகாவது சந்ஜதேகம்
ஜகஜளன!” எனஜறன. தேனரனை மகன நகாடுகிறகாஜனை எனறு சிறிது ஷபருரம எழுந்தேகால், அவனுடைன
ஷநருக்கமகாக உணர்வகாஜரைகா எனறு நிரனைத்ஜதேன.
“சந்ஜதேகஜம கிரடையேகாஜதே!” எனறகான, பட்ஷடைனறு.
அவன ஷபரியேவனைகாக ஆனைபிறகம், முகத்தில் சிரிப்ஜப கிரடையேகாது. ககாதேல் மரனைவியும் அவரனை
மதிப்பதில்ரல. கடும்பம்’ எனறகாஜல இப்படித்தேகான இருக்கம்ஜபகாலிருக்கிறது எனறு
நிரனைத்தேவனஜபகால், ஜவரலயிஜலஜயே மூழ்கி, தேனரனை மறக்கிறகான. அதேனைகால் உத்திஜயேகாகத்தில் ஷபரியே
பதேவி.
ஜவரல முடிந்து திரும்பியேவனிடைம் ஒரு முரற, “இனறு உன தினைம் எப்படிப் ஜபகாயிற்று?” எனறு
ஜகட்ஜடைன.
சுவகாரைசியேமகாக விவரித்தேகான. ஏஜதேகா மீட்டிங். வழக்கம்ஜபகால், எல்லகாரும் உணர்ச்சிவசப்படை, நகாற்ககாலிகள
ககாற்றில் பறந்தேனை எனறு அவன கூற, இருவரும் ஜசர்ந்து சிரித்ஜதேகாம். “நீயுமகா?”
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ஷபருரமயுடைன, “ம்!” எனறு ஆஜமகாதித்தேகான. பல ககாலமகாக அடைக்கி ரவத்திருந்தே ஆத்திரைத்ரதேப் பின
எப்படித்தேகான ஷவளிப்படுத்துவது!
அப்பகா அவருரடையே சிறு வயேதில் நிரறயே அடி வகாங்கியிருக்கலகாம். அப்ஜபகாது தேன தேந்ரதேரயே எதிர்க்க
முடியேகாதே நிரலயில் இருந்தேதேகால், அந்தே ஆத்திரைம் மகனிடைம் திரும்பியிருக்கிறது. (வரதேக்கம் ஷபற்ஜறகார்
தேனரனைப்ஜபகால் இருக்கம் கழந்ரதேயிடைம்தேகான வனமுரறரயேப் பிரைஜயேகாகிப்பகார்கள).
இது புரிந்து, `கருப்ரபயேகா’ மகனிடைம் மிகக் கனிவுடைன நடைந்துஷககாளகிறகான.
அவனுரடையே தேகாய் எனனிடைம், “அது எப்படி மூனறு, நகானக வயேதுவரரை ஷககாஞ்சி வளர்த்தே மூத்தே
ரபயேன, இரைண்டைகாவதேகாக ஒரு கழந்ரதே பிறந்தேதும் ஜவண்டைகாதேவனைகாக ஆகிவிடுகிறகான எனறு எனைக்க
ஆச்சரியேமகாக இருக்கிறது!” எனகிறகாள.
யேகாருக்கப் புரிகிறது இந்தே மனிதேர்களின சுபகாவம்!
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21. பயேந்தேவனதேகான பயேமுறுத்துகிறகான
ஜகளவி: என பிளரள எனரனை ஜவரலஷசய்யே விடைகாமல் படுத்துகிறகான. அவரனை எனனை ஷசய்து
திருத்துவது?
பதில் ஜகளவி: உங்கள பிளரளக்க மூனறு வயேதுதேகாஜனை?
எது ஒனறும் ஒரு ஒழுங்க முரறயுடைன அடுக்கி ரவத்திருப்பரதேக் ககாணஜவ ஷபகாறுக்ககாது சிறு
கழந்ரதேகளுக்க. டைப்பகாவில் இருக்கம் பருப்ரபக் கீஜழ ஷககாட்டிவிட்டு, அல்லது அடுக்கி
ரவக்கப்பட்டிருக்கம் துணிமணிகரளக் கரலத்துப் ஜபகாட்டுவிட்டு, ஷபருரமயுடைன தேகாயின ரகரயேப்
பிடித்துஷககாண்டு அரழத்துப்ஜபகாய் ககாட்டுவகார்கள!
அதிர்ச்சியேரடைந்தே தேகாய், திட்டினைகாலும், மிரைட்டினைகாலும், மறுநகாளும் அஜதே ஷதேகாடைரும். ஆனைகால்,
தேண்டைரனையேகால் ஷபற்ற பயே உணர்வு மட்டும் நிரலத்திருக்கம்.
தேம்ரமச் சுற்றிலும் இருப்பவற்ரற அறியும் ஜநகாக்கத்துடைனதேகான கழந்ரதேகள அவர்கள வீட்டிலுளள
சகாமகானகளிடைம் தேம் `ரகத்திறரமரயே’க் ககாட்டுகிறகார்கள எனறு நமக்கப் புரிந்தேகால்,
ஆத்திரைமரடைவதேற்கப் பதில் சிரிப்ஜபகாம்.
மூனறு வயேதுக்கப்பின, ஒரு ஷபகாருரள ஜவண்டுஷமனஜற நகாசமகாக்கினைகால் (உரடையும் எனறு ஷதேரிந்ஜதே,
கண்ணகாடியேகாலகானை பூச்சகாடிரயேக் கீஜழ ஜபகாடுதேல்), கண்டிப்பது சரி. ஆனைகால், `நீ எப்பவுஜம
இப்படித்தேகான!’ எனறு பழித்தேலகாககாது.
நகாம் அளிக்கம் எந்தே தேண்டைரனையும் கழந்ரதே ஷசய்தே ககாரியேத்திற்க ஏற்ப இருக்கஜவண்டும்.
இல்லகாவிட்டைகால், `ஏதேகாவது ஷசய்தேகால்தேகாஜனை அடி விழுகிறது! ஒனறுஜம ஷசய்யேகாமல்
இருந்துவிடைலகாஜம!’ எனறு ஜதேகானறிப்ஜபகாகிறது அவர்களுக்க.
நீங்கள ஷதேரியேகாத்தேனைமகாக கழந்ரதேயின ககாரல மிதித்துவிட்டைகால், `ஏன வழியிஜல ஒக்ககாந்திருக்ஜக?’
எனறு பழிரயேத் திருப்பகாமல், `ஸகாரி,’ எனறு உங்கள தேவற்ரற ஒத்துக்ஷககாண்டு பகாருங்கள. நல்லது,
ஷகட்டைது எரதேயும் தேனரனையும் அறியேகாது கிரைகித்துக்ஷககாளளும் கழந்ரதே, தேகான பகாரலக்
ஷககாட்டிவிட்டைகால், `ஸகாரி,’ எனறு மனனிப்பு ஜகட்கம், சுமகார் மூனறு வயேதில்.
`நகான ஷசகால்வரதே அப்படிஜயே ஷசய். இல்ரலஜயேல், அடி!’
கழந்ரதேகளின எல்லகாத் ஜதேரவகரளயும் பூர்த்தி ஷசய்வதேகால் மட்டும் ஷபற்ஜறகார் தேம்
விருப்பத்திற்ஜகற்றமகாதிரி அவர்கரள ஆட்டிப் பரடைக்கக் கூடைகாது. அடி, உரதேக்கப் பயேந்து கழந்ரதேகள
அப்ஜபகாரதேக்கப் பணிந்தேகாலும், இத்தேரகயே ஷபற்ஜறகாரிடைம் அவர்களுக்க மதிப்ஜபகா, பகாசஜமகா
ஏற்படைகாது.
எப்ஜபகாதும் பயேமுறுத்தேப்படும் சில கழந்ரதேகள நகாளரடைவில் பயேங்ஷககாளளியேகாக ஆகிறகார்கள. எதிலும்
பயேமும், ஆர்வமினரமயும் ஷககாண்டைகால், வகாழ்வில் முனஜனைறுவது ஏது!
வீட்டிஜலஜயே அவர்களுரடையே ஆர்வம், உணர்வுகள எல்லகாம் ஒடுக்கப்பட்டுவிடும்ஜபகாது, கல்வி
நிரலயேங்களிலும் இவர்களுக்க எதிலும் ஆர்வம் உண்டைகாககாது. ஆசிரியேர்களின ஜககாபத்துக்க ஆளகாகி,
ஜமலும் தேண்டைரனை அரடையே ஜநரிடும்ஜபகாது, ஷபரியேவர்கள அரனைவர்ஜமஜலயும் கசப்பும்,
அவமரியேகாரதேயும் ஏற்பட்டு விடுகிறது. தேம்ரமஷயேகாத்தே பிறர் ஷசழிப்பகாக வகாழ்வரதேக் ககாணும்ஜபகாது,
ககாலங்கடைந்து இவர்களுக்க ஷபற்ஜறகார்மீது ஆத்திரைம்தேகான வருகிறது.
`பயேந்தேவனதேகான பிறரரை பயேமுறுத்துவகான!’ எனபது மஜனைகாவியேல் கூறு. ஆல்ஃப்ஷரைட் ஹிட்ச்ககாக் கரதே
படித்திருப்பீர்கள. ஐந்து வயேதேகாக இருந்தேஜபகாது, ஏஜதேகா விஷமம் ஷசய்தேகான எனறு, அவன தேந்ரதே
சிரறச்சகாரல அதிககாரியேகாக இருந்தே தேனைது நண்பரிடைம் ஷசகால்லி, ஓரிரைவு முழுவதும் பகாலகரனை அதில்
அரடைத்துரவக்கச் ஷசய்திருக்கிறகார். தேகான அப்ஜபகாது அரடைந்தே பயேத்ரதே ஆக்ககரைமகானை வழியில்,
ரசஜககாஜபகானற திரரைப்படைங்கரள எடுத்து, பிறரரையும் திகிலரடையேச் ஷசய்தேகார் அந்தே இயேக்கனைர்.
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ஜவறு சில கழந்ரதேகள, தேம் பயேத்ரதே மரறத்துக்ஷககாண்டு, பிறரரை அதிககாரைமகாக நடைத்துகிறவர்களகாக
வளர்கினறனைர்.
வனமுரறயில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களின பகால்யேப் பருவத்ரதே ஆரைகாய்ந்ஜதேகாமகாகில், சிலர்
கருவிலிருக்ரகயிஜலஜயே வனமுரறரயே அனுபவித்து இருப்பது ஷதேரியேவரும்.
கண்டுச் சத்தேம், அவல ஓலம் ஜபகானறவற்ரற, ஜபகார்க்ககாலங்களில் பிறந்தே சிசு தேகாயின வயிற்றிலிருந்ஜதே
ஜகட்டிருக்கம். எனனை நடைக்கிறது எனபரதேப் புரிந்துஷககாளளும் அறிவும், ஷதேளிவும் இல்லகாதே நிரலயில்,
இரடைவிடைகாதே ஊசிப்பட்டைகாசு சத்தேம் ஜகட்டைகாஜலகா, ஷதேகாரலககாட்சியில் ஏதேகாவது பயேங்கரைமகானை
நிகழ்ச்சிரயேப் பகார்த்தேகாஜலகாகூடை பயேந்து உருளும்.
இம்மகாதிரியேகானை சூழ்நிரலரயேத் தேவிர்ப்பதுடைன, `பயேப்படைகாஜதே. இதுக்கம், நமக்கம் சம்பந்தேமில்ரல!’
எனறு கருவிடைம் எண்ண அரலகள மூலம் ஷதேரிவிக்க ஜவண்டும் எனகிறகார்கள இத்துரற
ஆரைகாய்ச்சியேகாளர்கள.
`நீ ரதேரியேசகாலி!’ எனறு ஒவ்ஷவகாரு நகாளும் தேட்டிக் ஷககாடுக்கப்பட்டு வளருபவர்களுக்க எப்ஜபகாதேகாவது
பயேம் எழலகாம். அது இயேற்ரக.
ஆனைகால், புதியே ஷசயேல்களில் ஈடுபடும்ஜபகாது முதேலில் சறுக்கினைகாலும், துணிந்து அதில் முரனைப்புக்
ககாட்டுவகார்கள. ஜதேகால்வியினைகால் இவர்களுக்கப் பயேஜமகா, ஷவட்கஜமகா கிரடையேகாது. ஷசய்தே
பிரழயிலிருந்து கற்று, ஷவற்றிக்க ஜமல் ஷவற்றி ஷபறும் இவர்கரளப் பகார்த்து, பிறர்தேகான
அஞ்சுவகார்கள!
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22. வீட்டில் ஜபகாரைகாட்டைம், ஷவளியில் நற்ஷபயேர்
`கணவனமகார்கள மரனைவிக்கப் ஜபகாதியே சுதேந்திரைம் ஷககாடுக்ககாதேதேகால்தேகான ஷபண்கள இல்லற வகாழ்வில்
சலிப்பரடைகிறகார்கள, விவகாகரைத்து நரடைஷபறுவதும் இதேனைகால்தேகான எனகிறீர்கஜள! எல்லகா சுதேந்திரைமும்
ஷககாடுத்தும், சில ஷபண்கள கணவரரை நல்லபடி நடைத்துவதில்ரலஜயே?’ எனறு ஜகட்டைகார் எங்கள
வீட்டுக்க வந்திருந்தேகார் நண்பர் சிவரைகாமன. அவர் கரைலில் ஏஜதேகா ஏக்கம் ஷதேகானித்தேது. அவர்
மரனைவிரயேப் பிரிந்து வகாழ்கிறவர் எனபது மட்டும் எனைக்கத் ஷதேரியும்.
உடைன வந்திருந்தேவர் அதீதேமகாகத் தேரலரயேக் கனிந்துஷககாண்டைதிலிருந்து, ஏஜதேகா அந்தேரைங்கமகானை
சமகாசகாரைம் எனறு நகான ஜமஜல எதுவும் ஜகட்ககாமல் விட்டுவிட்ஜடைன.
`நகான எனரனைப்பற்றி சிலரிடைம் ஜபசிப்பகார்த்ஜதேன. `அப்படியேகா?’னனுட்டுப் ஜபகாயிடுவகாங்க. நீங்க
அப்படியில்ஜல!’ எனறகார் சிவரைகாமன.
அவர் முனஷபகாருமுரற ஜவறு கழப்பத்ரதே எனனுடைன பகிர்ந்துஷககாண்டைஜபகாது, நகான அரதே அலசி,
ஆறுதேலகாக ஏஜதேகா கூறியேது `மண்ரடையில் பல ககாலமகாக இருந்தே ஷபரியே பகாரைத்ரதே கல்லகால் நகர்த்தியேது
ஜபகாலிருந்தேது!’ எனறு ஷசகானனைகார்.
நகான ஏதேகாவது ஜபசும்ஜபகாது, சிவரைகாமன ஒரு மகாணவரனைப்ஜபகால் மரியேகாரதேயேகாகக் ரககரளக்
கட்டிக்ஷககாண்டு, என கண்கரளஜயே உற்றுப் பகார்ப்பகார். எனரனைவிடை பத்துவயேது இரளயேவர். ஆனைகால்,
பகார்ரவ எனனைஜவகா ஒரு கழந்ரதே தேகாரயேப் பகார்ப்பதுஜபகால் அனபகாக இருக்கம்.
விரடை ஷபறும்ஜபகாது அவஜரை, `உங்களிடைம் இனஷனைகாரு ஆஜலகாசரனை ஜகட்க ஜவண்டும். நகாரள
அரழக்கலகாமகா?’ எனறு ஷகஞ்சுவரதேப்ஜபகால் ஜகட்டைகார்.
`எப்ஜபகா?’
`ககாரல ஆறு மணிக்க?’
`ஐஜயேகா!’
`ஏழு?’
மறுநகாள வகாஷனைகாலி ஜநரைம்ஜபகால சரியேகாக ஏழு மணிக்க ஷதேகாரலஜபசி மணி அடித்தேது.
`ஹஜலகா!’ எனற சிவரைகாமன அதேற்கஜமல் ஜபச முடியேகாது திணற, அவருரடையே சிரைமத்ரதே ஒருவகாறகாகப்
புரிந்துஷககாண்ஜடைன.
`நகான ஒரு கரதே எழுதிக்ஷககாண்டிருக்கிஜறன,’ எனறு உண்ரமயேகாக ஆரைம்பித்ஜதேன: தேட்டிக்ஜகட்க
யேகாருமில்லகாதே நிரலயில், தேகான கண்டை ஷபண்கஜளகாடு சகவகாசம் ரவத்திருந்தேரதே புது மரனைவியிடைம்
கூறுகிறகான ஒருவன. அதுவரரைதேகான எழுதியிருந்ஜதேன.
நகான ஜமஜல எதுவும் ஷசகால்வதேற்கள, அவர் ஷதேகாடைர்ந்தேகார்: அதேற்கப்பின அவர்ஜமல் உளள நம்பிக்ரக
அவளுக்க அறஜவ ஜபகாய்விட்டைது. ஷதேகாழில் நிமித்தேம் அவர் இரைவில் ஜநரைம் கழித்து வந்தேகாலும்,
`எவஜளகாடை இருந்துட்டு வந்திருக்கீங்க?’ எனறு சுடுஷசகாற்கரள வீசுவகாள, `நகான கல்யேகாணம்
ஷசய்துஷககாண்ஜடைஜனை, அந்தேப் ஷபண்!’ (அடுத்தே ஒரு மணி ஜநரைமும் இப்படித்தேகான மரனைவிரயேக்
கறிப்பிட்டைகார்).
அவளுக்கப் பிடித்தே துரறயில் முனஜனைற இவருரடையே உதேவி ஜதேரவப்பட்டைது. இருவரும்
திருமணத்துக்க முனஜப ககாதேல்வசப்பட்டு, சில ஆண்டுகள ஜசர்ந்து வகாழ்ந்தேகார்களகாம். அவள ஷபரியே
பணக்ககாரி எனபது அப்ஜபகாது அவருக்கத் ஷதேரிந்திருக்கவில்ரல.
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படிப்பிலும், அந்தேஸ்திலும் மிகப் ஷபரியே நிரலயில் இருந்தேவள தேனரனை விரும்புகிறகாள எனற உணர்வு,
`எனரனைவிடை பகாக்கியேசகாலி இந்தே உலகில் யேகாருமில்ரல!’ எனறு அவரரை நிரனைத்துப் பூரிக்கரவத்தேது.
அரதேத் திரும்பத் திரும்பச் ஷசகானனைகார்.
`’நமக்கள எந்தே ரைகசியேமும் இருக்கக்கூடைகாது,’ எனறு ஷசகால்லிக்ஷககாண்ஜடைகாம். அப்ஜபகாது
ஷதேரியேவில்ரல, அது எங்ஜக ஷககாண்டு விடும்னு! வகாசலிஜலஜயே நிக்க ஷவச்சு கனனைகா பினனைகானனு
கத்துவகா!’ விட்டு விட்டுப் ஜபசினைகார், அந்தே நிகழ்ச்சிரயே நிரனைவுகூர்வஜதே சகிக்க முடியேகாமல்
இருந்தேதுஜபகால்.
திருணமகானைபிறக மரனைவியில் கத்தேல் ஜபச்சு ஆரைம்பித்தேது.
‘நகான கல்யேகாணம் ஷசய்துஷககாண்ஜடைஜனை, அந்தேப் ஷபண்ரண நகான கட்டுப்படுத்தியேஜதே இல்ரல.
ஆனைகால், அவளுக்க எனஜமல் நம்பிக்ரக இல்லகாமல் ஜபகாய்விட்டைது!’
ஷபகாறுக்க முடியேகாமல் ஜபகாக, விவகாகரைத்திற்க மனு ஷசய்தேகார்.
அவளுக்க ஒஜரை ஆத்திரைம். பணமும், புகழுமகாய் தேகானிருக்க, தேனரனை ஒதுக்கிரவத்துவிடை ஒருவர்
துணிவதேகாவது!
அவர்கள மகனுக்க அப்ஜபகாது மூனறு வயேது. மகாதேம் ஒரு முரற தேந்ரதே மகனுடைன ஜநரைத்ரதேக்
கழிக்கலகாம் எனறு சட்டைம் ஷபரியேமனைம் பண்ணிற்று.
ஆனைகால், சிவரைகாமன எண்ணியேபடி, விவகாகரைத்து அவருக்க நிம்மதியேகானை வகாழ்ரவக் ஷககாடுக்கவில்ரல.
மரனைவிரயே அறஜவ உதேறமுடியேகாது ஜபகாயிற்று. அவர் மகரனை அரழத்துக்ஷககாண்டு கிளம்பும்ஜபகாது,
அவளும் வலுக்கட்டைகாயேமகாக ஷதேகாற்றிக்ஷககாளவகாளகாம்.
`இப்ஜபகாதும் பரழயேபடி கத்தேல் ஜபச்சுதேகான! எதுவும் மகாறவில்ரல. நகான கல்யேகாணம்
ஷசய்துஷககாண்ஜடைஜனை, அந்தேப் ஷபண் ஷசகால்கிற இடைத்துக்கத்தேகான ஜபகாகஜவண்டும். சகாப்பிடை நகான
ஏதேகாவது வகாங்கிக் ஷககாடுத்தேகால், அரதே அனுமதிப்பதில்ரல. இப்ஜபகாது பத்து வயேதேகாகிறது என
மகனுக்க. அவனுடைன நகான அதிகம் ஜபசக்கூடை விடுவதில்ரல!’ எனறு அழுரகக்கரைலில் எனனிடைம்
கூறியேவருக்க எனனை ஆறுதேல் ஷசகால்வது எனறு எனைக்கத் ஷதேரியேவில்ரல.
`நீங்கள எனறகாவது.. அவள ஷசகானனைதுஜபகால..,’ எனறு இழுத்ஜதேன.
`ஜவறு ஷபண்ரணத் திரும்பிக்கூடைப் பகார்த்தேது கிரடையேகாது! என உலகஜம கடும்பம்தேகான எனறிருந்ஜதேன’.
`அவளுக்கக் ககாதேலன யேகாரைகாவது இருக்கிறகார்கள?’ எனறு விசகாரித்ஜதேன.
`அப்படி இருந்து ஷதேகாரலச்சகாதேகான ஜதேவலிஜயே!’ எனறு ஷபகாருமினைகார். ` ஐம்பது, அறுபதுனனு என வயேசு
கூடிட்ஜடை ஜபகாய், இப்படிஜயே என ககாலம் முடிஞ்சுடைப்ஜபகாகது! இரதே நிரனைக்கிறப்ஜபகாஜவ பயேமகா
இருக்க!’
`எப்படிச் சமகாளிக்கிறீர்கள? கடியேகா?’ எனறு விசகாரித்ஜதேன, சர்வசகாதேகாரைணமகாக.
அதில் ஜகலியில்ரல எனறு அவரும் உணர்ந்திருக்க ஜவண்டும். `அஜதேதேகான!’ எனறு ஒத்துக்ஷககாண்டைகார்.
அவளுக்க இவரரை எப்பவுஜம நிம்மதியேகாக விடை விருப்பமில்ரலஜயேகா? தேகானிருந்தே இடைத்தில்
இனஷனைகாரு ஷபண்ரணக் ஷககாண்டுவந்துவிடைப் ஜபகாகிறகாஜரை எனற கலக்கஜமகா?
உலகம் அவள பக்கம்தேகான சகாய்ந்திருந்தேது. சிவரைகாமனுடைன ஜவரலபகார்த்தே என சிஜநகிதி ஒருத்தி
தேகானைகாகஜவ கூறியிருந்தேகாள: `இவஜனைகாடை யேகார் கடித்தேனைம் நடைத்தே முடியும்! எப்பவும் கடி! பகாவம், அவ!’
`நகான கல்யேகாணம் ஷசய்துஷககாண்ஜடைஜனை, அந்தேப் ஷபண்!’ எனறு அடிக்கடி அவர் கறிப்பிட்டைவளுரடையே
விஷம் ஜதேகாய்ந்தே வகார்த்ரதேகரளப் ஷபகாறுக்க முடியேகாதேதேகால்தேகால் அவர் கடிக்கிறகார்; தேன வகாழ்க்ரகயின
அவலத்ரதே தேகாற்ககாலிகமகாவது மறக்க நிரனைக்கிறகார் எனபது யேகாருக்கம் புரிவதில்ரல.
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எப்ஜபகாஜதேகா படித்திருந்தேது ஞகாபகத்துக்க வந்தேது: `வகாழ்க்ரகயில் ஜதேகால்வி அரடைகிஜறகாஜம எனறு
ஒருவன கடிக்கிறகான. கடிப்பதேகால் இனனும் அதிகமகாகத் ஜதேகால்வி அரடைகிறகான!’
`இனஷனைகாரு கல்யேகாணம் பண்ணிக் ஷககாளளுங்கஜளன! எதுக்ககாக இப்படி உங்கரளஜயே
வருத்திக்கணும்?’
`ஐஜயேகா, ஜவண்டைகாம்பகா!’ எனறு நடுங்கினைகார்.
`மகன முகத்ரதேப் பகார்ப்பதேற்ககாகஜவ மகாதேம் முழுவதும் ககாத்துக்ஷககாண்டிருப்பதேகாகச் ஷசகால்கிறீர்கள!
அடுத்தே முரற, `நீ வரைஜவண்டைகாம்!’ எனறு அவளிடைம் கண்டித்துச் ஷசகால்லிவிட்டு, மகரனை மட்டும்
ஷவளிஜயே அரழத்துக்ஷககாண்டு ஜபகாங்கள. அவனுக்கப் பிடித்தேரதே வகாங்கிக் ஷககாடுங்கள!’ எனஜறகார்
உபகாயேத்ரதேக் கூறிஜனைன. எனைக்க ஜவறு வழி ஷதேரியேவில்ரல.
`மகரனைத் தேனியேகாக அரழத்துப் ஜபகாய்விட்டு, மறுநகாள எனரனைக் கூப்பிட்டுச் ஷசகால்லுங்கள.
ககாத்துக்ஷககாண்டிருப்ஜபன,’ எனறு எங்கள உரரையேகாடைரல முடித்ஜதேன.
அடுத்தே வகாரைம் அவர் அரழக்கவில்ரல.
ஆர்வத்ரதேத் தேகாங்கமுடியேகாது நகாஜனை கூப்பிட்டு, `எனனை நடைந்தேது?’ எனறு விசகாரித்ஜதேன.
`வழக்கம்ஜபகாலத்தேகான!’ மிகந்தே நிரைகாரச அவர் கரைலில்.
`ஐஜயேகா, ஏன? நீ வரைகாஜதேனனு ஷசகால்லஜல?’
`எனனைகால் கடுரமயேகாகப் ஜபச முடிவதில்ரல! இப்ஜபகா எனைக்க ஒஜரை ஆரசதேகான-- என மகன ஷபரியேவன
ஆனைதும், அவனிடைம் நடைந்தே எல்லகாவற்ரறயும் ஷசகால்லணும்!’ ’
இதில் சம்பந்தேப்பட்டை மூவருக்கஜம மகிழ்ச்சிஜயேகா, நிம்மதிஜயேகா கிரடையேகாது. அந்தேப் ஷபண்
ஷசய்தேதுஜபகால், வீட்டுக்க ஷவளிஜயே நற்ஷபயேர் சம்பகாதித்து, வீட்டுக்கள சந்ஜதேகமும் சண்ரடையுமகாக
இருந்தேகால் மகிழ்ச்சி கிரடைக்கமகா?
`ஜவண்டைகாம்’ எனறு விட்டுப்ஜபகானை வகாழ்க்ரகத்துரணரயே விடைகாப்பிடியேகாகப் பிடித்து
ரவத்துக்ஷககாளளகாமல் இருப்பதுதேகான விஜவகம். Learn to let go.
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23. ஜபகாட்டி ஷபகாறகாரம ஏன?
`வகப்பில் முதேலகாவதேகாக வரைஜவண்டும்! உனரனை யேகாரும் முந்தே விடைகாஜதே!’
பளளிக்கூடை நகாட்களில் அஜனைக கழந்ரதேகளுக்க அவர்கள ஷபற்ஜறகார் அளிக்கம் அறிவுரரை. அதேற்க
முனனைஜரை, கடும்பத்தில் ஒனறுக்க ஜமற்பட்டை கழந்ரதேகள இருந்தேகால், `உன தேம்பி பகார், எவ்வளவு
சமர்த்தேகாக இருக்கிறகான! நீயும் இருக்கிறகாஜயே, அசடு!’ எனஷறல்லகாம் ஜபசி, அந்தே அறியேகாப்
பருவத்திஜலஜயே ஜபகாட்டி மனைப்பகானரமரயே விரதேத்து விடுகிறகார்கள.
`நகானும் ஏன தேம்பிமகாதிரி இல்ரல?’ எனற ஏக்கமகானைது தேகான ஏஜதேகா விதேத்தில் மட்டைமகானைவன எனற
எண்ணத்ரதே நிரலக்கச் ஷசய்துவிடுகிறது. தேனரனைவிடை அம்மகாவின மதிப்பில் உயேர்ந்திருக்கம்
தேம்பிஜமல் ஷபகாறகாரம வருகிறது. அவனுடைன ஜபகாட்டி ஜபகாட்டு எப்படியேகாவது அவரனை வீழ்த்தே
நினைக்கிறகான. ஷதேரியேகாத்தேனைமகாக விரதேக்கப்பட்டை இக்கணம் ஒருவனுடைன ஜசர்ந்து வளர்கிறது.
கரதே: தேம்பி ஜவண்டைகாம்
இரடைநிரலப்பளளியில் எனனுடைன படித்தே ஒரு ஷபண் தேனரனை யேகாரும் எந்தே விதேத்திலும்
மிஞ்சிவிடைக்கூடைகாது, எல்லகாப் பரீட்ரசகளிலும் தேகானதேகான வகப்பில் முதேலகாக வரைஜவண்டும் எனற
துடிப்பு மிக்கவளகாக இருந்தேகாள. தேப்பித் தேவறி நகான முதேலகாவதேகாக வந்துவிட்டைகால், ஒரு மகாதேம் எனனுடைன
ஜபசமகாட்டைகாள!
சிறு வயேதிஜலஜயே அப்ஷபண்ரண பகாட்டி வீட்டில் விட்டுவிட்டு, அவளுரடையே தேம்பிரயேத் தேம்முடைன
ரவத்துக்ஷககாண்டைகார்கள ஷபற்ஜறகார். தேந்ரதேக்க அடிக்கடி ஜவரல மகாற்றம், அதேனைகால்தேகான இந்தே
ஏற்பகாடு எனபரதே அவளுக்கப் புரியேரவக்கவில்ரல. ஷபற்ஜறகாருக்க உகந்தே பிளரளயேகாய் பிறந்துவிட்டை
தேம்பிஜமல் ஷபகாறகாரம கிளர்ந்தேது.
இக்கணம் ஷவறியேகாகஜவ மகாறி, அவள அரமதியேகாகஜவகா, மகிழ்ச்சியேகாகஜவகா இருக்க முடியேகாதேபடி
ஷசய்துவிட்டைது. `ஜதேகால்வி’ எனறகாஜல பயேம் எனற நிரலயில், படிப்பில், கடும்ப வகாழ்க்ரகயில்,
உத்திஜயேகாகத்தில், பிறரரை ஷவனறகால்தேகான மகிழ்ச்சி எனறு பழகிக்ஷககாண்டுவிட்டைகாள. `நகான
எல்ஜலகாரரையும்விடைச் சிறப்பகாக இருக்கிஜறன, பகார்த்தீர்களகா?’ எனற தேற்ஷபருரம கூடியேது.
அவள ஷபரியே படிப்புப் படித்து, ஷபரியே உத்திஜயேகாகத்திலும் அமர்ந்தேகாள. அதேனபினனைரும், கணவருடைன
ஒத்துப்ஜபகாககாமல், பிரிந்து வகாழ, `இவளுக்க யேகாருடைனும் ஒத்துப்ஜபகாக முடியேவில்ரல. ஏனதேகான
இப்படி எல்லகாருடைனும் சண்ரடை ஜபகாடுகிறகாஜளகா!’ எனறு அவளுரடையே தேகாய் வருத்தேத்துடைன என
தேகாயிடைம் ஷதேரிவித்தேகாள.
பிறருரடையே ஒத்துரழப்பு ஒருவர் முனனுக்க வருவதேற்க அவசியேம் ஜதேரவ. இது புரியேகாது, அல்லது
ஒப்பகாது, ஜபகாட்டி மனைப்பகானரமக்க முக்கியேத்துவம் அளிப்பவர்களுக்கத் தேனிரமதேகான நிரலயேகானைது.
பிறரிடைம் அனுசரைரணயேகாக நடைந்துஷககாளள ஜவண்டுஷமனறகால் அவர்கள எக்ககாலத்திலும் தேம்ரம மிஞ்ச
மகாட்டைகார்கள எனற நம்பிக்ரக இருக்க ஜவண்டும் இவர்களுக்க. மற்ற எல்ஜலகாரிடைமும் ககாட்டைம்தேகான.
எவ்வளவு பட்டைங்கள வகாங்கினைகால்தேகான எனனை! உண்ரமயேகானை கல்வி எனபது ஜபகாட்டி மனைப்பகானரம
நீங்கியேபினதேகான எனகிறகார் ஒரு தேத்துவஞகானி.
ஒருவர் நல்லவிதேமகாக வளர்வதேற்க முதேலில் ஷபற்ஜறகாரின அனபும் வழிககாட்டைலும் ஜதேரவ. பிறக,
ஆசிரியேர்களின கனிவு. `எனைக்கத் ஷதேரிந்தேரதே எல்லகாம் உனைக்கச் ஷசகால்லித்தேரை மகாட்ஜடைன!’ எனறிருக்கம்
ஆசிரியேர்கள மகாணவர்களுடைன ஜபகாட்டிஜபகாடும் அற்பங்கள எனஜபன.
சிலரைது ஜபகாட்டி மனைப்பகானரம தேம்ரமவிடைச் சிறப்பகாக இருக்கம் பிறர்ஜமல் ஷபகாறகாரமயேகாக
ஷவளிப்படும்.
கரதே: மகனைகால் தேகாய்க்க வந்தே ஜசகாதேரனை
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ஆசிரியேர்களின ஷபகாது அரறயில் ஓய்வகாக இருக்கம்ஜபகாது நகாங்கள எங்கள கடும்ப விவககாரைங்கரள
அலசிக்ஷககாண்டிருப்ஜபகாம். எனனுரடையே சக ஆசிரிரயே மிஸஸ் ஃபூ நகான சகாதேகாரைணமகாக ஏதேகாவது என
கழந்ரதேகரளப்பற்றிப் ஜபசினைகால்கூடை ஷபகாறகாரமயுடைன ஷவறித்தேது எனைக்கக் கழப்பத்ரதே
விரளவித்தேது.
நகாரலந்து வருடைங்களுக்கப்பின, தேகாஜனை எனனிடைம் அவளுரடையே மகனுக்க ஆடிசம் எனற ஜநகாய் எனறு
ஷதேரிவித்தேகாள. `முனஷபல்லகாம் எங்கள வீட்டுக்க யேகாரைகாவது வந்தேகால், அவர்கரளப்ஜபகால் அப்படிஜயே
நடித்துக் ககாட்டுவகான,’ எனறு சற்று ஷபருரமயுடைன கூற ஆரைம்பித்தேவள, `இப்ஜபகாது அதுவும்
மறந்துவிட்டைது!’ எனறகாள ஜசகாகமகாக.
பிறருரடையே கண்கரளப் பகார்த்துப் ஜபசகாது, தேகாஜனை ஏஜதேஜதேகா ஜபசிக்ஷககாண்டு, `ஷநருப்பு சுடும்’ எனறு
பலமுரற கூறினைகாலும் புரிந்துஷககாளள முடியேகாதே தேன மகரனைப்பற்றி தேகானும் எதுவும்
ஜபசமுடியேவில்ரலஜயே எனற வருத்தேம் அவளுக்க எனறு புரிந்துஷககாண்ஜடைன.
`எனைக்க மட்டும் ஏன இப்படி ஆயிற்று?’ எனறு ஜகட்டைகாள எனரனை.
`எல்லகாருரடையே வகாழ்க்ரகயிலும் ஏஜதேகா இருக்கத்தேகான ஷசய்கிறது. உன மகன அவரனைப்
ஷபகாறுத்தேவரரையில் மகிழ்ச்சியேகாகத்தேகாஜனை இருக்கிறகான? நகாம் எந்தே ஜேனமத்திஜலகா ஷசய்தே பகாபச்
சுரமரயே இப்படி ஒரு பிறவி எடுத்துக் கழிக்கிஜறகாம்,’ எனறுவிட்டு, நம் புத்திசகாலித்தேனைத்ரதே
ஷவளிக்ககாட்டிக் ஷககாளகிஜறகாஜமகா எனறு ஷவட்கி, `இது நகான எங்ஜககா படித்தேது,’ எனறு சப்ரபக்கட்டு
கட்டிஜனைன.
`ஓ! இது எனைக்ககானை தேண்டைரனை! அப்படித்தேகாஜனை?’ எனறகாள, சற்றுத் ஷதேளிவுடைன. அதேனபின எனனுடைன
ஜபகாட்டி கிரடையேகாது. உற்ற ஜதேகாழிகளகாஜனைகாம்.
கரதே: ஜபச்சில் ஜபகாட்டி
கடைந்தே ஆண்டு ஜககாலகாலம்பூரிலுளள ஒரு பல்கரலக்கழகத்தில் நகான உரரையேகாற்றியேஜபகாது, என
எழுத்துலக அனுபவங்கரள நரகச்சுரவயுடைன பகிர்ந்துஷககாண்டிருந்ஜதேன. அதுதேகான தேரலப்பு: என
எழுத்துலக அனுபவங்கள.
முடிந்தேதும், `எவ்வளவு உற்சகாகமகாகப் ஜபசினைகாங்க! இனஷனைகாரு ரகதேட்டைல் கடுங்க,’ எனறு
அரவயிலிருந்தே ஒரு ஷபண்மணி கூற, அரனைவரும் எழுந்து நினறு ரகதேட்டினைகார்கள.
சற்றுப்ஷபகாறுத்து நகான சிலருடைன உணவருந்திக் ஷககாண்டிருந்தேஜபகாது, உரரையேகாற்றியே இனஷனைகாரு
ஷபண்மணி எனரனைத் ஜதேடி வந்தேகாள. “எனனை, நிர்மலகா! சும்மகா சிரிச்சுச் சிரிச்சுப் ஜபசிட்டீங்கஜள! FACTS
இல்ஜல!” எனறகாள. இவள பல வருடைங்களகாக எதேற்ககாகவகாவது எனரனைத் தேகாக்கி வருபவள.
அழகிஜலகா, அறிவிஜலகா, ரதேரியேத்திஜலகா, அல்லது ஷசல்வத்திஜலகா, ஷபகாதுவகாக ஏதேகாவது ஒரு விதேத்தில்
பிறரரைவிடைக் கரறந்திருக்கிஜறகாஜம எனஷறண்ணி மறுகபவர்கள அந்தே விஷயேத்தில் தேம்ரமவிடை
உயேர்ந்திருக்கிறகார்கள எனறு நிரனைப்பவர்களஜமல் ஷபகாறகாரம ஷககாளகிறகார்கள. அவர்களுடைன ஜபகாட்டி
ஜபகாடும் அளவுக்கத் திறரமஜயேகா, ரதேரியேஜமகா இல்லகாவிட்டைகாலும், அவர்கரளச் சற்ஜறனும் கீஜழ
இறக்க முயேற்சிக்கிறகார்கள.
இது புரிந்திருந்தேதேகால், “உங்களிடைம், `எத்தேரனை தேனனைம்பிக்ரக உங்களுக்க!’ எனறு யேகாரைகாவது
பகாரைகாட்டினைகார்களகா? ஆட்ஜடைகாகிரைகாஃப் ஜகட்டைகார்களகா? `எங்களுடைன ஜபகாட்ஜடைகா எடுத்துக்கறீங்களகா?’
எனறு வந்து, வந்து ஜகட்டைகார்களகா? இஷதேல்லகாம் எனைக்க நடைந்தேது!” எனஜறன, அரமதியேகானை கரைலில்.
அத்தேகாக்கதேரலச் சற்றும் எதிர்பகாரைகாது, `ஜநரைமகாயிடுச்சு!’ எனறு ஓடிஜயேவிட்டைகாள!
என திறரமயில் நகாஜனை சந்ஜதேகம் ஷககாளள ஜவண்டும் எனற எண்ணத்தில் அவள ஜபசியேது
புரிந்தேதேகால்தேகான பதிலடி ஷககாடுத்ஜதேன. இது திமிரில்ரல. தேற்ககாப்பு.
தேனனைம்பிக்ரக எனபது..
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ஒவ்ஷவகாருவருக்களளும் ஏஜதேகா திறரம ஒளிந்திருக்கிறது. அரதேப் புரிந்துஷககாண்டு, அரதேஜயே
பலமகாக்கிக்ஷககாண்டைகால் பிறருடைன ஜபகாட்டி ஜபகாடைத் ஜதேகானறகாது. பிறர் தேனரனைப்பற்றிக் கற்றமகாகப்
ஜபசுவரதேயும் அலட்சியேம் ஷசய்யே முடியும்.
இத்தேனரம ஒருவரைது உடைல் ஷமகாழியிஜலஜயே ஷதேரியும். முதுஷகலும்பும் தேரலயும் நிமிர்ந்திருக்கம்.
`அவனுக்க முதுஷகலும்ஜப கிரடையேகாது!’ எனறு ஜககாரழகரள வர்ணிப்பது இதேனைகால்தேகான.
பலவீனைஜம பலமகாய்
தேனனைம்பிக்ரக எனபது கர்வப்படுவதிஜலகா, ஷபருரம ஜபசுதேலிஜலகா இல்ரல. தேன பலத்ரதேப் புரிந்து,
பலவீனைத்ரதேயும் தேனைக்கச் சகாதேகமகாக ஆக்கிக்ஷககாளளுதேல்.
உதேகாரைணம்: மகாணவர்கள அடைங்ககாது, வகப்பில் இரரைச்சல் ஜபகாட்டைகால் ஆசிரிரயே தேகானும் அவர்களுக்க
ஏற்றகாற்ஜபகால் இரரைந்து பகாடைம் நடைத்தேகாது, கரைரல இனனும் அடைக்கிக்ஷககாளகிறகாள.
`ஜகட்கவில்ரல!’ எனறு அலறுபவர்களிடைம், `உங்களுக்கப் பகாடைம் கற்க ஜவண்டுஷமனறகால்
கவனியுங்கள!’ எனறு கூறினைகால் பலனிருக்கம். அடிவகாங்கியேவர்களஜபகால் ஷமமௌனைமகாகிவிடுவகார்கள.
இது என அனுபவத்தில் கண்டை உண்ரம.
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24. முதிஜயேகாரும் சந்தேதியினைரும்
`என ஷபற்ஜறகார் முதிஜயேகார் இல்லத்தில் இருக்கிறகார்கள!’ எனபவர்கரளக் ஷககாடுரமக்ககாரைர்களகாகச்
சித்தேரிக்கினறனை கரதேகள.
அவர்கள இப்படிச் ஷசகால்வது, `நகானும் என கடும்பத்தினைரும் சுதேந்திரைமகாக, அவர்கள
ஷதேகாணஷதேகாணப்பில்லகாமல் நிம்மதியேகாக இருக்கிஜறகாம்!’ எனறு பிறர் அர்த்தேம் புரிந்துஷககாளள
வழிவகக்கிறது.
மகாறும் ககாலம்
நூற்றிருபது ஆண்டுகளுக்கமுன மனிதேனின சரைகாசரி வயேஜதே நகாற்பதுதேகானைகாஜம! அப்ஜபகாது இந்தே
பிரைச்ரனைகள இருந்திருக்ககாது.
இக்ககாலத்திஜலகா, வயேதேகானைவர்களுக்கப் ஷபகாருளகாதேகாரை சுதேந்திரைம் இருந்தேகாலும், இளரமயிலிருந்தே உடைல்
வலு, ஆஜரைகாக்கியேம், ஞகாபகசக்தி ஜபகானறரவ கணிசமகாகக் கரறந்துவிடுகினறனை. அப்ஜபகாது
அவர்களுக்கப் ஷபருரமயேளித்தேரவகரள இழந்துவிடை, அதிர்ச்சியேரடைகிறகார்கள. பிறர் தேங்கரளக்
கரறவகாக எரடைஜபகாட்டுவிடுவகார்கஜளகா எனற அச்சத்தில் தேம் அதிககாரைத்ரதே
அதிகரித்துக்ஷககாளகிறகார்கள.
ககாலம் மகாறிக்ஷககாண்டிருக்கிறது, நம்மகால் மகாற முடிகிறஜதேகா, இல்ரலஜயேகா, நம் சந்தேதியினைர் அதேற்ஜகற்ப
நடைந்துஷககாண்டைகால்தேகான அவர்கள வயேரதேஷயேகாத்தே பிறருடைன இரணயே முடியும் எனபரதே முதிஜயேகார்
புரிந்துஷககாண்டைகால் பிரைச்ரனைஜயே எழகாது.
எது முக்கியேம்?
இனரறயே இரளயே தேரலமுரறக்க உறவுகரளவிடை நண்பர்கள முக்கியேமகாகிவிட்டைது. உளளூரில்
மட்டுமினறி, ஷவளிநகாட்டிலிருக்கம், முகம் அறியேகாதேவர்களுடைனும் CHAT ஷசய்வதில் (அரைட்ரடை
அடிப்பதில்) ஓர் ஆனைந்தேம்.
`இஜதே ஊரிலிலிருக்கம் ஷபரியேம்மகா வீட்டுக்க வருஷத்துக்க ஒரு முரறகூடைப் ஜபகாககாமல், அப்படி
எனனைதேகான கம்யூட்டைஜரைகா, ரைகாத்திரி பகலகா!’ எனறு ஒரு பகாட்டி அலுத்துக்ஷககாளகிறகாள எனறு
ரவத்துக்ஷககாளஜவகாம்.
உறவினைர் தேகாம் ஷசய்வது எல்லகாவற்றிலும் கரற ககாண்கிறகார்கள. நண்பர்கள எனறகால், தேகாம் எது
ஷசய்தேகாலும் ஆதேரித்து, பகாரைகாட்டுபவர்கள எனறு ஜதேகானறிப்ஜபகாகம் இளவயேதினைருக்க. நண்பர்களும்
இந்தே மனைப்பகானரமக்கத் தூபம் ஜபகாடுவகார்கள. (`எங்க வீட்டிஜலயும் இப்படித்தேகான! இந்தே
வயேசகானைவங்களுக்ஜக MANNERS கிரடையேகாது. MISBEHAVE பண்ணுவகாங்க!’).
`நல்லது’ எனறு எண்ணி ஏதேகாவது ஷசகால்வது ஒருவருக்கக் ஷகட்டை ஷபயேர்தேகான வகாங்கிக்ஷககாடுக்கம்.
கடும்பத்தில் பிறர் ஷசய்வதில் கறுக்கிடைகாமல் இருக்கம்வரரைதேகான எவருக்கம் மரியேகாரதே நிரலக்கம்.
என அனுபவம்
`எங்கள ககாலத்தில், அந்தேந்தே வகாரைப் பகாடைத்ரதே சனி ஞகாயிறுகளில் படிப்ஜபகாம்,’ எனறு ஒரு முரற நகான
என வகப்பில் ஷசகால்லப்ஜபகாக, ஒரு மகாணவி, `உங்கள ககாலத்தில் டி.வி கிரடையேகாது. இப்ஜபகாது
அப்படியேகா?’ எனறு எதிர்க்ஜகளவி ஜகட்டைகாள.
படிப்பரதேவிடை, படித்து முனனுக்க வருவரதேவிடை, ஷபகாழுதுஜபகாக்க முக்கியேம் எனறு ஆகிவிட்டைது.
அறிவுரரைரயே `ஷதேகாணஷதேகாணப்பு’ எனறு எண்ணி எதிர்த்துப் ஜபசுபவர்கரள, `எப்படிஜயேகா
ஷதேகாரலயுங்கள!’ எனறு விடை ஜவண்டியேதுதேகான.
கூட்டுக்கடும்பமகா?
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ஒருவர் வகாழ்வில் இனஷனைகாருவர் கறுக்கிடுவது கசப்ரப விரளவிக்கம். அவரைவர் வயேதுக்கம்
அனுபவத்திற்கம் ஏற்றபடி நடைக்கம் சுதேந்திரைம் இருந்தேகால்தேகான, கடும்பத்தில் அரமதி நிலவும்.
கரதே
ஜபகானை தேரலமுரறரயேச் ஜசர்ந்தே ஒரு ஷபண்மணி ஷபரியே நகரைங்களில் வகாழ்ந்து, ஷமத்தேப் படித்தேவள.
கிரைகாமத்ரதேச் ஜசர்ந்தே ஒருவருக்க வகாழ்க்ரகப்பட்டைகாள. மகாமியேகார் வீட்டுக்கப் ஜபகாகம்ஜபகாஷதேல்லகாம்
அவர்களது ஷகடுபிடியேகால் அதிர்ந்துஜபகானைகாள. இருப்பினும், `ஷபரியேவர்கள ஜபச்ரசக் ஜகட்டு
நடைந்துஷககாள. அப்ஜபகாதுதேகான பிறந்தே வீட்டுக்கப் ஷபருரம!’ எனற தேகாய் ஷசகால்ரலத் தேட்டைகாது
வகாழ்ந்தேகாள.
அவஜள மகாமியேகாரைகாக ஆனைபின, அஜதே மரியேகாரதேரயே தேன மகனகளின மரனைவிகளிடைமிருந்து
எதிர்பகார்த்தேகாள. அவர்கள மரறமுகமகாகஜவகா, ஜநரிரடையேகாகஜவகா அவரள எதிர்க்க ஆரைம்பித்தேகார்கள.
அவர்கள தேனிக்கடித்தேனைம் ஜபகானைபினனைரும், `அறிவுரரை கூறகாமல் எப்படி!’ எனறு விடைகாப்பிடியேகாக
அவர்கள ஷசய்வதில் கறுக்கிடை ஆரைம்பித்தேகாள. அவர்கள மகாறுவதேகாக இல்ரல. அவளுக்கத்தேகான ஷகட்டை
ஷபயேர், ஓயேகாது அதிககாரைம் ஷசய்கிறவள எனறு. தேன இளரமக் ககாலத்தில் ஷபகாறுக்க முடியேகாதேரதே எல்லகாம்
ஷபகாறுத்துப்ஜபகாஜனைகாஜம, இப்ஜபகாது ஏன இளவயேதினைர் அப்படி இல்ரல எனற கழப்பம்தேகான மிச்சம்.
வயேஜதேற ஏற
சிறு வயேதில் பகாட்டி தேகாத்தேகாவினஜமல் ஜபரைக்கழந்ரதேகள பகாசம் ரவத்திருக்கலகாம். ஆனைகாலும், பதினம
வயேதில் அவர்களுரடையே `நச்சரிப்ரப’ ஏற்க முடியேகாது, எதிர்க்க ஆரைம்பிக்கிறகார்கள.
இரதேத் தேவிர்க்க, ஜபரைன ஜபத்திகளின அனறகாடை நடைவடிக்ரககளில் ஆர்வம் ககாட்டைலகாம் -- அளஜவகாடு.
முதியேவர்கள தேமது வகாழ்க்ரகயில் நடைந்தே சம்பவங்கரளச் சுவகாரைசியேமகாக, கரதேஜபகால் ஷசகால்வது
நல்லது.
உதேகாரைணம்: என மூத்தே மகாமகாவின மரனைவிக்கக் கல்யேகாணத்தினஜபகாது ஐந்து வயேது! இது நடைந்து நூறு
வருடைங்கள ஆனைஜபகாதும், இனறு ஜகட்பதேற்க வியேப்பகாக இருக்கிறதேல்லவகா? (இதேற்கத்தேகான அந்தேக்
ககாலத்தில் உணவருந்தும்ஜபகாதும், உறங்க ரவக்கம்ஜபகாதும் கரதே ஷசகால்லும் வழக்கம்
ரவத்திருந்தேகார்கஜளகா?).
கரதே ஜகட்டை சுவகாரைசியேத்தில், தேம்ரமயுமறியேகாமல், தேம்ரமப் பகாதித்தேவற்ரறப் பகிர்ந்துஷககாளவகார்கள
சிறுவர்கள. ஷமமௌனைமகாகக் ஜகட்டுக்ஷககாண்டைகால், அவர்களது மனைநிரலரயேப் புரிந்துஷககாளள முடியும்.
எப்ஜபகாதேகாவது அறிவுரரைரயே நகாடும் அளவுக்க நட்புணர்வு மிகம்.
நமக்ஷகனை ஒரு ஷபகாழுதுஜபகாக்க
படிப்பது, இரசரயே ரைசித்துக் ஜகட்பது, நண்பர்களுடைன உரரையேகாடுவது, கணினி, ஷதேகாரலககாட்சி -இப்படி எரதேயேகாவது ஜதேர்ந்ஷதேடுத்துக்ஷககாண்டைகால், தினைமும் நம் ஷபகாழுது இனிரமயேகாகக் கழியும்.
பிறரைது ஜபகாக்கில் கற்றம் கண்டுபிடிக்க அவககாசஜமகா, அவசியேஜமகா இரைகாது.
ஆனைகால், மற்றவர் ஷமச்ச ஜவண்டும் எனற எதிர்பகார்ப்ரபத் தேவிர்ப்பது நல்லது. நமக்கப் பிடித்தேரதேச்
ஷசய்தேகால்தேகாஜனை நிரறவு கிட்டும்?
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25. ஷபண்ணியேம் எனபது
`ஷபண்ணியேம் எனறகால் எனனை?’ எனறு தேமிழ்நகாட்டிலுளள ஒரு கல்லூரி மகாணவன ஜகட்டைகான.
`அது எனனை இல்ரல எனபரதேச் ஷசகால்கிஜறன,’ எனறுவிட்டு, `ஆண்கள ப்ரைகா அணிகிறகார்களகா? நகாங்கள
மட்டும் எதேற்க அணியேஜவண்டும் எனறு உளளகாரடைரயேக் ஷககாளுத்துவது ஷபண்ணியேம் இல்ரல!’
எனறு நகான கூறியேதும், அந்தே `ஷகட்டை’ வகார்த்ரதேரயேக் ஜகட்ஜடைகா, எனனைஜவகா, அரைங்கத்திலிருந்தே எல்லகா
இளவயேதினைரும் உரைக்கச் சிரித்தேகார்கள.
ஆண்களும் ஷபண்களும் சமூகத்தில், கல்வியில், ஷபகாருளகாதேகாரைத்தில் சமமகாக நடைத்தேப்படை ஜவண்டும்
எனபதுதேகான ஷபண்ணியேம்.
ஷபண்ணியேவகாதியேகானை ஒரு ஷபண், ஒரு கறிப்பிட்டை எல்ரலரயே வகத்துக்ஷககாண்டு வகாழ்பவள,
ஆண்கரள ஷவறுக்கிறகாள எனறு அர்த்தேமில்ரல. தேனரனை மதித்து நடைக்கம் ஆண்களிடைம் நட்பகாகப்
பழகவகாள. தேகானும் ஒரு ஷபகாருட்டுதேகான எனறு எண்ணி, பிறர் தேனரனை நடைத்தேஜவண்டும் எனறு
எதிர்பகார்க்கிறகாள. அவ்வளவுதேகான.
`நகாங்கள ஷபண்ணியேவகாதிகள. ஆண்களுக்க எந்தே விதேத்திலும் சரளத்தேவர்களில்ரல!’ எனற
மமரதேயுடைன சிகஷரைட் புரகப்பதும், விஸ்கி கடிப்பதும், பலருடைன உடைலுறவு
ரவத்துக்ஷககாளவதும்தேகான சுதேந்திரைம் எனறு முதேலில் நிரனைப்பவர்களகூடை முப்பத்ரதேந்து வயேரதேத்
தேகாண்டிவிட்டைகால், ஒரு ஷவறுரமரயே உணர்கிறகார்கள.
`ஆண்கள இல்லகாமஜல நகாங்கள வகாழ்ந்து ககாட்டை முடியும்!’ எனற சவகால் அர்த்தேமற்றது. ஏஜதேகா
ககாரைணத்திற்ககாகத்தேகாஜனை இருபகாலரும் இவ்வுலகில் பிறந்திருக்கிறகார்கள?
நகாற்பத்ரதேந்து வயேதுக்கட்பட்டை பல ஷபண்கள, “சிறு வயேதில், ஆசிரிரயே அடித்தேகார், `நனறகாகப் படி!’
எனறு. கரறந்தே மதிப்ஷபண்கள வகாங்கினைகால் அப்பகா ஜககாபித்தேகார். படிப்பு, ஜபகாட்டிகள எல்லகாவற்றிலும்
ஷவற்றி ஷபற்றகால் அம்மகா மகிழ்ந்தேகாள. ஆனைகால், அவர்கள ஷசகாற்படிஷயேல்லகாம் ஜகட்டு, மிக நனறகாகப்
படித்து, ஆண்களுக்கச் சரிசமமகாக ஷபரியே உத்திஜயேகாகம் அரமந்தேகாலும், சுதேந்திரைமகாக இருந்தேகால்
பழிச்ஷசகால் வருகிறஜதே!” எனறு எனனிடைம் அரைற்றியிருக்கிறகார்கள.
சுதேந்திரைத்திற்கம் ஒரு எல்ரல உண்ஜடை!
கரதே: ஒரு ஷபண்ணியேவகாதியுடைன ஷநடுஜநரைம்
எனனுடைன பளளியில் படித்தே கஸ்தூரி ஜமற்கூறியேபடி -- மனைம் ஜபகானைபடிஷயேல்லகாம் -- நடைந்தேஜபகாது,
ஷநருங்கியே உறவினைர்களகூடை அவரளத் தேம் வீட்டுக்க வரைக்கூடைகாது எனறு தேரடை விதித்தேகார்கள.
தேந்ரதேஜயேகா, அவளுடைன ஜபசுவரதேஜயே விட்டைகார். அவருரடையே உடைல்நிரல ஷபரிதும் பகாதிக்கப்பட்டைது.
தேகாய் மட்டும் அனபகாக இருந்தேகாள.
எனைக்கத் திருமணமகானைபின அவரளச் சந்தித்து ஷநடுஜநரைம் அவள வகாழ்க்ரகமுரறரயேப்பற்றிப்
ஜபசிக்ஷககாண்டிருந்ஜதேன. ஆரைம்பப்பளளியிலிருந்ஜதே இருவருக்கம் பழக்கம். அவள
ஷசகால்வரதேஷயேல்லகாம் புனனைரகயுடைன ஜகட்டுக்ஷககாண்டிருந்துவிட்டு, `எனறகாவது உன கரதேரயே
எழுதுஜவன!’ எனறதும், பலக்கச் சிரித்தேகாள.
`உனனிடைம் எனனை ஜவண்டுமகானைகாலும் ஷசகால்லலகாம் எனறு ஜதேகானறுகிறது!’ எனறவளிடைம், `உன
அம்மகாவுக்க உன நடைத்ரதேயேகால் எவ்வளவு வருத்தேமகாக இருக்கம் எனபரதே ஜயேகாசித்தேகாயேகா?’ எனறு
ஜகட்ஜடைன.
`வகாய்ப்பு இருந்திருந்தேகால், அம்மகாவும் இப்படித்தேகான நடைந்திருப்பகார்கள!’ எனறகாள கஸ்தூரி,
அலட்சியேமகாக.
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உயேர்கல்வி மற்றும் உத்திஜயேகாக நிமித்தேம் தேனித்து வகாழும் வகாய்ப்பு கிரடைத்தேகால் யேகார் கறுக்கீடும்
இல்லகாமல், எப்படி ஜவண்டுமகானைகாலும் நடைக்கலகாம் எனஷறண்ணும் ஷபண்கள மகிழ்ச்சியேகாக
இருக்கிறகார்கள எனறு கூறிவிடை முடியேகாது. சமூகத்தின எதிர்ப்பு அவர்கரளக் கழப்பத்தில் ஆழ்த்துகிறது.
`எனைக்க ஒனறுதேகான புரியேவில்ரல. எனனுடைன ஷநருக்கமகாகப் பழகியிருந்தே ஆண்கள கல்யேகாணமகாகி, தேம்
மரனைவியுடைன எங்ககாவது ஷசல்லும்ஜபகாது நகான எதிர்ப்பட்டைகால், ஷதேரியேகாதேமகாதிரி நடைப்பகார்கள. அது
ஏன?’ எனறு ஜகட்டைகாள கஸ்தூரி.
நகான ஒனறும் ஜபசவில்ரல. அவர்கள ஆண். சற்று முனஜனைபினஜனை நடைக்க அவர்களுக்கச் சமூக
அங்கீககாரைம் இருக்கிறது. ஆனைகால், `சுதேந்திரைம்’ எனற மயேக்கத்துடைன ஒரு ஷபண் தேகானஜதேகானறித்தேனைமகாக
நடைக்கத் துணிந்தேகால், அவளுக்கத்தேகான அவப்ஷபயேர்.
ஒரு ஷபண் எப்படி நடைக்கஜவண்டும் எனறு யேகார் யேகார் தீர்மகானிக்கிறகார்கள?
பதில்: சமூகத்ரதே ஒட்டி நடைக்கம் கடும்பத்துப் ஷபரியேவர்கள, இலக்கியேம் மற்றும் திரரைப்படைங்கள.
ஷபரும்பகாலகானை தேமிழ்ப்படைங்களில் அப்பகா எனபவர் மகரனைக் கரித்துக் ஷககாண்டிருப்பகார். அம்மகா
பினனைகால் ஜசகாகமகாக நினறு, அவனுக்கப் பரிவகாள. ஏஷனைனில் அவன ஆண்மகன. அவரனைப்
ஷபற்ஷறடுத்தேதேகால் சமூகத்தில் அவளுரடையே மதிப்பும் உயேர்ந்துவிட்டைது எனை எண்ணுகிறகாள.
அந்தே மகனுக்கக் கல்யேகாண வயேது வரும்ஜபகாது, தேனைக்க வகாய்ப்பவளும் தேன தேகாய்ஜபகால் தேனரனை எந்தே
நிரலயிலும் ஆதேரிப்பவளகாக இருக்க ஜவண்டும் எனறு எதிர்பகார்ப்பு எழுகிறது. அதேற்க அவனுக்க
அடைங்கியேவளகாக இருக்கஜவண்டும்.
ஷபண்கரள மதியுங்கள
ஷபகாதுவகாக, ஆண்கள எப்படி நடைக்கஜவண்டும் எனறு அவர்களுக்க இனஷனைகாரு விதேமகாகவும்
கற்பிக்கப்படுகிறது. `ஷபகாம்பரளமகாதிரி அழகாஜதே!’ எனறு ஒரு சிறுவரனைக் கண்டிக்கம்ஜபகாது,
ஷபண்கரளவிடை தேகான உயேர்த்தி எனறு அவன எண்ண வழிஜககாலுகிஜறகாம்.
அதேனைகாஜலஜயே தேங்கரளவிடை அதிகமகானை தேனனைம்பிக்ரகஜயேகா, அறிவுத்திறஜனைகா ஒரு ஷபண்ணுக்க
இருந்தேகால், `இனிஜம நகாங்கதேகான புடைரவ கட்டிக்கணும்!’ எனறு அயேர்வகார்கள சில ஆண்கள. அது
அவர்கரள அச்சரவக்கம், கறுகரவக்கம், தேனரமயேகா?
கரதே: ஜதேரவ --_கல்யேகாணம்
வினுதேகா கல்லூரியில் ஜபரைகாசிரியேரைகாக ஜவரல பகார்த்தேவள. அவளுரடையே படிப்ரபவிடை உயேர்ந்தே கல்வி
கற்றிருந்தே மணமகன அரமவது கடினைமகாகப்ஜபகாக, தேனைக்கம் திருமணம் எனறு ஒனறு நடைக்கமகா!’ எனற
ஏக்கம் பிறந்திருக்க ஜவண்டும்.
இறுதியில் ஒருவர் அரமந்தேகார் -- அவள தேன உத்திஜயேகாகத்ரதே விட்டுவிடை ஜவண்டும் எனற
நிபந்தேரனையுடைன. ஷபண் எனறகால் இல்லற வகாழ்க்ரக, கழந்ரதேகள, சரமயேல் எனறு தேன தேகாரயேப்
பகார்த்துக் கற்றிருந்தேவளுக்க அது ஒரு ஷபரியே விஷயேமகாகப் படைவில்ரல. மகிழ்ச்சியுடைன உடைனபட்டைகாள.
`நகான சம்பகாதிச்சு ஒண்ணும் ஆகப்ஜபகாறதில்ஜல. அவஜரை ரகநிரறயேச் சம்பகாதிக்கிறகார்!’ எனறு ஷபருரம
ஜபசிக்ஷககாண்டைகாள.
ஷசக்க மகாடு
திருமணமகானைபினனைரும் நகான ஜவரலக்கப் ஜபகாகிஜறன எனறு நகான ஷசகால்லக் ஜகட்டை ஒரு முதியேவள,
`ஆக, ஒன ஆத்துக்ககாரைர் சம்பகாதிச்சு ஒனைக்க சகாப்பகாடு ஜபகாடைஜல?’ எனறு ஜகட்டைகாள, ஜகலியேகாக.
இவர்கரளப் ஜபகானறவர்களுக்க, எந்தே ஒரு ஜதேரவக்கம் ஆணின ரகரயே எதிர்பகார்ப்பது ஷபருரம;
அதேனைகாஜலஜயே உயேர்கல்வி ஷபண்களுக்கக் கூடைகாதே ஒனறு. ஏஷனைனில் சுயேமகாகச் சிந்திக்க ஆரைம்பித்து,
`உரிரம’ எனறு ஏடைகாகூடைமகாக ஜகளவி ஜகட்க ஆரைம்பித்துவிடுவகார்கள. அப்புறம் சமூகத்தில் இதுவரரை
கரடைப்பிடித்தேது எல்லகாவற்றிற்கம் அர்த்தேம் இல்லகாது ஜபகாய்விடுஜம!
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ஷபண்கள வீட்டிஜலஜயே இருந்தே ககாலத்தில், தேங்கள எல்லகாத் ஜதேரவகளுக்கம் கணவரனை
எதிர்பகார்த்திருந்தேதேகால், முடிந்தேஜதேகா, இல்ரலஜயேகா, எல்லகா ஜவரலகரளயும் தேகாஜம ஷசய்தேகார்கள.
அவர்களிலும் சிந்திக்க அஞ்சகாதே ஓரிருவர், `இது எனனை வகாழ்க்ரக! எல்லகா நகாட்களும் ஒஜரைஜபகால!’ எனறு
அலுத்துக்ஷககாளவரதேக் ஜகட்டிருக்கிஜறன. ஒவ்ஷவகாரு சந்தேர்ப்பத்திலும், `இப்படித்தேகான நடைக்க
ஜவண்டும்,’ எனற கட்டைகாயேம் இருந்தேதேகால், சுயேவிருப்பம் எனற வகார்த்ரதேக்ஜக இடைமில்லகாமல்
ஜபகாயிற்று. தேனித்துவம் எனற வகார்த்ரதேக்ஜக அவர்கள அகரைகாதியில் இடைமில்ரல. புதுரமயேகாகச்
சிந்தித்தேகால் பழி வருஜமகா எனற அச்சம் ஜவறு. அப்படி நடைந்துவந்தே ஒரு ஷபண்மணி கூறினைகார், `நகாங்க
ஷசக்க மகாடு மகாதிரி ஒஜரை இடைத்திஜல சுத்திச் சுத்தி வஜரைகாம்!’
ஷபண்ணியே ஆண்கள
`நகாளபூரைகாவும் ஜவரல ஷசய்துவிட்டு வந்து எனைக்க அசதியேகா இருக்க,’ எனறு மரனைவி கூற,
அனரறயிலிருந்து துரவக்கம் இயேந்திரைத்தில் துணிகரளப் ஜபகாடுவரதேத் தேன வழக்கமகாக ஏற்றகார்
கணவர். கழந்ரதே வளர்ப்பிலும் மகிழ்ச்சி ஷககாண்டைகார். `ஷபண்டைகாட்டி தேகாசன!’ எனறு பிறர் ஜகலி
ஷசய்தேகார்கள. அவர்கள புரியேகாதேவர்கள. எப்ஜபகாதும் ஷபண்கரளவிடை உயேர்ந்தே நிரலயிஜலஜயே இருந்தேகாக
ஜவண்டும் எனற கட்டைகாயேம் ஆண்களின நிம்மதிரயேத்தேகான பறித்துவிடைகாதேகா?
இருவரும் உயேர்ஜவகாம்
வகாழ்க்ரக எனனும் தேரைகாசில், ஆஜணகா, ஷபண்ஜணகா கீஜழஜயே இருக்க ஜநர்ந்தேகால், அவர்களகால்
மகிழ்ச்சியேகாக இருக்க முடியுமகா? இல்ரல, `நகாம் மகிழ்ச்சியேகாக இருக்கிஜறகாமகா?’ எனறு ஆரைகாயும்
துணிவுதேகான அவர்களிடைம் இருக்க முடியுமகா? `நகான சந்ஜதேகாஷமகாக இருக்கிஜறன. இல்ரல?’ எனறு
அடிக்கடி பிறரிடைம் ஜகட்பகார்கள இவர்கள.
`நீயும் ஜமஜல வகா!’ எனறு ஒரு ஷபண்ரண, அவள மரனைவிஜயேகா, மகஜளகா, முனனுக்க வரை
வழிவகக்கம்ஜபகாது உடைன இருக்கம் ஆணும் உயேர்கிறகான.
இதிலும் ஒரு சங்கடைம் இருக்கத்தேகான ஷசய்கிறது. அவனிடைமிருந்து மகாறுபட்டிருக்கம் பிறர்,
`ஷபண்களுக்க ஷரைகாம்ப இடைம் ஷககாடுத்தேகால், தேரலக்கஜமல் ஏறுவகார்கள!’ எனறு பயேமுறுத்துவகார்கள.
ஜயேகாசித்தேகால், இதுவும் உண்ரமதேகான எனஜற ஜதேகானறுகிறது. அபூர்வமகாகத் தேனைக்கக் கிரடைத்திருக்கம்
வகாய்ப்புகளகால், பிற ஷபண்களிலிருந்து அவள வித்தியேகாசப்பட்டிருப்பதேகால், அவளுரடையே சுயேமதிப்பு
கூடிவிடை, எல்ஜலகார்ஜமலும் அதிககாரைம் ஷசலுத்தே ஆரைம்பிக்கிறகாள.
ஆனைகால், அவ்வப்ஜபகாது அப்ஷபண்கள ஷசய்வது ஏதேகாவது ஏன சரியில்ரல எனறு ஷசகானனைகால், சிந்தித்து,
தேம் தேவற்ரறத் திருத்திக்ஷககாளவகார்கள.
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