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எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.

ஒவ்வொரு

ெருடமும் நம் சூழ்நிமையும், நம் ைய ாநிமையும்
ைாறிக் வகாண்யடயிருக்கின்றது. வைாத்தத்தில் நாம் அம ெரும்
இங்யக சூழ்நிமைக் மகதிகள் தான். நாம் ைாறயெ கூடாது என்று
நிம த்தாலும் கூட ைாற்றங்கள் நம்மைத் தள்ளிக் வகாண்யட
இருக்கின்றது. வென்ற ெருடம் ெந்தித்த நண்பர்கள் எப்படி இந்த
ெருடம் இப்படி ைாறிப் யபா ார்? என்ற ஆச்ெரிே யகள்விகள்
உருொெதும் இத ால் தான்? ஆ ால் என் ொழ்க்மகயில் என்
காைத்திற்கும் பிறகும் என் குழந்மதகளின் தமைமுமற
வதாடர்ச்சியில் ோராெது ஒருெருக்கு முழுமைோக நன்றிக்கடன்
பட்டு இருப்பார்கள் என்று என் ால் சுட்டிக் காட்டக்கூடிே என்
இனிே நண்பர் இராஜராஜன் அெர்களுக்கு இந்த மின் நூமைச்
சமர்ப்பிக்கின்றேன். https://www.facebook.com/rajasekaran.rr

நூடைப் பற்ைி….

யஜாதி கயேெனின் எழுத்து நமட எளிமைோகவும்,
சுொரசிேைாகவும் இருக்கும். (ைற்றெர்களின்) அந்தரங்கம்
யகட்பதற்கும்/படிப்பதற்கும்
சுொரசிேைாகயிருக்கும்,
அதுவும் யஜாதிஜி எழுத்தில் இரட்டிப்பு சுமெோயிருக்கும்.
ஆரம்பயை, பாலுையகந்திராவின் கதாநாேகி யபாலிருக்கும்
நாகைணி அெர்களின் சுெரில்ைாத சித்திரங்களின் கமத
(நன்றி:K.பாக்கிேராஜ்). அதில் நாகைணி, அெரது அம்ைாமெ
கடைளவு யநசித்து பின் ர் ைமைேளவு வெறுத்தது (நன்றி:
நா.முத்துகுைார்)
முக்கிே
கருொயிருந்தாலும்,
இமடயிமடயே ஆசிரிேர் கூற்றாக யஜாதிஜி வொல்லும்
வெய்திகள், அருமைோ ொழ்விேல் உண்மைகள்.
உதாரேைாக, “இரு நபர்கமள ஒன்று யெர்க்க ஓராயிரம்
காரேங்கள் இருக்கைாம்... திமரப்படம், பாடல்கள், ...
ஆ ால் இருெரும் பிரிெதற்கு எப்யபாதும் பேமும்
ை மும் தான் காரேைாகயிருக்கிறது” என்று இன்மறே
உைகின் இேல்மப வொல்லுகிறார். ஆண்களுக்கா
இவ்வுைகில்
வபண்கள்
தங்கள்
உரிமைகமளயும்,
ொய்ப்புகமளயும்
வென்வறடுத்தாலும்,
இன்னும்
அெர்களின் நிமை யபாராட யெண்டிேதாகயெயிருக்கிறது
என்பமத நாகைணியின் ொழ்க்மக நைக்கு உேர்த்துகிறது.
அடுத்ததாக, யஜாதிஜியின் மடரிக் குறிப்புகள் பகுதியில்
அெரது வதன்ைாெட்ட பேேங்கள், பூர்வீகத்தின் மீதா
காதல், ைம வி ைற்றும் ைகள்களிடம்
அன்றாட
ொழ்க்மகயில் ஏற்படும்
அனுபெங்கள் ஆகிேெற்மற
தற்காை அரசிேல் ைற்றும் ெமூக சூழ்நிமைகமள ஒட்டி

அதற்கா காரணிகமள அைசும் விதைாக மிகவும் நுட்பைாக
எழுதியிருக்கிறார். “ஊர் காதல்” என்று அெர் ெழக்கைா
நிம விமட
யதாய்தமை
ைட்டும்
எழுதாைல்
குளித்தமைமேத் தாண்டும் யபாது ஆற்றுக்குள் ெரிமெோக
நிற்கும் ைாரிகமள குறிப்பிட்டு, ைேல் ைாபிோ நீயராடும்
ஆற்மற, ைாரியோடும் தடைாக ைாற்றிேமத பதிவு
வெய்கிறார். அன்பும் அக்கமறயும் மிகுந்த தந்மதோக
ைகள்களிடம் அெர்களின் பள்ளி ைற்றும் கல்விமே பற்றிே
உமரோடல், ஆசிரிேர்களிடம் குழந்மதகளின் கல்வி குறித்து
யபசுெது யபான்றெற்மற எழுதும் யபாது இன்று
நமடவபறும் நீட் யதர்வு குறித்தா
விொதங்களின்
பின் ணியில் உள்ள வெய்திகமள நைக்கு புரிேமெக்கிறார்.
“யபாதி ைரம்” என்ற தமைப்பில் ெமூகத்தில் எவ்ெளவுதான்
பிரச்சிம களும்,
அெைங்களும்
இருந்தாலும்
தன் ம்பிக்மகயோடு இருந்தால் நன்றாக ொழைாம் என்ற
வெய்திமே
அெருமடே
ைகள்களுக்கு
ைட்டும்
உேர்த்தவில்மை,
ொசிக்கும்
எல்யைாமரயும்
உேரமெக்கிறார். நிமறொக "நான் ோர்" என்ற தமைப்பில்
தன்னுமடே தமைமுமற, த க்கு முந்மதே இரண்டு
தமைமுமற என்று வைாத்தைாக மூன்று தமைமுமறயி மர
பற்றி எழுதியிருக்கிறார்.
ஒரு தம்பி யகட்டுக்வகாண்டதின் யபரில் எழுதிேதாக
குறிப்பிடும் இப்பதிவில், அெரது அம்ைா அெமர "வீோய்ப்
யபா புத்திொலி" என்றதாக வொல்லும் ொெகம் அெருக்கு
ைட்டுமில்ைாைல் தமிழில் இன்று எந்தவொரு வபாருளாதார
ைாபத்மதயும்
எதிர்பாக்காைல்
அனுபெங்கமளயும்,
எண்ேங்கமளயும் பகிர்ந்து வகாள்ளயெண்டும் என்று

எழுதிக்வகாண்டிருக்கும்
ொெகம்.

எல்ைாரும்

யைாகன். அவைரிக்கா.
https://www.facebook.com/udoitmohan

எதிர்

வகாள்ளும்

என் வார்த்தைகள்………
ரகசிேத்மத வெளியே பகிர்தல் ஆகாது. அந்தரங்கம் புனிதைா து
என்கிறார்கள். ஆ ால் எமெவேல்ைாம் அந்தரங்கம்? எது ரகசிேம்
என்பதற்கு அளவுயகால் உள்ளதா? எது ெமரக்கும் அது அந்தரங்கம்
என்ற எல்மைக்குள் ெருகின்றது? குறித்து ோராெது நம்மிடம்
வொல்லியிருக்கின்றார்களா?
நாம் எமதவேல்ைாம் ைற்றெருக்குத் வதரிோைல் ைமறக்க
யெண்டும் என்று நிம க்கின்யறாைா அமெேம த்துயை
ரகசிேைாகப் பார்க்கப்படுகின்றது. அமதயே அந்தரங்கம் என்று
வொல்ைப்படுகின்றது.
குடும்பத்தமைெர்,
தமைவி,
ைகன்,
ைகள்
என்று
ஒவ்வொருெருக்கும் தனிப்பட்ட அந்தரங்கம் உண்டு. இதன்
வதாடர்ச்சிோக நாட்மட ஆள்பெர்கள் ெமரக்கும் அந்தரங்கம்
விரிெமடந்து வகாண்யட வெல்கின்றது.
தற்யபாமதே நவீ
வதாழில் நுட்ப ெெதிகளில் அந்தரங்க
ரகசிேங்கள் தான் அதி விமரொக வெளியே ெந்து விடுகின்றது.
வீட்டுக்குள் தனிேமறயில் குளிக்கும் ஒரு இளம்வபண் ஏன்
தன்ம அமையபசியில் அெரின் நிர்ொே யகாைத்மதப் படம்
எடுத்துப் பார்க்க யெண்டும் என்ற எண்ேம் ெருகின்றது?
அமையபசியில் அழித்தாலும் அது அழிோைல் எங்கங்யகா பரவும்
ொய்ப்பு உள்ளது என்பதம அறிோத அந்தப் வபண்ணுக்கு என்
அறிவுமர வொல்ை முடியும்.? ஒரு அரசிேல்ொதி யபசிே
அமையபசி உமரோடல் வெளியே ெரும் யபாது அெரின் பதவியே
பறியபாகின்றது.
ஆ ால் நான் இந்த மின் நூலில் முகம் சுளிக்க மெக்க
ைற்றெர்களின் அந்தரங்கத்மதப் பற்றியோ, அதற்குப் பின் ால்
உள்ள அசிங்கத்மதப் பற்றியோ யபெவில்மை. என் ை யதாடு
இருந்த பை விெேங்கமளப் பற்றி யபசியுள்யளன்.

இவ்வுைகில் ரகசிேம் என்பயத இல்மை. நம் ை மத விட்டு
ைற்றெர்களுடன் உமரோடும் ஒவ்வொரு விெேமும் ரகசிே தன்மை
இழந்துவிடுகின்றது. இமதயே நான் வபாதுவில் மெத்துள்யளன்.
இந்த மின்னூல் ெழிோகப் பை ரகசிேங்கமள உமரோடியுள்யளன்.
நான் ொழும் ெமூகம், ெமூகத்மத ஒவ்வொரு வநாடியும் பாதிக்கும்
அரசிேல், அதம
ஆட்டிப் பமடக்கும் அரசிேல்ொதிகள்,
அெர்களின் வகாள்மக அதற்குப்பின் ால் உள்ள அெர்களின்
வகாள்மள ொர்ந்த சுேநைங்கமளப் பற்றிப் யபசியுள்யளன்.
நம் ொழ்வில் குழந்மதகள் அறிமுகைா தும் அெர்களுக்கும்
நைக்கும் உண்டா அதிக முக்கிேத்துெம் ொய்ந்த உமரோடல்
ைற்றும் பார்மெ ொர்ந்த ரகசிேங்கமளப் பகிர்ந்துள்யளன்.
இந்த ெருடம் நான் ொழும் ெமூகம் என் பார்மெயில் உள்ளது? என்
குடும்ப உறவுகளில் உண்டா ைாற்றங்கள் அதற்குக் காரேைாக
இருந்த ெமூகம் ைற்றும் அரசிேமைப் பற்றிப் யபசியுள்யளன்.
இது ெமரயிலும் என்னுமடே மின் நூலில் வநடுங்கமத என்று
எமதயும் எழுதிேதில்மை. இதில் ஒரு நடந்த உண்மைச்
ெம்பெத்மத மெத்து ஒரு வநடுந்வதாடர் வகாடுத்துள்யளன்.
உறவுகளும், அதற்குப் பின் ால் வெளியே பகிர முடிோத சிக்கல்
ொர்ந்த ரகசிேங்கமளப் யபசியுள்யளன்.
சிை ஏற்புமடேதாக இருக்கும். பை இமதவேல்ைாம் எழுதி என்
ஆகப் யபாகின்றது? என்ற யகள்விமேக் கூட உங்களுக்குள் எழச்
வெய்யும்?
நாம் ொழும் யபாது நாம் ொழ்ந்த ெமூகத்மத அெரெர் வைாழியில்
எழுதி மெப்பது அெசிேம் என்று கருதிேதால் ெமைபதிவில்
எழுதிே கட்டுமரகமளச் வெப்பனிட்டு என் ஒன்பதாெது மின்
நூைாக உங்கள் பார்மெக்குத் தந்துள்யளன்
.

என் எட்டு மின் நூலுக்கு நம்ப முடிோத ஆதரெளித்த உங்கள்
அம ெருக்கும் நன்றி. 1,75,000 க்கும் அதிகைா நண்பர்களுக்கும்
வென்று யெர்ந்துள்ளது. இந்த எண்ணிக்மக என்பது நண்பர்
சீனிொென் யைற்பார்மெயில் நடக்கும் இந்தத் தளத்தில் உள்ள
எண்ணிக்மக ைட்டுயை. வெவ்யெறு தளங்களில் என் மின் நூல்கள்
வெளிோகி உள்ளது. இது தவிர ொட்ஸ் அப் ொயிைாகக்
கண்களுக்குத் வதரிோத நண்பர்கள் மூைம் பைருக்கும் வென்று
வகாண்டிருக்கும் தகெல்கமள இமேேத் தள நண்பர்கள்
ொயிைாக அறிந்த யபாது ஆச்ெரிேைாக இருந்தது.
இதுயெ
வதாழில்
நகர
ொழ்க்மகயில்
இமடவிடாத
கடமைகளுடன் என் குடும்பத்தி ருக்காக ைட்டும் நான் ொழும்
ொழ்க்மகயோடு யெர்த்து எழுத்துைகத்திற்காகவும் உமழக்க
யெண்டும் என்ற ஆர்ெம் உருொகின்றது. ைாதம் யதாறும் ோயரா
சிைர் என் மின் நூமைப் படித்து விட்டு விைர்ெ க் கடிதங்கமள
இன்று ெமரயிலும் எழுதிக் வகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
அெர்களின்
ஆர்ெத்திற்காகவும்
வதாடர்ந்து
எழுத
விரும்புகின்யறன். ொசிப்பனுபெம் வகாண்ட ஒவ்வொரு
நண்பர்களுக்கும் இந்த மின் நூமைக் காணிக்மகோக்குகின்யறன்.
நன்றி. ெேக்கம்.
நட்புடன்
யஜாதிஜி. திருப்பூர்.
யதவிேர் இல்ைம்.
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பெடுங்ைடத -

ஒரு தோயின் மரண சோசனம்.

(1)
வென்ம யிலிருந்து திருப்பூருக்கு ெருெதற்காகச் வென்ட்ரல் ரயில்
நிமைேத்தில் காத்திருந்யதன். முன் பதிவு வெய்ேப்பட்ட ரயில்
வபட்டி திறப்பதற்கு இன்னும் அமரைணி யநரம் இருந்தது. என்
மகயிலிருந்த புத்தகச் சுொரஸ்ேத்தில் என் ருயக ெந்து அைர்ந்த
வபண்ம நான் கெனிக்க வில்மை. விய ாதைா நறுைேம் என்
நாசிமேத் தாக்க வைதுொக நிமிர்ந்து பார்த்யதன். அெருமடே
இளமையும் முக ெசீகரமும் கெர்ெதாய் இருந்தது. அெமர
நிமிர்ந்து பார்த்த யபாது யைொக முறுெலித்தார். நானும்
புன் மகத்து விட்டு ைறுபடியும் புத்தகத்தில் மூழ்கிப் யபாய ன்.
இமடவிடாைல் மகயபசியில் யபசிக் வகாண்யடயிருந்தார்.
அெர் மெத்திருந்த இரண்டு அமையபசிகளிலிருந்தும் ைாறி ைாறி
அமழப்புகள் அெருக்கு ெந்தபடியே இருந்தது. என்னுமடே
முழுக் கெ த்மதயும் ொசிப்பில் வகாண்டு யபாக முடிேவில்மை.
எ க்கு அறிமுகமில்ைாதெர்களுடன் யபசும் பழக்கமில்மை.
அெமர அசுொரஸ்ேைாகக் கெனித்துக் வகாண்யடயிருந்த எ க்கு
திருப்பூரிலுள்ள குறிப்பிட்ட நிறுெ த்தின் வபேமர வொல்லி "
அெர்கள் எப்யபாது நம்முமடே ொம்பிள் பீஸ் தருொர்கள்?" என்ற
யபாது தான் அெமர முழுமைோகக் கெனிக்கத் வதாடங்கிய ன்.
நான் மகயில் மெத்திருந்த புத்தகத்மத மூடி மெத்து விட்டு யெறு
பக்கம் திருப்பி யெடிக்மக பார்ப்பது யபால் அெர் உமரோடமை
கெனிக்கத் வதாடங்கிய ன்.
வதாடர்ந்து அெர் யபசிக் வகாண்டிருந்த அமையபசி உமரோடலில்
திருப்பூரில் உள்ள குறிப்பிட்ட மடயிங் நிறுெ வபேமர சுட்டிக்
காட்டி யபசிே யபாது யநரிமடோகயெ அெருடன் யபசிவிட

யெண்டுவைன்ற ஆெல் உருொ து.
வபண் என்பதால் யோசித்துக் வகாண்டிருந்த யபாது ரயில் வபட்டி
திறக்கப்பட என்னுமடே படுக்மக இருக்மகயில் யபாய் அைர்ந்த
யபாது ைற்வறாரு அதிர்ஷ்டம் என்ம ப் பார்த்துச் சிரித்தது. அந்தப்
வபண்ணின் இருக்மகயும் எ க்கு யநர் பக்கம் இருந்தது.
அெர் ைடிக்கணினிமேத் திறந்து அமரைணி யநரம் பார்த்து முடித்து
விட்டு அமையபசிகமளக் வகாண்டுெந்திருந்த மபயில் மெத்து
விட்டு என்ம யநாக்கி ார். நீங்களும் திருப்பூரா? என்ற அெரின்
யகள்வி எ க்குத் திமகப்பாய் இருந்தது. என்னுமடே பதிமை
எதிர்பார்க்காையையே " நீங்கள் ைம வியுடன் உமரோடிேமத
மெத்யத கண்டு வகாண்யடன். காரேம் அந்த யநரத்தில் திருப்பூரில்
ைட்டுயை இந்த ரயில் நிற்கும்." என்றார்.
எ க்கு ஆச்ெரிேமும் அதிர்ச்சியுைாய் இருந்தது. தன்னுமடே
யெமைகமளக் கெனித்துக் வகாண்யட தன் ருயக சுற்றிலும் உள்ள
விெேங்கமளயும் கூர்மைோகக் கெனிக்கும் அெர் எ க்குச் ெற்று
விய ாதைாகத் வதரிந்தார்.
பாலு ையகந்திரா கதாநாேகிகமளப் யபாை இேல்பா
கருப்பு
நிறமும் வெள்மள நிற சுடிதாருைாய்ப் பக்கத்து விட்டு வபண்ைணி
யபாையெ வதரிந்தார். யபச்சில் வதளிவும் நாகரிகமும் இருந்தது.
என் யபசுெது என்று யோசித்துக் வகாண்டிருந்த யபாயத அெயர
உமரோடமைத் வதாடங்கி ார்.

(2)
பபண் நட்பு
நட்பு, யதாழமை, பிரிேம், பரஸ்பர புரிந்துேர்வுகள் யபான்ற பை
ொர்த்மதகள் ெை காைத்தில் ெலுவிழந்து வகாண்டிருக்கிறது.
ஒவ்வொருெரும் யபாட்டிோளர்களாக ைாறி ெரும் உைகில்
புனிதைா உறவுகளுக்குண்டா அர்த்தங்களும் ைாறிக் வகாண்யட
ெருகின்றது..
ஒயர தாய் ெயிற்றில் பிறந்த அண்ேன் தம்பிகள் வொத்துக்காக
அடித்துக் வகாள்ெது முதல் பாரபட்ெம் காட்டும் வபற்யறார்கள்
ெமரக்கும் அெரெருக்குண்டா அெசிே யதமெகமள ை தில்
மெத்துக் வகாண்டு யபாலித்த ைாக முகமூடி அணிந்து வகாண்டு
தான் இந்த ொர்த்மதகமளப் பேன்படுத்திக் வகாண்டிருக்கிறார்கள்.
எந்த இடத்திலும் எதிர்பார்ப்பு அதிகம் இல்ைாத யபாது உருொகும்
அன்பு என்பது ொகும் ெமரக்கும் நம்யைாடு தான் இருக்கும்.
ொசுெதவைன்பது நம் மகயில் ைட்டுயை. ொகாெரம் கூட
நம்முமடே ொழ்க்மக முமறயில் தான் இருக்கிறது..பழவைாழிகள்,
அறிவுமரகள் என்பமதவிட ஒவ்வொருெரின் அனுபெங்கள்
வகாடுக்கும் பாடத்திற்கு இமேோ
யெறு ஏதும் உைகில்
உண்டா?
இரு நபர்கமள ஒன்று யெர்க்க ஓராயிரம் காரேங்கள் இருக்கைாம்..
திமரப்படம், பாடல்கள், ஓவிேம், அரட்மட, ஆட்டம் பாட்டம்
வகாண்டாட்டம், ைற்ற வகட்ட பழக்கங்கள் என்று ஒயர பாமதயில்
இரு நபர்கமளக் வகாண்டு ெந்து யெர்க்கும். ஆ ால் இருெரும்
பிரிெதற்கா
காரேங்கமளப் பட்டிேலிட யதமெயிருக்காது.
பேமும் ை மும் தான் காரேைாகயிருக்கிறது.
நான் ரயில் பேேத்தில் ெந்தித்த வபண்ணுக்கும் எ க்கும் முன் பின்

பழக்கயைா யெவறந்த ெமகயிலும் அறிமுகயைா இல்மை.
அெருடன் நான் யபெ யெண்டும் என்ற எண்ேம் எ க்கு
உருொ தற்கு முக்கிேக் காரேம் திருப்பூர்.
திருப்பூர் ொர்ந்த நபர் என்றதும் அந்த எண்ேம் இேல்பாகத்
யதான்றிேது. நான் யபெத் வதாடங்கிேதும் அதுயெ வதாடர்பு
எல்மைகளுக்கு அப்பாலும் வதாடர்ச்சிோக நீட்டித்துக் வகாண்டு
வெல்ை ஆமட உைகயை காரேைாக இருந்து.
அரட்மட என்பதில் வதாடங்கி இருெருக்குள்ளும் இருந்த
ஏராளைா
ெந்யதகங்கமளத் தீர்த்துக் வகாள்ெது ெமரக்கும்
முடிவில்ைாத நிமைோகப் யபாய்க் வகாண்டிருந்தது. அெர்
என்ம ப் பற்றி விொரித்து முடித்ததும் அெரின் அறிமுகம்
வதாடங்கிேது. அப்யபாது தான் அெரின் தற்யபாமதே நிமை
குறித்துப் புரிந்து வகாள்ள முடிந்தது
அெரின் வபேர் நாகைணி. ஒரு பன் ாட்டு நிறுெ த்தின்
ஆமடகள் பிரிவின் இந்திே பிரதிநிதிோகப் பணிோற்றிக்
வகாண்டிருக்கிறார். .உைக நாடுகமளச் சுற்றி ெருெவதன்பது
இெமரப் யபான்றெர்களுக்கு உள்ளூர் சுற்றுெது யபாை. ொங்கும்
ெம்பளம் வபரும்பாலும் அவைரிக்கன் டாைரில் தான் இருக்கும். ெரி
பிரச்ெம யில்ைாத
ொழ்க்மக.
ொங்கும்
ெம்பளத்மத
ெெதிகளுக்காகத் வதாமைக்க யெண்டிே அெசிேமில்ைாைல்
எல்ைாவிதங்களிலும் வீடு யதடி ெரும் ொழ்க்மகமேப் வபற்றெர்.
இது யபான்ற பணிகளில் இருப்பெர்கள் ொ த்தில் இருந்து குதித்த
யதெ தூதர்கள் யபாையெ இங்கு நடந்து வகாள்ொர்கள்.
இரண்டு காரேங்கள்.
ஒன்று திருப்பூரில் உள்ள ஏற்றுைதி நிறுெ ங்களுக்கு இெமரப்
யபான்றெர்கள் மிக முக்கிேைா ெர்கள். ைற்வறான்று இெர்களின்
ஒவ்வொரு நடெடிக்மககளும் வெளிநாட்டுக் கைாச்ொரத்மத

ஒத்ததாகயெ இருக்கும்.
ஆ ால் அந்தப் வபண்ணின் உமரோடல் அெரின் பதவி குறித்து
நான் ை தில் மெத்திருந்த அத்தம க்கும் எதிர்ைாறாய் இருந்தது.
அெர் யபசிே ொர்த்மதகளில் அெசிேமில்ைா தருேங்கமளத் தவிர
ஆங்கிை ொர்த்மதகமளத் யதடி கண்டுபிடிக்க யெண்டிே
அளவிற்குப் பாொங்கு இல்ைாைல் யபசிக் வகாண்டிருந்தார்.
எங்களின் உமரோடல்கள் வதாடர்ந்து வகாண்யடயிருந்தது.
உள்யளயிருந்த ைற்ற நான்கு யபர்களும் ெேதா ெர்களாக இருந்த
காரேத்தால் அெர்களின் உறக்கம் என்ம யோசிக்க மெத்தது.
ஆ ால் அெர் ைமட திறந்த வெள்ளம் யபாை உற்ொகைாக
ஒருக்களித்துப் படுத்தபடியே என் முகம் பார்த்து யபசிக்
வகாண்டிருந்தார். ரயில் வபட்டியின் உள்யள எறிந்து வகாண்டிருந்த
வைல்லிே வெளிச்ெத்தில் காற்றில் அெரின் கற்மறச் சுருள் முடிகள்
புதுக் கவிமதகமள எழுதிக் வகாண்டிருந்தது. அெரின் இேல்பா
தமிழும் எதார்த்தைா ொர்த்மதகளும் எ க்குள் இருந்த அெர்
குறித்த ெந்யதகங்கமள அதிகப்படுத்திக் வகாண்யடயிருந்தது.
பன் ாட்டு நிறுெ ங்களின் எதிர்பார்ப்புகள், அெர்களின்
தந்திரங்கள்,
தரம்
குறித்த
எதிர்பார்ப்புகள்,
திருப்பூரில்
ொழ்ந்தெர்களின்
ெரித்திரங்கள்,
வீழ்ந்தெர்களின்
தரித்திர
பட்டிேலுைாய் இருெரின் யபச்சுகளும் தண்டொள ரயில் யபாை
ஓயர ைாதிரிோ சீரா யெகத்தில் ஓடிக் வகாண்டிருந்தது. அெரின்
உைக அறிவுக்கும் என்னுமடே உள்ளூர் அறிவுக்கும் வபரிதா
இமடவெளிகள் யதான்றாைல் இருக்க இருெருயை ை திற்குள்
விேப்புக்குறிமே குறித்துக் மெத்துக் வகாண்டிருந்யதாம்.
யபச்சு அடுத்தக் கட்டத்திற்கு நகர்ந்தது.
வொந்த ொழ்க்மக பகிர்தல் வதாடங்கிேது.
வெவ்யெறு பாலி ைாக இருந்தாலும் ஏயதாவொரு நம்பிக்மக

இருெருக்கும் வபாதுொ தாக இருக்க
கட்டத்திற்கு நகர்த்த உதவிோய் இருந்தது.

அதுயெ

அடுத்த

குடும்பம், குழந்மதகள் என்று யபெத் வதாடங்கிே யபாது அெரின்
முகமும் ைாறத் வதாடங்கிேது. வதாடங்கிேதும் வதாடர
விரும்பிேதும் அெராக இருந்தாலும் வதாழில் குறித்து உமரோடிே
யபாது இருந்த அெரின் யெகம் ெற்று ைட்டுப்படத் வதாடங்கிேது.
நான் உேர்ந்து ஒதுங்க நிம த்த யபாதிலும் வபண் குழந்மதகள்
என்றதும் அெர்கமளப் பற்றி மிக ஆர்ெைாய் விொரிக்கத்
வதாடங்கி ார். இது யபான்ற குறுகிே பேேங்களில் உருொகும்
நட்வபன்பது விய ாதைா து. சிை ெைேம் விபரீதம் ெமரக்கும்
வகாண்டு ெந்து யெர்த்து விடும்.
இமத ை தில் நிம த்துக் வகாண்டு அந்தப் வபண்ணிடம் யெறு
விதைாகக் யகட்யடன்.
"உங்களுக்கு நிச்ெேம் காமையில் நிமறே யெமைகள் இருக்கும்.
தூங்குங்கயளன்" என்யறன்.
அதற்கு அெரின் பதில் யெறுவிதைாக இருந்தது.
"அது என் உங்கள் குடும்பத்மதப் பற்றிப் யபசி விட்டு என்
குடும்பக் கமதமேக் யகட்க விரும்பமில்மைோ?" என்றார்.
ஆைாம் இல்மை
புன் மகத்யதன்.

என்று

வொல்ைத்வதரிோைல்

மைேைாகப்

அெயர வதாடர்ந்தார்.
"உங்களுக்கு விருப்பம் என்றால் ொெல்படிக்கு அருயக வென்று
யபெைாைா?" என்றார்
பேமும் படபடப்புைாய் ரயில் வபட்டியின் இரண்டு ொெலுக்கும்
நடுவில் எதிர் எதியர நின்று வகாண்டிருந்யதாம்.
ரயிலின் யெகம் பன்ைடங்கு அதிகைாயிருந்தது. இரண்டு பக்கமும்

வெளியே வதரிந்து வகாண்டிருந்த வெளிச்ெம் இருட்டு, ரயில்
ெத்தம், என்று அத்தம யும் ஒரு கேம் என் காதில் யகட்கவில்மை.
காரேம் அந்தப் வபண்ைணி வீசிே வெடிகுண்டு.
வெடிகுண்டு ெந்து என்ம த் தாக்கிேது.
"என் அம்ைா ஒரு பாலிேல் வதாழிைாளி" என்று வதாடங்கி ார்..

(3)
கதை பசால்லும் றநரமிது
நாகரிக ொழ்க்மக யதான்றியிராத ஆதிொசிகளுக்கு உமரோடல்கள்
யதமெயில்ைாைல் இருந்தது. அெர்களுக்கு ொழ்க்மக முழுக்க
அெர்கள் எழுப்பிக் வகாண்டிருந்த ெப்தங்கயள யபாதுைா தாக
இருந்திருக்கக்கூடும்..
ஓஓஓஓஓ........
ஆஆஆ.......
யபான்ற
ெப்தங்கயள அெர்களின் ொழ்க்மக முழுக்கப் பரவியிருந்தது.
இந்தச் ெப்தங்கயள அெர்களின் வைாத்த ொழ்க்மகக்கும்
யதமெோ உமரோடல்கமள ஒழுங்கு படுத்தியிருந்தது.
தாங்கள் ொழ்ந்த குமக யபான்ற அமைப்பில் இருந்த வபண்களுக்கு
யெட்மடக்குச் வென்ற தங்களுமடே தமைென் திரும்பி ெரும்
ெமரக்கும் எெருடன் யபசியிருப்பார்கள்? ஒவ்வொரு வபண்ணும்
ொழ்ந்த அந்தப் யபரமைதி அெர்களுக்கு எமதக் கற்றுக்
வகாடுத்திருக்கும்?
உமரோடல் கமை நாகரிகத்மத விமரவுபடுத்தியிருக்கிறது என்ற
உண்மைமேப் யபாையெ அெசிேைற்ற உமரோடல் இரு
நாடுகமளப் பமகோளிோகவும் ைாற்றி விடுகின்றது என்பதும்
உண்மை தாய ?
ொதாரே ைனிதர்கள் எம்ைாத்திரம்?
ஆ ால் இன்மறே காைகட்டத்தில் உமரோடல் என்பதுக் கமை
ைட்டுைல்ை. ஒவ்வொருெரின் ொழ்க்மகயிலும் முக்கிேத்
திருப்புமும மே உருொக்குெதாக இருக்கிறது. அதுவும்
எதிவரதிர் பாலி ம் என்றால் கரம் சிரம் புறம் பார்க்க
யெண்டிேதாய் உள்ளது. கண்கள் எங்யக கெனிக்கிறது என்பதில்
வதாடங்கிப் யபசும் கருத்துக்கள் எங்கங்யக தாவுகின்றது என்பது
ெமரக்கும் ஆண் வபண் இருெருக்கும் ைமறமுகக் கெனிக்க

யெண்டிேதாய் இருக்கிறது.
ஏறக்குமறே அெஸ்மத உமரோடல்கமளத் தாண்டி தங்களுக்கா
இருப்மப இருெருயை தக்க மெத்துக் வகாள்ள யெண்டிேதாய்
இருக்கிறது.
பாலிேல்
வதாழிைாளியின்
ைகள்
என்பதாகத்
தன்ம
அறிமுகப்படுத்திக் வகாண்டெர் என் கண்கமளயே பார்த்துக்
வகாண்டிருந்தார். எ க்கு அெர் கூறிே அந்தச் வெய்தி வபரிே
தாக்கத்மத உருொக்கவில்மை என்பது உண்மை. நம்பக்
கடி ைாகயிருந்தாலும் அது தான் முற்றிலும் உண்மை.
ஒருெரின் அந்தரங்கத்தில் ஆயிரத்வதட்டு ஓட்மட உமடெல்
இருக்கைாம். அத்தம மேயும் கெனித்துப் பிறகு பழக
யெண்டுவைன்றால் ஒவ்வொருெரும் காட்டுக்குள் வென்று ொழ
யெண்டிேது. ஆ ால் என்னுமடே பார்மெயில் யெறுவிதைாகத்
வதரிந்தார்.
ஒரு அமைப்மப உமடத்து ெந்த புதிே ைனுஷிோகயெ வதரிந்தார்.
ஆ ால் நான் அமதக் காட்டிக் வகாள்ள வில்மை. காரேம் அெர்
என்ம
இப்யபாது அதிகைாகக் கெனித்துக் வகாண்டிருப்பது
வதரிந்தது.
அெர் நான் என் வெல்ைப் யபாகின்யறன் என்பதில் ஆர்ெைாய்
இருப்பது யபாைத் வதரிே நான் யபச்மெ ைாற்றுெதில் குறிோக
இருந்யதன்.
"ெரிங்க. அப்புறம்?" என்று வபாதுொகப் யபசிமெக்க அெர் முகம்
ைாறுெமத என் ால் புரிந்து வகாள்ள முடிந்தது. பட்வடன்று
வெடித்தார்.
"இப்ப உங்கள் பார்மெயில் யெறுவிதைா வதரிகியற ா? " என்றார்.
உமரோடல் தடம் ைாறிக்வகாண்டிருப்பமதப் புரிந்து வகாண்யடன்.
யகட்க விருப்பமில்மைவேன்றாலும் பிரச்ெம . யகட்டாலும் உச்

வகாட்டியே ஆக யெண்டிே அெஸ்ேம். இமத ஒரு முடிவுக்குக்
வகாண்டு ெந்து விடைாவைன்று யபெத் வதாடங்கிய ன்.
"நாம் இரண்டு யபரும் கடந்த இரண்டு ைணி யநரைா
யபசியிருப்யபாம்.
அதற்குள்
உங்களின்
முப்பது
ெருட
அனுபெத்மதயும் நான் எப்படிப் புரிந்து வகாண்டுருப்யபன்னு
நிம க்கிறீங்க?"
அெர் பதில் வொல்ை எத்தனிக்க அமைதிப் படுத்தி விட்டுத்
வதாடர்ந்யதன்.
"ஒரு நாடு அல்ைது ஒரு தமைெனின் ொழ்க்மகமேப் பற்றித்
வதரிந்து வகாண்டால் நைக்கு எத்தம யோ விெேங்கள்
கிமடக்கும். உங்களின் யொகம், துக்கம் யபான்றெற்மற என்னுடன்
பகிர்ந்து வகாள்ெதில் என் வபரிதா பிரயோஜ ம் இருக்கப்
யபாகின்றது. குமறந்தபட்ெம் நீங்கள் வொன் ைாதிரி நிமறே நாளா
யதடிக்கிட்டுருந்த புரிந்துேர்வு உள்ள ஆோக நான் வதரிெதால்
ஒயர மூச்சில் எல்ைாெற்மறயும் வகாட்டிவிடப் பாக்குறீங்கன்னு
நிம க்கின்யறன்."
"நீங்கயள உங்களுக்கு வநருக்கைா
நபர்களிடம் யபாய்ச்
வொல்லிப்பாருங்க. ோரும் நம்ப ைாட்டார்கள். நாய யபாய் ஒரு
வபண் அறிமுகைா
வகாஞ்ெ யநரத்தில் வொந்தக் கமத
யொகக்கமதமேப்
பகிர்ந்துகிட்டார்ன்னு
ோர்க்கிட்யடயும்
வொல்ைமுடியுைா? நான் வொன் ாக்கூட என் நண்பர்கள் என்
வொல்ொர்கள். வபண் என்பமத ை தில் மெத்துக் வகாண்டு
கமடசியில் என் நடந்தது என்று யெறு வித அர்த்தத்தில் யகட்டு
அர்த்தபுஷ்டிோய் பார்ப்பார்கள்" என்யறன்.
அெரின் யெகம் ைட்டுப்பட்டது யபால் வதரிந்தது.
ெற்றுயநரம் வெளியே ஓடிக் வகாண்டிருந்த காட்சிகமளப் பார்த்துக்
வகாண்டிருந்தார். வைல்லிே வெளிச்ெத்தில் அெர் கண்களில்
ெடிந்து வகாண்டிருந்த நீமரப் பார்த்து ெற்றுத் தர்ைெங்கடைாக

இருந்தது.
காேப்படுத்தி விட்யடாயைா? என்று ஆற்றாமைோக இருந்தது.
ை ம் முழுக்க இருந்த அெரின் ஆதங்கத்மத ஏயதாவொரு ெழியில்
இறக்கிவிட
யெண்டுவைன்று
நிம த்துக்
வகாண்யடன்.
அெஸ்மதோ சிந்தம கள் அெருக்குள் இருந்தமத என் ால்
புரிந்து வகாள்ள முடிந்தது. அெரின் கண்ணீமரக் குறித்துக்
யகட்டாயைா அது இன் மும் அதிகப்படுத்துெதாக ைாறிவிடும்.
அழுமக என்பது எ க்குப் பிடிக்காத விெேம். அதுவும் வபண்கள்
கண்களில் இருந்து வபாை வபாைவென்று ெரும் கண்ணீர் எ க்கு
எப்யபாதும் எரிச்ெமைத்தான் ஏற்படுத்தும். அெருக்கு ஆறுதல்
வொல்ை விரும்பாைல் இருக்மகக்குத் திரும்பி ெந்து மபக்குள்
மெத்திருந்த தின்பண்டங்கமளக் வகாண்டு ெந்து அெரிடம்
வகாடுத்யதன்.
"எ க்கு வநாறுக்குத்தீனி
என்யறன்.

பழக்கமுண்டு.

உங்களுக்குண்டா?"

நான் அெமர இேல்பு நிமைக்கு ைாற்று விரும்புெமதப் புரிந்து
வகாண்டு சிரித்து விட்டார். நான் நீட்டிேதில் இருந்து முறுக்மக
எடுத்துக் வகாண்டார்.
வைதுொக அெமர இேல்பு நிமைக்கு ைாற்றி முடிந்த யபாது
அெரின் கமத வொல்லும் யநரமும் வதாடங்கிேது.
"நம்முமடே முன்ய ார்கள் குறித்து நைக்குள் எத்தம யோ விமட
வதரிோத யகள்விகள் இருக்கும். ஆ ால் எ க்கு முன் ால் என்
குடும்பத்தில் இருந்த மூன்று தமைமுமறகமளப் பற்றித் வதரிந்த
யபாது விேப்பாகத்தான் இருந்தது. காரேம் எங்கள் குடும்பத்தில்
தமைமுமற தமைமுமறோகத் தெறாைல் ெந்து வகாண்டிருந்த
குடிப்பழக்கம்.
தாத்தாவின் அப்பாவுக்குக் கள்ளு என்றால் வகாள்மளப்ப்ரிேம்.

ஆ ால் தாத்தாவிற்குச் ொராேயை யபாதுைா தாக இருந்தது.
ஆ ால் என் அப்பாவுக்கு விஸ்கிமே குடித்தால் தான் வபாழுயத
விடியும். அந்த அளவிற்கு வைாடாக்குடிேராக இருந்தார்."
"எங்களின் குைத்வதாழியை இந்தத் துணிகயளாடு தான் இருந்தது.
மகத்தறி யெமைகள் முதல் பட்டுப்புடமெ ெமரக்கும் தாங்கயள
ெடிெமைப்புச் வெய்ெது ெமரக்கும் வதாழில் ரீதிோக நல்ை
நிமையில் தான் மூன்று தமைமுமறயும் இருந்தது. ஆ ால்
அப்பாவிடம் வதாழில் ெந்த யபாது உருொ
வதாழில்
யபாட்டிகளிலிருந்து அெருக்கு மீண்டுெரத் வதரிேவில்மை.
அெருக்கு ைற்வறாரு பிரச்ெம . என் அம்ைாவின் அழகு. எங்கள்
வீட்டுக்கு எெரும் எளிதில் ெந்து விட முடிோது.
அப்பா வதாழில் யைல் மெத்திருந்த கெமைகமள விட அம்ைா
குறித்துத் த க்குள் மெத்திருந்த ைாேப் பிம்பங்கள் தான்
அதிகைாகவிருந்தது. அதுயெ எதற்வகடுத்தாலும் ெந்யதகம் என்ற
ைாே ெமைக்குள் அப்பாமெச் சிக்க மெத்துவிட்டது. என்னுமடே
பள்ளி காைங்களில் ஒவ்வொரு நாளும் அம்ைாவின் காேங்கமளப்
பார்த்தபடியே தான் வென்று வகாண்டிருந்யதன். அதன் தாக்கம்
என்ம ப் பைவிதங்களிலும் படுத்தி எடுத்தது. என்னுமடே ஒயர
தம்பியிடம் கூட இெற்மற என் ால் பகிர்ந்து வகாள்ள
முடிேவில்மை. அெனும் ஏறக்குமறே அப்பாவின் ைறு
உருெைாகயெ இருந்தான்."
"வபண் என்பெள் அடுக்கமளக்குள் இருப்பெள் என்ற அெர்களின்
ஆோதிக்கக் கருத்மத என் ால் உமடக்க முடிேவில்மை. ஆ ால்
அம்ைாவின்
பார்மெ
யெறுவிதைாக
இருந்தது.
எந்தப்
பிரச்ெம கமளமேயும் வெளியே வதரிந்து விடக்கூடாது என்பதில்
மிகக் கெ ைாக இருந்தார்."
"அெரின் யநாக்கவைல்ைாம் என்ம க் கல்வி ரீதிோக மிகப் வபரிே
இடத்திற்குக் வகாண்டு ெந்து நிறுத்த யெண்டும் என்பதியையே
குறிோக இருந்தார். பட்ட காலியை படும் என்பது யபாைப்

பத்தாெது ெந்த யெர்ந்த யபாது என்ம ச் சுற்றி ெந்து வகாண்டிருந்த
மபேன்களின் யபச்சும் வெேல்பாடுகளும் அப்பாமெ நிமறேயெ
யோசிக்க மெக்க என் படிப்மபயும் நிறுத்தி விட்டார்."
ெற்று ஆசுொெப்படுத்திக் வகாண்டார்.
நான் கூர்ந்து கெனிக்கியறய ா என்பமதக் கெனிப்பது புரிந்தது.
எந்த விேப்புக்குறியும் எ க்குள் இல்ைாதமதப்பார்த்து அெரின்
முகத்தில் வித்திோெ யரமககள் வதரிந்தது. நான் கெனித்த
யபாதிலும் வெறுமைோகப் யபாலித்த ைாகச் சிரித்து மெத்யதன்.
ஆறுதல் வொல்யென் என்று நிம த்திருப்பாரா வதரிேவில்மை.
ஆ ால் யெறுவிதைாகப் புரிந்து வகாண்டுள்ளார் என்பமத அெரின்
யகள்வி உேர்த்திேது.
"ஏன் ஆண்கள் எல்யைாருயை வபண்கள் என்பெர்கள் ஒரு சின்
ெட்டத்திற்குள் இருக்க யெண்டுவைன்று விரும்புகிறார்கள்"
என்றார்
நான் பதில் வொல்ை முேற்சிப்பதற்குள் "என் அப்பா
குோதிசிேத்மதத் வதரிந்து வகாண்டு அப்புறம் உங்கள் கருத்மதச்
வொல்லுங்கள்"
என்று
வொல்லிவிட்டு
என்
பதிமை
எதிர்பார்க்காைல் அெர் அப்பாமெப் பற்றிச் வொல்ைத்
வதாடங்கி ார்.
அது பாஸ்பரஸ் குண்டாக இருந்தது

(4)
அப்பா மாற்றிய பாதை
உைகத்தில்
பிரபஞ்ெ
ரகசிேத்மத
கூடக்
கண்டு
பிடித்துவிடுகிறார்கள். ஆ ால் எத்தம ப் யபர்கள் தங்களின்
அப்பாமெப்
பற்றி
முழுமைோக
உண்மைோகப்
புரிந்திருக்கிறார்கள்?
பாதி காைம் பேம். மீதி வகாஞ்ெம் வெறுப்புைாய் ொழ்ந்து
வெளியே ெந்து விட்ட பிறகு தான் முழுமைோ அெரெர் அப்பா
குறித்த புரிதலின் ஆரம்பயை வதாடங்குகிறது. நான் அப்பாொக
ஆ பிறகு தான் என் அப்பாமெப் பற்றி முழுமைோக யோசிக்க
ஆரம்பித்யதன்.
என் அப்பாமெ விரும்பத் வதாடங்கிே யபாது அெரும் இல்மை.
அெரின்
நிம வுகமள
ைட்டும்
மெத்துக்
வகாண்டு
குழந்மதகளுக்கு நல்ை அப்பாொக ொழ முேற்சித்துக்
வகாண்டிருக்கின்யறன்.
ஆ ால் இெர் இப்யபாது அப்பாமெப் பற்றி மூச்சு விடாைல்
யபெத் வதாடங்கிே பிறகு வகாட்டித் தீர்க்கட்டும் என்று
அமைதிோய் யகட்டுக் வகாண்டிருந்யதன். அெரின் நீண்ட
உமரோடமை முடிவுக்குக் வகாண்டு ெந்து விட முடியும் என்ற
நம்பிக்மக எ க்குள் உருொ து. அமைதிோய் இருந்யதன்.
யபெத் வதாடங்கி ார்.
" நான் பத்தாம் ெகுப்பு படிக்கும் யபாது சிை ெைேம் என் அம்ைா
பள்ளிக்கு ெருொர். நானும் அம்ைாவும் பள்ளிக்கு வெளியிருக்கும்
ைரத்தடியில் வெகு யநரம் யபசிக்வகாண்டிருப்யபாம். அப்யபாது
தான் அெர் முகத்தில் புதிே ைைர்ச்சி வதரியும். சிமறமே விட்டு
பறமெ யபாை அெர் யபச்சில் உற்ொகம் ெழிந்யதாடும்.

அம்ைா வபாதுொக வீட்டில் இருக்கும் யபாது அதிகைாகப்
யபெைாட்டார். ஆ ால் நான் எந்த விெேத்மதப் பற்றி அெருனுடன்
யபசி ாலும் அெரின் வதளிொ கருத்மத எடுத்து மெப்பார்.
அதிகைாகப் படிக்கவில்மையே தவிர அெராகயெ உேர்ந்த
விெேங்கமள நமகச்சுமெோக எடுத்து மெப்பார்.
எங்கள் இருெமரயும் யெர்த்து பார்க்கும் என் யதாழிகள் " ோரிெர்?
உன்ய ாட அக்காொ?" என்று யகட்பார்கள்.
"அந்த அளவிற்கு அம்ைா எப்யபாதுயை ெசீகரைாய் இருப்பார்.
ஆடம்பர யெமைகயளா வபரிதா
நமககள் இல்ைாத அெரின்
முகம் எப்யபாதும் புன் மகயுடன் தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு
நாளும் காமையில் குளித்துப் வபரிே திைகமிட்ட பிறயக
தன்னுமடே அன்றாடக் கடமைகமளத் வதாடங்குொர். அப்பாவும்
அம்ைாவும் எங்யகயும் யெர்ந்து யபாய் நான் பார்த்தயதயில்மை. "
"அம்ைாவிடம் பை முமற யகட்டிருக்கின்யறன். சிரித்துக்
வகாண்யட ைழுப்பி விடுொர். ஆ ால் குடும்ப விெேங்கமளத்
தவிர ைற்ற எல்ைா விெேங்கமளயும் என்னுடன் யபசிக்
வகாண்யடயிருப்பார். வீட்டில் என்னுடன் அதிகைாகப் யபசும்
யநரயை தம்பியும் அப்பாவும் இல்ைாத யநரைாகத்தான் இருக்கும்.
என்னுமடே தம்பிமே ஒரு அளவிற்கு யைல் அம்ைாொல்
கட்டுப்படுத்த முடிேவில்மை என்பமத வைதுொகப் புரிந்து
வகாண்யடன்.
காரேம் அென் எப்யபாதுயை அப்பாவுக்குப் பிடித்த மபே ாக
இருந்த காரேயை அெனிடம் ஒவ்வொரு வகட்ட பழக்கங்களும்
வீடு ெமரக்கும் ெர ஆரம்பித்தது.. அதுயெ ஏராளைா
பிரச்ெம களும் வகாண்டு ெந்து யெர்த்தது. . அப்பாவிடம் இது
குறித்துக் யகட்ட முடிோது. அெர் ஒயர ொர்த்மதயில் முடித்து
விடுொர்.
"அென்

ஆம்பிமள

அப்படித்தான்

இருப்பான்."

என்று

வொல்லிவிடுொர்..
"எ க்கு என் அம்ைாவிடம் பிடித்த விெேயை, எது குறித்தும்
புைம்புெயதயில்மை. பை ெைேம் எ க்குச் ொப்பாடு கட்டிக்
வகாடுக்க வீட்டில் ஒன்றுயையிருக்காது. அெெரைாய்ப் பக்கத்து
டீக்கமடயில் ஏயதா ஒன்மற ொங்கிப் வபாட்டைத்மத என்
மபயில் திணித்து அனுப்பி மெத்து விடுொர். அம்ைா என் யைல்
மெத்திருந்த நம்பிக்மகதான் பை ெைேம் என் பசிமேப்
யபாக்கியிருக்கிறது."
"நானும் அம்ைாமெப்யபாையெ இருக்க முேற்சிப்யபன். ஆ ால்
என் முகொட்டம் அெருக்கு என் எண்ேங்கமளக் காட்டி
வகாடுத்து விடும். பள்ளியில் ைற்றெர்கள் அணிந்து ெரும்
உமடகளும், யதாழிகளின் அைட்டல் யபச்சுக்கமளயும் ெந்து
வொல்லும் யபாது அம்ைா ஒயர ொர்த்மதயில் வொல்லுொர்."
"உைகில்
அனுபவிக்க
யெண்டிே
விெேங்கள்
ெளர்ந்து
வகாண்யடதான் இருக்கும். நம்முமடே ஆமெகமளப் யபாையெ.
ஆ ால் அதற்கா
தகுதிகமள நீ அமடே யெண்டுைா ால்
நம்மைப் யபான்றெர்களுக்குக் கல்வி யெண்டும். நீ ஒரு அளவிற்கு
யைல் ெளர்ந்த பிறகு இந்தச் சுகவைல்ைாம் தூசி என்று கருதும் நாள்
ெரும். அது ெமரக்கும் வகாஞ்ெம் வபாறுமைோக இரு. உன்
கெ த்மத யெறு எதிலும் ைாற்றாயத" என்பார்.
எ க்குச் ெற்று எரிச்ெைாக இருந்தாலும் புரிந்தது
தமைோட்டிவிட்டு ை துக்குள் ைறுகிக் வகாள்யென்.

யபால்

"வீட்டில் அப்பா உருொக்கும் ஒவ்வொரு ெண்மடகளுக்கு
வெவ்யெறு காரேங்கள். ஆ ால் வைாத்தைாகப் பார்த்தால்
அெரின் ஆண்மைேற்ற வீராப்பு தான் முதன்மைோக இருக்கும்.
ஓைக்குச்சி நரசிம்ைன் யபாை உள்ள யதாற்றத்தில் அெரின் குடியும்
பீடிப்பழக்கமும் நிரந்தர யநாோளிமேப் யபாையெ மெத்திருக்க
அம்ைாவின்
ெசீகரத்மத
அெர்
தன்னுமடே
தாழ்வு

ை ப்பான்மைோக ைாற்றிக் வகாள்ள ஆரம்பித்தார்."
"எ க்கு இது வைதுொகப் புரிந்தாலும் அம்ைாவிடம் யகட்க
முடிோது. யகட்கும் யபாவதல்ைாம் என் அம்ைா ஒயர ொர்த்மதயில்
என்ம அடக்கி விடுொர்.
"ஆம்பிமளங்றெங்க முன் பின்
தான் இருப்பார்கள். அது
என்பாடு. உன்ய ாட யெமைப் படிக்கிறது ைட்டும் தான். அதில்
ைட்டும் கெ ைாயிரு" என்று அது குறித்துத் வதாடர்ந்து யபெ
விடைாட்டார். பை முமற என் தம்பியே என் புத்தகங்கமள
ஒழித்துக் கிழித்து யெறு பக்கம் தூக்கி எறிெது ெமரக்கும் நாங்கள்
இருெருயை வீட்டுக்குள் நரக ொழ்க்மக தான் ொழ்ந்யதாம்.
பைமுமற அம்ைாவுடன் ெண்மட யபாட்டிருக்கின்யறன். "
எங்யகோெது யபாய் விடுயொம். இந்த நரகம் யபாதுவைன்று"
அமழத்த யபாதிலும் அம்ைா வதளிொகச் வொன் து இன் மும்
என் நிம வில் இருக்கிறது.
" இக்கமரக்கு அக்கமற பச்மெ. நீ நிம ப்பது யபாைப் வபண்கள்
தனிோக ொழ்ெது சுைபமில்மை. படிப்பது, ொசிப்பது, யகட்பது
என்பதற்கும் நிஜத்திற்கும் உள்ள வித்திோெத்மத நீ யபாகப் யபாகப்
புரிந்து வகாள்ொய்" என்று அன்பாக மிரட்டி ைாற்றி விடுொர்.
"அப்பாவின் ஒயர பிரச்ெம
அெரின் தாழ்வு ை ப்பான்மை.
அெரால் கமடசி ெமரக்கும் ைாற்றிக் வகாள்ளயெ முடிேவில்மை.
அெரின் வதாடர்ச்சிோ
வதாழில் யதால்விகளும், இழந்த
வொத்துக்களும், உடல்நைம் குன்றிேது என்று எல்ைா நிமையிலும்
அம்ைா கூடயெயிருந்தார். ஆ ால்...................."
நிறுத்திவிட்டு என்ம ப் பார்த்து புன் மகத்தார்.
இப்யபாது ரயில் இமடயில் ெந்து வகாண்டிருந்த ைற்வறாரு
ரயிலுக்காக இருட்டுக்குள் நின்று வகாண்டிருந்தமத எங்களால்
புரிந்து வகாள்ள முடிந்தது. கழிப்பமறக்குச் வெல்பெர்கள் ெந்து

சிைர் எங்களுடன் நின்று வெளியே யெடிக்மக பார்த்துக்
வகாண்டுருநத்ர்கள். அெரின் யபச்சுத் தமடபட்டது. எங்கள்
இருெமரயும் கெனித்த சிைர் ெற்று தள்ளிப் யபாய் நின்று வகாண்டு
பார்த்துக் வகாண்டிருந்தார்கள். எதுவும் நடக்கின்றதா என்ற
அெர்களின் எதிர்பார்ப்பு நிமறயெறாத நிமையில் அெர்களும்
தங்களின் படுக்மகக்குச் வென்ற ர்.
ரயில் நகரத் வதாடங்கிேது. வதாடர்ந்தார்.
"ஒரு தடமெ அப்பா உடம்பு ெரியில்ைாைல் வீட்டுக்குள்
இருமிக்வகாண்யட படுத்திருந்தார். நான் வெளியே திண்ம யில்
உட்கார்ந்து
படித்துக்
வகாண்டிருந்யதன்.
அப்பாவின்
வதாடர்ச்சிோ
இருைல் யகட்க நான் யெகைாக உள்யள ஓட
அம்ைா என்ம த் தடுத்துப் படிக்கச் வொல்லிவிட்டு உள்யள
வென்றார். அப்பாவின் யகாப ொர்த்மதகளும், அெர் இருைமை மீறி
அம்ைாவிடம் ெண்மட யபாடுெது ெமரக்கும் என் ால் யகட்க
முடிந்தது. ெற்று யநரம் ைோ அமைதி. ஆ ால் அம்ைா என்ம
யநாக்கி வெளியே ெந்த யபாது மகயில் என்னுமடே பள்ளிக்கூடப்
மபக்கட்டு மூட்மடகளுடன் ைற்வறாரு சிறிே மபயில்
யதமெோ துணிகளும் இருந்தது..
" இனி இந்தாளுகூட ொழமுடிோது. ொ நாை யெற எங்யகோெது
யபாய்ப் பிமழத்துக் வகாள்யொம்" என்று என் யபச்மெ
எதிர்பார்க்காைல் என் மகமேப் பிடித்துக் வகாண்டு ஏறக்குமறே
தரதரவென்று இழுத்துக் வகாண்டு நடந்தார். ெந்து நின்ற
யபருந்தில் ஏறி ரயில்நிமைேத்துக்கு ெந்யதாம்.
அது
யகாேமுத்தூர்
வெல்ெதாக
அருயக
இருந்தெர்கள்
வொன் ார்கள். சீட்டு கூட எடுக்காைல் அைர்ந்திருந்த அம்ைாமெ
அப்யபாது தான் முதல் முமறோகப் பார்ப்பது யபாைப் பார்த்யதன்.
காரேம் அெர் முகத்தில் அப்படிவோரு வரௌத்திரம் வதரிந்தது.
இதுெமரக்கும் அம்ைாவின் முகத்தில் நான் யகாபத்தின்

ொேமைக்கூடப் பார்த்ததில்மை, ஆ ால் இப்யபாது முற்றிலும்
புதிே ைனுஷிோகத் வதரிந்தார். என் நடந்தது என்று நான் யகட்ட
யபாது "ெைேம் ெரும் யபாது வொல்கின்யறன்" என்று தன்ம
இேல்பாக ைாற்றிக் வகாள்ள முேற்சித்தார்.
ரயில் ஓடத் வதாடங்கிேது. எங்களின் ொழ்க்மகப் பாமதயும் ைாறத்
வதாடங்கிேது.

(5)
வழியா இல்தல பூமியில்?
எங்கமள யநாக்கி ெந்துவகாண்டிருந்த ரயில் நிமைே காெல்
அதிகாரிமேப் யபாையெ நாங்கள் இருந்த சிவைண்ட் வபஞ்மெ
யநாக்கி ைற்வறாரு நபரும் எங்களருயக ெந்து நின்றார். எ க்குப்
படபடப்பாய் இருந்தது. நமடயைமடயில் கண்ணுவகட்டிே
ெமரக்கும் ோருமில்மை. எறிந்து வகாண்டிருந்த குழல் விளக்கு
வெளிச்ெத்தில் நாங்கள் இருெரும் பளிச்வென்று வதரிந்யதாம்.
எங்களருயக சுமை தூக்கும் வதாழிைாளர்கள் சிைர் நின்று
வகாண்டிருந்த ர்.
நாங்கள் அங்கிருந்த நிமைமே எெர் பார்த்தாலும் எளிதில் புரிந்து
வகாள்ள முடியும். காரேம் அடுத்த ரயில் ெருெதற்கு நீண்ட யநரம்
இருந்தது. நான் சூழ்நிமைமேப் புரிந்து வகாண்டது யபாையெ
அம்ைாவும் புரிந்து வகாண்டு தோராகியிருந்தார். இந்த இரவு
யநரத்தில் ரயில் நிமைேத்மத விட்டு எங்களுக்கு யெவறங்கும்
வெல்ைவும் ொய்ப்பில்மை.
எங்களருயக ெந்து நின்றெருக்கு நாற்பது ெேது இருக்கைாம். கதர்
யெஷ்டி கதர் ெட்மட அணிந்து அந்த நடு இரவிலும் அப்யபாது
தான் குளித்து ெந்தெர் யபாலிருந்தார். அெரின் பேக்காரத்
யதாற்றத்மத என் ால் எளிதில் புரிந்து வகாள்ள முடிந்தது.
எங்களருயக யெறு எெரும் இல்ைாததால் அம்ைாவிடம் ெந்து
நின்றார். ெரயெண்டிே ரயிமைப்பற்றிக் யகட்டுக் வகாண்டிருந்தார்.
அம்ைாவுக்கு அது குறித்துத் வதரிோது என்பமதக் காட்டிக்
வகாள்ளாைல் அறிமுகைா ெர் யபாையெ அெருடன் ெற்று தள்ளி
நின்று உமரோடிக் வகாண்டிருந்தார்.

அம்ைாமெ யநாக்கி ெந்த காெல்துமறயி ர் என் ருயக ெந்து
நின்ற ர். ெற்று யநரம் என்ம ப் பார்த்து விட்டு "எங்கம்ைா
யபாறீங்க" என்றார்
அயதா அம்ைா என்று வபாதுப்பமடோக நான் மகமேக் காட்ட
ெரிவேன்றபடி நகர்ந்தார்.
எ மூச்யெ அப்யபாதுதான் மீண்டும் சீரா து.. இேல்புக்கு ைாறாக
அம்ைா அந்தக் கதர்ெட்மடயுடன் நீண்ட யநரம் யபசிக்
வகாண்டிருப்பமதப் பசி ைேக்கத்திலும் தூக்க கைக்கத்திலும்
கெனிக்கும் ஆர்ெமில்ைாைல் அருயக இருந்த சிவைண்ட் வபஞ்சில்
யொர்ொகச் ொய்ந்திருந்யதன். கமடசியில் அெர் ஒரு அட்மடமே
அம்ைாவிடம் வகாடுத்து விட்டு நகர்ந்தார். அம்ைா சிரித்தபடியே
என்ம யநாக்கி ெந்து வகாண்டிருந்தார்.
யபசி விட்டுச் வென்றெர் எங்களின் வைாத்த ொழ்க்மகமேயும்
திமெ திருப்பப் யபாகின்றார் என்பமத அறிோைல் என் ருயக
ெந்தைர்ந்த அம்ைாவிடம் "தூக்கம் ெருதும்ைா" என்யறன்.
விடியும்ெமரயிலும் அம்ைா என்ம ப் படுக்கமெத்துக் வகாண்டு
முழித்துக் வகாண்டிருந்தார். அருகில் இருந்த கழிப்பமறயில் சுத்தம்
வெய்து வகாண்டு கதர்ச்ெட்மட வகாடுத்துச் வென்ற நிறுெ த்திற்குக்
காமை பத்துைணிக்குச் வென்ற யபாது அந்த நிறுெ த்தின்
பிரைாண்டம் பேமுறுத்துெதாக இருந்தது.
ஏறக்குமறே
ஆயிரம்
யபர்களாெது
பணிபுரிந்து
வகாண்டிருக்கக்கூடும். ெரயெற்பமறயில் அம்ைா வகாடுத்த
அட்மடமேப் பார்த்த யபாது ஒருெர் உட டிோக அந்தக்
கதர்ச்ெட்மட அமறக்யக அமழத்துச் வென்றார். ஏற்க யெ
வொல்லிமெத்திருப்பார் யபாை.. என்ம
ெரயெற்பமறயில்
உட்கார மெத்து விட்டு அம்ைா ைட்டும் உள்யள வென்றார்.
எங்களது ொழ்வில் அதிர்ஷ்ட கதவுகள் திறந்தது. அயத ெைேத்தில்
துேரத்தின் சூமறக்காற்றும் ஜன் ல் ெழியே புகத் வதாடங்கிேது.

வெளியே ெந்த அம்ைா சிரித்துக் வகாண்யட ெந்தாலும் "அனுபெம்
இல்ைாைல் யெமையில் யெர்க்க முடிோது" என்ற வெய்தியோடு
ெந்த யபாது என்னுமடே பேம் அதிகைா து.
அம்ைாவின் தன் ம்பிக்மகமே நான் அறிந்திருந்த யபாதிலும்
அப்யபாதுள்ள சூழ்நிமையில் எங்கள் மகயில் அதிகப்படிோ
பேயைதுமில்மை.
ஆ ால்
அம்ைாவின்
அொத்திேைா
துணிச்ெலில் அன்யற ஒரு தங்கும் விடுதி அமைந்தது...யெமைக்குச்
வென்று வகாண்டிருக்கும் வபண்களுக்கா விடுதி.
அம்ைா சிை வதாமையபசி எண்கமள மெத்துக்வகாண்டு
வதாடர்ச்சிோக ோருடய ா யபசிக்வகாண்டிருந்தார். எ க்கு
எதிலும் ஆர்ெமில்ைாைல் அமறக்குத் தூங்கப் யபாய்விட்யடன்.
இரவு யநரத்தில் அமறக்கு ெந்த அம்ைா மகயில் ொப்பாடும் ைற்ற
அெசிேைா வபாருட்களும் இருந்தது.
மூன்று ைாதங்கள் கடந்த யபாது அம்ைா எ க்குச் வொன்
அறிவுமரகள் அத்தம யும் அெருக்கும் வொல்லும் அளவிற்கு
ைாறிப் யபாகத் வதாடங்கிேது. இமடயே ெற்று ெெதிோ
வீட்டுக்குக் குடி புகுந்யதாம். அம்ைா வதாடக்கம் முதயை என்ம
யெமைக்கு அமழத்துச் வெல்ை விரும்பவில்மை என்பமதப் புரிந்து
வகாண்யடன்.
சிை ெைேம் நடுஜாைத்தில் ெந்து யெருொர். அமரத்தூக்கத்தில்
இருக்கும் எ க்கு அம்ைாவின் வெேல்பாடுகள் ஒவ்வொன்றும்
புதிதாக இருந்தது. அமத யெறு விதைாக எ க்குப் புரிேமெத்தார்
"இரண்டு ெருடங்கள் உ க்கா
ொய்ப்புகமள உருொக்கித்
தருகின்யறன்.. அதற்குள் விட்டுப் யபா படிப்மப முடித்து விடு..
ைற்ற திறமைகமளயும் கற்றுக் வகாள், அம்ைாமெப்பற்றிக்
கெமைப்படாயத. நீ என்னுடன் நிமறேப் யபெ யெண்டும் என்று
நிம ப்பது எ க்குப் புரிகிறது. அதற்கா ெைேங்கள் ெரும் யபாது
யபசுயொம். இப்யபாது உன் ொழ்க்மக எ க்கு நிமறே முக்கிேம்.

அமத விட நீ உன் காலில் தனித்து நிற்பது அமத விட முக்கிேம் "
என்றார். .
என் ால் அம்ைாமெ எதிர்க்கமுடிேவில்மை.
வீட்டுக்கு அருகில் இருந்தெர்கயளாடும் பழக முடிேவில்மை.
வபரும்பாலும்
குடும்பத்துடன்
காமையில்
அெெரைாக
யெமைக்குச் வென்று விட்டு இரவு வீட்டுக்குத் திரும்புபெர்களாக
இருந்தார். எெர் தமைோெது வதன்பட்டால் சிரித்துக் வகாண்யட
அறிமுகம் வெய்து வகாள்ள முேற்சித்தாலும் அெர்கள் யபெ
விரும்பும் திமரப்படம் வநடுநவதாடர்கமளப் பற்றி எ க்கு
ஒன்றும் வதரிோத காரேத்தால் ஒதுங்க யெண்டிேதாக இருந்தது.
யெறு ெழியில்மை என்பதாக ைறுபடியும் புத்தகமும் மகேமுைாக
ைாறத் வதாடங்கிய ன். இப்யபாது அம்ைா கூட என்னுடன் அதிகம்
யபசுெதில்மை. அம்ைாவின் யெறுபட்ட நடெடிக்மககமளமேம்
யகள்விகளாகக் யகட்க ை மில்ைாைல் என்ம
ைாற்றிக்
வகாண்யடன்.
ஆ ால் எ க்குள் இருந்த உறுத்தல்கள் வெறும் யகள்விகளாகயெ
இருந்தது.
அம்ைா வொன் படியே தெறவிட்ட படிப்மப அஞ்ெல் ெழியே
படித்தபடியே
திருப்பூருக்குள்
இருந்த
"கார்வைண்ட்
வடக் ாைஜிமே" ொன்றிதழ் படிப்பாகப் படித்து முடித்தயபாது
முழுமைோக இரண்டு ெருடங்கள் கடந்துயபாயிருந்தது. இமடயே
கணினி ொர்ந்த வதாழில்நுட்பங்கள், ஆங்கிைப்பயிற்சி என்று
அம்ைா வொன் படியே என்ம ெளர்த்துக் வகாண்டிருந்யதன்.
ஒரு நாள் அந்தப் பூகம்பம் எங்கள் வீட்மடத்தாக்கிேது.
எப்யபாதும் அம்ைா யெமைக்குச் வென்றபிறகு தான் நான்
வெளியே வெல்ெதுண்டு. நான் பயின்று வகாண்டிருந்த ெகுப்புகள்
முடித்து வீட்டுக்கு ெர ைாமை யநரைாகிவிடும்.

அன்று காமை ெகுப்புகமள முடித்துவிட்டு ெயிற்று ெலியின்
காரேைாக ைதிேயை வீட்டுக்குள் திரும்பிே யபாது வீட்டுக்குள்
அம்ைாவுடன் அந்தக் கதர்ச்ெட்மட நபரும் இருந்தமதப் பார்த்த
யபாது நான் யதடிக்வகாண்டிருந்த பை யகள்விகளுக்கும் அம்ைா
எ க்காகச் வெைெழித்துக்வகாண்டு பேத்திற்கா விமடகளுக்கும்
அர்த்தம் புரிந்தது.
இரண்டு நாட்கள் அம்ைாவுடன் நான் யபெவில்மை.
எதுவும் கண்டு வகாண்டதாகக் காட்டிக் வகாள்ளவில்மை. அன்று
ஞாயிற்றுக் கிழமை. அம்ைா இரவு யநரங்கழித்து ெந்த காரேத்தால்
உள்யள தூங்கிக் வகாண்டிருந்தார். ை ம் வெறுமைோயிருக்க
அருயகயிருந்த பூங்காவிற்குச் வெல்ை விரும்பி எங்கள் வீட்டுக்கு
அருயக இருந்த ெந்தின் ெழியே நடந்து வகாண்டிருந்யதன்.
தூரத்தில் ஒரு வெளிநாட்டுப் வபண்ைணி தான் ெந்த
டாக்ஸிகாரருடன் ெண்மட யபாட்டுக் வகாண்டிருந்தார். பைரும்
சுற்றிலும் நின்று யெடிக்மகப் பார்த்துக் வகாண்டிருந்த ர். நான்
அெர்கமளக் கடந்து வெல்ை முற்பட்ட யபாது அங்கு நடந்து
வகாண்டிருந்த உமரோடல்கமள ஓரளவுக்கு என் ால் புரிந்து
வகாள்ளமுடிந்தது. குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு அமழத்துச் வெல்ைாைல்
அந்தப்
வபண்ைணிமே
அமைக்கழித்துக்
வகாண்டிருந்த
ஓட்டுநருடன் ெண்மட யபாட்டுக் வகாண்டிருந்தார்..
ஆ ால் ஆண்டென் எ க்வகன்யற அனுப்பி மெத்த ஜீென்
என்பமத அறிோைல் ஏயதாவொரு துணிச்ெலில் அந்தப்
வபண்ைணி அருகில் வென்று "நான் ஏதும் உங்களுக்கு
உதவுமுடியுைா என்று பார்க்கின்யறன்" என்று யகட்யடன். ெண்மட
யபாட்டுக் வகாண்டிருந்தெர் என்னுமடே ஆங்கிைப் யபச்மெக்
யகட்டு
வைாத்தைாக
இந்திோமெப்பற்றி
ஒரு
பாட்டு
பாடித்தீர்த்தார்.

அெர் சுவீடனிலிருந்து இந்திோ ெந்திருந்தார். அெர் ஸ்வீடீஸ்
கைந்து யபசிே ஆங்கிைத்மதப் புரிந்து வகாள்ளத் தனிப்பயிற்சி
யதமெப்பட்டது. ஓட்டுநமர அனுப்பிவிட்டு அெருக்கு யெவறாரு
ொக த்மத ஏற்பாடு வெய்து வகாடுத்து நகர்ந்த யபாது என்
மகமேப் பிடித்துக் வகாண்டார்.
"இன்று ஒரு நாள் ைட்டும் என்னுடன் இருக்க முடியுைா?" என்றார்.
காரேம் அந்த அளவிற்கு வநாந்து யபாயிருந்தார் என்பயதாடு
வைாழிப் பிரச்ெம யெறு அெமரப் பேமுறுத்திக் வகாண்டிருந்தது.
அெர் யபசும் ஸ்வீடீஸ் கைந்த ஆங்கிைம் யகட்பெர்களுக்குப் புதுத்
யதெபாமை யபாையெயிருந்தது. காரில் வென்று வகாண்டிருந்த
யபாது என்ம ப் பற்றி விொரித்தார். குறிப்பாக நான் ொங்கியுள்ள
"கார்வைண்ட் வடக் ாைஜி" படிப்மப ை தில் குறித்துக் வகாண்டு
அெர் வெல்ை யெண்டிே நிறுெ ங்களுக்கு என்ம யும் யெர்த்து
அமழத்துக் வகாண்டு வென்றார்.
இரவில் அெர் தங்கியிருந்த நட்ெத்திர விடுதியில் என்ம த் தங்க
முடியுைா? என்று யகட்ட யபாது முதல் முமறோக அம்ைாமெ
விட்டுத் தங்க யெண்டுவைன்று எ க்குத் யதான்றிேது.
அெருக்கு ஏயதாவொரு ெமகயில் என்ம ப் பிடித்து விட்டது.
என் காரேம் என்று வதரிேவில்மை. அதிர்ஷ்டைா? அல்ைது
எ க்கு ெரயெண்டிே ொய்ப்புக்கா யநரைா என்று புரிோைல்
அன்று இரவு முழுெதும் அெருடன் உமரோடிக் வகாண்டிருந்யதன்.
அப்யபாது தான் அெமரப் பற்றி முழுமைோகப் புரிந்து
வகாண்யடன். ஒரு முழுநீள வபேருடன் இறுதியில் ைரிோ என்று
முடிந்த அெரின் வபேமர சுருக்கைாக ைரிோ என்று அமழக்கச்
வொன் ார்.
ைரிோ ெமீபத்தில் இந்தத் துமறயில் நுமழந்ததும், அறிமுகம்
இல்ைாைல் திருப்பூர் ெந்ததும் யபான்ற பைவிெேங்கமளப் பகிர்ந்து
வகாண்டார்.

சுவீடனின் ஒரு தங்கும் விடுதியில் ெரயெற்பாளர் பதவியில்
இருந்த ைரிோ கேெர் இறந்த பிறகு ஏதாெது ொதிக்க
யெண்டுவைன்று
யநாக்கத்தில்
இந்த
ஆமடத்வதாழிமை
யதர்ந்வதடுத்து இறுதிோக இந்திோ ெந்து யெர்ந்திருக்கிறார்.
பங்களாயதஷ்,
பாகிஸ்தான்
என்பமத
ைத
நாடாகப்
புரிந்துவகாண்டு சீ ாவுக்குச் வென்று தரமில்ைாத விெேங்கள்
பரிொகக் கிமடக்க "யபாதுைடா ொமி" என்று பைரிடம் யகட்டு
திருப்பூர் பற்றிக் யகட்டு ெந்து இருப்பமதப் புரிந்து வகாண்யடன்.
சுவீடனில் அெர் இருந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஆமடக்கா
ெந்மத நல்ை விதத்தில் இருந்தாலும் ெரிோ நபர்கள் இல்ைாத
காரேத்தால் பக்கத்து நாடுகளில் இருந்தது ொங்கிக் வகாள்மள
ைாபத்திற்கு விற்றுக் வகாண்டிருப்பமதயும் அெர் யபச்சின் மூைம்
புரிந்து வகாண்யடன்.
ஆ ால் இந்திோமெப்பற்றி அெருமடே நண்பர்கள் பைரும்
வொல்ைக்யகட்ட பேங்கரக் கமதகள் பேமுறுத்துெதாக இருக்கத்
தள்ளிப்யபாட்டுக் வகாண்டிருந்த பேேம் சிை நாட்களுக்கு முன்
இங்யக வகாண்டு ெந்து யெர்த்துள்ளது. அதுயெ இன்று
என்னுட ா
பாதிெழி ெந்திப்பு ெமரக்கும் நடந்து முடிந்து
விட்டது.. அெர் தங்கியிருந்த விடுதியில் அறிமுகைா அத்தம
நிறுெ ங்களும் ைரிோ யபான்ற வதாடக்க முேற்சிகமள
ஏள ப்படுத்திவிட விடுதியில் இருந்த சிைமர வதாடர்பு வகாண்டு
யகட்டுள்ளார்.
வெளிநாட்டுப் வபண்ைணிோக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு காமெயும்
பார்த்துப் பார்த்து வெைெழிக்கும் குோதிசிேம் விடுதியில்
இருந்தெர்களால் வபாறுத்துக் வகாள்ள முடிேவில்மை. கண்டும்
காோைல் ஒதுங்கி விட்ட ர். ை ம் தளராத விக்கிரைாதித்தன்
யபாை தனிப்பட்ட முமறயில் வெளியே ெந்து ெண்டி பிடித்து
ெந்துள்ளார் என்பமதக் யகட்ட யபாது அெரின் துணிச்ெல் என்ம
வெகுொகக் கெர்ந்தது.

அதுயெ என் வதாடர்மப அெருக்கு உருொக்கிக் வகாடுக்க
"வதய்ெயை நன்றி" என்று என்ம க் கட்டிப் பிடித்துக் வகாண்டார்.
நானும் அயத சூழ்நிமையில் தான் இருந்யதன். ஆ ால் நான்
காட்டிக் வகாள்ளவில்மை.
நான் அெருடன் விடுதியில் தங்கியிருந்த யபாது அம்ைா என்ம த்
யதடிக் வகாண்டிருப்பமதப் புரிந்து வகாள்ள முடிந்தது.
என்னுமடே அமையபசி விடாைல் அடித்துக் வகாண்டிருந்த
யபாதும் நான் எடுக்கவில்மை. ைரிோ யகட்ட யபாது நண்பர்களின்
அமழப்பு என்று பை விதைாக ைாற்றிச் வொல்லி மெத்யதன்.
என்னுமடே குடும்பத்தி ர் வெளியூரில் இருக்கிறார்கள் என்பதாக
அெமர நம்ப மெத்து வஜயித்யதன்.
காரேம் அம்ைாவுக்கும் எ க்கும் இமடயே இெர் நுமழந்து என்
ை மத ைாற்றிவிடுயொயரா என்று பேம் எ க்குள் இருந்தது.
நள்ளிரவு ெமரக்கும் விட்டு விட்டு அம்ைா அடித்துக்
வகாண்டிருந்த அமையபசி நான் இரண்டு முமற தவிர்த்த யபாதும்
கூட ைறுபடியும் அடித்துக் வகாண்டிருந்தார். இறுதிோக அந்த
நள்ளிரவில் "என்ம த் யதடாயத. நான் இனியைல் ெரைாட்யடன்"
என்று குறுஞ்வெய்தி வகாடுத்த பிறயக நின்றது.
என் ை தில் அம்ைா யைலிருந்த ென்ைத்மத அன்று தான் புரிந்து
வகாண்யடன். அெருக்கும் எ க்கும் இருந்த இமடவெளிமே நான்
யபசிக்வகாண்டிருந்த வெளிநாட்டுப் வபண்ைணியின் எதிர்காைத்
திட்டங்கள் நிரப்பக்கூடிேதாக இருந்தது.
வைாத்தத்தில் ைரிோவுக்குத் திருப்பூர் தவிர இந்திோவில் ைற்ற
பகுதிகளுக்கும் வெல்ைக்கூடிே நம்பிக்மகோ
ஆள் ஒருெர்
யதமெோக இருந்தமதப் புரிந்து வகாண்யடன். அம்ைா எ க்குக்
கற்றுக் வகாடுத்திருந்த அொத்திேைா ை மதரிேம் அன்று மக
வகாடுத்தது. நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் எல்ைா விெேங்கமளயும்
என் ால் ொதிக்க முடியுவைன்று ைரிோமெ நம்ப மெத்து அதிலும்

வெற்றி வபற்யறன்.
அம்ைாமெப் பை விதங்களிலும் வெறுத்த அளவிற்கு என் ால்
ை தளவில் ைறக்க முடிோைல் ைறுகிக் வகாண்டிருந்யதன். ஆ ால்
என் பிடிொதயை முன் ால் நின்றது.
நான் எடுத்து மெத்த ஒவ்வொரு அடியிலும் அம்ைாவின்
குோதிசிேயை யையைாங்கி நின்றது. நான் ஈடுபட்ட ஒவ்வொரு
முேற்சிகமளயும் அம்ைாமெ நிம த்துக்வகாண்யட ஈடுபட்யடன்.
அடுத்த
மூன்று
நாட்களும்
ைரிோவுடன்
விடுதியில்
தங்கியிருந்யதன். ைரிோ மூைம் நான் கற்றுக் வகாண்ட பை
விெேங்கள் ஏராளைா
புதிே நம்பிக்மகமே உருொக்கிேது.
அதுயெ, அடுத்த ஒரு ெருடத்திற்கு எ க்கு உதவிோய் இருந்தது.
ைரிோ எ க்கு அளித்த வபாறுப்புகளுடன் அெர் வகாடுத்து விட்டுச்
வென்ற பேத்மத மெத்துக் வகாண்டு அலுெைகமும் வீடுைாய்
இருந்த அமைப்பில் திருப்பூரில் இரண்டாெது ொழ்க்மகமேத்
வதாடங்கிய ன்.
இமடயே ஒரு முமற அம்ைா நான் இருக்கும் இடத்மதத் வதரிந்து
வகாண்டு ெந்து அமழத்தார். தவிர்க்கப் பார்த்யதன். என்
காரேவைன்யற எ க்குத் வதரிேவில்மை.
வைாத்தத்தில் என் அம்ைாொக இல்ைாைல் யெவறாரு ஜீெ ாகத்
வதரிந்தார். .
"உன்னுடன் ஒரு ைணி யநரம் ைட்டும் யபெ யெண்டும்" என்றார்.
நான் ைறுத்து விட்யடன். ஆ ால் அம்ைா என்ம த் திட்டாைல்
நகர்ந்தது இேல்புக்கு ைாறாய் இருந்தது. அம்ைா வகஞ்சிே
ொர்த்மதகளுக்கு எந்தப் பதிலும் வகாடுக்கவில்மை. வைாத்தத்தில்
நான் அெமரப் வபாருட்படுத்தயெயில்மை. கமடசிோகச்
வெல்லும் யபாது ஒன்மறச் வொல்லிவிட்டு வென்றார்.
"என் ை ப்பாரம் குமறந்தது. இனி நீ வஜயித்து விடுொய்" என்றார்.

அப்யபாது அதன் அர்த்தம் எ க்குப் புரிேவில்மை.
உைகில் மிக ெலிமைோ
ஆயுதவைன்பது புறக்கணித்தல்.
ொர்த்மதகளும்
ஆயுதங்களும்
வகாடுக்காத
ெலிமேப்
புறக்கணித்தல் என்பது பை ைடங்கு ெலிமைோ தாக இருக்கும்
என்பமதப் புரிந்து வகாண்யடன்.
ஆ ால் நான் எத்தம த் தெறா முடிமெ எடுத்யதன் என்பமத
அம்ைா இறந்த பிறகு என் மககளுக்கு ெந்த அெரின் கடித ைரே
ொெ ம் எ க்கு உேர்த்திேது.
ஒவ்வொரு ெைேத்திலும் நான் கற்றுக் வகாண்ட வதாழில்
அனுபெங்கள் என்ம
அடுத்தபடிக்கு எளிதாக நகர்த்திக்
வகாண்டிருந்தது.
வைாத்தத்தில்
என்னுமடே
வதாழில்
ொழ்க்மகயின் முதல் ெருடம் ைரிோ என்னிடம் எதிர்பார்த்தமத
விட அற்புத பாமதக்குக் வகாண்டு வெலுத்திேது. ைரிோவிற்கு என்
அொத்திேைா உமழப்பு வகாடுத்த ைாபங்கள், நான் தனிப்பட்ட
ொழ்க்மகயில் கமடபிடித்த ஒழுக்க விதிகள், நிறுெ ங்கமளக்
மகோண்ட விதங்கள் என்று ஏராளைா
ஆச்ெரிேக்குறிகள்
ஒவ்வொரு
காைகட்டத்திலும்
ைரிோவுக்கு
உருொக்கிக்
வகாண்டிருந்தது.
என்னுமடே
யகள்விக்குறிோ
ொழ்க்மக
சூத்திரத்மத
வைாத்தைாய் ைாற்றிேது. குறிப்பிட்ட காைகட்டத்திற்குள் ைரிோ
என்னுடன்
வதாழிலுக்கு
அப்பாற்பட்டு
மிகவும்
வநருங்கியிருந்தார்..
நான் சுவீடன் நிறுெ த்தில் மூன்றாெது ஆண்டாகப் பணியில்
இருந்த யபாது என்ம ச் சுற்றியிருந்த ஆள் அம்பு யெம கள்
ெளர்ந்த யபாதிலும் கூட என் தனிமை கூட்மட உமடத்துக்
வகாண்டு ெரவில்மை. எெர் மீதும் அன்பில்ைாைல் எந்த
இைக்குமில்ைாைல் அன்றாடக் கடமைகளும் ொழ்க்மகயின் அதன்
யபாக்கியையே யபாய்க் வகாண்டிருந்யதன்.

எ க்கு ெந்து வகாண்டிருந்த எந்த ெெதிகமளயும் நான் அனுபவிக்க
விரும்பவில்மை.
ஒவ்வொன்றும் ெங்கியில் தூங்கிக் வகாண்டிருந்தது. ஓய்வு
யநரத்தில் யகாமெயில் ைாமை யநர எம்பிஏ படிப்பில் யெர்ந்து
அதன் மூைம் என்ம
ைாற்றிக் வகாள்ள முேற்சித்யதன்.
ஆர்ப்பாட்டமில்ைாத என் ொழ்க்மகயின் ஆணி யெராக இருந்த
அம்ைாவிற்குப் பிறகு சுவீடன் வபண்ைணி ஆழைாக ஊடுருவி ார்.
வதாழிலுக்கு அப்பாற்பட்டு என்ம ைகள் யபாையெ பாதுகாக்க
அெரின் ொதாரேத் வதாழில் ொழ்க்மகமே என் ால் ொம்ராஜ்ே
ொழ்க்மகோக ைாற்ற முடிந்தது. ஓய்வில்ைாத எ து ஒவ்வொரு
நாளும் என் ெேதின் அதிகரிப்மப உேர்த்தாைல் உருண்யடாடிக்
வகாண்டிருந்தது.
2009 25 பசப்டம்பர்
அெெர யெமைவேன்று ைரிோ அமழத்திருந்தார். நான் சுவீடன்
வென்றபிறகு தான் ைரிோ ொழ்வின் இறுதிக்கட்டத்தில்
இருப்பமதப் புரிந்து வகாண்யடன். அெருக்குள் இருந்த புற்று
யநாய் அெமர முழுமைோக ைாற்றியிருந்தது. தமைமுடிகள்
உதிர்ந்து எலும்பும் யதாலுைாய் விகாரைாய் இருந்தார்.
அெருக்கு இருந்த யநாய்கள் குறித்து எ க்குத் வதரியுயை தவிர
இந்த அளவிற்குக் புற்றுயநாய் யநாயின் தாக்கம் இருக்குவைன்பமத
அன்று தான் முதன் முதைாகப் புரிந்து வகாண்யடன். எதற்காக
நம்மை
அமழத்தார்?
என்பமத
யோசித்துக்
வகாண்டு
ைருத்துெைம யில் அெரருயக அைர்ந்திருந்யதன்.
அெரால் அதிகம் யபெமுடிேவில்மை. கண்களில் இருந்து நீர்
வதாடர்ச்சிோக ெழிந்து வகாண்டிருந்தது. தமைேமேக்குக் கீயழ
இருந்து ஒரு ஒட்டப்பட்ட கெமர எடுத்துக் மகயில் வகாடுத்து
விட்டு என் உள்ளங்கமளயில் முத்தமிட்டார். எ க்கு ஒன்றும்
புரிேவில்மை. என் வென்று கண்களால் யகட்ட யபாது

மெமகயில் "நீ ஊருக்குச் வென்றதும் பிரித்துப் பார்" என்றார்.
அயதநாள் இரவில் என் மின் அஞ்ெலுக்குச் வென்ம யிலிருந்த
ைற்வறாரு நபரிடம் இருந்து வெய்தி ெந்தது.
வென்ம யில் ஒரு குறிப்பிட்ட ைருத்துெைம யின் வபேமரப்
யபாட்டு என் அம்ைா இறுதிக் கட்டைாக உயிருக்கு யபாராடிக்
வகாண்டிருப்பதாகச் வெய்தி ெந்தது. ஆ ால் சுவீடனில் உள்ள
சூழ்நிமையில் அங்யகயே ஒரு ொரம் இருக்கும்படி உருொக
அம்ைா குறித்த விெேங்கமள ைறந்து யபாய ன்.
வெப் 27 அன்று ைரிோவின் ஜீென் ைரேத்மத தழுவிேது.
அடுத்த மூன்று நாட்கள் என் ால் நகரமுடிேவில்மை. காரேம்
ைரிோ இறக்கும் தருொயில் பை விெேங்கமளச் வெய்து இருப்பமத
நான் வென்ம ெந்த யபாது தான் புரிந்து வகாண்யடன். ைரிோ
இறந்து யபா துக்கத்மத ை ம் ஏற்றுக் வகாள்ளாைல் தவித்தது.
அெர் வகாடுத்த கெர் கூடப் பிரிக்கப்படாையையே இருந்தது.
யெமைகள்
அத்தம மேயும்
முடித்து
சுவீடனிலிருந்த
வென்ம க்கு ெந்து அம்ைா இருப்பதாகத் தகெல் ெந்த
ைருத்துெம க்குக் வென்று பார்த்த யபாது அம்ைா இறந்து மூன்று
நாட்களாகிவிட்டது என்ற ர்.
ஒரு யெமெ மைேம் அடக்கம் வெய்துள்ளார்கள் என்பமதயும்
புரிந்து வகாண்யடன். அந்த மைேத்மதத் யதடிச் வென்றயபாது
அம்ைா வகாடுக்கக் வொன் தாக ஒரு கடிதத்மத என்னிடம்
வகாடுத்த ர்.
ைரிோ இறந்த வெப் 26 அன்யற என் அம்ைாவும் இறந்து இருப்பமத
அப்யபாது தான் புரிந்து வகாண்யடன். அழ கூடத் வதம்பில்ைாைல்
தங்கியிருந்த விடுதிக்கு ெந்த யபாது இப்யபாது என் மகயில்
இரண்டு கெர்கள் இருந்தது. ைரிோ, அம்ைா இருெரும் எழுதி
மெத்திருந்த கெர்கமள அப்யபாது தான் அடுத்தடுத்துப் பிரித்யதன்.

முதலில் ைரிோ வகாடுத்த கெமர.பிரித்துப் படித்து முடித்த யபாது
அழுெதா சிரிப்பதா என்று யதான்றாைல் எதியரயிருந்த சுவ்ற்மற
வெறித்துக் வகாண்டிருந்யதன்.
ஐயராப்பிே யூனிேனில் ெளர்ந்து வகாண்டிருக்கும் ைரிோவின்
நிறுெ த்தில் 40 ெதவிகித பங்குதாரராக என்ம நிேமித்திருந்தார்.
இறுதி முடிவென்பது என்னுமடே ஒப்புதல் இல்ைாைல்
இருக்கக்கூடாது என்பதாக அெர் ைகனுக்குத் தனிப்பட்ட குறிப்பாக
எழுதியிருந்தார். அது வதாடர்பாகப் பை வித ஆெேங்கள்
உள்யளயிருந்தது. .
அடுத்து அம்ைாவின் கடிதத்மத எடுத்த யபாது குற்ற உேர்வில் என்
மககள் நடுங்கிக் வகாண்டிருப்பமத என் ால் நன்றாகயெ
உேரமுடிந்தது.
பிரிந்து யபா ைகளுக்கு இறந்து யபா உன் அம்ைா எழுதிேது
என்று அந்தக் கடிதத்மதத் வதாடங்கியிருந்தார்.

(6)
ஒரு ைாயின் மரண சாசனம்…
பிரிந்து யபா

ைகளுக்கு இறந்து யபா

அம்ைா எழுதிேது.

நம்
இருெருக்குமிமடயே
இருக்கும்
இமடவெளிமே
நிரப்பக்கூடிேதாய் இந்தக் கடிதம் இருக்குவைன்று நம்பி இமத
எழுதத் வதாடங்குகின்யறன்.
என்னுமடே
விருப்பமில்ைாைல்
பதிம ந்து
ெேது
இமடவெளிமே எெரும் வபாருட்படுத்தாைல் திருைேம் என்ற
அைங்யகாைம் நடந்த யபாது முதல் முமறோக இறந்யதன்.
ஆண்மைேற்ற ஒழுக்கைற்ற கேெனுடன் ொழ்ந்த ஒவ்வொரு
இரவுயை வெத்துக் வகாண்டிருந்யதன். உடைால் ைட்டுயை ொழ்ந்த
என் ொழ்க்மகயில் உன் ெருமகயும் நீ என்ம ப் புரிந்து வகாண்ட
பிறகு தான் உண்மையியையே ொழத் வதாடங்கிய ன்.
ஆ ால் இமதபடிக்கும் யபாது இந்த உடல் கூட வநருப்பில் கைந்து
ொம்பைாய் ைாறிப் யபாயிருக்கும். ஆ ால் நீ சுொசிக்கும் காற்றில்
கைந்து உன்ம யே கெனித்துக் வகாண்டிருக்கும் உன் அம்ைாமெ
இமதப் படித்து முடித்த பிறகாெது புரிந்து வகாள்ள முேற்சிப்பாோ
ைகயள?
இன்னும் சிை ைணி யநரத்தியைா அல்ைது சிை நாட்களியைா நான்
இருக்கப் யபாெதில்மை. என்னுமடே யநாயின் தாக்கம் எ க்கா
விடுதமைமேத் வதளிொகப் புரிேமெத்திருக்கிறது. என்னுமடே
உயிர்ப்பறமெ இந்தக் கூட்டிலிருந்து சிறகடிக்கப் யபாகின்றது.
நீ என் ருயக இல்மை என்ற எந்த ெருத்தமும் இல்மை. எெமரயும்
ொர்ந்து ொழாைல் என் உதவி இல்ைாையையே நீ வென்ற உேரம்
என்பது என் ால் நம்ப முடிேவில்மை. உச்சியில் இருக்கும்
உன்ம
உச்சி முகர்ந்து முத்தமிட ஆமெ. இந்த அம்ைாவின்

ொர்த்மதகமளப் படித்து முடித்த பிறகாெது என்ம
பார்ப்பாோ ைகயள?

நிம த்துப்

இந்தக் கடிதம் ஏயதாவொரு ெைேத்தில் உன் மககளில்
கிமடக்குவைன்ற
நம்பிக்மக
எ க்குண்டு.
ஏராளைா
யகள்விகமளச் சுைந்து வகாண்டிருக்கும் உ க்கு என்னுமடே இந்த
ொர்த்மதகள் சிை புரிதல்கமள உருொக்கக்கூடும். இது நான்
யெர்த்த வொத்துக்கமள இட்டு நிரப்பிே ொர்த்மதகள் அடங்கிே
உயில் ொெ ம் அல்ை.
ஆ ால் என் கருவில் சுைந்து உயிர் மூச்சில் மெத்துப் பார்த்த
உன்ம இழந்து விட்யடய ா என்ற ஆதங்கத்தில் அெெரைாய்
எழுதுகின்யறன், அெெரைாய் என்ம விட்டு நீ பிரிந்தாலும் நான்
எதிர்பார்த்தமத விட ஏராளைா
ஆச்ெரிேத்மத எ க்குத்
தந்துள்ளாய். நான் உன் அப்பாமெ முழுமைோகப் புரிந்து
வகாண்ட தருேத்தில் கேென் என்ற ைனிதம
எதிர்க்காயத
முற்றிலும் புறக்கணித்து விடு என்று ொழத் வதாடங்கிய ன்.
நான் ொழ்ந்த ொழ்க்மகமேப் யபாையெ நீயும் அமதயே
கமடபிடித்து என்ம க் கைங்க மெத்து விட்டாயே ைகயள?
உன் அப்பாவுக்கும் எ க்கும் நடந்த பாதி விெேங்கமள உன்
பார்மெக்குப் படாைல் ைமறத்து மெத்யதன். காரேம்
பசுைரத்தாணி யபாைப் பதிந்து விட்டால் உன் பார்மெயும்
ொழ்க்மகயும் ைாறிவிடுயைா என்ற அச்ெத்தில் தான் அவ்ொறு
வெய்யதன். யநர்ைமற எண்ேங்கமள விட எதிர்ைமற எண்ேங்கள்
தான் ஏராளைா தாக்கத்மத உருொக்கும்.
உன் எதிர்காை ொழ்க்மகமே முன்னிட்டு தான் என்னுமடே
குடும்ப ொழ்க்மகயில் ெகிப்புத்தன்மைமே அதிகைாக ெளர்த்துக்
வகாண்யடன்.
பைமுமற நீ என்னிடம் யகட்ட வெளியேறிவிடைாவைன்ற
யநாக்கத்மதயும் இத ால் தான் புறக்கணித்யதன். இன்மறே

உைகம் விஞ்ஞா ச் ெமூக ைாற்றத்தில் ைனித இ ம் வபருமைோக
ெளர்ந்திருந்தாலும்
அடிப்பமட
ைனித
குோதிசிேங்கள்
ைாறவில்மை, மிருகங்கமள விடக் யகெை ொழ்க்மக ொழ்ந்து
வகாண்டிருக்கும் ஆோதிக்க உைகில் ஒரு வபண்ோல் அத்தம
சீக்கிரம் வெளியே ெந்து விட முடிோது. ஒரு வபண்ணின்
எல்மைகள் என்பது ஒரு ெட்டத்திற்குள் தான் இருக்கும் என்பது
யபான்ற பை விெேங்கமள நான் எப்படிப் புரிேமெத்தாலும்
உன் ால் புரிந்து வகாள்ள முடியுைா? என்று எ க்குத்
வதரிேவில்மை ைகயள?
ஆ ால் உன் அப்பா அறுபது ெேது கிழெனுக்குப் பேத்துக்கு
ஆமெப்பட்டு உன்ம த் தாமர ொர்க்க நிம த்த யபாது தான்
எ க்குள் இருந்த அத்தம தேக்கத்மதயும் உமடத்துக் வகாண்டு
உன்ம யும் அமழத்துக் வகாண்டு திருப்பூருக்குள் நுமழந்யதன்.
நம் இருெமரயும் இனியத ெரயெற்ற திருப்பூர் நீ என்ம விட்டுப்
பிரிந்து யபாெதற்கும் காரேைாக இருந்து விட்டதடி ைகயள?
திருப்பூர்
ரயில்
நிமைேத்தில்
நம்மை
யநாக்கி
ெந்த
காெல்துமறயி ர் மகயில் சிக்கி ால் விொரமேயில் வதாடங்கி
விபரைாகக் மகோண்டு விடுொர்கள் என்ற யநாக்கத்தில்
கதர்ச்ெட்மட ஆொமியிடம் ெலிேச் வென்று யபசிய ன். அெர்
ெட்மட ைட்டும் தான் கதராக இருந்தது. உள்யள இருந்த இதேம்
காமுக ாக இருந்தது. உன்ம
அைர மெத்து விட்டு அெர்
அமறக்குச் வென்ற யபாது அெர் யபாட்ட ஒப்பந்தத்மத நீ
யகட்டால் துெண்டு விடுொய் என்று ைமறத்யதன்.
அடுத்த மூன்று ைாதத்தில் நான் யெமை யதடிச் வென்ற
நிறுெ ங்களில் யெமைக் கிமடத்தது. ஆ ால் பார்த்த
யெமைகயளாடு நான் எதிர்பார்க்காத யெமைகளும் வெய்ே
யெண்டிேதாக இருந்தது. அெர்கள் யைல் தெறில்மை. என்ம க்
காத்துக் வகாள்ள வெளியேறிே யபாதும் கல்வி அறிவு இல்ைாைல்
தகுதிோ
யெமைகளில் அைர முடிோது என்பமதப் புரிந்து

வகாண்யடன். பை வபண்களின் ொழ்க்மகயும் ஒவ்வொரு
இடத்திலும் அைங்யகாைைாகத்தான் இருக்கிறது ைகயள?
சிைர் விருப்பம் இல்ைாத யபாது கூட நிர்ப்பந்தம் மூைம்
ைாற்றப்படுகிறார்கள். குறிப்பிட்ட காைத்தில் பைருக்கும் யெறு
ெழியில்ைாைல் இதிலும் ஒரு விதைா
ெகிப்புத்தன்மைமேக்
கமடப்பிடிக்கத் வதாடங்கிவிடுகிறார்கள். ஆ ால் இேல்பாக
ொழும் வபண்களும் பைரும் இருக்கிறார்கள். ஆ ால் நான்
பார்த்தெமரக்கும் அெர்களுக்குக் கிமடக்கும் ை
உமளச்ெல்
யெறு ெழியே ெந்து தாக்கிக் வகாண்யட தான் இருக்கிறது.
வைாத்தத்தில் வதாழில் நகரங்களில் ஒவ்வொரு வபண்ணுயை நரக
ொழ்க்மக தான் ொழ்ந்து வகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அழகு கெர்ச்சி யபான்ற வொல்லுக்குத் தகுதிோ வபண்களின்
உண்மைோ
திறமைகள் ெமூகத்தில் இரண்டாம் பட்ெைாகி
விடுகின்றது என்பமத அப்யபாது தான் முழுமைோகப் புரிந்து
வகாண்யடன்.
ஜாதி,ைதம், நாடு, வைாழி, இ ம் என்ற பாகுபாடு பார்க்காத ஒரு
வொல் இந்தப் பாலுேர்வு உேர்ச்சிகள் தான். பருெநிமை
வபாறுத்து புேர்ந்து விட்டு அடுத்த யெமைக்கு நகர்ந்து விடும்
மிருகத்மதயும் ைனித இ த்மதயும் என் ால் ஒப்பிட்டு பார்க்கயெ
முடிேவில்மை.
வெவ்யெறு
ஆமெகளுக்கு
அடிபணிந்து
அைங்யகாை ொழ்க்மக ொழும் வபண்கள் ஒரு பக்கம்.
வெறிமே ை தில் மெத்துக் வகாண்டு வெளியெைம் யபாடும்
ஆண்கள் ைறுபக்கம். இரண்டுக்கும் நடுவில் ொழும் எண்ணிக்மக
வொற்பைா து.
என் அழகும், இளமையும் உன் அப்பாவுக்குத் தாழ்வு
ை ப்பான்மைமே உருொக்கிேது. ஆ ால் என்னுமடே வதாழில்
ொழ்க்மக யபாராட்டத்தில் அதுயெ என்ம ப் பைவிதங்களிலும்
படாய் படுத்தி எடுத்தது. பை காைாந்த ஆண்களிடம் தப்பி ெந்த

எ க்கு மூச்சு ொங்கத் வதாடங்கிேது. யெறுெழியே வதரிோைல்
மீண்டும் அந்தக் கதர்ச்ெட்மடயிடம் தான் அமடக்கைம் யதடிப்
யபாய ன் ைகயள?
நான் எதிர்பார்த்தமத விட என்ம
நன்றாகயெ மெத்துக்
வகாண்டார். உன் அப்பா எ க்குப் பிரச்ெம ோக இருந்தமதப்
யபாை அெர் குடும்ப ொழ்க்மகயில் வதாடக்கம் முதயை அெர்
ைம வியே அெருக்கு எதிரிோக இருந்து வதாமைக்க அெரும்
ஏயதாவொன்மற யதடிக் வகாண்டிருப்பமதப் புரிந்து வகாண்யடன்.
எங்களுக்குள் உருொ வதாடர்பில் உன்னுமடே அடிப்பமடத்
யதமெகமள என் ால் பூர்த்தி வெய்ே முடிந்தது. அதுயெ உன்
சிறகுகமளப் பைப்படுத்த உதவிேது. நீ அெருடன் யெர்த்து என்ம
நம்
வீட்டில்
மெத்துப்
பார்த்த
யபாது
கூட
நான்
வெட்கப்படவில்மை.
நீ எந்த யநாக்கத்தில் எங்கமளப் பார்த்து இருப்பாய் என்பமதப்
பற்றிக் கூட நான் கெமைப்படவில்மை. திோகம் என்ற
ொர்த்மதமே இந்த இடத்தில் நான் எழுதிமெத்தால் நீ சிரித்து
விடுொய். ஒழுக்கம் தெறிே பாமதயில் நான் ொழ்ந்த
ொழ்க்மகயில் எந்த ொர்த்மதக் வகாண்டு எழுதி மெத்தாலும்
படிப்பெர்களின் பார்மெயில் நான் ஏள ைாகத்தான் வதரியென்.
ஆ ால் என் யநாக்கவைன்பது உன்ம ச் சுற்றியே இருந்ததால் என்
எல்மைமேத் தீர்ைானித்துக் வகாண்டு அெமரயே ொர்ந்திருக்கத்
வதாடங்கிய ன்.
ெரி தெறு என்ற ொர்த்மதகயளா, விொதம் வெய்ேயொ எ க்கு
விருப்பமில்மை. உன் அப்பா என்ற ஆண் வதாடங்கி மெத்த
பேேம். ஆ ால் ைற்வறாரு ஆண் மூைம் அது முடிெமடந்ததாகக்
கருதுகின்யறன்.
எல்யைாருயை
இந்தப்
பாமதமேத்
யதர்ந்வதடுக்கைாைா என்ற யகட்பாய்? அெரெர் சூழ்நிமை?
அெரெர் அனுபெம்? அதற்கா பைன்கமளயும் அெர்கயள தான்
அனுபவிக்க யெண்டும். ைற்வறாரு வபண்ணின் ொபைா? அல்ைது

என்னுமடே விதி முடிே யெண்டிே யநரைா வதரிேவில்மை.
அமதயும் நான் உேர்ந்து வகாண்யடன்.
ஆ ால் இந்த உைகில் நைக்கு முன் ால் ொழ்ந்த பைரின்
திோகத்தால் தான் நீயும் நானும் இந்த ொழ்க்மகமே ொழ்ந்து
வகாண்டிருக்கியறாம் என்பமத நீ உேர்ொோ ைகயள?
அம்ைா யநர்மைோக ொழ்ந்திருந்தால் எப்படியிருக்கும்? என்பது நீ
யோசிப்பது புரிகின்றது. யெவறான்றும் நடந்திருக்காது. நீயும்
என்ம ப் யபாையெ ஏயதாவொரு நிறுெ த்தில் அடிைட்ட
ஊழிேராக உள்நுமழந்து உன்ம நீ நிரூபித்துக் காட்டுெதற்குள்
உன்ம யே இழந்திருக்கக்கூடும். நான் பார்த்த வதாழில் ொழ்க்மக
அனுபெத்தில் ஒரு வபண்படும் பாடுகமள மெத்யத இந்த
முடிவுக்கு ெந்யதன்.
எந்த ெமகயில் பார்த்தாலும் வபண்களுக்குக் கல்வி தான் முதல்
ஆயுதம். அதற்குப் பிறகு தான் ைற்றது எல்ைாயை என்பமதப் புரிந்து
வகாண்யடன். அத ால் தான் நான் உன்னுடன் யபசுெமதக்
குமறத்துக் வகாண்டு உன் பாமதமேக் காட்டி ஒதுங்கிக்
வகாண்யடன். நீ என்ம ப் பற்றி, என் ொழ்க்மகமேப் பற்றி
யோசித்யத ை உமளச்ெல் அமடந்தால் உன் இைக்மக நீ எப்படி
அமடொய் ைகயள?
யபொத ொர்த்மதகளும், வைௌ மும் உருொக்கும் ெக்தி என்பமத
ஒரு வபண் புரிந்து வகாண்டால் எப்படி ைாறுொள் என்ம ப்
யபாையெ நீயும் உதாரேைாய்த் வதரிகின்றாய். ஆ ால் அெற்மற
யநர்ைமற எண்ேைாக ைாற்றிக் வகாண்ட நீ எ க்கு ைகள் அல்ை.
எ த் தாய் யபாையெ ைாறி என்ம த் தவிக்க மெத்து விட்டாய்
ைகயள?
உன்னுமடே பார்மெயில் நான் ஆமெ நாேகியோ அல்ைது
ொழ்க்மகயின் அசிங்க நாேகியோ எதுொகயிருந்தாலும் நான்
கெமைப்படவில்மை.
என்ம ப்
வபாறுத்தெமரயிலும்

ஆத்ைார்த்தைாக ொழ்ந்து அமைதிோக இப்யபாது உன்னிடமிருந்து
நான் விமடவபறுகின்யறன்.
என்னுமடே இைக்வகன்பது நான் பட்ட துன்பங்கள் உன்ம ெந்து
யெரக்கூடாது. உன் ொழ்க்மகோெது சிறப்பாக இருக்க யெண்டும்.
அத ால் தான் விட்டுப் யபா உன் கல்வியில் உன்ம க் கெ ம்
மெக்கச் வொன்ய ன். ஆ ால் படிக்கும் கல்வி ைட்டும்
ஒழுக்கத்மதத் தந்து விடாது. ெளர்ப்பு, சூழ்நிமை என்ற பை
காரணிகள் உண்டு. இதற்கு யைைாகச் சுே சிந்தம கள்
கூர்படுத்தப்பட யெண்டும். ஆ ால் இெற்மற நான் புரிேமெக்க
ொய்ப்பு வகாடுக்காையையே நீயே சுேம்புொய் ைாறி இன்று
உேரத்தில் இருப்பமத நிம த்து வபருமைோய் இருக்கு ைகயள?
என்னுமடே அசிங்க பக்கங்கமள உன்னிடம் காட்டாைல் அமைதி
காத்யதன். உ க்குள் இருக்கும் யகாபங்கள் நிோேைா து தான்.
ஆ ால் எல்ைா நிோேங்களுக்குப் பின் ாலும் ஒரு சிறிே அளவு
அநிோேமும் கைந்து தான் இருக்கும் ைகயள? உள்ளூர் பார்மெயில்
நான் உேர்ந்த ொழ்க்மகயில் நான் எழுதும் இந்த எழுத்துக்கள்
உைகப் பார்மெமேப் பார்த்துக் வகாண்டிருக்கும் உ க்குப்
புரிெதில் சிரைம் இருக்காது., ெரி தாய ைகயள?
யநர்மை, உண்மை, ெத்திேம், ஒழுக்கம் யபான்ற பை ொர்த்மதகள்
இன்று ெலுவிழந்து வகாண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொருெருக்கும்
ஓராயிரம் காரேங்கள். அெெர உைகில் ஆறுதல் வொல்ைக்கூடக்
கூலி யகட்கும் உைகில் நான் அமடக்கைம் புகுந்த கதர்ச்ெட்மட
என்ம க் கண்ணிேைாகயெ மெத்துக் வகாண்டார். ஆ ால்
அெருக்கு உருொ குடும்ப, வதாழில் ொழ்க்மக சூறாெளிமே
வபாருட்படுத்தாைல் என்ம க் கெ ைாகப் பாதுகாத்தார்.
என்ம
விட உன் ெளர்ச்சியில் அக்கமற காட்டி ார்.
அமெவேல்ைாம் நீ அறிோதது. ஆ ால் இந்த அன்பு தான்
அெருக்கு இறுதியில் விம ோக ைாறிேது. ொக
விபத்தில்
ைாட்டிே அெமர "வெத்துத் வதாமைேட்டும்" என்று புறக்கணித்த

அெர் ைம விமே விட நான் வபருமைப்படக்கூடிேெள் தான்.
தகெல் கிமடத்த நான் அெெரைாய் அரொங்க ைருத்துெைம க்கு
எடுத்துச் வென்ற யபாது தான் எங்களின் விதியின் விமளோட்டு
யநரமும் அங்கிருந்து தான் வதாடங்கிேது. அெெர உதவிக்காக
நுமழந்த அெருக்குச் சுத்தம் வெய்ோத ஊசிமே அெெரைாய்க் குத்தி
இைெெைாய்
எய்ட்ஸ்
என்ற
உயிர்க்
வகால்லிமே
ெழங்கிேெர்கமள என் வொல்ொய்?
அெருமடே ஆள் அம்பு யெம கள், பேபைம் என்று பின் ால்
ெந்து நின்றாலும் அெர் அறிோைல் எ க்குக் வகாடுத்த அந்த
உயிர்க் வகால்லிமே சுைந்தபடி ொழும் சூழ்நிமையில் ைாறிப்
யபாய ன். அெர் சிை ைாதங்களுக்கு முன் உைமக விட்டுச் வென்று
விட்டார். இயத இப்யபாது நானும் அெர் வென்ற காைடித் தடத்மத
யநாக்கிச் வென்று வகாண்டிருக்கின்யறன் ைகயள?
நான் இதுெமரக்கும் உ க்கு அறிவுமர என்று எதுவுயை
வொன் தில்மை.
நீயும்
அதுயபான்ற
சூழ்நிமைமே
உருொக்கிேதும்
இல்மை.
நீ
வென்று
வகாண்டிருக்கும்
உேரங்கமளப் பைர் மூைம் நான் யகட்டறிந்து என் துேரங்கமள
ைறந்த நாட்கள் பை உண்டு. உன்னுமடே ஒழுக்கமும், அேராத
உமழப்பும் பேத்மதக் வகாடுத்தது.
நீ வபற்ற ெெதிகமள அனுபவிக்கும் வபாருட்டு நான் உன்ம த்
யதடி ெரவில்மை. என் யநாய் குறித்து உன்னிடம் வொல்லி
ைன்னிப்பு
யகட்கயெ
ெந்யதன்.
ஆ ால்
உன்னுமடே
புறக்கணிப்மப ெந்யதாைைாகயெ ஏற்றுக் வகாண்டு திரும்பி
ெந்யதன். உ க்கு ொழ்த்த ொர்த்மதகமளத் யதட யெண்டிே
அெஸ்ேமில்ைாைல் உன் ஆளுமைமேப் பார்த்து அதிெேைாய்த்
திரும்பி ெந்யதன். உன்ம ச் சுைந்த இந்த ெயிற்றுக்கு ொலிப
ெந்யதாைத்மத தந்தது ைகயள?
இமறென் உன்ய ாடு இருந்து உன்ம க் காக்க யெண்டும் என்று
ொழ்த்த ைாட்யடன். கட உள் என்பது உள்யள தான் இருப்பது. நீ

அமத உேர்ந்தயதாடு உன்ம யும் அறிந்து உைகத்மதயும் புரிந்து நீ
ொழ்ந்து வகாண்டிருக்கும் ொழ்க்மக நான் நிம த்துப் பார்க்காத
ஒன்று.
நீ அடுத்த வஜன்ைத்தில் எ க்கு அம்ைாொக ெர யெண்டும்
ைகயள? உன் ெயிற்றில் நான் பிறக்க யெண்டும் தாயே?
இதற்கு யைல் எழுத என் ால் எழுத முடிேவில்மை. எழுதாத
ொர்த்மதகள் ஆயிரம் பக்கத்தில் வொல்ை யெண்டிேதற்குச் ெைைடி
ைகயள.
விமடவபறுகின்யறன்.
உன் அம்ைா. (இந்த உறமெ இன் மும் ை தில் மெத்திருப்பாய்
தாய ?)
ரயில் வெளிச்ெத்தில் படித்து முடித்து விட்டு அந்தக் காகிதத்மத
அெரிடம் வகாடுத்யதன்.
இருெரும் ஒன்றும் யபசிக் வகாள்ளவில்மை. திருப்பூர் ரயில்
நிமைேம் மூன்று வைாழிகளில் எங்கள் இருெமரயும் ெரயெற்றது.
அெருக்கா ொக ம் ெந்து நின்றது. என் ொக த்மத யநாக்கி
நகர்ந்த யபாது என் வபேர் வொல்லி அமழத்தார்.
அடுத்த அமரைணி யநரம் ஆள் அரெைற்ற அந்த ரயில் நிமைே
முகப்பில் யெறு சிை விெேங்கமளயும் யபசி ார். நான் வீட்டுக்கு
என்னுமடே ொக த்தில் ெந்து வகாண்டிருந்த யபாது அெர்
என்னிடம் யபசிே விெேங்கமள நிம த்துப் பார்த்யதன்...........
"ஆண் என்பென் எல்ைா இடங்களிலும் அெனுக்குப் பிடித்த
சூழ்நிமை அமைந்திருந்தால் தன் பாரத்மத இறக்கி மெத்து
விடுொன்.
அறிமுகம்
இல்ைாதெர்,
அச்ெப்படக்கூடிேெர்
என்பமதப் பற்றிப் பிறகு தான் யோசிப்பான். ஆ ால் வபண்
என்பெள் அத்தம சீக்கிரம் எந்த இடத்திலும் வெளியே காட்டிக்
வகாள்ெதில்மை. ஒவ்வொரு வபண்ணுக்கும் ஆண்கள் குறித்த

அச்ெமும் ெமூகம் குறித்த பேமும் இன்னும் பை காரேங்களால்
தன்ம அத்தம சீக்கிரம் வெளியே காட்டிக் வகாள்ெதில்மை".
"ஆ ால் வபண் என்பெமள எந்தவிதைாகப் பார்த்தாலும்
எவ்ெளவு வபரிே உேர் பதவியில் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு
வபண்ணுயை அன்புக்கு ஏங்குபெளாகத்தான் இருக்கிறாள்.
தன்ம ப் புரிந்து வகாள்ள எெராெது கிமடக்க ைாட்டார்களா?
என்ற எண்ேம் ஒவ்வொரு வபண்ணுக்கும் இருந்து வகாண்யட
தான் இருக்கிறது. தன்ம க் குறுக்கிக் வகாண்டு ொழும் ஆயோ
வபண்யோ ஏயதாவொரு ெைேத்தில் வைாத்தைாகத் தன்ம ப்
பற்றி எெரிடயைா வகாட்டிவிடுெதுண்டு."
"ஆ ால் எ க்கு அதற்கா ெந்தர்ப்பந்தங்கள் அமைந்ததுமில்மை.
உருொக்க விடுெதுமில்மை. நீங்கள் ரயிலில் ஏறி அைர்ந்ததும்
உங்கள் ைம வியிடம் குழந்மதகளிடம் யபசிே ொர்த்மதகமள
உங்கமள அறிோைல் கெனித்த யபாது என் ைய ாரீதிோ கெ ம்
உங்கள் யைல் விழுந்தது. "
"நான் ொர்ந்திருக்கும் பை நிறுெ ங்கள் என்ம ப் பை
விதங்களிலும் கண்காணித்து இருக்கிறார்கள். எந்த இடத்திலும் சிறு
இமடவெளி கூட இல்ைாைல் என்ம
இட்டு நிரப்பி
விடுெதுண்டு."
"எந்த நிறுெ த்தில் நுமழந்தாலும் என் உள்ளாமட முதல் வதரியும்
இடுப்பு ெமரக்கும் அளவெடுக்கும் ெமரக்கும் ஆண்கள்
பைமரயும் பார்த்திருக்கின்யறன்.
நீங்கள் நல்ைெரா? என்று எ க்குத் வதரிோது. ஆ ால் முேற்சித்துக்
வகாண்டிருப்பது ைட்டும் புரிகின்றது."
"அம்ைா இறந்து ஒரு ெருடம் ஆகி விட்டது. பை நிறுெ ங்களில்
நான் பார்க்கும் வபண் குழந்மதகளுக்கு ைட்டும் கல்விக்கா
கட்டே
ெெதிகமள
ஏற்பாடு
வெய்து
வகாடுத்துக்
வகாண்டிருக்கின்யறன். காரேம் ஆண்கள் என்பெர்களுக்கு எந்தச்

சூழ்நிமையும் ொதகைாக
வகாள்ளைாம். "

அமையும்

அல்ைது

உருொக்கிக்

"ஆ ால் வபண்களுக்குச் ெற்றுக் கடி ம் தான். இது இந்திோ
ைட்டுைல்ை. நான் பார்த்த வெளிநாடுகளிலும் இப்படித்தான்
இருக்கிறது. வபண்கள் எழுதைாம், ஆடைாம், பாடைாம்,
படிக்கைாம். பிடிக்காத கேென் என்றால் வெளியேறி த க்கா
ொழ்க்மகமே ொழைாம். ஆ ால் எத்தம ைாம் யபாட்டாலும்
அெர்களின் முழுமை என்பது ஏயதாவொரு ெமகயில் ஆண்கமளச்
ொர்ந்து தான் இருக்கிறது. "
"எழுத்தாளராக, விஞ்ஞானிோக, அதிகாரிோக, அரசில் உேர்
பதவியிலும் கூட இருக்கைாம். ஆ ால் அெருக்குப் பின் ாலும்
முன் ாலும் ஒரு ஆண் பார்மெ இருந்து வகாண்யடதான்
இருக்கிறது. உடல் ெலிமை ைட்டுைல்ை உள்ளத்தின் ெலிமையும்
என் பார்மெயில் ஆண்களிடம் தான் அதிகைாக இருக்கிறது.
ஆண்கள் எத்தம ஆபத்தா ெர்கள் என்பமதயும் நான் அறியென்.
இவ்ெளவு அறிவீலிகளா? என்பமதயும் பை இடங்களிலும் பார்த்து
இருக்கின்யறன். "
"ஒரு ஆண் தன்ம
எந்தச் சூழ்நிமையிலும் எப்படி
யெண்டுைா ாலும் ைாற்றிக் வகாள்ள முடியும். அதற்கா
ொய்ப்புகமளயும் அெர்களால் உருொக்கிக் வகாள்ள முடியும்.
ஆ ால் வபண்கள்?
ஒவ்வொரு வபண்ணுயை த க்கு பிடித்த சூழ்நிமை, தான்
விரும்பும் குோதிசிேம் உள்ள கேென் காதைன் என்று
ஆமெகளால் அெஸ்த்மதப்பட்ட ொழ்க்மகமேத்தான் ொழ்ந்து
வகாண்டிருக்கிறார்கள். அமைதிமேக் மகோண்டு கவிழ்த்து விடும்
ஆண்கமளப் யபாையெ அத்தம யும் இழந்தாலும் திருந்தாத
வபண்கமளயும் நான் பார்த்துக் வகாண்டு தான் இருக்கின்யறன்."
"நான் ெந்திக்கும் நபர்களில் ஆண், வபண் என்ற யபதம் பார்த்துப்

பழகுெதில்மை. ஆ ால் சூழ்நிமைமே அெர்கள் எப்படிக்
மகோளுகிறார்கள் என்பமத மெத்துத் தான் அெர்கமள ைதிப்பீடு
வெய்கின்யறன்."
மரணத்தினால் பாவங்கள் அழியும் அந்ை
மரணத்தினால் பல சாபங்கள் தீரும்...
நாகைணியின் அம்ைா குறித்து யோசித்த யபாது நான் ெமீபத்தில்
யகாமெ மின் ைோ த்தில் யகட்ட பாடல் என் நிம வுக்கு ெந்தது.
யோசித்தபடியே
வீட்டுக்குள்
நுமழந்த
யபாது
தூங்கிக்
வகாண்டிருந்த என் குழந்மதகளின் யைல் பார்மெமே ஓட
விட்யடன். சிை எண்ேங்களும் ஒரு சிை மெராக்கிேமும் எ க்குள்
உருொ மத என் ால் உேர முடிந்தது.
முற்றும்

அந்தரங்ைம் 2

என் டைரிக் குைிப்புைள்

(1)
பைன்பாண்டி சீதமயிறல
பிறந்த ஊருக்கருயக ொக்யகாட்மட என்வறாரு சிறிே ஊர் உண்டு.
பழமைொய்ந்த ஒரு வபரிே யகாவிலும் அதம ச்சுற்றிலும்
கிராைங்களும் உண்டு.
முக்கிேைாக ெருடந்யதாறும் நடக்கும் யதர்த்திருவிழா. ஒரு ொரம்
முழுக்க நடக்கும். சிறிே, வபரிே யகாவில் என்று வியெடத்தில்
சுற்றியுள்ள அறுபதுக்கும் யைற்பட்ட கிராைொசிகமள ஒன்று
யெர்க்க மெக்கும். எங்கள் வீட்டிலிருந்து இந்தக் யகாவிலுக்கு ெரும்
ெழியில் தான் கருைான் பட்டமறகள் இருந்த . காைப்யபாக்கில்
இதுயெ தற்யபாது யைத் என்கிற நிமைக்கு ைாறியுள்ளது.
ஊருக்குள் அரிசி ஆமைகள் அதிகைாக இருப்பதால் சுற்றியுள்ள
அத்தம கிராைத்தில் உள்ள விமளந்த வநல்லுக்குரிே ெந்மத இந்த
இடத்தில் உள்ள வபாட்டலில் தான் நடக்கும். காமை நான்கு
ைணிேளவில் வென்று பார்த்தால் நூற்றுக் கேக்கா ெண்டிகள்
வநல்மூட்மடயோடு நின்று வகாண்டிருக்கும்.
அதிகாமையில் வதாடங்கும் விோபாரம் காமை ஏழுைணிக்குள்
விமை யபெப்பட்டுக் குறிப்பிட்ட அரிசி ஆமைகளில் இறக்கி
மெத்து விட்டுச் வென்று விடுெர். இந்தப் வபாட்டலுக்கு அருயக
இருக்கும் ஆைைரத்திற்குக் கீயழ தான் சிை கருைான் பட்டமறகள்
இருந்த .
ைாட்டுக்கு ைாடம் கட்டுபெர் முதல் இமளப்பாறி விட்டுச்
வெல்பெர் ெமரக்கும் அத்தம யபர்கமளயும் இந்த இடத்தில்
பார்க்க முடியும். இந்தப் பகுதிமே கடந்து வெல்லும் யபாவதல்ைாம்
இரும்மப பழுக்கக் காய்ச்சி அடித்துக் வகாண்டிருக்கும் ெப்தம்
இமடவிடாது யகட்டுக் வகாண்யடயிருக்கும். ோயரா ஒரு சிறுென்

துருத்திமே இமடவிடாது இேக்கிக் வகாண்டிருப்பான்.
நவீ ங்கள் இல்ைாத காைத்தில் ஒரு கம்பி ெழியே கட்டப்பட்ட
துணி குழாய் யபாை ைாற்றப்பட்டு வநருப்பின் அருயக வென்று
யெர்ந்திருக்கும். துணியின் முடிவில் ஒரு சிறிே தகர ெடிவில்
காற்மறத் தள்ளும் எந்திரமும் இருக்க இமத இேக்கத்தான் அந்தப்
மபேன் ஒரு கயிற்மற யைலும் கீயழ இழுத்தபடியே இருப்பான்.
இமதப் பைமுமற பார்த்துள்யளன்.
ஆ ால் அங்யகயிருந்து ெரும் ெப்தவைன்பது காது ெவ்மெ
கிழிக்கும்படி இருக்கும். ஐந்து நிமிடங்கள் இந்த இடத்தில்
இருந்தாயை நைக்குத் தமைெலி ெந்து விடும். கடந்து வெல்லும்
யபாது பைமுமற யோசித்துள்யளன்.
எப்படி இெர்களால் ஒரு நாள் முழுக்க இந்தச் ெப்தத்தில் இருந்து
வகாண்யட யெமை வெய்ே முடிகின்றது?
காமரக்குடி பகுதியில் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் ால் பை
இடங்களில் சில்ெர் பட்டமறகளும், வொம்பு, குடங்கள்
தோரிக்கும் வெங்கை பட்டமறகளும் நிமறே இருந்த .
இப்யபாது மிகக் குமறந்த எண்ணிக்மகயில் தான் உள்ளது. இந்தச்
ெந்தின் உள்யள நுமழந்து வெளியே ெந்தால் பை ைணி யநரம் நம்
காதில் ேங் ேங் என்று ெப்தம் ஒலித்துக் வகாண்யடயிருக்கும்.
அங்யக யெமை வெய்து வகாண்டிருப்பெர்களிடம் எந்த ைாறுதலும்
இருக்காது.
எப்யபாதும்
யபாை
ஒவ்வொருநாளும்
அயத
பணிமே
இமடவிடாது வெய்து வகாண்டிருப்பமதப் பார்த்துள்யளன்.
ஆச்ெரிேைாய்ப் பார்த்துள்யளன்.
திருப்பூருக்குள் நுமழந்த வதாடக்கத்தில் நவீ ங்கள் உள்யள ெராத
சூழ்நிமையில் அறவு (நிட்டிங்) எந்திரங்கள் ஓடிக் வகாண்டிருக்கும்
இடங்களில் ெப்தங்களுடன் பைரும் உள்யள பணிபுரிந்து

வகாண்டிருப்பர். அந்த இடத்தில் பறந்து வகாண்டிருக்கும் பஞ்சுப்
வபாதிகமளயும்,அமத சுொசித்துக் வகாண்யட பணிபுரியும்
யெமைோட்கமளயும் பார்த்த யபாது ை தில் இ ம் புரிோத
யொகமும் பேமும் உருொகும். .
இன்று பைவிதைா வபரிே எந்திரங்கள், அது தரும் காமதப் பதம்
பார்க்கும் ஒலிகள் என்று எத்தம யோ பார்த்துப் பார்த்து
அத்தம யும் பழக்கைாகிவிட்டது.
ொமைப் யபாக்குெரத்தில் முன்னும் பின்னும் துரத்தும் ஒலிகளும்
ெப்தமும் நடுக்கத்மத உருொக்கி வீடு ெந்து யெரும் ெமரயிலும்
உடம்பில்
ஒருவிதைா
படபடப்மப
உருொக்குெது
ொடிக்மகோக ைாறிவிட்டது.
ஏறக்குமறேச் ெப்தயை ொழ்க்மக. நாம் ொழும் ொழ்க்மக முழுக்க
இது யபான்ற இமரச்ெயைாடு தான் ொழ்ந்தாக யெண்டும் என்று
சூழ்நிமைமே ை ம் இேல்பாக ஏற்றுக் வகாண்டு விட்டது.
ஆ ால் ெமீபகாைைாகப் பேத்யதடல்கமள விட ை ம் ொர்ந்த
யதடல்களும் பழக்கத்தில் ெந்து விட இமரச்ெல் இல்ைாத
இடத்திற்குச் வெல்ை யெண்டும் என்று ை தில் ஒவ்வொரு
ெைேமும் யதான்றிக் வகாண்யடயிருக்க வதன் ைாெட்ட
சுற்றுப்பேேம் இேல்பாக அமைந்தது.
கல்லூரி படிக்கும் ெமரயிலும் ைதுமரக்கு ஒரு முமற ெந்துள்யளன்.
யதர்வு தாள் குளறுபடிக்காக ெந்த அனுபெம் ைட்டுயை இருந்தது.
திருப்பூரிலிருந்து ஊருக்குச் வெல்ை ைதுமர ெழியே வென்றால்
கூடுதைாக ஒரு ைணி யநரம் ஆகும் என்பதால் அந்த ெழியே
பேணிப்பதில்மை.
ஆ ால் கடந்த பத்தாண்டுகளில் பை தடமெ பல்யெறு
காரேங்களாக
ைதுமர
வென்றயபாதிலும்
ைதுமரமேத்
தாண்டியுள்ள எந்த ஊருக்கும் வென்றயத இல்மை.

குறிப்பாகத் வதன் ைாெட்டங்கள் என்று வொல்ைப்படுகின்ற
ெத்தைக்குண்டு வதாடங்கி அந்தப் பக்கம் உள்ள எந்த ஊரும்
எ க்கு அறிமுகயை இல்மை. வெய்தித்தாள்களில் படிப்பயதாடு ெரி.
வதாழில் நகரங்களில் ஞாயிறு ைட்டுயை ெற்றுச் சுதந்திரைாகச்
சுொசிக்க முடியும். அதுவும் பைெைேம் ைறுக்கப்படும் அபாேமும்
உண்டு. நைது தனிப்பட்ட யதமெகள் தான் இது யபான்ற
பேேத்மதத்
தீர்ைானிக்கின்றது.
தனிப்பட்ட
முமறயில்
ஆமெகளுக்காக என்று எந்த ஊருக்கும் வெல்ை ெைே ெந்தர்ப்பங்கள்
அமைெதில்மை. நானும் ஆமெப்படுெதும் இல்மை.
வதாடக்கத்தில் யகாவில்கள் யைல் இருந்த ஆமெயும் பற்றும் பை
ஊர்களுக்குப் பேணிக்க மெத்தது. அதுவும் முடிவுக்கு ெந்தது.
ஊர்கள், நாடுகள் குறித்துப் பைெற்மறயும் படிக்கப் படிக்கத்
தமிழ்நாட்டில் உள்ள இதுெமரயிலும் பார்க்காத ஊர்கள்
யைலிருந்த
ஆமெகள்
நாளுக்கு
நாள்
அதிகைாகிக்
வகாண்யடயிருக்கக் கிமடத்த ொய்ப்மப பேன்படுத்திக் வகாண்டு
வதன் ைாெட்டத்தில் யதனியில் வதாடங்கி ஏவழட்டு ஊர்களுக்கு
நண்பயராடு இரண்டு ெக்கர ொக த்தில் சுற்றி ெந்த யபாது
இேற்மகயோடு ொழும் அெர்களின் ொழ்க்மகமே ஓரளவு புரிந்து
வகாள்ள முடிந்தது.
ொமை ஓரத்தில் இருந்த ைரங்கமள வெட்ட அனுைதிக்காைல் பை
இடங்களில்
இரண்டு
பக்க
ொமைகள்
ைட்டுயை
யபாடப்பட்டுள்ளது. இதன் காரேைாகப் பை இடங்களில்
வநடுஞ்ொமைத்துமறயி ர் கரேம் தப்பி ால் ைரேம் என்கிற
ரீதியில்
அளயொடு
பணிபுரிந்து
விட்டுப்
பணியொடு
திரும்பியுள்ள ர். ஆ ாலும் ொமை ெெதிகள் சிறப்பாகயெ
உள்ளது.

இரண்டு நாள் பேேத்தில் முழுமைோக இந்த ஊர்கமள
உள்ொங்க முடிேவில்மை என்ற யபாதிலும் சுற்றிே ஒவ்வொரு
ைணி யநரத்திலும் உடம்பில் உள்ளூர ஊடுருவிே காற்றும்
ைமழயும், பனியும் ொரலும், நரம்பு ைண்டைத்மதத் தாக்கிே சுகம்
அடுத்த ஒரு ொரத்திற்குப் யபாதுைா ெக்திமேத் தந்தது.
ெக்மகோக ைாறியிருந்த ை தில் இ ம் புரிோத எதிர்ப்பு ெக்தி
உருொகி இருந்தமத உேர்ந்து வகாள்ள முடிந்தது.
சிை ைாதங்களுக்கு முன் ால் நண்பரின் திருைேத்தில் கைந்து
வகாண்ட யபாது அெர் ைகம
எ க்கு அறிமுகப்படுத்தி
மெத்தார்.
ைகன் ொழ்ந்து வகாண்டிருக்கும் ஆஸ்தியரலிோ நாட்டு ைக்களின்
ொழ்க்மகமேப் பற்றி உமரோடும் யபாது வொல்லிக் வகாண்யட
ெந்தார். அங்யக சுரங்க வதாழிலில் உள்ளெர்களும், ைற்ற
குறிப்பிட்ட துமறகளில் இருப்பெர்களும் ெருடத்தில் நான்கு
ைாதங்கள் தாங்கள் பணிபுரியும் யெமைமே விட்டுவிட்டு நாடு
நாடாகச் சுற்றும் அெர்களின் ொழ்க்மகமேப் பற்றிச் வொன்
யபாது நைது இந்திேச் சூழமை நிம த்துக் வகாண்யடன்.
ொழ்க்மகயில் பாதித் தூரம் ெந்து விட்ட பேேத்தில்
தமிழ்நாட்டின்
பாதிப்
பகுதிகமளக்
கூட
இன் மும்
முழுமைோகப் பார்க்காத இந்த ொழ்க்மகயில் இந்திோவின் முழு
விஸ்தீரேத்மத எங்யக எப்படி உேர்ந்து வகாள்ள முடியும்?
நான் பேணித்து ெந்து வதன்ைாெட்ட சுற்றுப் பேேத்மத முடித்து
ெந்த யபாது என் கண்களில் பசுமை தான் நிமறந்திருந்தது.
எங்வகங்கு காணினும் பசுமைேடா? என்ற எண்ேயை என்
எண்ேத்தில் யையைாங்கியிருந்தது. அப்யபாது தான் எங்கள்
வீடடில் எங்கள் அனுைதியில்ைாைல் ெளர்ந்து வகாண்டிருந்த
வெடியும் என் நிம வில் ெந்து யபா து.

(2)
றபாதி மரம்
"தேவு வெய்து இந்தச் வெடிமே வெட்டி விடாயத" என்று
ைம வியிடம் வகஞ்ெைாகக் யகட்டு அந்தச் வெடிமேக் காப்பாற்றி
மெத்திருந்யதன். நமடப்பயிற்சி வதாடங்குெதற்கு முன்பு
காமையில் கழிப்பமறக்குச் வெல்லும் யபாது அந்தச் வெடிமேக்
கண்யடன். ெந்து யபான்ற பகுதியில் சுெரின் ஓரைாகச் சிவைண்ட்
தமரயிலிருந்து அந்தச் வெடி முமளத்திருந்தது. அதுவும் சுெரின்
ஓரைாக அருயக இருந்த சிவைண்ட் மபப் விரிெலின்
இமடவெளியில் கிமடத்த துளி அளவு ஓட்மடக்குள் இருந்து அந்த
விமத ஜ
ைாகியிருந்தது. ஒயர ஒரு பச்மெ இமை என்ம
ெரயெற்றது. ஆச்ெரிேைாக இருந்தது.
இரண்டு ொரங்கள் கழித்துப் பார்க்கும் யபாது நாமைந்து
இமைகளுடன் அழகா ஒரு குறுஞ்வெடிோக ைாறி பச்மெ பயெல்
என்று என்ம ப் பார்த்துச் சிரித்தது. சுெரின் ஓரைாக அந்தச் வெடி
ெளர்ந்த காரேத்தி ால் சுெரில் விரிெல் ெந்து விடுயைா? என்ற
அச்ெத்தில் ைம வி அந்தச் வெடிக்கு தூக்குத் தண்டம
நாள்
குறித்து இருந்தார். முதல் நாள் இரவில் வெளியே அைர்ந்து
குழந்மதகளுடன் யபசிக் வகாண்டிருந்த யபாது அெர் எண்ேத்மதச்
வொன் யபாது திடுக்கிட்டுப் யபாய ன்.
சிை ொரங்களுக்கு முன் ால் தான் வீட்டில் ைற்வறாரு படுவகாமை
நடந்திருந்தது. வீட்டுக்கு முன் ால் ஒரு வபரிே யெப்ப ைரம்
இருந்தது. வீட்டின் உரிமைோளர் வபண்ைணி அந்த ைரத்மதப்
பற்றி அவ்ெப்யபாது புைம்பைாகப் யபசிக் வகாண்டிருப்பார்.
தி ந்யதாறும் உதிரும் ெருகுகள் அெருக்கு யெமை மெத்துக்
வகாண்டிருந்தது.
என் ால்
தி மும்
கூட்டிப்
வபருக்க
முடிேவில்மை.

இந்த ைரத்மத வெட்டி ால் தான் ெரிோக இருக்கும் என்று
ைம வியிடம் வொல்லியிருக்க அந்தச் வெய்தி என் காதுக்கு ெந்து
யெர்ந்த யபாது அதிர்ச்சிேமடந்யதன்.
ைறுநாயள அெரிடம் வென்று "அந்த ைரத்மத வெட்டிவிட
யெண்டாம்" என்று யெண்டுயகாள் மெத்யதன். ைம வியும்
அெரும் சிரித்த ர்.
ஒரு நாள் ைதிேம் வீட்டுக்குச் ொப்பிட ெந்து யெர்ந்த யபாது
சுத்தைாக வைாட்மடேடிக்கப்பட்டுத் தூர் ைட்டும் மிஞ்சியிருந்தது.
எங்கள் வீட்டின் ெந்தின் மும யில் நுமழந்த எ க்குத் தூரத்தில்
பார்த்த யபாயத எ க்கு அதிர்ச்சிோக இருந்தது. இனி இெர்களிடம்
யபசி பைன் இல்மை என்று நிம த்துக் வகாண்டு இரண்டு நாட்கள்
ை ம் துக்கத்மத ை திற்குள் வகாண்டாடிவிட்டு கடந்து ெந்து
விட்யடன். பை ெருடங்கள் ெளர்ந்த ைரம். நிழல் தந்து அந்த
இடத்மதயே குளுமைோக மெத்திருந்தது. ெருகுகள் யெமை
ொங்க ஒயர முடிவில் முடித்து விட்டார்கள்.
ஊரில் ொழ்ந்த யபாது அம்ைா, அக்காக்கள் யதாட்டத்தில் உள்ள
ஒவ்வொரு ைரத்தின் ெருகுகமளயும் தி மும் கூட்டிப் வபருக்கும்
நாட்கள் என் நிம வுக்கு ெந்து யபா து. நானும் தம்பிகளும் கூடப்
பை முமற கூட்டிப் வபருக்கியிருக்கின்யறாம். குளுமைோக இருந்த
நாட்கள் இன்று ெமரயிலும் ை தில் பசுமைோக உள்ளது. ஆ ால்
நகர்ப்புறங்களில் ொழும் யபாது நாம் தி ந்யதாறும் இழக்கும்
இழப்புகள் கேக்கில் அடங்கா?
தாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு வெேலுக்கும் ைனிதர்களும் இங்குள்ள
அமைப்புகளும் ஒவ்வொரு காரேம் மெத்துள்ளார்கள். அரொங்கம்
ொமை விரிொக்கம் வெய்கின்யறாம் என்று 50 ெருடங்கள் ெளர்ந்த
ைரங்கமள ஒயர நாளில் வெட்டிச் ொய்த்து விடுகின்றார்கள். இந்தச்
வெேலில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளிடம் யபசிப் பாருங்கள்? முதலில்
யபெயெ ைறுப்பார்கள். அப்படியே யபசி ால் கூட எகத்தாளைாகப்
யபசுொர்கள். ஈரம் என்றால் கியைா என்
விமை? என்று

யகட்பார்கள்? நாம் இங்யக ொழ யெண்டுவைன்றால் பைெற்மறப்
வபாறுத்துக் வகாள்ளத்தான் யெண்டும்.
யபசிக் வகாண்டிருந்த யபாது குழந்மதகளிடம் யகட்யடன். "அந்தச்
வெடிமேப்
பார்த்தீர்களா?"
என்று.
ஒருெர்
ைட்டும்
கெனித்திருந்தார். ஆ ாலும் அதம
அெர் வபாருட்படுத்த
தோராக இல்மை. அடுத்த இருெரும் அப்யபாது தான் பார்க்க
ஓடி ார்கள். ை தில் குறித்துக் வகாண்யடன்.
காமையில் தாைதைாக எழுெதும், ைம வியிடம் திட்டி ொங்கிே
பின்பு ஆடி அமெந்து குளிேல் அமறக்குச் வெல்லும் இெர்கள்
எமதயும்
கெனிப்பதில்மை
என்பதம
உள்ொங்கிக்
வகாண்யடன். விடாத யெதாளம் யபாை மூெரிடமும் அலுெைகம்
வெல்லும் யபாது ஒரு யகள்விமேக் யகட்டு விட்டுச் வென்யறன்.
அந்தச் வெடி மூைம் என்
உேர்ந்தீர்கள்? என்
கற்றுக்
வகாண்டீர்கள்? நான் அலுெைகம் முடித்து இரவு ெந்ததும் எ க்குச்
வொல்ை யெண்டும் என்று வொல்லிவிட்டுச் வென்யறன்.
எப்யபாதும் யபாை நான் யகட்ட யகள்விமே ைறந்து விட்ட ர்.
இரவு ொப்பாடு முடிந்து தூங்கச் வென்றெர்களிடம் ைறக்காைல்
யகட்யடன். அப்யபாதும் நாமள யபசிக் வகாள்ளைாம் என்று
அெெரம் அெெரைாகத் தப்பிப்பதில் குறிோக இருந்த ர். அடுத்த
இரண்டு நாட்கள் வபாறுமைோக இருந்து காமையெமளயில்
அந்தச்
வெடிக்கு
அருயக
நின்று
வகாண்டு
ெந்த
ஒவ்வொருெரிடமும் இந்தச் வெடி மூைம் என்
கற்றுக்
வகாண்டீர்கள்? என்ற யகள்விமேக் யகட்ட யபாது இனி தப்பிக்க
முடிோது என்பதம உேர்ந்து வகாண்டு ஒவ்வொருெரும் ஒரு
பதிமைத் தந்த ர்.
மூத்தெர் ைட்டும் நான் நிம த்திருந்ததற்கு அருயக ெந்து பதில்
அளித்தார். "யபாராடி ால் வெற்றி நிச்ெேம்" என்றார். அடுத்த
இருெரும் "நிமறேக் கஷ்டப்பட்டு ெளர்கின்றது" என்றார்கள். ெரி
இரவு ெந்ததும் யபசுகின்யறன் என்று வொல்லிவிட்டு நகர்ந்து

வென்று விட்யடன்.
உ க்கு அறிவு இருக்கா? உன் தமையில் களிைண்ோ இருக்கு?
ஏன்டா இது கூட உ க்குப் புரிேமைோ? யபான்ற யகள்விகமள
நாம் படித்த பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரிேர் வொல்லி பை முமற யகட்டு
கடந்து ெந்திருப்யபாம். நம்முடன் படித்த பைமரயும் பரிகசித்த
ஆசிரிேமர, ெக ைாேெ ைாேவிேமரப் பார்த்து பேந்த காைத்மத
இப்யபாது யோசித்துப் பார்த்தாலும் விேப்பாகயெ உள்ளது. இன்று
ெமரயிலும் அறிவு என்றால் என் ? அதன் அளவு யகால் தான்
என் ? என்பதம இன்று ெமரயிலும் நம்ைால் அறுதியிட்டுக் கூற
முடியுைா?
சிந்தம
வெேைாக்கம் என்பது இேற்மகயில் உருொகக்கூடிே
ஒன்றா? அல்ைது சூழ்நிமையின் காரேைாக இேல்பாகயெ
ெரக்கூடிேதா? என்ற யகள்விக்கு ஒவ்வொரு ெைேத்திலும் நான்
பதில் யதடிக் வகாண்யடயிருப்பதுண்டு.
படு பேங்கர ைக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்ட பைரும் இன்று
யகாடீஸ்ெர்களாக இருக்கின்றார்கள். படிப்பில் சுட்டி என்று சுட்டிக்
காட்டப்பட்டெர்கள்
இன்று
ைாதந்திர
ெம்பளத்திற்குள்
ொழ்க்மகமேப்
பேேம்
மெத்து
ொழ்ந்து
வகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
நாம் பார்க்கும் அரசிேல்ொதிமே நம்ைால் திறமைொலி என்று
ஏற்றுக் வகாள்ள முடிகின்றதா? ஒரு அமைச்ெராெது ஒரு
ைாநிைத்மத நிர்ொகிக்கக் கூடிே திறமையுள்ளெர் என்று நம்ைால்
அமடோளம் காட்ட முடியுைா? இெர்கள் எப்படி ஐஏஎஸ்
முடிந்தெர்கமள, ைற்ற அதிகாரிகமள யெமை ொங்க முடியும்?
அெர்கள் எழுப்பும் வி ாக்கமள எப்படிச் ெைாளிப்பார்கள்? எந்த
அளவுக்கு நிர்ொகத்திறமைமேக் கற்றிருப்பார்கள்? யபான்ற
பைெற்மற யோசித்தாலும் அத்தம யும் ைக்களாட்சி தத்துெம்
என்பதற்குள் அடங்கி விடுகின்றது.

சுருக்கைாகச் வொன் ால் படிக்காதென் முதலீட்டில் கட்டப்பட்ட
கல்லூரிகளில் படித்துப் பை பட்டங்கள் ொங்கிேெர் ைாத ெம்பளம்
வதாடர்ந்து கிமடக்குைா? என்ற அச்ெத்தில் தான் ொழ
யெண்டியுள்ளது.
இதம யே குழந்மதகள் விெேத்தில் பை ெைேங்களில் யோசித்துப்
பார்ப்பதுண்டு. இெர்கள் மூெரும் பிறந்த அந்தக் கேத்தில்
அெர்கள் அழுமக என் காதில் விழுந்த வநாடிப் வபாழுது முதல்
இன்று ெமரயிலும் அெர்களின் ஒவ்வொரு வெேல்பாடுகமளயும்
கெனித்யத ெருகின்யறன். எத்தம யபர்களால் இப்படி முடியும்?
என்று யோசித்துள்யளன்.
அெர்களின் படிப்படிோ
ெளர்ச்சிமேக் கெனித்தென் என்ற
முமறயில் இன்று ஏராளைா ஆச்ெரிேங்களும், அதிசிேங்களும்
ஒருங்யக எ க்குக் கிமடத்துள்ளது. "ஒரு குழந்மதமே எப்படி
ெளர்க்க யெண்டும் என்பதம
அெனிடம் கற்றுக் வகாண்டு
ொங்க" என்று என் அம்ைா எ க்குக் வகாடுத்த உேர்ந்த பட்ெ
அங்கீகாரம் இன்று காற்றில் பறந்து விட்டது. காரேம் இெர்கள்
முழுமைோக ைாறியுள்ளார்கள். அதில் ஒரு படி தான் இப்யபாது
இந்தச் வெடி குறித்து அெர்களிடம் யகட்ட யகள்விகளும்.
எல்ைாயை இெர்களுக்கு எளிதாகக் கிமடப்பதால், விரும்பிே
அம த்தும் இதுெமரக்கும் கிமடத்த காரேத்தால் இெர்களின்
ொழ்க்மக முமற என்பது யெறு விதைாக அமைந்துள்ளது.
கமடசிோக அெர்களிடம் வொன்ய ன். "நான் பேன்படுத்துப்
பீயராவில் ஒரு ொெகம் எழுதிே ஸ்டிக்கர் ஒட்டி மெத்துள்யளன்.
அதம ப் படித்துப் பாருங்கள்" என்யறன். இருெர் யெகைாகச்
வென்று பார்த்து விட்டு உரக்கப் படித்தார்கள்.
"பாமற இடுக்குகளில் ெளர்ெது தாெரைல்ை. தன் ம்பிக்மக".

(3)
நதடபயிற்சி
திடீவரன்று மபத்திேம் பிடித்து விடும்? என்
காரேவைன்று
ை ம் உேர்ெதற்குள் விருப்பங்கள் ஆர்ெைாய் ைாறி உடலும்
உள்ளமும் அயத சிந்தம க்குத் தோராகிவிடும். திருைேத்திற்கு
முன்பு தங்கியிருந்த இடத்திற்கு அருயக இரவு யநரங்களில்
ைதுக்கமடகளுக்கு அருயக மீன் வபாறித்து விற்கும் ெண்டிகள்
அதிகைாக இருக்கும். என்னுடன் அமறயில் இருந்தெர் தீவிர
அமெெ பிரிேர். கூட்டலும் கூட்டலும் யெர்ந்தால் என் ொகும்.
மபயில் உள்ள பேவைல்ைாம் கழித்தல் ஆகும் தாய ?
விடாைல் தி ந்யதாறும் வெறித்த ைாகத் தின்று தீர்த்யதாம்.
காைைாற்றத்தில் அருயக உள்ள அமேயில் உள்ள தண்ணீர் ெற்ற
இப்யபாது வதருவுக்குத் வதருவுக்குப் பிராய்ைர் யகாழித் துண்மட
பைவிதங்களில் ெண்டிக்கமடகளில் வபாறித்து விற்கின்றார்கள்.
தி ந்யதாறும் இரவு அலுெைகம் விட்டு ெரும் ெழியில் பைவித
யகாழிக்கமடகமளக் கடந்து தான் வீட்டுக்கு ெந்து யெர யெண்டும்.
பைவிதைா
ொெம கமளக்
கடந்து
வீட்டுக்கு
ெந்து
யெர்கின்யறன். சிை ெைேம் என்ம
நாய
கட்டுப் படுத்த
முடிோைல் ஒவ்வொரு கமடோக ஏறி சுமெேறிந்து, எரிச்ெைாகி
வெறுத்து ஒதுக்கி இப்யபாது எந்தக் கமடக்கும் யபாெதில்மை.
அவைரிக்காமெ ொழ மெத்துக் வகாண்டிருக்கும் எண்வேய்
அரசிேல் என்பது வபட்யரால் ஆகும். இமதப்யபாை இந்திோவில்
தற்யபாது நடுத்தரெர்க்கம், ஏமழ ைக்கள் என்ற பாரபட்ெமின்றிச்
சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்வேய் என்வறாரு விை யுத்தம் நடந்து
வகாண்டிருக்கின்றது. உள்நாட்டு எண்வேய் வித்துக்கமள அழித்து
ஒழித்துச் சூரிேகாந்தி எண்வேய், தவிட்டு எண்வேய் என்று
பைவித எண்வேய்கள் ெந்மதயில் நாள்யதாறும் கெர்ச்சிகரைா

வபேருடன், விளம்பரங்களுடன் அணிெகுத்து ெருகின்றது.
ெராெரி குடும்பத்தின் அடிப்பமட உேவு பழக்கத்மதயே ெந்து
வகாண்டிருக்கும் விளம்பரங்கள் ைாற்றி விட்டது. ஒவ்வொரு
சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்வேய் என்பதும் 90 ெதவிகிதம் குரூட்
ஆயிலில் இருந்து தோரிக்கப்படுெது என்பது எத்தம
யபர்களுக்குத் வதரியும்?
ஆ ால் அந்த எண்வேய்மேக் கூடப் பேன்படுத்திக் கீயழ வகாட்டி
விட ை சு இல்ைாத ெண்டிக்கமடக்காரர்கள் திரும்பத் திரும்பப்
பேன்படுத்தும் யபாது ொங்கித் தின்னும் உேவின் தரம்
எப்படியிருக்கும் என்பதம யோசித்துப் பாருங்கள்?
வபாறிக்கும் எண்வேய் என்பது காைாெதிோக யெண்டிேது
என்பதம
ைாற்றி அதம யே வதாடர்ந்து பேன்படுத்திக்
வகாண்டிருக்கின்றார்கள். திரும்பத் திரும்ப அயத எண்வேய்
பேன்படுத்தும் யபாது அது விெைாக ைாறிவிடுகின்றது. உேராத
ைக்கள் யகாழியில் யெர்க்கும் நிறமூட்டிகள் ைற்றும் சுமெகளுக்காக
விெத்மத விழுங்கிக் வகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
என்
ொப்பிட்டாலும் உள்யள தங்க விடாத அளவுக்குக்
கட்டுப்பாடுகள் எ க்கு இருப்பதால் உடல் ரீதிோ பிரச்ெம கள்
ெருெதில்மை. ஆ ால் ெேதாகும் யபாது எச்ெரிக்மக ைணி
அடிக்குயை?
அப்படித்தான் நமடப்பயிற்சி என்ற பழக்கம் சிை ைாதங்களுக்கு
முன் ால் ை தில் உருொ து.
பள்ளியில் படித்த காைம் முதல் இன்று ெமர விமளோட்டு,
உடற்பயிற்சி ொர்ந்த எந்த விெேங்களிலும் ஈடுபாடு ெந்தயத
இல்மை. எ க்கு ைட்டுைல்ை. குடும்பத்தில் எெரும் அந்தப் பக்கம்
தமைமெத்து படுத்தயத இல்மை. கமடசித் தம்பி ைட்டும்
கல்லூரியில் படிக்கும் யபாயத என்சிசி பக்கம் வென்று உடற்பயிற்சி,
ஓட்டப்பயிற்சி என்று தடம் ைாறி கமடசியில் இந்திே ராணுெத்தில்

அலுெைகப் பணிக்கு யதர்ொ
யபாது எ க்யக வகாஞ்ெம்
ஆச்ெரிேைாக இருந்தது. ஆ ாலும் எ க்கு உேவில் யைல் இருந்த
ஈடுபாடு இதுயபான்ற உடல் ொர்ந்த பயிற்சியில் உருொ யத
இல்மை. இப்யபாது உருொ தற்குக் காரேம் அலுெைகத்தில்
ஒருெர் த து அமையபசியில் மெத்திருந்த வெேலிமேக் காட்டி
யபசிக் வகாண்டிருந்தார்.
ஸ்யபார்ட்ஸ் ட்ராக் என்ற வெேலியின் வெேல்பாடுகமளப் பற்றிச்
வொன் யபாது வகாஞ்ெம் ஆர்ெம் பிறந்தது. எத்தம கியைா
மீட்டர் நடக்கின்யறாம்? எத்தம
அடிகள் நடந்யதாம்? இது
யபான்ற பை ெைாச்ொரங்கள் அதில் இருக்கச் சிறிதாக ஆர்ெம்
உருொ து. நாமள முதல் காமை நான் ொக்கிங் யபாகப்
யபாகியறன்? என்று வீட்டில் ெந்து வொன்
யபாது வபரிே
நமகச்சுமெ ெைாச்ொரத்மதக் யகட்டது யபாை நான்கு யபர்களுயை
சிரித்தார்கள். காரேம் நம் ஜாதகம் அப்படி.
எ க்யக வகாஞ்ெம் ெந்யதகைாக இருந்தது. ஆகா....... இெர்கள்
சிரிக்கின்றார்கயள? என்று காமையில் எழுந்து முதல் யெமைோகச்
வெய்ே யெண்டிே கடமைகமள முடித்து விட்டு சிறிே இைக்காகத்
தீர்ைானித்து
விட்டு
ஸ்யபார்ட்ஸ்
ட்ராக்கர்
வெேலிமே
இேக்கிவிட்டு என் நமடப்பயிற்சிமேத் வதாடங்கிய ன்.
வீட்டுக்கருயக
உள்ள
பாமதமேத்
தீர்ைானித்து
விட்டு
தி ந்யதாறும் ெந்து வெேலிமேக் கெனித்த யபாது அதிகபட்ெைாக
நான்கு கியைாமீட்டர் என்று காட்டிேது. அது ொர்ந்த பை
ெைாச்ொரங்கமளக் (எரித்த கயைாரிஅளவுகள்) காட்டிேது. வீட்டில்
இதம க் காட்டி வபருமைோகச் வொன்
யபாது ைற்வறாரு
பிரச்ெம
உருொ து.
எரித்த
கயைாரிக்குச்
ெைைாகக்
குழந்மதகளுக்கு ொங்கி மெத்துள்ள தின்பண்ட ெைாச்ொரங்கமள
எடுத்த விளாசித் தள்ள ஒவ்வொரு நாளும் குழந்மதகள் தூங்கும்
யபாது ைறக்காைல் தங்கள் தின்பண்ட ெைாச்ொரங்கமள எடுத்து
ஒளித்து மெத்து விட்யட தூங்கத் வதாடங்கி ார்கள். ைம வி

சிரிக்க என் நமடப்பயிற்சி சிை ொரங்களில் முடிவுக்கு ெந்தது.
நாம் கற்ற அறிவு எந்த அளவுக்கு நம்மைத் தனிப்பட்ட
ொழ்க்மகயில் ெளர்த்திருந்தாலும் நம்மிடம் உள்ள அடிப்பமட
அறிவு என்பது என்றுயை ைாறாது. ஒவ்வொரு ெைேத்திலும் அது
வெளிப்பட்யட ஆகும். அது குடும்பம், ொழ்ந்த சூழ்நிமை, பழகும்
ைனிதர்கள் உருொக்கும் தாக்கம், நைக்கு நாயை கற்பித்துக்
வகாள்ளும் நிோேங்கள். அதன் மூைம் உருொகும் தர்க்க ொதங்கள்
என்று நைக்கு நாயை நம்மைேறிோைல் குறிப்பிட்ட ைாற்ற
முடிோத குோதிசிேங்கமள ொழ் நாள் முழுக்க ெளர்த்துக்
வகாண்யட ெருகின்யறாம். இமதத்தான் இன்று ஜாதியின் வபேரால்
இழிவுப் படுத்துகின்றார்கள். ைதத்தின் வபேரால் சுட்டிக்
காட்டுகின்றார்கள். ெேங்கும் கடவுமள மெத்துப் பரிகாெம்
வெய்கின்றார்கள்.
வைாத்தத்தில் எல்ைா இடங்களிலும் ைனிதன் என்பென் ஒவ்வொரு
காைகட்டத்தில் தனித்தீொகத் தான் இருக்கின்றான். கட்டாேத்தின்
யபரில் குடும்பம் என்ற அமைப்பும், அதன் மூைம் உருொகும் ெமூக
நிர்ப்பந்தம் நம்மை விைங்கிலிருந்து வித்திோெப்படுத்திக்
காட்டுகின்றது. இந்த வித்திோெங்கமள ஒவ்வொரு நாளும்,
ஒவ்வொரு வெேல்பாடுகளிலும் நான் உேர்ந்யத ெந்துள்யளன்.
நான் குறுகிே காைம் நமடப்பயிற்சி என்ற வபேரில் நான்
யெடிக்மக பார்த்த அந்த அதிகாமை ெமூகத்மத உங்களிடம்
பகிர்ந்து வகாள்ளப் யபாகின்யறன்

(4)
ஒரு றசவலும் நான்கு றகாழிகளும்
அதுவொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை.........
அன்று
தான்
முதன்
முமறோக
நமடப்பயிற்சிமேத்
வதாடங்கிய ன். ஞாயிறு என்பது எ க்கு வியெட தி ம். ஆறு
நாட்கள் ோருக்யகா உமழத்து, எெருடய ா விருப்பமின்றி
உறொடி, பைவித யெடங்கள் யபாட்டு எ க்கா சுேத்மத ைறந்து
ொழும் எ க்கு ஞாயிவறன்பது எ க்கா
தி ம். ஒவ்வொரு
ஞாயிறும் அதிகாமையில் விழிப்பு ெந்து விடும். முதல் நாள் இரவு
எத்தம
ைணிக்கு
ெந்து
படுத்தாலும்
ை ம்
வொல்லிமெத்தாற்யபாை ஐந்து ைணி அளவில் உடம்மப எழச்
வெய்துவிடும்.
ெனிக்கிழமைேன்யறா வீட்டில் நான்கு யபர்களும் ஒரு ெெ த்மதத்
தூங்கப் யபாெதற்கு முன்பு ைறக்காைல் வொல்ொர்கள். "நாமள
காமை எங்கள் ோமரயும் ஏதாெது வதாந்தரவு வெய்தால் நடப்பயத
யெறு?" என்று மிரட்டல் வதானியில் எச்ெரிப்பார்கள். காரேம்
ஒவ்வொரு ஞாயிறும் அெர்களுக்கு அதிக யநரம் தூங்க யெண்டும்
என்பது அெர்களின் வகாள்மக.
ஏற்றுைதி நிறுெ ங்களில் பணிபுரியும் வபண்கள் மீது எப்யபாதும்
எ க்குக் கனிவுப் பார்மெ உண்டு. எட்டமர ைணிக்கு உள்யள
ெந்து மீண்டும் எட்டமரக்கு வீட்டுக்குச் வெல்லும் இெர்களின்
ைற்ற கடமைகமள எப்படி முழுமைோகச் வெய்ே முடியும்?
என்பயத இதன் அடிநாதம். அெெரம் அெெரைாக ஓடிெந்து, உள்யள
ெந்து மகயரமக பதித்துப் பத்தமர ைணிக்கு விடப்படும் யதநீர்
இமடயெமளயில் அெெரகதியில் அைர்ந்து அெர்கள் வகாண்டு
காமை உேமெ உண்ணும் யபாது ை ம் ெலிக்கும். ஆ ால்
வெளியே காட்டிக் வகாள்ள முடிோது. ைணிச் ெப்தம் ஒலிக்கும்

யபாது பாத்திரங்கமளக்கூடக்
ெருொர்கள்.

கழுெ

யநரமிருக்காைல்

ஓடி

பை முமற கெனித்துள்யளன். அமதயே வீட்டுக்கு ெந்து
குழந்மதகளிடம் ெந்து வொல்லும் யபாது எளிமைோகப் பதில்
வொல்ொர்கள். "நீங்க தாய யைய ஜர். உங்கள் முதைாளியிடம்
வொல்லி கூடுதைாக யநரம் வகாடுக்க யெண்டிேது தாய ?" பதில்
யபொைல் நகர்ந்து விடுயென்.
இங்கு ஒவ்வொருெருக்கும் ஒரு பாத்திரப்பமடப்புச் ெமூகம்
உருொக்கி மெத்துள்ளது. அதுவொரு யெடம் என்றாலும் அந்த
யெடத்தில்
எந்தளவுக்குத்
திறமைோக
நடிக்கக்
கற்றுக்
வகாண்டெர்களால் ைட்டுயை தங்கமளக் காப்பாற்றிக் வகாள்ள
முடியும். நடிக்கத் வதாடங்கும் யபாது சுேம் கழன்று விடும். அறம்
என்பது ைறந்து விடும். அதிகப் பேமிருப்பெர்களுக்கும் அன்றாட
ொழ்க்மகக்குத் யதமெோ
பேத்மதத் யதடுபெர்களுக்கு
ைத்தியில் நாம் ொழ்ந்தாக யெண்டும் என்றால் அலுெைகத்திற்குச்
வெல்லும் யபாது உமடகள் ைாற்றத் வதாடங்கும் யபாயத உள்யள
உள்ள நடிகனுக்குத் யதமெப்படும் ஒத்திமகமேயும் ஒரு முமற
பார்த்துக் வகாள்ள யெண்டும்.
பை
நாட்கள்
ஞாயிற்றுக்கிழமையும்
வதாழிற்ொமையில்
யெமையிருக்கும். நான் கிளம்பும் ெமரக்கும் மூன்று யபரும்
ஆழ்ந்த
தூக்கத்தில்
இருப்பார்கள்.
ஆச்ெரிேைாகவும்,
அேர்ச்சிோகவும் இருக்கும்.
வதாடக்கத்தில் குமறந்தபட்ெம் குழந்மதகமளோெது இந்தப்
பழக்கத்தில் ைாற்றிவிட முடியுைா? என்று முேற்சித்த யபாது
குடும்பம் வைாத்தைாக எதிரணியில் நின்று நம்பிக்மகயில்ைா
தீர்ைா ம் நிமறயெற்றி குண்டுக்கட்டாகத் தூக்கி ெமபமே விட்டு
வெளியே அனுப்பி மெத்து விட்டார்கள். அப்வபாழுயத புரிந்து
விட்டது. ெபாநாேகர் ைம வியின் யொம்யபறித்த த்திற்கு மூன்று
உறுப்பி ர்களும் ஒட்டு வைாத்த ஆதரவு வதரிவித்த பின்பு

சுயேச்மெ உறுப்பி ர் நான் ைட்டும் என்

வெய்ே முடியும்?

இதுவும் ஒரு ெமகயில் நல்ைதாகப் யபாய்விட்டது.
காமைக்கடன்கள் முடித்து விட்டு எழுதத் வதாடங்கி ால் அந்த
ொரத்திற்குத் யதமெோ
விெேங்கமள அடுத்த நான்கு ைணி
யநரத்தில் எழுதி முடிக்க ெெதிோக இருந்தது. அெர்கள்
ஒவ்வொருெராக முழித்து வெளியே ெந்து நிற்கும் யபாது நான்
பிமழகள் திருத்திக் வகாண்டிருப்யபன். இமடயிமடயே அந்த
ொரத்தில் ெந்த அரசிேல் ொர்ந்த காவோலிக் காட்சிகமளப்
பார்த்து முடித்து இருப்யபன்.
ைற்ற
நகரங்களில்
எப்படியோ?
ஆ ால்
திருப்பூரில்
வதாழிைாளர்கள்
ைட்டுைல்ை,
வபரும்பேம்
பமடத்த
முதைாளிகளும் வதாடர்ந்து யெமை வெய்து வகாண்யடயிருப்பது
என்ற பழக்கத்திற்கு அடிமைோகத் தான் உள்ள ர். ைற்ற
துமறகளில் உள்ள முதைாளிகள் ொழ்க்மகமே அனுபவிக்கப் பை
வித முன்ய ற்பாடுகமள ைாதந்யதாறும் ெருடந்யதாறும் வெய்து
அதன்படி ொழ்ந்தாலும் இங்குள்ள முதைாளிகள் பதட்டமும்
பரபரப்புைாகயெ ொழ்க்மகமேக் கழிக்கின்ற ர்.
இந்தக் கூட்டத்தில் பழகியே வதாடர்ந்து யெமை வெய்ெது என்ற
பழக்கம் எ து இேல்பா குோதிசிேைாகயெ ைாறிவிட்டது. இது
தான் எங்கள் வீட்டுச் ெபாநாேகருக்கும் எ க்குக் கருத்து
யெறுபாடுகள் உருொக முக்கிேக் காரேைாகவும் அமைந்து
விடுகின்றது.
இயத பழக்கம் இன்று குழந்மதகளுக்கும் வதாற்றி ஞாயிவறன்றால்
பத்து ைணி ெமரக்கும் தூங்கிக் வகாண்டிருக்கின்றார்கள். பை
முமற
ஆச்ெரிேைாக
ஆழ்ந்து
தூங்கும்
இெர்கமளக்
கண்வகாட்டாைல் பார்த்துக் வகாண்யட நின்று வகாண்டிருப்யபன்.
ஒரு ெை ம் இருக்காது. வெளியே ஒரு உைகம் இேங்கிக்
வகாண்டிருக்கின்றது.
ொக ங்களின்
ெப்தங்கள்
எதுவும்

அெர்கமளத் வதாந்தரவு வெய்ோது. அப்யபாது தான் தூங்கச்
வென்றது யபாை இெர்கள் தூங்கிக் வகாண்டிருப்பார்கள்.
பள்ளி வெல்லும் நாட்களில் நாள் யதாறும் அதிகபட்ெம் பத்து
ைணிக்குள் ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்குள் வென்று விடும் இெர்கள் ெரிோக
ஆறு ைணிக்கு எழுந்து தங்கள் கடமைகமளச் வெய்ேத் வதாடங்கி
விடுொர்கள். எட்டு ைணி யநரமும் முழுமைோ தூக்கம். ஆ ால்
இதம யும் மீறி ஞாயிற்றுக் கிழமைவேன்றால் கூடுதல் யபா ஸ்.
இெர்கமள ைாற்ற யெண்டும் என்பதற்காக ொக்கிங் வெல்ை
அமழப்பு விடுப்யபன். அது காற்றில் யகட்ட யகள்விோக
ைாறிவிடும். யகலிோக ைாறுெதற்குள் வெளியே நடக்கத்
வதாடங்கி விடுயென்.
வீட்டுக்குள் பைெற்மற ைாற்ற முேற்சித்துள்யளன். ஆ ால் பைன்
என் யொ பூஜ்ேம் தான். காரேம் ஒரு யெெலும் நான்கு
யகாழிகளும் இருந்தாலும் என் ொகும்? ஒவ்வொரு முமறயும்
யெெலில் கம்பீரைா வகாக்கரக்யகா ெப்தம் கூடக் வகக்வகக்யக
என்று சிரிப்வபாலியில் ைமறந்து விடுகின்றது.
வீட்டுக்குள் இருக்கும் மூன்று குழந்மதகளும் இன்று ெளரும்
வபண்களாக ைாறிக் வகாண்டிருக்கின்றார்கள். ஆ ால் இெர்கள்
பள்ளி ஆண்டு விடுமுமற தி ங்களில் என்ம விட்டு பிரியும்
தருேங்கள் நான் அமடயும் அெஸ்த்மதகள் இருக்கின்றயத?
அப்யபாது தான் இந்த ொழ்க்மகயின் பை பரிோைங்கமள
என் ால் உேர்ந்து வகாள்ள முடிந்தது. அமதப் பற்றி
யபசுயொம்....

(5)
பாதலத்திதண
நான்கு யபர்களும் எ க்காகக் காத்துக் வகாண்டிருந்தார்கள்.
ெண்டிமே வீட்டின் முன் நிறுத்தும் யபாது எப்யபாதும் யபாைக்
கத்திக் வகாண்டு யையை விழுெது யபாை ெந்தார்கள். ஆ ால்
அமத ரசிக்கும் ைய ாநிமையில் நானில்மை.
ெரயெண்டிே வகாரிேர் ஒன்று ெராதது முக்கிேக் காரேைாக
இருந்தது. ஊருக்குச் வெல்லும் யபாது கட்டாேம் மகயில் வகாடுத்து
அனுப்ப யெண்டும் என்று நிம த்திருந்யதன்.
வென்ம யில் உள்ள நண்பர் உறுதிேளித்து இருந்தார்.
நிச்ெேம் இரண்டு ைணிக்குள்
வொன் ார்கள் என்றார்.

கிமடத்து

விடும்

என்று

கடந்த மூன்று ைாதங்களில் இந்தக் வகாரிேர் யெமெகளின்
உள்ளார்ந்த அத்தம
விெேங்கமளயும் பார்த்த காரேத்தால்
எ க்கு நம்பிக்மக ெரவில்மை.
வெளியே காத்திருந்தெர்கமளக்
ெண்டிமே எடுத்யதன்.

காத்திருக்கச்

வொல்லிவிட்டு

நாய
யபாய் ொங்கி விடுகின்யறன் என்று ைறுபடியும்
திருப்பூருக்குள் ைத்திை பகுதியில் இருந்த அந்த அலுெைகத்மத
யநாக்கி ை உமளச்ெயைாடு வென்ற யபாது உள்யள கழிவிரக்கம்
வைல்ை வெளியே ெந்து எட்டிப்பார்த்தமத என் ால் உேர
முடிந்தது.
யபாக்குெரத்து வநரிெலில் ஊர்ந்து வகாண்யட உள்யள ை ொட்சி
நக்கல் விடுெமத உேர முடிந்தது.

என் யைா வபரிே பாெக்காரன் இல்மை என்று வொன் ாய்?
ஊருக்குக்
கிளம்பும்
குழந்மதகமள
அனுப்பி
மெக்க
ை மில்ைாைல் ஏன்டா இப்படிச் யொர்ந்து யபாயிருக்கிறாய் என்று
யகட்டது.
யகலிோகத்தான் எ க்குத் வதரிந்தது.
இன்னும் பத்து ெருடங்கள் கழித்து இன்ய ாருென் ெருொய ?
அப்யபாது ெளர்ந்த ைரத்மத யெவறாரு இடத்தில் பிடுங்கி நட
யெண்டியிருக்குயை? என்று ை ம் பை யகள்விகமள எழுப்பிக்
வகாண்யட இருந்தது.
உள்யள இருந்த வைாத்த யகாபமும் வகாரிேர் அலுெைகத்தில்
முன் ால் அைர்ந்திருந்த வபண் யைல் வகாட்ட பதில் யபொைல்
அமைதிோக ெந்த பார்ெமை எடுத்துக் வகாடுத்தார்.
யகாமட விடுமுமறயில் ஊருக்வகல்ைாம் எங்யகயும் வெல்ை
ைாட்யடாம் என்றெர்கள் இரண்டு நாளில் ைாறிவிட்டார்கள்
என்பயத எ க்யக ஆச்ெரிேைாக இருந்தது.
அங்யக யூபிஎஸ் இருக்காது, கணினி இருக்காது என்று
ஆயிவரத்வதட்டு ெக்கமேோகப் யபசிே மூெரும் இயதா
இப்யபாது நாங்கள் வராடிோயிட்யடாம். நீங்க தான் யைட்டு
என்கிறார்கள்.
ைம வி என்ம
யபாலும்.

உற்றுக் கெனித்துக் வகாண்யட இருந்திருப்பார்

"உங்களுக்குப் வபாறுக்காயத, ெருைத்தியை ஒரு முமற தான் யபாக
முடிகிறது. உங்களுக்கு ை யெ ெரமையே" என்றார்.
நாய அெளுக்குப் பைமுமற அறிவுமர வொன் து இப்யபாது என்
நிம வில் ெந்து யபா து.
"பாெம் மெக்காயத. கடமை என்பதாக உன்ம

இப்யபாயத

ைாற்றிக் வகாள். நாமள இெர்களின் தன்மை ைாறும் யபாது
உன் ால் தாங்க முடிோது. நான் பைெற்மறயும் கடந்து ெந்து
விட்யடன்". என்று வபரிே தத்துெஞானி யபாைச் வொன் எ க்கு
இப்யபாது உண்மைகள் உமரத்தது.
எ க்யக என் ைய ாபாெம் விய ாதைாக இருப்பமத உேர்ந்து
வகாள்ள முடிகின்றது.
ொர்ந்து ொழுதல் என்பதும் யெர்ந்து ொழுதல் என்பதும் எப்யபாது
வதாடங்கியிருக்கும் என்று சிந்திக்கத் யதான்றிேது.
குறிப்பிட்ட காை கட்டத்தில் குடும்பத்தி ர் எெருடனும் வதாடர்பு
வகாள்ளாைல்
ொழ்ந்த
ொழ்க்மக
நிம வுக்கு
ெந்தது.
முரட்டுத்த ைாக யெகத்தில் பேணித்த ொழ்க்மகச் சுெடுகள் தந்த
காேங்கள் ஒவ்வொன்றும் நிம க்கத் யதான்றிேது. ஆ ால்
திருைேம் என்பதும் அரெமேக்க, ஆறுதல்படுத்த ஒரு கரம்
என்பமதயும் மீறி யெறு ஏயதாவொரு புள்ளியில் இமேத்து
மெத்து விடுகின்றது.
பரஸ்பரம் புரிந்து வகாண்டெர்கள், புரிந்து வகாள்ளாையையே
ொழ்ந்து வகாண்டிருப்பெர்கள் என்று எத்தம ஏற்ற இறக்கங்கள்
இருந்த யபாதிலும் ஆத்ைார்த்த அன்புக்குள் சிக்கிக் வகாண்டெர்கள்
எப்யபாதும் ெழி தெறுதில்மை.
நாய

பைமுமற வெறுத்துப் யபசியிருக்கின்யறன்.

அக்கா வீட்டுக்காரமரத் திட்டியிருக்கின்யறன். "எ க்கும் ைட்டும்
திருைேம் வெய்ேக் கட்டாேப்படுத்தி யிருக்காவிட்டால் இன்னும்
கூடப் பை படிகள் ொழ்வில் ஏறியிருக்க முடியும்" என்று
வொல்லியிருக்கின்யறன்.
ஆ ால் அலுெைகத்மத விட்டால் வீடு, வீட்மட விட்டால்
அலுெைகம் என்று ைாறிப்யபா எண்ேத்தில் ொழும் என்ம
ைம வி தான் பைமுமற வெறுப் யபற்றியிருக்கிறாள்.

"ஒவ்வொருத்தனும் எங்வகங்யகா சுற்றி அமைந்து விட்டு
ெருகிறார்கள். என்ம
உசுவரடுக்கத்தான் யெகைாக ெந்து
யெர்கிறீர்கள்" என்று அலுத்துப் யபாய் வொல்லியிருக்கிறாள்.
காதில் ொங்காைல் எங்யக ொப்பாடு? என்று யகட்டெம ச்
சிரிப்யபாடு முமறப்பாள்.
"வைாத்த குடும்பயை தீனிக்குடும்பம்" என்று வொல்லிக் வகாண்யட
பரிைாறும் யபாது அலுெைக ை உமளச்ெல் அந்தச் ொப்பாடு
ருசியில் ைாறிப் யபாயிருக்கும்.
ஏறக்குமறே இமரச்ெயைாடு ொழப் பழகி விட்ட தற்காைச் ெமூகம்
யபாையெ ை ம் நிமையில்ைாைல் தவிக்கின்றது. ைம வி
ஊருக்குக் கிளம்பிவிட்டாள் என்ற குதுகலிக்கும் ெராெரி ைனித ாக
இல்ைாைல் வீட்டுக்குள் நுமழந்தால் சீண்டிக்வகாண்யட இருக்கப்
பழகிவிட்ட ொழ்க்மகயில் இப்யபாது வீவடன்பது ைோ
அமைதி யபாையெ இருக்கிறது.
வெளியில் அடித்த ைண்வேல்ைாம் வீட்டுக்குள் கிடக்கத்
துமடப்பம் எங்யக என்று யதடிக் வகாண்யட இருக்கியறன்.
வீட்மட இன்று கூட்டவில்மைோ? என்று குமற வொல்லிக்
வகாண்டு உள்யள நுமழபெனுக்கு இரண்டு நாளில் குப்மபோக
இருக்கும் வீட்டுக்குள் சுத்தம் வெய்ே ை மில்ைாைல் ெந்து
அடிக்கும் காற்மற யெடிக்மக பார்த்துக் வகாண்டிருக்கின்யறன்.
திடீவரன்று
ெமைேல்
கட்டில்
உள்யள
நுமழந்து
யதமெப்பட்டமதத் யதடி அமை பாயும் மககமளப் பிடித்துத்
தள்ளி "நீங்க அங்யக யபாய் உட்காருங்கள். நான் வகாண்டு ெந்து
தருகின்யறன்" என்று முதுமக பிடித்துத் தள்ளுபெள் இல்ைாது
ெமைேல்கட்டில்
கழுொத
பாத்திரங்கள்
யெர்ந்து
வகாண்யடயிருக்கச் யொர்ந்து யபாய் இருக்கின்யறன்.
"அப்பா வெய்தியெ மைத்தவிர உங்களுக்கு யெறு எதுவுயை

பிடிக்காயத" என்று கத்திக் வகாண்யட ரியைாட்மட தூக்கிக்
வகாண்டு வென்றெமளக் வகஞ்சி ொங்கிே மககள் இப்யபாது
சும்ைா கிடக்கும் ரியைாட்மட சீண்ட ை மில்ைாத மூன்று
நாட்களாக அெர்கள் மெத்த இடத்தியை இருக்கிறது..
மூன்று நாட்களாகச் சுருட்டி மெக்காைல் ஒயர இடத்தில் விரித்துக்
கிடக்கும் பாயில் அப்படியே ொய்கின்யறன்.
அடித்த காற்றில் ைண் உள்யள ெந்து விழுந்திருக்கும் யபாை.
விேர்மெயில் கெகெத்த உடம்மபக் கழுெ ை மில்ைாத நிமையில்
தமை ொய்த்தால் ெராத தூக்கத்மதச் ெபித்துக் வகாண்யட வெளியே
ெந்து அைர கதமெத் திறந்த யபாது காத்திருந்த ஈெல் கூட்டம்
உள்யள கூட்டைாகப் பறந்து ெந்தது.
இன்னும் சிை ைணி யநரத்தில் இந்த ஈெலின் ொழ்க்மக
என் ொகும் யோசித்துக் வகாண்யட வீட்டின் வெளியே இருந்த
யெப்பைரத்மதப் பார்த்த யபாது பறந்த ெந்த இமை என் முகத்தில்
ெந்து விழுந்தது.
பழுப்யபறிே அந்த இமை உதிர்ந்து என் அருயக ெந்து விழுந்தது.
அந்த இமை தான் இந்த ொழ்க்மகமேப் பற்றி ொர்த்மதகள் ஏதும்
யதமெயின்றி எ க்குப் புரிேமெத்தது.. யோசித்துக் வகாண்யட
வீட்டின் ொெலில் தனிோக அைர்ந்திருந்யதன். அப்யபாது தான்
பக்கத்து வீட்டில் வதருக் குழாயில் இருந்து ெழிந்யதாடும் ெப்தம்
யகட்டது. ெேலில் பாயும் நீர் யபாை வதரு முழுக்க நீர் ஓடிக்
வகாண்டிருந்தது. யெகைாக ஓடிய ன்............

(6)
ைண்ணீருக்குக் தகறயந்தும் நாள் வரும்?
வெளியே யபரருவி ெப்தம் யகட்டது. வதருவில் இருந்த குழாயில்
இருந்து வகாட்டிக் வகாண்டிருந்த தண்ணீர் வைாத்தமும் அருயக
இருந்த ொக்கமடயில் கைந்து வென்று வகாண்டிருந்தது. வீட்டின்
இரண்டு கதவுகமளயும் திறந்து வகாண்டு வெளியே ெருெதற்கு
முன்யப எ க்குப் பதட்டம் ெந்தது.
நமடப்பயிற்சிமேத் வதாடங்குெதற்கு அன்று அதிகாமையில்
எழுந்து விட்யடன். பக்கத்து வீட்டின் முன்பு இந்தக் காட்சிமேப்
பார்த்த யபாது யகாபத்தில் நமடப்பயிற்சிமே ைறந்து விட்டு
குழாய் அருயக வென்ற யபாது தான் புரிந்தது. அந்தக் குழாயில்
யைல்பகுதி முழுெதும் கழட்டப்பட்டு இருந்தது. தண்ணீர் ெரும்
பகுதியில் ஒரு திருகாணி ைட்டும் இருந்தது. அதுவும் நசுக்கப்பட்டு
இருந்தது. ெேல் பகுதிகளில் பேன்படுத்தும் பம்புவெட் ல்
ெருகின்ற நீரின் அளமெப் யபாை வைாத்த தண்ணீரும் வீோகிக்
வகாண்டிருந்தது.
திருப்பூரில் நான் ெசிக்கும் பகுதி வித்திோெைா து. இன்று
ெமரயிலும் தமிழகக் கிராைங்களில் தீண்டாமை வகாடுமையுண்டு
என்று ஆதங்கப்படுயொர் அயநகம் யபர்கள் உண்டு. அதுயெ
நகரைேைாக்கலில் படிப்படிோகக் குமறந்து வகாண்டு ெருகின்றது
என்ற எண்ேம் வகாண்டெராக இருந்தால் அமத நீங்கள் ைாற்றிக்
வகாள்ள யெண்டும்.
நகரங்களில் ெசிப்பெர்கமள அது யெறுவிதைாகத் தாக்கும்.
வபருநகரங்கள், வதாழில்நகரங்கள், ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில்
நீங்கள் ெசிப்பெராக இருந்தால் உங்கள் ெசிப்பிடங்கமளச் ெற்று
ஆராய்ந்து பார்த்தால் அதம
உங்களால் எளிதாகப் புரிந்து
வகாள்ள முடியும். அதிகப் பேம் உள்ளெர்கள், பேம்

உள்ளெர்கள், பேம் அன்றாட ொழ்க்மக ொழ ைட்டும்
ெம்பாரித்துக் வகாண்டு ொழ்பெர்கள், பேம் இல்ைாதெர்கள் என்ற
அடுக்கு நம் கண்ணுக்குப் புைப்படும். வபரும் யகாடீஸ்ெரர்கள்
ொழும் பகுதிகளில் ொமை ெெதிகள் முதல் தண்ணீர் ைற்றும்
சுகாதார ெெதிகள் அரொங்கத்தால் அன்றாடம் வதளிொகப்
பராைரிக்கப்படும். அதுயெ படிப்படிோகக் குமறந்து கமடசியில்
உள்ளெர்களுக்கு ஏய ாதாய ா என்று தான் அரொங்க யெமெகள்
கிமடக்கும்.
ஆ ால் நாங்கள் ெசிக்கும் பகுதியில் யையை வொன் நான்கு
அடுக்குகளும் கைந்து இருக்கின்றார்கள். இதம
நான் யெறு
எங்கும் பார்த்தது இல்மை. கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக இங்யக
ெசிக்கின்யறாம். நமடபயிற்சி வதாடங்கிே யபாது தான் ஒவ்வொரு
பகுதியில் இருந்த வீடுகமளயும், ைற்ற ெைாச்ொரங்கள் அம த்தும்
முழுமைோகக் கண்டறிந்யதன். எத்தம எத்தம யெறுபாடுகள்
என்பதம உேர்ந்து வகாள்ள முடிந்தது.
எங்கள் வீட்டுக்கு அருயக வதாழிைாளர் குடியிருப்பு உண்டு. அங்யக
பத்து ஓட்டு வீடுகளில் பை ஏற்றுைதி நிறுெ ங்களில்
பணிபுரிபெர்கள்
ொழ்ந்து
ெருகின்றார்கள்.
ஒவ்வொரு
ெனிக்கிழமையும் ைது யபாமதயி ால் உருொகும் ெண்மட
ெச்ெரவுகளுக்குப் பஞ்ெமிருக்காது. ஒவ்வொரு ொரமும் கெனித்யத
ெந்துள்யளன். வீட்டுக்குள் இருந்தால் ெந்தின் வதாடக்கம் முதல்
ைற்வறாரு ெந்தின் இறுதிப் பகுதி ெமரக்கும் கைந்து கட்டிே வகட்ட
ொர்த்மதகள் காற்றில் கைந்து ெந்து வகாண்யடயிருக்கும். இது
ொரந்யதாறும் நடக்கும் நிகழ்வு என்பதால் எங்கள் வீட்டுக்குச்
சுற்றிலும் இருப்பெர்கள் கண்டும் காோைல் கடந்து யபாய்க்
வகாண்டிருப்பார்கள்.
அலுெைகம் விட்டு வீட்டுக்கு ெந்ததும் ொப்பாடு முடிந்து
குழந்மதகளுடன் வெளியே அைர்ந்து அரட்மடக் கச்யெரி நடத்திக்
வகாண்டிருக்கும் யபாது ெண்மட வதாடங்கி விட்டால் ைம வி

குழந்மதகமள அமழத்துக் வகாண்டு வீட்டுக்குள் வென்று விடுொர்.
நான் ைட்டும் அங்யக அைர்ந்து நடந்து வகாண்டிருக்கும் காட்சியின்
ஒவ்வொரு நிகழ்மெயும் கெனித்துக் வகாண்டிருப்யபன்.
அடிதடி, கூச்ெல், இமரச்ெல், வபண்களின் கதறல் என்று காட்சிகள்
ைாறிக் வகாண்யடயிருக்கும். ஆ ால் காமையில் பார்த்தால் நடந்த
சுெயட இல்ைாைல் இேல்பா
ொழ்க்மகக்கு அம ெரும்
திரும்பியிருப்பார்கள்.
ைற்ற வீடுகள் அம த்துக்கும் ைாநகராட்சி ெழங்கியுள்ள குடிநீர்
குழாய் இருக்கும். வீட்டுக்குள் இல்ைாதெர்களுக்குத் வதருவில்
இருக்கும். குறிப்பிட்ட வீடுகள் இந்தக் குழாய் என்று பாகம் பிரித்து
இருப்பார்கள்.
ெற்று
ெெதிபமடத்தெர்களுக்கும்
இந்தத்
வதாழிைாளர் குடியிருப்புக்கும் ெண்மட ெச்ெரொகயெ இருந்து
ெந்தது. நான் பைமுமற அலுெைகம் வெல்லும் யபாது பார்த்துக்
வகாண்டு வெல்யென்.
கேென்ைார்கள் அலுெைகத்திற்குக் காரில் வென்ற பிறகு
சுகொழ்க்மக ொழ்ந்து வகாண்டிருக்கும் வபண்கள் காமை எட்டு
ைணிக்குத் வதாழிற்ொமைக்குள் நுமழந்யத ஆக யெண்டிே
வபண்களுடன்
ைல்லுக்கட்டிக்
வகாண்டிருப்பார்கள்.
அது
பைெைேம் கைெரைாக முடியும்.
ஒருமுமற நகர்ைன்ற உறுப்பி ர் எங்கள் ெந்தின் ெழியே ெந்த
யபாது எங்கள் வீட்டின் முன் ால் நின்று ோருடய ா யபசிக்
வகாண்டிருக்கின்றார்?
என்பதம
ைம வி
என்னுடன்
வொன் யபாது யெகைாக அெரிடம் வென்று தி ந்யதாறும் இங்யக
தண்ணீருக்காக நடக்கும் பிரச்ெம கமளப் புரிே மெத்து
"வதாழிைாளர் குடியிருப்புக்கு அருயக ஒரு குழாய் அமைத்துக்
வகாடுங்கள்" என்று யகாரிக்மக மெத்யதன்.
காரேம் வதாழிைாளர்கள் ஒன்று யெர்ந்து அெரிடம் வொன்
யபாது அது நடக்காைல் இருந்தமத உேர்ந்யத வகாஞ்ெம்

அழுத்தைாகப் யபசிய ன். அண்யே நிச்ெேம் வெய்து தருகின்யறன்
என்று வொல்லிவிட்டுச் வென்றெமர வதாடர்ந்து அமையபசி
ெழிோக நிம வு படுத்திக் வகாண்டிருந்யதன்.
ஆச்ெரிேைாகச் சிை ொரங்களில் குழாய் ைாட்டப்பட்டு ஒரு
சுபயோக தி த்தில் தண்ணீர் ெரத் வதாடங்கிேது. அதன் பிறகு தான்
பிரச்ெம
யெறு விதைாக ைாறத் வதாடங்கிேது. பத்துக்
குடும்பங்கள் என்பதால் ெற்று வபரிே அளவிைா
குழாமே
ைாட்டிக் வகாடுக்க அது பிரச்ெம யின் ரூபத்மத அதிகைாக்கிேது.
ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இருந்த குடிநீர்க் குழாமே பராைரிக்கத்
தனிோக ஒருெமர நகர் ைன்ற உறுப்பி ர் நிேமித்திருந்தார். அெர்
ஊமையும் கூட. இரவில், நள்ளிரவில்,அதிகாமையில், காமையில்
என்று மிதிெண்டியில் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அமைக்கப்பட்டு
இருக்கும்
திருகாணி
யபான்ற
அமைப்பில்
இருக்கும்
ெைாச்ொரத்மதத் திறந்து விட்டு அெர் மெத்திருக்கும் வபரிே விசில்
மூைம் ெப்தம் எழுப்புொர். அந்தச் ெப்தம் யகட்டு அந்தப் பகுதியில்
உள்ளெர்கள் வதருவில் உள்ள குழாய்க்கு ஓடி ெருெர். இது
நமடமுமறயில் இருக்கும் ெைாச்ொரம்.
அெர் ெப்தம் எழுப்பிவிட்டு அடுத்தப் பகுதிக்குச் வென்று விடுொர்.
இங்குத் தான் பிரச்ெம வதாடங்கிேது. ைற்ற இடங்களிலும் குடிநீர்
குழாய் ஒழுங்காகப் பராைரிக்கப்பட்டு ெந்தது. வதாழிைாளர்
குடியிருப்பில் உள்ள குழாயில் உள்ள யைல்பகுதி ஒரு குடிகாரன்
யபாட்ட ஆட்டத்தில் தனிோகக் கழன்று விட்டது. அமத
ைறுபடியும் ைாட்ட முடிோைல், யெறு ொங்கவும் முடிோைல்
துணிமேச் சிை நாட்கள் கட்டி மெத்திருப்பார்கள். பை ெைேம்
அப்படியே மெத்திருக்கத் தண்ணீர் ெந்ததும் அப்படியே வகாட்டத்
வதாடங்கி விடும்.
ைற்ற வீடுகளில் வதாமைக்காட்சித் வதாடர்கமளப் பார்த்து விட்டுச்
சுகைாகத் தூங்கிப் பழகிவிடும் வபண்கள் ைத்தியில் இரவில்,
நள்ளிரவில் யெமை முடித்து ெந்து படுக்கச் வெல்லும்

வதாழிைாளர்கள் காமை யநரத்தில் குறிப்பாக விசில் ெப்தம் யகட்டு
எழுெதில்மை.
சிை
நாட்கள்
அெர்களிடம்
பகல்
யநரத்தில்
அங்யகயிருந்தெர்களிடம் வொல்லிப் பார்த்யதன். சிை ெைேம்
வீட்டுக்குள் வென்று கத்திப் பார்த்த யபாதும் எெரும் கதமெத்
திறந்து
வெளியே
ெந்தபாடில்மை.
தன்னிமை
ைறந்து
தூங்குபெர்களின் உைகம் யெறுவிதைாக இருந்தது.
அன்று காமை பதட்டைாய் யெகைாகச் வென்று யபாராடிே யபாது
அணிந்திருந்த உமடகள் அம த்தும் நம ந்து விட்டது. ஐந்து
நிமிடைாகப் யபாராடிக் வகாண்டிருந்த யபாது என்ம ப் பார்த்த
ைம வி வீட்டுக்குள் இருந்த ஒரு ஆயுதத்மதக் வகாண்டு ெந்து
வகாடுத்தார். அதம மெத்து யையை உள்ள ொல்வு யபான்ற
பகுதிமேத் திருகி தண்ணீர் ெருெமத நிறுத்திய ன்.
அடுத்த உைக யுத்தம் என்பது தண்ணீமர அடிப்பமடோக்
வகாண்டது என்று சூழலிோளர்கள் கேக்கீடு மெத்துச்
வொல்கின்றார்கள்.
ஆ ால் தமிழர்கள் யபாை உைகளவில் ைடச்ொம்பிராணிகள்
யெவறங்கும்
இருப்பார்களா?
என்பது
ெந்யதகம்.
இது
வதாழிைாளர்கள் குடியிருப்புச் ெம்ைந்தப்பட்ட விெேைல்ை.
நமடபயிற்சியின்
நான்
பார்த்த
வீடுகளில்
ஒவ்வொரு
இடங்களிலும் ஒவ்வொரு வகாடுமையுண்டு.
ைாநகராட்சி ெழங்கியுள்ள குடிநீர்க்குழாமே எந்திரம் மெத்து
அளவுக்கு மீறித் திருடுபெர்கள், வபரிே அளவிைா
குழாய்
மெத்து அந்தத் தண்ணீமர வீட்டுக்குள் மெத்திருக்கும்
ொக ங்கமளக் கழுவி வகாண்டிருப்பெர்கள், வீட்டுக்குள்
முன் ால் உள்ள தமைகமளத் தண்ணீர் மெத்துச் சுத்தம்
வெய்கின்யறாம் என்று வைாத்த நீமரயும் வீோக்குபெர்கள் என்று
பட்டிேல் பை மைல் நீளம். இங்குப் பேக்காரன் , ஏமழ என்று

இரண்டு பிரிொக இருந்தாலும் சுேநைத்தின் அளவுயகால்
இடத்திற்குத் தகுந்தாற் யபாை ைாறியுள்ளயத தவிரத் தனி ைனித
சுேநைம் எந்த இடங்களிலும் குமறந்தபாடில்மை.
நாம் அரசிேல்ொதிகமளக் குமற வொல்ை எந்த அருகமதயும்
இல்ைாதெர்கள். அடிப்பமட ெெதிகளுக்கு அமைேவிட்டால் தான்
நம்மை யநாக்கி யதமெேற்ற யகள்விகள் ெந்து தாக்காது
என்பதம அெர்கள் வதளிொக உேர்ந்யத மெத்துள்ளார்கள்.
இன்று ெமரயிலும் அடிப்பமட ெெதிகள் கூட இல்ைாத
கிராைப்புறங்களில் இதன் வகாடுமைமே நன்றாக உேர முடியும்.
எந்த அரசிேல்ொதிகளும், அதிகாரிகளும் இதம க் கண்டு
வகாள்ெதில்மை. ஆ ாலும் நாம் பிறந்த ஊர் என்ற பாெம் ைட்டும்
இன்று ெமரயிலும் ைாற்ற முடிோததாக உள்ளயத?

(7)
ஊர் ைோதல்
ஒவ்வொருமுமறயும் முக்கிேைா
நிகழ்ச்சிக்காகப் பிறந்த
ஊருக்குச் வென்று ெரும் யபாது ஒன்மறக் கெனிப்யபன். ை தில்
யதான்றும் கைமெோ உேர்வுகள். ஒவ்வொரு ஊராகத் தாண்டி
ெரும் யபாது எத்தம யோ நிம வுகள். 25 ெருடங்களில்
உருொ ைாற்றங்கள். ைாற்றங்களின் ஊடாக ைாறிே ொழ்க்மக.
காமரக்குடியில் இருந்து கரூர் ெரும் ெமரக்கும் ை தில் இ ம்
புரிோத
ைகிழ்ச்சி
உள்ளுற
பிரொகைாக
ஊறிக்
வகாண்யடயிருக்கும். கரூர் எல்மைமேத் வதாட்டு, அந்த நகமரத்
தாண்டி நகரும் யபாது ை த்தின் தன்மை வைதுவைதுொக ைாறிக்
வகாண்யடயிருக்கும். ஏன் இப்படி? ஒவ்வொரு முமறயும்
இப்படியிருக்கின்றயத?
இது
நாயை
கற்பம
வெய்து
மெத்திருக்கின்யறாம்
யபாை
என்று
என்ம
நாய
ெைாதா ப்படுத்திக் வகாண்டிருந்தாலும் நான் பேணிக்கும்
ஒவ்வொருமுமறயும் இயத தான் அனுபெைாக எ க்குக்
கிமடக்கின்றது.
இதுயெ அலுெைக யெமைோகச் வென்ம
வென்று திருப்பூர்
ெரும் யபாது உருொ எண்ேங்கமள யோசித்துப் பார்த்தால்
யெறு விதைாக உள்ளது. ஊரியை ொழும் உறவுகளுடன் நாம்
முரண்பட்டு நிற்கைாம். முந்மதே தமைமுமற யெர்த்துச்
வொத்துக்கள் நாம் ொழும் காைத்தில் இழந்ததாக இருக்கைாம்.
ைாறிப் யபா ஊரில் நைக்வக எந்த அமடோளமும் இல்ைாைல்
கூடப் யபாயிருக்கைாம். ஓடித்திரிந்த வதருக்களில் நடைாடும்
ைனிதர்களின் முகங்கள் அம த்தும் அந்நிேர்களாக இருக்கைாம்.
இது தான் நான் பிறந்த ஊரா? என்று யகள்விகள் ஆயிரம்
உள்ளுக்குள்
யதான்றி ாலும்
எெருக்கும்
பிறந்த
ஊர்

நிம வென்பது சுகைா து.
அது எப்யபாதும் நம் உேர்வுகயளாடு ெம்ைந்தப்பட்டது.
நாம் ொழும் ஊரில் ெெதிோக ொழ்ந்தாலும் அடிப்பமடயில்
நாமும் ஒரு ெந்யதறி தான். நாம் ொழும் ஊரில் நாம் பணிபுரிகின்ற
வதாழிலுக்யகற்ப ஒவ்வொரு நாளும் ை த்தின் தன்மை ைாறிக்
வகாண்யடயிருக்கின்றது.
யபச்சு,
உமடகள்,
நமடமுமற
பழக்கெழக்கங்கள் எல்ைாயை ைாறிக் வகாண்யட ெரும். நான்
திருப்பூர் ெந்து 25 ெருடங்கள் முடிந்து விட்டது. மிச்ெம் மீதி
இல்ைாைல் உள்ளும் புறமும் எல்ைாயை ைாறி விட்டது. ஆ ாலும்
என் வொந்த ஊர் காதல் இன் மும் ைாறவில்மை.
நிமறயெறாத காதல் யபாை உள்யளயே எங்யகயோ ஒரு ஓரத்தில்
உள்ளது. குற்ற உேர்ச்சிகள் கைந்த இ ம் புரிோ ஏக்கத்துடன்
ைறக்க முடிோத நிம வுகளாய் அங்கங்யக உள்ளது. உள்ளுற
இருக்கும் அந்த ஏக்கத்மத ஏயதாவொரு காரேத்மதச் வொல்லி
துமடத்வதறிே யெண்டிேதாக உள்ளது. இனி அங்யக ொழ
ொய்ப்பில்மை. இங்குள்ள ெெதிகள் அங்யக கிமடக்காது.
குழந்மதகள் அெர்கள் ொழ்க்மகயில் எல்மைகமளத் தாண்ட
யெண்டுவைன்றால் இங்யக தான் அதற்கா ொய்ப்புகள் உள்ளது.
நம் திோகம் தான் வபரிது என்று இயத யபாை ஏராளைா
காரேங்கமள நாம் நைக்குள்யள அடுக்கி மெத்திருக்கின்யறாம்.
பிறந்த ஊமர விட்டு யெவறாரு ஊரில் ொழும் ஒவ்வொருெரும்
அதற்கா காரேத்மத ஆராய்ந்தால் கடமைகளும் கடமைக்குப்
பின் ால் உள்ள அழுத்தங்களும் தான் பதிைாக இருக்குயைா என்று
யதான்றுகின்றது. வபற்ற ைகள் திருைேைாகிச் வென்றபிறகு
ை திற்குள்
உருொகும்
வெறுமைமே
ொர்த்மதகளாக
ொசித்துள்யளன். இப்யபாது அந்த எண்ேங்கள் படிப்படிோக
உள்யள உருொக்கிக் வகாண்டிருக்கின்றது. ஒவ்வொரு ெேது ஏறும்
யபாது அந்த ெருடங்களிலும் பல்யெறு சூழ்நிமைகளில் நான்
எடுத்த புமகப்படங்கமளச் ெைேம் கிமடக்கும் யபாது எடுத்துப்

பார்ப்பதுண்டு.
ைாறிே முகங்கள் வைௌ ைாய்ச் சிரிக்கும். யதாற்றப் வபாலிவு ைாறி
இதுவும் நீயே தான் என்று யகலி யபசும். ைாறிே முகங்களுடன்
வபற்ற வெற்றியும் யதால்வியும் ெரிமெோக எண்ேங்களில் ெந்து
யைாதும். யெர்த்த பேமும், இழந்த பேமும் பக்கொட்டில் ெந்து
நிற்கும். ொங்கிே ெெவுகள் பைெைேம் எட்டிப்பிடிக்க முடிோத
ெெதிகள் என்று ஒவ்வொன்றாய் நம் ை க்கண்ணில் ெந்து நிற்கும்.
ஆ ால் எல்ைாயை கமடசியில் கேக்கில் அடிப்பமடயில் ைாறும்.
இங்யக ொழ்க்மக சிைருக்கு ைட்டுயை ொழ அனுைதிக்கின்றது.
பைருக்கும் உருளமெத்துக் வகாண்டிருக்கின்றது. யெமை யதடுதல்,
யெமையின்மை, தகுதிக்யகற்ற யெமையில் இல்ைாைல் தரைா
ைனிதர்களின் அறிமுகம் இல்ைாைல் தடுைாறி, விழுந்து, எழுந்து,
புரண்டு வெளியே வொல்ைமுடிோத ொர்த்மதகமள உள்யள
மெத்துக் வகாண்டு நானும் ொழ்கியறன் என்ற எண்ேத்மத
ைற்றெர்களுக்கு உருொக்க மெத்துக் வகாண்டிருக்கின்றது.
அடிப்பமட ெெதிகமளத் தக்க மெப்பதில் 70 ெதவிகித ைக்கள்
அன்றாடம் யபாராடிக் வகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
வபற்றமத இழந்து விடக்கூடாது என்ற கெ மும் வபற
யெண்டிேமத விமரவில் வபற்று விட யெண்டும் என்ற அெெரமும்
கைந்த ொழ்க்மகமேத் தான் இங்யக ஒவ்வொருெரும் ொழ்ந்து
வகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
ொழ்ந்த ஊருக்கும் ொழும் ஊருக்கும் உண்டா இமடவெளியே
வெறுைய 300 கியைாமீட்டர் தான் என்றாலும் கடல் தாண்டி
ொழும் அனுபெங்கள் தான் எ க்குக் கிமடக்கின்றது. யபசும்
வைாழி, ொழும் கைாச்ொரம் என்று எல்ைாெமகயிலும் புதிே
யதெத்தில் ொழும் ொழ்க்மக தான் என்பதாக எ க்குத்
யதான்றுகின்றது.

இது அெரெர் ொழும் ஊமர மெத்யத முடிவு வெய்து வகாள்ள
முடியும். உடலும் ை மும் ொழ்ந்த ஊருக்குத் தகுந்தாற்யபாை
ைாற்றம் வகாண்டாலும் ஆழ்ை
எண்ேங்கள் இத்தம
ெருடங்கள் ஆ யபாதும் இன் மும் ைாறாைல் அடம்பிடிக்கும்
ஆச்ெரிேத்மத இந்த முமற ஊர் வென்று திரும்பி ெரும் யபாது
உேர்ந்யதன்.
திருப்பூரில் இருந்து திருச்சி ெமரக்கும் தான் ரயிலில் விரும்பிே
யநரத்தில் வெல்ை முடியும். அயத யபாை ெரும் யபாது இவ்ொறு
இயத ரயிலில் ெரமுடியும். ஆ ால் நீண்ட தூர யபருந்துப் பேேம்
என்பது உடம்புக்கு வெறுக்கக்கூடிேதாக உள்ளது என்பது
வெறுைய
ொர்த்மதோகச் வொல்லிவிட முடிோது. நம்
ஆயராக்கிேத்தில் அளவுயகாைாக எடுத்துக் வகாள்ள முடியும்.
வபாதுப் யபாக்குெரத்தில் பேணிக்கும் யபாது உடம்புக்குக்
கிமடக்கும் அெஸ்மதகமள மீறி அரசு யபருந்தில் பேணிக்கும்
கைமெோ
ைனிதர்கள்
மூைம்
நைக்குக்
கிமடக்கும்
அனுபெங்கள்
இன் மும்
ைாறாைல்
இருக்கின்றது.
ஓரளவுக்யகனும் நம் உடம்புக்குச் சுகத்மதக் வகாடுத்து பழக்கி
விட்யடாம் என்ற எண்ேம் ஒவ்வொருமுமறயும் ஊருக்குச் வென்று
ெரும்
அப்பட்டைாக
உேர்த்துகின்றது.
ெேல்கமளயும்,
ெரப்புகமளயும், காடு, வெடி, வகாடி என்பதம புமகப்படங்கள்
பார்த்து ரசித்யத பழகிவிட்ட நியூரான்களுக்கு நிஜத்மத
ரசிக்கமுடிோத நிமைக்குத் தள்ளிவிட்டயதா என்று இந்த முமற
நிம த்துக் வகாண்யடன்.
முன்வபல்ைாம் குளித்தமைமேத் தாண்டும் யபாது பக்கொட்டில்
வதரிந்த காயெரி ஆற்மறக் கண் இமைக்காைல் பார்த்துக்
வகாண்டிருந்த நிம வு ெந்து யபா து. இப்யபாது ொசித்த
ொர்த்மதகளின் அடிப்பமடயில் ைேல் ைாபிோ குறித்யத
யோசித்துக் வகாண்டிருந்யதன். இேல்பாக அனுபவிக்க யெண்டிே
அழகும் அங்யக இல்ைாைல் யபாய்விட்டது. ஆற்றுக்குள்

ெரிமெோக நிற்கும் ைாரிகமள எண்ணிக்மகோகப் பார்க்கத்
யதான்றிேது.
கிராைத்து ைனிதர்கள் இன் மும் பை இடங்களில் ைகிழ்ச்சிோகத்
தான் இருக்கின்றார்கள். எமதயும் காரேகாரிேத்யதாடு யோசித்துப்
பழகாைல் இருப்பயத முக்கிேக் காரேம் என்று நிம த்துக்
வகாண்யடன். அன்றாடம் நடக்கும் அரசிேல் அசிங்கம்
அெர்கமளத் தாக்குெதில்மை. அது குறித்த அக்கமறயும்
அெர்களுக்கு இல்மை.
தமிழ்நாட்டில்
புழங்கும்
வெய்தித்தாள்களும்,
ொராந்திர
பத்திரிக்மககளும்
அத்தம
வபரும்பாைா
யபர்கமளச்
வென்றமடெதில்மை.
இதற்குப்
பின் ால்
எத்தம யோ
ெமூகவிேல் காரேங்கள் இருக்கைாம். ஆ ால் அெர்களின்
ைகிழ்ச்சிக்கு இதுயெ முக்கிேைா தாக உள்ளது என்பதாகத்தான்
எ க்குத் வதரிகின்றது. இமேேதளங்களில் ெரும் வெய்திகள்
குறித்து எெருக்கும் அக்கமறயில்மை. பத்தில் எட்டு யபர்கள்
அப்படிவேல்ைாம் இருக்கின்றதா? என்ற எண்ேத்தில் இருப்பதால்
ை அழுத்தம் இல்ைாைல் ைகிழ்ச்சிோகயெ ொழ்கின்ற ர்.
இங்யக நாள்யதாறும் ைட்ெக்கேக்கா
யபர்கள் இமேேத்தில்
எழுதும் எந்தச் சிந்தம களும் யெர யெண்டிேெர்களுக்கு இங்குச்
யெரயெ இல்மை. இங்குச் சிைருக்கு சிந்திப்பயத ொழ்க்மகோக
உள்ளது. பைருக்கும் சிந்திக்கயெ யநரம் இல்ைாைல் இருப்பதால்
இந்த
ொழ்க்மகயின்
அர்த்தம்
ஒவ்வொருெருக்கும்
ஒவ்வொருவிதைாக உள்ளது. இதன் காரேைாகயெ தமிழ்நாட்டில்
வபரிே அெம்பாவிதங்கள் இன் மும் நடக்காைல் இருக்கின்றது.
அதற்கு உங்கள் பார்மெயில் புரட்சி, எழுச்சி, ைக்களின் அறிோமை
என்று என் வபேர் யெண்டுைா ாலும் மெத்துக் வகாள்ளைாம்.
திருச்சி ெந்ததும் ெதாப்தி ரயில் தடதடத்து திருப்பூர் யநாக்கி யபாய்க்
வகாண்டிருந்த யபாது குழந்மதகள் (இப்யபாது அெர்கள் வபண்கள்)
ஆசுொெைாக இருந்தமதப் பார்த்து அெர்களிடம் இரண்டு

யகள்விகள் யகட்யடன்.
"ஊர்ப்பேேம் பிடித்திருந்ததா?"
"பிடித்திருந்ததுப்பா."
"இந்தப்பக்கம் ெந்துடைாைா?"
யெகைாக மூெரும் ைறுத்துத் தமைோட்டி ார்கள்.

(8)
உரிதமக்குரல் ஒலிக்கட்டும்.
"நாம் ொழ்ந்த பமழே ொழ்க்மக தான் சிறப்பு" என்ற ொெகத்மத
இன்று உச்ெரிக்காத ொய்கள் குமறொகயெ இருக்கும். இனி
முடியுைா? என்ற ஒற்மறக் யகள்விக்குப் பதில் ஒயர ெரியில்
வொல்லிடமுடியும். "இனி அதற்கு ொய்ப்யப இல்மை". ெக்கரம்
சுழலுகிறது. யையைறிேது இறங்கத்தான் வெய்யும்? ஆ ால்
எப்யபாது என்று எெரால் வொல்ை முடியும்? ெளமைோ
ொம்ராஜ்ேங்கள் அழிந்த யபாது அடுத்த அரசு உருொ து.
ைற்வறாரு ைாற்றம். ைாறிேபடி பேேம் வெய்த காைம் பை
ைாறுதல்கமளயும் கூடயெ அமழத்து ெந்தது. இன்று இங்கு ெந்து
நின்றுள்யளாம். அடுத்த ைாற்றம் ஒரு ைாத்திமரயில் கூட
ெரக்கூடும். வைாத்த ெத்துக்கமளயும் ஒரு விழுங்கலில் முடித்து
விடுயொம். அப்யபாது நாம் இருப்யபாைா?
இேற்மக யெளாண்மை, இேற்மகப் வபாருட்கள் என்று
எத்தம யோ
விளம்பரங்கள்
நம்மை
ெந்து
யெர்ந்து
வகாண்யடதான்
இருக்கின்றது.
அமெ
அம த்தும்
முன்பிருந்தபடியே இருந்த இேற்மகோ விதங்களில் ெந்ததா?
ோருக்கும் வதரிோது?
நம்பிக்மக தான் ொழ்க்மக. நம்பிேெர்கள் ொங்குகின்றார்கள்.
விற்றெர்கள் பேக்கார ைாக ைாறிவிடுகிறார்கள்.
காமையில் எழுந்து ொயில் மெக்கும் பற்பமெ முதல் இரவு
தூங்கும் ெமரக்கும் நாம் பேன்படுத்தும் வைாத்த வபாருட்களில்
உள்ள
ெைாச்ொரத்தில்
90
ெதவிகிதம்
வெேற்மகோல்
உருொக்கப்பட்ட வபாருட்களுடன் தான் நம் ொழ்க்மகமே
ொழ்ந்து
வகாண்டிருக்கின்யறாம்.
இதற்குப்
பின் ால்
எத்தம யோ காரேங்கள். ெரிோ? தெறா? யபான்றெற்மற நாம்

இங்யக அைெப்யபாெதில்மை.
வீட்மட விட்டு வெளியே ெந்தால் புமகயின் ஊடாகத்தான் நம்
ொழ யெண்டியுள்ளது. எல்ைா இடங்களிலும் பரவியுள்ள
அசுத்தங்கமளத்தான் உேர யெண்டியுள்ளது. தற்காைத்தில்
வகமிக்கல் என்பது ஒரு ொர்த்மதேல்ை. அது இன்மறே
ொழ்க்மகயின் அடித்தளம். சுே திருப்திக்காகப் பை வபாருட்கமள
நாம் பேன்படுத்திக் வகாள்ள முடியும். ஆ ால் நதிமூைம்,
ரிஷிமூைத்மத ஆராய்ந்தால் அதுவும் ஏயதாவொரு இடத்தில்
வெேற்மகயுடன் உறொடித்தான் வெளியே ெந்திருக்கும்.
நம் நாட்டில் ொழ்ெதற்கு முக்கிேத் தகுதி ஒன்று உண்டு.
எப்யபாதும்
உத்யதெைாகப்
யபசிப்
பழக
யெண்டும்.
ஆணித்தரைாகப் யபசி விட்டால் ைாட்டிக் வகாள்யொம்.
அறியொடு யபசி விட்டால் குழப்பமும் அத்யதாடு அதிக
எதிரிகளும் உருொகி விடுொர்கள்.
இத ால் தான் நடுத்தரெர்க்கம் குறிப்பிட்ட எல்மைமேத்
தாண்டுெதில்மை. குழந்மதகமளயும் அந்த ெட்டத்திற்குள் தான்
ெளர்க்க நிம க்கின்றார்கள். ைட்சிேம் வபரிதா? ைட்ெம் வபரிதா?
என்று யகட்டுப் பாருங்கள். ைட்ெம் யபர்களும் ைட்ெத்மத ைட்டும்
தான் மககாட்டுொர்கள். அத ால் இன்று என் குழந்மத
ெம்பாத்திேம் ைட்ெத்தில் இருக்க யெண்டும் என்று ஒவ்வொரு
வபற்யறார்களும் விரும்புகின்றார்கள்.
அதற்குத் தான் இங்யக இத்தம அடிதடி. இேற்மக, வெேற்மக
என்று எல்ைாயை பின்னுக்குப் யபாய் ொழ முந்திக் வகாள் என்பது
இன்மறே தத்துெைாக ைாறியுள்ளது. அந்த ொழ்க்மகமேத் தான்
இன்று ொழ்ந்து வகாண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு குழந்மதயும்
எதிர்வகாள்கிறார்கள். காற்று ஒரு பக்கம் அடிக்கும் யபாது
எதிர்காற்றில் நாம் பேணித்தால் என் ொகும்?

முதலில் குழந்மதகளின் ைாறிப்
இருந்யத வதாடங்குகின்யறன்.

யபா

குோதிசிேங்களில்

யபருந்து பேேத்மத முழுமைோக வெறுக்கின்றார்கள். இதன்
காரேைாக வெளியே வெல்ை ைறுக்கின்றார்கள். எந்த இடத்திற்குச்
வெல்ை யெண்டும் என்றாலும் முதன்மைோக ரயில் ெெதி
இருக்கின்றதா? என்பதம த் அைசி ஆராய்கின்றார்கள். நைக்யக
வதரிோத வதாழில் நுட்ப ெெதிகமள நைக்கு அறிமுகப்படுத்தி
மெக்கின்றார்கள். இந்த ொய்ப்புகமளப் பேன்படுத்த முடியுைா?
என்று
பாருங்கள்
என்று
ஆயைாெம மே
அள்ளி
ெழங்குகின்றார்கள்.
ெெதியில்ைாத யபருந்துகளும், வநருக்கிேடித்த ைனிதர்களும்
அெர்களுக்குப் பிடிக்கவில்மை. எல்ைா இடங்களிலும் த க்கா
ெெதிகமளத் யதடுகின்றார்கள். ொர்த்மதகளாக, ொக்கிேங்களாக
ொசிக்கும் எந்தச் வெய்திகளும் அெர்களுக்குப் பாதிப்மப
உருொக்குெதில்மை. பள்ளி ஆசிரிமேகள் வொல்லும் புராவஜக்ட்
யெமைகளில் இேற்மக ொர்ந்த விெேங்கமளப் படைாக,
விளக்கைாக
விெரித்து
எழுதி,
வெய்து
வகாண்யட
வகாடுப்பெர்களிடம் இேற்மக குறித்துப் யபெ முடிெதில்மை.
அெர்கள் ொழ்க்மகமேக் யகாடு பிரித்து மெத்துள்ளதாகயெ
வதரிகின்றது. "என் யதமெ ைதிப்வபண்". அதற்காக நான் இமதச்
வெய்கின்யறன். "என் ெெதி என் உரிமை". அதற்கும் இதற்கும்
வதாடர்பில்மை. நான் யகட்பமத உருொக்கித் தருெது உங்கள்
கடமை. என்பது யபான்ற ொக்குொதங்கள் வீட்டில் அடிக்கடி
நடக்கும்.
எல்ைாெற்றுக்கும் பின் ால் உள்ள காரேங்கள் ஒன்யற ஒன்று
தான். ெறுமை, பசி, பட்டினி, யொகம், வெள்ளம், துேரம்,
கெமைகள் யபான்ற எதுவும் தாக்காது ொழும் எந்தக்குழந்மதக்கும்
எது குறித்த பாதிப்பும் பதட்டங்கமள உருொக்குெயத இல்மை.

பத்து ெேதிற்குள் யகாவில், வியெடங்கள் என்று கைந்து கட்டி
இெர்கமளக் கூட்டிச் வென்ற இடங்கள் அம த்தும் ைறந்து
விட்டது. அன்று கார் இருந்தது. அருகாமைப்பள்ளி என்ற ெெதியின்
வபாருட்டு ொழும் இடத்தில் கார் யதமெயில்மை என்று விற்று
விட்யடன். இன்று புதிதாய் பிறந்யதாம் என்கிற ரீதியில் தான்
அெர்களின் யபச்சுத் வதாடங்குகின்றது. நீர்வீழ்ச்சிகள் கெர்ந்த
அளவுக்குக் காடுகள் கெர்ெதில்மை. உயிருள்ள விைங்குகமள
விடத் தீம் பார்க் விெேங்கமளத் தான் விரும்புகின்றார்கள்.
பழங்கமள விடப் பழச்ொறு விருப்பைா தாக உள்ளது. வெேற்மக
பா ங்கள் அதீதைாய் விரும்பப்படுகின்றது.
தூரப் பேேவைன்றாலும் ஒரு ைணி யநரத்திற்குள் வென்று விட
யெண்டும். ெெதிகளுக்காக அழிக்கப்படும் காடுகள் குறித்து
ஆர்ெமில்மை. அதற்குப் பின் ால் உருொ நிகழ்வுகள் அதன்
மூைம் கிமடக்கு ெெதிகள் தான் முக்கிேைாகத் வதரிகின்றது.
ஆரொரங்கள் என்பது உற்ொகத்தின் பாமத. ஆ ால் உற்ொகம்
ைட்டுயை
ொழ்க்மகோக
இருந்தால்
உள்ளும்
புறமும்
அலுத்துவிடாதா? யோசிக்கத் வதரிேவில்மை என்பதம
விட
அமதப் பற்றித் தற்யபாது யோசித்து ஒன்றும் ஆகப்யபாெதில்மை
என்பதில் கெ ைாக இருக்கின்றார்கள். எல்ைாெற்றிலும் எளிதா
ெழிமே இேல்பாகக் கண்டுபிடித்து மெத்துக் வகாள்கிறார்கள்.
சுே விருப்பங்கள் என்பது வொல்லிக்வகாடுத்து ெருெதில்மை
என்பதம இெர்கமளப் பார்த்து தான் கற்றுக் வகாண்டுள்யளன்.
பயிற்சி இல்ைாைல் பைவித படங்கமள வநாடிப் வபாழுதில்
ெமரயும் ைகளிடம் பாடக்கற்றுக் வகாள் என்றால் பழிப்பு
காட்டிவிட்டு நகர்கின்றார். உற்ொகைாக அரட்மட அடிக்கும்
அடுத்த ைகளிடம் யபச்சுப் யபாட்டில் கைந்து வகாள் என்றால்
வீட்டுக்கு ஒரு எழுத்தாளர் யபாதுயை? என்று நக்கல் விடுகின்றார்.
பள்ளியில் விமளோடப் யபாகும் ைகளுக்குக் கடி ைாக
உமழக்கும் கால்பந்து விமளோட்டு அளவுக்கு யோகா என்பது

வெறுக்கக்கூடிேதாக உள்ளது. அமைதியின் அழமக ரசிக்கும்
ை மில்மை. இேல்பாக ொழப் பழக்கம் இல்ைாத சூழ்நிமை
உருொக்கிே
தாக்கங்கள்
ஒவ்வொன்மறயும்
இெர்களின்
ஒவ்வொரு வெேல்பாடுகளின் மூைைாகவும் பார்க்கின்யறன். இது
தமைமுமற இமடவெளி ைட்டுைல்ை. இங்கு ஐம்பது ெேமத
வநருங்கி
ொழும்
ஒவ்வொருெரும்
அடுத்த
இரண்டு
தமைமுமறயுடன் ொழ்ந்யத ஆகயெண்டிே சூழ்நிமையில்
இருக்கின்றார்கள்.
இமடவெளி உருொகாைல் இருக்க யெண்டுவைன்றால் இேல்பா
விெேங்கமள எதார்த்தைாக எடுத்துக் வகாள்ளப் பழக யெண்டும்.
அப்யபாது தான் வீட்டுக்குள் முரண்பாடுகள் முண்டிேடிக்காைல்
இருக்கும்.
அெெரம், உடய , இப்யபாயத யபான்ற ொர்த்மதகள் வெறும்
ொர்த்மதகள் அல்ை. அது நரம்மப அதன் இேல்மப
பலிகிடாொக்கும் ெைாச்ொரங்கள். மூமளகளின் யெகம் அதிகைாக
அதிகைாக உள்யள சுரக்கும் திரெங்கள் என்
விமளவுகமள
எதிர்காைத்தில்
இந்தக்
குழந்மதகளுக்கு
உருொக்கப்
யபாகின்றயதா? என்பதம பை முமற யோசித்துள்யளன். வீட்டில்
ைட்டுைல்ை.
குழந்மதகளின்
யதாழிகள்,
அெர்களின்
நடெடிக்மககள், பணிபுரியும் இடங்களில் நான் பார்த்த, பழகிே
நபர்கள் அடங்கிே வைாத்த ெமூகத்தின் பாதிப்பாகயெ இதம ப்
பார்க்கின்யறன்.
குத்து, வெட்டு, ரத்தம் பீய்ச்சிேடிக்கும் காட்சிகமள நாம்
சிறுெேதில் பார்த்தால் என்
ை நிமையில் இருந்யதாம்
என்பதம இப்யபாது யோசித்துப் பாருங்கள். ஆ ால் இன்மறே
குழந்மதச் ெமூகம் அதம
இேல்பாக எடுத்துக் வகாள்ளக்
கற்றுள்ளது. அதற்குப் பின் ால் உருொக யெண்டிே பாெம்,
பரிதாபம்,ெருத்தங்கள் அம த்தும் காோைல் யபாய்விட்டது.

அறிொல் யோசித்து அறிொல் பிரித்து ொழும் குழந்மதகளின்
ொழ்க்மகயில் ரெம களுக்கு இடயைது?
கிராைங்கள் என்றாயை ொழத்தகுதிேற்ற இடம். ொய்ப்புகள்
இல்ைாத பகுதி என்ற எண்ேம் உருொகிவிட்டது. சுத்தைா
காற்று, வநருக்கடி இல்ைாத ொழ்க்மக என்று யபெத் வதாடங்கும்
யபாயத ஏன் ெெதிகமள நாம் ைறுக்க யெண்டும்? அதற்கா
உமழப்பு இருந்தால் யபாதுயை? என்று யகள்வி யகட்கும்
குழந்மதகளிடம் உங்களால் என் பதில் வொல்ை முடியும்?
குழந்மதகளுடன் வநருங்கிப் பழக யெண்டும். அெர்கமளப் புரிந்து
வகாள்ள யெண்டும். புரிே மெக்க யெண்டும் என்று எத்தம யோ
ஆயைாெம கள் தி ந்யதாறும் உங்கமளயும் என்ம யும் தாக்கிக்
வகாண்யடதான் இருக்கும். ஆ ால் என் பார்மெயில் குழந்மதகள்
ெளர்ப்பு என்பது யெறுவிதைாகத் வதரிகின்றது.
ஐந்தாெது ெகுப்பு படிக்கும் ெமரக்கும் உண்டா ொழ்க்மகக்கும்,
அதற்குப் பிறகு அந்தக் குழந்மதகளின் ொழ்க்மகக்கும் உருொகும்
பை விதைா
ைாற்றங்கமளக் கடந்த சிை ெருடங்களாக
உன்னிப்பாகக் கெனித்து ெருகின்யறன்.
வீட்டில் ஐந்தாம் ெகுப்பு ெமரக்கும் பாடங்கயள கதிவேன்று
இருந்தார்கள். புத்தங்கமளப் பாதுகாத்தார்கள். படிக்க எதுவும்
இல்ைாத யபாதும் அதம க் குழந்மதகள் யபாைக் வகாஞ்சிக்
வகாண்டிருந்தார்கள். ஆ ால் ஆறாம் ெகுப்பு வதாட்டது முதல்
ை ம், குேம் எல்ைாயை ைாறத் வதாடங்கிேது. சுதந்திரம் குறித்துப்
யபசுகின்றார்கள்.
விைர்ெ ங்கமள
மெத்துத்
வதாடர்ந்து
யகள்விக்கமேகமளத் வதாடுத்துக் வகாண்யட இருக்கின்றார்கள்.
பதின்ை பருெத்தில் உருொக்கும் ஹார்யைான் குறித்து, அதன்
குதிோட்டம் என் ன்
விமளவுகமள ஒரு குழந்மதக்கு
உருொக்கும் என்பதம
பை முமற ைம வியிடம் எடுத்துச்
வொல்யென்.

ஆ ால் அெர் புரிந்தும் புரிோைலும் குழந்மதகளுடன்
ைல்லுக்கட்டிக் வகாண்டிருப்பார். கமடசியில் ைம வியின்
குற்றச்ொட்டு என் யைல் ெந்து நிற்கும். "மூன்று யபமரயும் வகடுத்து
ெச்சுட்டீங்க. கண்டமதயும் யபசி அெர்கமள முழுமைோக
ைாற்றிவிட்டீங்க" என்பார்.
இந்த இடம் தான் முக்கிேம். குறிப்பிட்ட ெட்டத்திற்கு நான்
ொழ்ந்யதன். எல்மைமே மீற எ க்கு ோரும் உதெவில்மை.
அதற்கா ெழியும் எ க்கும் வதரிேவில்மை. எமதப் பார்த்தாலும்
அச்ெம். எங்குத் திரும்பி ாலும் பேம். ஒழுக்கம் ைட்டுயை உன்ம
உேர்த்தும் உேர்த்தும் என்று ெளர்க்கப்பட்ட என் ொழ்க்மகக்கும்
என் குழந்மதகள் ொழும் சூழ்நிமையும் வெவ்யெறா து.
கல் ைண்ோக ைாறுகின்றது. காை அளவு தான் வித்திோெம்.
ஆ ால் குழந்மதகளின் ைாற்றங்கள் ைட்டும் உடய
நடந்து
விடுகின்றது. யைமைநாடுகளில் பதின்ை ெேதுக் குழந்மதகளின்
ொழ்க்மக யெறு விதைாக உள்ளது. ஆ ால் இங்யக ஆதிக்கைாகப்
பார்க்கப்படுகின்றது. "முமளத்து மூணு இமை விடை" என்ற
ொெகத்மதச் வொல்ைாத அம்ைா அப்பாக்கள் நம் நாட்டில் அரிது.
குழந்மதகள் ெளரும் யபாதும், ெளர்ந்த பின்பு உருொகும்
முரண்பாடுகளில் முதலில் பலிோெது தகப்பன்ைார்கயள.
தகப்பனின் ஈயகா என்ற சுேைரிோமத முதலில் அடிொங்கத்
வதாடங்குகின்றது. குடும்ப ொழ்க்மகயில் தாங்கள் வெலுத்தும்
ஆதிக்கம் மூையை ொழ்ந்து ெளரும் ஒவ்வொரு ஆணுக்கும்
கிமடக்கும் ஆப்பு என்பது குழந்மதகள் வொந்தைாக யோசித்துக்
யகள்வி யகட்கும் தருேம் தான். நீங்க ஏன் அலுெைகம் தாைதைாகச்
வெல்றீங்க? ஏன் இன்று வெல்ைாைல் இருக்குறீங்க? ஏன் ெரும்
யபாது இதம
ொங்காைல் ெந்தீர்கள்? என்று வதாடங்கும்
யகள்விகள் கமடசியில் யகலிோக ைாறத் வதாடங்குகின்றது.
என் அலுெைகம், வதாழிற்ொமை, பழகும் ைற்ற எெர்களுடன்
அதிகைாகப் யபெ முடிோத ெமூகம் ொர்ந்த வபாதுவிெேங்கமள

மூன்று யபருடனும் அவ்ெப்யபாது உமரோடுெதுண்டு. ஆ ால்
எமத எப்யபாது வொன்ய ாம் என்று ைறந்து இருந்து இருப்யபாம்.
க கச்சிதைாகக் குறிப்பிட்ட விெேங்கமளப் பிடித்து மெத்துக்
வகாண்டு மிரட்டத் வதாடங்குொர்கள்.
என் பத்தாம் ெகுப்பு, பணிவரண்டாம் ெகுப்பு ைதிப்வபண்
பட்டிமை எடுத்துப் பார்த்தெர்கள் இன்று ெமரயிலும் நக்கல்
மநோண்டி தான். சிரித்துக் வகாண்யட நகர்ந்துவிடுயென். நான்
படித்த சூழ்நிமைமே, எ க்கு ெழங்கப்பட்ட ெெதிகமள இெர்கள்
கேக்கில் எடுத்துக் வகாள்ெதில்மை தப்ப முடிோத தருேங்களும்,
தாவிப் பாய்ந்து ஓடும் நிகழ்வுகளும் வீட்டில் அன்றாடம் நடக்கும்
ொடிக்மகோ நிகழ்ச்சிோக உள்ளது.
காரேம் என் அப்பாவுடன் அன்று யபெ எ க்குப் பேம். இன்று
இெர்களுக்யகா அப்பா என்பெர் ைற்வறாரு யதாழன்.
ஆ ால் நாம் இந்த ைாற்றங்கமளக் கண்டு பேந்து ொகின்யறாம்.
இனி என் ஆகப் யபாகின்றயதா? என்று அஞ்சுகின்யறாம். ஆ ால்
குழந்மதகளிடம் உருொகும் ைாற்றங்கள் நம்மைக் யகட்டு
ெருெதில்மை. ஆசிரிேர்கள், உடன்படிக்கும் யதாழிகள், பழகும்,
பார்க்கும் நபர்கள் என்ற கைந்து கட்டி ெர எல்ைாெற்மறயும்
அெர்கள் பார்மெயியை கற்றுக் வகாள்கின்றார்கள்.
இமெ அம த்மதயும் விடச் ெைகாைத்தில் ெளர்ந்த வதாழில்நுட்ப
ெெதிகள்
தான்
அெர்கள்
ொழ்க்மக
தீர்ைானிக்கின்றது.
ைாற்றுகின்றது. தெறு, ெரி என்று இ ம் பிரிப்பதில்மை.
இளங்கன்று பேைறிோது என்ற ொர்த்மதகள் இருபது ெேது
ெமரக்கும் வபாருந்தும் அல்ைொ?
குழந்மதகளுடன் யபசிக் வகாண்டிருக்கும் யபாது பை முமற
அெரெர் ஆசிரிேர்கள் குறித்துக் யகட்டுத் வதரிந்து வகாள்ெதுண்டு.
நாம் ஆசிரிேர் குறித்து ை திற்குள் உருொக்கி மெத்து இருக்கும்
ைரிோமத ொர்ந்த பேங்கள் எல்ைாயை இன்று அடிொங்கி விட்டது.

உன் யெமை உ க்கு? என் யெமை எ க்கு? என்று வகாடுக்கல்
ொங்கல் கேக்காகயெ இன்மறே ஆசிரிேர் ைாேெர் உறவு
உள்ளதாக எ க்குத் வதரிகின்றது.
குழந்மதகளின் குோதிசிேங்களில் வபரும்பங்கு ெகிப்பது
ஆசிரிேர்கள் தான் பைவிதங்களில் காரேைாக உள்ளார்கள்
என்பதம
பைமுமற கெனித்துள்யளன். தற்யபாது எந்த
ஆசிரிேர்களும் ைாேெர்களுடன் வநருங்கிப் பழகுெதில்மை.
பாடங்களுக்கு அப்பாற்பட்டுப் யபசுெதில்மை. வபாதுவிெேங்கள்
குறித்து உமரோடல் அறயெ இல்மை என்பது தான் முக்கிேைாகத்
வதரிகின்றது.
இதற்குப் பின் ால் ைாறிே பள்ளிக்கூடச் சூழ்நிமைகள் வபரிதாக
இருந்தாலும் ஆசிரிேர் என்பெர் ைாேெர்களுக்குச் வெய்ே
யெண்டிே கடமைகள் குறித்துப் வபரும்பாைா ஆசிரிேர்களுக்குத்
வதரிெதில்மை அல்ைது அது குறித்த அக்கமறயில்மை. வெளியே
ஒரு உைகம் உள்ளது என்பதம
நம்பாத எெரும் வபற்ற
வெற்றிகமளக் கமடசி ெமரக்கும் தக்கமெத்துக் வகாள்ள முடியும்
என்று
நம்புகின்றீர்களா?
அமடகாத்து
மெத்திருக்கும்
வொத்துக்கமள அடுத்தத் தமைமுமறக்குக் கடத்தி விட்டு இறந்து
யபாய்விடைாம்.
ஆ ால் வபற்ற வொத்துக்கமளக் காப்பாற்றிக் வகாள்ள
ொங்கிேெருக்கு அருகமத யெண்டுயை? ஆ ால் எந்தத் தனிோர்
பள்ளிக்கூடமும்
ஆசிரிேரின்
வபாது
அறிவு
குறித்துக்
கெமைப்படுெதில்மை.
கல்விவேன்பது
ைதிப்வபண்கள்
அடிப்பமடயில் ைட்டுயை என்று தீர்ைா ைாக ைாறிே பின்பு வபாது
ொசிப்பு என்பது யதமெயில்ைாதது யபால் ஆகிவிட்டது.
23 ெேதில் பள்ளி ஆசிரிேராகப் பணியில் யெரும் ஒரு ஆசிரிேர்
அல்ைது ஆசிரிமே விடத் தற்யபாது குழந்மதகளின் ைய ாபாெம்
மிஞ்சுெதாக உள்ளது. இதில் நல்ைதும் உள்ளது. வகட்டதும்
உள்ளது. ைகாம ப் பிடித்துக் மகோள யெண்டிே ஆசிரிேர்கள்

அெர்களின்
மகோைாகத்த த்தில்
யகாட்மடவிட்டு
விடுகின்றார்கள் என்பதம பைமுமற பைவித அனுபெங்களில்
ொயிைாகப் பார்த்துக் வகாண்டிருக்கின்யறன்.
நகர்ப்புறங்களில்
ெளரும்
குழந்மதகள்
சிறு
நகரங்கள்,
கிராைங்களில் ெளரும் குழந்மதகமளவிடப் பல்யெறு விதங்களில்
தி ந்யதாறும் ைாறிக் வகாண்யட ெருகின்றார்கள். நல்ைதும்
வகட்டதும்
கைந்யத
ெருகின்றது.
ஆ ால்
எல்ைாப்
வபாறுப்புகளிலும் வபற்யறார் இடம் ெந்து தான் யெர்கின்றது.
தடுைாற்றம் இங்யக இருந்து தான் வதாடங்குகின்றது. அளவு கடந்த
ஆமெகமள ை தில் மெத்துக் வகாண்டு தகுதிக்கு மீறி, தன்
ெருைா த்மத உேராைல் பள்ளிப்படிப்பில் தங்கள் யெமிப்மபக்
வகாட்டும்
வபற்யறார்கள்
அம ெரும்
கண்
இருந்தும்
குருடர்களாகத்தான் எ க்குத் வதரிகின்றார்கள்.
மூன்றாம் ெகுப்பு படிக்கும் யபாது "நான் என் ொகப்
யபாகின்யறன்?" என்று அெர்களாகயெ வொன் ார்கள். இப்யபாது
"ைாற்றங்கள் வபாறுத்து நாங்கள் முடிவெடுப்யபாம்" என்கிறார்கள்.
"உன் முடிவு உன் மகயில்" என்ற சுதந்திரம் வகாடுத்தபிறகு
அெர்கள் என் வெல்ைாம் வெய்கின்றார்கள் என்றால்?

(9)
பவளிச்சம் றைடும் பேதவகள்
பள்ளி முதல் கல்லூரி ெமரக்கும் என்னுடன் படித்த சிைமர பை
ெைேம் நிம த்துக் வகாள்ெதுண்டு. அெர்கள் படிப்பயத வதரிோது.
படிப்பு
குறித்த
பேமிருக்காது.
அைட்டல்
இல்ைாைல்
ைதிப்வபண்கமள அள்ளிக் வகாண்டு ெந்து அெத்துொர்கள்.
ஆச்ெரிேைாக இருக்கும். நன்றாக விபரம் புரிந்தபின்பு இதற்குப்
பின் ால் உள்ள காரேங்கமள ஆராய்ந்த யபாது நாம் ொழும்
சூழ்நிமையும், குடும்பத்தின் வபாருளாதார நிமையும் முக்கிே
பங்கு ெகிப்பதாக புரிந்து வகாள்ள முடிந்தது. இதிலும் அனிதா
யபான்ற விதிவிைக்குகள் உண்டு.
சிறு, குறு கிராைங்கமளச் ொர்ந்த ொழும் ைாேெர்கள் தங்கள்
குடும்பத்தின் யெமைகமளயும் வெய்து அத்துடன் படிக்க
யெண்டிே சூழ்நிமையில் தான் இங்யக வபரும்பாைய ார்
இருக்கின்றார்கள். படிப்பு என்பது வீட்டில் வெய்ே யெண்டிே ஐந்து
யெமைகளில் அதுவும் ஒன்று. ஆ ால் இன்று விெொே யெமைகள்
குமறந்து, இடப்வபேர்வு, நகரைேைாக்கல் என்று ைாறிே
சூழ்நிமையில் அம ெரின் யெமைத்தன்மையும் ைாறிவிட்டது.
தனி நபர்களின் வபாருளாதார ெெதிகள் வபருகியுள்ளது.
அெரெர் பேன்படுத்தும் ெெதிகமளப் வபாறுத்து ொழ்க்மகதரமும்
ைாறியுள்ளது. பரை ஏமழகள் ஏமழகளாக ைாறியுள்ள ர். ஏமழகள்
நடுத்தரெர்க்கைாக ைாறியுள்ள ர். நடுத்தரெர்க்கம் யைம்பட்ட
உேர் நடுத்தரெர்க்கைாக ைாறியுள்ள ர். பள்ளிப்படிப்யபாடு
தனிப்பட்ட பயிற்சிகளில் கைந்து வகாள்கிறார்கள். அறிவின்
தன்மை ைாறியுள்ளது. தற்யபாது படிக்கும் குழந்மதகளுக்கு
படிப்மபத் தவிர யெவறான்றும் யெமையில்மை என்கிற நிமைக்கு
ெந்து யெர்ந்துள்ளது.

வீட்டில் ஒருெர் ைட்டும் சுைார் ரகம். காரேம் அெர் எதிர்பார்க்கும்
சூழ்நிமை பள்ளியில் இல்மை. வெேல்முமறக் கல்வியில் அெர்
ஆர்ெைாக இருக்கின்றார்.
ஆ ால் பள்ளி எதிர்பார்ப்பயதா ை ப்பாடம் என்ற ஒற்மற
ொர்த்மதயில் நிறுத்த அெர் ைறுதலிக்கின்றார். உன் ால்
முடிந்தெமரக்கும் முேற்சி வெய் என்று கட்டாேப்படுத்தாைல்
ஒதுங்கி விட்யடன். ைற்ற இருெரும் யபாட்டிகளில் முந்தி
ெரக்கூடிேெர்கள். படிப்மபத் தவிர யெறு எந்த யெமைகளிலும்
கெ ம் வெலுத்த விரும்பாத சுகொசிகள். பள்ளி எதிர்பார்ப்புக்கு
ஏற்ப தங்கமள ைாற்றிக் வகாண்டெர்கள்.
ஒவ்வொருமுமறயும் இெர்களின் ைதிப்வபண்கமளப் பார்க்கும்
யபாது நான் பழகிே பை நண்பர்களின் நிம வு தான் எ க்கு ெந்து
யபாகும்.
கூடயெ இெர்களின் தனிப்பட்ட திறமைகளும்
ஆச்ெரிேைளிக்கும்.
உங்கள் ைகள் விமளோட்டில் மிகச் சிறப்பாக உள்ளார். நீங்க
வகாஞ்ெம் ஒத்துமழப்பு வகாடுத்தால் என் ால் அெமர நல்ை
இடத்திற்கு அமழத்துச் வெல்ை முடியும் என்று ஒரு முமற ைகளின்
உடற்பயிற்சி ஆசிரிேர் அமையபசியில் என்னிடம் யகட்ட யபாது
எ க்யக ெற்று குழப்பைாக இருந்தது. அெர் முதலில் கராத்யத
பக்கம் வென்று வகாண்டிருந்தார். அப்புறம் என்சிசி வதாடர்ச்சிோக
என்எஸ்எஸ் என்று ஏயதாவொரு பக்கம் ைாறி ைாறி பேணித்துக்
வகாண்டிருந்தார். இப்யபாது விமளோட்டு என்கிற வெய்தி ெந்து
யெர்ந்தது.
என் டா இது? இத்தம நுணுக்கைாக இெர்கமள கெனித்துக்
வகாண்டிருக்கின்யறாயை?
நம்ைால்
இமத
யூகிக்க
முடிேவில்மையே? என்று யோசித்துக் வகாண்டு வீட்டில் ெந்து
யகட்ட யபாது ைற்வறாரு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அெரிடன்
தனிப்பட்ட ஆர்ெம் கைந்த பை விெேங்கமள அப்யபாது தான்
என் ால் புரிந்து வகாள்ள முடிந்தது.

நான் ஒன்றும் வொல்ைவில்மை. ஆசிரிேர் பின் ால் வெல்ைத்
வதாடங்கி ார்.
ஓட்டப்பந்தேத்தில் வதாடங்கிேது. கால்பந்து விமளோட்டில்
ெந்து நின்றது.
ைாெட்ட பந்தேங்களில் கைந்து வகாண்டு ெரும் யபாது எ க்கு
குழப்பம் தான் மிஞ்சும். இன்னும் இரண்டு நாட்கள் தான் பரிட்மெ
உள்ளது. இெர் என் எழுதப் யபாகின்றார்? என்று யோசித்துக்
வகாண்டிருப்யபன். ஆ ால் ைதிப்வபண்கமளப் பார்த்தால் 90
ெதவிகிதத்தில் ெந்து நிற்கும்.
படிப்மப ைட்டுயை கெ த்தில் வகாண்டு படிக்கும் இெரின்
யதாழிகள் ொங்கும் 98 ெதவிகிதம் ைதிப்வபண்கமள இெருடன்
ஒப்பிடயெ ைாட்யடன்.
கேக்கில் எடுத்துக்வகாண்டால்
அெர்கமளப் யபாை இரண்டு ைடங்கு திறமை உள்ளெராக
நிம த்துக் வகாள்யென்.
மிகக் குறுகிே காைகட்டத்திற்குள் இந்த ைதிப்வபண்கள் ொங்கும்
யபாது நிச்ெேம் இது தனிப்பட்ட திறமை தான் என்பமத ை தில்
குறித்து மெத்துக் வகாண்யடன். ஹிந்தி என்பதற்காக தனிோக
அனுப்பி மெத்யதன். பாடம் வொல்லிக் வகாடுத்த வபண்ைணி
பாடத்மத விட பேத்தில் ைட்டும் குறிோக இருந்தார். குழிக்குள்
கால் மெத்தாகி விட்டது என்று வபாறுமைோக இருந்யதாம்.
குறிப்பிட்ட காைகட்டத்திற்குள் யதர்வுக்கு அனுப்பாைல் அடுத்த
யதர்வு காைகட்டங்கமள ை தில் மெத்துக் வகாண்டு இழுத்துக்
வகாண்யட வென்றார்.
கமடசி இரண்டு ைாதங்கள் படித்து எழுதி ார். ஒவ்வொரு
இடத்திலும் தனிப்பட்ட நபர்கள் உருொக்கும் வநருக்கடிகமளயும்
மீறி தன் தகுதிமே நிரூபித்துக் வகாண்யட ெருெமத
கெனித்துள்யளன்.

கெனித்தல் என்பது வெவ்யெறு நிமைகமளக் வகாண்டிருக்கும்.
ஆ ால் கெனித்த பின்பு உள்ொங்குதல் தான் ைாேெரின்
அறிவுத்திறனில் முக்கிே பங்கு ெகிக்கும். ஒரு ெகுப்பமறயில் 40
ைாேெர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்று மெத்துக் வகாள்யொம்.
ஒரு ஆசிரிேர் நடத்தும் பாடங்களும், அெர் வொல்லித்தருகின்ற
விெேங்கமள ைாேெர்கள் எப்படி கெனித்தார்கள் என்பதம விட
எந்த அளவுக்கு உள் ொங்கி ார்கள் என்பதில் தான் அந்த
ஆசிரிேரின் வெற்றி வதாடங்குகின்றது. இந்த இடத்தில் ஆசிரிேரின்
திறமைமே நம்ைால் உேர முடியும். ைாேெர்களால் உள்ொங்க
முடிேவில்மை என்றால் ஆசிரிேரின் தெறு அது. ைாேெர்களின்
சிந்தம கமள அெரால் ஒருங்யக ஒரு புள்ளியில் வகாண்டு
ெரமுடிேவில்மை என்யற அர்த்தம்.
இது இேல்பா பழக்கைாக உருொகின்றதா? அல்ைது அெரெர்
ஆர்ெத்தின் அடிப்பமடயில் ெளர்கின்றதா? என்பவதல்ைாம் கடந்த
சிை ஆண்டுகளாக வீட்டில் உள்ள மூெரின் வெவ்யெறு
குோதிசிேங்கமள மெத்து நாய பைவித யகள்விகமள எ க்குள்
எழுப்பிக் வகாள்ெதுண்டு. என்ம , என் ைம விமே மெத்து என்
குழந்மதகளின் அறிவுத்திறம
ஒப்பிடயெ முடிேவில்மை.
அெர்களின் ெளர்ந்த சிந்தம கள் யெறுவிதைாக உள்ளது.
ஒவ்வொரு தமைமுமறயும் முந்மதே தமைமுமறமே விட
வீரிேைாக உள்ளது என்பது வபாதுொ கருத்தாக இருந்தாலும்
தற்யபாமதே தமைமுமற என்பது இதுெமரயிலும் பார்த்திராத
விய ாத
கூறுகமளக்
வகாண்டிருக்கின்றது.
காரேம்
படிப்படிோக ெளர்ந்து ெந்த வதாழில்நுட்ப ெளர்ச்சி.
நாம் கடந்து ெந்த ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுகமளயும் அதன் ெளர்ச்சி
ொர்ந்த ொதக பாதக அம்ெங்கமளயும் கேக்கில் எடுத்துப்
பாருங்கள். படிப்படிோ ெளர்ச்சிோகத் தான் இருந்து இருக்கும்.
ஆ ால் கடந்த 25 ஆண்டுகளில் உருொ அதியெக வதாழில்நுட்ப
ெளர்ச்சி என்பது ஒரு நூற்றாண்டு ெளர்ச்சிமே த து காைாண்டு

பருெத்தில் வெரித்து தின்று விட்டது.
இத ால் ொதகமும் உள்ளது. பாதகமும் உள்ளது. சிந்தம த்
திறனின் தன்மை ைாறியுள்ளது.
எெற்றுக்வகல்ைாம் நாம் மூமளமேப் பேன்படுத்திக் வகாண்டு
இருந்யதாயைா அதம கருவிகள் மகோளத் வதாடங்கி விட்டது.
கருவிகளுக்குத் யதமெப்படும் கட்டமளகமள உருொக்க
ைட்டுயை ைனித சிந்தம யதமெப்படுெதாக உள்ளது.
பத்து ெதவிகித
உமழப்வபன்பது 90 ெதவிகித அறிமெப்
வபற்றுள்ளதாக ைாற்றப்பட்டு விடுகின்றது. இது இருபதாம்
நூற்றாண்டின் இறுதியில் நடந்த நம்ப முடிோத ைாற்றம்.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ெமர ைாதத்திற்கு ஒரு
முமறோெது இெர்கள் பயிலும் பள்ளிக்குச் வெல்ெதுண்டு.
காரேம் ெருடந்யதாறும் ஒவ்வொரு ெகுப்பிற்கும் ஆசிரிேர்கள்
ைாறிக் வகாண்யட இருந்தார்கள். ெருகின்ற ஆசிரிேர் ஒரு ெருடம்
கூட தாக்குப்பிடிப்பதில்மை. நிர்ொகம் வகாடுக்கும் அழுத்தம் ஒரு
பக்கம். அெர்களின் தனித்திறமை தள்ளாடத் வதாடங்கும் யபாது
அது ைாேெர்களின் மூைைாக, வபற்யறார்கள் ொயிைாக
நிர்ொகத்திற்கு வென்று யெர பிரச்ெம கள் உருொகத் வதாடங்கி
விடும்.
ைாறி ெந்த புதிே ஆசிரிேர்களிடம் அறிமுகம் வெய்து வகாண்டு
யபசுெதுண்டு. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகச் வெல்ெதில்மை.
பத்து நிமிடம் யபசும் யபாயத ஆசிரிேரின் தரத்மத ஓரளவுக்கு
யூகித்துக் வகாள்ள முடிகின்றது. இனி யபசி ஒன்றும்
ஆகப்யபாெதில்மை என்று அமைதிோக ெந்துவிடுெதுண்டு.
சிறிே
நிறுெ
தான்
நிறுெ

வதாழிற்ொமைகளின் அடுத்த கட்ட ெளர்ச்சிோ வபரிே
ைாக ைாறும் என்பது வபாதுவிதி. அது ஆச்ெரிேைல்ை. அது
உண்மைோ
ெளர்ச்சி. ஆ ால் கல்விக்கூடங்கள்
ைாக ைாறும் யபாது அடிப்பமடத்தன்மை ைாறி

ைாேெர்கமள
எந்திரைாக
ைாற்றும் பணிமேச்
வெய்ே
வதாடங்கிவிடுகின்றது. இதம
கண்கூடாக கடந்த மூன்று
ஆண்டுகளாக குழந்மதகள் படிக்கும் பள்ளியின் மூைம் பார்த்து
ெருகின்யறன்.
தாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு வெேலுக்குப் பின் ாலும் பேம்
ெரும் ொய்ப்மப உருொக்க முடியுைா? என்று ஒரு கல்விக்கூடம்
யோசிக்கும்பட்ெத்தில் அங்யக என்
நிகழும்? அது தான்
இப்யபாது தமிழ்நாடு முழுக்க நடந்து ெருகின்றது, இெர்களின்
தனிப்பட்ட திறமைகள் யதமெயில்ைாைல் யபாய்விடுகின்றது.
திறமைகள் உள்ள குழந்மதகள் ஏன் நைக்கு யதமெயில்ைாத
யெமை? என்று யோசிக்கத் வதாடங்கும் யபாயத அெர்களும்
ெராெரி ைாேெராக ைாறிவிடுகின்றார்கள்.
இமதயும் மீறி வபற்யறார்களும் குழந்மதகளும் உேர்வு பூர்ெைாக
ஒன்றிம ந்து ொழும் குடும்பத்தில் தனித்திறமை வகாண்ட
குழந்மதகள் தங்கள் தனித்தன்மைமே ஒவ்வொரு ெைேத்திலும்
ெளர்த்துக் வகாண்யட ெருகின்றார்கள்.
ஆ ால் இெர்களின் தனித்திறமைகள் ெளர்ெதற்கு நாம் எந்த
அளவுக்கு பாடுபட யெண்டும்? இருண்ட உைகத்திற்குள்
வெளிச்ெம் யதடும் ொழ்க்மகமே எப்படி மகோள யெண்டும்
என்பதம ப் பற்றி பார்க்கைாம்?

(10)
எழுந்து நிற்கலாம் வா?
யைமைநாடுகளில் கல்விக்கூடங்கள் என்பது சிமறக்கூடங்கள்
அல்ை. அதுவொரு களம். பேன்படுத்திக் வகாள்பெர்களின்
திறமைமேப் வபாறுத்து ெளர்ச்சியும் உண்டு. வீழ்ச்சியும் உண்டு.
அரசிேல் கைக்காத உைகமிது. எந்தக் காைத்திலும் அரசிேல் உள்யள
நுமழே முடிோதபடி ஒழுங்குபடுத்தி மெத்துள்ளார்கள். ைாறிக்
வகாண்யடயிருக்கும் உைமக உள்ொங்கிக் வகாண்யட ைாறிக்
வகாண்யட ெருெதால் ைாேெர்களின் தகுதியும் திறமையும் ைற்ற
ெளரும் நாடுகளுடன் ஒப்பிட முடிோத உேரத்தில் எப்யபாதும்
உள்ளது.
அங்யக தனி ைனித ொழ்க்மக ெெதிகள் என்பது அெரெர்
தனிப்பட்ட ொழ்க்மகயில் தான் பிரதிபலிக்குயை தவிர அது பள்ளி,
கல்லூரிக்குள் ெந்து நிற்காது. சிறகுகமளக் கத்தரிக்காைல்
ொ த்மத எட்டிப்பிடிக்க ஆதரிக்கும் உைகைது. யைமைநாட்டுக்
கல்விமுமறகளில் ைாேெர்களுக்கு விமளோட்டு என்பது கூடுதல்
தகுதி. விமளோட்டு ைட்டுைல்ை. தனிப்பட்ட திறமைகமளக்
கண்டறியும் கூட்டமும் உண்டு. அதம
விோபாரத்திற்குப்
பேன்படுத்திக் வகாள்ளும் ஆர்ெமும் கைந்த கல்விேது. ஆர்ெமும்
ஆயராக்கிேமும் ஒன்யற கைந்து இருப்பதால் ை
ரீதிோ
எழுச்சியும் இேல்பா ஒன்றாக உள்ளது. கடவுள் உண்டு இல்மை
என்ற கூட்டமும் உண்டு. ஆ ால் அறிவிேல் அதம விட நைக்கு
முக்கிேம் என்ற நம்பிக்மக இருப்பதால் ஒன்று ைற்றதுடன்
உரசுெதில்மை.
ஆ ால் இங்யக?
ஒட்டி மெத்த ைரத்தில் ஒடிக்கப்பட்ட கிமள யபாை அந்தரத்தில்
வதாங்கிக் வகாண்டிருக்கின்றது.

குறிப்பிட்ட
எல்மைக்குள்
ெளர்க்கப்படும்
ஒருவித
யொதம ச்ொமை. ஆன்மீகத்மத அறிவிேலுடன் கைப்பார்கள்.
அறிவிேலுக்கும் ஆதாரம் யதமெயில்மை என்று ொதிடுொர்கள்.
ெரைாறு என்பது சிை ெைேம் திணிக்கப்பட்டதாக இருக்கும். பை
ெைேம் நம்ப முடிோததாக இருக்கும்.
வைாத்தத்தில் ைாற்றுச் சிந்தம கள் ெளர்ந்து விடக்கூடாது என்ற
எண்ேத்தில் உருொக்கப்படும் பாடத்திட்டம் என்பது பல்
இல்ைாத கிழெனுக்கு ெழங்கப்படும் பக்யகாடா யபாையெ
இருக்கும். படிப்பெனுக்குப் புரிோது. புரிந்தெனுக்கும் குழப்பயை
மிஞ்சும். ெளர்த்து விடக்கூடாது என்பெர்களுக்கும் இெர்கள்
ெளர்த்து விடக்கூடாது என்பெர்களுக்கும் இமடயே தான் நம்
ைாேெர்கள் யபாராடிப் வபற்ற அறிவுடன் தான் இன்று
உைகவைங்கும் வென்று வெல்கின்றார்கள்.
இந்தச் சூழ்நிமையில் ைாேெர்களின் தனித்திறமைமே எங்யக
யபாய்க் காட்டுெது? அதுவும் இங்குள்ள அரசிேலில் எல்ைாயை
விற்பம க்கு என்ற சூழ்நிமையில் தான் பை ைாேெர்கள் கருகிப்
யபாகின்றார்கள்.
இந்திே விமளோட்டுத்துமற என்பது காசு பார்க்கும் கூட்டத்தால்
ஆளப்படுெது. குறிப்பிட்ட ெட்டம், குறிப்பிட்ட நபர்கள் என்ற
எல்மைமே
உமடக்க
முடிோத
கூட்டத்திற்குள்
சிக்கி
சின் ாபின் ைாகிக் வகாண்டிருக்கும் தனி ராஜ்ஜிேம் அது. எந்த
விமளோட்டின் மூைம் ெருைா ம் அதிகைாகக் கிமடக்குயைா?
அதுயெ யதசிே விமளோட்டாகப் பார்க்கப்படுகின்றது. இன்று
ெமரயிலும் ஊதிப் வபருக்கப்பட்ட கிரிக்வகட் முன்பு யெவறந்த
விமளோட்டும் யபெப்படுகின்றதா?
ைகளிடம் ஒவ்வொருமுமறயும் இங்குள்ள விமளோட்டிற்குப்
பின் ால்
உள்ள
அரசிேல்
தகிடுதத்தங்கமளப்
பற்றிச்

வொல்ெதுண்டு.
ஆ ாலும் அெர் ஆர்ெத்மத ைட்டுப்படுத்துெதில்மை.
ைகள் "நான் நாமள இங்யக விமளோடச் வெல்ைப்யபாகின்யறாம்?"
என்று முதல் நாள் வொல்லிவிட்டுச் வெல்லும் யபாது என் ை தில்
பை யகள்விகள் ெந்து எழும். ஆ ால் இந்தச் ெைேத்தில் அெரின்
விருப்பத்திற்கு ஏன் தமட வொல்ை யெண்டும் என்று அனுைதி
வகாடுப்பதுண்டு. ஒருெரின் ொழ்க்மகயில் கல்லூரிப் பருெத்மத
விடப் பள்ளிப் பருெம் தான் முக்கிேைா து.
நிம வுகளால் ொழ்ந்து பார்க்கக்கூடிே அத்தம விெேங்களும்
பள்ளிப்பருெத்தில் தான் கிமடக்கும். கல்லூரிப் பருெம் என்பது
அடிப்பமடக் கடமைகளும் யெர்ந்யத இருப்பதால் முழுமைோக
அதம அனுபவிக்க முடிோது.
பள்ளிப்பருெத்தில் எ க்கா
ஆர்ெம் புத்தகங்களில் ைட்டும்
இருந்தது. ஆ ால் இெர்களின் ஆர்ெம் எல்ைாெற்றிலும்
கைமெோக உள்ளது. இதன் காரேைாகப் வபற்யறார்களுக்குத்
தான் கூடுதல் சுமைோக உள்ளது. நடுத்தரெர்க்க வபற்யறார்கள்
ெம்பாரிக்கும் பேவைன்பது உேவு, உமடகள், தங்குமிட
ெெதிகமள விடத் தற்யபாது குழந்மதகளில் கல்விக்குத்தான்
வபரும்பங்கு வெைெளிக்க யெண்டிேதாக உள்ளது. இதற்கு யைல்
குழந்மதகளின் தனித்திறமைகமள ெளர்க்கின்யறாம் என்ற
வபேரில் ஒவ்வொரு நடுத்தரெர்க்க வபற்யறார்களும் வபரிே
ென்முமறமே நிகழ்த்திக் வகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
குழந்மதக்குப் பிடிக்குைா? பிடிக்காதா? என்பதம விடக் கற்யற
ஆக யெண்டும் என்ற நிர்ப்பந்தத்தில் வெைெளிக்கும் வதாமக
கேக்கில் அடங்கா?
ஒரு பக்கம் பள்ளிக்கூடங்கள் காட்டும் ஆமெ ொர்த்மதகள்.
ைறுபக்கம் வபற்யறார்களின் த க்கா "வகௌரெம்" என்ற வபேரில்
காமெக் கரிோக்கும் தான் யதான்றித்த ம். இமெ எல்ைாயை ைற்ற

ைாேெர்கமள, வபற்யறார்கமளப் பை விதங்களில் பாதிப்பு
உண்டாக்கயெ வெய்கின்றது.
இப்யபாமதே
சூழ்நிமையில்
தனிோர்
பள்ளிக்கூடங்கள்
ைட்டுைல்ை. தனிப்பட்ட நபர்கள் ெமரக்கும் எமதவேல்ைாம்
காொக்க
முடியும்
என்ற
கமையில்
ெல்ைெர்களாகயெ
இருக்கின்றார்கள். ொரத்தில் இரண்டு நாட்கள். ைாதம் எட்டு
ெகுப்புகள். கேக்குப்பாடம் ைட்டும். ஆ ால் வதாமகயோ 5000
ரூபாய். இயத யபாை ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் தனித்தனிோக
என்று வபரிே ென்முமறயே நடந்து வகாண்டிருக்கின்றது.
எல்ைாெற்றிலும், எப்யபாதும் காசு பார்க்க ைட்டுயை என்கிற
சூழ்நிமையில் தான் இங்யக ைாேெர்களின் தனித்தகுதிகள் என்பது
வெல்ைாக்காொக ைாறிவிடுகின்றது.
ைகள் படிக்கும் பள்ளியில் நடக்கும் ஒவ்வொன்மறயும்
அமைதிோக உள்ொங்கிக் வகாள்ெதுண்டு. பள்ளிக்குப் வபருமை
யெண்டும். விமளோட்டு ஆசிரிேருக்குத் தன்ம நிரூபித்யத ஆக
யெண்டும். ஆ ால் பள்ளி வெய்ே யெண்டிே கடமைகயளா,
அதற்குச் வெய்ே யெண்டிே முேற்சிகயளா வபற்யறார்கள்
எதிர்பார்க்கக் கூடாது.
நாம் அமழத்துச் வெல்ை யெண்டும். நாயை அமழத்து ெர
யெண்டும். வெல்லும் இடங்கள் தூரைாக இருந்தால் அதற்வக த்
தனிக்கட்டேம். ஒவ்வொரு நிமையிலும் இங்யக காசு தான்
யபசுகின்றது. காசு தான் தீர்ைானிக்கின்றது. அதிகைாக யோசித்தால்
இந்த ொழ்க்மக அலுத்துவிடும். ஊழல் ைட்டுயை நீக்கைற
நிமறந்திருப்பதால் எதார்த்தம் புரிந்து எந்தப் வபற்யறார்களும்
தங்கள் குழந்மதகமளப் பலிகிடாொக்க முேற்சிப்பயத இல்மை.
'முடிந்தெமரப் படி. முேற்சி எடுத்துப் படி. ஏயதாவொரு
ஏணிமேப் பிடித்துக் வகாள். எப்படிோெது வதாற்றிக் வகாள்.
ஏயதாவொரு இடத்மத அமடந்து விடு'

இங்யக உள்ள ொழ்க்மக இதுயெ தான்.
ைாேெர்களுக்கு அறிவுமர வொல்பெர்கள், தன் ம்பிக்மக
கமதமேச் வொல்லி ைாேெர்கமளத் தளர யெண்டாம் என்று
உற்ொகப்படுத்த நிம ப்பெர்களுக்கும் கூட இங்குள்ள எதார்த்தம்
புரிந்தாலும் ஏன் வெந்த புண்ணில் யெமைப் பாய்ச்ெ யெண்டும்
என்பதம
கருத்தில் வகாண்யட வென்றெர்களின் கமதமேப்
பற்றி ைட்டுயை விைாொரிோகப் யபசுகின்றார்கள். எெரும்
யதால்விகமளப் பற்றிப் யபசுெதில்மை. யதால்விகள் கற்றுத் தரும்
பாடங்கமளப் பற்றிக் கைந்துமரோடல் வெய்ெதில்மை. ஏன்?
எதற்கு? எப்படி? என்ற ொர்த்மதகயள இன்மறே கல்விச்சூழலில்
யதமெயில்ைாத ொர்த்மதகளாக ைாறிவிட்டது.
அெர்களுக்குப் பாடம் நடத்தத் வதரிேவில்மை? என்ற யகள்விமே
நாம் நிம த்துப் பார்த்து இருப்யபாைா? இன்மறே குழந்மதகள்
இந்தக் யகள்விமே எளிதாக முன் மெக்கின்றார்கள். ஆ ால்
துணிந்து எதிர்த்து நின்று யகட்பதில்மை. வெட்டி வெட்டி
ெளர்க்கும் யபான்ொய் ைரங்கள் யபாைச் சிறிது சிறிதாக அெர்கமள
ைாற்றி நாங்கள் வொல்ெமத ைட்டுயை வெய் என்பதா
கீழ்ப்படிதல் நிமைமே ைட்டுயை ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடமும்
உருொக்கி மெத்துள்ளது.
எங்கள் வீட்டில் குழந்மதகளுடன் நடக்கும் விொதங்கள்
பள்ளிக்கூடம் ொர்ந்த வபாது நிர்ொகம் பற்றிேதாகயெ இருக்கும்.
பைரின் தகுதிமே அதன் மூைம் உருொ விமளவுகமளப்பற்றியே
யபசுயொம். ஒவ்வொருெருக்கும் என்
வெைொகின்றது?
என்பதம
வபாது விொதைாக ைாற்றிப் யபசுயொம்? ஏன்
அரொங்கம் அரசுப்பள்ளிமே ெளர்ப்பதில் இருந்து பின்ொங்கிேது
என்பதம புரிே மெப்பதுண்டு. காரேக் காரிேங்கமளயும் அதன்
விமளவுகமளப் பற்றி முடிந்த ெமரக்கும் புரிே மெக்க
முேற்சிப்பதுண்டு.

அரசு பள்ளிக்கூடங்கள் யதால்விோ தற்கு முக்கிேக் காரேங்கள்
பைவுண்டு. ஆ ால் எல்ைாெற்றிலும் முதன்மைோ து ைக்களின்
ைாறிே வபாருளாதாரச் சூழல். யைமைநாடுகளில் ெர்க்க
யபதமுண்டு. நீ வெள்மள. நீ கருப்பு என்ற இ ப்பாகுபாடு உண்டு.
இந்த இரண்டுக்குள் நின்று விடும். ஆ ால் இங்யக ொதி, ைதம்,
பேக்காரன், ஏமழ, யகாடீஸ்ெரன், அதிகாரம் வபற்றென் என்று
பை பிரிவுகள் உண்டு. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ொமைகள்
உண்டு. அெரெர் அந்தந்த ொமைகமள விட்டு வெளியே பேணிக்க
விரும்புெயத இல்மை.
த க்கா அமடோளம் என்பதம வதாடக்கத்தில் ொதி ெழியே
பார்த்தெர்கள் இன்று தாங்கள் மெத்துள்ள பேம் ைற்றும் ெெதிகள்
ெழியே நிரூபிக்க விரும்புகின்றார்கள். "என் குழந்மத பள்ளிக்குச்
வெல்ைத் வதாடங்கி விட்டார்" என்பது பழங்கமத. இன்யறா "என்
குழந்மத இந்தப் பள்ளியில் படிக்கின்றார்" என்பயத முக்கிேைாகப்
பார்க்கப்படுகின்றது.
பள்ளி என்பது வகௌரெத்தின் அமடோளைாகப் பார்க்கப்படுெது
என்று வதாடங்கிேயதா? அன்யற அரசு பள்ளிகமளத் தீண்டாத்
தன்மை வெவ்யெறு ெழிகளில் வெளிப்படத் வதாடங்கிேது.
அதற்கு யைலும் அரயெ வெளிப்பமடோகச் வெய்ேக்கூடிே ஊழல்
காரேைாக அரசுப் பள்ளிகளின் தரம் அதைபாதாளத்திற்குச்
வெல்ைத் துெங்கிேது. ஆ ால் இன் மும் அங்கங்யக மூச்மெப்
பிடித்துக் வகாண்டு தரத்மத யைம்படுத்தும் அரசுப் பள்ளிகமள
ஆதரிக்க
ை மில்ைாத
அதிகாரெர்க்கம்
ைமறமுகைாகப்
வபற்யறார்கமளத் தனிோர் பள்ளிக்கூடங்கள் பக்கம் தள்ளுெமதத்
தான் வெய்து வகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு விதைாகப் பாடத்திட்டம்.
கற்பிக்கும் முமறகளில் யெறுபாடுகள். இதற்கு யைைாக இந்த

வைாழிமே நீ படித்யத ஆக யெண்டும் என்ற அரசின்
ஆேெயபாக்கு என்று எட்டுத் திமெகளும் யெர்ந்து ைாேெர்கமளச்
யொர்ெமடேச் வெய்கின்றயதா இல்மையோ வபற்யறார்களின் ை
உமளச்ெமை இந்த அரசும், அதிகாரெர்க்கமும் அதிகப்படுத்திக்
வகாண்யடயிருக்கின்றது.
குழந்மதகளின் பாடப்புத்தகங்கமள, பாடத்திட்டங்கமள ொய்ப்பு
கிமடக்கும் யபாவதல்ைாம் படித்துப் பார்பபதுண்டு. மிரண்டு
யபாயுள்யளன். எட்டாம் ெகுப்புப் பாடங்கள் நான் கல்லூரியில்
படித்த பாடங்கள். எல்ைாம் ெரி? ஆ ால் பாடங்கமள நடத்தும்
ஆசிரிேரின் தகுதி தாய
இங்யக முதன்மைோகப் யபெப்பட
யெண்டும்?
வபரிே பள்ளிக்கூடம், பிரபை பள்ளிக்கூடம் என்று எந்த இடத்தில்
நம் குழந்மதகமளக் வகாண்டு யபாய்ச் யெர்த்தாலும் அங்குள்ள
நிர்ொகத்தின் தன்மைமேப் வபாறுத்து, பாடம் நடத்தும் ஆசிரிேர்
மெத்யத ஒரு ைாேெரின் சிறப்பு வெளியே வதரிேெரும்.
இெர்களின் ைய ாநிமைமேத் வதரிந்து வகாள்ள ஒரு முமற
"ஏன்டா உங்கள் பள்ளியில் புதிதாகத் வதாடங்கிே சிபிஎஸ்சி
எப்படி இருக்கு?" என்று யகட்யடன்.
அப்யபாது தான் சிை உண்மைகள் புரிே ெந்தது.
வபற்யறார்கள் ஆமெப்பட்டுச் யெர்ந்த குழந்மதகள் அடுத்த
ெருடயை பாரத்மதத் தாங்க முடிோைல் மீண்டும் வைட்ரிகுயைென்
பாடத்திட்டத்திற்யக ெந்த வகாடுமைமேப் புரிந்து வகாள்ள
முடிந்தது. த து குழந்மதகளின் அறிவுத் திறன் என் ?
என்பமதயே உேர்ந்து வகாள்ள முடிோத வபற்யறார்கள் நடத்தும்
ென்முமறோட்டம் இது. சிபிஎஸ்சி பாடத்திட்டம் என்பது
கடி ைல்ை. அது வதாடர்ச்சிோகப் பயிற்சியில் வகாண்டுெர
யெண்டிேது. திடீவரன்று கடலில் தள்ளி உ க்கு நீச்ெல் வதரிந்தால்
நீந்தி ொ? என்று வொன் ால் நீச்ெயை வதரிோதெனின் நிமை
எப்படியிருக்கும்? அப்படித்தான் இங்யக அரசு நடத்தும்

பரிட்மெகளும், யதர்வுகளும் உள்ளது.
யகாமெயில் பணிவரண்டாம் ெகுப்புக் கட்டேம் (இரண்டு
ெருடத்திற்கும் தங்கும் விடுதிக் கட்டேம் உட்பட) மூன்று ைட்ெம்
ரூபாய் என்பதம க் யகட்கும் யபாயத திமகப்பாக உள்ளது. அதன்
பிறகு கல்லூரி மூன்று ஆண்டுகள். அதன் பிறயக அெருக்கா துமற
ொர்ந்த படிப்புகள். பத்தாம் ெகுப்பு முடித்து இேல்பா
கமைக்கல்லூரி பட்டம் ொங்குெதற்குச் சிறப்பா பள்ளி ைற்றும்
கல்லூரி என்ற வபேரில் ஒவ்வொரு வபற்யறாரும் குமறந்தபட்ெம்
ஆறு ைட்ெம் ரூபாய் வெைெழித்யத ஆக யெண்டிே கட்டாேத்தில்
உள்ளார்கள்.
ஆ ால் இதன் மூைம் என் ைாதிரிோ யெமைொய்ப்புகள் அந்த
ைாேெ ைாேவிேருக்குக் கிமடக்கும் என்பது எவ்வித
உத்தரொதமும் இல்மை என்பது தான் இப்யபாமதே நிதர்ெ ம்.
பத்துைட்ெம் ைஞ்ெம் வகாடுத்து ைாதம் 15000 ரூபாய் யெமைக்குச்
வெல்லும் ஒருெரின் ொழ்க்மகக்கும், ஒரு பட்டப்படிப்பு படிக்க
ஆறு ைட்ெம் ரூபாய் வெைெளிக்கும் ஒரு நடுத்தரெர்க்கத்தி ரின்
ொழ்க்மகக்கும் இமடயே உள்ளது தான் தமிழ்நாட்டின்
உண்மைோ அரசிேல். நாம் தான் உண்மைோ அரசிேமைப்
யபெ விரும்புெதில்மை. நாம் தான் யபெ யெண்டிேமத விட்டு
யபெக்கூடாதெற்மறத் தாய
இங்யக எப்யபாதும் யபசிக்
வகாண்யடயிருக்கின்யறாம்?
நாம் யபெ யெண்டிேமதப் பற்றிக் வகாஞ்ெம் யபசுயொைா?

(11)
பயணங்கள் கண்டறியும் பாதைகள்
யபசித் தீரா விெேங்களில் ஒன்று குழந்மதகள் ெளர்ப்பு. அது இடம்,
ொழும் ொழ்க்மக, சூழ்நிமை வபாறுத்து ைாறிக் வகாண்யட
இருக்கும் விெேமிது. என் குழந்மதகள் , குழந்மதகளுடன் பழகும்
யதாழிேர்கள், குழந்மதகள் பயிலும் பள்ளிக்கூடம், அங்கு நிைவும்
தற்யபாமதே நிமைமே மெத்து ஓரளவுக்கு நான் யூகிக்கும்
அம த்து
விெேங்களும்
ெரிோகயெ
இருக்கும்
என்று
வொல்ெதற்கில்மை. வென்ம யில் உள்ள சூழ்நிமை திருப்பூர்
ொழ்நிமைக்குப் வபாருந்திப் யபாகாது. அயத காமரக்குடிமேச்
சுற்றியுள்ள கல்விச்சூழமை அங்குள்ள ெமூக ொழ்க்மக தான்
தீர்ைானிக்கின்றது. இமதத்தான் இங்குள்ள கல்விோளர்கள் ஒரு
ைாேெரின் அறிமெ ஒரு யதர்வு தீர்ைானித்து விடாது
என்கிறார்கள். அதிலும் நீட் யபான்ற ெம்ைந்தம் இல்ைாத
பாடத்திட்டங்களின் ெழியே யகட்கப்படும் யகள்விக்கா பதிமை
தனிப்பட்ட பயிற்சியின் மூையை ைாேெர்கள் அணுக முடியும்.
அது நன்மைமே விடக் வகடுதமையே அதிகம் வகாண்டு ெந்து
யெர்க்கும் என்று ொதிடுகின்றார்கள்.
ெைச்சீர்க் கல்வி, வைட்ரிகுயைென் கல்வி, வைட்ரிகுயைென் கல்வியில்
தனிப்பட்ட
பள்ளிகள்
த க்வகன்று
யெர்த்து
மெத்துப்
பாடத்திட்டம் அடங்கிே கல்வி, ைத்திே அரசு பாடத்திட்டம்,
யகந்திரோ
வித்திோைோ
பாடத்திட்டம்,
நயொதேப்
பாடத்திட்டம், பன் ாட்டு பாடத் திட்டம் என்று இந்திோ முழுக்க
ஏன் இன்று தமிழகம் முழுக்கக் கல்வி என்பது எது திமெ? எது
இைக்கு என்று வதரிோைல் எங்கங்யகா ைாேெர்கமள இழுத்துச்
வென்று வகாண்டிருக்கின்றது. இது சிறப்பா? அது சிறப்பா? என்று
ஒவ்வொரு வபற்யறார்களும் தங்களுமடே ெருைா த்மத,
யெமிப்மப தங்கள் குழந்மதகளுக்காகப் பந்தேக்குதிமரகளில்

பேம் கட்டுெமதப் யபாைக் கட்டுகின்றார்கள்.
வைாத்தத்தில் கல்விவேன்பது கமடச்ெரக்கு யபாை ைாறியுள்ளது.
இருப்பெனுக்கு ஒரு ைாதிரிோகவும், பேம் இல்ைாதெனுக்கு
யெவறாரு
ைாதிரிோகவும்
இங்யக
கிமடக்கின்றது.
பாடத்திட்டத்துடன் கல்வி நிமைேங்கள் ெழங்கும் பிற ெெதிகள்
இன்று
வபற்யறார்களுக்கு
முக்கிேைாகத்
வதரிகின்றது.
ெணிகைேைாகிவிட்ட
கல்விமேப்
யபாையெ
ஒவ்வொரு
ைனிதம யும் ெணிக நிறுெ ங்கள் விரும்பும் ொர்ப்பு யபாையெ
இங்யக உருொக்கப்பட்டுக் வகாண்டிருக்கின்றார்கள். அறிதல்
என்பது பின்னுக்குப் யபாய்ப் பிமழத்தல் என்பது முக்கிேைாக
ைாறியுள்ளது.
குழந்மதகள் யைல் மெத்துள்ள அன்பு என்பது ைாறி அெர்களின்
இறுதி இைக்கு இதுொக இருக்க யெண்டும் என்று எப்யபாது ஒரு
வபற்யறார் நிம க்கத் வதாடங்கி ார்கயளா? அன்யற குடும்பத்தின்
அடிப்பமட அறம் காோைல் யபாய்விட்டது. நான் வெளியே
பார்க்கும் வபற்யறார்கள், பழகும் நண்பர்களின் குடும்பம்
அெர்களின் குழந்மதகமளக் மகோளும் விதம் யபான்ற பைவும்
என்ம ப் பேமுறுத்துெதாக உள்ளது. தமைமுமற இமடவெளி
என்பது ஒரு பக்கம் என்றாலும் இேல்பா
ொழ்க்மகக்குத்
யதமெோ ெற்றின் அளவு யகால் படிப்படிோக ைாறிக்
வகாண்யட ெருெமத என் ால் உேர்ந்து வகாள்ள முடிகின்றது.
பைெைேம் நாம் தனித்து இருக்கின்யறாயைா? தெறா பாமதயில்
யபாய்க்
வகாண்டிருக்கின்யறாயைா
என்று
நாம்
குற்றவுேர்ச்சியுடன் யோசிக்கும் அளவிற்கு வெளிப்புற ெமூகம்
என்பது யெவறாரு பாமதயில் விமரொகப் பேணித்துக்
வகாண்டிருக்கின்றது. குழந்மதகளின் ஆயராக்கிேம் ைாறியுள்ளது.
அெர்களின் உேவுப் பழக்கங்கள் முற்றிலும் ைாறிவிட்டது.
யோசிக்கும் திறன் குமறந்து ொசிக்கும் பழக்கம் ைாறி புதுயுகத்தில்
இப்யபாமதே கல்விச்சூழல் விய ாத பாமதயில் பேணித்துக்

வகாண்டிருக்கின்றது.
அடுத்த ெருடம் வீட்டில் ஒருெர் பத்தாம் ெகுப்பு வெல்ைப்
யபாகின்றார்.
இதுெமரயிலும்
ைதிப்வபண்கள்
குறித்த
அக்கமறமே உருொக்காைல் ெளர்த்து ெந்த எ க்கு இனி அந்த
ைதிப்வபண்கள் தான் அெரின் எதிர்காைத்மதத் தீர்ைானிக்கப்
யபாகின்றது என்ற எண்ேயை ஏராளைா அச்ெத்மத இப்யபாயத
உருொக்கிக் வகாண்டிருக்கின்றது. யகள்விகள் யகட்டுப் பழகிே
அெர்களின்
வெேல்பாடுகள்
படிப்படிோக
ைாற்றப்பட்டு
ெருகின்றது. உங்களிடம் எதிர்பார்ப்பது இது ைட்டுயை? என்று
திரும்பத் திரும்பப் பள்ளிகளில் வொல்ைப்படும் விெேங்கள் தான்
அெர்கள் ை தில் பதிகின்றது.
ஒரு நாளில் அதிகபட்ெ யநரம் பள்ளியில் இருக்கும் அெர்களின்
குோதிசிேம் என்பது அங்குள்ள ஒவ்வொரு ஆசிரிேர்களின்
குேத்மத மெத்யத உருொகின்றது என்பதம என் ால் நன்றாக
உள்ொங்க முடிகின்றது. நாம் தற்யபாது உள்ள கல்வித்சூழலில்
கற்றலில் காணும் குமறபாடுகமள அெர்களுக்குப் புரிே
மெத்தாலும் யகட்டுக் வகாள்கின்றார்கள். ஆ ால் ஆசிரிேர்கள்
எதிர்பார்க்கும் ைதிப்வபண்கள் யபாதும் என்ற நிமைக்யக
தள்ளப்படுெதால் யெறு எதுவும் இங்யக யதமெயில்மை என்ற
நிமைக்கு ெந்து நிற்கின்றார்கள்.
இன்று நீட் என்ற ைருத்துெக்கல்விக்கு என்று வகாண்டு ெரப்பட்ட
யதர்வுக்குப் பிறகு தமிழகத்தில் பைதரப்பட்ட குரல்கள் பை
இடங்களில் இருந்து எழுகின்றது. அத்தம
யபர்களும் நம்
உரிமை. நம் யதர்வு என்கிற ஒற்மறொக்கிேத்தில் வகாண்டு ெந்து
நிறுத்துகின்றார்கள். ஆ ால் கடந்த மூன்று ஐந்தாண்டுகளாக
ைாற்றப்படாத பாடத்திட்டம் குறித்யதா, தனிோர் பள்ளிகள் அரசு
வகாள்மககமள மீறி ெசூலிக்கும் அடாெடித்த ம் குறித்யதா
ோரும் ொய் திறப்பயத இல்மை என்பது தான் எ க்கு
ஆச்ெரிேைாக உள்ளது.

வகாள்மக என்பது எத்தம ச் சிறப்பாக இருந்தாலும் அதில் ஊழல்
என்பது சிறிதளவு இருந்தால் கூட அதற்குப் வபேர் வகாள்மக
அல்ை. வகாள்மள என்யற வபாருள். ஆ ால் இன்று கல்வி என்ற
வபேரால் வகாள்மள தான் நடந்து வகாண்டிருக்கின்றது. அதுவும்
ைாேெர்களின் அறிவு என்பதம ஒரு ெட்டத்திற்குள் மெத்து
நடத்தப்படும் வகாள்மள.
நம்ைால் இமதப் பற்றிப் யபெ முடிோது. யபெக்கூடிேெர்களும்
அெரெர் தனிப்பட்ட நைன் வபாறுத்யத யபசுகின்றார்கள். காரேம்
விோபாரிகள் ைாபத்தில் ைட்டுயை குறிோக இருப்பார்கள். கல்வி
விோபாரிகளின் ைாபத்திற்காகப் பலிகிடாொக ைாறும் வைாத்த
வபற்யறார்களும்
இன்னும்
சிறிது
காைத்தில்
தங்கள்
குழந்மதகளுக்காகத் தகுதிக்கு மீறிச் வெைெழித்து அதன் இறுதிப்
பைம யும் வபற முடிோத யொகத்தில் தான் தங்கள்
ொழ்க்மகமேக் கழிக்கப் யபாகின்றார்கள்.
காரேம் தங்களின் குழந்மதகளுக்கு மிகச் சிறந்த நிறுெ த்தின்
யெமை ொய்ப்பு, வெளிநாடுகளில் உேர்ந்த ெம்பளத்தில் யெமை
ொய்ப்பு, ெமூகத்தில் உள்ள உேர் பதவிகளுக்கு உண்டா யெமை
ொய்ப்பு என்ற இந்த மூன்று வகாள்மககளில் தான் வபரும்பாைா
வபற்யறார்கள்
தங்கள்
குழந்மதகமளத்
தனிோர்
பள்ளிக்கூடங்களில் யெர்க்கின்றார்கள். பள்ளிக்கூடக் கட்டேம்
தங்கள் தகுதிக்கு மீறிேதாக இருந்தாலும் கெமைப்படுெதில்மை.
இந்தச் சூழ்நிமை தான் தற்யபாது தமிழ்நாட்டில் நடந்து
வகாண்டிருக்கின்றது.
பள்ளிக்கட்டேம், சிறப்புப் பயிற்சி கட்டேம் என்று ஒவ்வொரு
கட்டேைாகக் கட்டி ெளரும் ைாேெ ெமுதாேத்தில் எதிர்காைத்தில்
இந்தச் ெமூகத்தில் எத்தம யபர்களுக்கு யெமை கிமடக்கும்?
ைத்திே, ைாநிை அரொங்கத்தின் உேர் கல்விக்கூடங்களில் படிக்கும்
90 ெதவிகித ைாேெர்கள் தங்களின் எதிர்காைத்மதக் கருத்தில்
வகாண்டு
வெளிநாட்டுக்குச்
வென்று
விடுகின்றார்கள்.

அதிகாரெர்க்கத்தின் உேர்நிமை பதவிகளுக்குத் யதர்வு எழுதும்
பத்து ைட்ெம் ைாேெர்களில் ஆயிரம் முதல் இரண்டாயிரம்
யபர்கள் ைட்டுயை ெருடந்யதாறும் யதர்ச்சிேமடந்து அந்தப்
பதவிமே அமடகின்ற ர். இதன் படிை நிமைகமள ஒவ்வொரு
யதர்வின் மூைமும் கேக்கிட்டு பார்த்துக் வகாள்ள முடியும்.
வைாத்தத்தில் நல்ை பதவி, நல்ை ெம்பளம் என்கிற விதத்தில்
தமிழ்நாட்டில் இருந்து வெளியே ெரும் அம த்துத் துமற ொர்ந்த
படிப்புகமளயும் கேக்கிட்டால் அதிகபட்ெைாக ஐந்து ெதவிகித
ைாேெர்கயள யதறுொர்கள். ைற்றெர்கள் படித்துப் படிப்புக்கு
வதாடர்பில்ைாத துமறகளில் தங்கமள ைாற்றிக் வகாள்கின்றார்கள்.
நான் ொழும் திருப்பூர் யபான்ற வதாழில் நகரங்களில் பணிபுரியும்
வபரும்பாைா முதுநிமை பட்டதாரிகள் நிமைமை பரிதாபைாக
உள்ளது. இந்த யெமையில் தான் இருப்யபன். இப்படித்தான் என்
ொழ்க்மக இருக்க யெண்டும் என்ற அெர்களின் ைாேெ க வு
கருகிப் யபாய் ொழ்க்மகமே நாம் ொழ்ந்தாக யெண்டும் என்ற
பரிதாப நிமைக்கு ெந்து யெர்ந்து விடுகின்றார்கள். தனிோர்
கல்லூரிகளில் யெர்ந்து படித்து ெந்தெர்களுக்கு ைற்வறாரு மிகப்
வபரிே பிரச்ெம யும் உள்ளது. வபற்யறார்கள் தங்கள் கல்விக்காக
ொங்கிே ெங்கிக் கடன், தனிோர்களிடம் வபற்ற கடன் என்ற
வபரிே சுமைமேயும் யெர்ந்து சுைக்க யெண்டிே சூழ்நிமையில்
இருக்கின்றார்கள்.
இங்யக எெருக்கும் வொந்தத் வதாழில் ஆர்ெமும் இல்மை.
தமிழகத்தில் அதற்கா
சூழ்நிமையும் ைாறிக் வகாண்யட
ெருகின்றது.
ஒவ்வொன்றும்
அரசிேல்ொதிகள்,
அதிகாரெர்க்கத்தி ர், பேம் அதிகைாக மெத்திருப்பெர்களின்
கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருப்பதால் எெராலும் நிம த்துப் பார்க்க
முடிோது. சிறு வதாழில்கள் குறித்யதா, ைற்ற வதாழில்நுட்ப
விெேங்களில் ஆர்ெம் வெலுத்தி அதன் மூைம் யையை
ெந்துவிடுயொம் என்ற எண்ேயை இல்ைாத ைாேெ ெமூகத்தின்
எண்ேத்திலும் யநாக்கத்தில் எளிதில் பேக்காரன் ஆக யெண்டும்

என்ற யநாக்கத்மத ைட்டுயை நம் கல்விச் சூழல் உருொக்கிக்
வகாண்டிருக்கின்றது.
பேத்மத மெத்துக் வகாண்டு அதம த் வதாடர்ச்சிோகக்
காப்பாற்றிக்
வகாள்ள
யெண்டும்
என்ற
எண்ேம்
வகாண்டெர்களின்
அதிகாரத்தின்
கீழ்
நாம்
ொழக்
கடமைப்பட்டெர்கள். நைக்கு இருக்கும் ஒயர ொய்ப்பு நம்
குழந்மதகமள ை உடல் ரீதிோக ஆயராக்கிேத்மத அளிப்பயத
முதன்மைோக இருக்க யெண்டும்.
என் தாத்தா என் அப்பா எப்படி உருப்படப் யபாகின்றார்? என்று
கெமைப்பட்டார். என் அப்பா நான் எங்யக உருப்படப்
யபாகின்யறன் என்று ஆதங்கைாய்ப் யபசி ார். என் தாத்தாவுக்கு
அெர் ொழ்ந்த சூழ்நிமையில் அெருக்காக எல்மைமேத்
வதாட்டார். என் அப்பாவும் அெருக்கா எல்மைமேத் வதாட
முடிந்தது. காரேம் ொழும் ெமரக்கும் அெர்களுக்கு அெர்களின்
உடல் ஆயராக்கிேமும், எமதயும் எதிர் வகாண்டு ொழும் ை
ஆயராக்கிேமும் மக வகாடுத்தது. நானும் அப்படித்தான் ொழ்ந்து
வகாண்டிருக்கின்யறன். என் குழந்மதகளுக்கும் அமதயே கற்றுக்
வகாடுக்க விரும்புகின்யறன். அப்படித்தான் கற்றுக் வகாடுத்தும்
ெருகின்யறன்.
அெர்கள் ொழும் சூழ்நிமைமேக் மகக்வகாண்டு அெர்கள்
சிறப்பாகயெ ொழ்ந்து விடுொர்கள் என்ற நம்பிக்மக எந்நாளும்
எ க்குண்டு. யபாட்டி நிமறந்த உைகில் யபாட்டிகளால் ைட்டுயை
ெளர்நது
வகாண்டிருக்கும்
உைகில்
நாம்
வெல்ை
யெண்டுவைன்றால் நைக்கா
ஆயராக்கிேம் முதன்மைோகத்
யதமெப்படுகின்றது.
நம்
குழந்மதகளின்
உடல்
ை
ஆயராக்கிேத்தில் கெ ம் வகாள்யொம். ைற்றெற்மற அெர்களுக்கு
அெர்கள் ொழும் சூழ்நிமையில் வபறக்கூடிே அனுபெங்கள் ெழி
நடத்தும். ெழி காட்டும்.
(முற்றும்)

வமைதளத்தில்

எழுதத் வதாடங்கிே யபாது என் ொழ்க்மக

அனுபெங்கமளப் பற்றி எழுதித் தான் எழுதயெ கற்றுக்
வகாண்யடன். என் ொழ்வின் ஒவ்வொரு காைகட்டத்மதயும்
எழுதியுள்யளன். ஆ ால் பரிமெ குைார் என்ற தம்பி அெர்
தளத்தில் என்தனப் பற்றி என்று தமைப்பு வகாடுத்து
ஒவ்வொருெமரயும் எழுத ொய்ப்பு வகாடுத்தார். அப்யபாது தான்
முதல்முமறோக என் முந்மதே மூன்று தமைமுமறகமளயும் பற்றி
யோசித்து வைாத்தைாக நான் ோர்? என்பதம ப் பற்றி எழுதிய ன்.
உங்கள் பார்மெக்காக.

நான் யார்?
"ொழ்க்மக என்பது ரெம ோகப் பார்க்க யெண்டிேது. குறுகிே
காைத்திற்குள் ொழ்ந்து முடிக்க யெண்டிே ஒரு ெம்பெம்" என்று
ோராெது உங்களிடம் ெந்து வொன் ால் உங்கள் பதில் என் ொக
இருக்கும்? ொழ்க்மகமே அனுபவிக்கப் பேம் யெண்டுயை?
பேம் என்ற காகிதத்தால் கட்டப்படும் வீடு தான் ொழ்க்மக
என்பதாக ைாறியுள்ளது.
விபரம் வதரிந்த நாட்கள் முதல் அடிப்பமட பிரச்ெம கள்
ஏதுமில்மை, ெறுமை, துன்பம் யபான்ற எமதயும் ொழ்க்மகயில்
இதுெமரயில் பார்த்ததில்மை. பேம் குறித்த வெறித்த மும்
ை தில் யதான்றவும் இல்மை. ைக்கள் வபரும்பான்மைோக நம்பும்
இந்தப் பேம் ொர்ந்த வகாள்மகமேப் புறக்கணித்யத ெந்த
காரேத்தால் இன்று ெமரயிலும் நான் பிறந்த குடும்பமும் ெரி,
ைம வி ெழி வொந்தங்களின் பார்மெயிலும் இன்று ெமரயிலும்
"அந்நிேன்" யபாையெ வதரிகின்யறன்.
வதாழில் ொர்ந்த விெேங்களில் அதிர்ஷ்டம் என்ற யதெமத தூரத்தில்
இருந்தபடியே தான் கெனிக்கும். ஆ ாலும் யதமெோ
ஒவ்வொன்றும் அந்தந்த ெைேங்களில் கிமடத்துவிடும். வீட்டில்
ைம வியும் மூன்று வபண் குழந்மதகளும் யகள்வி யகட்கும்
ொழ்க்மக ொழ்ந்தாலும் என்ம க் யகலிோகப் பார்க்கும்
ொழ்க்மக அமைோைல் இருந்தது தான் என் அதிர்ஷ்டம்.
நைக்கு முன் ால் ொழ்ந்து இறந்தெர்கள், ெைகாைத்தில் ொழ்ந்து
வகாண்டிருப்பெர்களில் 90 ெதவிகித ைனிதர்கள் எெருயை
வெற்றிோளர்களாக ொழ்ந்தது இல்மை. இங்கு நான் வெற்றி என்ற
ொர்த்மதோல்
குறிக்கப்படுெது
அெரெர்
அடிப்பமடத்
யதமெகமளப் யபாராட்டமின்றி இேல்பாகப் வபறுதல். இதற்கு
யைைாகத் தாங்கள் உமழத்த உமழப்புக்கு உண்மையியையே
கிமடத்திருக்க யெண்டிே அங்கீகாரம். ஆ ால் இமெ இரண்டுயை
ஒவ்வொரு காைகட்டத்திலும் 10 ெதவிகித ைக்களுக்குக் கிமடத்து

இருந்தால் கூட அது ஆச்ெரிேைாக உள்ளது. ஏன் என்று யோசித்துப்
பார்த்தால் அெரெர் சூழ்நிமைகள் தான் முக்கிேப் பங்கு
ெகிக்கின்றது.
இங்கு தான் "என் கமத" என்ற ொர்த்மதகளும், "என்ம ப் பற்றி"
என்ற சுேயதடலும் முக்கிேப் பங்கு ெகிக்கின்றது. இங்கு எெரும்
தன்ம ப் பற்றி முழுமைோக எழுத விரும்புெதில்மை. இதன்
காரேைாக
முக்கிேப்
பிரபல்ேங்கள்
எெருயை
ெமூக
ெமைத்தளங்கமளப் பேன்படுத்த
விரும்புெது இல்மை.
ஆ ால் தம்பி குைார் என்னிடம் யகாரிக்மக மெத்த "அண்ோ
உங்கமளப் பற்றி எழுதுங்கள் " என்ற ொெகம் அடங்கிே மின்
அஞ்ெமை ொசித்த யபாது யநர்மைோக நம்ைால் எழுத முடியுைா?
என்று யோசித்யத பை ொரங்கள் கடந்து விட்டது.
கடந்த பத்தாண்டுகளாக எழுதும் ஆர்ெம் ெந்த பிறயக எங்கள்
குடும்பப் பின் ணி குறித்துத் வதரிந்து வகாள்ள யெண்டும் என்ற
எண்ேம் உருொ து. என் வெற்றிக்கும் யதால்விக்கும் என் தான்
நான் ொழும் சூழ்நிமைமேக் காரேம் காட்டி ாலும் ஒவ்வொரு
இடத்திலும் என் குோதிசிேங்கள் தான் முக்கிேப் பங்கு
ெகிக்கின்றது என்பதம ைறுக்க முடிோது. இதன் காரேைாகயெ
என் முந்மதே தமைமுமறகமளப் பற்றித் வதரிந்து வகாள்ள
ஆமெப்பட்யடன்.
உறவி ர்கமள ஒவ்வொரு வியெட நிகழ்ச்சியில் ெந்திக்கும்
யபாவதல்ைாம் நான் பை யகள்விகள் எழுப்புெதுண்டு. ஆ ால்
எெரும் முழுமைோ தகெல்கமளப் பரிைாறத் தோராக இல்மை.
காரேம் அெர்களுக்கு அது குறித்த ஆர்ெமும் இல்மை.
ொழ்ந்து ைமறந்தெர்கள் எெருயை சிறப்பா
வெேல்கமளச்
வெய்தெர்களாகவும் இல்மை. இதற்கு யைைாக நம்ைெர்களுக்கு
ெரைாறு என்பது பிடித்தைா தாக இல்மை. கெப்புகள் என்பதம
ைறக்கயெ விரும்புகின்றார்கள்.

ஒவ்வொருெரும் ொழ்க்மக முழுக்கப் யபாராட்டத்துடன் தான்
ொழ்ந்து முடித்து ைமறந்துள்ளார்கள்.
நவீ ங்கள் ஆட்சி வெய்யும் தற்காைத்தில் கூட ொசிப்பு ஆர்ெம்
என்பயத 90 ெதவிகித ைக்களுக்கு இல்மை என்பயதாடு இவதல்ைாம்
வதரிந்து உ க்கு என் ஆகப் யபாகுகிறது? பிமழக்கிற ெழிமேப்
பார்? என்ற ஒரு பதிமைத்தான் அத்தம யபர்களும் வொல்லி
மெத்தாற் யபாைச் வொல்லிவிட்டு நகர்ந்து விடுகின்றார்கள்.
ெரி, நாம் தான் தெறா விதைாக யோசிக்கின்யறாம்? இெர்கள்
பேம் ொர்ந்த விெேங்களுக்குத்தான் முக்கிேத்துெம் வகாடுத்து
ொழ்ந்துள்ளார்கள்?
அெர்கள்
நிம த்த
ெெதிகமள
அமடந்துள்ளார்களா? என்று யகள்வி யகட்டால் அதிலும்
முழுமைோ
யதால்விமேத் தான் தழுவியுள்ளார்கள். ஆக
வைாத்தத்தில் பேத்மதப் பற்றி ைட்டும் யோசித்து, அதன்
பின் ாயை அமைந்து அத்தம யபர்களும் நிராமெயுடன் தான்
ைமறந்துள்ளார்கள்.
இெற்மறவேல்ைாம் கேக்கில் எடுத்துக் வகாண்யட என்ம ப்
பற்றி யோசித்த யபாது என் தமைமுமறகமளப் பற்றி நான் அறிந்த
தகெல்கமள இங்யக எழுதி மெக்க விரும்புகின்யறன். அதன்
பிறயக என் ெைகாை ொழ்க்மகமேக் யகார்த்து மெக்க முடியும்
என்று நம்புகின்யறன்.
தாத்தாவின் அப்பா வபேர் வரங்கொமி. அெமரப் பற்றி எந்தத்
தகெமையும் என் ால் திரட்ட முடிேவில்மை. குறிப்பாக அெர்
ைம வி குறித்துத் வதரிந்து வகாள்ள மிகவும் பிரோமெப்பட்யடன்.
அெர் வபேயரா, அெர் பின்புைம் குறித்யத எெருக்கும்
வதரிேவில்மை. ஆ ால் இரண்டு ஆண்கள் ஒரு வபண் குழந்மத
என்பதில் இருந்து குடும்பச் ெங்கிலி வதாடங்குகின்றது. இெர்கள்
முந்மதே
புதுக்யகாட்மட
ெைஸ்தா த்தில்
கீழ்
உள்ள
ைடத்துப்பட்டி என்ற கிராைத்தில் ொழ்ந்துள்ளார்கள்.

அடிப்பமட விெொேம் ொர்ந்த ொழ்க்மகமே ொழ்ந்துள்ளார்கள்.
தாத்தாவுடன் பிறந்த ைற்வறாரு ெயகாதரர் ைற்றும் ஒரு
ெயகாதரியுடன் ைடத்துப்பட்டியில் ொழ்ந்து ெந்தாலும் பஞ்ெம்
பிமழப்பது யபாை நான் பிறந்த புதுெேல் கிராைத்திற்குத் தாத்தா
ைட்டும் தன் ைம வியுடன் இடம் வபேர்ந்துள்ளார். இந்தக்
கிராைம் பமழே இராைநாதபுரம் ைாெட்டத்தில் இருந்தது.
இப்யபாது சிெகங்மக ைாெட்டத்தில் உள்ளது. 12 கியைா மீட்டர்
வதாமைவில் இருக்கும் வபரிே ஊர் காமரக்குடி.
நான் பத்தாம் ெகுப்பு படிக்கும் யபாது தாத்தா இறந்து விட்டார்.
இெருடன் ஒரு ெருடம் வநருங்கிப் பழகியுள்யளன். ஆ ால் இெர்
எெருடனும் ஒட்ட ைாட்டார். இெர் வபேர் சுப்மபோ. இெர்
என்னுடன் பழகிேதற்கு முக்கிேக் காரேம் பள்ளிவிட்டு ெந்ததும்
இெருக்கும் தி ந்யதாறும் ைாமை சிற்றுண்டி வகாண்டு யபாய்க்
வகாடுக்கச் வெல்யென். அப்யபாது அெமரத் தவிர ைற்ற அத்தம
யபர்கமளயும் பற்றியும் குற்றச்ொட்டாக மெக்கும் பை
விெேங்கமள அமைதிோகக் யகட்டுக் வகாண்டு அெருக்குக்
வகாடுக்கப்பட்ட இனிப்புப் பட்ெேத்மத ொங்கித் தின்று விட்டு
ெந்து விடுெதுண்டு. அப்யபாது இெர் ோர்? இெர் பின்புைம்
என் ? என்பவதல்ைாம் யகள்வி யகட்கத் வதரிந்ததில்மை.
குறிப்பாக அெர் ைம வி குறித்துத் வதரிந்து வகாள்ளும் ஆர்ெம்
எல்ைாம் இல்மை.
கிராை பின்புைத்மதக் வகாண்டு ெளரும் சிறுெர்களுக்கு என்
தான்
பத்திரிக்மககள்
ொசித்தாலும்
வெளியுைகத்திற்கும்
அெர்களின் அடிப்பமடச் சிந்தம களுக்கும் எப்யபாது ஒரு வபரிே
இமடவெளி இருந்து வகாண்யடயிருக்கும். அப்படித்தான் என் 12
ஆம் ெகுப்பு முடிக்கும் ெமரக்கும் எ க்கும் இருந்தது. நிமறேத்
வதரிந்து வகாள்ள யெண்டும். புதிே விெேங்கமளக் கற்றுக் வகாள்ள
யெண்டும் என்ற எண்ேம் இருந்தாலும் அமத வநறிப்படுத்த
எெரும் இல்மை.

ஆறாம் ெகுப்பு முதல் ொசிப்பு என்பது வெறித்த ைா ஆர்ெைாக
இருந்தது. எங்கள் ஊரில் இருந்த நூைகத்தில் இருந்த
வபரும்பாைா
புத்தகங்கமள ொசித்து முடித்துப் புதிே
புத்தகங்கள் எப்யபாது ெரும்? என்று நூைகரிடம் யகட்கும்
அளவிற்கு ொசிப்பு என்பது உயிர்மூச்சு யபாை என்னுள் இருந்தது.
கல்லூரி வென்ற யபாதும், வென்ம யில் ஒரு ெருடம் ொழ்ந்து
பின் ர்த் திருப்பூர் ெந்து யெர்ந்து 25 ெருடங்கள் முடிந்த யபாதும்
இன் மும் அடிப்பமடச் சிந்தம கள் கிராைத்துொசிோக உள்ளது.
இந்த இடத்தில் தான் அெரெர் ொழ்ந்த குடும்பத்தின் தாக்கம்
பங்கு வபறுகின்றது.
காரேம் என் இன்மறே குோதிசிேங்கள் எங்யக இருந்து
வதாடங்கிேது என்றால் அடிப்பமடயில் தாத்தாவின் ைரபணுவில்
வதாடங்கி அப்பாவின் ைரபணு ஆழப்பதிந்து இன்று உன் ால்
இதற்கு யைல் உன் சுபாெத்மத ைாற்றிக் வகாள்ள முடிோது என்கிற
ெமரக்கும் ெந்து நிற்கின்றது.
தாத்தா புதுெேல் கிராைத்தில் ெந்து யெர்ந்து மகயில்
மெத்திருந்திருந்த பேத்மத மெத்து சிறிே சிறிே வதாழில்கள்
வெய்து ொழ்ந்து ெந்துள்ளார். என் பாட்டிமேக் குறித்து அதிகம்
வதரிந்து வகாள்ள ஆமெப்பட்டதற்கு முக்கிேக் காரேம் உண்டு.
அெர் ொழ்வில் நடந்த சிை ஆச்ெரிேைா
ெம்பெங்கள். என்
தாத்தாவிற்கு அெரின் கடுமைோ
முேற்சியின் பை ாகப்
பத்துக்கும் யைற்பட்ட குழந்மதகள் பிறந்துள்ளது.
ஆ ால் கமடசியில் மூன்று ஆண் குழந்மதகள் ைட்டும் மிஞ்சிேது.
அதிலும் ஒரு சுெராசிேம் என் வென்றால் முதைாெது,
இரண்டாெது குழந்மதகள் குறுகிே காைத்தில் இறந்து விட
மூன்றாெதாக இெர்கள் ராயைஸ்ெரத்தில் கடலில் நின்று
ைடிப்பிச்மெ ஏந்தி இந்தக் குழந்மத தங்க யெண்டும். உன் வபேமர
மெக்கின்யறாம் என்று வொல்லி பிறந்தெர் இராைநாதன். இெர்
தான் என் அப்பா. அடுத்து இரண்டு குழந்மதகள் இறந்து விடக்

காசியில் யபாய் யெண்டு வகாள் மெத்துப் பிறந்தெர் சித்தப்பா
காசி விஸ்ெநான். அடுத்து இரண்டு குழந்மதகள் இறந்து விடத்
திருெண்ோைமை யபாய் யெண்டுயகாள் மெத்துப் பிறந்தெர்
கமடசிச் சித்தப்பா அண்ோைமை. மூன்று யபர்களும் கமடசி
ெமரக்கும் ஆயராக்கிேைாக இருந்தார்கள். மூன்று யபர்களும்
இப்யபாது இல்மை.
இந்தச் சுெராசிேத்மத அம்ைாவிடம் யகட்டுத் வதரிந்த யபாது யெறு
சிை தகெல்கள் கிமடத்தது. என்னுடன் கூடப் பிறந்தெர்கள்
வைாத்தம் 12 யபர்கள். பத்து ெேதில் ஒரு வபண் குழந்மத இறந்து
விட்டது. ஆறு ஆண்கள். ஆறு வபண்கள். இேற்மக ெரிோக அதன்
யெமைமேச் வெய்துள்ளது?
அயத யபாைக் கமடசிச் சித்தப்பாவுக்குப் பத்துக் குழந்மதகள்.
இெர்கள் இருெரும் தன் அம்ைா வொன் ொக்கின்படி எக்காரேம்
வகாண்டு
"கருத்தமட
ைட்டும்
வெய்ேக்கூடாது"
என்ற
வகாள்மகயின் அடிப்பமடயில் அேராது பாடுபட்டு ஒரு சிறிே
கிராைத்மத உருொக்கி ார்கள். நடுவில் உள்ள சித்தப்பா ைட்டும்
"யபாங்கடா நீங்களும் உங்க ெபதமும் " என்று யெறுபக்கம் ஒதுங்கி
விட இரண்டு ஆண் குழந்மதகளுடன் தப்பித்து விட்டார்.
இயத யபாை அம்ைாவின் குடும்பத்திலும் ைற்வறாரு சுெராசிேம்
உண்டு.
அம்ைாவுடன்
கூடப்
பிறந்தெர்கள்
பத்துக்கும்
யைற்பட்டெர்கள். ஆ ால் ைற்ற அத்தம யபர்களும் குறுகிே
காைத்திற்குள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இறந்து விட்ட ர். அம்ைா
ஒருெர் ைட்டுயை பிமழத்துள்ளார். பாட்டி (அம்ைாவின் அம்ைா)
பேந்து வகாண்டு 16 ெேதியையே திருைேம் வெய்து வகாடுத்து
விட்டார். என் மூத்த அண்ேன் பிறந்த யபாது அம்ைாவின் ெேது 18.
இன்று ெமரயிலும் அம்ைாவிடம் (அப்பாவின் அம்ைா)
பாட்டிமேப் பற்றிக் யகட்கும் யபாவதல்ைாம் பூரிப்யபாடு
பைெற்மறச் வொல்ொர். ஆ ால் தாத்தா பற்றிக் யகட்கும்
யபாவதல்ைாம் அெர் பற்கள் நறநறக்கும்.

காரேம் அப்படிப்பட்டெர் தாத்தா?
இன்று ொதி என்ற ொர்த்மதகமள வெறுக்க யெண்டும் என்று
விரும்புகின்யறாம். ஆ ால் இந்தச் ொதி என்ற கட்டமைப்பு பை
குோதிசிேங்கமள உள்ளடக்கிேது. ஒவ்வொரு ெமூகத்திற்கும்
அெர்கள் வெய்யும் வதாழில், அெர்கள் ொர்ந்த உறவு முமறகளின்
பழக்கெழக்கங்கள், ெடங்கு, ெம்பிரதாே ெழிபாட்டு முமறகள்
எ க்
கைந்து
கட்டி
குறிப்பிட்ட
குோதிசிேங்கமள
உருொக்கிேதாக இருக்கும்.
இது ெரி? தெறு? என்ற ொதத்திற்குள் நான் வெல்ைவிரும்பவில்மை.
ஆ ால் வெட்டிோர் என்ற ெமூகம் என்பது எதிலும் முரட்டுத்த ம்
காட்டாத அமைதி ொழ்க்மகமே விரும்பக்கூடிே ெமூகத்மதக்
வகாண்டெர்கள் வகாண்ட ொழும் அமைப்பு. ஆ ால் தாத்தாவின்
குேம் யநர்ைாறா து. அப்பட்டைா
முரடன். அதுவும் நான்
நிம ப்பது நடக்காவிட்டால் திமரப்படங்களில் பார்ப்பது யபாைக்
குறிப்பாகப் வபண்கள் யைல் அதீத ென்முமற பிரயோகம் தான்.
அடித்தெர் ைேக்கம் ெந்து ொய்ந்தபிறயக அெர் ொமிோட்டம்
நிற்கும். மூன்று மபேன்கமளயும் அப்படித்தான் ெளர்த்தார்.
அதற்கு
யைைாகத்
தன்
ைம விமேயும்
அப்படித்தான்
மெத்திருந்தார். இெருக்கு இந்தக் குோதிசிேம் உருொகக்காரேம்
என் ? என்று அம்ைாவிடம் யகட்ட யபாது "அந்த முரடம ப்
பற்றிக் யகட்டு யைலும் யைலும் என் யகாபத்மதக் கிளறாயத?"
என்று முடித்து விட்டார். தாத்தாவின் முரட்டுத்த ம் எந்த
அளவுக்கு நீண்டு இருந்தது வதரியுைா? என் பாட்டி இறப்பதற்கு
முன் ால் ொழ்ந்த கமடசி ஐந்து ெருடங்கள் ை நைம் பிறழ்ந்து
இறக்கும் தருொயில் தான் இருந்துள்ளார்.
அெர் ை நைம் பிெகி இருந்த யபாது நான் இரண்டு
ெருடக்குழந்மத. அம்ைா வகால்மைப்புறத்தில் யெயறயதா யெமை
பார்த்துக் வகாண்டிருந்த யபாது பாட்டி என்ம த் தூக்கிக் வகாண்டு
அருயக ரயில்யெ தண்டொளத்தில் நடுவில் என்ம ப் படுக்க

மெத்துக் வகாண்டு ரயில் ெந்தவுடன் உ க்குக் காட்டுகின்யறன்
என்கிற அளவுக்கு இருந்துள்ளது. அந்தப் பக்கைாக ஆடு யைய்க்க
ெந்தெர்கள் பாட்டிமே இழுத்துக் வகாண்டு என்ம யும் தூக்கிக்
வகாண்டு ெந்து வீட்டில் வகாடுத்துள்ளார்.
இதம யும் தாண்டி பாட்டி கமடசி ெமரக்கும் ைகிழ்ச்சிோக
ொழ்ந்ததற்குக் காரேம் என் அம்ைா ெரிமெோகப் வபற்றுக்
வகாடுத்துக் வகாண்டிருந்த குழந்மதகள். யபரக்குழந்மதகள் யைல்
அைாதிோ
ஈடுபாடு. கேெரிடம் கிமடக்காத அத்தம
பிரிேங்கமளயும் ஒவ்வொரு குழந்மதகள் யைல் திகட்ட திகட்டப்
பகிர்ந்துள்ளார். இயத யபாை அம்ைாவின் அம்ைாவிற்கும் த து
யபரக்குழந்மதகள் யைல் அதிக ஈடுபாடு. காரேம் இரண்டு
பாட்டிகளும் குழந்மதகள் என்பதற்காகத் தங்கள் ொழ்நாள்
முழுக்கப் பேேம் மெத்திருந்த அபாக்கிேொலிகள்.
தாத்தாவின் குோதிசிேம் அெர் வபற்ற மபேன்களில் இரண்டு
யபருக்கு ெந்து விட்டது. அப்பாவும், இரண்டாெது சித்தப்பாவும்
அக்ைார்க் முரடன்கள். அெரெர் ைம விகள் பட்ட பாடுகள்
அதுவொரு தனிக்கமத. குறிப்பாக என் அம்ைா மூத்த ைருைகள்
என்ற வபேரில் அெர் உமழத்த உமழப்பு என்பது இன்மறே
வபண்கள் உமழப்யபாடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் பத்துப் வபண்கள்
வெய்ே யெண்டிே யெமைக்குச் ெைைாகயெ இருக்கும்.
தாத்தா என் கேக்குப்படி அடிப்பமடக் கல்வி அதாெது எழுதப்
படிக்கக் கற்றுக் வகாண்டிருப்பார் என்று நிம க்கின்யறன். எங்கள்
ஊரில் அப்யபாது பள்ளி இல்ைாத காரேத்தால் அருயக உள்ள
கண்டனூரில் தான் அப்பாவும் இரண்டு சித்தப்பாக்களும்
படித்துள்ளார்கள். மூன்று யபர்களுயை படிப்பில் சுைார் ரகம் தான்.
பத்தாம் ெகுப்மப முடித்து விட்டு ஆமள விட்டால் யபாதும் என்று
ஒதுங்கி விட்டார்கள்.
ஆ ால் அப்பா தமைவேடுத்தபிறகு தான் கமடகள், ெேல்கள்,
வொத்துக்கள் என்று விரிொக்கம் நடந்ததுள்ளது.

200 ைடங்கு உமழப்பாளி. அயத ெைேத்தில் தாத்தா யபாை
முரட்டுத்த ம். எடுத்தவுடன் மக மெப்பது தான் அெர் வகாள்மக.
நான் பள்ளிக்கூடம் முடிக்கும் ெமரயிலும் பசுைாடு, காமளைாடு,
ஆடு என்று பிராணிக்கூட்டம் ஒரு பக்கம், இெர்கமளக் கெனிக்க
யெமைோட்கள்
ைற்வறாரு
பக்கம்,
இமதத்தவிர
ெேல்யெமைகளுக்கு ஒரு கூட்டம், கமட யெமைகளுக்கு என்று
யெமைோட்கள் கூட்டம்.
இது தவிர ெருடந்யதாறும் ெந்து வகாண்டிருக்கும் குழந்மதகள்
எண்ணிக்மக.
கூட்டுக்குடித்த ம்.
இப்யபாது
யோசித்துப்
பார்த்தாலும்
அம்ைா
எப்படி
இத்தம க்கூட்டத்மதயும்
ெைாளித்தார் என்று விேப்பாகயெ உள்ளது. காமை, ைதிேம், இரவு
மூன்று யெமையும் குமறந்தபட்ெம் 40 யபர்களுக்காெது அடுப்பு
எறிந்து வகாண்யடயிருக்கும். வெள்ளிக்கிழமை தவிர அத்தம
நாட்களும் அமெெம் என்பது இேல்பா ஒன்றாக இருந்தது.
பக்தி, ஒழுக்கம், உமழப்பு இமத அடிப்பமடோகக் வகாண்டு
ொழ்ந்த கூட்டத்தில் நான் இெர்களின் குோதிசிேத்தில் இருந்து
வெளிெர 25 ஆண்டுகள் யதமெப்பட்டுள்ளது. என்னுடன் பிறந்து
ஆறு ெயகாதரிகளும் இன்று ெமரயிலும் அமைதிோ ொழ்க்மக
ொழ்ந்து
வகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
கூடப்பிறந்த
ஐந்து
ெயகாதரர்களும்
வதளிொ
ொழ்க்மக
தான்
ொழ்ந்து
வகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
அடிப்பமடப்
பிரச்ெம கள்
எதுவுமில்மை. அதிகப்படிோ
ஆமெகமளயும் அெர்கள்
ெளர்த்துக் வகாள்ளவில்மை. பட்டதாரிகள், முதுநிமைக்கல்வி
என்று அப்பா தன் அடிப்பமடக்கடமைகமளத் வதளிொகயெ
வெய்துள்ளார்.
எங்கள் குடும்பத்தில் மூன்று யபர்கள் அரசு ஊழிேர்கள். ஆ ால்
என்ம த் தவிர யெறு எெருயை வெளியே ஒரு உைகம் உள்ளது
என்பதம ஏற்றுக் வகாள்ள ைறுப்பெர்கள். வெளி ைாெட்டங்கள்,
ைாநிைங்கள் என்று பேேப்பட்டதில்மை.

உள்ளுருக்குள் தங்கள் எல்மைமேச் சுருக்கிக் வகாண்டெர்கள்.
வெளிநாடுகள் ெமரக்கும் அமைந்து திரிந்த எ க்கு அெர்களின்
எண்ேங்கள் ஆச்ெரிேைாக இருக்கும். அெர்களுக்யக என்ம ப்
பார்க்கும் யபாது ஆதங்கைாகத் வதரியும்.
முந்மதே தமைமுமறகள் யபாைத் தங்கள் உைகம் என்பது தாங்கள்
ொழும்
பகுதிக்குள்யளயே
முடிந்து
விடும்
என்று
இன்றுெமரயிலும் ஆழைாக நம்பிக் வகாண்டு இருப்பெர்கள். இந்த
ஒரு குோதிசிேயை இெர்களுக்கும் எ க்கும் ஒரு வபரிே
அகழிமே உருொக்கிப் பிரித்து மெத்துள்ளது. நான் எெருடனும்
நான் அதிகம் ஒட்டுெதில்மை. அயத ெைேத்தில் விைகி
நிற்பதுமில்மை.
யதமெப்படும்
ெைேங்களில்
தமைமேக்
காட்டிவிட்டு நகர்ந்து ெந்து விடுெதுண்டு. எ க்கு முன் ால்
என்ம ப் பற்றி எெரும் யபெயெ பேப்படுொர்கள். காரேம்
தாத்தா, அப்பாவிடம் எ க்கு ைட்டும் ெந்து யெர்ந்த அந்த
முரட்டுத்த ஜீன் மூைக்கூறு.
தாத்தா, அப்பாமெப் பற்றிப் யபசிே யபாை இரண்டு பாட்டிகள்
ைற்றும் என் அம்ைாமெப் பற்றிச் வொல்ை சிை ொர்த்மதகள் சிை
உண்டு. மூன்று வபண்களுயை அக்ைார்க் உச்ெகட்ட பிடிொதம்
வகாண்டெர்கள். கேென் என்பென் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்
இருக்க யெண்டிேென் என்ற அெர்களின் அடிப்பமடக் வகாள்மக
அடிொங்க அெர்களின் ைாற்ற முடிோத பிடிொதங்கமள
ஆண்ெர்க்கம் ென்முமற வெறிோட்டத்தின் மூைம் தான் தங்கள்
ஆளுமைமே நிமைநிறுத்தி உள்ள ர். இேற்மகயியையே தாய்ெழி
ெமூகைாக இருந்த அமைப்பு இன்று தந்மதெழி ஆதிக்கச் ெமூகைாக
ைாறி ாலும் இன்று என் ைம வி ெமரக்கும் தங்கள் ஆதிக்கத்மத
நிமைநாட்டயெ விரும்புகின்றார்கள்.
யையை
வொன்
இரண்டு
தமைமுமறகளின்
வைாத்த
குோதிசிேங்கள் என்னிடமும் இருந்தது. இெர்கள் தங்கள்
ஆளுமைமே வீட்டுக்குள் இருக்கும் வபண்களிடம் ைட்டும் தான்

காட்டியுள்ள ர். நான் பள்ளி முதல் திருப்பூர் ொழ்க்மகயின் முதல்
பத்து ெருடங்கள் ெமரக்கும் வெளி இடங்களிலும் எதற்கும்
அஞ்ொத
கைகக்கார ாகயெ
இருந்துள்யளன்.
திருப்பூர்
ொழ்க்மகயில் வதாடக்கக் காைத்தில் என் குடும்பத்மதச்
ெம்ைந்தப்படுத்தித் தெறாகப் யபசிே முதைாளிமேத் துணி
வெட்டப் பேன்படுத்தும் கத்திரி மூைம் குத்தப் பாய்ந்துள்யளன்.
உடன் பணிபுரிந்தெர்கள் தாங்கள் வெய்த தெறுகமள என் யைல்
சுைத்தி தப்பிக்கப் பார்த்த யபாது வெளுத்து ொங்கியுள்யளன்.
யநர்மைக்கு ைதிப்பு இல்ைாத வதாழில் நகர ொழ்க்மகயில்
வெளியே பகிர்ந்து வகாள்ள முடிோத அத்தம அழுத்தங்களும்
உள்யள ென்முமறோக ைமறந்து இருந்தமத உேர்ந்து என்ம
ைாற்றிக் வகாள்ள நிமறேயெ பிரோமெப்பட்டுள்யளன்.
இதன் காரேைாகயெ குடும்பம் என்பதும், வபண்கமள நைக்குக்
மகோளாத் வதரிோது? என்ற பேத்தின் காரேைாகயெ திருைேம்
என்பது கூட யெண்டாம் என்ற நிமைப்பாட்மட எடுத்திருந்யதன்.
அப்பா இறப்பும், குடும்பத்தி ர் என் ால் படக்கூடிே
துேரங்களும் ை தில் ெலிமே உருொக்க 33 ெேதில்
குடும்பத்தி ர் பார்த்து மெத்திருந்த ெெதிோ
அழகா
வபண்கமளப் புறந்தள்ளி இேல்பா
என் குோதிசிேத்மத
ைாை ாரிடம் வதரிேப்படுத்தித் திருைேத்திற்குச் ெம்ைதம்
வதரிவித்யதன். என் நான்காெது அக்கா மூைம் பார்த்த ெரன் இது.
குடும்பத்தி ர் இன்னும் சிறப்பா ெெதிகமளக் குறிப்பாக அரசு
பதவியில் உள்ள வபண்கமளத் யதர்ந்வதடுக்க விரும்பி ர்.
அெர்கள் விருப்பங்கமள மீறியே வெேல்பட்யடன்.
என் விருப்பப்படி, என் கட்டமளப்படி தான் ைம வி இருக்க
யெண்டும் என்ற முரட்டுத்த ம் எ க்குப் பை இழப்புகமளத்
தனிப்பட்ட வபாருளாதார ொழ்க்மகயில் உருொக்கி ாலும்
இன்று மூன்று குழந்மதகளுக்கும் யதமெோ
அம த்து
விெேங்களும் ைற்ற குடும்பங்கமள ஒப்பிட்டுப் பார்க்மகயில்
எதிர்பார்த்தற்கு
யையை
நிமறொக
ைம வி
மூைம்

கிமடத்துள்ளது.
ைம விமேப் பற்றி எல்ைாக் கேெர்களும் அெர் இறந்த பின்பு
தான் பிரிவு யொகம் தாங்காைல் எழுத்துைகில் பகிர்கின்ற ர்.
ஆ ால் என் ைம வி ஒரு ெமகயில் பரிதாபப்பட யெண்டிே
ஜீென். காரேம் கமடசிக் குழந்மதோக அெர்கள் குடும்பத்தில்
பிறந்த காரேத்தால் எது குறித்த அக்கமறயும், கெமையும்
இல்ைாைல் ொழ்ந்து ெந்தெர். என்னுடன் ொழத் வதாடங்கிேதும்,
அடுத்தடுத்துக் குழந்மதகள் ெந்து யெர உமழக்க யெண்டிே
உமழப்பும்,
அெருக்குள்
இருக்கும்
இேல்பா
யொம்யபறித்த மும் ஒன்மற ஒன்று யகள்விக் யகட்கத் வதாடங்கி
விட்டது?
என் ைம வியும் நான் பிறந்த குடும்பத்மதப் யபாையெ சிை
விெேங்களில் ொழ விரும்புெர். வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு உைகம்
உள்ளது என்பமத ஏற்றுக் வகாள்ளாைல் த க்கா ஒரு உைகத்மத
உருொக்கிக் வகாண்டு ொழ்பெர். உைக நிேதிகமள மீறி ொழ
விரும்புெனுடன் ொழ்க்மகத் துமேோக இருந்தால் என்
நடக்கும்? அது தான் திருைேைா வதாடக்கத்தில் நடந்தது.
ஆ ால் இரட்மடக்குழந்மதகள் ைற்றும் அடுத்த ெருடயை
அடுத்தக் குழந்மத என்று ெந்ததும் நிமறேயெ தடுைாறிவிட
அத்தம இடங்களிலும் நாய தாயுைா ென் யபாை இருந்யதன்.
அெரால் ெைாளிக்க முடிேவில்மை என்ற யபாதும் அத்தம
பாரங்கமளயும் நாய சுைந்யதன்.
காரேம் வதாழில் ொழ்க்மக அழுத்தங்கள், யநர்மைக்குக்
கிமடக்காத ைரிோமத, வதாழில் நகர ைனிதர்கள் உருொக்கிே
வெவ்யெறு விதைா
குோதிசிேங்கள் என்று அம த்தும்
என்ம
அழுத்திக் வகாண்யட இருக்க அம த்மதயும் இ ம்
பிரிக்கத் வதரிோைல் யதால்விகமளயும், இழப்புகமளயும் அெர்
யைல் காட்ட முட்டல், யைாதல் என்று ொழ்க்மக ரேகளைாக
ைாறிேது. குழந்மதகள் ெளர ெளர என்ம ைாற்றிக் வகாள்ள

யெண்டிே கட்டாேத்தில் தள்ளப்பட்யடன். இன்று நம்பமுடிோத
அதீத திறமைகள் வகாண்ட குழந்மதகள் வகாடுக்கும் அடிமேயும்,
ொர்த்மதகளுக்கும் பேந்து வகாண்டு அப்பா என்ற என் பதவிமேக்
காப்பாற்ற அப்பாவிோக ைாறிப் யபா து தான் என் ொழ்க்மகயின்
திருப்புமும .
கடந்த பத்தாண்டுகளாக முதைாளிக்கு அடுத்த நிமையில் உள்ள
பதவி ைற்றும் அதற்யகற்ற ெெதிகள். ஆ ால் நான் முதைாளிோக
ைாற முேற்சிக்கயெ இல்மை. காரேம் முதல் தமைமுமற அல்ைது
இரண்டாெது தமைமுமற என்று எெராக இருந்தாலும்
வதாழிைதிபர் என்பது எளிதா து அல்ை. பேம் ொர்ந்த
எண்ேங்களில் உள்ள தீவிரம் தான் உங்கமள யெமைக்கார ாக
அல்ைது முதைாளிோக ைாற்றுகின்றது என்று உறுதிோக
நம்புகின்யறன். நைக்கு எத்தம
ஆமெ யெண்டுைா ாலும்
இருக்கைாம். ஆ ால் இேற்மகோ
சுபாெம் பைெற்றுக்கு
ஒத்துமழக்காது. எ க்குக் குறிப்பிட்ட காைத்திற்குப் பிறகு
இதற்குப் பின் ால் உள்ள நிதர் ம் புரிந்தது,
திருப்பூரில் உள்ள அத்தம முதைாளிகளும் முதல் தமைமுமற
வதாழிைதிபர்கள். அெர்கள் தமைமுமறயில் பேம் ,ெெதி
ொய்ப்புகள் என்பதம யே இந்தத் தமைமுமறயில் தான்
பார்க்கின்ற ர். ஒரு வதாழில் விரிொக்கத்திற்கு இரண்டு முக்கிே
விெேங்கள் யதமெ. ஒன்று யபாட்டியில் வெல்லும் அளவிற்கு
நிர்ொகத்திறமை ைற்றும் குழுவி ர்களின் அர்ப்பணிப்பா
உமழப்பு. இரண்டாெது த க்குச் ெைைாக எெமரயும் ெளர
விடாைல் தடுப்பது. இரண்டாெது தான் திருப்பூர் வதாழிலில்
நடந்தது. விரல் விட்டு எண்ேக்கூடிே நபர்கள் கூட இங்யக
யநர்மைோ முமறயில் வதாழில் வெய்து ெளர்ந்தெர்கள் இல்மை.
வதாழில் வகாள்மககள் என்பது ைனித இரத்தங்கமளச் சுமெக்கும்
ை ப்பான்மைக்குச் ெைைாக இருக்க யெண்டும் என்று புரிேத்
வதாடங்கிே யபாது என் பே யெகம் குமறந்து ை யெகத்மத என்
கட்டுப்பாட்டுக்குள் எடுத்துக் வகாண்யடன்.

யைலும் என் வதாழில் ொழ்க்மகயில் நிர்ொகம் ொர்ந்த
விெேங்களில் எதற்குயை அஞ்ொத குேவைன்பது ஒவ்வொரு
ெைேத்திலும் அடுத்தக் கட்டத்திற்கு நகர்த்த உதவியுள்ளது.
பத்துப்
யபர்கள்
எதிரிோக
ைாறி
என்
வீழ்ச்சிக்கா
வெேல்பாடுகமள முன்வ டுத்தாலும் ோயரா ஒருெர் என்னிடம்
உள்ள யநர்மைோ குோதிசிேத்மதக் கண்டு உதவியுள்ள ர். அது
நம்பமுடிோத அடுத்தக் கட்ட ெளர்ச்சிக்கு உதவியுள்ளது.
என்னுடன் பணிபுரிந்தெர்களில் 90 ெதவிகித யபர்கள் இப்யபாது
எெருயை திருப்பூரில் இல்மை. அெர்கள் அத்தம யபர்களும் ெைே
ெந்தர்ப்பங்கமள அப்யபாமதே சூழ்நிமைக்குத் தகுந்தாற் யபாை
ைாற்றிக் வகாண்டு அடுத்தக் கட்டத்திற்கு நகர்ந்து ெந்து
வகாண்டிருந்தெர்கள்.
ஆ ால்
சூழ்நிமைமே
விட
ஒழுக்கத்மதயும்,
யநர்மைமேயும்
நம்பிப்
பேேப்பட்டு
ஒவ்வொரு இடத்திலும் காேம்பட்டு ெளர்ந்யதன். இது இன்மறே
என் அமைதிோ ொழ்க்மகக்கு முக்கிேக் காரேைாக உள்ளது.
ஒவ்வொரு ெைேத்திலும் ஆயிரம் யபர் வகாண்ட வதாழிைாளர்கள்
வகாண்ட
அமைப்மப
கண்ேமெவில்
கட்டுப்படுத்த
முடிந்துள்ளது. ொழ்வின் வதாடக்கம் முதல் என்ம ச் சுற்றி
ெயகாதரிகள் அதிகம் இருந்த காரேத்தால் திருப்பூரில் ஒவ்வொரு
வதாழிற்ொமையிலும் என்னுடன் பணிபுரிந்த நூற்றுக்கேக்கா
வபண்கள் யைல் ைேக்கம் உருொ து இல்மை. இேல்பாகயெ
வபண்கள் என்னிடம் வநருங்க முடிோத நபராக என் குோதிசிேம்
இருந்த காரேத்தால் ஒழுக்கம் ொர்ந்த விெேங்கள் என் ெளர்ச்சிக்கு
உதவிேது. காரேம் திருப்பூரில் வபண்கள் என்பது எளிதா
விெேைாகும்.
ஆ ாலும் நான் எெருடனும் அதிகம் ஒட்டுெதில்மை. காரேம்
என் அம்ைா என்ம ப் பற்றிப் வபருமைோகச் வொல்லும்
ொெகத்மத நீங்கள் அெசிேம் வதரிந்து வகாள்ளயெண்டும்.

"நான் வபற்ற 12 யையும் அதிகப்படிோ திறமைொலி நீ தாண்டா?
வீோய்ப் யபா புத்திொலி நீ ைட்டும் தாண்டா?"
என் அம்ைாவுக்கு ொழ்க்மக என்பது நான் யெர்த்து மெத்துள்ள
வொத்தில் அடங்கியுள்ளது. ஆ ால் எ க்யகா என் ஆயராக்கிேம்
ெம்ைந்தப்பட்டதாக உள்ளது. காரேம் எ க்குப் பின் ால்
பிறந்தெர்கள்
கூடப்
பைவிதைா
யநாய்களில்
தடுைாறுகின்றார்கள். எ க்யக என் பசிமே அடக்க முடிோைல்
ைம வியின் திட்டுதமை (தற்யபாது குழந்மதகளின் மிரட்டமை)
வபாருட்படுத்தாைல் ருசிோ
ொழ்க்மகமேத் தான் ொழ்ந்து
ொழ்கியறன்.

ொசித்த உங்களுக்கு யதவிேர் இல்ைத்தின் நல்ொழ்த்துகள்.
நன்றி.
யஜாதிஜி திருப்பூர்
யதவிேர் இல்ைம்.

எ து முதல் பமடப்பாக ெந்த டாைர் நகரம் புத்தகம் விகடன்
குழுைத்தால் 2014 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டின் சிறந்த பத்து
புத்தகங்களில் ஒன்றாக யதர்ந்வதடுத்து இருந்தார்கள்.

டாலர் நகரம் - கிதடக்கும் இடங்கள்
ையகஸ்ெரி புத்தக நிமைேம். திருப்பூர்.
அதலறபசி எண் - 944 200 4254

DISCOVERY BOOK PALANCE.
Chennai.
http://discoverybookpalace.com/

Cell No (Mr. Vediappan – 99 40 44 66 50)
ஜீவா புத்ைகாலாயம்
நூல் உைகம்.
https://www.facebook.com/noolulagamdotcom/

Phone: 04286 223 233
நான் எழுதிே என் முதல் புத்தகம் (டாைர் நகரம்) குறித்து ஜுனிேர்
விகடன் விைர்ெ ம்.

நான் இது ெமரயிலும் எழுதியுள்ள (மின் நுல்) தமைப்புகள்.

ொசிக்க வொடுக்க யெண்டிே தளம்
http://freetamilebooks.com/authors/jothiji-tiruppur/
வதாடர்பு வகாள்ள மின் அஞ்ெல் powerjothig@yahoo.com
Face BooK ID - https://www.facebook.com/jothi.ganesan

