
 

 

ஆணவம் ததும்பி வழியும் உங்கள் நேர்காணலைப் 
படித்ததில் ஏற்பட்ட அருவவறுப்பும் நவதலையும் 
உங்கலை ‘அன்புள்ை’ என்று கூட அலைக்கவிடாமல் 
தடுக்கின்றை. இருந்தாலும் வபாது வாழ்வில் ஈடுபடும் 
வபண்கள்பால் உள்ை அன்பிைாநைநே இந்தக் கடிதம்.  

ஆணாதிக்கம் மட்டுமன்றி, உங்கலைப் நபான்றவர்கள் 
வபாது வாழ்வில் ஈடுபடும் வபண்களுக்கு சம்பாதித்துத் தரும் 
அவப்வபேரும்கூடப் பை வபண்கலைப் வபாது வாழ்வில் 
ஈடுபடவிடாமல் தடுக்கின்றது. 

உலைப்பதற்கும் ஆணாதிக்கத்லத எதிர்ப்பதற்கும் தேங்காத 
பை வபண்கள் வதாலைக்காட்சி - திலைப்படத் துலறயில் 
இருக்கத்தான் வசய்கிறார்கள். ஆைால் அவர்களில் பைர் 
உங்கலைப்நபாை மசாைா படத் தோரிப்புக்கு வருவதில்லை. 
இலதவிடக் கடிை உலைப்பும், அடுத்த படப்பிடிப்புக்கு 
எப்நபாது, எப்படி காசு கிலடக்கும் என்று வதரிோத நிலையும் 
உள்ை வசய்திப்படத் தோரிப்பில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். தீபா 
தைைாஜ், நமாைாய் தாஸ் குப்தா, மதுஸ்ரீ தத்தா, ரிங்கி ைாய், சந்திதா முகர்ஜி, ஷப்ைம் 
விர்மானி, தமிழ்ோட்டிலிருந்நத வசைதாமினி, ஸ்ரீமதி, உஷா சுப்ைமணிேன், ஏ. எஸ். பத்மாவதி 
என்று என் வசம் உள்ை வசய்திப்படப் வபண் இேக்குேர்கள் பட்டிேலில் ஐம்பதுக்கும் 
நமற்பட்டவர்கள் உள்ைைர். அவர்கள் ோரும் உங்கலைப் நபாை ஆணவப் நபட்டிகள் 
வகாடுத்துக் வகாண்டிருப்பதில்லை. 

நபட்டி எடுக்க வந்த நிருபரிடம் அவருக்குப் படம் எடுக்கத் வதரியுமா? ஷாட் லவக்கத் 
வதரியுமா? என்று நீங்கள் நகட்டிருப்பது மை முதிர்ச்சியின்லமயின் சிறந்த அலடோைம். நை-
அவுட் வதரியுமா? லடப்பாக்ைஃபி வதரியுமா? ஃபாண்ட் எது? பாய்ண்ட் எது? 
ஆஃப்வசட்டுக்கும் டி.டி.பி.க்கும் என்ை உறவு? காட், டங்கல் பற்றி சிதம்பைத்திடம் நகள்வி 

 

  

 

  



நகட்கத் வதரியுமா? காட்டுக்குள் நபாய் வீைப்பலைச் சந்திப்பாோ? என்வறல்ைாம் உங்கலைக் 
நகள்வி நகட்டால் எவ்வைவு அபத்தநமா அநத அைவு அபத்தம் உங்கள் நகள்வி.  

பாபுநோநகஸ்வைன் படம் எடுக்கப்நபாகும் காைத்தில் அலதக் கற்றுக்வகாள்வார். 1974-இல் 
பத்திரிலகோைைாகத் வதாடங்கிே ோன் 1988-இல் வீடிநோவுக்கு வந்தநபாது அலதக் 
கற்றுக்வகாண்நடன். நீங்களும் பத்திரிலகோைைாக வை நேர்ந்தால் இலதக் கற்பீர்கள். 
அவ்வைவுதான். 

உங்கள் ஆத்திைம், நகாபம் எல்ைாம் உங்கள் நகாைாறுகள் உங்களுக்நக வதரிந்திருப்பலதயும், 
அலவ மற்றவருக்கும் வதரிந்திருப்பலத சகிக்க முடிோதலதயும் காட்டுகின்றை. 

நீங்கள் சத்ேஜித் நைலவக் காப்பிேடித்தலத நிோேப் படுத்துவதற்காக, வடலிசீரிேல் வசய்யும் 
எல்ைாலையும் ஏன் நகவைப் படுத்துகிறீர்கள்? ோர் ஒரிஜிைல் 
ஒர்க் வசய்கிறார்கள் என்று பிதற்றுவது அைாஜகம். ோன் என் 
வடலிசீரிேல்களில் ோலையும் காப்பிேடிப்பதில்லை. ஒரிஜிைல் 
ஒர்க்தான். உங்கலை ேடிலகோக அறிமுகம் வசய்த மூத்த 
இேக்குேர் மநகந்திைன் சாந்நதாம் விருதுக்காக என் வடலி 
சீரிேலைத் நதர்வு வசய்து, இேக்குேர் விருது, வதாடர் விருது 
இைண்லடயும் வைங்கிைார்கள். என் ஒளிப்பதிவாைரும் உங்கள் 
வகுப்புத் நதாைருமாை ப. ஸ்ரீதைன் எழுத்தாைர் ைட்சுமியின் 
கலதலே ஒரிஜிைைாகத்தான் இேக்கிைார். உங்கள் கல்லூரி சகா 
ைாஜன் சர்மா இேக்கிே இந்துமதியின் 'தலையில் இறங்கும் 
விமாைங்கள்' இன்றும் பாைாட்டப்படும் வதாடர்களில் ஒன்று, 
உங்கள் ஜூனிேர் ைாநஜஸ்வரி ைாஜனின் 'கைாட்டா குடும்பம்' 
ஒரிஜிைல் ஒர்க் தான். இன்னும் எஸ்.கிருஷ்ணசாமி, சுநைஷ்நமைன், உஷா சுப்ைமணிேன், 
மணிகண்டன், தாகா, வைனின் என்று ஏைாைமாை ஒரிஜிைல் டி.வி. வதாடர் இேக்குேர்கள் 
உண்டு. தன்ைம்பிக்லக உள்ைவர்களிடம் உறுதி வதானிக்கும்; ஆணவம் இைாது. 
தன்ைம்பிக்லக இல்ைாதவர்கள்தான் காப்பிேடிப்பார்கள். அலத மலறக்க திமிைாகவும் 
நபசுவார்கள். 

திறலமயின்லமலேக்கூட மன்னிக்கைாம். நேர்லமயின்லமலே மன்னிக்க முடிோது. ேடிலகலே 
விபச்சாரி என்று கவிலதயில் சித்தரித்ததற்காக லவைமுத்து மன்னிப்பு நகட்க நவண்டும் என்று 
திடீர் வபண்ணுரிலமக் காவல்காரிோக நவடம் தாங்கிே நீங்கள், அநத லவைமுத்துலவ 
அலைத்து, உங்கள் 'இந்திைா'வில் 'ஊருக்குள்ை வேசுப் வபாண்ணுங்க வசௌக்கிேமா?' என்று 
'அல்கா'ப் பாட்டு எழுத லவத்த நபாநத, உங்கள் நேர்லம வவளிச்சமாகிவிட்டது. 

சமூக நசலவ என்பது உங்களுக்கு இன்வைாரு 'டிஸ்ட்ரிப்யூஷன் ஏரிோ' என்பலத ோங்கள் 
அறிநவாம். பஞ்சாேத்து ைாஜ் பற்றிே உங்கள் ோற்பத்லதந்து நிமிட வீடிநோ படம் தோரிக்க 
பன்னிவைண்டு ைட்ச ரூபாய்கலை ஒரு தன்ைார்வ அலமப்பிடம் வசூலித்தீர்கநை - அது என்ை 
நிோேம்? டி.வி. விைம்பைதாைர் நிகழ்ச்சியில் கமர்ஷிேைாகநவ ோற்பத்லதந்து நிமிடத்துக்குக் 

 

 



கிட்டக்கூடிே அதிகபட்சத் வதாலக ஐந்து ைட்ச ரூபாய்தான் என்கிற நபாது, சமூக 
'நசலவ'யின் விலை இைண்டலை மடங்காைது எப்படி? இன்ைமும் என்.ஜி.ஓ. வட்டாைங்களில் 
இதுபற்றிப் புைம்புகிறார்கநை... 

அன்புள்ை சுஹாசினி அவர்கநை, இனியும் நீங்கள் உங்கலைத் திருத்திக்வகாள்ை வாய்ப்பு 
உண்டு. படிப்பும் பண வசதியும் உள்ைவர் நீங்கள். அவற்லறக் வகாண்டு ேல்ைது வசய்தல் 
ஆற்றீைாயினும் அல்ைது வசய்தல் ஓம்புமின். காந்திஜிலேயும் சத்ேஜித் நைலவயும் 
நபாற்றுவதற்குக் காைணம் அவர்களுலடே சாதலைகள் மட்டு மல்ை, தன்ைடக்கமும்தான்.  

தேவுவசய்து அடக்கத்லத - ோலைோவது காப்பிேடித்தாவது - கற்றுக் வகாள்ளுங்கள். 
உங்களுக்கும் ேல்ைது; நீங்கள் வழிகாட்டும் குைந்லதக்கும் ேல்ைது; ோட்டுக்கும் ேல்ைது. சிறிது 
காைநமனும் கண்லணயும் காலதயும் திறந்து லவத்துக் வகாண்டு வாலே 
மூடிக்வகாண்டிருந்தால் நிலறேநவ பேன் ஏற்படும். 

அன்புடன் 
ஞாநி 

குங்குமம் 
29.8.1997 


