
மா
லு முதன்முதலில் என் ்கைவில் 
வநது பதிைாறு வருடங்கள் 
ஆகிவிட்டை. அப்லபாது நான் 
ஒரு சிறுவர் பததிரின்கயின் 

வபாறுப்பாசிரியைா்க இருநலதன். 
முதல் இதன�த தயாரிககும்லபாது அதில் 

நான் என்ை எழுதுவது என்று ைணனடனய 
உனடதது மூனைனயக ்கசககிக 

வ்காணடிருநலதன். அப்படிலய தூஙகிவிட்லடன். 
அப்லபாது தான் ்கைவில் ைாலு வநதாள். 

ைாலுவுககு பதது வயது இருக்கோம். 
“என்னைப் பததி எழுதுங்க ைாைா” என்றாள். 
நினறய சிறுமி்கள் என்னை ‘அஙகிள்’ என்று 
கூப்பிடுவார்்கள். இவள் ‘ைாைா’ என்று  
தமிழில் கூப்பிட்டது  எைககு  ஆச்சரியைா்க 
இருநதது.  ”இயன்றவனை தமிழிலே லபசு. 
இயன்றவனை தமிழிலேலய எழுது’ என்று 
பாைதி ைாைா  வசால்லியிருககிறார்.” என்றாள் 
ைாலு. எைககு ைாலுனவ மி்கவும் பிடிததுப் 
லபாய் விட்டது.  எைககுப் பிடிதத பாைதினய 
அவளுககும் பிடிததிருப்பது ஒரு ்காை்ணம்.  
”திைமும் நான் ்கைவுே வநது வசால்றனத 
நீங்க எழுதுங்க.” என்றாள் ைாலு. சரி என்லறன். 
அடுதத நாள் படுதது தூங்க ஆைம்பிககும் வனை 
தூக்கம் வருவதற்்கா்க 1,2,3... வசால்லும் என் 
வ�க்கததுககு பதிோ்க, ைாலு 1, ைாலு 2 ைாலு 
3 என்று வசால்லிக வ்காணலட தூஙகிவிட்லடன். 
அப்லபாது தான் ைாலு ்கைவில் தவறாைல் 
வருவாள் என்ற நம்பிகன்க ! .

ஆைால் அன்னறககு ைாலு வைவில்னே. வாலு 
தான் வநதது!  

வாலு ஒரு எலி!  இல்னே. ஓர் எலி . 
(உயிவைழுததுப் வபயருககு முன்ைால் ’ஓர்’தாலை 
வரும்.) இல்னே இல்னே , வாலு ஒரு ைவுஸ். 
்கம்ப்யூட்டரில் நாம் பயன்படுததும்”ைவுஸ்’ 
சட்வடன்று பார்ததால் ஒரு வவள்வைலி ைாதிரிலய 
இருநதது. “ைாலு வைலியா?” என்று என்னை  
விசாரிததது.  அது ைாலுவின் சிலநகி.....’தன்’ 
லபாடுவதா, ’தி’ லபாடுவதா என்று வதரியாைல் 
அனதலய ல்கட்லடன். “ஏய் அற்ப ைானிடலை,  
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நாங்கவைல்ோம் வஜணடர், பாலிைம் 
எல்ோவற்றுககும் அப்பாற்பட்டவர்்கள்” என்றது.  
“சரி அப்படிலய இருக்கட்டும்.” என்லறன். 

வாலு வநத அடுதத நாள் பாலு வநதான். 
அவன் ைாலுனவ விட ஒரு வயது சின்ைவன். 
இநத மூன்று லபரும் வைாம்ப வைாம்ப வைாம்ப 
கலைாஸ் ஃபிவைணட்்ாம்.  அப்புறம் அடிக்கடி 
என் ்கைவில் வநது லூட்டி அடிப்பார்்கள். 
எைககு எப்படா திரும்பவும் தூஙகுலவாம் 
என்று லதான்றும். தூஙகிைால்தாலை இவர்்கள் 
வருவார்்கள், அதைால்தான்!

அதற்குப் பிறகு பே வருடங்கள் ஓடிவிட்டை. 
பே ஊர்்களுககுப் லபாயிருககிலறன். பே 
பள்ளிக கூடங்களில் ஏைாைைாை சிறுவர் 
சிறுமி்கனை சநதிததிருககிலறன். எநத சிறுமினயப் 
பார்ததாலும் எைககு இது ைாலு ைாதிரிலய 
இருககிறலத என்று லதான்றும்.  சிறுவன்்கள் 
எல்ோரும் பாலு ஜானடயிலேலய இருப்பார்்கள். 
அலுவே்கததில் ்கம்ப்யூட்டர் முன்ைால் 
உட்்கார்நததும் அருல்க இருககும் ்கறுப்பு ைவுஸ் 
திடீவைை வவள்னையா்க ைாறி வாலு லபாேத 
லதான்றும்.   

’பட்டம்’ வைப் லபாகிறது என்ற அறிவிப்பு 
’திைைேர்’ நாளிதழில் இநத வாைம் வவளியாை 
அன்று இைவு ைாலு, பாலு, வாலு மூவரும் என் 
்கைவில் வநதுவிட்டார்்கள்.  என்ை ஆச்சரியம் 
! மூன்று லபரும் அப்படிலய இருககிறார்்கள் 
! எைககுதான் 16 வயசு அதி்கைாகி முடி 
வ்காட்டி மீனச நனைததுவிட்டது. ஆைால் 
அவர்்கள் அப்டிலய அலத இைனைத துடிப்லபாடு 
இருககிறார்்கள். எப்படி என்று ல்கட்டால், 
ைாலு”அது அப்படிததான்’ என்கிறாள்.

என்னைப் பார்தததுலை மூன்று லபரும் 
முதலில் விசாரிததது வசன்னை வவள்ைம் 
பற்றிததான். என் வீடு முழுகியதா என்று 
ல்கட்டார்்கள். ைாலுவும் பாலுவும் முதல் 
ைாடியில் இருநது தப்பிததார்்கைாம்.  வாலு கீழ் 
வீட்டில் வவள்ைம் புகுநதலபாதும், லைனசயில் 
இருநததால் தப்பிததுக வ்காணடதாம்.

“ஏரியில் வீடு ்கட்டிைால் இப்படிததான் ஆகும்” 
என்லறன். 
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“ஏரியில்தான் வசன்னைலய 
்கட்டப்பட்டிருககிறது” என்றாள் ைாலு. 
”அவதல்ோம்  லபாை பதது இருபது 
வருஷைா்கததான். ஏரியிலேலய லே- அவுட் 
லபாடுகிறார்்கள்” என்லறன்.

“இல்னே ைாைா. சுைார் 100 வருஷம் 
முன்ைால் வசன்னையின் மி்கப் வபரிய 
ஏரியில்தான் வதன் வசன்னையின் முககியைாை 
ஒரு இடலை உருவாகியிருககிறது” என்றான் 
பாலு. “1924ககு முன்ைால் தியா்கைாய ந்கலை 
கினடயாது  வதரியுைா?  அஙல்க ஏரிதான் 
இருநதது’ என்று பாலு வசால்லும்லபாலத , 
ைாலு வாலுனவக கூப்பிட்டு கூகிளில் ‘ோங 
லடஙக’ என்று அடிக்கச் வசான்ைாள். 

‘இநத லைப்னபப் 
பாருங்க. இது 1909ம் 
வருட லைப். இநத ோங 
லடஙககுங்கற ையிோப்பூர் 
ஏரி லசததுப்பட்டிேருநது 
னசதாப்லபட்னட வனைககும் 
இருககு. ஒரு ்கனை அண்ணா 
சானே. இன்வைாரு ்கனை 
ைாம்பேததுே இருக்கற 
ஏரிக்கனை சானே. நடுவுே 
இருநத ஏரினயததான் இப்ப 
்கால்ணாம். அதுேதான் வைாதத 
தியா்கைாய ந்கரும், பை்கல் 
பார்ககும் நுங்கம்பாக்கமும் 
வள்ளுவர் ல்காட்டமும் இப்ப 
இருககு” என்று விவரிததான் பாலு.   

“ஆைா இநத எடம்ோம் வபரிசா முழு்கலிலய, 
அது எப்படி?”  என்று ல்கட்லடன். 

“அதுககுக ்காை்ணம் 1920-24ே இதக 
்கட்டறப்பலவ ஒழுங்கா பாதாை சாக்கனட, ைன� 
நீர் ்கால்வாய் எல்ோம் ்கட்டி வவச்சிருக்காங்க. 
இப்ப புதுசா ்கட்டற எடததுே எல்ோம் இனத 
ஒழுங்கா  வசய்யறதில்ே. லைாடு ைட்டும்தான் 
இருககு. சாக்கனடலய வ்கனடயாது” என்று 
விைககிைாள் ைாலு. 

“அப்ப ஏரியிே வீடு ்கட்டிைா 
பைவாயில்னேயா?”

“இல்ே ைாைா. அன்னிககு அஞசு ேட்சம் 
லபர் இருநத வசன்னைனய விரிவு படுதத 
அநத  ஏரினயப் பயன்படுததியிருக்காங்க. 
இப்ப 80 ேட்சம் லபருககு லைலே இருகல்காம். 
இவவைவு லபருககும் நினறய தணணி லவணும். 
அதைால் ஏரினய இனிலை எடுக்க முடியாது.  

இனிலை ஊனை  அ்கேப்படுததக கூடாது. 
ஒசைப்படுததணும்” என்றாள் ைாலு.

“ஒசைப்படுததறதா ? தமிழ்ே அப்பிடி ஒரு 
வார்தனதலய நான் ல்கட்டது இல்லிலய?”

“மும்னபே வைாம்ப வைாம்பப் ப்ணக்காைங்க 
கூட தனி வீட்டுே இல்ே. அபார்ட்வைன்ட் ைாதிரி 
அடுககு ைாடி ்கட்டடததுேதான் இருக்காங்க. 
நாமும் வசன்னையிே ஒசைக ்கட்டிககிட்டு வா�ப் 
ப�்கணும்” என்றான் பாலு.

“ைனுஷங்க அ்கேைா, குணடா இருநதா 
அ�்காவா இருககு? ஒல்லியா, உயைைா 
இருநதாதாலை நல்ோ இருககு… அலததான் 
பில்டிஙகுககும். ஊருககும்” என்றது வாலு. 

“நீ அ்கேைா குணடாதாலை 
இருகல்க” என்லறன். “நான் 
ைனுஷலைா பில்டிஙல்கா 
ஊலைா இல்லிலய”  என்றது 
வாலு. எல்ோரும் சிரிதலதாம். 
வாலுவுககும் சிரிப்னப அடக்க 
முடியவில்னே.  துள்ளித 
துள்ளிக குதிதது சிரிததது. அநத 
அதிர்ச்சியில் லைனசயில் இருநத 
என் லநாட்டு்கள்  எல்ோம் சரிநது 
விழுநதை. “என்ை இவதல்ோம்?” 
என்றாள் ைாலு. “எல்ோம் புததம் 
புது டயரி. விதவிதைாை னசசுே 
பே லபர் எைககு குடுததுருக்காங்க. 
ஒவவவாரு வருஷமும் வருது. ஆைா 

நான்  டயரி எழுதறலத இல்ே” என்லறன்.

“அப்ப எைககுக குடுங்க ைாைா. நான் 
எழுதலறலை” என்றாள் ைாலு. “எல்ோதனதயும்.”

“அவவைவுேயும் எழுதுவியா ?” 

“ஒவவவாணணுேயும் வ்காஞசம் வ்காஞசம் 
நான் எழுதுலவன். வ்காஞசம் பாலு. வ்காஞசம் 
வாலு. வைாததைா எல்ோததுேயும் எல்ோரும் 
எழுதுலவாம்.” 

“சரி இநதாங்க. ஆைா ஒரு ்கணடிஷன். 
எல்ோ டயரினயயும் நான் படிப்லபன்.”

ைாலு சிரிததாள். “நீங்க ைட்டும் இல்ே. யார் 
லவ்ணா படிக்கோம் ைாைா. எங்க வாழ்கன்க 
ஒரு திறநத புதத்கம்.” மூன்று லபரும் எல்ோ 
டயரி்கனையும் அள்ளிக வ்காணடு ைாயைாய் 
ைனறநதார்்கள். 

(இனனும் சகாஞசம் ேக்கம் இருக்கு….)
18.1.2016
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லுவும் வாலுவும் 
வசன்னையில் புதிதா்கத 
திறநதிருககிற ஒரு 
ைல்டிப்வைகஸ் 

திலயட்டருககு (Multiplex 
theatre) லபாய் வநத ்கனதனய 
விடிய விடிய வசால்லிக 
வ்காணலட இருநதார்்கள். 

படம் எப்படி என்று வசால்ேலவ 
இல்னே. திலயட்டர் எப்படிவயல்ோம் 
இருககிறது என்றுதான் வசால்லிக 

வ்காணலட இருநதார்்கள். லைாமுகல்கா 
இததாலிகல்கா லபாய்விட்டு வநத 
ைாதிரி இருககிறது என்றது வாலு. 

லைாம் இததாலியின் தனேந்கர். 
அஙல்கதான் ஐலைாப்பாவின் மி்கப் 
வபரிய சினிைா ஸ்டூடிலயா (Cinema 
studio) இருககிறது என்று பாலு 
வசான்ைான். எைககும் வதரியும். அதன் 
வபயர் சினிைா சிட்டா. இததாலியில் 
சிட்டா என்றால் சிட்டி. அஙல்கதான் 
வபன் ்ர், களிலயாபாட்ைா ைாதிரி 
படங்கள் எல்ோம் எடுததார்்கள். 
அநத சினிைா சிட்டினய ஆைம்பிததவர் 
இததாலியின் சர்வாதி்காரி முலசாலினி 
என்று அவனுககுச் வசான்லைன். 
முலசாலினி என்றதும் வாலு 
முஸ்லியா, அது சாப்பிடற ஐட்டம் 
இல்னேயா என்றது! முஸ்லி என்பது 
ஓட்ஸ் தானியதலதாடு உேர்நத 
ப�ங்கள், வ்காட்னட்கள் எல்ோம் 
்கேநது தயாரிககும் உ்ணவு. அனத 
முதன்முதலில் ஸ்விட்சர்ோநது நாட்டில் 
வபன்ைர் என்ற ஒரு ைருததுவர் தன் 
லநாயாளி்களுககு சதது்ணவா்கக 
வ்காடுப்பதற்்கா்க உருவாககிைார். 
முலசாலினி ஹிட்ேர் ்காேததிலே 

பா

11
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இருநத இன்வைாரு சர்வாதி்காரி என்லறன்.

தைககு ஆதைவா்க ைக்கள் ைைனத 
ைாற்றுவதற்கு சினிைாதான் சிறநத வழி 
என்று முலசாலினி நினைததார். அதற்்கா்க 
தன்னை ஆதரிதது நினறய படங்கள் 
எடுக்க னவததார். இநத ஐடியா அவருககு 
ஹிட்ேரிடமிருநதுதான் கினடததது. “இப்படி 
தன்னைப் பு்க�ணும்னு  படம் எடுதத 
சர்வாதி்காரி்கனைப் பததிலய ஒருததர் 
ஒரு படம் எடுதது அவங்கனைக ்கேங்க 
அடிச்சிருக்கார் வதரியுைா?” என்று ஞாநி 
ைாைா ல்கட்டார். அது, சார்லி சாப்ளின்! 

ஹிட்ேருககு சாப்ளின் படம் பிடிககும். 
ஆைால், ஹிட்ேருனடய ்கட்சி வவளியிட்ட  
வ்கால்ேப்படலவணடியவர்்கள் பட்டியலில் 
விஞஞானி ஐன்ஸ்னடன் முதல் சாப்ளின் 
வனைககும் பே முககியைாை வபயர்்கள் 
இருநதை. இநதப் பட்டியனேப் பார்தத 
பிறகுதான் சாப்ளின், ஹிட்ேனைக கிணடல் 
வசய்யும் கிலைட் டிகலடட்டர் (Great 
dictator) என்ற படதனத எடுததார். 

ைாைாவிடம் இருநத டிகலடட்டர் 
டி.வி.டினயப் லபாட்டுப் பார்தலதாம். 
சாப்ளின் ஒலை ை்கனைதான். எைககு ஒரு 
சநலத்கம். அனத ைாைாவிடம் ல்கட்லடன். 
“சாப்ளின் இவவைவு ்காவைடி ்கோட்டா 
வசய்கிறாலை. சின்ை வயதில் சைர்ததா்க 
இருநதிருப்பாைா?”

“இல்னே ைாலு. சாப்ளினுககு 
சின்ை வயதில் சாப்பாட்டுகல்க சிைைம். 
வபற்லறார் இருவருலை ஆைம்பததில் 
நடை நி்கழ்ச்சி்களில் ஆடுபவர்்கைா்க 
இருநதார்்கள். அப்பா குடி்காைர். வீட்னட 
்கவனிக்கவில்னே. அம்ைா னதயல்லவனே 
வசய்து பின�ததார். சாப்ளினை அைானத 
விடுதியில் லசர்ததார்்கள். அஙல்க 
சிறுவர்்கள் லவனே வசய்யலவணடும். 
தஙகுவதற்கு இடமும் சாப்பிட உ்ணவும் 
கினடககும்.”

“அநத ைாதிரி நினேனையில் எப்படி 
சாப்ளினுககு ஆடல் பாடல் ்காவைடி 
எல்ோம் ்கற்்க முடிநதது?” என்று 
ல்கட்டான் பாலு.

“சாப்ளின் நினறய நாட்கங்கள் 
பார்ததார். ்கனத்கள் படிப்பார். அநதக 
்கனதயில் வரும் ்கதாபாததிைங்களில் 

தைககுப் பிடிதத ல்கைகடைா்க தன்னைலய 
்கற்பனை வசய்து வ்காள்வார். அநதப் 
பாததிைம் ைாதிரிலய லபசுவது, பாவனை 
வசய்வது என்று தைககுததாலை வினையாட்டு 
்காட்டிகவ்காணலட அவர் வைர்நதார்.”

“அப்படி சாப்ளின் என்ை ைாதிரி 
ல்கைகடர்்கனை ைசிததார் ?”

“சாப்ளினுககு ஒரு நூறு வருடம் 
முன்ைால் பிறநத ஆஙகிே எழுததாைர் 
சார்ேஸ் டிக்கன்ஸ். அவருனடய பாததிைங்கள் 
தான் சாப்ளினுககுப் பிடிததனவ.”

உடலை வாலு, “டிக்கன்ஸ் பிறநத நாள் 
இநத வாைம் வருகிறது. பிப்ைவரி 7” என்றது. 

“நான் டிக்கன்்ஸுனடய மூன்று 
புதத்கங்கனை படிததிருககிலறன். ஆலிவர்  
ட்விஸ்ட், லடல் ஆஃப் டூ சிட்டீஸ், லடவிட் 
்காப்பர்ஃபீல்ட்” என்லறன். உடலை பாலு 
“டூப்” என்றான். “எல்ோ புககுலை சுருககி 
எழுதிை வவர்ஷன் வநதிருககு. அனதததான் 
படிச்லசன். இன்னும் வபரியவைாைாதும் 
ஒரிஜிைனேப் படிப்லபன். ஆலிவர் 
ட்விஸ்ட்னட ஒவவவாரு சிறுவனும் சிறுமியும் 
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நிச்சயம் படிக்க லவணடும். எப்படிவயல்ோம் 
்கஷடப்பட்டு ஒருததர் லைலே வைமுடியும் 
என்பது புரியும்.” என்லறன். 

“டிக்கன்்ஸும் சாப்ளின் ைாதிரிதான். 
சின்ை வயதில் மி்கவும் ஏழ்னை. ்கடனைக 
்கட்டவில்னே என்பதால் டிக்கன்்ஸுனடய 
அப்பானவ சினறயில் லபாட்டுவிட்டார்்கள். 
டிக்கன்ன் அைானத விடுதியில் 
லசர்ததார்்கள். அவர் திைமும் பதது ைணி 
லநைம் ஒரு ஷஹூ பாலீஷ வதாழிற்சானேயில்  
பாலீஷ னை சட்டி்களுககு சீல் னவதது 
மூடி லேபிள் ஒட்டும் லவனேனய 
வசய்யலவணடியிருநதது. டிக்கன்்ஸும் சாப்ளின் 
லபாேலவ தான் படிதத, ல்கட்ட ்கனத்களில் 
வரும் ல்கைகடர்்கைா்க தன்னைக ்கற்பனை 
வசய்துவ்காணடு வினையாடிததான்  தன்னைத 
தாலை வைர்ததுக வ்காணடார்” என்றார் ைாைா.

எவவைவு சாதாை்ண நினேயிலிருநது 
எவவைவு உச்சதனத எட்டியிருககிறார்்கள்! 
சாப்ளினுககு ஒரு முனற ஒலை நாளில் 
73 ஆயிைம் ைசி்கர் ்கடிதங்கள் வநததாம். 
அவவைவு பாப்புேர் அவர். டிக்கன்்ஸுனடய 
நாவல்்கள் உே்கததிலேலய மி்க அதி்கம் 
விற்பனையாை நாவல்்கள். லடல் ஆஃப் 
டூ சிட்டீஸ் ைட்டுலை 20 ல்காடி பிைதி்கள் 
விற்றிருககின்றை. டிக்கன்்ஸுனடய 
்கனத்கனை னவதது இது வனை 200ககு 
லைற்பட்ட தினைப்படங்கள், டி.வி. வதாடர்்கள் 
வநதுள்ைை... இன்றும் நினறய லபருககு அவர் 
்கனத்கள் லசாறு லபாடுகின்றை. ஒரு ்காேததில் 
அவலை சாப்பாட்டுககு வழியில்ோைல் 
தவிததவர்!

“லசாறு சனைக்கமுடியாைல் இன்னும் 
சிைைப்படுகிறார்்கள். அவர்்களுககுக வ்காடுக்க 
வ்காஞசம் ைணவ்ணணவ்ணய் ஸ்டவ்கள் 
வநதிருககின்றை. லபாய் வ்காடுததுவிட்டு 
வருலவாைா?” என்றார் ைாைா. “யாருககு ? 
எஙல்க?” என்று ல்கட்லடன்.

“வவள்ைததில் குடினச்கள் பாதிக்கப்பட்ட 
அம்லபத்கர் ந்கர்” என்றார் ைாைா. எல்ோரும் 
லபாலைாம். 

நான் இதற்கு முன்ைால் இநத 
ைாதிரி இடததுககுப் லபாைலத இல்னே. 
இதுதான் முதல் தடனவ. வதருவிலிருநது 
பார்ததால் குடினசையைா்கலவ வதரியும். 
அவவைவுதான். உள்லை நுன�நதால், 
சநதுககுள் சநது, அதற்குள் ஒரு வபாநது 

வாலுபீடியா

1.	 சென்்னையின்	ச�ொத்த	�க்கள்	
ச்தொ்்கயில்	30%	பேர்	குடி்ெ்களில்	
இருககிறொர்்கள்.	மும்ேயில்	40%.	
ச்கொல்்கத்தொவில்	30%.	செல்லியில்	
15%.	சேங்களூருவில்	9%.	

2.	 டிக்கன்ஸ்	்தன்	நொவல்்கள்	
எல்்ொவற்றயும	
ச்தொெர்்க்்த்களொ்கபவ	எழுதினைொர்.	
�ொ்தொ�ொ்தம	ஓரிரு	அததியொயங்கள்	
வீ்தம	இ்வ	்தனிப்	புத்த்கங்களொ்க	
வந்தனை.

3.		ெொப்ளின்	நடி்கர்	�ட்டு�ல்்.	
பியொபனைொ,	செல்ப்ொ,	
வயலின்	இ்ெக்கருவி்கள்	
வொசிக்கத	ச்தரிந்தவர்.	சிறந்த	
இ்ெய்�ப்புக்கொ்க	ஆஸ்்கர்	
விருது	வொஙகியிருககிறொர்.	(	ேெம:	
்்ம்்ட்.1973)

என்று லபாய்க வ்காணலட இருககிறது. 
இததனூணடு இடததில் இததனை லபர் 
எப்படி இருககிறார்்கள்! ஒரு வீட்டுககுள் 
எட்டிப்பார்தலதன். வீடு வைாததலை 
அஞசடிககு அஞசடிதான். அதிலே ஆறு 
லபர். வீட்டுப் பின்பக்கம் ்கானே னவததால் 
இப்லபாதும் கூவம் ஓடிக…. இல்னேயில்னே 
லதஙகிக வ்காணடு இருககிறது. ைன�, 
வவள்ைம் எதுவும் வைாைல் நல்ே வவயில் 
அடிததால் கூட, இநத இடம் ைனிதர்்கள் 
குடியிருப்பதற்்காை இடம் இல்னே. 

ஏன் டிக்கன்்ஸும்  சாப்ளினும் ேணடன் 
அைானத விடுதி்கள் பற்றி ்கனதயும் படமும் 
வசய்த ைாதிரி, நம் ஊரில் யாரும் இநத 
குடினசவாழ்கன்க பற்றி உருப்படியா்க எதுவும் 
வசய்யலவ இல்னே? இஙல்கயிருநலத ஒரு 
டிக்கன்்ஸும் சாப்ளினும் என்னறக்காவது 
வருவார்்கைா என்று லயாசிதலதன்.

என்னைப் லபாே, பாலுனவப் லபாே 
நினறய குட்டிப் பசங்கனை அஙல்க 
பார்தலதன். அவர்்கவைல்ோம் தங்கனை எநத 
ைாதிரி ல்கைகடர்்கைா்க நினைததுக வ்காணடு 
வினையாடுவார்்கள்? 

1.2.2016
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பா  லு ன்கயில் தடி ஊன்றிக 
வ்காணடு ரி்ர்சல் பார்ததுக 
வ்காணடிருநதான். உள்லை வநத 
ஞாநி ைாைா அவனைப் பார்தது 

“என்ை பாலு, ்கால்ே அடியா? 
நான் லவ்ணா உன்னை உப்பு மூட்னட 
தூககிட்டுப் லபா்கட்டுைா?” என்றார். 

எைககு சிரிப்பு வநதுவிட்டது. 

 குட்டிப் பசங்கனை முதுகில் தூககி 
னவதது வினையாடுவனத ஏன் வவல்ே 
மூட்னட, சர்க்கனை மூட்னட என்வறல்ோம் 

வசால்லுவதில்னே, என்று ைாைாவிடலை இன்று 
ல்கட்லடன். ‘‘உப்புதான் நீணட ்காேைா்க 
எல்ோ ைனிதர்்களும் பயன்படுததும் வபாருள். 

அனத வதருத வதருவா்கப் லபாய் கூவி 
விற்றிருககிறார்்கள். அதிலிருநதுதான் உப்பு 

மூட்னட வினையாட்டு உருவாகியிருககும்’’ 
என்றார் ைாைா.

 எங்கள் பள்ளியில் ைாதாைாதம் ஒரு குட்டி 
நாட்கம் லபாடுலவாம். ைார்ச் ைாதம், ்காநதி 
உப்பு எடுக்க தணடி யாததினை லபாை சீனை 
நடிக்கததான் நானும் பாலுவும் ரி்ர்சல் 
வசய்துவ்காணடிருநலதாம்.  “்காநதி ஏன் உப்பு 
எடுககும் லபாைாட்டம் வசய்தார் வதரியுைா?” என்று 
ைாைா ல்கட்டார்.

 ‘‘வதரியுலை. சாதாை்ண ைனிதர்்கள் கூட 
பயன்படுததும் உப்புககு ஆஙகிலேய ஆட்சியில் 
நினறய வரி லபாட்டனத எதிர்ததுதான் ்காநதி 

16
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லபாைாடிைார்’’ என்லறன். ைாைா 
இன்னும் நினறய விஷயங்கள் 
வசான்ைார். ‘‘உப்புககு வரி ைட்டுைல்ே. 
அைசாங்கதனதத தவிை லவறு யாருலை 
உப்பு தயாரிக்கவும் கூடாது விற்்கவும் 
கூடாது’’ என்வறல்ோம் உததைவு 
இருநததாம். வாலு உப்பு வரினயக 
வ்காணடு உே்கததில் என்ைவவல்ோம் 
வசய்திருககிறார்்கள் என்று ஒரு 
பட்டியலே வ்காடுததது. சீைாவில் 
பிரும்ைாணடைாை வநடுஞசுவனைக 
்கட்டுவதற்கு உப்புவரிதான் 
உதவியதாம்.  அப்லபாது சீைாவின் 
வைாதத வருைாைததில் சரிபாதி 
உப்பு வரிதான். அவைரிக்கானவக 
்கணடுபிடிதத வ்காேம்பஸ் அதற்்கா்க 
்கப்பல் பய்ணம் வசய்த வசேவவல்ோம் 

உப்பு வரிதான்.

“சால்ட் (Salt)  என்ற ேததீன் 
வசால்லிலிருநதுதான் லசேரி 
(சம்பைம்- Salary ) என்ற வசால்லே 
உருவாைது. லைாம் நாட்டில் ைாணுவ 
வீைர்்கள் சனையலுககுத லதனவயாை 
உப்னப வாஙகிக வ்காள்ை தரும் 
்காசுதான் லசேரியாயிற்று. சரிததிைததில் 
எல்ோ வபரிய வ்காடுஙல்கால் 
ஆட்சி்களும் அதி்கைா்க உப்பு வரினய 
விதிததிருககின்றை. அவற்னற 
எதிர்தது வபரிய லபாைாட்டங்களும் 
நடநதிருககின்றை” என்றார் ைாைா.

“1789ல் பிவைஞச் புைட்சிககுக 
்காை்ணைா்க இருநதலத அஙல்க இருநத 
்கடுனையாை உப்பு வரிதான். குடிககும் 
்கஞசியில் உப்பு லபாடக கூட ்காசு 
லபாதாத நினேயில் வபரும் வினேயில் 
உப்பு விற்்கப்பட்டது. வரி குனறவாை 
இடததிலிருநது உப்னப ை்கசியைா்க 
வாஙகிக வ்காணடு வநத ஆயிைக 
்க்ணக்காைவர்்கள் ன்கது வசய்யப்பட்டு 
சினறயில் அனடக்கப்பட்டார்்கள்.” 

 இநதியாவில் ஒரிசாவிலிருநது 
வங்காைததுககு உப்பு எடுததுச் வசல்ேக 
கூடாது என்றும், இஙகிோநதில் இருநது 
வைவன�க்கப்படும் உப்னபததான் 
வங்காைததில் விற்்கலவணடும் என்றும்  
ஆஙகிலேய கி�ககிநதிய ்கம்வபனி 
ஆட்சியில் உததைவு லபாட்டார்்கைாம். 
உப்புக ்கடததனேத தடுக்க, 1850லேலய 
ஆஙகிலேயர்்கள்  12 அடி உயைமும் 14 
அடி அ்கேைாை அடர்ததியும் உனடய 
ஒரு முள்வசடி லவலினயலய 2500 னைல் 

தூைததுககு அனைதது இருககிறார்்கள்!

வரி வ்காடுக்காைல் ைக்கலை உப்பு 
எடுககும் லபாைாட்டதனத ்காநதி 1930ல் ஒரு 
வபரிய ஊர்வேைா்கலவ நடததியிருககிறார். 
அ்கைதாபாதில் அவைது சபர்ைதி 
ஆசிைைததிலிருநது 78 வதாணடர்்களுடன்  ைார்ச் 
12 அன்று புறப்பட்டு 24 நாட்்கள்  நடநலத 
390 கிலோமீட்டர் வதானேவில் இருநத தணடி 
்கடற்்கனைககுச் வசன்றிருககிறார். தமிழ்நாட்டில் 
ைாஜாஜி தனேனையில் லவதாைணயததில் 
உப்பு எடுததார்்கள்.  எல்ோ இடங்களிலும் 
ன்கது, அடி, உனத கினடததது. வைாததைா்க 
அறுபதாயிைம் லபர் ன்கதாகியிருககிறார்்கள் !

 “தணடி யாததினை நாட்கம் நன்றா்கததான் 
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இருககும். ஆைால் இலத ைார்ச் ைாதம்தாலை 
வபண்கள் திைமும் வருகிறது. அதற்கு நாட்கம் 
லபாடவில்னேயா?” என்று ைாைா ல்கட்டார். 
“தவிை, தணடி யாததினையில் ்காநதி வபண்கள் 
்கேநதுவ்காள்ை முதலில் அனுைதிக்கவில்னே. 
அவலைாடு சணனட லபாட்டுததான் 
்கவிககுயில் சலைாஜினி லதவி ்கனடசி நாளில் 
்கேநதுவ்காணடார். வதரியுைா?” என்று ல்கட்டார். 
“நான் அநத லைாலில்தான் நடிககிலறன்” 
என்லறன்.

 “இப்லபாவதல்ோம் வபண்கள் சினிைாவிலும்  
நாட்கததிலும் நடிப்பது ச்கஜம் ஆகிவிட்டது. 
ஒரு ்காேததில் அதற்கு அனுைதி கினடயாது.  
வபண லவடங்களில் கூட ஆண்கலைதான் 
நடிப்பார்்கள்” என்றார் ைாைா. உடலை வாலு 
சிவாஜி ்கல்ணசன் கூட நாட்கததில் வபண 
லவடததில் நடிததவர்தான் என்றது.

“சிே ல்காவில்்களில்தான் வபண்கனை 
அனுைதிப்பதில்னே, ைற்றபடி இப்லபாதுதான் 
வபண்கள் விணவவளிககுக கூடப் லபாகிறார்்கலை. 
்காேம் ைாறிவருகிறது ைாைா” என்லறன். 

தணடி யாததினையில் ்காநதி எடுதத 
உப்பு 1800 ரூபாய்ககு விற்்கப்பட்டது!  

சைாசரியா்க ஒவவவாரு ைனிதருககும் 
திைசரி லதனவப்படும் உப்பின் அைவு 
4 கிைாம்தான். ஆைால் நாம் உ்ணவில் 
லசர்ததுக வ்காள்வலதா 10 கிைாம்்கள்! 
உப்புக்கா்கப் லபாைாட்டம் நடததிய ்காநதி, 
அதற்குப் பே வருடங்கள் முன்பிலிருநலத 
உ்ணவில் உப்பில்ோைல் சாப்பிடும் ப�க்கம் 
உனடயவர்.

வாலுபீடியா

வாலுபீடியா

“விணவவளிககுப் லபா்கோம். ஆைால் நினறய 
நாடு்களில் சுைங்கததுககுள் லபா்க முடியாது, 
வதரியுைா?” என்றார் ைாைா.

சுைங்கம் ்கட்டி முடிததபின் லபா்கோைாம். 
ஆைால் ்கட்டும்லபாது வபண்கள் நுன�நதால் 
ஏதாவது விபதது ஏற்படும் என்று ஒரு 
மூடநம்பிகன்க பே நாடு்களில் 
இன்னும் இருககிறது. இனத 
எதிர்தது ஒரு வபண வவற்றி 
வபற்றாள் என்று ைாைா 
வசான்ைதும் எைககு வைாம்பவும் 
சநலதாஷம்.   

அவைரிக்காவில் வடன்வர் 
ந்கருககு அருல்க ைனேனயக 
குனடநது 97 கிலோமீட்டர் 
நீைததுககு உே்கததில் மி்க 
உயைைாை இடததில், நீைைா்க 
அனைக்கப்பட்ட வபரிய சுைங்கப் 

பானதககு ஐசன்ல்ாவர் பானத என்று வபயர். 
1970ல் இனதக ்கட்டிக வ்காணடிருநதலபாது, 
லஜைட்  லபாைைா என்ற வபண எஞசினீயர் 
லவனேககு விண்ணப்பிததார். அவர் ஒரு ைனே–
சறுககு வினையாட்டு வீைரும் கூட. அவர் வபயனை 
சரியா்கப் படிக்காைல் ஆண என்று நினைததுக 
வ்காணடு லவனே வ்காடுததுவிட்டார்்கள்.  லநரில் 
அவர் லபாைதும், ‘வபணன்ண சுைங்கததுககுள் 
அனுைதிக்க முடியாது. நீ அலுவே்கததில் 
உட்்கார்நது லவனே வசய்’ என்று வசான்ைார்்கள். 
லஜைட் இனத எதிர்தது வ�ககு வதாடுததார். 
லவனே இடததில் ஆண, வபண என்ற லபதம் 
பார்க்கககூடாது என்று தீர்ப்பு கினடததது. 
லஜைட் வவற்றி்கைைா்க 1972 நவம்பர் 9நலததி 
சுைங்கததுககுள் நுன�நதார். அனத எதிர்தது 
அஙகிருநத ஆண வதாழிோைர்்கள் சிேர் 
லவனேனய விட்லட லபாய்விட்டார்்கள்.

“அநத சுைங்கப் பானதனய 1973ல் ைார்ச் 8 
ை்களிர் திைததன்றுதான் திறநது னவததார்்கள்!” 
என்றார் ைாைா. “சரி. லஜைட் சுைங்கததுககுள் 
சம்பிைதாயதனத மீறி நுன�நதனத அடுதது 
ஏதாவது விபதது நடநததா ?” என்று ல்கட்லடன். 

“43 வருடங்களில் இதுவனை 31 ல்காடி 
வணடி்கள் அனதப் பயன்படுததி இருககின்றை. 

திைசரி 35 ஆயிைம் வணடி்கள் லபாய் 
வருகின்றை. ஓர் உயிர்ச்லசத விபததும் 
நடக்கவில்னே.”

 “வசன்னையில் வைட்லைா 
ையிலுக்கா்க சுைங்கம் லதாணடிக 
வ்காணடிருககிறார்்கள். அதில் ஒரு 
லவனேககு நீ விண்ணப்பிக்கோலை 
ைாலு” என்றது வாலு. லயாசிககிலறன். 
எப்படியும் நான் படிதது முடிப்பதற்குள் 
அநத சுைங்கம் முடியாது என்று 
நினைககிலறன்!

- 7.3.2016
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ன் குறிபபு: அப்பா, அம்மா, 
வீட்டில் இருக்கும் எல்்லாப 
ப்பரியவர்்களும் என்னுரடய 
இன்ரறைய டயரிரய எடுத்துப 

்படிக்கும்்படி ம்கட்டுக்ப்காளகிமறைன். 
(வழக்்கமா்க என்ரனக் ம்கட்்காமல் என் 
டயரிரய யா்ராவது எடுத்துப ்படித்தால் 
எனக்குப பிடிக்்காது.)

லநற்று ஞாநி ைாைா என்னை ஒரு ல்கள்வி 
ல்கட்டார். “ைாலு, எநத சினிைாவுககுப் 
லபா்க லவணடும் என்று நீ அப்பாவிடம் 

வசால்லுவதுணடா?”

“வசால்லுலவலை. எல்ோ சினிைா பததிை 
நியூசும் எப்படியும் என் ்காதுககு வரும். எநதப் 

மு

படம் நல்ே படம் என்று அப்பாவுககு 
வசால்லுலவன். எைககுப் வபாதுவா்க ்காவைடிப் 
படம்தான் பிடிககும்.”

ைாைா அடுதத ல்கள்வி ல்கட்டார்.

 “இன்னறககு என்ை சனையல் வசய்யோம் 
என்று அம்ைாவுககு எப்லபாதாவது 
வசால்லுவாயா?”

“திைமும் வசால்லிக வ்காணடுதான் 
இருககிலறன். எைககுப் பிடிதத மிைகு ைசம் 
வசய்யச் வசால்லி இன்னறககுககூட அம்ைாவிடம் 
வசான்லைன். மிைகு சாப்பிட்டால் அம்ைா 
தூக்கம் வைாைல் படுகிற ்கஷடம்கூடப் லபாய் 
விடும் என்று வசான்லைன்.”

ைாைா என்னைத தட்டிக வ்காடுததார். “குட். 
இப்படி அன்றாடம் அவர்்களுககு நல்ே நல்ே 
லயாசனைவயல்ோம் வசால்லுகிறாலய. ஒரு 
மி்க முககியைாை விஷயம் நடக்கப் லபாகிறலத 
அனதப் பற்றி என்ை வசான்ைாய் ?”

எனதப் பற்றி?

“ஐநது வருடததுககு ஒரு முனற வரும் 
லதர்தல் நடக்கப் லபாகிறலத... அதில் 
யாருககு ஓட்டு  லபாட லவணடும் என்று உன் 
லயாசனைனயச் வசான்ைாயா?”

ஓட்டுப் லபாடுவவதல்ோம் வபரியவங்க 
சைாச்சாைம். அனதப் பற்றி நான் என்ை 
வசால்ே லவணடும் என்லறன். உடலை ைாைா 
வசான்ைார். “வபரியவர்்கள் ஓட்டு லபாட்டுத 

26
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லதர்நவதடுககும் ்கட்சி ஆட்சிககு வநததும், அது 
வசய்யும் விஷயங்கள் வபரியவர்்கனை ைட்டும் 
அல்ே, உன்னை ைாதிரி சிறியவர்்கனையும் 
அன்றாடம் நல்ேவிதைா்கலவா வ்கட்டவிதைா்கலவா 
பாதிககும், இல்னேயா? அதைால் என்ை 
ைாதிரி ஆட்சி உங்களுககு லவணடும் என்று 
நீயும் வபரியவர்்களிடம் வசால்ேோலை. லயாசி.” 
என்றார்.

லயாசிதலதன். எைககுத லதான்றியனத 
எல்ோம் பட்டியல் இட்டிருககிலறன்.

1. திைமும் பள்ளிக கூடம் லபாய்வரும் வழியில் 
தவறாைல் இைணடு லபைாவது வதரு ஓைம் 
ைது குடிததுவிட்டு விழுநது கிடப்பனதப் 
பார்ககிலறன். எங்கள் வீட்டு லவனே 
வசய்யும் ேட்சுமித தாயி, தன் வீட்டில் 
எல்ோ ஆண்களும் எப்லபாதும் குடிததுவிட்டு 
குடும்பததுகல்க வதால்னேயா்க இருப்பனதப் 
பற்றி அடிக்கடி என் அம்ைாவிடம் வசால்லிக 
வ்காணலட இருப்பார். குடினய வைாததைா்க 
ஒழிக்க முடியுைா என்று எைககுத 
வதரியவில்னே. ஆைால் நிச்சயம் இனதக 
குனறக்கவாவது ஏதாவது வசய்யலவணடும்.

2. என்லைாடு இைணடு வருடம் முன்பு படிதத 
நான்ன்கநது சிலநகிதி்கள் இப்லபாது 
வவவலவறு ஊரில் வவவவவறு ஸ்கூலில் 
படிககிறார்்கள். லபானில் லபசும்லபாது 
அவர்்கள் ஒவவவாருததரும் ஒலை 
படிப்புககு வவவலவறு ஃபீஸ் ்கட்டுவதா்க 
வசால்லுகிறார்்கள். பள்ளிக கூடததில் 
இருககும் வசதியும் வவவலவறா்க இருககிறது. 
ஏன் எல்ோருககும் ஒலை ைாதிரி நல்ே 
தைததில் நல்ே படிப்பு சைைாை வசேவில் 
கினடககிற ைாதிரி வசய்யககூடாது?

3. படிப்பு ைாதிரிலயதான் வைடிசினும் 
இருககிறது. ஒலை லநாய்ககு ஒவவவாரு 
்ாஸ்பிடலில் வவவலவறு லைட். அதி்க ப்ணம் 

கிலைக்க நா்கரி்க ்காேததிலும் உததிைலைரூர் 
்கல்வவட்டிலும் ப�ங்காேததிலேலய லதர்தல் 
நடநத ஆதாைம் இருநதாலும், அப்லபாது 
எல்ோருககும் ஓட்டு கினடயாது. சமூ்கததின் 
லைட்டுககுடிககு ைட்டும்தான் ஓட்டு உரினை 
இருநதது. ஒவவவாரு குடிை்கனுககும் சைைாை 
வாககுரினை என்பது உே்கம் முழுவதும் 
ஏற்பட்டது 19, 20அம் நூற்றாணடு்களில்தான்.

வ்காடுததால்தான் நன்றா்க கு்ணம் ஆகும் 
என்றால், அப்படிக வ்காடுக்க முடியாதவர்்கள் 
என்ை வசய்வது ? 

4. பாட்டி ்காேைாை பிறகு, அப்பாவுடன் 
சிே சர்ட்டிபில்கட்டு்கள் வாஙகுவதற்்கா்க 
நினறய அைசாங்க அலுவே்கங்களுககுப் 
லபாலைன். லபாை இடததில் எல்ோம் 
அப்பாவிடம் ஏதாவது ப்ணம் ல்கட்டுக 
வ்காணலட இருநதார்்கள். இவவைவு 
ப்ணம் தை லவணடுைா என்று அப்பாவிடம் 
ல்கட்லடன். சட்டப்படி ஒரு னபசா கூடத 
தை லவணடாம். எல்ோரும் ேஞசைா்கக 
ல்கட்கிறார்்கள். வ்காடுக்காவிட்டால் இன்னும் 
ஆறு ைாதைாைாலும் நம் ஃனபல் ந்கைாது 
என்று அப்பா என்னிடம் வசான்ைார். 
அப்லபாது அப்பாவின் மு்கதனதப் பார்க்கலவ 
்கஷடைா்க இருநதது. எல்ோருககும்தான் 
லவனே வசய்ய சம்பைம் வ்காடுககிறார்்கலை, 
அப்புறம் என்ை இது ேஞசம்? இப்படி 
ேஞசம் வ்காடுததுக வ்காணலட இருநதால், 
வ்காடுப்பதற்கு ப்ணம் லவணடும் என்று 
நாமும் கினடககிற வாய்ப்பில் ேஞசம் 
வாங்க ஆைம்பிததுவிடுலவாம் இல்னேயா? 
இனத நிச்சயம் ஒழிக்க லவணடும். (எல்ோ 
ஆபீனசயும் ்கணினி ையைாககிவிட்டால் 
இனதக குனறததுவிடோம் என்கிறது வாலு.)

5. எங்கள் வீட்டில் எப்லபாதுலை தணணீர்ப் 
பஞசலை வநதது கினடயாது. ஆைால் 
இநத வருடம் முதல்முனறயா்கக வ்காஞசம் 
தட்டுப்பாடு. ஏன் என்று ல்கட்டால், அப்பா 
சயின்ஸ் பாடம் நடதத ஆைம்பிததுவிட்டார். 
வாட்டர் னசககிள் (சு�ற்சி) வதரியுமில்னேயா. 
ஆற்று ை்ணனே அதி்கைா்கத லதாணடி 
எடுப்பதால் ஆற்றில் தணணீர் இல்னே. 
ைைங்கனை வவட்டிக வ்காணலட லபாவதால் 
ைன� குனறநதுவிட்டது. அப்படிப் வபய்தால் 
தப்பாை பருவததில் வபய்கிறது. ல்கைைாவில் 
ஆற்று ை்ணனே எடுக்கலவ முடியாதாம். 
தனடயாம். இஙல்கயும் அப்படி எநதக 
்கட்சி ஆட்சிககு வநதால் வசய்யும் என்று 
லயாசியுங்கள். 

6. சினிைா, டிவி, லபப்பர் எஙல்க பார்ததாலும் 
ஆண ஒசததி, வபண ைட்டம் என்றும் 
வபணன்ண ஆபாசைா்கக ்காட்டுவதும் 
எல்ோம் முன்னப விட அதி்கைாகிகவ்காணலட 
வருகிறது. வதருவில் இறஙகி நடநதால் 
ஒரு டயோகல்கா, பாட்லடா வசால்லி ல்கலி 
வசய்ய ஒரு கும்பல் ்காததிருககிறது. ஏன் 
நல்ே விஷயங்கனை வசால்லித தரும் 
சினிைா, டிவி நி்கழ்ச்சி எல்ோம் அதி்கைா்க 
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தயாரிக்கககூடாது ? 

7. எநதக ்கட்சி ஆட்சிககு வநதாலும், அடிக்கடி 
நம்மிடம் நைககு என்ை லவணடும் என்று 
ல்கட்்க லவணடும். நைககு ஒரு பிைச்சினை 
என்றால் அைசாங்கததில் யாரிடம் எப்படிப் 
லபாய்ச் வசால்வது என்பது ஈசியா்க 
இருக்கலவணடும். 

8. யார் ஆட்சிககு வநதாலும் தைககுததான் 
எல்ோம் வதரியும் என்று நினைககிற ைாதிரி 
ஆைா்க இருக்கககூடாது. தன் ்கட்சியில் கூட 
இருககிற நாலு லபரிடம் லபசி, வவளியிலும் 
எல்ோர் ்கருதனதயும் ல்கட்டு அப்புறம் 
முடிவவடுககிற ைாதிரியாை தனேவர்்கைா்க 
இருக்க லவணடும். என் அப்பா 
அப்படிததான். வீட்டில் எநத விஷயைாைாலும், 
எல்ோனையும் கூப்பிட்டுச் வசால்லுவார். 
எல்ோர் ஐடியானவயும் ல்கட்பார். அப்படிக 
ல்கட்கும்லபாது நல்ே ஐடியா கினடததால் 
தன் ஐடியானவக கூட ைாற்றிக வ்காள்ைத 
தயங்கைாட்டார். குடும்பததில் இப்படி கூட்டா்க 
எல்ோனையும் ்கேநது லபசி முடிவவடுககிற 
ைாதிரிதான் ஆட்சியில் இருப்பவர்்களும் 
தங்களுககுள் ்கேநது லபசக கூடிவர்்கைா்க 
இருக்கலவணடும். 

9. அப்புறம் இநத ைேர்க கிரீடம், ரூபாய் லநாட்டு 
ைானே, நிைநதை முதேனைச்சர் என்வறல்ோம் 
ஹிட்ேர் முலசாலினி ைாதிரி சர்வாதி்காரி்கைா்க 
உருவாகும் தனேவர்்கள் உருவா்காைல் 

தடுக்க லவணடும். லதர்தல் ஆன்ணயம் 
கூட நினறய சீர்திருததங்கள் வசய்ய 
லவணடியிருககிறது. லவட்பாைர்்களுககு 
ைட்டும்தான் வசேவுக ்கட்டுப்பாடாம். 
்கட்சிககுக கினடயாதாம். அது என்ை 
நியாயம். அப்புறம் எப்படி ப்ணக்காைக 
்கட்சியும் ஏன�க ்கட்சியும் ஒலை அைவில் 
லபாட்டியிடமுடியும் ?

அடுதத ஐம்பது வருடங்களுககு இநத ஊர் , 
இநத நாடு, இநத இயற்ன்க எல்ோம் என்னைப் 
லபான்ற ைாலு, பாலுக்களுனடயது. வபரியவர்்கள் 
பாட்டி ைாதிரி எங்களுககு முன்பா்கலவ 
்காேைாகிவிடுவீர்்கள். ஆைால் இப்லபாது நீங்கள் 
யாருககு ஓட்டு லபாடப் லபாகிறீர்்கள் என்பது  
வதாடர்நது எங்கனைததான் பே வருடததுககுப் 
பாதிககும். லயாசிததுப் லபாடுங்கள், ஆல் 
எல்டர்ஸ்!….. 

- 16.5.2016

லதர்தல் முடிவு்கனை அேசி ஆைாயும் 
முனறககு ‘வசப்பாேஜி’ (Psephology) என்று 
வபயர். கிலைக்க வைாழியில் ‘வசப்பாஸ்’ 
என்றால் கூ�ாங்கல். ஏவதன்ஸ் ந்கரில் ஓட்டுச் 
சீட்டா்க கூ�ாங்கல்னேததான் பயன்படுததி 
இருககிறார்்கள்.
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“உங்க பள்ளிககூடததுே 
உே்க ்கழிப்பனற திைதனதக 
வ்காணடாடினீங்கைா?” என்று 
விசிததிைைாை ஒரு ல்கள்வினயக 

ல்கட்டார் ஞாநி ைாைா.

“்கழிப்பனற திைதனத எப்படி ைாைா 
வ்காணடாடமுடியும்?” என்று சிரிததுக 

வ்காணலட ல்கட்லடன். “்கழிப்பனற என்பலத 
ஒரு வ்காணடாட்டம்தான்” என்றார் ைாைா. 
“பே முதியவர்்களுககு பிைச்னை இல்ோைல், 
வலி இல்ோைல், ைேச் சிக்கல் இல்ோைல் 

ைேம் ்கழிப்பது என்பது ஒரு வ்காணடாட்ட 
ைகிழ்ச்சிககு சைைாைது. நீங்கலை வநடு லநைம் 
சிறுநீர் ்கழிக்காைல் அடககி னவததுகவ்காணடு 
இருநதுவிட்டு, அப்புறம் ்கழிதது முடிதததும் 
ஒரு ைகிழ்ச்சினய அனுபவிததிருககிறீர்்கள் 
இல்னேயா?” என்று ல்கட்டார்.

“நிஜம்தான். ஆைால், பள்ளிககூடததில் 
்கழிப்பனற திைதனத எப்படி வ்காணடாடுவது?” 

53“உ
என்றான் பாலு.

“முதலில் நம் பள்ளிக கூடததில் ்கழிப்பனற 
சுததைா்க தணணீர் வசதியுடன் இருககிறதா 
என்று பார்க்கலவணடும். எநதப் பள்ளியில் 

்கழிப்பனற சுததைா்க இருககிறலதா அஙல்க மீதி 
விஷயங்கனையும் அக்கனறயுடன் வசய்வார்்கள் 
என்பது என் அனுபவம். ்கழிப்பனற சுததைா்க 
இல்ோவிட்டால், பே விதைாை வதாற்று்கள் 
ஏற்பட்டு  நாம் லநாய்வாய்ப்படுலவாம். சுததைாை 
்கழிப்பனற இருககிறது என்றால் அததனை 
லநாய்்களிடமிருநதும் நாம் தப்பிதலதாம் என்று 
அர்ததம். அனதக வ்காணடாட லவணடாைா?” 
என்று ல்கட்டார் ைாைா.

“இப்லபாவதல்ோம் பள்ளிக கூடங்களில் 
ஸ்ைார்ட் லபார்டு வநதுவிட்டது. வகுப்பனறயில் 
மின் விசிறி்கள் லபாட்டிருககிறார்்கள். 
சிே பள்ளி்களில் ஏ.சி., கூட இருககிறது. 
தனையில் ைார்பிள் னடல்ஸ் பதிககிறார்்கள். 
இததனை வசய்கிற பள்ளி்களில் ்கழிப்பனற 
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நன்றா்கததாலை இருககும்?” என்று ல்கட்லடன்.

ைாைா இல்னேவயன்று தனேயாட்டிைார். 
“நான் நினறய அப்படிப்பட்ட பள்ளி்கனைப் 
பார்ததிருககிலறன். வவளிதலதாற்றததில் எல்ோம் 
பிைைாதைா்க இருககும். உடலை ்கழிப்பனறககுப் 
லபாய் பார்ப்லபன். சகிக்க முடியாைல் இருககும்,” 
என்றார்.

அடுதது “பிைான்சில் இருககும் வவர்லசய்ல்ஸ் 
அைணைனை வதரியுைா உங்களுககு?” என்று 
ல்கட்டார்.

உடலை வாலு, வவர்லசய்ல்ஸ் அைணைனை 
பற்றி புள்ளிவிவைங்கனை எடுதது வீசியது. அநத 
அைணைனைனயக ்கட்ட இன்னறய ்க்ணககில் 
இைணடு பில்லியன் அவைரிக்க டாேர்்கள் 

அதாவது சுைார் 1200 ல்காடி 
ரூபாய்்கள் ஆகியிருககும் என்று 

ைதிப்பிட்டிருககிறார்்கள்.  
அநத 
அைணைனையில் 
100 நூே்கங்கள் 
இருநதிருககின்றை. 
இைணடு ேட்சம் 

புதத்கங்கள். 
அைணைனைனய 
அேங்கரிக்கத 
லதனவப்பட்ட 
பட்டுததுணினய 
தயாரிக்க தனி 
வநசவானே னவதது 
இருநதிருககிறார்்கள். 
்கண்ணாடியாோை 
ன்கவினைப் 
வபாருட்்கனை வசய்ய 
வவனிசிலிருநது 
்கனேஞர்்கள் 

வைவன�க்கப்பட்டு 
லவனே முடிநததும் 
அலத லபாே 
லவறு எஙல்கயும் 
தயாரிததுவிடக 
கூடாது என்பதற்்கா்க 
அவர்்கனைக 

வ்கான்றிருககிறார்்கள்.

“நடநது, 
சுற்றிப் பார்க்கலவ 

இைணடு நாள் 
லதனவப்படும் அநத 
பிைைாணடைாை 
அைணைனையில் 

வைாததம் எததனை ்கழிப்பனற்கள் இருநதை 
வதரியுைா?” என்று ல்கட்ட ைாைா அடுதது 
வசான்ை த்கவல்்கள் ஒலை அதிர்ச்சியா்க 
இருநதை. “நூற்றுக்க்ணக்காை பிைபுக்களின் 
குடும்பங்கள் வசிதத அநத அைணைனையில் 
ைன்ைர், ைாணி குடும்பததிைர் ைட்டும் 
உபலயாகிப்பதற்கு வைாததம் ஏல� ஏழு 
்கழிப்பிடங்கள்தான் இருநதிருககின்றை. 
அனவயும் உேர் ்கழிப்பனற்கள். தணணீர் 
கினடயாது. மீதி அனற்களில் எல்ோம் 
ைேச் சட்டி்கள் னவததிருப்பார்்கள். 
நிைம்பிைதும் ஜன்ைல் வழிலய வவளிலய 
வ்காட்டியிருககிறார்்கள். அதைால் அைணைனை 
பக்கம் லபாைால் எப்லபாதும் ஒரு வானட 
வீசுகிறது என்று அநத ்காேததிலேலய 
பே அறிஞர்்கள் எழுதிய குறிப்பு்களில் 
வசால்ல்யிருககிறார்்கள்.”

“ஏன் பே பன�ய நா்கரி்கங்களில் 
குளியேனற ்கட்டிைாலும், ்கழிப்பனற 
்கட்டாைல் இருநதிருககிறார்்கள்?” என்று 
ல்கட்லடன்.

“ைேம் ்கழிககும்லபாலதா, சிறுநீர் 
்கழிககும்லபாலதா வ்கட்ட ஆவி்கள், 
துர்லதவனத்கள் அநத உறுப்பு்கள் வழிலய 
நம் உடலுககுள் லபாய்விடும் என்று 
ஒரு மூடநம்பிகன்க இருநதிருககிறது. 
அதைால்தான் ப�ங்காேததில் லைாம் 
ந்கைததில் ்கட்டிய வபாதுக ்கழிப்பனற 
சுவர்்களில், துர்லதவனத்கனைக வ்கால்லும் 
வல்ேனையுனடய நல்ே லதவனத்களின் 
படங்கனை வனைநதிருககிறார்்கள். 
திறநதவவளியில் ்கழிததால் துர்லதவனத 
வநது பிடிததுக வ்காள்ைாது என்று 
நினைததிருககிறார்்கள்.”

இநதியாவிலும் இன்னும் நினறய 
லபர் அப்படிததான் நினைககிறார்்கள் 
லபாலிருககிறது. வீட்டில் எநத விதைாை 
்கழிப்பனறயும் இல்ோதவர்்கள் இநதியாவில் 
53.4 சதவிகிதைாம்! தமிழ்நாட்டில் ைட்டும் 51.7 
சதவிகிதம். ல்காவா, சிககிம், டாைன் னடயூ, 
சணடி்கர் முதலிய இடங்கள் நம்னை விடப் 
பைவாயில்னே. ்கழிப்பனற இல்ோதவர்்கள் 20 
சதவிகிதததுககும் கீல�தான்.

“எைககு பிைான்சுககுப் லபாய் அநத 
வவர்வசய்ல்ஸ் அைணைனைனயப் பார்க்க 
லவணடும் லபாலிருககிறது” என்றான் 
பாலு. “இப்லபாது வானடவயல்ோம் 
எதுவும் கினடயாது. ேட்சக்க்ணககில் வரும் 
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பார்னவயாைர்்களுக்கா்க 
ஏைாைைாை ்கழிப்பனற்கள் 
்கட்டினவததிருககிறார்்கள்” 
என்ற ைாைா, “நீ முதலில் 
வடல்லிககுப் லபாய் 
டாய்வேட் மியூசியதனதப் 
பார்” என்றார்.

டாய்வேட்டுககுக கூட 
மியூசியைா?

“சுேப் இன்டர்லநஷைல் 
அனைப்பு அனத நடததுகிறது. 
உே்கம் முழுவதும் ்கழிப்பனற 
உருவாகி வைர்நத வைோனற அஙல்க 
வதரிநதுவ்காள்ைோம். எததனை விதைாை 

டாய்வேட்டு்கள் இருககின்றை என்று பார்க்கோம்” 
என்றார் ைாைா.

“சமீபததில் தங்கததில் ்கலைாட் 
வசய்திருககிறார்்கள்” 
என்றது வாலு. 
நியூயார்ககில் 
இருககும் குவ்கன்வ்ம் 
மியூசியததில் ்கனேஞர் 
வைாரிலசா ்கட்லடேன் 
என்ப்வார் 18 ்காைட் 
சுதத தங்கததில் ்கலைாட் 
வசய்திருககிறார். 
இது வவறுலை 
்காட்சிககில்னேயாம் 

உபலயாகிக்கவாம். ‘ஒருவர் ஆயிைம் 
டாேருககு டின்ைர் சாப்பிடோம். 
இன்வைாருததர் 10 டாேருககு 
சாப்பிடோம். வினைவு 
ஒன்றுதான். ்கலைாட் 
தங்கததிலிருநதாலும் 
பீங்கானில் இருநதாலும் 
ஒரு விததியாசமும் 
கினடயாது.  ்கழிப்பனறயில் 

இருககும் இநத ஜைநாய்கத 
தன்னைனய உ்ணர்ததலவ 

தங்கததில் வசய்லதன்” என்று 
்கட்லடேன் வசால்லியிருககிறார்.

“ஒரு தங்க ்கலைாட் வசய்ய ஆகிற 
வசேவில் நூறு லபருககுக ்கழிப்பனற ்கட்டிக 
வ்காடுததிருக்கோம்” என்லறன் நான். “ஒரு 
லவனை இது ்கட்லடேன் ்காதில் விழுநதால் அவர் 
கூட ைைம் ைாறோம் லநாபல் ைாதிரி” என்றார் 
ைாைா.

லநாபல் ஒரு லவதியியல் விஞஞானி. 
னடைனைட் வவடிைருநனதக ்கணடுபிடிததார். 
நினறய ஆயுதங்கள் தயாரிதது விற்று ோபம் 
சம்பாதிததார். லபாபர்ஸ் பீைஙகி அவருனடய 
்கம்வபனி  தயாரிப்புதான். அவருனடய தம்பி 
இறநதலபாது தவறா்க இவர்தான் இறநதுவிட்டார் 
என்று நினைதது சிே பததிரின்க்கள், ‘ஆயுதம் 
விற்று ப்ணம் சம்பாதிதத ைை்ண வியாபாரி 
ைனறநதார்’ என்று எழுதிை. இனதப் படிததுவிட்டு 
லநாபலுககு வருததைாகிவிட்டது. உடலை தன் 
வசாதது முழுவனதயும் அறக்கட்டனையாககி பே 
துனற அறிஞர்்களுககு பரிசு வ்காடுக்க உயில் 
எழுதி னவததார்.

“்கழிப்பனற ்கட்ட யாரும் உயில் எழுத 
லவணடியதில்னே. தணடச் வசேவு வசய்யும் 
்காசில் நாலை ்கட்டோம். முடியாதவர்்களுககு 
்கட்டிததை முன்வரும் ்கறுப்புப் ப்ணக்காைர்்களுககு 
அைசு சலுன்க வ்காடுக்கோம்” என்லறன். 

“நல்ே ஐடியா. பிைதைருககு எழுதப் 
லபாகிலறன். ்க்ணககு ்காட்டமுடியாத 

500,1,000 ரூபாய் லநாட்னடவயல்ோம் 
வஙகியில் லபாஸ்ட் பாகஸ் ைாதிரி 
உணடியல் னவதது லபாடச் 
வசால்லி, இப்படி பயன்படுததோம்” 
என்றான் பாலு.

“முதலில் உன் பள்ளிக கூட 
டாய்வேட்  எப்படி இருககிறது 
என்று ஆைாய்ச்சி வசய்” என்றார் 

ைாைா.

ைனுஸ்மிருதி, 
விஷணுபுைா்ணம், நாைத 
புைா்ணம் ஆகியவற்றில் 

ைேம் சிறுநீர் ்கழிககும்லபாது 
ஒருவர் பின்பற்ற 

லவணடிய விதிமுனற்கள், 
சுததப்படுததும் முனற்கள் பற்றி 

வசால்ேப்பட்டிருககிறது. 

வாலுபீடியா

ஆல்ஃபிைட் லநாபலுனடய 
அப்பா இைானுவவல் 
லநாபல்தான் பினைவுட் 

பேன்கனய உருவாககியவர். 
ஆல்ஃபிைட் வைாததம் 

355 ்கணடுபிடிப்பு்களுககு 
்காப்புரினை வாஙகிைார்.

வாலுபீடியா 2

1
ல
ந
ாப

ல்

- 21.11.2016


