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லு முதன்முதலில் என் கனவில்
வந்து பதினாறு வருடங்கள்
ஆகிவிட்டன. அப்போது நான்
ஒரு சிறுவர் பத்திரிகையின்
ப�ொறுப்பாசிரியராக இருந்தேன்.
முதல் இதழைத் தயாரிக்கும்போது அதில்
நான் என்ன எழுதுவது என்று மண்டையை
உடைத்து மூளையைக் கசக்கிக்
க�ொண்டிருந்தேன். அப்படியே தூங்கிவிட்டேன்.
அப்போது தான் கனவில் மாலு வந்தாள்.

மா

மாலுவுக்கு பத்து வயது இருக்கலாம்.
“என்னைப் பத்தி எழுதுங்க மாமா” என்றாள்.
நிறைய சிறுமிகள் என்னை ‘அங்கிள்’ என்று
கூப்பிடுவார்கள். இவள் ‘மாமா’ என்று
தமிழில் கூப்பிட்டது எனக்கு ஆச்சரியமாக
இருந்தது. ”இயன்றவரை தமிழிலே பேசு.
இயன்றவரை தமிழிலேயே எழுது’ என்று
பாரதி மாமா ச�ொல்லியிருக்கிறார்.” என்றாள்
மாலு. எனக்கு மாலுவை மிகவும் பிடித்துப்
ப�ோய் விட்டது. எனக்குப் பிடித்த பாரதியை
அவளுக்கும் பிடித்திருப்பது ஒரு காரணம்.
”தினமும் நான் கனவுல வந்து ச�ொல்றதை
நீங்க எழுதுங்க.” என்றாள் மாலு. சரி என்றேன்.
அடுத்த நாள் படுத்து தூங்க ஆரம்பிக்கும் வரை
தூக்கம் வருவதற்காக 1,2,3... ச�ொல்லும் என்
வழக்கத்துக்கு பதிலாக, மாலு 1, மாலு 2 மாலு
3 என்று ச�ொல்லிக் க�ொண்டே தூங்கிவிட்டேன்.
அப்போது தான் மாலு கனவில் தவறாமல்
வருவாள் என்ற நம்பிக்கை ! .
ஆனால் அன்றைக்கு மாலு வரவில்லை. வாலு
தான் வந்தது!
வாலு ஒரு எலி! இல்லை. ஓர் எலி .
(உயிரெழுத்துப் பெயருக்கு முன்னால் ’ஓர்’தானே
வரும்.) இல்லை இல்லை , வாலு ஒரு மவுஸ்.
கம்ப்யூட்டரில் நாம் பயன்படுத்தும்”மவுஸ்’
சட்டென்று பார்த்தால் ஒரு வெள்ளெலி மாதிரியே
இருந்தது. “மாலு வரலியா?” என்று என்னை
விசாரித்தது. அது மாலுவின் சிநேகி.....’தன்’
ப�ோடுவதா, ’தி’ ப�ோடுவதா என்று தெரியாமல்
அதையே கேட்டேன். “ஏய் அற்ப மானிடனே,

16

நாங்களெல்லாம் ஜெண்டர், பாலினம்
எல்லாவற்றுக்கும் அப்பாற்பட்டவர்கள்” என்றது.
“சரி அப்படியே இருக்கட்டும்.” என்றேன்.
வாலு வந்த அடுத்த நாள் பாலு வந்தான்.
அவன் மாலுவை விட ஒரு வயது சின்னவன்.
இந்த மூன்று பேரும் ர�ொம்ப ர�ொம்ப ர�ொம்ப
க்ளோஸ் ஃபிரெண்ட்ஸாம். அப்புறம் அடிக்கடி
என் கனவில் வந்து லூட்டி அடிப்பார்கள்.
எனக்கு எப்படா திரும்பவும் தூங்குவ�ோம்
என்று த�ோன்றும். தூங்கினால்தானே இவர்கள்
வருவார்கள், அதனால்தான்!
அதற்குப் பிறகு பல வருடங்கள் ஓடிவிட்டன.
பல ஊர்களுக்குப் ப�ோயிருக்கிறேன். பல
பள்ளிக் கூடங்களில் ஏராளமான சிறுவர்
சிறுமிகளை சந்தித்திருக்கிறேன். எந்த சிறுமியைப்
பார்த்தாலும் எனக்கு இது மாலு மாதிரியே
இருக்கிறதே என்று த�ோன்றும். சிறுவன்கள்
எல்லாரும் பாலு ஜாடையிலேயே இருப்பார்கள்.
அலுவலகத்தில் கம்ப்யூட்டர் முன்னால்
உட்கார்ந்ததும் அருகே இருக்கும் கறுப்பு மவுஸ்
திடீரென வெள்ளையாக மாறி வாலு ப�ோலத்
த�ோன்றும்.
’பட்டம்’ வரப் ப�ோகிறது என்ற அறிவிப்பு
’தினமலர்’ நாளிதழில் இந்த வாரம் வெளியான
அன்று இரவு மாலு, பாலு, வாலு மூவரும் என்
கனவில் வந்துவிட்டார்கள். என்ன ஆச்சரியம்
! மூன்று பேரும் அப்படியே இருக்கிறார்கள்
! எனக்குதான் 16 வயசு அதிகமாகி முடி
க�ொட்டி மீசை நரைத்துவிட்டது. ஆனால்
அவர்கள் அப்டியே அதே இளமைத் துடிப்போடு
இருக்கிறார்கள். எப்படி என்று கேட்டால்,
மாலு”அது அப்படித்தான்’ என்கிறாள்.
என்னைப் பார்த்ததுமே மூன்று பேரும்
முதலில் விசாரித்தது சென்னை வெள்ளம்
பற்றித்தான். என் வீடு முழுகியதா என்று
கேட்டார்கள். மாலுவும் பாலுவும் முதல்
மாடியில் இருந்து தப்பித்தார்களாம். வாலு கீழ்
வீட்டில் வெள்ளம் புகுந்தப�ோதும், மேசையில்
இருந்ததால் தப்பித்துக் க�ொண்டதாம்.
“ஏரியில் வீடு கட்டினால் இப்படித்தான் ஆகும்”
என்றேன்.

“ஏரியில்தான் சென்னையே
கட்டப்பட்டிருக்கிறது” என்றாள் மாலு.
”அதெல்லாம் ப�ோன பத்து இருபது
வருஷமாகத்தான். ஏரியிலேயே லே- அவுட்
ப�ோடுகிறார்கள்” என்றேன்.
“இல்லை மாமா. சுமார் 100 வருஷம்
முன்னால் சென்னையின் மிகப் பெரிய
ஏரியில்தான் தென் சென்னையின் முக்கியமான
ஒரு இடமே உருவாகியிருக்கிறது” என்றான்
பாலு. “1924க்கு முன்னால் தியாகராய நகரே
கிடையாது தெரியுமா? அங்கே ஏரிதான்
இருந்தது’ என்று பாலு ச�ொல்லும்போதே ,
மாலு வாலுவைக் கூப்பிட்டு கூகிளில் ‘லாங்
டேங்க்’ என்று அடிக்கச் ச�ொன்னாள்.

இனிமே ஊரை அகலப்படுத்தக் கூடாது.
ஒசரப்படுத்தணும்” என்றாள் மாலு.
“ஒசரப்படுத்தறதா ? தமிழ்ல அப்பிடி ஒரு
வார்த்தையே நான் கேட்டது இல்லியே?”
“மும்பைல ர�ொம்ப ர�ொம்பப் பணக்காரங்க
கூட தனி வீட்டுல இல்ல. அபார்ட்மென்ட் மாதிரி
அடுக்கு மாடி கட்டடத்துலதான் இருக்காங்க.
நாமும் சென்னையில ஒசரக் கட்டிக்கிட்டு வாழப்
பழகணும்” என்றான் பாலு.
“மனுஷங்க அகலமா, குண்டா இருந்தா
அழகாவா இருக்கு? ஒல்லியா, உயரமா
இருந்தாதானே நல்லா இருக்கு… அதேதான்
பில்டிங்குக்கும். ஊருக்கும்” என்றது வாலு.
“நீ அகலமா குண்டாதானே
இருக்கே” என்றேன். “நான்
மனுஷன�ோ பில்டிங்கோ
ஊர�ோ இல்லியே” என்றது
வாலு. எல்லாரும் சிரித்தோம்.
வாலுவுக்கும் சிரிப்பை அடக்க
முடியவில்லை. துள்ளித்
துள்ளிக் குதித்து சிரித்தது. அந்த
அதிர்ச்சியில் மேசையில் இருந்த
என் ந�ோட்டுகள் எல்லாம் சரிந்து
விழுந்தன. “என்ன இதெல்லாம்?”
என்றாள் மாலு. “எல்லாம் புத்தம்
புது டயரி. விதவிதமான சைசுல
பல பேர் எனக்கு குடுத்துருக்காங்க.
ஒவ்வொரு வருஷமும் வருது. ஆனா
டயரி எழுதறதே இல்ல” என்றேன்.

‘இந்த மேப்பைப்
பாருங்க. இது 1909ம்
வருட மேப். இந்த லாங்
டேங்க்குங்கற மயிலாப்பூர்
ஏரி சேத்துப்பட்டிலருந்து
சைதாப்பேட்டை வரைக்கும்
இருக்கு. ஒரு கரை அண்ணா
சாலை. இன்னொரு கரை
மாம்பலத்துல இருக்கற
ஏரிக்கரை சாலை. நடுவுல
இருந்த ஏரியைத்தான் இப்ப
காண�ோம். அதுலதான் ம�ொத்த
தியாகராய நகரும், பனகல்
பார்க்கும் நுங்கம்பாக்கமும்
வள்ளுவர் க�ோட்டமும் இப்ப
இருக்கு” என்று விவரித்தான் பாலு.

நான்

“ஆனா இந்த எடம்லாம் பெரிசா முழுகலியே,
அது எப்படி?” என்று கேட்டேன்.

“அப்ப எனக்குக் குடுங்க மாமா. நான்
எழுதறேனே” என்றாள் மாலு. “எல்லாத்தையும்.”

“அதுக்குக் காரணம் 1920-24ல இதக்
கட்டறப்பவே ஒழுங்கா பாதாள சாக்கடை, மழை
நீர் கால்வாய் எல்லாம் கட்டி வெச்சிருக்காங்க.
இப்ப புதுசா கட்டற எடத்துல எல்லாம் இதை
ஒழுங்கா செய்யறதில்ல. ர�ோடு மட்டும்தான்
இருக்கு. சாக்கடையே கெடையாது” என்று
விளக்கினாள் மாலு.
“அப்ப ஏரியில வீடு கட்டினா
பரவாயில்லையா?”
“இல்ல மாமா. அன்னிக்கு அஞ்சு லட்சம்
பேர் இருந்த சென்னையை விரிவு படுத்த
அந்த ஏரியைப் பயன்படுத்தியிருக்காங்க.
இப்ப 80 லட்சம் பேருக்கு மேலே இருக்கோம்.
இவ்வளவு பேருக்கும் நிறைய தண்ணி வேணும்.
அதனால் ஏரியை இனிமே எடுக்க முடியாது.

“அவ்வளவுலயும் எழுதுவியா ?”
“ஒவ்வொண்ணுலயும் க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சம்
நான் எழுதுவேன். க�ொஞ்சம் பாலு. க�ொஞ்சம்
வாலு. ம�ொத்தமா எல்லாத்துலயும் எல்லாரும்
எழுதுவ�ோம்.”
“சரி இந்தாங்க. ஆனா ஒரு கண்டிஷன்.
எல்லா டயரியையும் நான் படிப்பேன்.”
மாலு சிரித்தாள். “நீங்க மட்டும் இல்ல. யார்
வேணா படிக்கலாம் மாமா. எங்க வாழ்க்கை
ஒரு திறந்த புத்தகம்.” மூன்று பேரும் எல்லா
டயரிகளையும் அள்ளிக் க�ொண்டு மாயமாய்
மறைந்தார்கள்.

(இன்னும் க�ொஞ்சம் பக்கம் இருக்கு….)
18.1.2016
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லுவும் வாலுவும்
சென்னையில் புதிதாகத்
திறந்திருக்கிற ஒரு
மல்டிப்ளெக்ஸ்
தியேட்டருக்கு (Multiplex
theatre) ப�ோய் வந்த கதையை
விடிய விடிய ச�ொல்லிக்
க�ொண்டே இருந்தார்கள்.
படம் எப்படி என்று ச�ொல்லவே
இல்லை. தியேட்டர் எப்படியெல்லாம்
இருக்கிறது என்றுதான் ச�ொல்லிக்
க�ொண்டே இருந்தார்கள். ர�ோமுக்கோ
இத்தாலிக்கோ ப�ோய்விட்டு வந்த
மாதிரி இருக்கிறது என்றது வாலு.

பா

ர�ோம் இத்தாலியின் தலைநகர்.
அங்கேதான் ஐர�ோப்பாவின் மிகப்
பெரிய சினிமா ஸ்டூடிய�ோ (Cinema
studio) இருக்கிறது என்று பாலு
ச�ொன்னான். எனக்கும் தெரியும். அதன்
பெயர் சினிமா சிட்டா. இத்தாலியில்
சிட்டா என்றால் சிட்டி. அங்கேதான்
பென் ஹர், க்ளிய�ோபாட்ரா மாதிரி
படங்கள் எல்லாம் எடுத்தார்கள்.
அந்த சினிமா சிட்டியை ஆரம்பித்தவர்
இத்தாலியின் சர்வாதிகாரி முச�ோலினி
என்று அவனுக்குச் ச�ொன்னேன்.
முச�ோலினி என்றதும் வாலு
முஸ்லியா, அது சாப்பிடற ஐட்டம்
இல்லையா என்றது! முஸ்லி என்பது
ஓட்ஸ் தானியத்தோடு உலர்ந்த
பழங்கள், க�ொட்டைகள் எல்லாம்
கலந்து தயாரிக்கும் உணவு. அதை
முதன்முதலில் ஸ்விட்சர்லாந்து நாட்டில்
பென்னர் என்ற ஒரு மருத்துவர் தன்
ந�ோயாளிகளுக்கு சத்துணவாகக்
க�ொடுப்பதற்காக உருவாக்கினார்.
முச�ோலினி ஹிட்லர் காலத்திலே
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தனக்கு ஆதரவாக மக்கள் மனதை
மாற்றுவதற்கு சினிமாதான் சிறந்த வழி
என்று முச�ோலினி நினைத்தார். அதற்காக
தன்னை ஆதரித்து நிறைய படங்கள்
எடுக்க வைத்தார். இந்த ஐடியா அவருக்கு
ஹிட்லரிடமிருந்துதான் கிடைத்தது. “இப்படி
தன்னைப் புகழணும்னு படம் எடுத்த
சர்வாதிகாரிகளைப் பத்தியே ஒருத்தர்
ஒரு படம் எடுத்து அவங்களைக் கலங்க
அடிச்சிருக்கார் தெரியுமா?” என்று ஞாநி
மாமா கேட்டார். அது, சார்லி சாப்ளின்!
ஹிட்லருக்கு சாப்ளின் படம் பிடிக்கும்.
ஆனால், ஹிட்லருடைய கட்சி வெளியிட்ட
க�ொல்லப்படவேண்டியவர்கள் பட்டியலில்
விஞ்ஞானி ஐன்ஸ்டைன் முதல் சாப்ளின்
வரைக்கும் பல முக்கியமான பெயர்கள்
இருந்தன. இந்தப் பட்டியலைப் பார்த்த
பிறகுதான் சாப்ளின், ஹிட்லரைக் கிண்டல்
செய்யும் கிரேட் டிக்டேட்டர் (Great
dictator) என்ற படத்தை எடுத்தார்.

தனக்குப் பிடித்த கேரக்டராக தன்னையே
கற்பனை செய்து க�ொள்வார். அந்தப்
பாத்திரம் மாதிரியே பேசுவது, பாவனை
செய்வது என்று தனக்குத்தானே விளையாட்டு
காட்டிக்கொண்டே அவர் வளர்ந்தார்.”
“அப்படி சாப்ளின் என்ன மாதிரி
கேரக்டர்களை ரசித்தார் ?”
“சாப்ளினுக்கு ஒரு நூறு வருடம்
முன்னால் பிறந்த ஆங்கில எழுத்தாளர்
சார்லஸ் டிக்கன்ஸ். அவருடைய பாத்திரங்கள்
தான் சாப்ளினுக்குப் பிடித்தவை.”

டிக்கன்ஸ்

இருந்த இன்னொரு சர்வாதிகாரி என்றேன்.

மாமாவிடம் இருந்த டிக்டேட்டர்
டி.வி.டியைப் ப�ோட்டுப் பார்த்தோம்.
சாப்ளின் ஒரே ரகளைதான். எனக்கு ஒரு
சந்தேகம். அதை மாமாவிடம் கேட்டேன்.
“சாப்ளின் இவ்வளவு காமெடி கலாட்டா
செய்கிறாரே. சின்ன வயதில் சமர்த்தாக
இருந்திருப்பாரா?”
“இல்லை மாலு. சாப்ளினுக்கு
சின்ன வயதில் சாப்பாட்டுக்கே சிரமம்.
பெற்றோர் இருவருமே ஆரம்பத்தில்
நடன நிகழ்ச்சிகளில் ஆடுபவர்களாக
இருந்தார்கள். அப்பா குடிகாரர். வீட்டை
கவனிக்கவில்லை. அம்மா தையல்வேலை
செய்து பிழைத்தார். சாப்ளினை அனாதை
விடுதியில் சேர்த்தார்கள். அங்கே
சிறுவர்கள் வேலை செய்யவேண்டும்.
தங்குவதற்கு இடமும் சாப்பிட உணவும்
கிடைக்கும்.”
“அந்த மாதிரி நிலைமையில் எப்படி
சாப்ளினுக்கு ஆடல் பாடல் காமெடி
எல்லாம் கற்க முடிந்தது?” என்று
கேட்டான் பாலு.
“சாப்ளின் நிறைய நாடகங்கள்
பார்த்தார். கதைகள் படிப்பார். அந்தக்
கதையில் வரும் கதாபாத்திரங்களில்
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உடனே வாலு, “டிக்கன்ஸ் பிறந்த நாள்
இந்த வாரம் வருகிறது. பிப்ரவரி 7” என்றது.
“நான் டிக்கன்ஸுடைய மூன்று
புத்தகங்களை படித்திருக்கிறேன். ஆலிவர்
ட்விஸ்ட், டேல் ஆஃப் டூ சிட்டீஸ், டேவிட்
காப்பர்ஃபீல்ட்” என்றேன். உடனே பாலு
“டூப்” என்றான். “எல்லா புக்குமே சுருக்கி
எழுதின வெர்ஷன் வந்திருக்கு. அதைத்தான்
படிச்சேன். இன்னும் பெரியவளானாதும்
ஒரிஜினலைப் படிப்பேன். ஆலிவர்
ட்விஸ்ட்டை ஒவ்வொரு சிறுவனும் சிறுமியும்

நிச்சயம் படிக்க வேண்டும். எப்படியெல்லாம்
கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தர் மேலே வரமுடியும்
என்பது புரியும்.” என்றேன்.
“டிக்கன்ஸும் சாப்ளின் மாதிரிதான்.
சின்ன வயதில் மிகவும் ஏழ்மை. கடனைக்
கட்டவில்லை என்பதால் டிக்கன்ஸுடைய
அப்பாவை சிறையில் ப�ோட்டுவிட்டார்கள்.
டிக்கன்ஸை அனாதை விடுதியில்
சேர்த்தார்கள். அவர் தினமும் பத்து மணி
நேரம் ஒரு ஷூ பாலீஷ் த�ொழிற்சாலையில்
பாலீஷ் மை சட்டிகளுக்கு சீல் வைத்து
மூடி லேபிள் ஒட்டும் வேலையை
செய்யவேண்டியிருந்தது. டிக்கன்ஸும் சாப்ளின்
ப�ோலவே தான் படித்த, கேட்ட கதைகளில்
வரும் கேரக்டர்களாக தன்னைக் கற்பனை
செய்துக�ொண்டு விளையாடித்தான் தன்னைத்
தானே வளர்த்துக் க�ொண்டார்” என்றார் மாமா.
எவ்வளவு சாதாரண நிலையிலிருந்து
எவ்வளவு உச்சத்தை எட்டியிருக்கிறார்கள்!
சாப்ளினுக்கு ஒரு முறை ஒரே நாளில்
73 ஆயிரம் ரசிகர் கடிதங்கள் வந்ததாம்.
அவ்வளவு பாப்புலர் அவர். டிக்கன்ஸுடைய
நாவல்கள் உலகத்திலேயே மிக அதிகம்
விற்பனையான நாவல்கள். டேல் ஆஃப்
டூ சிட்டீஸ் மட்டுமே 20 க�ோடி பிரதிகள்
விற்றிருக்கின்றன. டிக்கன்ஸுடைய
கதைகளை வைத்து இது வரை 200க்கு
மேற்பட்ட திரைப்படங்கள், டி.வி. த�ொடர்கள்
வந்துள்ளன... இன்றும் நிறைய பேருக்கு அவர்
கதைகள் ச�ோறு ப�ோடுகின்றன. ஒரு காலத்தில்
அவரே சாப்பாட்டுக்கு வழியில்லாமல்
தவித்தவர்!
“ச�ோறு சமைக்கமுடியாமல் இன்னும்
சிரமப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்குக் க�ொடுக்க
க�ொஞ்சம் மண்ணெண்ணெய் ஸ்டவ்கள்
வந்திருக்கின்றன. ப�ோய் க�ொடுத்துவிட்டு
வருவ�ோமா?” என்றார் மாமா. “யாருக்கு ?
எங்கே?” என்று கேட்டேன்.
“வெள்ளத்தில் குடிசைகள் பாதிக்கப்பட்ட
அம்பேத்கர் நகர்” என்றார் மாமா. எல்லாரும்
ப�ோன�ோம்.
நான் இதற்கு முன்னால் இந்த
மாதிரி இடத்துக்குப் ப�ோனதே இல்லை.
இதுதான் முதல் தடவை. தெருவிலிருந்து
பார்த்தால் குடிசைமயமாகவே தெரியும்.
அவ்வளவுதான். உள்ளே நுழைந்தால்,
சந்துக்குள் சந்து, அதற்குள் ஒரு ப�ொந்து

வாலுபீடியா
1. சென்னையின் ம�ொத்த மக்கள்
த�ொகையில் 30% பேர் குடிசைகளில்
இருக்கிறார்கள். மும்பையில் 40%.
க�ொல்கத்தாவில் 30%. டெல்லியில்
15%. பெங்களூருவில் 9%.
2. டிக்கன்ஸ் தன் நாவல்கள்
எல்லாவற்றையும் 
த�ொடர்கதைகளாகவே எழுதினார்.
மாதாமாதம் ஓரிரு அத்தியாயங்கள்
வீதம் இவை தனிப் புத்தகங்களாக 
வந்தன.
3. சாப்ளின் நடிகர் மட்டுமல்ல.
பியான�ோ, செல்லோ,
வயலின் இசைக்கருவிகள்
வாசிக்கத் தெரிந்தவர். சிறந்த
இசையமைப்புக்காக ஆஸ்கர்
விருது வாங்கியிருக்கிறார். ( படம்:
லைம்லைட்.1973)

என்று ப�ோய்க் க�ொண்டே இருக்கிறது.
இத்தனூண்டு இடத்தில் இத்தனை பேர்
எப்படி இருக்கிறார்கள்! ஒரு வீட்டுக்குள்
எட்டிப்பார்த்தேன். வீடு ம�ொத்தமே
அஞ்சடிக்கு அஞ்சடிதான். அதிலே ஆறு
பேர். வீட்டுப் பின்பக்கம் காலை வைத்தால்
இப்போதும் கூவம் ஓடிக்…. இல்லையில்லை
தேங்கிக் க�ொண்டு இருக்கிறது. மழை,
வெள்ளம் எதுவும் வராமல் நல்ல வெயில்
அடித்தால் கூட, இந்த இடம் மனிதர்கள்
குடியிருப்பதற்கான இடம் இல்லை.
ஏன் டிக்கன்ஸும் சாப்ளினும் லண்டன்
அனாதை விடுதிகள் பற்றி கதையும் படமும்
செய்த மாதிரி, நம் ஊரில் யாரும் இந்த
குடிசைவாழ்க்கை பற்றி உருப்படியாக எதுவும்
செய்யவே இல்லை? இங்கேயிருந்தே ஒரு
டிக்கன்ஸும் சாப்ளினும் என்றைக்காவது
வருவார்களா என்று ய�ோசித்தேன்.
என்னைப் ப�ோல, பாலுவைப் ப�ோல
நிறைய குட்டிப் பசங்களை அங்கே
பார்த்தேன். அவர்களெல்லாம் தங்களை எந்த
மாதிரி கேரக்டர்களாக நினைத்துக் க�ொண்டு
விளையாடுவார்கள்?

1.2.2016
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லு கையில் தடி ஊன்றிக்
க�ொண்டு ரிஹர்சல் பார்த்துக்
க�ொண்டிருந்தான். உள்ளே வந்த
ஞாநி மாமா அவனைப் பார்த்து
“என்ன பாலு, கால்ல அடியா?
நான் வேணா உன்னை உப்பு மூட்டை
தூக்கிட்டுப் ப�ோகட்டுமா?” என்றார்.
எனக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது.

குட்டிப் பசங்களை முதுகில் தூக்கி
வைத்து விளையாடுவதை ஏன் வெல்ல
மூட்டை, சர்க்கரை மூட்டை என்றெல்லாம்
ச�ொல்லுவதில்லை, என்று மாமாவிடமே இன்று
கேட்டேன். ‘‘உப்புதான் நீண்ட காலமாக
எல்லா மனிதர்களும் பயன்படுத்தும் ப�ொருள்.
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அதை தெருத் தெருவாகப் ப�ோய் கூவி
விற்றிருக்கிறார்கள். அதிலிருந்துதான் உப்பு
மூட்டை விளையாட்டு உருவாகியிருக்கும்’’
என்றார் மாமா.
எங்கள் பள்ளியில் மாதாமாதம் ஒரு குட்டி
நாடகம் ப�ோடுவ�ோம். மார்ச் மாதம், காந்தி
உப்பு எடுக்க தண்டி யாத்திரை ப�ோன சீனை
நடிக்கத்தான் நானும் பாலுவும் ரிஹர்சல்
செய்துக�ொண்டிருந்தோம். “காந்தி ஏன் உப்பு
எடுக்கும் ப�ோராட்டம் செய்தார் தெரியுமா?” என்று
மாமா கேட்டார்.
‘‘தெரியுமே. சாதாரண மனிதர்கள் கூட
பயன்படுத்தும் உப்புக்கு ஆங்கிலேய ஆட்சியில்
நிறைய வரி ப�ோட்டதை எதிர்த்துதான் காந்தி

ப�ோராடினார்’’ என்றேன். மாமா
இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்
ச�ொன்னார். ‘‘உப்புக்கு வரி மட்டுமல்ல.
அரசாங்கத்தைத் தவிர வேறு யாருமே
உப்பு தயாரிக்கவும் கூடாது விற்கவும்
கூடாது’’ என்றெல்லாம் உத்தரவு
இருந்ததாம். வாலு உப்பு வரியைக்
க�ொண்டு உலகத்தில் என்னவெல்லாம்
செய்திருக்கிறார்கள் என்று ஒரு
பட்டியலே க�ொடுத்தது. சீனாவில்
பிரும்மாண்டமான நெடுஞ்சுவரைக்
கட்டுவதற்கு உப்புவரிதான்
உதவியதாம். அப்போது சீனாவின்
ம�ொத்த வருமானத்தில் சரிபாதி
உப்பு வரிதான். அமெரிக்காவைக்
கண்டுபிடித்த க�ொலம்பஸ் அதற்காக
கப்பல் பயணம் செய்த செலவெல்லாம்

உப்பு வரிதான்.
“சால்ட் (Salt) என்ற லத்தீன்
ச�ொல்லிலிருந்துதான் சேலரி
(சம்பளம்- Salary ) என்ற ச�ொல்லே
உருவானது. ர�ோம் நாட்டில் ராணுவ
வீரர்கள் சமையலுக்குத் தேவையான
உப்பை வாங்கிக் க�ொள்ள தரும்
காசுதான் சேலரியாயிற்று. சரித்திரத்தில்
எல்லா பெரிய க�ொடுங்கோல்
ஆட்சிகளும் அதிகமாக உப்பு வரியை
விதித்திருக்கின்றன. அவற்றை
எதிர்த்து பெரிய ப�ோராட்டங்களும்
நடந்திருக்கின்றன” என்றார் மாமா.
“1789ல் பிரெஞ்ச் புரட்சிக்குக்
காரணமாக இருந்ததே அங்கே இருந்த
கடுமையான உப்பு வரிதான். குடிக்கும்
கஞ்சியில் உப்பு ப�ோடக் கூட காசு
ப�ோதாத நிலையில் பெரும் விலையில்
உப்பு விற்கப்பட்டது. வரி குறைவான
இடத்திலிருந்து உப்பை ரகசியமாக
வாங்கிக் க�ொண்டு வந்த ஆயிரக்
கணக்கானவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு
சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள்.”
இந்தியாவில் ஒரிசாவிலிருந்து
வங்காளத்துக்கு உப்பு எடுத்துச் செல்லக்
கூடாது என்றும், இங்கிலாந்தில் இருந்து
வரவழைக்கப்படும் உப்பைத்தான்
வங்காளத்தில் விற்கவேண்டும் என்றும்
ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி
ஆட்சியில் உத்தரவு ப�ோட்டார்களாம்.
உப்புக் கடத்தலைத் தடுக்க, 1850லேயே
ஆங்கிலேயர்கள் 12 அடி உயரமும் 14
அடி அகலமான அடர்த்தியும் உடைய
ஒரு முள்செடி வேலியையே 2500 மைல்
தூரத்துக்கு அமைத்து இருக்கிறார்கள்!
வரி க�ொடுக்காமல் மக்களே உப்பு
எடுக்கும் ப�ோராட்டத்தை காந்தி 1930ல் ஒரு
பெரிய ஊர்வலமாகவே நடத்தியிருக்கிறார்.
அகமதாபாதில் அவரது சபர்மதி
ஆசிரமத்திலிருந்து 78 த�ொண்டர்களுடன் மார்ச்
12 அன்று புறப்பட்டு 24 நாட்கள் நடந்தே
390 கில�ோமீட்டர் த�ொலைவில் இருந்த தண்டி
கடற்கரைக்குச் சென்றிருக்கிறார். தமிழ்நாட்டில்
ராஜாஜி தலைமையில் வேதாரண்யத்தில்
உப்பு எடுத்தார்கள். எல்லா இடங்களிலும்
கைது, அடி, உதை கிடைத்தது. ம�ொத்தமாக
அறுபதாயிரம் பேர் கைதாகியிருக்கிறார்கள் !
“தண்டி யாத்திரை நாடகம் நன்றாகத்தான்
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இருக்கும். ஆனால் இதே மார்ச் மாதம்தானே
பெண்கள் தினமும் வருகிறது. அதற்கு நாடகம்
ப�ோடவில்லையா?” என்று மாமா கேட்டார்.
“தவிர, தண்டி யாத்திரையில் காந்தி பெண்கள்
கலந்துக�ொள்ள முதலில் அனுமதிக்கவில்லை.
அவர�ோடு சண்டை ப�ோட்டுத்தான்
கவிக்குயில் சர�ோஜினி தேவி கடைசி நாளில்
கலந்துக�ொண்டார். தெரியுமா?” என்று கேட்டார்.
“நான் அந்த ர�ோலில்தான் நடிக்கிறேன்”
என்றேன்.
“இப்போதெல்லாம் பெண்கள் சினிமாவிலும்
நாடகத்திலும் நடிப்பது சகஜம் ஆகிவிட்டது.
ஒரு காலத்தில் அதற்கு அனுமதி கிடையாது.
பெண் வேடங்களில் கூட ஆண்களேதான்
நடிப்பார்கள்” என்றார் மாமா. உடனே வாலு
சிவாஜி கணேசன் கூட நாடகத்தில் பெண்
வேடத்தில் நடித்தவர்தான் என்றது.
“சில க�ோவில்களில்தான் பெண்களை
அனுமதிப்பதில்லை, மற்றபடி இப்போதுதான்
பெண்கள் விண்வெளிக்குக் கூடப் ப�ோகிறார்களே.
காலம் மாறிவருகிறது மாமா” என்றேன்.
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தண்டி யாத்திரையில் காந்தி எடுத்த
உப்பு 1800 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது!

“விண்வெளிக்குப் ப�ோகலாம். ஆனால் நிறைய
நாடுகளில் சுரங்கத்துக்குள் ப�ோக முடியாது,
தெரியுமா?” என்றார் மாமா.
சுரங்கம் கட்டி முடித்தபின் ப�ோகலாமாம்.
ஆனால் கட்டும்போது பெண்கள் நுழைந்தால்
ஏதாவது விபத்து ஏற்படும் என்று ஒரு
மூடநம்பிக்கை பல நாடுகளில்
இன்னும் இருக்கிறது. இதை
எதிர்த்து ஒரு பெண் வெற்றி
பெற்றாள் என்று மாமா
ச�ொன்னதும் எனக்கு ர�ொம்பவும்
சந்தோஷம்.
அமெரிக்காவில் டென்வர்
நகருக்கு அருகே மலையைக்
குடைந்து 97 கில�ோமீட்டர்
நீளத்துக்கு உலகத்தில் மிக
உயரமான இடத்தில், நீளமாக
அமைக்கப்பட்ட பெரிய சுரங்கப்
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சராசரியாக ஒவ்வொரு மனிதருக்கும்
தினசரி தேவைப்படும் உப்பின் அளவு
4 கிராம்தான். ஆனால் நாம் உணவில்
சேர்த்துக் க�ொள்வத�ோ 10 கிராம்கள்!
உப்புக்காகப் ப�ோராட்டம் நடத்திய காந்தி,
அதற்குப் பல வருடங்கள் முன்பிலிருந்தே
உணவில் உப்பில்லாமல் சாப்பிடும் பழக்கம்
உடையவர்.

பாதைக்கு ஐசன்ஹோவர் பாதை என்று பெயர்.
1970ல் இதைக் கட்டிக் க�ொண்டிருந்தப�ோது,
ஜேனட் ப�ோனமா என்ற பெண் எஞ்சினீயர்
வேலைக்கு விண்ணப்பித்தார். அவர் ஒரு மலை–
சறுக்கு விளையாட்டு வீரரும் கூட. அவர் பெயரை
சரியாகப் படிக்காமல் ஆண் என்று நினைத்துக்
க�ொண்டு வேலை க�ொடுத்துவிட்டார்கள். நேரில்
அவர் ப�ோனதும், ‘பெண்ணை சுரங்கத்துக்குள்
அனுமதிக்க முடியாது. நீ அலுவலகத்தில்
உட்கார்ந்து வேலை செய்’ என்று ச�ொன்னார்கள்.
ஜேனட் இதை எதிர்த்து வழக்கு த�ொடுத்தார்.
வேலை இடத்தில் ஆண், பெண் என்ற பேதம்
பார்க்கக்கூடாது என்று தீர்ப்பு கிடைத்தது.
ஜேனட் வெற்றிகரமாக 1972 நவம்பர் 9ந்தேதி
சுரங்கத்துக்குள் நுழைந்தார். அதை எதிர்த்து
அங்கிருந்த ஆண் த�ொழிலாளர்கள் சிலர்
வேலையை விட்டே ப�ோய்விட்டார்கள்.
“அந்த சுரங்கப் பாதையை 1973ல் மார்ச் 8
மகளிர் தினத்தன்றுதான் திறந்து வைத்தார்கள்!”
என்றார் மாமா. “சரி. ஜேனட் சுரங்கத்துக்குள்
சம்பிரதாயத்தை மீறி நுழைந்ததை அடுத்து
ஏதாவது விபத்து நடந்ததா ?” என்று கேட்டேன்.
“43 வருடங்களில் இதுவரை 31 க�ோடி
வண்டிகள் அதைப் பயன்படுத்தி இருக்கின்றன.
தினசரி 35 ஆயிரம் வண்டிகள் ப�ோய்
வருகின்றன. ஓர் உயிர்ச்சேத விபத்தும்
நடக்கவில்லை.”

ஜேனட் ப�ோனமா

“சென்னையில் மெட்ரோ
ரயிலுக்காக சுரங்கம் த�ோண்டிக்
க�ொண்டிருக்கிறார்கள். அதில் ஒரு
வேலைக்கு நீ விண்ணப்பிக்கலாமே
மாலு” என்றது வாலு. ய�ோசிக்கிறேன்.
எப்படியும் நான் படித்து முடிப்பதற்குள்
அந்த சுரங்கம் முடியாது என்று
நினைக்கிறேன்!
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படம் நல்ல படம் என்று அப்பாவுக்கு
ச�ொல்லுவேன். எனக்குப் ப�ொதுவாக காமெடிப்
படம்தான் பிடிக்கும்.”
மாமா அடுத்த கேள்வி கேட்டார்.

“இன்றைக்கு என்ன சமையல் செய்யலாம்
என்று அம்மாவுக்கு எப்போதாவது
ச�ொல்லுவாயா?”

மு

ன் குறிப்பு: அப்பா, அம்மா,
வீட்டில் இருக்கும் எல்லாப்
பெரியவர்களும் என்னுடைய
இன்றைய டயரியை எடுத்துப்
படிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
(வழக்கமாக என்னைக் கேட்காமல் என்
டயரியை யாராவது எடுத்துப் படித்தால்
எனக்குப் பிடிக்காது.)

நேற்று ஞாநி மாமா என்னை ஒரு கேள்வி
கேட்டார். “மாலு, எந்த சினிமாவுக்குப்
ப�ோக வேண்டும் என்று நீ அப்பாவிடம்
ச�ொல்லுவதுண்டா?”
“ச�ொல்லுவேனே. எல்லா சினிமா பத்தின
நியூசும் எப்படியும் என் காதுக்கு வரும். எந்தப்

“தினமும் ச�ொல்லிக் க�ொண்டுதான்
இருக்கிறேன். எனக்குப் பிடித்த மிளகு ரசம்
செய்யச் ச�ொல்லி இன்றைக்குக்கூட அம்மாவிடம்
ச�ொன்னேன். மிளகு சாப்பிட்டால் அம்மா
தூக்கம் வராமல் படுகிற கஷ்டம்கூடப் ப�ோய்
விடும் என்று ச�ொன்னேன்.”
மாமா என்னைத் தட்டிக் க�ொடுத்தார். “குட்.
இப்படி அன்றாடம் அவர்களுக்கு நல்ல நல்ல
ய�ோசனையெல்லாம் ச�ொல்லுகிறாயே. ஒரு
மிக முக்கியமான விஷயம் நடக்கப் ப�ோகிறதே
அதைப் பற்றி என்ன ச�ொன்னாய் ?”
எதைப் பற்றி?
“ஐந்து வருடத்துக்கு ஒரு முறை வரும்
தேர்தல் நடக்கப் ப�ோகிறதே... அதில்
யாருக்கு ஓட்டு ப�ோட வேண்டும் என்று உன்
ய�ோசனையைச் ச�ொன்னாயா?”
ஓட்டுப் ப�ோடுவதெல்லாம் பெரியவங்க
சமாச்சாரம். அதைப் பற்றி நான் என்ன
ச�ொல்ல வேண்டும் என்றேன். உடனே மாமா
ச�ொன்னார். “பெரியவர்கள் ஓட்டு ப�ோட்டுத்
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1 வாலுபீடியா
கிரேக்க நாகரிக காலத்திலும் உத்திரமேரூர்
கல்வெட்டிலும் பழங்காலத்திலேயே தேர்தல்
நடந்த ஆதாரம் இருந்தாலும், அப்போது
எல்லாருக்கும் ஓட்டு கிடையாது. சமூகத்தின்
மேட்டுக்குடிக்கு மட்டும்தான் ஓட்டு உரிமை
இருந்தது. ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் சமமான
வாக்குரிமை என்பது உலகம் முழுவதும்
ஏற்பட்டது 19, 20அம் நூற்றாண்டுகளில்தான்.
தேர்ந்தெடுக்கும் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்ததும், அது
செய்யும் விஷயங்கள் பெரியவர்களை மட்டும்
அல்ல, உன்னை மாதிரி சிறியவர்களையும்
அன்றாடம் நல்லவிதமாகவ�ோ கெட்டவிதமாகவ�ோ
பாதிக்கும், இல்லையா? அதனால் என்ன
மாதிரி ஆட்சி உங்களுக்கு வேண்டும் என்று
நீயும் பெரியவர்களிடம் ச�ொல்லலாமே. ய�ோசி.”
என்றார்.
ய�ோசித்தேன். எனக்குத் த�ோன்றியதை
எல்லாம் பட்டியல் இட்டிருக்கிறேன்.
1. தினமும் பள்ளிக் கூடம் ப�ோய்வரும் வழியில்
தவறாமல் இரண்டு பேராவது தெரு ஓரம்
மது குடித்துவிட்டு விழுந்து கிடப்பதைப்
பார்க்கிறேன். எங்கள் வீட்டு வேலை
செய்யும் லட்சுமித் தாயி, தன் வீட்டில்
எல்லா ஆண்களும் எப்போதும் குடித்துவிட்டு
குடும்பத்துக்கே த�ொல்லையாக இருப்பதைப்
பற்றி அடிக்கடி என் அம்மாவிடம் ச�ொல்லிக்
க�ொண்டே இருப்பார். குடியை ம�ொத்தமாக
ஒழிக்க முடியுமா என்று எனக்குத்
தெரியவில்லை. ஆனால் நிச்சயம் இதைக்
குறைக்கவாவது ஏதாவது செய்யவேண்டும்.
2. என்னோடு இரண்டு வருடம் முன்பு படித்த
நான்கைந்து சிநேகிதிகள் இப்போது
வெவ்வேறு ஊரில் வெவ்வெறு ஸ்கூலில்
படிக்கிறார்கள். ப�ோனில் பேசும்போது
அவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரே
படிப்புக்கு வெவ்வேறு ஃபீஸ் கட்டுவதாக
ச�ொல்லுகிறார்கள். பள்ளிக் கூடத்தில்
இருக்கும் வசதியும் வெவ்வேறாக இருக்கிறது.
ஏன் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி நல்ல
தரத்தில் நல்ல படிப்பு சமமான செலவில்
கிடைக்கிற மாதிரி செய்யக்கூடாது?
3. படிப்பு மாதிரியேதான் மெடிசினும்
இருக்கிறது. ஒரே ந�ோய்க்கு ஒவ்வொரு
ஹாஸ்பிடலில் வெவ்வேறு ரேட். அதிக பணம்
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க�ொடுத்தால்தான் நன்றாக குணம் ஆகும்
என்றால், அப்படிக் க�ொடுக்க முடியாதவர்கள்
என்ன செய்வது ?
4. பாட்டி காலமான பிறகு, அப்பாவுடன்
சில சர்ட்டிபிகேட்டுகள் வாங்குவதற்காக
நிறைய அரசாங்க அலுவலகங்களுக்குப்
ப�ோனேன். ப�ோன இடத்தில் எல்லாம்
அப்பாவிடம் ஏதாவது பணம் கேட்டுக்
க�ொண்டே இருந்தார்கள். இவ்வளவு
பணம் தர வேண்டுமா என்று அப்பாவிடம்
கேட்டேன். சட்டப்படி ஒரு பைசா கூடத்
தர வேண்டாம். எல்லாரும் லஞ்சமாகக்
கேட்கிறார்கள். க�ொடுக்காவிட்டால் இன்னும்
ஆறு மாதமானாலும் நம் ஃபைல் நகராது
என்று அப்பா என்னிடம் ச�ொன்னார்.
அப்போது அப்பாவின் முகத்தைப் பார்க்கவே
கஷ்டமாக இருந்தது. எல்லாருக்கும்தான்
வேலை செய்ய சம்பளம் க�ொடுக்கிறார்களே,
அப்புறம் என்ன இது லஞ்சம்? இப்படி
லஞ்சம் க�ொடுத்துக் க�ொண்டே இருந்தால்,
க�ொடுப்பதற்கு பணம் வேண்டும் என்று
நாமும் கிடைக்கிற வாய்ப்பில் லஞ்சம்
வாங்க ஆரம்பித்துவிடுவ�ோம் இல்லையா?
இதை நிச்சயம் ஒழிக்க வேண்டும். (எல்லா
ஆபீசையும் கணினி மயமாக்கிவிட்டால்
இதைக் குறைத்துவிடலாம் என்கிறது வாலு.)
5. எங்கள் வீட்டில் எப்போதுமே தண்ணீர்ப்
பஞ்சமே வந்தது கிடையாது. ஆனால்
இந்த வருடம் முதல்முறையாகக் க�ொஞ்சம்
தட்டுப்பாடு. ஏன் என்று கேட்டால், அப்பா
சயின்ஸ் பாடம் நடத்த ஆரம்பித்துவிட்டார்.
வாட்டர் சைக்கிள் (சுழற்சி) தெரியுமில்லையா.
ஆற்று மணலை அதிகமாகத் த�ோண்டி
எடுப்பதால் ஆற்றில் தண்ணீர் இல்லை.
மரங்களை வெட்டிக் க�ொண்டே ப�ோவதால்
மழை குறைந்துவிட்டது. அப்படிப் பெய்தால்
தப்பான பருவத்தில் பெய்கிறது. கேரளாவில்
ஆற்று மணலை எடுக்கவே முடியாதாம்.
தடையாம். இங்கேயும் அப்படி எந்தக்
கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் செய்யும் என்று
ய�ோசியுங்கள்.
6. சினிமா, டிவி, பேப்பர் எங்கே பார்த்தாலும்
ஆண் ஒசத்தி, பெண் மட்டம் என்றும்
பெண்ணை ஆபாசமாகக் காட்டுவதும்
எல்லாம் முன்பை விட அதிகமாகிக்கொண்டே
வருகிறது. தெருவில் இறங்கி நடந்தால்
ஒரு டயலாக்கோ, பாட்டோ ச�ொல்லி கேலி
செய்ய ஒரு கும்பல் காத்திருக்கிறது. ஏன்
நல்ல விஷயங்களை ச�ொல்லித் தரும்
சினிமா, டிவி நிகழ்ச்சி எல்லாம் அதிகமாக

தயாரிக்கக்கூடாது ?
7. எந்தக் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும், அடிக்கடி
நம்மிடம் நமக்கு என்ன வேண்டும் என்று
கேட்க வேண்டும். நமக்கு ஒரு பிரச்சினை
என்றால் அரசாங்கத்தில் யாரிடம் எப்படிப்
ப�ோய்ச் ச�ொல்வது என்பது ஈசியாக
இருக்கவேண்டும்.
8. யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் தனக்குத்தான்
எல்லாம் தெரியும் என்று நினைக்கிற மாதிரி
ஆளாக இருக்கக்கூடாது. தன் கட்சியில் கூட
இருக்கிற நாலு பேரிடம் பேசி, வெளியிலும்
எல்லார் கருத்தையும் கேட்டு அப்புறம்
முடிவெடுக்கிற மாதிரியான தலைவர்களாக
இருக்க வேண்டும். என் அப்பா
அப்படித்தான். வீட்டில் எந்த விஷயமானாலும்,
எல்லாரையும் கூப்பிட்டுச் ச�ொல்லுவார்.
எல்லார் ஐடியாவையும் கேட்பார். அப்படிக்
கேட்கும்போது நல்ல ஐடியா கிடைத்தால்
தன் ஐடியாவைக் கூட மாற்றிக் க�ொள்ளத்
தயங்கமாட்டார். குடும்பத்தில் இப்படி கூட்டாக
எல்லாரையும் கலந்து பேசி முடிவெடுக்கிற
மாதிரிதான் ஆட்சியில் இருப்பவர்களும்
தங்களுக்குள் கலந்து பேசக் கூடிவர்களாக
இருக்கவேண்டும்.
9. அப்புறம் இந்த மலர்க் கிரீடம், ரூபாய் ந�ோட்டு
மாலை, நிரந்தர முதலமைச்சர் என்றெல்லாம்
ஹிட்லர் முச�ோலினி மாதிரி சர்வாதிகாரிகளாக
உருவாகும் தலைவர்கள் உருவாகாமல்

2 வாலுபீடியா
தேர்தல் முடிவுகளை அலசி ஆராயும்
முறைக்கு ‘செப்பாலஜி’ (Psephology) என்று
பெயர். கிரேக்க ம�ொழியில் ‘செப்பாஸ்’
என்றால் கூழாங்கல். ஏதென்ஸ் நகரில் ஓட்டுச்
சீட்டாக கூழாங்கல்லைத்தான் பயன்படுத்தி
இருக்கிறார்கள்.
தடுக்க வேண்டும். தேர்தல் ஆணையம்
கூட நிறைய சீர்திருத்தங்கள் செய்ய
வேண்டியிருக்கிறது. வேட்பாளர்களுக்கு
மட்டும்தான் செலவுக் கட்டுப்பாடாம்.
கட்சிக்குக் கிடையாதாம். அது என்ன
நியாயம். அப்புறம் எப்படி பணக்காரக்
கட்சியும் ஏழைக் கட்சியும் ஒரே அளவில்
ப�ோட்டியிடமுடியும் ?
அடுத்த ஐம்பது வருடங்களுக்கு இந்த ஊர் ,
இந்த நாடு, இந்த இயற்கை எல்லாம் என்னைப்
ப�ோன்ற மாலு, பாலுக்களுடையது. பெரியவர்கள்
பாட்டி மாதிரி எங்களுக்கு முன்பாகவே
காலமாகிவிடுவீர்கள். ஆனால் இப்போது நீங்கள்
யாருக்கு ஓட்டு ப�ோடப் ப�ோகிறீர்கள் என்பது
த�ொடர்ந்து எங்களைத்தான் பல வருடத்துக்குப்
பாதிக்கும். ய�ோசித்துப் ப�ோடுங்கள், ஆல்
எல்டர்ஸ்!…..
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“உ

“உங்க பள்ளிக்கூடத்துல
உலக கழிப்பறை தினத்தைக்
க�ொண்டாடினீங்களா?” என்று
விசித்திரமான ஒரு கேள்வியைக்
கேட்டார் ஞாநி மாமா.

என்றான் பாலு.
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“கழிப்பறை தினத்தை எப்படி மாமா
க�ொண்டாடமுடியும்?” என்று சிரித்துக்
க�ொண்டே கேட்டேன். “கழிப்பறை என்பதே
ஒரு க�ொண்டாட்டம்தான்” என்றார் மாமா.
“பல முதியவர்களுக்கு பிரச்னை இல்லாமல்,
வலி இல்லாமல், மலச் சிக்கல் இல்லாமல்
மலம் கழிப்பது என்பது ஒரு க�ொண்டாட்ட
மகிழ்ச்சிக்கு சமமானது. நீங்களே நெடு நேரம்
சிறுநீர் கழிக்காமல் அடக்கி வைத்துக்கொண்டு
இருந்துவிட்டு, அப்புறம் கழித்து முடித்ததும்
ஒரு மகிழ்ச்சியை அனுபவித்திருக்கிறீர்கள்
இல்லையா?” என்று கேட்டார்.
“நிஜம்தான். ஆனால், பள்ளிக்கூடத்தில்
கழிப்பறை தினத்தை எப்படி க�ொண்டாடுவது?”
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“முதலில் நம் பள்ளிக் கூடத்தில் கழிப்பறை
சுத்தமாக தண்ணீர் வசதியுடன் இருக்கிறதா
என்று பார்க்கவேண்டும். எந்தப் பள்ளியில்
கழிப்பறை சுத்தமாக இருக்கிறத�ோ அங்கே மீதி
விஷயங்களையும் அக்கறையுடன் செய்வார்கள்
என்பது என் அனுபவம். கழிப்பறை சுத்தமாக
இல்லாவிட்டால், பல விதமான த�ொற்றுகள்
ஏற்பட்டு நாம் ந�ோய்வாய்ப்படுவ�ோம். சுத்தமான
கழிப்பறை இருக்கிறது என்றால் அத்தனை
ந�ோய்களிடமிருந்தும் நாம் தப்பித்தோம் என்று
அர்த்தம். அதைக் க�ொண்டாட வேண்டாமா?”
என்று கேட்டார் மாமா.
“இப்போதெல்லாம் பள்ளிக் கூடங்களில்
ஸ்மார்ட் ப�ோர்டு வந்துவிட்டது. வகுப்பறையில்
மின் விசிறிகள் ப�ோட்டிருக்கிறார்கள்.
சில பள்ளிகளில் ஏ.சி., கூட இருக்கிறது.
தரையில் மார்பிள் டைல்ஸ் பதிக்கிறார்கள்.
இத்தனை செய்கிற பள்ளிகளில் கழிப்பறை

நன்றாகத்தானே இருக்கும்?” என்று கேட்டேன்.
மாமா இல்லையென்று தலையாட்டினார்.
“நான் நிறைய அப்படிப்பட்ட பள்ளிகளைப்
பார்த்திருக்கிறேன். வெளித்தோற்றத்தில் எல்லாம்
பிரமாதமாக இருக்கும். உடனே கழிப்பறைக்குப்
ப�ோய் பார்ப்பேன். சகிக்க முடியாமல் இருக்கும்,”
என்றார்.
அடுத்து “பிரான்சில் இருக்கும் வெர்சேய்ல்ஸ்
அரண்மனை தெரியுமா உங்களுக்கு?” என்று
கேட்டார்.
உடனே வாலு, வெர்சேய்ல்ஸ் அரண்மனை
பற்றி புள்ளிவிவரங்களை எடுத்து வீசியது. அந்த
அரண்மனையைக் கட்ட இன்றைய கணக்கில்
இரண்டு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்
அதாவது சுமார் 1200 க�ோடி
ரூபாய்கள் ஆகியிருக்கும் என்று
மதிப்பிட்டிருக்கிறார்கள்.
அந்த
அரண்மனையில்
100 நூலகங்கள்
இருந்திருக்கின்றன.
இரண்டு லட்சம்
புத்தகங்கள்.
அரண்மனையை
அலங்கரிக்கத்
தேவைப்பட்ட
பட்டுத்துணியை
தயாரிக்க தனி
நெசவாலை வைத்து
இருந்திருக்கிறார்கள்.
கண்ணாடியாலான
கைவினைப்
ப�ொருட்களை செய்ய
வெனிசிலிருந்து
கலைஞர்கள்
வரவழைக்கப்பட்டு
வேலை முடிந்ததும்
அதே ப�ோல
வேறு எங்கேயும்
தயாரித்துவிடக்
கூடாது என்பதற்காக
அவர்களைக்
க�ொன்றிருக்கிறார்கள்.
“நடந்து,
சுற்றிப் பார்க்கவே
இரண்டு நாள்
தேவைப்படும் அந்த
பிரமாண்டமான
அரண்மனையில்

ம�ொத்தம் எத்தனை கழிப்பறைகள் இருந்தன
தெரியுமா?” என்று கேட்ட மாமா அடுத்து
ச�ொன்ன தகவல்கள் ஒரே அதிர்ச்சியாக
இருந்தன. “நூற்றுக்கணக்கான பிரபுக்களின்
குடும்பங்கள் வசித்த அந்த அரண்மனையில்
மன்னர், ராணி குடும்பத்தினர் மட்டும்
உபய�ோகிப்பதற்கு ம�ொத்தம் ஏழே ஏழு
கழிப்பிடங்கள்தான் இருந்திருக்கின்றன.
அவையும் உலர் கழிப்பறைகள். தண்ணீர்
கிடையாது. மீதி அறைகளில் எல்லாம்
மலச் சட்டிகள் வைத்திருப்பார்கள்.
நிரம்பினதும் ஜன்னல் வழியே வெளியே
க�ொட்டியிருக்கிறார்கள். அதனால் அரண்மனை
பக்கம் ப�ோனால் எப்போதும் ஒரு வாடை
வீசுகிறது என்று அந்த காலத்திலேயே
பல அறிஞர்கள் எழுதிய குறிப்புகளில்
ச�ொல்ல்யிருக்கிறார்கள்.”
“ஏன் பல பழைய நாகரிகங்களில்
குளியலறை கட்டினாலும், கழிப்பறை
கட்டாமல் இருந்திருக்கிறார்கள்?” என்று
கேட்டேன்.
“மலம் கழிக்கும்போத�ோ, சிறுநீர்
கழிக்கும்போத�ோ கெட்ட ஆவிகள்,
துர்தேவதைகள் அந்த உறுப்புகள் வழியே
நம் உடலுக்குள் ப�ோய்விடும் என்று
ஒரு மூடநம்பிக்கை இருந்திருக்கிறது.
அதனால்தான் பழங்காலத்தில் ர�ோம்
நகரத்தில் கட்டிய ப�ொதுக் கழிப்பறை
சுவர்களில், துர்தேவதைகளைக் க�ொல்லும்
வல்லமையுடைய நல்ல தேவதைகளின்
படங்களை வரைந்திருக்கிறார்கள்.
திறந்தவெளியில் கழித்தால் துர்தேவதை
வந்து பிடித்துக் க�ொள்ளாது என்று
நினைத்திருக்கிறார்கள்.”
இந்தியாவிலும் இன்னும் நிறைய
பேர் அப்படித்தான் நினைக்கிறார்கள்
ப�ோலிருக்கிறது. வீட்டில் எந்த விதமான
கழிப்பறையும் இல்லாதவர்கள் இந்தியாவில்
53.4 சதவிகிதமாம்! தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 51.7
சதவிகிதம். க�ோவா, சிக்கிம், டாமன் டையூ,
சண்டிகர் முதலிய இடங்கள் நம்மை விடப்
பரவாயில்லை. கழிப்பறை இல்லாதவர்கள் 20
சதவிகிதத்துக்கும் கீழேதான்.
“எனக்கு பிரான்சுக்குப் ப�ோய் அந்த
வெர்செய்ல்ஸ் அரண்மனையைப் பார்க்க
வேண்டும் ப�ோலிருக்கிறது” என்றான்
பாலு. “இப்போது வாடையெல்லாம்
எதுவும் கிடையாது. லட்சக்கணக்கில் வரும்
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உபய�ோகிக்கவாம். ‘ஒருவர் ஆயிரம்
டாலருக்கு டின்னர் சாப்பிடலாம்.
வாலுபீடியா
இன்னொருத்தர் 10 டாலருக்கு
மனுஸ்மிருதி,
சாப்பிடலாம். விளைவு
விஷ்ணுபுராணம், நாரத
ஒன்றுதான். கம�ோட்
புராணம் ஆகியவற்றில்
தங்கத்திலிருந்தாலும்
மலம் சிறுநீர் கழிக்கும்போது
பீங்கானில் இருந்தாலும்
ஒருவர் பின்பற்ற
ஒரு
வித்தியாசமும்
டாய்லெட்டுக்குக் கூட
வேண்டிய விதிமுறைகள்,
கிடையாது. கழிப்பறையில்
மியூசியமா?
சுத்தப்படுத்தும் முறைகள் பற்றி
இருக்கும் இந்த ஜனநாயகத்
ச�ொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
“சுலப் இன்டர்நேஷனல்
தன்மையை உணர்த்தவே
அமைப்பு அதை நடத்துகிறது.
தங்கத்தில் செய்தேன்” என்று
உலகம் முழுவதும் கழிப்பறை
கட்டேலன் ச�ொல்லியிருக்கிறார்.
உருவாகி வளர்ந்த வரலாறை அங்கே
“ஒரு தங்க கம�ோட் செய்ய ஆகிற
தெரிந்துக�ொள்ளலாம். எத்தனை விதமான
செலவில் நூறு பேருக்குக் கழிப்பறை கட்டிக்
க�ொடுத்திருக்கலாம்” என்றேன் நான். “ஒரு
வேளை இது கட்டேலன் காதில் விழுந்தால் அவர்
கூட மனம் மாறலாம் ந�ோபல் மாதிரி” என்றார்
மாமா.
பார்வையாளர்களுக்காக
ஏராளமான கழிப்பறைகள்
கட்டிவைத்திருக்கிறார்கள்”
என்ற மாமா, “நீ முதலில்
டெல்லிக்குப் ப�ோய்
டாய்லெட் மியூசியத்தைப்
பார்” என்றார்.

ந�ோபல்

1

ந�ோபல் ஒரு வேதியியல் விஞ்ஞானி.
டைனமைட் வெடிமருந்தைக் கண்டுபிடித்தார்.
நிறைய ஆயுதங்கள் தயாரித்து விற்று லாபம்
சம்பாதித்தார். ப�ோபர்ஸ் பீரங்கி அவருடைய
கம்பெனி தயாரிப்புதான். அவருடைய தம்பி
இறந்தப�ோது தவறாக இவர்தான் இறந்துவிட்டார்
என்று நினைத்து சில பத்திரிகைகள், ‘ஆயுதம்
விற்று பணம் சம்பாதித்த மரண வியாபாரி
மறைந்தார்’ என்று எழுதின. இதைப் படித்துவிட்டு
ந�ோபலுக்கு வருத்தமாகிவிட்டது. உடனே தன்
ச�ொத்து முழுவதையும் அறக்கட்டளையாக்கி பல
துறை அறிஞர்களுக்கு பரிசு க�ொடுக்க உயில்
எழுதி வைத்தார்.

டாய்லெட்டுகள் இருக்கின்றன என்று பார்க்கலாம்”
என்றார் மாமா.
“சமீபத்தில்
செய்திருக்கிறார்கள்”
என்றது வாலு.
நியூயார்க்கில்
இருக்கும் குகென்ஹெம்
மியூசியத்தில் கலைஞர்
ம�ொரிச�ோ கட்டேலன்
என்ப்வார் 18 காரட்
சுத்த தங்கத்தில் கம�ோட்
செய்திருக்கிறார்.
இது வெறுமே
காட்சிக்கில்லையாம்
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“கழிப்பறை கட்ட யாரும் உயில் எழுத
வேண்டியதில்லை. தண்டச் செலவு செய்யும்
காசில் நாமே கட்டலாம். முடியாதவர்களுக்கு
கட்டித்தர முன்வரும் கறுப்புப் பணக்காரர்களுக்கு
அரசு சலுகை க�ொடுக்கலாம்” என்றேன்.

தங்கத்தில் கம�ோட்

“நல்ல ஐடியா. பிரதமருக்கு எழுதப்
ப�ோகிறேன். கணக்கு காட்டமுடியாத
500,1,000 ரூபாய் ந�ோட்டையெல்லாம்
வங்கியில் ப�ோஸ்ட் பாக்ஸ் மாதிரி
வாலுபீடியா
உண்டியல் வைத்து ப�ோடச்
ஆல்ஃபிரட் ந�ோபலுடைய
ச�ொல்லி, இப்படி பயன்படுத்தலாம்”
அப்பா இமானுவெல்
என்றான் பாலு.
ந�ோபல்தான் பிளைவுட்

2

பலகையை உருவாக்கியவர்.
ஆல்ஃபிரட் ம�ொத்தம்
355 கண்டுபிடிப்புகளுக்கு
காப்புரிமை வாங்கினார்.

“முதலில் உன் பள்ளிக் கூட
டாய்லெட் எப்படி இருக்கிறது
என்று ஆராய்ச்சி செய்” என்றார்
மாமா.

- 21.11.2016

