பெரியம்மா

என் அம்மா சிவகாமியின் பெற்ற ார்

குடும்ெத்தில் நான்கும் பெண்கள். முத்தவள் என்

பெரியம்மா ொர்வதி அடுத்தது என் அம்மா சிவகாமி. அதற்கு அடுத்தது முற றய என்
சின்னம்மாக்கள் துர்காவும் றெரவியும் .

என் தாத்தா சிவலிங்கம் தன் குடும்ெத்தில்

ஒரு ஆண் வாரிசு றவண்டும் என்று ஏங்கியவருக்கு பகாடுத்து றவக்கவில்றல .
ஐந்தாவதாக எனக்கு ஒரு மாமன் ெி ந்து ஒரு வருடம் கூட வாழவில்றல. அது என்
தாத்தா

குடும்ெத்றத பவகுவாக ொதித்தது அது மட்டுமல்ல அதன் ெின் என் ொட்டி

லட்சுமி

றநாய்வாய்

கவனிக்கும்

பொறுப்பு

ெட்டு
என்

ெடுத்தவள்
பெரியம்மா

தான்

எழும்ெறவ

தறலயில்

இல்றல.

விழுந்தது.

குடும்ெத்றத

அவவுக்கு

ஐம்ெது

வயதாகியும் திருமணமாகவில்றல. தறல இன்னும் நறரக்கவில்ல முகத்தில் சுருக்கு
விழவில்றல
பெரியம்மமா
காஞ்சிபுரம்

. அவள் ொர்றவ குற யவில்றல. றெச்சு தழும்ெவில்றல ொர்வதி
இளறமயில்
றசறல

உடுத்துக்பகாண்டு

விமர்சிக்காதவர்கள் இல்றல
இப்ெவும் அவள் அழகி

வடிவானவளாக

என்று.

இருந்திருக்க
றகாவிலுக்கு

றவண்டும்.

இப்ெவும்

றொனால்

ொர்த்து

அவளின் கண்களும் முக பவட்டும் எடுத்துக் காட்டுது.
அவ்றவ சண்முகி றொல் இருப்ொள். அந்த

ெடத்றதப்

ொர்த்து விட்டு வந்து எனக்கு என் பெரியம்மா தான் என் கண் முன்றன நின் ாள்.

பெரியம்மாவுக்கு எழுறல பசவ்வாய் அதுதான் கலியாணப் பொருத்தங்கள்
சரிவரவில்றல என்று என் லட்சுமி ொட்டி அடிக்கடி

பசால்லுவாள். அந்த

கிரகத்துக்கு இருக்க நல்ல வடு
ீ கிறடக்க வில்றலயா?
திருமணம் நடக்கப் றொகுது?

இனி எங்றக அவளுக்கு

என்று என் தாத்தா சப்புக்பகாட்டிய மாதிரி

பெரியம்மாவுக்கு திருமணம் நடக்கவில்றல. அவளது தறல எழுத்து குடும்ெத்துக்கு
உறழக்க றவண்டும் என்று எழுதி

றவத்திருந்தது. அறதாடு என் பெரியம்மா

நணுக்கமும், துப்ெரவும் ொர்ப்ெவள்.

நல்ல ஞாெக சக்தி உள்ளவள் .

****
என்

அம்மா சிவகாமிக்கு நல்ல குரல்

. ெல

அவள் புகழின் உச்சியில் இருந்தறொது

சினிமா

ொடல்கள் ொடி இருக்கி ாள்.

இறசயறமப்ொளராக இருந்த என் அப்ொ

சிவராறம காதலித்து திருமணம் முடித்து அவர்களுக்கு ெி ந்தவன் நான் ஒருவன்
மட்டுறம . நான் ெி ந்து சில வருடங்களில் கருத்து றவற்றுறமயால் என் அப்ொறவ
அம்மா

விவாகரத்து

பசய்தாள்

.

பெரியம்மா

எவ்வறளாறவா

பசால்லியும்

அவள்

றகட்கவில்றல.
என் சின்னம்மா துர்கா ெத்து வயதில்

றொலிறயா வந்து அவளுக்குவலது கால் ஊனம்.

அவள் அந்த குற றயாடு வறண
ீ
வாசிப்ெதில் றகட்டிக்காரி. ெல இறசத்தட்டுகள்
பவளியிட்டிருகி ாள்

அறழப்புகள்

வந்தால்

இறசக்

கச்றசரிக்கு

றொய்

வறண
ீ

வாசிப்ொள் என் அம்மாறவாடு றசர்ந்து இறச வகுப்புகள் நடத்துவாள். என் அம்மாவுக்கு
வருடத்தில் சில

றநரம் சினிமாவில் ொட அறழப்பு வரும் ஆனால் முந்தி றொல்

இல்றல. .
அடுத்தது கறடக்

குட்டி றெரவி சின்னம்மா . அவள்றெருக்கு ஏற்

றகாெக்காரி

ஆனால் ெடிப்ெில் பகட்டிக்காரி. எப்ெவும் புத்தகமும் றகயுமாகறவ இருப்ெவள். குடும்ெ
பொறுப்பு இல்லாதவள்
முறனவர்

ெட்டம்

. ெடித்து அ ிவியல் துற யில் இருெத்றதந்து வயதிறலறய

பெற் வள்.

அவறளாடு

ெடித்து

முறனவர்

ெட்டம்

பெற்

ராறேந்திரறன காதலித்து திருமணம் பசய்தவள்.
ராறேந்திரன் சித்தப்ொ
பசால்வதுக்கு

அறமதியானவர். அதிகம் றெச மாட்டார்

எல்லாம்

திருமணம் பசய்து இரு

சூரன்

தறல

ஆட்டுவது

றொல்

றெரவி சின்னம்மா

ஆட்டுவார்.

வருடங்களில் அவர்களுக்கு என் தங்கச்சி சுமதி ெி ந்தாள்.

அவளும் என் றெரவி சின்னம்மாறவப் றொல் ெடிப்ெில் பகட்டிக்கரி. என்
றெரவி சின்னம்மா ஒறர

அவர்கள்

சித்தப்ெவும்

ெல்கறலகழகத்தில் விரிவுறரயாளர்களாக இருந்தனர்.

என் அம்மா ொட்டு பசாலி பகாடுத்து வரும் வருமானம், என் துர்கா சின்னம்மா கச்றசரி
பசய்து

வரும்

வருமானம்.,

மற் து

சித்தப்ொவும் கிறடக்கும் சம்ெளத்தில்
குடும்ெத்றத
என்

என்

றெரவி

தரும்

சின்னம்மாவும்.

ஒரு ெகுதி தான்

ராறேந்திரன்

8 றெர் உள்ள கூட்டுக்

நடத்தவும் வட்டு
ீ
வாடறக. பகாடுக்கவும் ெில்கள் கட்டவும்

தங்கச்சியின்

ெடிப்புச்

பசலவுக்கும் மட்டுமட்டாக
. பொறுப்பு

பசலவுக்கும்

தாத்தா,

ொட்டியின்

எனக்கும்

டாக்டர்,

இருந்தது . ஆனாலும் சிக்கனமாக குடும்ெத்றத

ொர்வதி பெரியம்மா தறலயில் விழுந்தது

மருந்து
நடத்தும்

வட்டு
ீ
சறமயல் முதல்

பகாண்டு ொத்திரம் கழுவி, வட்றடக்
ீ
கூட்டி துறடப்ெது எல்லாம் அவறள. மார்கட்டுக்கு
றொய் மரக்க ி, ெல சரக்கு பொருட்கள்

வாங்கி வருவதும் அவறள. காறல ஐந்து

மணிக்றக எழும்ெி குளித்து, றகாலம் றொட்டு
அற க்கு பசன்று பசய்ய றவண்டியறத
றவறலகறள

ஆரம்ெிப்ொள்.

நித்திறரயில்

இருந்து

சின்னம்மாக்களுக்கும்
றமறசயில்

அது

எழும்ெ

துளசி

பசய்து அதன்ெின் காப்ெி குடித்து தன்

வறரக்கும்

வட்டில்
ீ

மாட்டார்கள்.

சித்தப்ொவுக்கும்,

மரத்துக்கு தீெம் காட்டி. பூறே

இரு

மற் வர்கள்

என்

ஒருவரும்

அம்மாவுக்கும்,

ெிள்றளகளுக்கும்

காப்ெி

இரு

தயாரித்து

றவத்து “: காப்ெி பரடி” என்று அவள் குரல் எழுப்ெிய ெின்னறர அவர்கள்

ஒவ்றவாருவராய்

அற றய விட்டு பவளிறய

வருவார்கள் .

:” மாதவா, சுமதி உங்கள் இருவறரயும் தனியாக நான்
ெல் துலக்கி

கூப்ெிட றவன்ெடுமா. றொய்

வந்து காப்ெி குடியுங்கள்:” என்ொள் கண்டிப்புடன் ொர்வதிே .

ொடுவது மூலம்

வருமானம் வரும் என் அம்மா , இரு சின்னம்மாக்கள், சித்தப்ொ

தவ ாது

திகதியன்று

முதல்

காறச

பகாடுக்கும் ெணத்தில் கூட்டுக் குடும்ெம்
எவ்வளவு

காலம்

தான்

நடக்கும்.

லட்சுமி

பெரியம்மாவிடம்

பகாடுத்துவிடுவார்கள்

நடத்துவது பெரியம்மா
ொட்டியும்,

பொறுப்பு. இது

தாத்தாறவயும்

பெரியம்மாவுக்கு பெரும் றவறல . அவர்கறள முதிறயார் இல்லத்துக்

கவனிப்ெது

அணுப்புறவாம்

என்று என் அம்மாவும் சின்னம்மாக்களும் ஆறலாசறன பசான்னது பெரியம்மாவுக்கு
ெிடிக்கவில்றல. சித்தப்ொ ஒன்றுறம

றெசவில்றல .

“ அவர்கள் சாகும் மட்டும் அவர்கறள கவனிப்ெது
அவர்களுக்கு

பெரியம்மா

என் கடறம

என்று கண்டிப்ொக

பசால்லி விட்டாள். அவர்களிடம் இருந்து

மறு றெச்சு

இல்றல.
****
அன்று “ொசமுள்ள பெரியம்மா” “என்
ொடுவறதெற் ி அம்மாவிடம் றகட்க

தங்களின் புதிய ெடத்துக்கு இரு ொடல்கள்
தயாரிப்ொள]ர், இறசயறமப்ொளர் . இயக்குனர்,

ொடல் ஆசிரியர் ஆகிறயார் வந்திருந்தனர்.
பெரியம்மா வந்திருந்தவர்களுக்கு காப்ெி
பெரியம்மாறவ

பகாண்டு வந்து பகாடுத்தாள்

என் அம்மா

அவர்களுக்கு அ ிமுகப் ெடுத்தினாள். பெரியம்மா சில வார்த்றதகள்

அவர்கறளாடு றெசினாள். இயக்குனர் பெரியம்மாறவ கூர்ந்து ொர்த்தார். அவவின்
குரல் முகொவறன. ொர்றவ

.. றதாற் ம் அவருக்கு பவகுவாக ெிடித்துக்பகாண்டது.

தயாரிப்ொளறர இயக்குனர் ொர்த்தார்
“

அவரும் சம்மதம் என தறலறய ஆட்டி

சம்மதம் பதரிவித்தார்

“ உங்கள் அக்காவுக்கு எங்கள் ெடத்தில், முக்கிய கதாப்ொத்திரத்தில்
விருப்ெமா அவவின் றதாற் மும்,
இயக்குனர்
“அது

சரி

குரலும்

நடிக்க

பொருத்தமாக இருக்கி து”

: என் ார்

.
எவ்வளவு

ெணம்

சற்று றயாசித்து விட்டு,

பகாடுப்ெீர்கள்

“ :முப்ெது

“

என்

அம்மா

அவர்கறளக்

லட்சம் தருறவாம். .அதில்

லடசம். எங்களின் அடுத்த ெடத்திலும் நடிக்க

றகட்டாள்

அட்வான்ஸ் ெத்து

உங்களுக்கு வாய்பு உண்டு. என்ன

பசால்லுகி ர்
ீ கள்;”? தயாரிப்ொளர் றகட்டார்.
அம்மா பெரியம்மாவின் ெதறல எதிர்ொர்த்து அவள் முகத்றதப் ொர்த்தாள்
பெரியம்மா ெதில் ஒன்றும்

பசால்லாமல் எழும்ெி தன் அற க்குள்

றொய் விட்டாள்.

என் அம்மா அறத பெரியம்மாவிடம் இருந்து எதிர்ொர்க்கவில்றல. நான் நடப்ெறத
ொர்த்துெக் பகாண்டிருந்றதன்
“ அக்கா பவளிறய வந்து சம்மதம் என்று பசாலிப் றொறவன். பெரிய காசு தருவினம்
அக்கா. “ என் அம்மா பெரியம்மாறவ கூப்ெிட்டாள்
எல்றலாரும் நடக்கப் றொவறத
சில

நிமிடங்களுக்குப்

ெின்

அறமதியாக ொர்த்துக் பகாண்டு இருந்தனர் .
மூடிய

அற க்

கதவு

தி ந்தது.

பெரியம்மா

புன்

முறுவறலாடு பவளிறய வந்தாள்.
“ உங்கள் புன்முறுவல்
அம்மா”?

பசால்லுது

உங்களுக்கு சம்மதம் என்று. அப்ெடித்தாறன

இயக்குனர் றகட்டார்

“ மன்னிக்கவும் நான் இந்த வட்டில்
ீ
பொறுப்புள்ள பெரியம்மாவாக இருக்கி ன். என்
அம்மாறவயும் அப்ொறவயும் அவர்களின்

இறுதி காலம் மட்டும் கவனிப்ெது என்

கடறம , எனக்கு ெடத்தில் நடிப்ெதும், ெணமும்
முக்கியம். பொருத்தமான றவறு

முக்கியமில்றல, என் கடறம

தான்

ஒருத்திறய பதரிவு பசய்யுங்கள்”: என் ாள்

என்

ொர்வதி பெரியம்மா. எல்றலாரும் வாயறடத்துப் றொனார்கள்
அற க்குள்
தும்மலும்

****

தாத்தாவின்
றகட்டது .

இருமல்

சத்தமும்,

பதாடர்ந்து

லட்சுமி

ொட்டியின்

