தாரிணி
ப ொன் குலேந்திரன் (கனட)
அன்று “புதினம்” என்ற வொரப்

த்திரிககக்கு ஒரு முக்கிய

கட்டுகர ஒன்கற, லகொப் ிகய சுகவத்த டி
எழுதிக்பகொண்டிருந்லதன். புதினப்

க்திரிககக்கு

மக்களிகடலய நல்ே வரலவற்பு இருந்ததுக்கு கொரணம்
தர மக்களின் வொழ்வில் நடக்கும் அன்றொட

ே

ிரச்சகனககளப்

ிரதி ேிக்கும் கட்டுகரகளும் பசய்திகளும் அதில் வருவலத.
முப் து வருடங்களுக்கு முன் மொதந்த இதழொக
ஆரம் மொகிய புதினம், ஐந்து வருடங்களுக்குள் மொதம்
இருமுகறயொக பவளி வரும்

த்திரிககயொக வளர்ந்தது.

வருடொ வருடம் அதன் வொசகர் எண்ணிக்க வளர்ந்;து,
இேட்ச எண்ணிககககய எட்டியது.

த்திரிககயின்

விகேயில் மொற்றம் ஏற் டொதது, வொசகர் எண்ணிக்கக
அதிகரிக்க ஒரு கொரணமொக இருந்தது.

த்து

இரு து வருடங்களுக்கு முன் சொதொரண பசய்தியொளனொக
என் பதொழிகே ஆரம் ித்து,

டிப் டியொக, எனது கடும்

உகழப் ினொல் புதினத்தின் உதவி ஆசிரியரொலனன். ஆந்த
தவிக்கு வர எனக்கு சுமொர் இரு து வருடங்கள் எடுத்தது.
புதுனத்தில் ஆண்களும் ப ண்களுமொக அறு து ல ர் லவகே
பசய்தனர்.

என்லனொடு பசய்தியொளரொக லவகே பசய்தவள் தொரிணி.
ல ரொதகன
டித்துப்

ல்ககேக் கழக்கத்தில் ஊடகவியற் துகறயில்

ட்டம் ப ற்றவள். ஆங்கிேம், தமிழ் ஆகிய இரு

பமொழிகளிலும் எழுதக்கூடிய திறகம

கடத்தவள். அவள்

அரசியல் பசயதிகளுக்கு ப ொறுப் ொயிருந்த டியொல்

ே

அரசியல்வொதிகளின அறிமுகம் அவளுக்குக் கிகடத்தது.
தொரிணிகய சுமொரொன அழகி என்லற பசொல்ேேொம். ஐந்து
ஆடி ஏழு அங்குளம் உயரம், நீண்ட அடர்த்தியொன முடி.
கவரச்சியொன

ொர்கவ. அவள்

ேகரக் கவரக் கூடிய

விதத்தில் உகரயொடுவொள். அலனகமொக ஜீன்கச விரும் ி

அணிவொள். அவளது அரசியல்

ிரமுகர்களின் லநர்கொணல்

கட்டுகரகளுக்கு நல்ே வரலவற்பு இருந்தது.

தொரிணியின் தந்கத மொணிக்கம், திருலகொணமகேகயப்
ிறப் ிடமொகக் பகொண்ட அரசொஙக ஊழியர்;. தொரிணியின்
தொய் லீேொவதி கிண்ணியொகவச் லசர்ந்த சிங்களப்ப ண்.
மத்திய கல்லூரி ஒன்றழல் சிங்கள ஆசிரிகய. தொரிணி
சிங்களத்திலும், ஆங்கிேத்திலும் அலனகமொக உகரயொடுவொள்.
தமிழ் ல சத்பதரிந்தொலும் ல சுவகத தவிர்த்தொள். அதனொல்
அவளுக்கு சிங்கள அரசியல்வொதிகலளொடு பநருங்கிய நட்க
ஏற் டுத்தியது.

சிகரட் குடிக்கும்

ழக்கம் அவளுக்கு

ல்ககேக்கழகத்தில்

டிக்கும் கொேத்தில் இருந்லத வந்தது. அரசியல்வொதிகளின
அறிமுகத்தினொல் மது அருந்தும்

ழக்கமும் அவகள

ஒட்டிக்பகொணடது. நொன் எவ்ளலவொ பசொல்ேியும் அந்த இரு
பகட்ட

ழக்கங்ககளயும் அவள் விட்ட ொடொக இல்கே.

என்கன தன்கூடப்

ிறந்த அண்ணொக கருதிப்

ழகினொள்.

ஆதற்கு கொரணம் மொணிக்கம் தம் திகளுக்கு அவள் அவள்
ஒரு

ிள்ளொயொகப்

ிறந்லத, அவளுக்கு என் லமல் சலகொதரப்

ொசம் ஏற் டக்கொரணம். அரசியல்வொதிகலளொடு தொன்
எதிர்லநொக்கியப்

ிரச்சகனககள எனக்கு எடுத்துச்பசொல்வொள்.

தொரணிக்கு அகமச்சர் ரத்ன ொேொவின் அறிமுகம் ஒரு
லநர்கொணேின் ல ொது கிகடத்தது. அதன்
அவகர இன்டர்வியூ பசய்து புதினப்

ிறகு

ே தடகவ

த்திரிககயில்

எழுதியிருக்கிறொள். அதுலவ சொதொரண எம் ியொக இருந்த
ரத்ன ொேொவுக்கு அகமச்சர்

தவி கிகடக்க உதவியது.

அவர்களுக் இகடலயேொன சந்திப்புகள் நொளகடவில்
கொதேொக மொறியது.

அகமச்சர் ரத்ன ொேொ எற்கனலவ ஒரு தடகவ திருமணமொகி
விவொகரத்து பசய்தவர். அது பதரிந்திருந்தும் தொரிணி
அவருடன் உறவு பகொண்டொடியகத நொன் விரும் வில்கே.
நொன் எவ்வளலவொ புத்திமதிகள் பசொல்ேியும் அவளது
ிடிவொதக் குணம் என் புத்திமதிகய லகட்கவிடவில்கே.

அதன் விகளவொகஈ திருமணமொகொமலே அவள்
ரத்ன ொேொவின் குழந்கதகய வயிற்றில் சுமந்தொள்.
ரத்ன ொேொ இரண்டொம் தடகவ ஒரு

ிர ேயமொன பதொழில்

அதி ர் ஒருவரின் மககளத் திருமணம் பசய்தது தொரிணிக்கு
அதிர்ச்சிகயக பகொடுதத்து. அவள் வயிற்றில் இருந்து மூன்ற
மொதக் கருவும் ககேந்தது. அடீத சமயம் உள்ளநொட்டு
ல ொரின் ல ொது குண்டு வச்சினொே
ீ
அவரகளது வடு
ீ
தொக்கப் ட்டு தந்கதயும் தொயும் இறந்தனர். பதொடர்ந்து
ஏற் ட்ட அடுத்தடுத்த சம் வங்களொல்; அவளது மனநிகே
பவகுவொக

ொதிப் கடந்தது. அவள் என்ன ல சுகிறொள் என்ற

நிகே ஏற் ட்டது. சிே சமயங்களில் தன்னிகே அறியொது
லகொ த்தில் தன்லனொடு லவகே பசய் வர்ககள தூஷண
வொர்த்கதகளொல் ல சுவொள். சிேகர அடித்தும் இருக்கிறொள்.
சிே நொட்களில் லவகேக்கு வருவதில்கே. ஆவள் வொழ்ந்த
அப் ொர்ட்பமண்டில் ல ொய்

ொர்த்தொல் கதிகரயில் லயொசித் டி

சிகரட் குடித்து பகொணலட இருப் ொள். லமகசயிே நிரம்
கொேியொன

ியர் ல ொத்தல்கள். என்னொல் கூட அவகளக்

கட்டுப் டுத்த முடியவில்கே. அவளது மனநிகே அவள்

பசய்யும் லவகேக்கு நல்ேதல்ே எனத் தீர்மொனித்த
நிர்வொகம், அவகள லவகேயில் இருந்து நிறுத்திவிட்டொர்கள்.
புதினப்

த்திரிககயின் உரிகமயொளர் சமரநொயக்கொவின்

மகனவி ஒரு மனலநொய் கவத்தியர். அவர் தன்
மகனவியின் ஆலேொசகன டி தொரிணிகய அங்பகொகட
மனலநொயொளிகளுக்கொன கவத்தியசொகேயில் சிகிச்கசக்கு
லசர்த்துவிட்டொர்.

*******

“ ரொஜொ அங்பகொகட மனநிகே மருத்துவமகனயில் உள்ள
லசொஷல் லவக்கர் உங்கலளொகட ல சலவண்டுமொம்.
கேனிகே நிற்கிறொ என்று பதொகே ல சிகய என்ககயில்
தந்தொர் என்னுகடய உதவியொளர் கலணஷமுர்த்தி. எனக்கு
உடகன எதற்கொக அங்பகொகட மனநிகே
மருத்துவமகனயில் இருந்து அகழப்பு வந்திருக்கிறது என்று
புரிந்து விட்டது.

“ யொர? புதினப் த்திரிககயின் உதவி ஆசிரியர் ரொஜொவொ
ல சுகிறது”, பதொகேல சியில் பமன்கமயொன, நட்புக்குரேில்
ஒரு ப ண் ல சினொள்.

“ பயஸ்; ரொஜொ தொன் ல சகிறன். ஏன்ன விஷயம். நீங்கள் யொர்
ல சுகிறது எண்டு பசொல்லுங்லகொ”.

“நொன் அங்பகொகட கவத்தியசொகேயில் லவகே பசய்யும்
லசொஷல் லவக்கர். என் ப யர் பநலும் பெட்டியொரொச்சி;;.
உங்களொல் தயவுபசய்து அங்பகொகட ஆஸ் த்திரிக்கு இன்லற
வர முடியுமொ? இங்கு லநொயொளியொக இருக்கும் தொரிணி என்ற
ப ண் உங்கள் ப யகரச் அடிக்கடி பசொல்ேி கட்டுப் டுத்த
முடியொமல் சத்தம் ல ொட்டு குளப் டி பசய்கிறொ. ஊங்ககளப்
ொர்க்க லவண்டுமொம். ஊங்களுக்கு தொரிணி என்ற
ப ண்கணத் பதரியுமொ மிஸடர் ரொஜொ”

“ஓம் பதரியும். அவ என்லனொகட புதினப்
பசய்தியொளரொக

த்திரிககயிே

ே கொேம் லவகே பசய்தவ. ஒரு

கொேத்தில் திறகமயொன பசய்தியொளபரனப் ப யர்
வொங்கினவ. தொரணி எனக்கு சலகொதரி மொதிரி.
அவளுடய தற்ல ொiகதய நிகே

ொவம்

ரிதொ ப் ட லவண்டியது.,

அவவுகடய வொழ்க்ககயில் அடுத்தடுத்து நடந்த சிே
சம் வங்களொல்; மனலநொயொளியொகி விட்டொ” நொன்

தில்

பசொன்லனன்.

“நல்ேது நீங்கள் அங்பகொகட ஆஸ் த்திரிக்கு வந்து
ரிபசப்சனில் என் ப யகரச் பசொல்ேி லகளுங்கள். நொன் வந்து
உங்ககள லவொர்ட் நம் ர் 15 க்கு தொரிணியிடம் அகழத்துச்
பசல்கிலறன். அவலளொடு ல சி அவகள
அகமதியொக்கப் ொருங்கள். சிே சமயம் உங்ககட ல ச்கசக்
லகட்டு அவள் அகமதியொகக் கூடும்” படேில ொனில் ல சிய
லசொஷல் லவக்கர் பநலும்; பசொன்னொள்.

“சரி நொன் வந்து

ொர்க்கிலறன்” . தில் பசொன்னொர் ரொஜொ

த்திரிகக ஆசிரியரிடம் நடந்தகத பசொல்ேி அவரின்
அனுமதிலயொடு
ல ொகும்

ம் ேப் ிட்டியில் இருந்து அங்பகொகடக்குப்

ஸ் இேக்கம் 134யில் ஏறி;, மனலநொய்

கவத்தியசொகேக்கு ரொஜொ ல ொனொர்.

பசன்கனயில் உள்ள கீ ழப் ொக்கம் மனலநொய்
கவத்தியசொகே ல ொன்றது அங்பகொகட கவத்தியசொகே.
பகொழும்பு லகொட்கடயில் இருந்து 10 கிமீ தூரத்தில்,
அவிசொவகேக்கு ல ொகும்

ிரதொன

ொகதயில் அங்பகொகட

அகமந்துள்ளது. இவ்கவத்தியசொகே விக்லடொரியொ
மகொரொணி இேங்கககய ஆட்சி பசய்த கொேத்திே 1926 ஆம்
ஆண்டு ஸ்தொ ிக்கப் ட்டது.

அங்பகொகட கவத்தியசொகேக்குள் ல ொனல ொது என்கன
ஆழமொன, தீவர சிந்தகன

ிரதி ேிக்கும் அலனக முகங்கள்

வரலவற்றன. சிேர் சுதந்திரமொக நடமொட முடியொத வொறு
சங்கிேியொல் கொல்கள்

ிகணக்க ட்டிருந்தனர். அவர்கள்

முகங்களில் லசொகம், மற்றும் பகொந்தளிப்பு பதரிந்தது.

தொங்கமுடியொத லசொக சம் வங்கள்; அவர்கள் வொழ்க்ககயில்
ஏற் ட்டதொல் இரும்பு கம் ிகளுக்குப்

ின்னொல் ககதிகள்

ல ொல் நிற்கலவண்டிய நிகே அவர்களுக்கு ஏற் ட்டிருக்கிறது.
ஆழ்ந்த சிந்தகனலயொடும் சுருங்கிய முகங்கலளொடும்
டுக்கககளில் வரிகசயொக இருந்தனர். எனக்குத்
பதரிந்தவரகள் சிேரும் இருந்தொர்கள்.
“ நொன் உனக்கொக கொத்திருக்கிலறன “என்று சூவிக்பகொண்டு
என்னிடம் ஒருத்தி ஓடிவந்தொள். பநலும், அஙகு நின்ற
கொவேொளி ஓருவகர அப்ப ண்கண அகழத்து பசல்லும்

டி

கட்டகளயிட்டொள்.

இன்பனொரு ப ண என்கனப் ொர்த்து “அட பகொகேகொரொ. ஏன
கணவகன பகொன்ற உன்கனப்ழிவொங்கொமல் விட மொட்லடன்”
என்று கூக்கிேிட்டொள்.

“ஏய் உனக்கு என் தந்தி கிகடத்ததொ”?, சுமொர் இரு து
வயதுகடய ப ண்ணின் ஓேம்.

ே ப ண் வொர்டுகளிே

ேலவறு மூகேகளில் இருந்து தகே முடிககள விரித்த

லதொற்றத்லதொடு கூச்சேிட்டு சிரித்தொர்கள். என் கண்கள்
தொரிணிகயத் லதடியது.

“தனக்கு

த்திரிககயொளனொக ஒரு அண்ணன் இருப் தொக

அடிக்கடி பசொல்லுவொள். அரசியல்வொதிககள நம் ொலத
என் ொள். தொன் நம் ிக்பகட்டவள் என் ொள். தன் குழந்கதகய
கொலணொம் என் ொள். தொரி;ணி அடிக்கடி பசொல்லும்
வொர்த்கதகள் இகவ என்று எனக்கு பநலும் பசொன்னொள்;.

என் கண்கள், உதடுகள் கருத்து, பமேிந்த ப ண்பனொருத்தி,
விரித்த தகே முடிலயொது, தகேயில் ககவத்த டி கட்டிேில்
லயொசித்த டி அமர்ந்திருப் கதக் கண்டது. லநலும் அவகள
எனக்கு கொட்டி “அது தொன் தொரிணி ல ொய்
ககதயுங்கள்.”என்றொள்.

என்னொல் தொரிணியின் லதொற்றதகதக் கண்டு
நம் முடியவில்கே.

எனக்குத் பதரியும் தரிணிக்கு லவகே பசய்த கொேத்தில்
இருந்லத கட்ப ரீஸ் பசொக்கிலேட் என்றொல் பகொள்கள
விருப் ம் என்று. நொன் கவத்தியசொகேக்கு வரும்ல ொது ஓரு
க்கட் பசொக்கிலேட்கட அவளுக்கு பகொடுக்க பகொண்டு
ல ொயிருந்லதன்ஃ

“லநலும் இகத நொன் தொரிணிக்கு பகொடுக்கேொமொ” என்ற
அவள் சம்மதத்கத லகட்லடன.;

பநலும் தiகே அகசவு மூேம் சம்மதம் பதரிவித்தது எனக்கு
சந்லதொஷம்.

“ தொரிணி உன் அண்ணொ ரொஜொ வந்திருக்கிறன். என்கனத்
பதரியுமொ?”.

தொரிணியிடம் இருந்து
விகறத்துப்

ொர்த்;தொள்.

தில் வரவில்கே. என்கன

நொன் என் ககயில் இருந்த பசொக்கிலேட்கட தொரிணயிடம்
நீட்டி “இந்தொ தொரிணி உனக்கு விருப் மொன கட்ப ரீஸ்”
என்லறன் அன் ொக.

அவள் அகத விறுக்பகன வொங்கி சுழற்றி எறிந்தொள்.

“தொரிணி நொன் உன் அண்ணொ ரொஜொ வந்திருக்கிறன்;.
என்லனொடு லகொ மொ’?

“ எங்கக என் குழந்கத?. எங்லக அந்த கள்ளன்? அப் ொவும்
அம்மொவும், கூட்டி வொ ” உரத்த குரேில் தொரிணி லகட்டொள்.

பநலும் என்கன லகள்விக்குறிலயொடு

ொர்த்தொள்.

“ பநலும், தொரிணி இப்ல ொ ஒரு அனொகத. குண்டு வச்சில்
ீ
அவளுகடய ப ற்லறொர்கள் திருலகொணமகேயில் இறந்து
ல ொனொர்கள்”.

“ அப்ல ொ ஏலதொ குழந்கத என்றொலள”?

நொன் பநலுமுக்கு, தொரிணிக்கும் அகமச்சர்
ரத்தன ொேொவுக்கும் இகடலய இருந்த உறகவ

ற்றி வி ரம்

பசொன்லனன். அவரின் உறவொல் தொரிணி கற் ிணியொனதும்,
ின்ளர் நொன்கு மொதத்தில் கரு ககேந்கதப்

ற்றி

பசொன்லனன். ப ற்லறொர குண்டு வச்சில்
ீ
இறந்தகத
பசொன்லனன். அந்த சம் வங்கள் அவகள மன
லநொயொளியொக்கிவிட்டது.” என்லறன் அகமதியொக.

பநலும் உன்றுலம

தில் பசொல்ேொது லகட்டுக்;

பகொண்டிருந்தொள்.
.
“ என்ன பநலும் ல சொமல் இருக்கிறியள். “ நொன் லகட்லடன்.

“ ரொஜொ ஒரு விஷயம் உங்களுக்குச் பசொல்ே விரும்புகிலறன்.
எங்கள் இருவருக்கும் இகடலய மட்டும் இது இரகசியமொக
இருக்கட்டும்”, என்றொள் நொ தழும்

பநலும்.

“ என் ரகசியம் பசொல்லுங்லகொ பநலும்”.

“ நீங்கள் பசொல்லும் அகமசர் ரத்தின ொே என் வர் என்
அண்;ணன். அவகர என் ப ற்லறொர் குடும் த்தில் இருந்து
ஒதுக்கிகவத்துவிட்டொர்கள். இப்ல ொது அவர் பசய்த
கர்மொவுக்கொக தன் ககடசி நொட்ககள எண்ணிக்
பகொண்டிருக்கிறொர்” என்றொள் பநலும்.

“ என்ன பமடம் பசொல்லுகிறீர்கள்”?

“ ஆம் அவருக்கு குடேில் புற்று லநொய் தீவிரம் அகடந்து
விட்டது. டொக்டர்கள் ககவிட்டு விட்டொர்கள்’” என’றொள்
பநலும் தணிந்த குரேிே.

நொங்கள் ல சுவகத சிே வினொடிகள் அகமதியொக தொரிணி
லகட்டுக் பகொண்டிருந்தொள்.

ின் தீடீபரன இரு கககளயும்

தட்டி ப ேத்து சிரிக்கத் பதொடங்கினொள். ஏறிந்த
பசொக்கிலேட்கட எடுத்து சுகவக்கத் பதொடங்கினொள். எனக்க

புரிந்து விட்டது நொனும் பநலுமும் ல சியது தொரிணிக்குப்
புரிந்திருக்க லவண்டும் என்று. அதனொல் தொன்
தன்மனதுக்குள் மகிழ்ச்சிகயக் கட்டுப் டுத்த முடியொமல்
அப் டி நடந்திருக்கிறொள்.

ஒரு மணித்தியேம் நொன் தொரிணிலயொடு கழித்துவிட்டு
அவகள சொந்தப்
ஆசிரியருக்கும,;

டுத்திய

ின் பகொழும்பு திரும் ிலனன்.

த்திரிகக நிறுவனத்தின் உரிகமயொளர்

சமரநொயக்கொவுக்கும் தொரிணி

ற்றிய வி ரத்கதச்

பசொன்லனன்.

நொன் தொரிணிகய சந்தித்து இரு கிழகமகளுக்குப்

ின்

பநலும் எனக்கு ல ொன் பசய்தொள்.

“ என்ன பநலும், தொரிணி எப் டி இருக்கறொள். நூன் வந்து
ல ொன

ின் அகமதியொக இருக்கிறொளொ? நொன் திரும் வும்

வர லவண்டுமொ”?

“ லதகவயல்கே ரொஜொ. இரு துயரமொன நியூஸ் உமக்கு
பசொல்ே ல ொன் பசய்தனொன்.”

“ அப் டி என்ன துயரமொன நியுஸ் பநலும்”?

“ஒரு கிழகமக்கு முன என் அண்ணன்; ரத்ன ொேொ
கொேமொகிவிட்டொர். ல

ரிே

ொரத்திருப் ல
ீ ர”

“ அறிந்தனொன். உமக்கு என் அனுதொ ங்கள்?. அடுத்;த
லசொகமொன நியுஸ் என்ன பநலும்’?

“ என அண்ணொ இறந்து ஒரு கிழகமக்கள் தொரிணி மொடியில்
இருந்து குதிதது தற்பகொகே பசய்த பகொண்டொள். இறநத
அவள் ககயில் றீங்கள் பகொண்டு வநது பகொடுத்து
கடப ரீஸ் பசொக்கிலேட் இருந்தது” என்றொள்
அழொக்குகறயொக பநலும்.

நொன் ஒரு

திலும் பசொல்ேவில்கே. என் கண்களில் இருந்து

கண்ண ீர் வருவகத ஆசிரியர் கண்டுவிட்டொர்

“ என்ன ரொஜொ. ஏன் அழுகிறீர”?

“ நொன் சுருக்கமொக “ எல்ேொம் எப் லவொ முடிந்த கொரியம்”
எனலறன்.

