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ஆணந்ாி ால் முன்வக்கும் 
பதண்ிவன 

முவணர் அ.சர்ிபா, 
கெபய யிரிவுரபனார் , 

தநிமினல் உனபாய்வுத் துர, 
அபசு ெரக்ெல்றரி , 

உதெநண்டம் . 
 

ஆய்வுச் சுருக்கம் 

ாயல் ன்து இக்ெின நறுநர்ச்சி பெம் கற்கடுத்த எபே ெர யடியம் ஆகும். 
இபேதாம் தற்ாண்ரட தநிழ் இக்ெினத்தின் நறுநர்ச்சிக் ொம் ன்று குிப்ிடுயர். 
தநிமில் ஏர் தற்ாண்டு ொநாெ ாயல் இக்ெினம் நிெச்சிந்த யர்ச்சிரனப் கற்றுள்து. 
மநர ாட்டு இக்ெினக் ெல்யினின் அிபெத்தால் தநிமில் அதுவும் குிப்ாெ 
உரபரடனில்   புத்திக்ெின யரெெள் இக்ொக் ெட்டத்தில் உபேயாெத் கதாடங்ெி. 
ாயல் இக்ெினத்திற்குச் சிப்புநிக்ெ இடபம் உபேயாெினது. ாயல் உபேயாயதற்குப் 
ின்புநாெ யீ ொத்தின் ல்மயறு யரெனா ிபச்சிரெள் பன்ரயக்ெப்டுெின். 
அயற்றுள், அபசினல் நாற்ங்ெள், சபெ ிரெள், உவுெிரடமன ற்டும் யிரிசல்ெள், 
திநிதப் ிபச்சிரெள், யீ அியினல் ெண்டுிடிப்புொல் உபேயாகும் புதின சபெ 
நாற்ம்  அதரச் சுட்டிக்கொண்மட கசல்ாம். இவ்யரெ ழுத்துெில் சியொநினின் 
இடபம் ெயம் கத்தக்ெது ன் யரெனில் அயபேரடன ழுத்தின் அடிப்ரடக்ொ 
இடத்ரத இக்ெட்டுரபனில் சுபேக்ெநாெக் ொணாம். 

முன்னுவ 

சியொநினின் ஆணந்ாி ாயில் ஆந்தானி ன்னும் ெதாாத்திபம் நிெ 
பக்ெினநா, பதன்ரநனா ெதாாத்திபம் ஆகும். ெிபாநப்பு கண்ெின் ிர ன் 
யரெனில் ஆந்தானிரனச் சுற்ிமன ெரதக்ெபேவும் ெரதப்ின்றம் கதாடர்ெி 
தன்ரநரனக் ொண்ெிமாம். அவ்யரெனில் அக்ெதாாத்திபத்தின் பழுரநனா யடியத்ரத 
உற்று மாக்கும் அயில் இக்ெட்டுரப அரநெின்து.  

கவனச்பசாற்கள் 

தீண்டாரந, நம், குடும்ம், குணம், யாழ்க்ரெ, திபேநணம், ாினல், ெல்யி, 
திநிதம், அியினல், யீம். 
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ஆய்வு அணுகுமுவந 

இக்ெட்டுரபனில் ாத்திபத்ரதபம் சி ெபேத்தினல்ெரபம் யிக்கும் பெநாெ 
ிபக்கமுவநத் ிநணாய்வும், திப்ட்ட ாத்திபத்ரத பன் ரயப்தால்  தகுப்புமுவநத் 
ிநணாய்வும் மநற்கொள்ப்ட்டுள்.  

 
சிகாிின் ால்கள் 

 ‘தவண கிலும்’ ாயல் தித் அபசினல் ெயம் கொள்மயண்டின உள் பபரண 
கண்ணின அபசினாெ பன் ரயக்ெிது.  ‘ஆணந்ாி’ ாயல் ஆண் அரடனாத்தின் 
யன்பரெர உடல், கநாமி, நம் ன் அரத்துத் தங்ெிறம் யியரித்து குடும்ம் 
ன் அரநப்ர ெட்டுரடப்புச் கசய்ெிது, அதிொபத்தின் தண்கொடுரநெரபம் 
யரபடநாக்ெித் தபேெிது.  ‘குறுக்கு பட்டு’ ாயல் நம், உடல், ாினல் நதிப்டீுெள் 
ற்ின ெட்டரநப்ர இரமிரித்துக் மெள்யிக்குள்ாக்குெிது.   

 சியொநினின் ‘உண்வக்கு முன்னும் தின்னும்‘ ன் ாயல் தநிழ் இக்ெின 
உெிற்கு பற்ிறம் புதின எபே உரெக் ொட்டிபள்து. தநிழ் ாயாசிரினர்ெள் ார்க்ெத் 
தயின, கசால்த் தனங்ெின, ‘மனா‘ ன்று னந்து எதுங்ெின எபே உெம். அதுதான் 
ம்பரடன அபசு அறயெங்ெள். காது கயினில் ின்ற்ப்டுெி எழுங்ெீத்ரதயிட, 
தீண்டாரநரனயிட ம்பரடன அபசு அறயெங்ெில்தான் தீண்டாரந ெடுரநனா 
யிதத்தில் ெரடிடிக்ெப்டுெின். சாதி சார்ந்த அணுகுதறம், யிகுதறம் ப்டி 
சாத்தினநாெின்? ெரடிர ஊமினரிடம் ொட்டப்டும் ாபட்சம், தீண்டாரந, எதுக்குதல், 
புக்ெணித்தல் ப்டி உனர்ந்த தயினில் ..ஸ். அதிொரினாெ இபேக்ெக்கூடின ரிடம் 
ொட்டப்டுெிது. உனர்ந்த யகுப்ில் ிந்த எபே ெரடிர ஊமினன் தாழ்த்தப்ட்ட 
யகுப்ில் ிந்த உனர்ந்த தயினில் இபேக்ெக்கூடின அதிொரினிடம் ன் ெீழ்ப்டினாநல் 
இபேக்ெிான்? ெீழ்ப்டினாநல் இபேப்து நட்டுநல் புக்ெணிக்ெவும், எபே யரெனில் இமிவு 
டுத்தவும் படிபம் ன்ரத சியொநினின் ாயல் மசுெிது. இதுதான் இன்ரன அபசு 
அறயெங்ெின் உயினல். சபெத்தின் உயினறம் இதுமய. ிழ் ால் உனகம் 
கண்டிா ாழ்க்வக இது. சுருக்காகச் பசான்ணால், இந்ால் ாற்று அசில் 
என்நால் என்ண, ாற்று அசினில் ணிணிர்கபின் இடம் என்ண, கருத்ிலுக்கும் 
பசல்தாட்டுக்கும் இவடினாண உநவு என்ண என்ந ஈிக்கற்ந ஆய்ிவணச் 
பசய்கிநது.   ீ த்நானுரடன ‘நின் உெம்‘ ன் ாயறக்கு அடுத்து, அபசு அறயெ 
ரடபரெள் குித்து மசின ாயல் ‘உண்ரநக்கு பன்னும் ின்னும் ன்ால் அது 
நிரெனில்ர. இவ்யரெனில் இக்ெினச் கசால்ாடல்ொெ உள் மாது ெபேத்தினல் 
அரநதி குரக்கும் தன்ரந கொண்ட சியொநினின் ழுத்துெள் அபசினல் கசால்ாடாெ 
நாறும்மாது கசனல்டும் தன்ிரெர உபேயாக்ெ பனல்ெின் ாம்.  
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கவக்கரு  

 ெரதக்ெபேதான் ரடப்ாி நதில் பதன் பதாெத் மதான்றுெிது. ெரதப்காபேள் 
ாடுகாபேள் மாக்ெப்காபேள் ன்றும் ெரதக்ெபேரயெகூறுயர். இக்ெரதக் ெபேயிர 
உள்ிட்மட ெரதப்ின்ணி, சபதானப்ின்ணி மான்ரய அரநெின். ாயின் 
அரத்துப் குதிெரபம் என்ிரணக்கும் ரநனப்புள்ினாெக் அரநெிது. சபதானத்தில் 
ரடகறும் ந்தகயாபே ிெழ்வும் ெரதனின் ெபேயாெ அரநனாம். ாயறக்கு உரின 
ெரதக்ெபே குிப்ிட்ட என்ரப் ற்ிநட்டுமந இபேக்ெமயண்டும் ன் ினதினில்ர. 
ந்திெழ்ச்சிபம் ெரதனின்  ெபேயாெ அரநனாம். ெரதனின் எவ்கயாபே குதிபம் ெபேரய 
யிக்ெிச் கசல்மயண்டும். ெரதக்ெபே சிப்ாெ அரநனப் கற் ாயம டிப்யரின் 
நதில் ஆழ்ந்த யிரவுெர ற்டுத்தும். ஆந்தானி ாயில் ஆந்தானினின் 
கண்ிரதான் ெரதக்ெபேயாெ அரநெிது.    
  
 ெரதத்தரயினா ஆந்தானி சிறுநினாெ இபேந்த காழுமத கரினண்ணன் ன் 
ஆணாதிக்ெம் கொண்டயின் நரயினாெிார். தாரன இமந்த ஆந்தானி நீது அயள் 
நாநினார் கயள்ச்சினம்நாள் அன்புரடனயாெ இபேந்து, அயர கிப்டுத்தி சிந்த 
குடும்த்தரயி ஆக்குெிாள். ஆணந்ாி ன் குடும்தத்ிற்காக ிகுந் துன்தங்கவப 
ஏற்கிநாள். குடும்தத்வனணாண பதரிண்ன் ரு ன்ணனாி. வணிவக் 
பகாடுவப்தடுத்துது ட்டுின்நி தபநாரு பதண்வமம், ணங்காட்டினிருந் ன் 
பசாந் ாடிடீ்டிற்கு அவத்து ந்து வத்துக்பகாள்கிநான். ிகு சி ாட்ெில் 
அயரபம் அடித்து துன்புறுத்துெிான். கநாத்தத்தில் அயன் எழுக்ெம் கெட்டயாெமய 
இபேக்ெிான். ஆந்தானிக்மொ ல்ாமந குடும்ம்தான், நக்ெள்தான்.  

 ‘அயர்ெள் ன்தான் ம் ன் ன்று ிரத்துப்  இன்ல்ெரத் 
தாங்ெிக்கொண்டு யாழ்யள்’ ஆந்தானி. ினும் அயள் பதண்கள் திநப்பு ாழ்ாணது எண 
ிவணக்கும் அபிற்கு பகாடுவக்கு ஆபாகிநாள் என்தத ஆணந்ாி ானின் 
கவக்கருாக அவகிநது. அதாயது எபே கண் ெதாாத்திபம் தது ெிபாநின யாழ்யில் 
சபெத்தாறம் ஆணாதிக்ெத்தாறம் ன் ிரனில் ன்யாறு தன்ரத் 
தெயரநத்துக்கொள்ெிாள் ன்தும் தன்ரச் சுற்ிபள் அரத்துயிதநா ெங்ெிறம் 
ப்டிப் மாபாடுெிாள் ன்தும் ெரதக்ெபேயாெ அரநெிது.  

 இந்த ெரதக்ெபேயிரச் சுட்டும் குதினாெவும் ஆந்தானினின் ிரனாெவும் 
ாயில் எபே குதிரன இங்குச் சுட்டத்தகும்.  

 "ஆணந்ாிக்கு பஞ்சு ிகுிகுபன்று எரிகின்நது. சங்கபில், கன் தால் 
சிப்தாண ரு பதண்ணுடன் டிில் உநங்குகின்நான். இதபா துக்கம் கல்ததான 
பஞ்சில் உட்கார்ந்துபகாள்ப உநக்கின்நிப் புள்கிநாள். முகநிா, கானத்ில் இநந்து 
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ததாண ாய் ந்வ அபின் ஞாதகத்ிற்கு ருகிநார்கள். அத்தாடு கருதகம் ிண்டு 
பதய்மம் கணத் வ ததான அள் கண்ில் ீவப் பதருக்குகிநார்கள்."1   

ஆணந்ாி - தாத்ிப்தவடப்பு 

 ஆந்தானி, இனல்ிமமன ல்குணம் ரடத்தயாெமய இபேக்ெிாள். இனல்ா 
ெிபாநத்துப் கண்ணாெமய யாழ்ெிாள். ஆால் நிெவும் இம்யனதிம கரினண்ணனுக்கு 
நரயினாெிாள். ஆறு குமந்ரதெர ஈன்கடுக்ெிாள் ஆாந்தானி. ெணயன் காதுநெர 
(ணத்திற்ொெ இன்த்ரதத் தபேம் கண்) யடீ்டிமமன கொண்டுயந்து ரயக்கும் மாதும் சரி 
அந்தப் கண்ணிற்கு திரில் தன்ர அடிக்கும் மாதும் சரி சிமபங்ெில் 
ஆமயசப்ட்டாறம்  மபங்ெில் அரநதி ொக்ெிாள்.  

 ஆணந்ாி எவச் பசய்ாலும் அவக் குவந கூநிக் பகாண்டிருப்தத அள் 
ாிாாண பள்பச்சிம்ாபின் க்கம் ஆகும். ஆணந்ாி அற்கும் பதாறுவ 
காப்தாள். திள்வபகள் று பசய்து அது பதரிண்னுக்குத் பரிந்ால் அற்காண 
அடி, உவ முனிற்வந அள்ான் ாங்கிக் பகாள்பதண்டும். சகிப்புத் ன்வ 
அிகம் பகாண்ட ஆணந்ாி இனட்சுி என்தவபப் பதரிண்ன் ன் டீ்டிற்கு 
அவத்து ந்து வத்ததாது அள், இவப அக்கா என்று அவக்கிநாள். அதற்கு 
ஆந்தானி, 'னாபடி னக்ொ, அக்ொ குக்ொ ன்று கூப்ிட்டால் கசபேப்பு ிஞ்சிடும்' ன்று 
பதில் கசான்யள், ின்ர் சிிது ொத்தில் ட்புடன் மெிாள். தன் குடும்த்தில் 
அயரச் மசர்த்துக் கொண்டாள். யந்தயள் கரினண்ணிடம் அடியாங்கும் மாது 
அயறக்ொெ இபக்ெப்டுயாெ இபேக்ெிாள்.  

 ிள்ரெர யர்த்துப் கரினயர்ெள் ஆக்ெினதும் தன் ெடரந படிந்துயிட்டது ன்று 
ண்ணாநல் அயர்ெரக் ெண்ணும் ெபேத்துநாெக் ெயித்து யந்தாள். கன்ால், எபே 
நெர இமந்த மசாெம் அயறரடன நதில் இன்னும் ிரத்திபேந்தது. கரினண்ணன் 
ரெரந ொபணநாெ அடுத்தயர் ொட்டில் யிரந்த ெம்ர டுத்துக் கொண்டு யந்து தது 
யடீ்டில் ரயத்திபேப்ரத அிந்து அரத ஆந்தானி திர்த்தாள். ிகு கரினண்ணன் 
குழுயிர் யணீ்சண்ரடக்குச் கசல்றம் மாது அயர்ெரத் தடுப்தில் ெயநாெ இபேந்தாள்.  

 ஆந்தானி, தன் ிள்ரெள் அரயபேக்கும் திபேநணம் படித்துயிட்டு தன் 
மபக்குமந்ரதெறடன் கொஞ்சும் மாதும் சரி அயள் தன் இனல்ரச் சற்றும் நாற்யில்ர. 
இப்டினாெ ஆந்தானினின் யாழ்க்ரெச் சக்ெபம் சுமல்ெிது. அயள் தீனயமினில் ெணயன் 
கசன்ாறம் காறுரநமனாடும் ெற்மாடும் யாழும் கண்ணாெப் ரடக்ெப்ட்டிபேக்ெிாள். 
நணநா கண்ணுக்கு அிவுரபகூி, ரன நெின் ிரக்ொெ ங்கும் தாய்ரந 
உணர்ரய ஆந்தானி பம் ொணாம். 
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ஆணந்ாி - தாத்ி அநிமுகம் 

ாயில் ாத்திபப் ரடப்பு இன்ினரநனாததாகும். ல் ாயல்ெின் அடிப்ரடமன 
ாத்திபப் ரடப்புத்தான் ன்று கூறுநயிற்கு ாயில் ாத்திபப் ரடப்பு நிெச் சிந்த 
கூாெ அரநந்துள்து. "ால் கூறுகபில் முன்வாணது, சிநப்புிக்கது, பஞ்வசக் 
பகாள்வப பகாள்து தாத்ிப்தவடப்தத ஆகும்‛2  எபே ாயாசிரினரின் ரடப்புத் 
திரநரன அின அயர் ாத்திபப்ரடப்ில் கறுெின் கயற்ிமன அவுமொல்  ஆகும். எபே 
சிந்த ாயாசிரினரின் கயற்ி எபேசி நக்ெ படினாத ாத்திபங்ெரப் ரடப்தில் 
அடங்ெி உள்து.  "ருகவில் ிகவும் முக்கிாகக் கருக் கூடிவ 
காதாத்ிங்கள், புத்கத்வ மூடிணதும் கவின் ிகழ்ச்சிகள் நந்துததாணாலும் 
அவக்கப்தட்ட தாத்ிங்கள் ம்முன் டாட  தண்டும்"3  ன்து இங்கு ெயிக்ெத் 
தக்ெது. 
 

 திரபக்ெரதனில் எபே யிறுயிறுப்பு ற்டுத்த, கதாடக்ெக் ொட்சினிமமன ஏர் 
ஆர்யத்ரதத் தூண்டும் ொட்சி அரநயதுமால் இங்கு ாயிறம் ஆந்தானி ன் ரநன 
ெதாாத்திபம் பம் அயது ிரனின் பம் ஏர் ஆர்யம் தூண்டப்டுெிது. 

 "ஆந்தானி இபேில் உாத்திக்கொண்டிபேந்தாள். ின்ிபவு மபம் . இபண்டாம் 
ஆட்டம் சிிநா படிந்து கசல்யர்ெின் சப்தம் பன்புதான் ஏய்ந்தது. ஆனிற்று, 
யிடினற்ொர குமந்ரத ிந்துயிடும். எபே யாபநாெமய ஆந்தானிக்கு யிங்ெியிட்டது. 
ாட்ெரச் சரினாெக் ெணக்ெிட படினாத டிக்கு யிக்கு யபேபன் தரித்து யிடுயாள் 
ன்ாறம், பற்கணிில் துள்ளும் வனப்திட்வட ததால் ிற்றுக்குள் துடித்துக் 
பகாண்டிருந் சிசு துள்பல் அடங்கி, கருப்வத ாில் வனவ ிறுத்ி பபித் 
ாாகிிட்டது ன்து ய்ந்தாம் பரனாெப் ிபசயிக்கும் ஆந்தானிக்குத் கதரினாதா?"4 
ன்று ாயல் கதாடக்ெமந குமந்ரதப் கறும் ெபேயினாெக் ொட்சிப்டுத்தப்டுெிாள் 
ஆந்தானி.  

 எபே ரநன ாத்திபம் இத்தரப் ிள்ரெரப் கற்று ன் ாடுடுெிமதா ன்று 
ண்ணுயதற்குள் யரிரசனாெ அயள் அடுத்து அடுத்து அயள் நாநினாரிடபம் ெணயிடபம் 
ிள்ரெிடபம் டும்ாட்டிர இன்னும் அழுத்தநாெப் திவு கசய்தடி ெர்ெிது ாத்திப 
யார்ப்பு. 

ஆணந்ாிின் உவப்பு  

 யடீ்டில் மயர கசய்யதற்கு ஆட்ெள் இபேந்தாறம் ஆந்தானி ெடிநாெ 
உரமப்யாெமய இபேந்தாள். ிள்ரெள் உண்தற்கு ன்று ெயநாெ சரநனரப் 
ார்த்துக்கொண்டாள்.   
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 "ஆந்தானி மசாற்ர யடித்துத் தாங்ெரடனில் கொட்டிக் குமம்புக் ெபண்டிக் ெம்ால் 
ெட்டிரன உரடத்தாள். கரினண்ணனுக்கு எபே சாதத்மதாடு எபே சாதம் எட்டக்கூடாது. 
புழுங்ெரிசிச் சாதத்தின் நணம் யகீடங்கும் பயினது. அதன் ஆயி அடித்து ஆந்தானிக்கு 
யினர்ரய பத்துக்ெள் அபேம்ி பெத்தில். அடுப்ிம நிொய் புிபடன் ெத்தரிொய் 
கயந்து கொண்டிபேந்தது. கயந்த பேப்ரக் கொட்டி, யடெம் மாட்டுத் தாித்து இக்ெ 
மயண்டும். பபேங்ரெக் ெீரபரன உபேயச் கசால்ி ாட்டினிடம் பத்ரதக் கொடுத்திபேந்தாள். 
ெிமயிக்குக் ெண் ார்ரய நங்ெியிட்டது. புழு பூச்சிபடன் ழுப்பு இரெரபம் மசர்த்து 
உபேயிப் மாட்டிபேந்தது. ார்த்துக் ெரந்து யிட்டு யதக்ெ மயண்டும்."5 ன்தில் 
ஆந்தானினின் ெடி உரமப்பு மசப்டுெிது. இவ்யிதம் சரநனில் கெட்டிக்ொரினாெ 
இபேக்கும் ஆந்தானி ெணயரக் ெண்டிக்ெத் கதரினாதயாெ இபேக்ெிாள் ன்று 
கசால்ாநல் கசால்ப்டுயதாெக் கொள்ாம். 

தசிப்பும் ிவணப்பும் 

 ஆந்தானி ிரெறக்ொெச் மசநிப்தா ெணயின் ிரரனக் ெண்டிப்தா ன்னும் 
ிரக்குத் தள்ப்டுயரத ாயல் நிெ அமொெச் சுட்டிக் ொட்டுெிது.  

 "ஆந்தானிக்குத் தர ெிறுெிறுப்ாெ யந்தது. ொ இந்த யபேடம் யனசுக்கு 
யந்துயிடுயாள். ார்த்தால் அப்டித்தான் கதரிெிது. அயறக்கு ஜிநிக்ெி கசய்து மாட்டால் 
பயானில்ர. கொத்தநல்ி யந்ததும் ெத்திம கபண்டு பட்ரடரனத் கதரினாநல் 
யிற்றுயிட மயண்டும். ஜிநிக்ெி யாங்ெின நீதினில் இபண்டு ஆட்டுக்குட்டிப் ிடித்து யிட்டால் 
பயானில்ர. மாெத்துக் இபண்டு குட்டி மாடும். இந்தாறக்குத் கதரினக் கூடாது. 
சம்ாதிக்ெி ாதி கூத்தினாறக்குப் மானிடுது. 

 ொன்ரபட்டு டுத்த இடத்திம தாயது கதாடுப்பு இபேக்கும்; இல்ாயிட்டால் பன்று 
ாரக்கு எபே தடரய நட்டுமந யடீ்டுக்கு யபேயாமன். 

 ிவணக்கத கசந்து அளுக்கு. ாம்தத் ாழ்க்வக இணி ணக்கு இல்வன. 
திள்வபகளுக்குத் ாய் ட்டுத....குந்வக்குப் தால் பகாடுத்துக் பகாண்தட கண்ரீ் 
உகுத்ாள்."6 ன்தில் ஆந்தானி ெணயின் கசனறக்ொெத் தது தாம்த்ன உரய 
அறுத்துக் கொண்டயாெவும் ிள்ரெறக்ொெ யாமமயண்டின நிரரன 
உரடனயாெவும்  சித்தரிக்ெப்டுெிாள். 

ற்பகாவன முற்சி 

 ஆந்தானி வ்யவுதான் நரதச் சநிரப்டுத்த பனன்ாறம் அயால் எபே 
ெட்டத்தில் படினாநல் மாெிது. கரினண்ணன் அயது குமந்ரதெள் தயறு கசய்தாறம் 
அதுதான் யாய்ப்பு ன்று தன் நரயி ஆந்தானிரனபம் அடித்து துரயத்து யிடுெிான். 
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யடீ்டு மயரெரச் கசய்து ிள்ரெரக் ெயித்து ஆடுெர மநய்த்து ொடுெரபப் 
ார்த்து  அயால் படிந்த ல்ாயற்ரபம் கசய்து, ெணயரபம் ெண்டும் ெண்டு 
கொள்ாநறம் யிட்டதற்கு அயறக்குக் ெிரடத்த தில் அடி உரதெள்தான். இந்த ிரனில் 
அயள் தற்கொர பனற்சிக்கும் யந்து யிடுெிாள். 

 "யாழ்ாள் பழுயதும் தான் துன்ப்டுயது மாவும் இதற்கு இி யிடிமய 
ெிரடனாது மாவும் தாய் தெப்ன் நட்டுமந சாெயில்ர, தன்ரப் காறுத்த யரபனில் 
ல்ா உவுெறமந கசத்துப் மாய்யிட்டதாெவுநா படியில்ா கயறுப்பு உள்த்தில் ெந 
அந்த காடி யணீாக்ெ யிபேம்ாததுமால் யாத ாபானண யிரெ சரநனர யிட்டத்தில் 
மாட்டாள். சுபேக்ரெ நாட்டி இழுத்தயள், இபவு ாாரடக்ொெக் ரெமனந்தி ின்று 
கொண்டிபேந்த அபேள், யாணி யாய் எழுெத் தூங்ெவும் அயர எட்டிாற்மால் ாாரட 
கநாய்த்துக் கொண்டிபேந்த றும்புெரப் ார்த்ததும் நம் நாி குபல் உரடந்தது"7. 

தானில் தனாத்காமும் பதண்களும் 

 இந்தற்ாண்டில் ஆணுக்கு ிெபாெ ல்ாத்துரெிறம் கண்ெள் பன்மி 
யபேெிார்ெள். அயர்ெள் பன்மற்த்திற்கு இரடபொெ இபேந்த தரடக்ெற்ெள் ீக்ெப்ட்ட 
 எபே காதுக்ெபேத்து ியி யபேம் ிரனில் யடீு, கதபே, ணிபுரிபம் ெங்ெள்  
அரத்து இடங்ெிறம் குடும் உயிர், அறயெத்தில் உடன் ணிபுரியர், குடும் 
ண்ர் மான்மாபால் கண் உடல் நீது ிெழும் யன்கொடுரநெள் ாறக்கு ாள் அதிெரித்து 
அடக்குயதற்குப் ாினல் யன்பர எபே ெபேயினாெப் னன்டுெிது. தன்ால் கயல் 
படினாத ஆரண யழீ்த்த யழீ்த்த அயன் உடரநனாெக் ெபேதப்டும் கண்ரணச் 
சீபமிப்ரதபம் கண்ரணப் மாெப் காபோெவும், உடரநப் காபோெவும் ெபேதி அயரச் 
சிரதப்ரதபம் ரடப்ிக்ெினங்ெள் உணர்த்தி ிற்ெின்.  

 நாணயர்ெறக்கு ல்காழுக்ெத்ரதப் மாதிக்ெ மயண்டினயர்ெள் ஆசிரினர்ெள். 
அயர்ெில் எபேசிர் நாணயிெிடம் ாினல் ாத்ொபம் கசய்ெின்ர். இந்ாயில் 
அத்தரென ொட்சி என்றும் சித்தரிக்ெப்ட்டுள்து. ஆசிரினர் எபேயர் எபே ள்ிக்கூடப் 
கண்ரண (ீமயணி) ாத்ொபம் கசய்ெிார். அதால் அந்த யபேட ள்ிப்டிப்ில் 
அயால் மதர்ச்சிப் க படினயில்ர இந்த ிெழ்ச்சினிால் அயறக்கு ஆண்ெள் நீது 
கயறுப்பு ற்ட்டு ிற்ொத்தில் திபேநணம் கசய்து கொள்ாநம யாழ்ெிாள். இரநனில் 
ற்ட்ட ாதிப்பு அயர யபேந்தினமரயக்ெிது. ந்தத் தயறும் கசய்னாத கண் இப்டி 
யபேந்துெிமன். ஆால், ெங்ொணினின் நொ இபாஜநாணிக்ெம் இரநனிிபேந்து நது 
அபேந்துதல், ிகண்ெறடன் கதாடர்பு ரயத்துக் கொள்றதல் ன்று யாழ்ெிான். அயர 
ஊபார் ‘வணர்’ ன்று கசல்நாெ அரமக்ெிார்ெள். இயன் தீன மக்ெம் உரடனயன் ன்றும் 
கதரிந்தும் கூட கண்ெள் இயன் நீது ரநனல் கொள்ெிார்ெம இது ப்டி ன்று ண்ணி 
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ஆச்சரினப்டுெிாள். மநறம் தன் யாழ்க்ரெனில் இரநனில் ற்ட்ட அனுயத்திால் 
ெங்ொணி யடீ்டிற்கு யடீ்டுமயர கசய்யதற்ொெ யபேம் பூங்ொயத்திடம் ‚அண்ன் 
(இாோிக்கம்) ரு ாிரி; பருங்கிப் தகுந தவன ச்சுக்கா‛8 ன் 
மபடினாெமய கசால்ெிாள். ாதிக்ெப்ட்ட கண் நற்காபே கண்ணிற்கு அிவுரப யமங்ெி 
ச்சரிக்ெிாள். இவ்யாறு ஆணுக்கொபேீதி கண்ணுக்கொபேீதி ன் சபெ அய ிரரன 
டுத்துரபக்ெிார் சியொநி. 

பதாருபாாமும் பதண்களும் 

 யடீ்டு மயரெமாடு யனல்மயரெரச் கசய்பம் ஆந்தானி ின்யபேநாறு 
மசுெிாள். 

‚அதாட ிறுத்ிக்க ானும் ல்தன தாடுதட்டதண டீ்டின ிணமும் டிச்சுக் 
பகாட்டநதண அதுக்பகல்னாம் கூனி கக்குப் தண்ி குடுத்ிடு‛9 ன்று ெணயிடம் 
யமக்ொடி அல்ற்டுயரதச் சியொநி ொட்டுெிார். கண்ெின் அடி நதில் ழும் 
திர்ப்புணர்வு எபே சி மபங்ெில் காங்ெி ழுந்து இவ்யாறு கயிப்டுெிது. பர 
உரமப்ிற்கு ஊதினம் யமங்ெப்டுயது மா உடல் உரமப்ிற்கும் ஊதினம் யமங்ெப்ட 
மயண்டும் ன் யிமிப்புணர்ரயச் சியொநி பன்ரயக்ெிார். சிின சிின கசவுெறக்ொெ, 
கண்ெள் சிறுயாடு மசர்க்கும் யமக்ெம் ற்டுெிது. 

 காபோதாபத் தற்சார்ற் கண்ெறக்குத் திடீர் கசவுெறக்கும், குடும்ச் 
கசவுெறக்கும் சிறுயாடு அயசினநாெிது. சிற்றூர்ப்புங்ெில் யாழும் கண்ெள் நிெவும் 
சிக்ெத்துடன் யாமப் மெிக் கொள்ெிார்ெள். ணம் சம்ாதித்த மாதிறம் ெணயன் யணீ் 
கசவு கசய்யதால் ஆந்தானி, கொத்தநல்ி யந்ததும் ெத்திம கபண்டு பட்ரடரனத் 
கதரினாநல் யிற்றுயிட்டு தன் பத்த நெள் ொவுக்கு ஜிநிக்ெி கசய்துமாட மயண்டும்; நீதிப் 
ணத்தில் இபண்டு ஆட்டுக்குட்டி ிடித்து யிட்டால் மாெத்துக்கு இபண்டு குட்டிமாடும்  ன்று 
திட்டநிடுெிாள். தன் யடீ்டு யிரச்சில் யபேம் காபேள்ெர யிற்றுக் குமந்ரதெறக்ொெச் 
மசநிக்ெ மயண்டும் ன்று கசனல்டுெிாள். இதிிபேந்து ஆந்தானினின் மச்சும் பச்சும் 
குமந்ரதெறக்ொெவும், குடும்ிற்ொெவும், ிபேக்கு உதவுயதற்ொெவும் உள்து ன்து 
புாெிது.  

முடிவுவ 

ஆந்தானி ெிபாநத்தின் தார்த்த ாத்திபநாெ அரநெிாள். அயறக்கு 
ெல்யினிரயயிட அனுய அிவு இபேந்தாறம் அரத அயள் ரிமசாதித்துப் ார்ப்தில்ர. 
ெிபநத்தின் ெட்டரநப்புக்குள் தன்ர உட்டுத்திக் கொண்டாறம் அயறக்குள் உள் ீதி, 
மர்ரந அயர உன்தநா கண்ணாெமய ொட்சிப்டுத்துெிது. அயால் நபபுத் 
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தரனிிபேந்தும், ஆணாதிக்ெத்திிபேந்தும், கண்ணுக்கு உள் யி, சுரந, துன்ம் 
ன்திிபேந்தும் யிடுட படினயில்ர. இன்த்ரதக் ெடுெவு சுநந்து துன்த்ரத 
கபேபட்ரடனாெ இக்ெி ரயக்ெ படினாநல் திணறுெிாள். இவ்யரெனில் ழுத்தார் 
சியொநி அயர்ெள் இந்ாயில் ஆந்தானி ாத்திபம் பம் ஆணாதிக்ெத்ரதத் மதாறரித்துக் 
ொட்டிபள்ார். 
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