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நமது நிருபர்

0

0

ஓவியரும், தமிழ்ேதசிய உணர்வாளருமான வரீ சந்தானம், மூச்சுத்திணறல் காரணமாக ெசன்ைனயில் ேநற்று
காலமானார். அவர் வாழ்வில் யாரும் அறிந்திராத, அவருக்கும் அவர் மைனவி சாந்திக்குமான காதல் பக்கங்கள்
குறித்து ஆனந்தவிகடனிடம் அவர் நான்கு வருடங்களுக்கு முன் பகிர்ந்து ெகாண்டார். அது வாசகர்களுக்காக...
இங்ேக...

''அன்பு ேமகேம இங்கு ஓடிவா
எந்தன் துைணைய அைழத்து வா
அர்த்தராத்திr ெசான்ன ேசதிைய
உந்தன் நிைனவில் நிறுத்தி வா...
- எனக்கு நல்லா நிைனவிருக்கு. அப்ேபா ேரடிேயாவுல அடிக்கடி இந்தப் பாட்டு ேபாடுவாங்க. நான் அடிக்கடி என்
டாலிக்கு இந்தப் பாட்ைடப் பாடினெதல்லாம் இப்பவும் நல்லா நிைனவிருக்கு!'' - அழகாகப் பாடி உருகுகிறார்
சாந்தி. ஓவியர் வரீ சந்தானத்தின் காதல் மைனவி, இப்ேபாது... மனதளவில் அவர் ஒரு குழந்ைத!
''என் மூத்த அண்ணன் ெராம்ப ஸ்ட்rக்ட். அவருக்குத் ெதrயாம என் டாலிக்கு நான் பாத்ரூம்ல இருந்து லவ்
ெலட்டர் எழுதுேவன். அவனும் எழுதுவான். இவன் எழுதின ெலட்டர்லாம் ெவச்சிருந்ேதன். அப்பப்ேபா
டாலிேயாட சண்ைட வந்துச்சுன்னா, ஒவ்ெவாரு ெலட்டரா எடுத்து கிழிச்சுப் ேபாட்ருேவன்!'' - சிrக்கிறார் சாந்தி.
ெதாடர்பறுந்து வந்து விழும் வார்த்ைதகைள எடுத்துக் ேகாத்தால், வரீ சந்தானம் - சாந்தி வாழ்வில்
ஒளிந்திருக்கும் ஓர் அற்புதமான காதல் ெதrயும்!
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நவன
ீ ஓவியராக, சமூகப் ேபாராளியாக அறியப்பட்ட வரீ சந்தானத்தின் வாழ்வில் யாரும் அறியாத இன்ெனாரு
பகுதி இது. வடு
ீ
முழுக்க இைறந்துகிடக்கின்றன ஓவியங்கள். முகம் மைறத்துப் புரளும் மீ ைச, தாடிைய
நீவியபடிேய தன் கைத ெசால்கிறார்...
''கும்பேகாணம் பக்கம் உப்பிலியப்பன் ேகாவில்தான் என் ெசாந்த ஊர்.
வட்டில்
ீ
நானும் தங்கச்சியும்தான். அப்ேபா அது ஒரு பஞ்ச காலம். ஒரு
நாைளக்கு ஒருேவைள ேபாஜனம்தான். 18 வருஷம் ேகாயில் ேசாறு
சாப்பிட்டு வளர்ந்தவன். கும்பேகாணம்னா ேகாயில் ஊர் என்பதால்,
சிற்பமும் இைசயும் அேதாட ஆன்மாவா இருந்தது. பள்ளிக்கூடத்துக்குப்
ேபானப்ேபா,
இந்தி
எதிர்ப்புப்
ேபாராட்டத்தில்
கலந்துக்கிட்ேடன்.
'சாகும்ேபாது தமிழ் படித்துச் சாக ேவண்டும். என் சாம்பலிலும் தமிழ்
மணந்து ேவக ேவண்டும்’னு எப்பவும் எழுச்சிேயாட திrஞ்சாலும்,
பள்ளிப் பாடத்தில் என்னால் ேதற முடியல. 'ெதாழிலாளி’ படத்தில்
எம்.ஜி.ஆர். பஸ் கண்டக்டராக இருந்து, ெசக்கர் ேரஞ்சுக்கு உயர்வார்.
அைதப் பார்த்துட்டு எனக்கும் ெசக்கர் ேவைலதான் சrவரும்னு
ேதாணுச்சு. ஆனா, ெசக்கர் ஆக முடியாதுங்கிற உண்ைம ெதrஞ்சப்ேபா,
நான் எம்.ஜி.ஆர். இல்ைலங்கிற உண்ைமயும் புrஞ்சது.
அப்புறம்
கும்பேகாணம் ஓவியக் கல்லூrயில் ேசர்ந்ேதன். பணம்
இல்லாம, படிக்க முடியாம, ஓடிவந்துட்ேடன். அப்புறம் அப்படி இப்படினு
அைலபாய்ஞ்ச வாழ்க்ைக, ராஜஸ்தானுக்கு அனுப்பி பிரஸ்ேகா
ஓவியத்ைதக் கத்துக்கெவச்சது. அதுக்குக் காரணம் தனபால் சாரும்
அவங்க துைணவியாரும்தான். ஒரு ேதவதூதன் மாதிr ஆதிமூலம்
அண்ணனும் என் வாழ்வில் வந்தார்!'' என்கிற வரீ சந்தானம், 'மியுரல்ஸ்’
எனப்படும் புைடப்பு ஓவியங்களின் பிரம்மன். 1990-ல் இந்திய அரசின்
ேதசிய விருது ெபற்றவர்.
''ஓவியர் ஆதிமூலம் அண்ணன் வழிகாட்ட, மத்திய ெநசவாளர் ேசைவ ைமயத்தின் ெசன்ைனப் பிrவில்
ேவைலக்குச் ேசர்ந்ேதன். 1973-ல் எனக்கு 850 ருபாய் சம்பளம். அவ்வளவு பணத்ைத ெமாத்தமா பார்த்தப்ேபா,
நிஜமாேவ கதறி அழுதிட்ேடன். பட்டினியா அைலஞ்ச காலம் மாறி வாழ்க்ைகயில் வசந்த காலம் ஆரம்பிச்சது.
அங்ேக ேவைல பார்த்துட்டு இருக்கும்ேபாதுதான் கவிஞர் அறிவுமதி மூலமா, பாலுமேகந்திரா நட்பு கிைடச்சது.
'சந்தியாராகம்’ படத்தில் என்ைன நடிக்க ெவச்சார். சினிமா நடிகன் ஆனது அப்படித்தான். 80-களில் ஈழம்
ெதாடர்பான ேபாராட்டங்கள்ல ெராம்ப உணர்வாளனா பங்ெகடுத்துக்கிட்ேடன். அப்ேபா என்ைன மும்ைப
அலுவலக சகாக்கள் 'ைடகர் ஆயா’னு ெசால்லித்தான் கூப்பிடுவாங்க. 'புலி வருது’னு அர்த்தம். காதல், ஈழம்னு
பூவும் ேபார்க்களமுமா வாழ்ந்த நாள்கள் அைவ!
நான் ேவைலபார்த்த ெசன்ைன ேசமியர்ஸ் சாைல அலுவலகத்தின் ஜன்னேலாரம் ஒரு ெபண்ணின் முகத்ைதப்
பார்த்ேதன். ெராம்ப அழகா இருந்தா. அதுக்கு முன்னாடி பல காதல்கைளக் கடந்து வந்ததுேபால இதுவும் ஒரு
காதலா இருக்கும்னு நிைனச்ேசன். ஆனா, இந்தக் காதல் ேவறு மாதிr இருந்தது. அந்தப் ெபண்ணின் முகம்
ஜன்னலில் இருந்து என் இதயத்தில் வந்து அமர்ந்துெகாண்டது. வசீகரமான ஒரு வாழ்ைவயும் கனைவயும்
பrசளித்தது அந்தக் காதல். காைலயில் எட்டு மணிக்ெகல்லாம் ஆபீஸ் வந்து பார்ைவகளால்
காதல்
வளர்த்ேதாம்.
அவங்க வட இந்தியாவில் இருந்து பல தைலமுைறகளுக்கு முன்ேப தமிழகத்தில் குடிேயறின குடும்பம்.
சாந்திேயாட தாத்தா, ெவள்ைளயர் காலத்தில் ெசங்கல்பட்டு சப்-கெலக்டர். அப்பா, ஒரு ைபலட். கூடப்
பிறந்தவங்க ஏழு ேபர். இவதான் கைடசி. அப்பாவும் அம்மாவும் இறந்துட்டாங்கனு ெதrஞ்சதும், நான் அவைளத்
திருமணம் ெசஞ்சுக்க முடிெவடுத்ேதன்.
எங்க காதல் வாழ்வுக்கு சாட்சியாக இரண்டு ெபண் குழந்ைதகைளப்
ெபற்ேறாம். சாதாரணமான ஆளாப் பிறந்து, ேகாயில் மாடு மாதிr
வளர்ந்து, ேவப்பங்குச்சியில் பல் துலக்கிய என்ைன, முதன்முதலா
ேபஸ்ட் பிரஷ்ல பல் துலக்கெவச்சேத சாந்திதான். கரடு முரடா
வளர்ந்துகிடந்த என் தைல மயிைர ெசதுக்கி சீராக்கி, ைட கட்டி, ேபன்ட்,
ஷூ ேபாடக் கத்துக்ெகாடுத்தவ சாந்தி. என்ைன மனுஷனாக்கியது
சாந்திேயாட காதலும் அன்பும்தான். இரண்டு குழந்ைதகைளயும் தனி
மனுஷியா வளர்த்து ஆளாக்கினா. பிள்ைளகளுக்கு சாமி ெதrயும்.
ஆனா, சாதி, மதம் ெதrயாது. ெரண்டு ெபண் குழந்ைதகளுக்கும்
விருப்பத் திருமணம் பண்ணிக் ெகாடுத்ேதாம். எல்லாேம என் சாந்தி
முடிவுதான். அவ ெசான்னா, அது சrயா இருக்கும்னு எனக்கு நம்பிக்ைக.
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நான் ேவைலயில் இருந்தப்ேபா 15 வருஷம் இந்தியா முழுக்க
டிரான்ஸ்ஃபர்ல சுத்திட்ேட இருந்ேதன். அதனால என் சாந்திகூடேவ
இருக்க முடியாமப்ேபாச்சு. அப்பா அம்மா இல்லாம இருந்த சாந்திக்கு அது ெராம்பக் கஷ்டம் ெகாடுத்திருக்கும்னு
இப்ேபா ஃபீல் பண்ேறன். உடன் பிறந்த ஆறு ேபர்ல அஞ்சு ேபர் அடுத்தடுத்து இறந்துட்டாங்க. அதுவும் ஒரு ெபrய
பாதிப்ைப சாந்திக்கு உருவாக்கி, தூக்கேம இல்லாமப்ேபாயிருச்சு. அது மன rதியிலான பாதிப்ைப உருவாக்கி
என் சாந்திக்கு மன அழுத்தத்ைத உண்டாக்கிருச்சு. நிைனவுகள் சிைதந்து, உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு
குழந்ைதயாகிட்டா!'' என ேவதைனைய, புன்னைகேயாடு பகிர்கிறார் வரீ சந்தானம்.''சுடுமண்ணில் ெசய்த ஒரு
யாைன சிற்பத்ைத வாங்கி தன்கூடேவ ெவச்சிருக்கா சாந்தி. எப்பவும் அைதத் தூக்கிட்ேட நடக்கிறா, திrயிறா,
ெகாஞ்சுறா, தூங்குறா. யாராவது, 'அந்த யாைனையக் ெகாஞ்சம் கீ ேழ ைவேயன்’னு ெசான்னா, 'ம்ம்... இது என்
டாலி... என் டாலி’னு மறுத்துடுறா. அவ மனசுல நான்தான் அந்த யாைன.
சாந்தி எனக்கு இப்ேபா ஒரு குட்டிப் பாப்பா. சாந்திக்கு நான் ஒரு குட்டி யாைன. இது துயரமாத் ெதrஞ்சாலும்,
பிrயம் எவ்வளவு ெபருசு பாருங்க!'' என்பவைரப் பிrய மனசு வருமா?
அழகழகிது!
-அருள் எழிலன்
புைகப்படங்கள்: ேக.ராஜேசகரன்
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