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தேவி

தேவி, த�ோவை–யில் பிறந்–ே–
ைர். ேற்–த�ோது திரு–ம–ண–

மோகி ஈத�ோட்–டில் ேன் �ண–ை–ரு–டன் 
ைோழ்ந்து ைரு–கி–றோர். மணப்–ப�ண்–�ள் 
அணி–யும் ப்வ�–டல் ைவை–யல்–�–ளில் 
�ட்டு நூவை வைத்து அதில் குந்–
ேன், முத்து எல்–ைோம் தேர்த்து மண– 
மக்–�–ளின் ப�யர்–�ள், புவ�ப்–�–டம் என 
டிவே–னர் ைவை–யல்–�வை ேயோ–ரித்து 
ைரு–கி–றோர். 

‘‘நான் ப�ொறி–யி–யல் �ட்–ட–தொரி. எனக்கு 
ஃப�ஷன் டிசை–னிங் கறக பேண்–டும் என்்ற 
ஆர்–ேம் நிச்றய இருந்–தது. ஆனொல் வீட்–
டில் ப�ொறி–யி–யல் �டித்–தொல் தொன் நல்்ல 
ேொய்ப்–பு–கள் கிசடக்–கும் என என்சன 
எ்லக்ட்–ரொ–னிக்ஸ் & கம்–யூ–னி–பக–ஷன் இன்–
ஜி–னி–ய–ரிங் �டிக்க பைர்த்–து–விட்–டொர்–கள். 
இருந்–தொ–லும் எம்–பி–ரொய்–டரி, ஆரி, பேக்கப் 
என ஏதொ–ேது ஒரு கச்ல–சய–யொ–ேது கற–றுக்–
பகொள்்ள பேண்–டும் என்்ற ஆர்–ேம் ேட்–டும் 
எப்–ப�ொ–தும் என் ேன–தில் இருந்து ேந்–தது. 
அசத கற–றுக்–பகொள்–ளும் ேொய்ப்பு ேட்–டும் 
எனக்கு கிசடக்–கபே இல்ச்ல. திரு–ே–ண–ேொகி 
மூன்ப்ற ேொதத்–தில் கர்ப்–�–மும் ஆபனன். 
அபத ைே–யம் என் கண–ே–ரின் அம்–ேொ–வும் திடீ–
பரன இ்றந்–து–விட்–டொர். எனக்கு அது மிகுந்த 
பேத–சனசய தந்–தது. கர்ப்–�–ேொக இருக்–
கும் ைே–யத்–தில் நொன் ேன அழுத்–தத்–தில் 
இருப்–�சத கே–னித்த என் கண–ேர் என்சன 
ஓவி–யம் ேசர–யச் பைொல்லி ஊக்–கு–வித்–தொர். 
அப்–ப�ொ–தி–லி–ருந்து பகொஞ்–ைம் பகொஞ்–ை–ேொக 
என்–னு–சடய ஆர்–ேம் கச்ல –�க்–கம் திரும்–பி–
யது. ஆனொ–லும் குழந்சத பி்றந்–த–தும் அன்–
்றொட ேொழ்க்–சகசய ைேொ–ளிக்–கபே எனக்கு 
பநரம் ைரி–யொக இருந்–தது. அபத பநரம் 
மீண்–டும் என் ேொே–னொர் உடல்–நி–ச்லக் 
குச்ற–ேொல் பகொஞ்–ைம் பகொஞ்–ை–ேொக 

பிரச்–ை–சன–கள் ஆரம்–
பிக்க அே–ரும் கொ்ல–ேொ–
னொர்–’’ என்–்ற–ேர் அதன் 
பி்றகு தன் கண–ே–ரு–
டன் இசணந்து அே–ரு–
சடய பதொழி–லில் தன்–

னொல் முடிந்த உத–வி–கச்ள 
பைய்து ேந்–துள்–்ளொர். 

‘ ‘ ந ொன் �ட்டு நூலில் 
ேச்ள–யல்–கச்ள பைய்–பேன் 
என்று நிசனத்துக்கூட �ொர்த்–
தது இல்ச்ல. என்–னு–சடய  
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அண் –ணொ – வுக்கு 
திரு–ே–ணம் நிச்–ை–ய–
ேொகி இருந் –தது. 
எனது அண்–ணிக்–
கொக ேச்ள–யல் ேொங்–
க–்லொம் என்று நிசனத்து 
�ட்டு நூலில் ேச்ள–யல்–கள் தயொ–ரிப்–�–ே–ரி–டம் 
பகட்ட ப�ொது, அேர்–கள் மிக–வும் அதி–க–ேொன 
விச்லசய பைொன்–னொர்–கள். அத–னொல் இசத 
நொங்–கப்ள பைய்–ய–்லொம் என்று ஒரு ஐநூறு 
ரூ�ொய்க்கு முத–லில் சி்ல ப�ொருட்–கச்ள ேொங்கி 
யுடி–யூப் �ொர்த்து எனக்கு பிடித்த டிசை–னில் 
ேச்ள–யல்–கள் பைய்–பதன். அது என்–னு–சடய 
அண்–ணிக்கு பரொம்–�பே பிடித்து விட்–டது. அந்த 
ஐநூறு ரூ�ொ–யில், எனக்கு, என் அம்–ேொ–விறகு, 
அண்–ணிக்–கும் பைர்த்பத என்–னொல் ேச்ள–யல்–
கள் பைய்ய முடிந்–தது. சிறிய பதொசக முத–லீடு 
பைய்பத 1500 ரூ�ொய் ேதிப்–புள்்ள ப�ொருட்–கச்ள 
என்–னொல் பைய்ய முடி–யும் என்–�பத எனக்கு ஆச்–ை–
ரி–யத்சத அளித்–தது. நொன் என் வீட்–டில் எனக்–கொக 
பைய்து சேத்–தி–ருந்த 
என்–னு–சடய ேச்ள–
யல்–க–ச்ளப் �ொர்த்து, 
�க் –கத்து வீட் –டில் 
சின்ன குழந்–சதக்கு 
ேச்ள–யல் பைய்து 
பகொடுக்க பைொன்–னொர்–கள். 
நொன் அசத ஒரு குச்றந்–த–
�ட்ை விச்ல–யில் முதல் முச்ற–யொக விற–�சன 
பைய்–பதன். அேர்–க–ளி–ட–மி–ருந்து ேந்த விேர்–ை–
னம் எனக்கு மிக–வும் உத–வி–யொக இருந்–தது. 
அேர்–கள் பைொல்–லும்–�–டிபய சி்ல ேொற–்றங்–கள் 
பைய்து பேலும் சி்ல ேச்ள–யல்–கள் தயொ–ரித்து 
என் உ்ற–வி–னர்–க–ளி–டம் எல்–்லொம் பகொடுத்–பதன். 
அேர்–க–ளி–ட–மி–ருந்து எனக்கு நல்்ல ேர–பேறபு 
கிசடத்–தது. என் கண–ே–ரும் எனக்கு பதொடர்ந்து 
ஆத–ரவு பகொடுத்து, அதி–கம் சிர–ேப்–�–டொ–ேல், 
கிசடக்–கும் பநரத்–தில் உன் ேன நிச்ற–
வுக்–கொக இந்த பேச்லசய பைய். 
�ணத்–திற–கொக பைய்ய பேண்–டொம் 
என்–்றொர். 

எனக்கு ஒரு நல்்ல ப�ொழு–
து–ப�ொக்–கொக ஆரம்–பித்து நொ்ள–
சட–வில் நல்்ல ேரு–ேொ–னத்சத  
ஈட்–டிக் –பகொ –டுத்–தது. 2018ல் 
இருந்து முச்ற–யொக �ட்டு நூல் 
ேச்ள–யல்–கள் பைய்ய ஆரம்–
பித்–பதன். அந்த கொ்ல–கட்–டத்–தில் 
தொன், இந்த �ட்டு ேச்ள–யல்–களும் 
பகொஞ்–ைம் பகொஞ்–ை –ேொக 
ட்பரண்–டில் ேர ஆரம்–பித்–த–

தொல், ேக்–கள் இசத 
என்–னி–டம் விரும்பி 
ேொங்க ஆரம்–பித்–த–
னர். ப்சர–டல் ேச்ள–
யல்–கள் எப்–ப�ொ–துபே 

நல்்ல ேர–பேறச� ப�றறு 
ேந்–த–தொல், என்–னு–சடய முழு கே–னத்–சத–யும் 
பைலுத்தி ேணப்–ப�ண்–ணிற–கொன ப்சர–டல்  
ேச்ள–யல்–கச்ள பைய்ய ஆரம்–பித்–பதன். 

ேச்ள–யல் ேட்–டு–மில்–்லொ–ேல், �ட்டு நூலில் 
ஜிமிக்கி, பநக்–்லஸ் ப�ொன்்ற நசக–க–ச்ள–யும் 
பைய்ய கற–றுக்–பகொண்–படன். என்–னு–சடய 
கண–ேர் ஏற–க–னபே ப்்ளொஸ்–டிக் பதொழி–லில் ஈடு–
�ட்டு ேந்–த–தொல், அேபர அழ–கொக என்–னு–சடய 
ப�ொருட்–கச்ள ப�க் பைய்து அசத �த்–தி–ர–ேொக 
அனுப்பி விடு–ேொர். பகொயம்–புத்–தூ–ரில் ஒரு ஸ்டொல் 
அசேத்து என்–னு–சடய ேச்ள–யல்–கச்ள டிஸ் 
ப்–ப்ள–வில் சேத்–பதன். ஆனொல் அதறகு ப�ரி–
தொக எந்த ேர–பேற–பும் கிசடக்–க–வில்ச்ல. விற–�–

சன–யும் மிக–வும் குச்ற–ேொ–கபே 
இருந்–தது. அந்த ைே–
யம் தொன் என்–னு–சடய 
ேச்ள – யல் – கச்ள 
இன்–னும் கிரி–பயட்–
டி–ேொக பநர்த்–தி–யொக 

உரு–ேொக்க பேண்–டும் 
என்று பதரிந்–து பகொண்–படன். 

புதிய டிசைன்–க–ளில் ேச்ள–யல்–
கள் உரு–ேொக்க ஆரம்–பித்–பதன். வீட்–டி–லி–ருந்பத 
சுய–பதொ–ழில் பைய்–யும் ப�ண்–களுக்கு ைமூக 
ேச்லத்–த–்ளம் மிக–வும் முக்–கி–யம் என்–�சத 
உணர்ந்து, ஃப�ஸ்–புக்சக தொண்டி இன்ஸ்–டொ–கி–ரொ–
மி–லும் ‘ ே்ல–வி’ (Shrii_valavi) என்்ற ப�ய–ரில் 
என் வீட்–டுத் பதொழிச்ல ஆன்–ச்ல–னுக்கு ேொற–றி–
பனன். அதன் மூ்லம் பிர–�்ல பதொச்லக்–கொட்சி 
நடி–கர்–கச்ள பதொடர்பு பகொண்டு, என்–னு–சடய 
ேச்ள–யல்–க–ளின் புசகப்–�–டத்சத அனுப்–பி–பனன். 

அேர்–களுக்கு அது மிக–வும் பிடித்–துப் 
ப�ொனது. என்–னி –டம் ஆர் –டர் 
பகொடுக்க ஆரம்–பிச்–ைொங்க, என் 
ேரு–ேொ–னம் அதி–க–ரித்–தது ேட்–டும் 
இல்–்லொ–ேல், நல்்ல வி்ளம்–�–ர–மும் 
கிசடத்–த–து–’’ என்–்ற–ே–ரின் ேச்ள–
யல்–கள் பகொபரொனொ ்லொக்–ட–வு–
னில் �யங்–கர ஹிட்–டொ–ன–தொம். 

‘‘பகொபரொனொ கொ்லத்–தில் 
கசட–கள் எல்–்லொம் அசடக்–
கப்–�ட்டு இருந்–த–தொல், �்ல–ரும் 
ஆன்–ச்ல–னில் தொன் தங்–கள் 

திரு–ே–ணத்–திறகு பதசே–யொன 
அசனத்–துப் ப�ொருட்–க–ச்ள–
யுபே ேொங்–கி–னர். அப்–�டித் 
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தொன் ேச்ள–யல்–களுக்கு என்று 
பிரத்––பய–க–ேொக பையல்–�ட்டு ேரும் 
என் இசணய �க்–கத்–தில், திரு–ே–
ணத்–திற–கொன ேச்ள–யல்–கச்ள ஆர்–
டர் பைய்–த–னர். அந்த ஒரு ேொதம் 
பகொபரொனொ ்லொக்–ட–வு–னில் ேட்–டும் 
நொன் சுேொர் 50 ேணப்–ப�ண்–களுக்கு 
ேச்ள–யல் விற–�சன பைய்–பதன். 
ைொதொர–ண–ேொக ப�ரி–தொக உ்ல–
கபே பதரி–யொ–ேல், பேளி–யில் 
கசடக்–குச் பைன்று எது–வும் 
ேொங்க கூட பதரி–யொ–ேல் இருந்த 
நொன், இப்–ப�ொது எனக்–கொன ஒரு 
பதொழில் அசேத்து அதன் மூ்லம் 
ேரு–ேொ–னம் ஈட்டி ேரு–ேசத நிசனக்–கும் 
ப�ொது எனக்பக ைந்–பதொ–ஷ–ேொக இருக்–
கும். என்–னொல் இவ்–ே–்ளவு பைய்ய முடி–யும் என்–
்றொல், தி்ற–சே–யொன �்ல ப�ண்–கள் பகொஞ்–ைம் 
சதரி–யத்–து–டன் பையல்–�ட்–டொல் இன்–னும் �்ல 
உய–ரங்–கச்ள பைன்று அசட–ய–்லொம் என்று தொன் 
எனக்கு பதொன்–றும். 

�்ல இ்ளம் ப�ண்–கள், தங்–களுக்–கும் இந்த 
கச்லசய பைொல்–லிக் பகொடுக்–கும்–�டி ஆர்–ேத்–
து–டன் ேந்து பகட்–ட–னர். ஆனொல் எனக்கு அப்–
ப�ொது தொன் இரண்–டொ–ேது குழந்சத பி்றந்–தது. 
ேலி ேரு–ே–தறகு இரண்டு நொள் முன் ேசரக் 
கூட ேொடிக்–சக–யொ–்ள–ருக்கு ேச்ள–யல் பைய்து 
பகொடுத்–து–விட்டுதொன் ஓய்வு எடுத்–பதன். என் 
குழந்சத இப்ப�ொது ே்ளர்ந்–து–விட்–ட–தொல், ஆன்–
ச்ல–னில் �யிறசி ேகுப்–பு–கள் எடுக்–கி–ப்றன். �்ல 
கச்ல–ஞர்–கள் தங்–களு–சடய ப�ொருட்–கச்ள எந்த  
விச்ல–யில் விறக பேண்–டும் என்–றும் பதரி–யொ–ேல் 
இருக்–கி–்றொர்–கள். அேர்–களுக்–கொ–க–வும் தனிப்–�ட்ட 
ேகுப்–பிசன எடுத்து ேரு–கி–ப்றன். என் கண–ேர் 
ப�க்–பக–ஜிங், படலி–ேரி ப�ொன்்ற உத–வி–கச்ள 
பைய்–கி–்றொர். என் தம்பி என்–னு–சடய ப�ொருட்–
கச்ள ப�ொட்படொ எடுத்து, அசத இன்ஸ்–டொ–கி–ரொம் 
�க்–கத்–தில் ப�ொட உத–வு–கி–்றொர். இந்த ேச்ள–யல்–
கச்ள நொன் ேட்–டு–ேல்்ல �்ல–ரும் பைய்–கி–்றொர்–கள்.  
அப்–�டி இருந்–தும் ஒரு 
சி்லர்  அதற – க ொன 
தர –ேொன ப�ொருட் –
கச்ள எங்கு ேொங்–
கு–ே–துன்னு பதரி–ே–
தில்ச்ல. அத–னொல் 
ேச்ள–யல்–கள் ேட்–டு–
ேல்–்லொ–ேல் அதசன 

தயொ–ரிக்க பதசே–யொன ப�ொருட்– 
க–ச்ள–யும் இப்–ப�ொது விற–�சன 
பைய்து ேரு–கி–ப்றன்.

இப்–ப�ொது என்–னு–சடய ப்லட்–
டஸ்ட் ஸ்சடல் ேச்ள–யலில் 
ப�யர் எழு–து–ேது. இந்த டிரண்–
டிசன நொன் முத–லில் ஆரம்–பித்–
பதன். ேண–ே–கன், ேண–ே–கள் 
ப�யசர தமி–ழிப்லொ அல்–்லது 
ஆங்–கி–்லத்–திப்லொ சின்ன சின்ன 

பீசை சேத்து உரு–ேொக்கி 
பகொடுத்–பதன். இது ேொடிக்–சக–யொ–்ளர்–கள் 
ேத்–தியில் நல்்ல ேர–பேறச� ஏற–�–டுத்–

தி–யது. பின் புசகப்–�–டங்–கள் சேத்த ேச்ள–யல்– 
க–ச்ள–யும் உரு–ேொக்–கி–பனன். சி்லர் ேச்ள–கொப்பு 
நிகழ்ச்–சி–களுக்கு ேொம்-டு-பி ேச்ள–யல்–கச்ள 
பகட்–�ொர்–கள். இப்–�டி ஒவ்–பேொரு நிகழ்ச்–சிக்–கும் 
பதசே–யொன தீம்–க–ளில் கஸ்–ட–சேஸ்ட் ேச்ள–யல்–
கள் பைய்–கி–ப்றன். அடுத்து குழந்–சத–களுக்–கொக 
ப�பி ப�ங்–கில்ஸ் பைய்ய ஆரம்–பித்–பதன். ப�ொது–
ேொக சிறிய குழந்–சத–களுக்கு ப�ரிய அ்ள–வில் 
ேச்ள–யல் டிசைன்ஸ் இருக்–கொது. அத–னொல், 
�ட்டு நூ்லொல், பையின் பேொர்க் பைய்–யப்–�ட்ட 
ேச்ள–யல்–கச்ள குழந்–சத–களுக்–கொக பைய்–பதன்” 
என்்ற பதவி இந்–தியொ முழுக்க தன் ேச்ள–யல்–
கச்ள விற–�சன பைய்து ேரு–கி–்றொர். 

‘‘�ட்டு நூ்லொல் ஆன ேச்ள–யல்–களுக்–பகன 
தனி–யொக ஒரு ப�ொட்–டிக் கசடசய உரு–ேொக்க 
பேண்–டும் என்–�து தொன் என் ஆசை. ப�ொது–ேொக 
அசனத்து நசக–க–ச்ள–யும் விற–கும் கசட–கள் 
நிச்ற–ய இருக்–கும். ஆனொல் பிரத்––பய–க–ேொக சில்க் 
ப�ங்–கிஸ் விற–�–சனக்கு ேட்–டுபே ஒரு ப�ொட்–
டிக்சக ஆரம்–பித்து அதில் ேொடிக்–சக–யொ–்ள–ரின் 
விருப்–�த்–திற–பகற� கஸ்ட–சேஸ்ட் ேச்ள–யல்–கள் 
பைய்து பகொடுக்க பேண்–டும். திரு–ே–ணத்–திறகு 
ேச்ள–யல் என்–்றொப்ல என்–னு–சடய �ட்டு ேச்ள–

யல்–கள் தொன் நிசன–விறகு 
ேர–பேண்–டும். அதற–
கொன அசட–யொ–்ளத்சத 
உரு–ேொக்க பேண்–
டும்–’’ என்–்ற–ேர் அந்த 
இ்லக்சக பநொக்கி 
�ய–ணித்து ேரு–கி–்றொர். 

பட்டு நூலால் ஆன  
வளை–யல்–களுக்–ககன தனி–யாக 

ஒரு கபாட்–டிக் களைளய உரு–வாக்க 
வவண்–டும் என்–பது  
தான் என் ஆளை.


