
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"அவனி" 

ஒட்டக்கூத்தர் அவளை ஒரு க ோவிலுக்கு அளைத்துப் 
க ோனோர். சக்ரோயி என்று அந்த க ோவில் அம்மனுக்கு ப யர். 

அம்மன் மட்டுகம இருக் ின்ற க ோவில். அம்மன் மு த்திற்கு 
 ீகை துணியோல் மளறக் ப் ட்டிருந்தது. சி ப்புத் துணி 
க ோடப் ட்டிருந்தது. 

அவனிளயத் தவிர, மற்ற எல்க ோளரயும் பவைிகய 
க ோ ச் பசோல் ி விட்டு ஒட்டக்கூத்தர் பூசோரிளய அம்மனின் 
ஆளடளய அவிழ்க் ச் பசோன்னோர். 

ஒரு ப ண் ோல் அ ட்டி டுத்துக் ப ோண்டிருக் ிறோள். 

முன்கன அவளுளடய கயோனியும்,  ிறகு  ருத்த வயிறும், 

 ிறகு தடித்த முள  ளும் அதற்குப்  ிறகு அளரவட்டமோ  
மு மும் டுத்தவோக் ில் இருக் ின்ற ஒரு ப ண்ளண 
சிற் மோ   ோட்டினோர். 

ஒரு  ர்ப் ிணிப் ப ண்  ிள்ளைப்க றுக்கு 
தயோரோ  டுத்திருக் ிறோள். அவளுக் ோ  இந்த உ  ம் 
 ோத்திருக் ிறது. அவள்  ண் ளை மூடிக் ப ோண்டிருக் ிறோள். 

தன் குைந்ளதளயதோன் முத ில்  ோர்க் ோது கவறு எவகரனும் 
முத ில்  ோர்க் கவண்டும். 

இன்பனோருவர் ஆதரவில்  ிள்ளை ப ற கவண்டும். 

தோகன உட் ோர்ந்து  ிள்ளைப றுவது என் து தவறு. அது 
ஒருவள  தரித்திரம். 

 

 

 

 



 

 

மற்றவர் சூை, தோதி ள் அருக  இருக் , மருத்துவச்சியின் 
துளணயோல் குைந்ளதளய  ோர்த்து அந்தக்குைந்ளதளய 
நோலுக ர்  ோர்த்த  ிறகு ஐந்தோவதோ தோய்  ோர்த்தோல்தோன் 
அைகு. 

அது தோன் பசௌ ோக் ியம். ஆ கவ, ஆவ ினோல் தோன் 
 ோர்த்துவிடப்க ோ ிகறோம் என்று அந்தத்தோய்  ண் 
மூடிக்ப ோண்டிருக் ிறோள்.  

தனியோ  ஒருவள் ிள்ளைப ற்றோல் அது தரித்திரம்தோன். 

யோர் துளணயும் இல் ோமல் ஒரு  ர்ப் ிணி இருந்தோல் அது 
கவதளனதோன். 

எது  க்ஷ்மி என்று க ட்கடோகம,  ோசு ணம்மட்டுமல்  
உண்ளமயோன ஆட் ள் இருப் து தோன், ஆதரவு இருப் துதோன் 
 க்ஷ்மி. அதுதோன்அருள். அது தோன் ப ோளட. அது தோன் 
 டவுளுளடய அன்பு. 

யோரும் இல் ோது ஒரு ப ண்மல் ோந்து நடுவைியில் 
 ிள்ளைப று ிறோள் என்றோல் அது மி ப்ப ரிய கவதளன. 

 ர்ப் ிணிளயச் சுற்றி மனிதர் ள் இருக்  கவண்டும். 

 வள ப் டோகத  வள ப் டோகத என்று பசோல்  கவண்டும். 

இந்தப் ப ண் எப் டி இருக் ிறோள். தனியோ  ஒரு 
 ோறோங் ல் ில் புளடப்புச்சிற் மோ  பசதுக் ியிருக் ிறோகன. 

இவளுக்கு ஆள் இல்ள யோ.  ிள்ளை ப று ின்ற கநரம் 
வந்துவிட்டகத. கயோனி விரிந்து விட்டகத. அவள்  வள யுடன் 
அந்தப் ப ண்ளண  ோர்த்தோள். 

 

 

 



 

 

ப ண் ப ண்ளணப்  ோர்த்து கநசிக் ின்ற கநரம் அது. 

ப ண் ப ண்ளணப்  ோர்த்து ப ோறோளமப் டுவது உண்டு. ப ண் 
ப ண்ளணப் ோர்த்து ஆச்சரியப் டுவது உண்டு. 

ஆனோல் இந்தகநரத்தில் எந்தப்ப ண்ணும் ஒரு 
ப ண்ளணப் ோர்த்து க ோ ப் டமோட்டோள். அவள் மி  
ஆதூரமோ , உனக்கு என்ன பசய்யகவண்டும் என்று 
ஆதூரப் டுவோள். 

அவள் அவளுளடய வயிற்றில் பநற்றிளய 
ளவத்துக்ப ோண்டு உனக்கு சு ப் ிரசவம் ஆ ட்டும் என்று 
பசோன்னோள்.  ண்ணி ிருந்து நீர்தோனோ  வைிந்தன.அவளை 
அளணத்துக் ப ோள்ைகவண்டும் க ோல் கதோன்றியது. ஆனோல் 
ஒட்டக்கூத்தர் என்ன நிளனத்துக் ப ோள்வோகரோ 
என்றுஎழுந்தோள். 

வருத்தம் ஏற் டு ிறதல் வோ அவனி.  வள  
வரு ிறதல் வோ. இந்தக்  வள  உனக்குவந்தோல் க ோதோது. 

ஒரு ப ண்ணுக்கு வந்தோல் க ோதோது. ஒரு ஆணுக்கு 
வரகவண்டும் அவனி.  

ஒரு ஆணுக்கு புரியகவண்டும் இந்த கவதளன. ஒரு 
ஆணுக்கு புரியகவண்டும் இந்தப் ப ண்ணின் அவஸ்ளத. 

 டித்து குதறிதிருகும் உட ல்  ப ண். அவிழ்த்து விட்டு ஆடு 
என் ிற ஆ ோசம் அல்  ப ண். 

 

 

 

 

 



 

 

ஒரு ப ண்கணோடு கூடு ின்ற சந்கதோஷத்தின் முடிவு 
இதுதோன்.  ிள்ளைப்க றுதோன். இந்தப்  ிள்ளைப் க றுநின்று 
க ோனோல் உ  ம் நின்று க ோயிற்று. எனகவ, இந்த 
விஷயத்ளத, இந்த உறுப்ள  உ  த்தின் வோசல் என் ிகறோம். 

ஆமோம் அவனி. கயோனி உ  த்தின் வோசல். ஒரு மனித 
பென்மோ இங் ிருந்து தோன் பவைிகய வரு ிறது. இங் ிருந்து 
வந்துதோன் உ ள   ோர்க் ிறது. 

உ  ம் என்ற மி ப் ப ரிய அரண்மளனக்குள் ஒரு 
மனிதன் அல் து மனுஷி பவைிகயவரு ிறோர். இங்கு 
வந்துதோன் அந்த உ ள   ோர்க் ிறோர்.  

அந்த  ிறப்புக்கு ஒருவள் அை கவண்டும். வ ியில் 
துடிக்  கவண்டும். மு த்ளத  ோர்த்துக் ப ோண்டு நோன் 
ப ற்றளத முத ில் நோன்  ோர்க் க்கூடோது என்ற 
சட்டதிட்டத்திற்கு உடன் ட கவண்டும் அவனி. 

ப ண் ளை எவன் க ோற்று ிறோகனோ, ப ண் ளை எவன் 
உயர்வோ  நிளனக் ிறோகனோ அவன் இந்த இடத்தில் ள  ட்டி 
நிற் ோன். மண்டியிட்டு வணங்குவோன்.  

இது பவறும் சிற் மல் . மி ப் ப ரிய தத்துவம்……….. 

 


