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 \ த�ொகுப்பும் �விர்ப்பும்

வெறும் வைாகுப்புகளாக மட்டும் இருப்பதை  சமகாலச் 
சிற்றிைழ்களின் தபாைாதம. வைாகுப்பிற்குை் வைளிொன 
த�ாக்கங்கதளா, ெிமர்சனபூர்ெமான அணுகுமுதறகதளா 
இருப்பைில்தல என்பது அெற்றின் இன்வனாரு தபாைாதம. 
அைனால் பதடப்புகளின் ைரமும் த�ாக்கமும் இலக்கற்ற ச�்தை 
மன�ிதலயில் இருக்கின்றன. �ாட்ச�்தையின் காய் கறிகள் 
தபால இைழ்களினுள் பதடப்புகள் பரப்பி தெக்கப்படுகின்றன. 
அனுப்பப்படும் பதடப்புகள் அதனை்தும் சிறு ைிருை்ைமும் இன்றி 
அப்படிதய வெளியாகும் ொய்ப்புகள் மலி�்ைிருக்கும்  சூழல்.  �ல்ல 
ெிமர்சனங்கள் என்பதெ புண்படுை்ைாை அபிப்பிராய உைிர்ெுகள் 
என்றாகிெிட்டன.  இதுதெ அைிகம், தபாதும்  என்ற ைடிை்ை தைால் 
�ிதலக்குப் பதடப்பாளிகளும் �கர்�்து ெிட்டார்கள். ைங்கதளப் 
பதடப்பில் கூர் ைீட்ட/வைாகுக்க / உதடக்கை் தைதெயில்லாை, 
அலுப்பில்லாை ெசைியானவைாரு �கர்ெது. 

வமாழியில் ஏற்கனதெ �ிகழ்�்ைெற்தறச் சலிக்கச் சலிக்கை் 
ைிரும்பெும் தபாலச் வசய்யும் தசாம்பலான பதடப்பூக்க 
�ிதலயும், அெற்தற  ெிமர்சனமின்றி அப்படிதய ெரிை்துக் 
வகாள்ளும் சள்தளயான இலக்கிய வெளியும் மிகு�்ை  அயர்ச்சி 
ைருகின்றன.  சிறு ெிமர்சனங்களுக்கும் மனம் ஒடி�்து துெண்டு 
ெிடுபெர்களும் இச்தசாம்பல் மன�ிதலயில்  ைிதளை்ைிருக்கதெ 
ெிரும்புகின்றனர். பதடப்பாளிக்கு ெிமர்சனங்கள் ஓர் 
எல்தலயின் பின்னர் வபாருட்டில்தலை்ைான். அ�்ை எல்தல 
ஒெ்வொரு பதடப்பாளிக்கும் மாறும் வ�கிழ்ெுை்ைன்தம உதடயது. 
புதுதமப்பிை்ைனுக்கு <தெைா�்ைிகளின் தககளுக்குச் சிக்காை 
கடெுள் தபான்றது அெர் பிறப்பிை்து ெிட்டதெ>  ொசகர்களுக்கு? 

|  தர்மு பிரசாத்    
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ெிமர்சனமற்ற ஏற்புச் சூழல்  ைீெிரை்தை இழ�்து, பாராட்டுகளுடனும் 
புகழுதரகளுடனும் ைிருப்ைி வகாண்டுெிடுகின்றன. ைீெிரம் என்பது ைமிழின் 
மு�்தைய பதடப்புகதள, பதடப்பாளிகதள மறீி தமல் எழு�்து வசல்லும் 
முதனப்தபயும், பதடப்பூக்கை்தையுதம. கூடதெ இலக்கியம் எப்தபாதும் 
ெிதழயும் புதுதமதய த�ாக்கி ெிரியும் ைன் முதனப்தபயுதம. இதெதய 
�ல்ல பதடப்பாளிகளின் இயங்கு ைிதசகளாக இருக்க முடியும். 

இங்கு எதையும் எழுைி அச்சடிை்துக் கதட பரப்பி இலக்கியம் என ெிற்க 
முடிகிறது. அெற்றின் ஆயுளும் மிகெும் வசாற்பமாக -  அெ்ெருடச் வசன்தனப் 
புை்ைகச்ச�்தையுடன் - முடி�்துெிடுகிறது. எதையும் அச்சடிை்துக் கதடபரப்பி 
ெிற்பது எப்தபாதும் �ிகழ்ெதுைான். வசன்தனப்புை்ைகச் ச�்தை ஒரு கலாசார 
அதடயாளமாக மாறிெிட்டதும், இதணயவெளியும் அைிக ெிற்பதனதயச் 
சாை்ைியமாக்குகின்றன. அைிக ெிற்பதனதய இலக்கிய அளெுதகாலாகப் 
வபருமிைை்துடன் சுட்டுபெர்களாலும், எழுைப்படுபதெ எல்லாம் இலக்கியம் 
ைான் எனச் சரடு ெிடுபெர்களாலும் உருமதறப்புச் வசய்யப்பட்டிருக்கும்  வெளி  
ஆழமான ெிமர்சனங்களால் உதடை்து உதரயாடப்பட தெண்டி இருக்கிறது. 

ஆதராக்கியமான இலக்கிய உதரயாடல்  சிறு ெட்டங்களிதலதய �ிகழ 
முடிகின்ற ைமிழ்ச் சூழலில் ெிற்பதனதய மட்டும் இலக்காகக் வகாண்டு 
வசயற்படுெதும் அைற்காகக் குட்டிக் கரணங்களும், பல் இளிப்புகளுடன் 
ெதளய ெருெதும் சீரழிெின் அறிகுறிகள் மட்டும் அல்ல அெலச் சூழலின் 
ெிசக் வகாடுக்குை்  ைீண்டி எல்தலாருக்கும்  இலக்கு ஒன்தற என்றாகி ெிட்ட  
ெதையும் ைான்.

வபாருட்படுை்ைி ொசிக்க முடிகின்ற ெிமர்சனங்கள், ைிறனாய்ெுகள் 
அரிைாகை்ைான் வெளி ெருகின்றன. அதெயும் பதடப்பாளி மைீான 
ைனிமனிைக் காழ்ப்பாகதெ எைிர் வகாள்ளப்படுகிறது. அது ெிமர்சனங்கதள 
�ீர்ை்துப்தபாகச் வசய்ய மிக இலகுொன ெழியாகெும் இருக்கிறது. ெிமர்சனம் 
பிதுக்கும் பதடப்பின் தபாைாதமகதள பதடப்பாளிகளின் குதறகளாக  
ைிரிை்துெிடுெதை அெற்தற எைிர்வகாள்ளும் குறுக்கும் ெசைியானதுமான 
வெளி என்றாகி அதுைான் பதடப்பின் மைீான ெிமர்சனங்கதள 
எைிர்வகாள்ளும் ைனிை்துெமான ,<ைமிழ் முதற> என்றாகியும் ெிட்டது.

கெனப்படுை்ைெும், கூர்�்து ொசிக்க தெண்டியிருப்பதும் �ல்ல 
ெிமர்சனங்கதளயும், பதடப்புகளுக்கு ெிரிொக முன்தெக்கப்படும் 
மைிப்புதரகதளயுதம. அதெதய இலக்கியச் சூழதல ரை்ைச் சூட்டுடன் 
முன் வகாண்டு வசல்லச் சாை்ைியமான ெழிகள்.  இ�்ை ஆக்காட்டியிலும் 
அைற்கான முன் தக எடுப்பாக ெிமர்சனங்கதளயும், கட்டுதரகதளயும் 
பிரசுரிை்ைிருக்கிதறாம். ெரும் ஆக்காட்டிகளிலும் இன்னும் ெிரிொக 
பதடப்புகள் குறிை்ை  கட்டுதரகதளயும், ஆழமான ெிமர்சனங்கதளயும் 
வெளியிட இருக்கிதறாம்.

◊ ◊ ◊
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\ புனி�ரர�் தூர ஓட்டு�ல் 

| கட்டுரர | சசந்தூரன்  |

 “பிரதி எப� ்போது இலக� கியமோகிறது?
ெிமர்சனை்துக்கும் அறிமுகை்துக்கும் மைிப்பட்ீடுக்கும் உட்படுை்தும்தபாது அது 
இலக்கியமாகப் பரிணமிக்கிறது. அதை எழுைியெர் இலக்கியொைியாக 
மாற்றமதடகிறார்.”
 
பதடப்பு உருொக்கப்படுகிறது. பின் அ�்ைப் பதடப்தப ெிளக்குெைற்காக  
ெிமர்சனமும் தகாட்பாட்டுக் கண்தணாட்டங்களும் உருொக்கப்படுகின்றன. 
ைற்கால ெிமர்சனங்கள் பதடப்புகதளக் காயடிப்பது என ெிமர்சனமும் 
ஒரு சாராரால் புரி�்துவகாள்ளப்பட்டிரு�்ைது. அெர்கதளப் பைற்றம் 
பிடிை்ைாட்டியது. ஆனால் பிரைிகளின் தமலான ெிமர்சனமும் கட்டெிழ்ப்பும் 
பதடப்தப ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்குெது என்று அர்ை்ைமல்ல; பிரைியாளர்கள் 
சூழதலயும் சமூகை்தையும் நுண் அெைானிப்புக்கு உட்படுை்ைெும் 
சற்று முன்தனாக்கி �கரெும் ெிமர்சனம் ெதக வசய்கிறது. ஏன், எப்படி, 
எைற்கு, யாரால், எங்கிரு�்து  என்கிற அடிப்பதடக்   தகள்ெிகளுடனும் 
ெிளக்கை்துடனும் இ�்ைக் குறிப்புகதள ஆரம்பிக்கலாம்.

அழகியலும�  ஏப� பங� களும� :
அழகியல், ைீர்மானமான ெிளக்கை்தைக் வகாண்டது அல்ல. �ெனீ  இலக்கிய 
ெிமர்சகர்கள் (அெ்ொறு புரி�்துவகாள்ளப்பட்டெர்கள்) அழகியலுக்குச் 
சில அர்ை்ைங்கதளக் வகாடுக்க முன்ெ�்ைார்கள். ஆனால், அழகியல் 
ைனி�பரின் ொழ்ெு, சமூகம், இருப்பு சார்�்து அைன் அம்சங்கள் பிரைிகளில் 
இயங்குகின்றன. உள்ளடக்கம், ெடிெம், வமாழி, வமாழிப் பயன்பாடு, 
காலம், வெளி, பண்பாட்டுப் புரிைல்கள் தபான்று அழகியல் அம்சங்களும் 
தகாட்பாட்டுப் பின்னணிகளும் பல்பரிணாமை்ைன்தமயும் வகாண்டதெ. 
அதெ ைனி�பர்ருக்குை் ைனி�பர் மாறுபடும்; இது பள்ளிக்கூடங்களின் 
தபாலச்வசய்ைதலா பிரைிபலிை்ைதலா அன்று. இலக்கியப் தபாக்குகளில் 
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முன்தனயெர்களின் �ீட்சியிலிரு�்து பின்ெருபெர்கள் எதைச் 
சாைிக்கிறார்கள், சமூகை்ைிலும் அரசியல் பண்பாடுகளிலும் ஏற்படுை்தும் 
ைாக்கம் என்று அைன் வெளி அகலப்பட்டுக்வகாண்தட வசல்லும். ஒரு காலகட்ட 
அழகியல் இன்வனாரு காலை்ைில் கதைக்குைொை ஒன்றாகெும் மாறிப்தபாகும். 
ஆக, பிடிை்து தெை்ைதைப்தபான்ற ைட்தடயான உதரயாடல்களாலும் 
ஒற்தறப் பரிணாமை்ைிலும் அழகியதல அணுக முடியாது. அெ்ொறு 
அணுகும் பட்சை்ைில் வைாடர்�்து தபணப்பட்டு காக்கப்பட்டு ெருவமான்று 
அைிகாரமாகெும் பாசிசமாெும் மாற்றம் வகாள்ளும். இலக்கியங்களும் 
அைன் ெிமர்சனப்தபாக்குகளும் காலை்தை மறீியும் மாற்றியும் இயங்குெது; 
ெிமர்சனச் வசயற்பாடும் அப்படியானதை.

குறிப்பிட்ட காலகட்டம் அல்லது இன்றுெதர �ெனீ ஈழ இலக்கியப் 
பிரைிகளில் மார்க்சிய, ைமிழ், எைிர், மாற்று அழகியல் முதறகள் 
உதரயாடப்பட்டிருக்கின்றன. அதெ  வபரும்தபாக்கு இலக்கியப் பிரைிகளின் 
வைானிகதள மட்ீடுருொக்கம் வசய்யும் பணிகதள தமற்வகாண்டிரு�்ைன. 
சமகாலை்தைய ெிமர்சன முதறதம என்பதை அதடெைற்குச் சில 
பாதலகதளக் கட�்தை ைீர தெண்டியிருக்கிறது. 

இலக்கியம் ஒடுக்குமுதறகளுக்கு ஆைரொகெும் அைதனாடு இதச�்தும் 
சாக்குப்தபாக்குகதளச் வசால்லிக்வகாண்டும் இயங்கிக்வகாண்டிருக்க 
முடியாது; அதெ தைாலுரிப்புகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட தெண்டியதெ. 
ஆைிக்கக் கருை்ைியல்களுக்கும் வபருங்கதையாடல்களுக்கும் ெலுச்தசர்க்கப் 
தபாராடிக்வகாண்டிருக்கும் வபரும்தபாக்கான கருை்ைியல்கூடங்களின் - 
மரபுகளின் ெணீிொய்க் கூச்சல்கள் இ�்ைப் பாதலகதளப் தபான்றன. 
ஏவனனில் அைன் த�ாக்கம் ஒரு �ீண்ட ெரிதசதய உண்டாக்குெது. கூடதெ ஒரு 
துயரமான இறுக்கம் �ிதற�்ை சூழதல/ அல்லது மரபார்�்ை ஏற்றை்ைாழ்தெ 
�ியாயப்படுை்துைல்/ சமைளப்படுை்துைலுக்கான வெளியாக அதைப் 
பயன்படுை்துைல்; துூய புனிை இலக்கியம் குறிை்ை தைடல்களின் ெிதளெு. 
துூய்தமயும் புனிைமும் வசன்று தசரும் இடமும் ைீட்டும் ெிலக்கும். சமகாலை்ைில் 
இ�்ைக் குழு கண்டதட�்ைிருக்கும் பதடப்பாளிகதள அெைானிை்ைாதல 
இெர்களின் ெரலாற்றுப் பணி �ம் முகை்ைிலடிக்கும். ஒருெர் குடும்ப உறெுகள் 
குறிை்துக் குழப்பம் அதட�்ைிருக்கிறார்; இன்வனாருெர் அதைப்பற்றிக் கலகம் 
வசய்கிறார்; மூன்றாமெர் மண்ீடும் �ிலப்பிரபுை்துெ ொழ்ெுக்குை் ைிரும்புெதைக் 
குறிை்துக் கனெு காண்கிறார். இன்வனாருெர் முட்தடயிலிரு�்து தகாழி 
ெ�்ைைா தகாழியிலிரு�்து முட்தட ெ�்ைிருக்குமா என்ற ைை்துெ ெிசாரை்ைில் 
ைன்தன ஆழ்ை்ைிக்வகாண்டிருக்கிறார்; மற்தறயெர் பின்தனாக்கி �டக்கை் 
ைான் பிரயை்ைனப்பட்டுக்வகாண்டிருப்பைாகச் வசால்லிக்வகாண்டிருக்கிறார். 
மடை்ைின் ெளர்ப்புகள் இப்படியாகை்ைான் இருக்கின்றன; சரி அைாெது 
பரொயில்தல, அெரின் ெளர்ப்புகள் அெதரக் கட�்ைாெது �ட�்ைார்களா? 
இல்தல. முடி�்ைளெு பின்னாதலதய �ின்றுவகாண்டார்கள். இலக்கியக் 
கூட்டங்கள் ஒரு �ாஜி ெதைக்கூடங்கதளப்தபாலை்ைாதன வசயற்படுகின்றன? 
குரங்கு ெிை்தைக்காரனின் மன�ிதலயில் ஆட்டுெிப்பதும் ஆடுெதும்ைான் 
இ�்ைப் பாரை ெிலாசின் மன�ிதல. இலக்கியவமன்றாதல அது 
குப்தபை்வைாட்டிைாதன. அைற்குள் எல்லாதம இருக்க தெண்டும். இது 
மட்டும்ைானிருக்க தெண்டுவமன்றால் எப்படி? ைரப்படுை்ைல்கள் இறுகிக் 
வகட்டிைட்டிய இடை்தைதய முன்வமாழியும்.

இ�்ை வபரும்தபாக்கு இலக்கியை் ைதலமுதறயினருட�்ைான் �ாம் த�ரடி 
முரண் உதரயாடல்கதள �ிகழ்ை்ை தெண்டியிருக்கிறது. அெர்களின் 
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ஒற்தற வமாழியில் இது கதலை்ைன்தமயுடன் இல்தல, 
கதலயாகெில்தல என்று அபை்ைங்கதள அெிழ்ை்துப் 
பார்ப்பதும் காலங்காலமான தைதெ. இதுதெ ெிமர்சனச் 
வசயற்பாடாகெும் அதமய முடியும்.

ஈழ இலக� கிய விமர� சனம� :
ஈழ இலக்கியப் பரப்பின் தகாட்பாட்டு ெிமர்சனக் 
காலகட்டங்களாக மூன்று பகுைிகளாகப் பிரிை்துக் வகாள்ளலாம்: 
1. 1980களின் பிற்பகுைி மார்க்ஸிய முற்தபாக்கு 
ெிமர்சனமுகங்களின் எழுச்சிக் காலகட்டம் 
2. �ிறப்பிரிதகக் காலகட்டம்
3. 2000களின் பிற்பாடான உலகமயமாக்கல் சூழலின் 
பிறகான ெிமர்சனை் வைாடர்ச்சி. இது எனது புரிைலுக்குட்பட்ட 
தைாராயமான பகுப்பு.

80களின் பிற்பாடுகளில் எம்.ஏ. நுுஃமான், தகலாசபைி, சிெை்ைம்பி 
தபான்றெர்களின் ைிறனாய்ெுகள் ைமிழ்ப் பரப்பிலிரு�்ை 
வபருமிை உணர்ெுகதள வெளிதயற்றி தகாட்பாட்டுப் 
பின்புலை்ைிலான உதரயாடல்கதளை் வைாடர ஆரம்பிை்ைன. 
அதுெதரக்கும் வெளியான கதைகள் ஆன்மிக மை சாைியப் 
பகுப்புகளுனுூதட அணுகும் தபாக்தக சற்று ெிரிை்துப் 
பார்க்க இெர்கள் இடமளிை்ைார்கள், இன்வனாரு பக்கமாகக் 
கருை்ைியல் சார்புகளுக்கு இெர்கள் அளிை்ை முக்கியை்துெம் 
சற்று மிதகயானைாகெும் மாறிை் ைிகட்டெும் வசய்ைது. இயக்கம், 
அதமப்புகள், ெிடுைதலக் கனெுடன் எழுை ெ�்ை கெிஞர்கள் 
எழுை்ைாளர்களின் பதடப்புகளில் இெ்ெிமர்சனங்கள் 
அைிகளெில் ைாக்கங்கதளச் வசலுை்ை ஆரம்பிை்ைன, வைாடர்�்து 
இ�்ைிய இராணுெை்ைினரின் ெருதக, சதகாைரப் படுவகாதலகள் 
என அரசியல் காரணிகளும் பதடப்புகளில் ெிமர்சனங்கதள 
ஏற்றின. இெற்தற மறீி சுயாைீனமான மதலயகப் பதடப்புலகம் 
சாைி, ெர்க்க உதரயாடல்களுடன் எழு�்துெர ஆரம்பிை்ைது. 
ஒரு சில ெிமர்சகர்களும் மதலயகை்ைிலிரு�்து வெளிெர 
ஆரம்பிை்ைிரு�்ைார்கள். இன்றுெதர எழுைிக்வகாண்டிருக்கும் 
பல பதடப்பாளிகள் அ�்ை �ீட்சியிலிரு�்து உருொனெர்கள்.

இரண்டாம் கட்டம்; 90களுக்குப் பிறகு �ிறப்பிரிதகயின் 
காலகட்டம்.  ஒட்டுவமாை்ைச் ைமிழ்ச் சூழலில் அதுெதரக்கும் 
�ிலெி ெ�்ை வபருங்கதையாடல்களான மைம், அரசியல் 
சிை்ைா�்ைங்கள், மார்க்சியம், தைசியம், சாைி, (ஈழ, இ�்ைிய, 
புலம்வபயர்) எனக் கட்டெிழ்ப்தபயும் ைதலகீழாக்கை்தையும் 
உண்டாக்கின. ைமிழ்ப் பதடப்புகள் எனச் வசால்லப்பட்டெற்றின் 
மாதயகள் கதலக்கப்பட்டன. ைமிழ்ப்பதடப்புகளின் எல்தலகள் 
�ீர்ை்துப்தபாகச் வசய்யப்பட்டன. பல பிரைிகள் தமயங்களின் 
இலக்கியம் எனக் கட்டெிழ்க்கப்பட்டன. ஏறை்ைாழ ஒரு �ீர்ச்சுழற்சி 
ைமிழ்ப்பரப்தப ஆக்கிரமிை்ைது. அைன்பிறகான பதடப்புகள் 
தமயங்களிலிரு�்து ைப்பிை்ைெர்களின் கதைகளுமாக  
சிைறுண்ட கதைகளுமாக சின்னக் கதையாடல்களுமாக 
அைிர்ெுகளுடன் வெளியாகை் வைாடங்கின. வபண்ணியம், 
ைலிை்ைியம், பின்�ெனீை்துெம், பாலியல் என மாற்றுக் 
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கதையாடல்களும் ெிமர்சனப் தபாக்குகளும் ைீெிரப்பட்டன. அைற்கு 
முன்னமும் ெிளிம்பு�ிதலக்குட்ட கதைகள் வெளியாகியிரு�்ைாலும் 
(மதலயக இலக்கிய பிரைிகள்) அதெ அழகியல் ெிமர்சனம் என்ற ைட்தடயான 
ெிமர்சனை்துக்குள் சிக்கி �ிராகரிப்புக்குள்ளாயின அல்லது ெிமர்சனம் 
வசய்யப்படாமதலதய வெளிை்ைள்ளப்பட்டன. இ�்ைப் தபாக்தக �ிறப்பிரிதகை் 
ைதலமுதறயினர் கழுெிக்வகாட்டினர். இ�்ைக் காை்ைிரமான தபாக்கு ைான் 
பிற்காலங்களின் வைாடர்ச்சியாக மாறியிருக்க தெண்டியதெ. ஆனால் ஒரு 
சிறிய தைக்கம் �ிறப்பிரிதக குழுெினரின் அரசியல் தைர்ெுகள், பிரிெு, இைர 
காரணங்கள் எனச் தசர்�்து அ�்ைக் கூட்டு வெளி முன்வனடுக்கப்படாமல் 
ஆயிற்று. ஆனால் ைனிை்ைனியாக ரெிக்குமார், அ. மார்க்ஸ், ராஜ் வகௌைமன், 
ரதமஷ், ப்தரம் என்று எழுை்துக்காரர்கள் வெெ்தெறு ைளங்களில் 
பதடப்புகதளயும் ெிமர்சனங்கதளயும் கெனப்படுை்ைி ெ�்ைார்கள். அ�்ை 
ெிமர்சனங்களிலிரு�்து கிதளை்ை பதடப்பாளிகளும் இரு�்துவகாண்டுைான் 
இருக்கிறார்கள். அதைதபால் புலம்வபயர் சூழலில் அைன் வைாடர்ச்சி எக்ஸில் 
தபான்ற இைழ்களினுூடாகக் காை்ைிரமாகதெ இயங்கியது. முைன்தமயாக 
தஷாபாசக்ைி, சக்கரெர்ை்ைி என பல பதடப்பாளிகள் உருொனார்கள். 
�ிறப்பிரிதக ‘ெரலாறுகள் கற்பிைங்கள் வகாண்டதெ; பிரைிகள் 
புனிைமற்றதெ; சுை்ை x அசுை்ைக் தகாட்பாடுகள்; வமாழியின் ெக்கிரம்; சாைியும் 
குடும்பமும் அைன் ென்முதறகளும்; வபருங்கதையாடல்களின் பாசிசம்’ 
என ஒட்டுவமாை்ைமுமாகப் பிரைிகதளை் கெிழ்ை்துக்வகாட்டியது. அைன் 
பிறகான சூழலில் ைலிை்ைிய, வபண்ணிய, அடிை்ைள, உைிரிகளின் கதைகள் 
ைீெிரை்துடன் வெளியாகை் வைாடங்கின. ஆனால் இன்தறக்கும் ைமிழ்ச் 
சூழலில் ெிமர்சனமுதறகள் ெழக்வகாழி�்ைிருக்கின்றன என்கிற குரல்கள் 
தகட்கின்றன. அ�்ைக் குரல்களுக்கு ெலிதமயான ெிமர்சனப் தபாக்கு ஒன்று 
ைமிழில் உருொனதும் அது தமலும் பல்தெறு ைிறப்புகதளக் தகாரியதும் 
�ிதனெில் ஆடாமல் (=D)  தபானது ஆச்சரியமானைில்தல. நுண்தமயான 
ொசிப்தபயும் சின்னெிசயங்களின் கதையாடல்கதளயும் அது தகாரியதம 
வபரும்தபாக்கு இலக்கிய முகாம்களுக்கு அைிர்ச்சிதய உண்டாக்கின. ைமிழின் 
சமகால இலக்கியப் பள்ளிக்கூடங்கள் ஒருசில இ�்ைக் கதையாடல்களின் ஒரு 
பகுைிதய ஆக்கிரமிை்துக்வகாண்டு ைங்கள் சாைிய ெக்கிரங்கதள எழுைிக் 
குெிை்துக்வகாண்டிருக்கின்றன. அைற்கு ெிளக்கங்களும் அளிக்கின்றன. 
இ�்ைப் தபாக்குகதள வபரும்தபாக்கான இலக்கியக் கர்ை்ைாக்கள் 
கெனை்ைில் வகாள்ளாைதும் அல்லது புறக்கணிை்ைதும் அைற்கடுை்து ெ�்ை 
ைதலமுதறயினதர மூதளச் சலதெ வசய்ைதும் ைமிழ் இலக்கியப் பரப்பின் 
குரூர �ிகழ்ெுகள்.
 
மூன்றாெது காலகட்டம்; உலக மயமாக்கல் ைமிழ் ொழ்ெில் ஏற்பட்ட – சாைி 
ொழ்ெில் – ைாக்கங்கள், ஈழ அரசியல் சூழல் தபான்றன மாற்றமதடயை் 
வைாடங்கின. புைியெர்கள் ஈழை்ைிலிரு�்து 2009க்குப்பிறகு வமதுொகை் 
ைதலவயடுக்கை் வைடங்கினார்கள். மள்ீெருதக என்பதுதபால 10 ெருடங்கள் 
கட�்துெிட்டிருகின்றன. ெிமர்சனம் �டக்கெில்தல, ைரப்படுை்ைல்கள் 
�ிகழெில்தல, பட்டியல் தபாடப்படெில்தல என்ற குரல்களின் வபருமூச்தச 
எண்ணிப் பரிைாபப்பட மட்டுதம முடியும். ெிளிம்பு�ிதல ஆய்ெுகள் 
கதையாடல்களின் வைாடர்ச்சிதய புைியெர்கள் தெறுதெறு (ஆக்காட்டி, புைிய 
வசால் தபான்ற அச்சு ஊடகங்களும் ெல்லினம், எனில் இதணய ைளங்களும்) 
இ�்ைை் ைாக்கங்களிரு�்து - முன்தனயெர்களின் ைீெிரம் இல்லாெிடினும் 
– ெிமர்சனங்கதள முன்னிறுை்ை ஆரம்பிை்ைன. ஆக்காட்டியும் ெல்லினமும் 
ைீெிர ெிளிம்பு�ிதல இலக்கிய ெிமர்சனங்கதள முன்னிறுை்ைின. 
ஆக, ெிமர்சனப் பரப்பு அகலப்படெில்தல, மரபில்தல, உப்பில்தல, 
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புளியில்தல என்ற ொைை்தை ஏற்றுப் பைிலளிப்பைில் சிக்கல் தைான்றுெதை 
இங்கிரு�்துைான்.

ஏவனனில் இதுெதரக்குமான வபரும்தபாக்குை் ைமிழக இலக்கியொைிகளுக்கு 
– ஈழ இலக்கியொைிகளும் – ைாமாகை் தைடி ொசிக்கெும் தைர்�்வைடுை்து 
ெிமர்சனம் வசய்யெும் சில ெழிகாட்டுைல்கள்ைான் உண்டு. ைமக்கு 
த�ரடியாகதொ அல்லது வைாடர்பிலிருக்கும் பதடப்பாளிகள் யாதரப் 
தபசுகிறார்கதளா அெர்களின் புரிைலில் இரு�்தும் கருை்துகதள 
ெிழுங்கிச் வசரிை்துக்வகாண்டும் ைம் மாைிரிக் கருை்துருகதள உருொக்கிக் 
வகாண்டார்கள். அ�்ை மாைிரிக் கருை்துகதளக் வகாண்டு ஈழ, மதலயக, 
புலம்வபயர், மதலசிய எழுை்துகதள அணுகினார்கள். ைமிழக இலக்கிய 
அளெடீுகள்ைான் ஒட்டுவமாை்ை ைமிழ் இலக்கிய வெளிக்கு மூலம் என்ற 
புரிைல்களும் அெர்களுக்கு ெ�்ைிருக்கிறது. இலக்கிய அைிகாரமும் 
ைடிை்ைனமும் முதளை்ைிருப்பதும் ைான். இ�்ை ெிடுபடல்களும் தைர்�்வைடுை்ை 
வபரும்தபாக்கு ெிமர்சன மரபும் ைான் சிக்கலுக்கு ெழி அதமை்துக்வகாண்டு 
இருக்கின்றன.
 
்தர� ந� ததடுப� பும�  இலக� கிய விமர� சனமும� :
ஆக, ெிமர்சனை்ைிற்குள்ளாக்கப்படாை பிரைிகள் ஏன் ெிமர்சனை்ைிற்குள்ளா
க்கப்படெில்தல என்ற தகள்ெிதய பிரைானமானது. ஆைிக்கப்தபாக்குகள் 
ைமக்கு ஆைரொனெற்தறை்ைாதன முன்னிறுை்ை முடியும். அதுைாதன அெர்கள் 
கண்களுக்குை் வைரிய ெரும். இ�்ைை் தைர்�்வைடுப்புகள் மிகை் வைளிொனதெ. 
ைமது இரசதன என அெர்கள் இலகுெில் அதைக் கட�்துெிடுொர்கள். 
அதெ ஆதராக்கியமற்றதெ. அதையும் மறீிச் சில பதடப்பாளிகதள 
இெர்கள் தைர்�்வைடுக்கிறார்கவளனில் தெறு ெழிதய இல்லாமல் அ�்ைப் 
பதடப்புகதள உதரயாடிதய ைீர தெண்டும் என்ற கட்டாயை்தை பிரைிகள் 
ஏற்படுை்ைின. டானியல், ராஜ் வகௌைமன், தஷாபாசக்ைி, ஸ்டாலின் ராஜாங்கம், 
ரெிக்குமார் தபான்றெர்களின் ஆய்ெுகள், பிரைிகள் தமயங்களுக்குப் 
பைில்கூற தெண்டிய �ிர்ப்ப�்ைை்தை உருொக்கின. இலக்கிய அ�்ைஸ்து, 
�டு�ிலதம குறிை்ை பைற்றை்தை இப்பதடப்புகள் உண்டாக்கின. எழுை்ைறிெு 
என்ற ஒற்தறயான புரிைலின் அடிப்பதடயில் ைமிழ்ச் சமூகை்ைில் வமாழி 
ஒரு குறிப்பிட்ட சாைிப் பிரிெினரின் ஏகதபாக உரிதமயாயிரு�்ைது. 
இன்தறக்கு அ�்ை அறிெு பரெலாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பதனதயறியிடமும் 
கடதலாடியிடமும் இருக்கும் வைாழில்நுட்மும் இயற்தகதய அறி�்துவகாள்ளும் 
ைிறனும் அறிொகை் ைமிழ்ச் சமூகை்ைில் வகாண்டாடப்பட்டைில்தல. 
ஆைிக்கை்ைிலிருக்கும் சாைியினர் வமாழிதயக் தகயப்படுை்ைிக்வகாண்டனர்; 
ஏகதபாக உரிதம வகாண்டாடினர்; ைாம் எழுதுெதும் உைிர்ப்பதுதம கதைகள் 
ெிமர்சனங்கள் என்கிற ைண்டல்காரன் மன�ிதலதயாடு வைாடர்�்தும் 
இயங்கினர்; இயங்கிக்வகாண்டுமிருக்கின்றனர். சமகாலை்ைில் இன்னும் 
இலக்கியப் பிரைிகளாக அங்கீகரிக்கப்படாை பிரைிகள் �ிதறயதெ 
இருக்கின்றன.

வபரும்தபாக்குை் ைமிழ் இலக்கியம் என்ற உதரயாடலின் கீழ் ைமிழக 
ைமிழ்ச் சமூகம் சாைியப் ஒடுக்குமுதறகதளப் பண்பாவடனெும் ஈழை் 
ைமிழ்ச் சமூகம் தசெப் பண்பாட்தடதய ைமிழ்ப் பண்பாடு எனெும் 
பிைற்றி எழுைிை் ைிரிகின்றன. ைமிழின் பாட்டும் வைாதககளும் சமண, 
வபௌை்ைை் துறெிகளினால் எழுைப்பட்டிருக்கும்தபாது எங்கிரு�்து இ�்ை 
இ�்து தசெப் பண்பாடு ெ�்து தசர்�்ைது? எது மரபு என்ற தகள்ெி ைான் 
எழுகிறது. ஆக, ைமிழ் இலக்கியங்களின் மூலெர்கள் சமண, வபௌை்ைை் 
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துறெிகளாயிருக்கும்தபாது இங்கு இ�்து ,தசெப் பண்பாடு மரபுைான் 
எைிர்ப்பண்பாடு எனப் தபசிை் ைீர்ை்ைிருக்க தெண்டியது. ஆனால் இன்தறய 
வகாடுங்காலம் இ�்துசாைியமரபுக்கு எைிரான எைிர்ப்பண்பாடு வபௌை்ை, 
சமணப் பண்பாடு என்ற அளெில் தபச �ிர்ப்ப�்ைிக்கப்படிருக்கிதறாம். அ�்ை 
மரபு முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு மதறக்கப்பட்ட ெரலாறாக மாறியிருக்கிறது, 
சமகால அரசியல் புரிைலிலிரு�்து உதரயாடும்தபாது அது இன்னும் 
சிக்கலுக்குரியைாக மாறும். ஆனால் ஒன்று, இங்கு தகட்கப்படாை தகள்ெிகள் 
மட்டுதம முட்டாள்ைனமானதெ.

இ�்துப் பண்பாடுகதளயும் சாைியப் பண்பாடுகதளயும் ைிணிை்ை கூட்டை்ைின் 
பிரைி�ிைிகதள இன்தறக்கு பண்பாவடன்றால் அது இ�்துப் பண்பாடுைான் 
ைமிழ்ப் பண்பாடு என்று கூறியும் எழுைியும் இருதம�ிதலயில் ஓங்காளிை்துை் 
ைிரிகிறார்கள். ஆக, ைமிழ்ச் சமூகை்ைின் பாரம்பரியம் பண்பாடு என 
எல்லாமுதம வபௌை்ை சமண அதடயாளங்களின் எச்சங்கள். அதெதய 
இன்தறக்கு மைம் எனும் வபருங்கதையாடலுக்குள் பல்தெறு ெடிெங்களில் 
உள்ளர்ீக்கப்பட்டும் �ீர்ை்துப்தபாகச் வசய்யப்படும் பண்பாட்டு அதசெுகளாய் 
இயங்கிக்வகாண்டிருக்கின்றன. அதெ ெிரிொன ஆய்ெுக்கு உரியதெ. அது 
ஒருபுறம் இருக்கட்டும்.

�ாம் ைிரும்பிச் வசல்ல முடியாது என்பைால் இங்கிரு�்தை இ�்ை உதரயாடதலை் 
வைாடரலாம். சமகால அல்லது நுூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரான ைமிழ்ப் 
பண்பாவடன்பது சாைியை்ைின் தமலும் பாலியல் ஒடுக்குமுதறயின் தமலும்  
அடிப்பதடொைக் கருை்தைாட்டங்களின் மதீும் கட்டதம�்ைதெ. ெிமர்சன 
எழுை்துகள் பிரைிகள் ொழ்தெயும் ைரிசனை்தையும் கண்டதட�்து 
உருொக்கப்படுெைாகெும் வபாருள் மைிப்தப உணடுபண்ண ெிதளகின்றன. 
ஈழப் வபாது அழகியல் என்பது சாைி மனத�ாயாளர்கதளக் வகாண்ட 
வெளி. ஒெ்வொரு ைமிழ் மனமும் அடிப்பதடயில் ெக்கிர அைிகாரக் 
கட்டதமப்புகளினால் ஊக்கம் வபற்று த�ாய்ை் ைன்தமகளுடன் ஒட்டுறொனது. 
ைமிழ் வமாழி தபசும் இருெர் இதணகிற உதரயாடல்களில் மிக இயல்பாகதெ 
கீழ் x தமல், �ல்லெர் x ைீயெர், சிறியது x வபரியது என்கிற ெக்கிர இருதமை் 
ைன்தமகள் உதரயாடதல �ிரப்பிை் வைாடரும். இது ஒரு பிறழ்ெு. ைமிழ்ச் சமூக 
முகம் இப்படியானதுைான். இதைை்ைான் இரசதனயும் பிரைிபலிக்கும். எ�்ை 
உட்சிக்கலும் முரண்பாடுகளும் இல்லாை பிரைிகதள ைமிழ் எழுை்ைாளர்களின் 
த�ாக்கமாகெும் இருக்கிறது. இெ்ெுளெியதல அழகியதலை் ைீர்மானிக்கச் 
வசய்கின்றன. இ�்ைச் சாைிய ஏற்றை்ைாழ்ெின் ஒடுக்குமுதறதய அழகியதலை் 
ைீர்மானிை்துக்வகாள்கிறது.  அதனாஜன் கூறிய ‘பாசிசை்ைின் அழகியல்’ 
என்ற பைை்தையும் இங்தக வபாருை்ைிப் பார்க்கலாம். ஆக, சாைியை்ைிலிரு�்து 
ெிடுைதலயதடெது சமூக ொழ்தொடும் ைனி�பர்ப் பண்பாட்தடாடும் 
வைாடர்புதடயது. இலக்கியப் பிரைிகள் கடுதமயான பிதரைப் பரிதசாைதனக்கு 
உள்ளாக்கப்பட தெண்டும் என்பதை ஏன் ைிரும்பை் ைிரும்பக் கூறுகிதறாவமனில் 
இ�்ை த�ாய்க்கூறுகதள இனங்கண்தட. அதை தபால் பிரைியாளர்களும் 
பிதரைப் பரிதசாைதனக்கு உள்ளாக்கப்படதெண்டியெர்கதள.

இனி்மலோன இலக� கிய விமர� சனம� : 
வபரும்தபாக்கான சாைிய, ஆணாைிக்கை்ைிற்கு ஆைரொன மன�ிதலகதளக் 
கட்டிக்காக்கும் தெதலகதளதய இன்தறய ஈழ - புலம்வபயர் சூழல் எழுை்துகள் 
ைாங்கி �ிற்கின்றன. இெற்தற எைிர்ப்பைாகச் வசால்லும் பம்மாை்துக்காட்டும் 
பிரைிகளும் - ஒடுக்குமுதறக்கு எைிராக �ின்றுவகாண்டு மற்வறாரு 
பக்கை்ைால் ஒடுக்குமுதறதயச் வசய்கிற பிரைிகள்- இ�்ைக் ‘கட்டிக் காக்கும்’ 
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வைாடர்ச்சியின் இன்வனாரு பிரிெு. வபரும்பாலான பிரைியாளர்களின் 
கூற்று ொழ்தெ எழுதுங்கள் அன்றாடங்கதள எழுதுங்கள், ொழ்ெின் 
ைரிசனை்தைக் கக்குங்கள்  என்றும் புளுகிை் ைிரிகிறார்கள். ைமிழ் ொழ்ெின் 
அன்றாடம், ைரிசனம் என்ன?  உலமயமாக்கலுக்குப் பின்பான ஏக தபாக 
ச�்தை ொய்ப்புகள், வபரு �ிறுென தெதலொய்ப்புகள் என எல்லாமுதம 
ஏற்றை்ைாழ்தெயும் ஒடுக்குமுதறக்கும் தசெகம் வசய்ெனைான். ஒன்றின்றி 
இன்வனான்றில்தல. அதைதபால் இ�்ை ொழ்தெ எழுதுைல் என்பது ‘யார் 
ொழ்தெ எழுதுைல்’ என்கிற தகள்ெியிலிரு�்தை அழகியல், ெிமர்சனம் 
என்பதைை் வைாடங்க முடியும்.

தமற்கூறப்பட்ட த�ாய்ை் ைன்தமகள்வகாண்ட வபரும்தபாக்கான ஈழ 
இலக்கியை்ைின் ெிமர்சன முதறதமதய தெளாள, ஆணாைிக்க ெிமர்சன 
முதற என்தற புரி�்துவகாள்ள முடிகிறது. ஏவனனில் இதுெதரக்குமான 
ெிமர்சனப் பிரைிகளின் உருொக்கமும் இயங்குைளமும் வபரும்பான்தமக் 
கட்டதமெுகளின் அடிப்பதடயிதல உருொகியிருக்கின்றன. தபார் சூழல் 
ஏற்படுை்ைிய ைாக்கங்கள் கூட வெறுதமயாகப் பைிெு வசய்ைல், ைாண்டிச் 
வசல்லுைல், சாைிப் வபருமிைம், ெரீம் - காைல், ஆண் - வபண் உறெு, குடும்பம், 
என்ற ஏற்றை்ைாழ்ெுகளிதலதய சிக்கியிரு�்ைன. குடும்பமும் சாைியும் மு�்தைய 
பதடப்புகதள ெிடெும் இன்தறக்கு அைிக அளெில் இடம்வபறுகின்றன. 
ஏறை்ைாழ இப்படிப் தபசலாம்; உலகமயமாக்கம் பதடப்பாளிகளிடம் 
பழதமதய த�ாக்கிை் ைிரும்புகிற எண்ணை்தையும் அைன்தமலான 
ஏக்கை்தையும் அைிகப்படுை்ைியிருக்கின்றன. முன்வபாருகாலை்ைில் எமக்வகாரு 
ொழ்ெிரு�்ைது என்ற ஏக்கம் அது; ஏது சாைிய ொழ்ெும் ஆைிக்க ொழ்ெும்ைாதன? 
இப்தபாது பதடப்பாளிகள் அைிலிரு�்து என்னை்தை மாறுபட்டு 
ொழ்�்துவகாண்டிருக்கிறார்கள்? ஒன்று அங்தகதய இரு�்து யாழ்தமயொை 
இலக்கியம் சதமப்பெர்கள், இன்வனான்று வெளி�ாடுகளுக்குச் வசன்று 
அங்கிரு�்துவகாண்டு வெள்தளை்தைாலர்கதளாடு ைம்தம இதணை்து 
�ிறுை்ைி வபருமிைமும் இன்வனாரு பக்கை்ைால் வெட்கங்வகட்டதுகள் என்கிற 
இருதமயில் இயங்கும் பிறழ்ொளர்கள். ஆனால் �மது இலக்கியப் 
பிரைிகளில் �ாம் இனங்கான தெண்டியது ஆைிக்கசக்ைிகதளயா? இல்தலதய 
ஒடுக்கப்படும் ெிளிம்பு�ிதலப்படுை்ைப்படும் கறுப்பு, ைலிை்,வபண், பாலியல் 
உைிரிகள் என உைிரி ொழ்ெியதலாதட இலக்கியை்தைை் வைாடரமுடியும். 
ஆனால் வபரும்தபாக்கு இலக்கிய ஊழியர்கள் வசய்ெது;  ஒன்றும் இல்தல 
இப்தபாைிருக்கும் சாைிய ஆைிக்க ொழ்தெெிட இன்னும் மாடுகள், �ிலங்கள், 
குடும்ப அடிதமக் குடிகள் என்று ஒரு �ிலப்புரபுை்துெச் சமூகம் குறிை்ை 
ஏக்கம் பதடப்புகளின் ைரை்தை �ிர்ணயப்படுை்துகின்றன. எ�்ைளெுக்கு 
�ிதனதெக்கம் இருக்கிறதைா அ�்ைளெுக்கு இலக்கியப் வபறுமானம் 
அைிகரிக்கும் என்பதை �ிலதம. இ�்ைக் கதையாடல்கதளக் கதலப்பைாகச் 
வசான்ன பிரைிகளும் அைன்தமலான ஏக்கங்கதளதய வகாண்டிரு�்ைன. 
ஏன் அெ்ொறு �ிகழ்கிறது என்பது வமாழிப் பயன்பாடும் அைன் குறிை்ைலும் 
இெற்தற உணர்ை்ைின.

கலகக்காரக் கதலஞர்களாகை் ைம்தம முன்னிறுை்ைிய பல 
பதடப்பாளிகளிடமும் பழதமக்குை் ைிரும்புைல் குறிை்ை ஏக்கமும் ஏற்றை்ைாழ்ெுக் 
கருை்ைாக்கங்களும் �ிதற�்து கிட�்ைன. அைிகார இழப்தபக் கலகமாக மாற்றிய 
பதடப்பாளிகள் இன்றும்  புதுதமப்பிை்ைன், ஜி. �ாகராஜன், ெிக்கிரமாைிை்ைன் 
என்று இைன் �ீட்சி சகல கதலை்துதறகளிலும் வைாடர்கிறது. ஆணாைிக்கம் 
வகாண்ட குடும்பை்தையும் அைன்ெழிதயயான சாைிக் கட்டதமப்தபயும் அதை 
கட்டிக்காை்துக்வகாண்டிருக்கிற மை�ிறுெனங்கதளயும் ைகர்க்கின்றதமதய 
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அடிை்ைள ெிமர்சன முதறயின் அடிப்பதடயாகும்.

இெ்ொைிக்கப் தபாக்குகள் ைன்னிதலதயக் 
கட்டதமை்து மற்றதமதய உருொக்கிக் வகாள்கின்றன. 
இைன்மூலமாக மற்றதமகள் எ�்ைக் குற்றெுணர்ெும் 
குறுகுறுப்பு இன்றி வெளிை்ைள்ளப்படுகின்றன. 
இ�்ை வெளிை்ைள்ளப்படதல இலக்கிய ெிமர்சனை் 
தைர்ெுகளிலும் �ிகழ்�்துவகாண்டிருக்கின்றன. 
இ�்ைப் தபாக்கு இலக்கியங்களில் வைாடர்ச்சியாக 
தமற்வகாள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. அதைதபால் தமம்தபாக்காகச் 
சில பிரைிகள் மற்றதமகதள ஊறுகாயாகை் வைாட முயற்சி 
வசய்ைிருக்கின்றன. ஆனால் அது உணர்ச்சிகளின் 
பாற்பட்டு மிதக உணர்ொகெும் கழிெிரக்கை்தை 
உண்டாக்கும் பிரைிகளாக மாற்றம் அதட�்து ொசகதர 
உருகி அழ தெை்ைிருக்கின்றன. அப்பதடப்பிற்குப் பிறகு 
பிரைியாளர் மிகக் காை்ைிரமாகெும் பாதுகாப்பாகெும் ைன் 
இருப்தப உணர்�்துவகாள்ள ஆரம்பிை்துெிடுகிறார். 
ெிளிம்பின் ெிமர்சனம் கழிெிரக்கை்துக்கு எ�்ைப் பங்தகயும் 
ைரமுயல்ெைில்தல. �ீ தமலிரு�்து பார்ப்பைால்ைான் என்தன 
இரக்கை்துடன் பார்க்கிறாய்; சமமாக என்தறக்குப் பார்ப்பாதயா 
அப்தபாது தபசிக்வகாள்ளலாம் என்ற குரலுடன் முழுதமயாக 
�ிராகரிக்கின்றது. புறக்கணிப்பும் அரசியலின் பாற்பட்டதை.
WIRAAKwirrrswzsdasdasdf ெிளிம்புகள் இதைச் வசய்ய தெண்டிய 
தைதெகளுமிருக்கின்றன.

இலக்கியம் ெிமர்சனம் என்பது அரசியல், வமாழி, 
இனம், �ிலம், பிறப்பு, �ிறம், பாலியல் என அதனை்துப் 
வபருங்கதையாடல்கதளயும் ஊடறுக்க தெண்டும். 
ஊடறுை்ைல் வசயற்பாடு பாதுகாப்புமிக்க இருை்ைதல - குடும்பம், 
சாைி, மைம் - இதுெதரக்குமான ெரலாற்றுக் கற்பிைங்கதளப் 
வபாடிப்வபாடியாக்க தெண்டும். அைற்கான கூறுகள் ொய்வமாழி 
ெரலாறுகள், �ாட்டார் பாடல்களில் வசறி�்தை கிடக்கின்றன. 
அதமப்புகளின் �ிறுெனங்களின் தககளுக்குள் சிக்கா 
வெளிகளில் அதெ அதலெுறுகின்றன. அைன் ைன்தமகதள 
�ிறங்கதள வசால்லல்முதறகள் கலகச் வசயற்பாட்தடக் 
தகக்வகாள்கின்றன. இன்தறய �ிதலயில் கலகம், புரட்சி 
எப்படி வபருங்கதையாடல்களாகெும் தைதெயற்றெனாகெும் 
இதைப் தபசுெபர்கள் தகாமாளிகளாகெும் ஆக்கப்படுகின்றனர் 
என்பதும் இங்தக கெனிப்புக்குள்ளாக்கப்பட தெண்டியதெ. 
ஆனாலும் அைிலும் உள்ள சிக்கல் அ�்ை மரபும் சாைியப் 
படி�ிதலகதளாடு ைம்தமக் கதரை்துக்வகாள்கின்றன 
என்பதுைான். ஆக வமாழி இலக்கியம், ெரலாறுகள், 
பண்பாடுகளுக்கு மறு ெதரயதறகளும் மட்ீடுருொக்கங்களும் 
இன்தறய தைதெயாய் உள்ளன.

மறுெதரயதற, மட்ீடுருொக்கங்கதள ெிளிம்பு�ிதலக் 
கதையாடல்கதளாடு இதணை்துப் புரி�்துவகாள்ள முடியும். 
அதயாை்ைிைாசரின் அரிச்ச�்ைிரன் கதை ��்ைனார் சரிை்ைிரமும் 
ைதலகீழாக்கை்தைக் தகயகப்படுை்ைின. இதுெதரக்கும் 
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தமயம் கூறிெ�்ை கதைதய முற்றிலும் �ிராகரிை்து மறுெதரயதறதயயும் 
மட்ீடுருொக்கை்தையும் உண்டாக்கின வபருங்கதையாடல்களின் 
அடிப்பதடகதளதய கதலக்கும் வசயற்பாடு ெிளிம்பின் பிரைிகளுக்கும் 
ெிமர்சனங்களுக்கும் அெசியப்படுகின்றன. இலக்கியமும் ெிமர்சனமும் 
ஒடுக்கப்படும் ைலிை், வபண், ெிளிம்பு�ிதல உைிரி மக்களுடன் இதண�்தை 
வசயற்பட தெண்டும். அது கல் எறிய தெண்டும். கலகம் வசய்ய தெண்டும். கை்ைிக் 
வகாண்டாடிை் ைீர்க்க தெண்டும். அைன் அரசியலும் இதுைான். முன்வனாரு 
ொழ்ெு குறிை்ைான ஏக்கம், வபருமூச்சுகதள உைறிை் ைள்ள தெண்டும். 
ெிதனகதள உருொக்க தெண்டும். இெ்ெிடை்ைில் வைா. பை்ைினாைனின் 
எழுை்துகதள எண்ணிக்வகாள்கிதறன். இழ�்துதபான வபருமிைங்கள் 
குறிை்துப் பிைற்றிக்வகாண்டிருக்கிற மற்தறய எழுை்துக்களின் காலகட்டை்ைில் 
பை்ைி�ாைனின் எழுை்து �ிகழ்காலை்ைில் உலெுகிறது.
 
சாைி, பாலியல், மைம், குடும்பம், சரண்டல் வபாருளாைாரம், புனிைம், 
இலட்சியங்களின் பாசிசம், அதமப்பின் ென்முதறகள் என 
ஏற்றை்ைாழ்ெுகள், ஒடுக்குமுதறகதளக் கதலக்கும் வசயற்பாடுகள் 
இன்தறக்கான இலக்கியப்தபாக்காக ெளர்ை்வைடுக்கப்படதெண்டியன. 
இைற்கான ெிதைகதள �ிறப்பிரிதகயும் அைதனாடு சி�்ைதனயாளர்களும் 
உதரயாடல்களும் உருொக்கிை் ை�்ைிருக்கின்றன. ஆனால் இப்தபாது 
இரு�்துவகாண்டு அழகியல் பற்றி உதரயாடிக்வகாண்டிருக்கிதறாம் என்பது 
�ம் ைதலமுதறயின் தபாைாதமதயதய சுட்டி �ிற்கிறது. முைலில் �மக்குள் 
இருக்கும் புனிைதரை் துரை்ைி ஓடெிடுெவைான்தற மிகச் சிற�்ை ெிமர்சனமாக 
இருக்கும்.

வைாடர்ச்சியாக:
சமகால இலக்கிய ெிமர்சனம் தைக்கமதட�்துெிட்டது; அதெ அதனை்தையும் 
கட்டுதடை்து வெறுதமொைை்தை த�ாக்கிை் ைள்ளுகிறது; வமாழியில் 
வெறுதம படர்கிறது என அங்கலாய்ப்பெர்களுக்கு இ�்ை ெிமர்சனங்கள் 
வமாழிதயயும் சூழதலயும் கெனிப்பைிலும் எழுெைிலும் நுண் 
அெைானிப்தபக் தகாருகிறது. வமாழியின் சட்டகம் உருொக்கும் ென்முதற 
ஒடுக்குமுதறகதளப் புறம்ைள்ளுைல் என இன்தறய ெிமர்சனை்ைின் 
வெளி மிகப் பாரியது. அடிை்ைளை்ைிலிரு�்து உதரயாடல்கதளயும் 
ெிமர்சனங்கதளயும் ெிடுபடல்கதளயும் முன்னிறுை்துெதை இன்தறய 
தைதெ. அைற்கான அடிக்கட்டுமானம் ஏற்கனதெ இடப்பட்டாயிற்று. 
ைலிை்ைியம், வபண்ணியம், ெிளிம்பு�ிதலப் பிரைிகளும் ஒற்தறயானதெ 
அல்ல; ெிளிம்பின் ெிளிம்புப் பிரைிகள் இன்றளெும் எழுைப்படாமல் 
இருக்கின்றன. �ிலெியல், சமூகெியல், வபாருளியல் என அைன் எல்தலகள் 
இன்னும் ெிரி�்ைிருக்கின்றன. அெற்தற இனங்காணுைலும் சுயெிமர்சனப் 
மைிப்படீுகளுதடய பன்தமை்ைன்தம �ிதற�்ைெற்தற ஏற்றும் மறுை்தும் 
பிரைி, ெிமர்சனம் என, பின் ைதலமுதறயினர் முன்தனாக்கி �கர்ை்துெதுதம 
�ம் அடுை்ை படிமுதறயாக அதமய முடியும்.
  
1.   இ�்ைக் குறிப்பில் ெரும் எழுை்ைாளர்கள், பை்ைிரிதக, இைழ்களின் 
வபயர்கள் பட்டியலுக்கானதெ அல்ல. தைர்�்வைடுப்பும் �ிதனெிலிரு�்ை 
எழுை்ைாளர்களும் மட்டுதம.
2.   �ன்றி: எழுை்ைாளர் சிெசங்கர் எஸ்.தஜ

◊ ◊ ◊
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\ ஹிட்லரின் இந்துக்கள் - இந்தியாவில் நாஸிக்களள 
விரும்பும் ததசியவாதிகளின் எழுச்சி

| கட்டுரர |  Shrenik Rao  | தமிழில் - நஸ்ஹிரா

 
(10 ெருடங்களுக்கு முன்பு இ�்ைியா பயணை்ைின் தபாது என்தன அைிர்ச்சி 
அதடய தெை்ை “ஹிட்லர்ஸ் வடன்” பூல் பார்லரும் இங்கு ஒரு ெிைிெிலக்கு 
அல்ல.   முஸ்லிம்களின் மைீான இன வெறியுடன் சிை்ைரிக்கப்படும் �ாஸி ெிருப்பு 
சமபீகாலமாக இ�்து தைசியொை முகாம்களில் பரெலாக வகாைிை்து ெருகிறது.)
 
ஜுதல 2008. �ான் இ�்ைியாெின் வைன் முதனயில் இரு�்து ெடமுதனக்கு 
தசக்கிளில் பயணிை்துக் வகாண்டிரு�்ை வபாழுது, இ�்ைியாெின் புெியியல் 
தமயமும் இ�்து தைசியொை தமயப்புள்ளியுமான �ாக்பூரில் சற்று ைரிை்து 
�ின்தறன். அங்கு “ஹிட்லர்ஸ் வடன்” என்ற ெிதனாைமான வபயருடன் ஒரு 
கட்டிடம் இரு�்ைது. �ாஸி முை்ைிதரகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சுெர்களுடன் 
இரு�்ை ஒரு பூல் பார்லரின் கதட முகப்பில் ஸ்ொஸ்டிகா சின்னம் 
வெளிப்பதடயாக காட்சிப்படுை்ைப்பட்டிரு�்ைது. 

ஸ்ொஸ்டிகா சின்னம் இ�்ைியாெில் ெிசிை்ைிரமான ஒரு ெிடயமல்ல. அது 
சர்ெ சாைாரணமானது. ச�்தைகள் ,கதடை் வைருக்கள், ெடீுகள், தகாெில்கள், 
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குறிப்பு புை்ைகங்கள், வசாை்து ஆெணங்கள், ெழுக்தகை் ைதலகள் கூட 
குங்குமம் அல்லது மஞ்சளினாலான ஸ்ொஸ்டிகா உடன் �ல்ல அைிர்ஷ்டம் 
என்று வபாருள்பட “சுப லாப” எனெும் ஒட்டப்பட்டிருக்கும்.
 
இது �ிச்சயமாக ஹிட்லரின் ஸ்ொஸ்டிகா சின்னம் - கறுப்பு பிண்ணனியில் 
உள்ள இ�்து ஸ்ொஸ்டிகாெின் சற்று சரிொன பிரைி. ஆனால் இ�்ை 
அப்பட்டமான �ாஸி அதடயாளம் ெிசிை்ைிரமாக இரு�்ைது. �ாக்பூரின் �டுெில் 
ஹிட்லர்ஸ் வடன் எைற்கு என புைிராக இரு�்ைது. இதுெும் ஒரு முட்டாள்ைனம் 
என அ�்ை எண்ணை்தை துதடை்து எறி�்து ெிட்டு �கர்�்தைன்.
 
ஹிட்லர்- ஆறு மில்லியன் யூைர்கதள வகான்று இனச்சுை்ைிகரிப்பு வசய்ை 
வெறி வகாண்டென், ஆர்யர் இனை்தை துூய்தமப்படுை்ைல்  மற்றும் வெள்தள 
தமலாைிக்கக் கருை்ைியதல ெளர்ை்ை �ாஸி சி�்ைதனதய பரப்பியென்.- 
முரணாக பழுப்பு �ிற தைால் உதடய மக்கதள வகாண்ட இ�்ைியாெில் பல 
ரசிகர்கதள வைாடர்ச்சியாக வென்று ெருகிறான்.
 
இங்கு ஹிட்லரின் பாஸிஸ ெியாபாரக் குறியானது  இ�்ைிய சுை�்ைிர 
தபாராட்டை்தை முன் �ிறுை்ைிய அஹிம்தச வகாள்தககளுக்கு மாற்றமாக, 
இ�்து தைசியொைமும் இன வெறுப்பும் கலதெயான ஒரு இ�்ைிய பிரைியாக 
உருவெடுை்துள்ளது. 
 
அண்தமயில் ஒரு முகநுூல் பைிெு என்தன  அைிர்ச்சியில் ஆழ்ை்ைியது. 
ஹிட்லரின் இளெயது படை்துக்கு பக்கை்ைில் ஆரியர் ெிழுமியங்கதள 
தபாற்றும் பாடல் ஒன்றின் வைாடர்ச்சியாக “ஹரி ஓம் வஹய்ல் ஹிட்லர்” என 
பைிெிடப்பட்டு இரு�்ைது. அட்தடப்படதமா “அெ்ம், வஹய்ல் ஆர்யன், வஹய்ல் 
ஆர்யெர்ட்” ( ஆர்யன் ொழ்க, ஆர்யனின்  �ிலம் ொழ்க) என கூறியது. 
தஜர்மன் சாயலில் அெனது முகநுூல் வபயர் “வகம்ரட் ஷாப்ட் ஜட்ீ” எனெும் 
காட்சிப்படுை்ைப்பட்டு இரு�்ைது.

அெனது முகப்புை்ைகம் �ாஸி அதடயாளங்களுடன் ஹிட்லரும், பல 
அெைாரங்கள் எடுக்கக்கூடிய இ�்துக் கடெுள் ெிஷ்ணுெின் கிராபிக் 
படங்களும் என் �ிதற�்து ெழி�்ைது. “அவடால்ப் ஹிட்லர், இறுைியான 
அெைாரம்” என ஒரு படம் கூறியது. “இ�்ைியாெின் ஸ்ொஸ்டிகா கடெுள்” என் 
இன்வனாரு படம் கூறியது. ஹிட்லர் ெிஷ்ணுெின் அெைாரம் என �ிதயா-
�ாஸி ெதல மன்றங்களில் ஒப்புெிக்கப்படும் ஒரு தகாட்பாட்தட அெனது 
பைிெுகள் பிரைிபலிை்ைன.
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“வஜர்மனி ைற்தபாது யூை �ிைியின் கீழ் ஒதுங்கியுள்ள 
ஒரு முயல்”. “வஹாலிவூட், அைிகமான அவமரிக்க 
வைாதலக்காட்சி ெதலப்பின்னல்கள், வசய்ைிப் 
பை்ைிரிதககள் மற்றும் யூைர்களுக்கு வசா�்ைமான 
ெடீுகதள வெளிக்வகாண்டு ெருைல் மூலமாக  
அவடால்ப் ஹிட்லர் வைாடர்ச்சியாக 70 ெருடங்களாக 
அெப்வபயர் சூட்டப்பட்டு ெருகிறார்.” என அைி ைீெிர 
யூை வெறுப்பும் இங்கு கூட்டுச் தசர்க்கப்பட்டுள்ளது.
 
அெனது �ண்பர்களும் “வஜய் ஸ்ரீ ராம், வஹய்ல் 
ஹிட்லர்” “�ாஸி ை க்தரட்” “ஹிட்லர் இ�்ைிய 
தைசியொை்ைை்தை ஆைரிை்ைெர்” என பின்னுூட்டம் 
இட்டிரு�்ைரனர் . அெர்களில் பலர் “அவடால்ப் 
ஹிட்லர், வசால்லப்படாை தமன்தமயான கதை” என்ற 
வபயரிலான 100,000 பார்தெயாளர்கதள ைாண்டிய 
யூடியூப் ெடீிதயாதெ “வஜய் ஹி�்ை்” தகாஷை்துடன் 
பகிர்�்து இரு�்ைார்கள்.
இ�்ை பைிெுகள் யூை வெறுப்பு இனொைம், வபண் 
வெறுப்பு மற்றும் ைீெிர இ�்து தைசியொைம் 
ஆகியெற்றால் அழுகிப் தபான கலதெயாக இரு�்ைன. 
ஆர்யர் இன தமன்தம பற்றிய பழங்கதைகள் மற்றும் 
சை்ைிரிய சட்டை் வைாகுப்பிலும் பகெை் கீதையிலும் 
உள்ளடக்கப்பட்ட “ைீெிரை்தை புனிைப்படை்ைதல” 
பற்றி கூறும் �ாஸி பிரசாரம் தபான்றெற்தற கிளறி 
எழுப்பி, ஹிட்லர் கலி யுகை்ைில் பிற�்ைைாக இ�்ை 
பைிெுகள் பதறசாற்றுகின்றன.
 
“இ�்ைியாெின் ெடகிழக்கு பகுைிக்கு வசன்று 
பார்ை்ைால் வமாங்கவலாய்ட் கலப்பு இனங்கள் 
தபால ஆர்ய ெம்சாெளி வைாதல�்து தபான பல 
ஆைாரங்கதள கண்டு பிடிக்கலாம்.” என ஒரு பைிெு 
கூறியது.
சமூக ெதலை் ைளங்கதள துருெிப் பார்க்கும் 
தபாது உலகின் பல பாகங்களிலும் உள்ள �ிதயா 
�ாஸிக்கதளாடு வைாடர்புள்ள இ�்து �ாஸிக்களின் 
சமுைாயம் ஒன்று இ�்ைியாெில் ெளர்�்து ெருெதை 
காணலாம்.
 
இ�்து தைசியொைை்துடன் இதணை்து ஹிட்லதர 
தபாற்றுெைில் பிற சமூக ெதலை் ைளங்களுக்கும் 
பங்கு உண்டு. “ஹிட்லர் ஒரு மகான்” என பிரபல 
இ�்ைிய
ெதலை்ைளமான reddif.com இல் “இ�்து ஹிட்லர்” 
என்ற கட்டுதரயில் வசால்லப்பட்டுள்ளது. 24 மணி 
த�ர இ�்ைிய வைாதலக்காட்சி வசய்ைி தசனலான 
NewsX இன் யூடியூப் தசனலில் ஒருெர் “ �ானும் 
ஹிட்லதர த�சிக்கிதறன். �ான் அெரது ைீெிர 
ரசிகன். வஹய்ல் ஹிட்லர்!” என பின்னுூட்டம் ப
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இட்டுள்ளார். இ�்ைியா சார்�்ை ொட்ஸ்அப் குழுக்களிலும் ஹிட்லரின் 
“த�ர்தமயான பங்களிப்புகள்” பற்றி கல�்துதரயாடுெதை 
கண்டுள்தளன். துதராகிகதள ைண்டிை்ை ஒரு �ாட்டுப் பற்றுள்ள 
தைசியொைியாகெும் தஜர்மனியின் மிகப் வபரிய ைதலெராகெும் 
ஹிட்லதர சிை்ைரிக்கின்றனர்.
 
ஹிட்லதர பற்றிய இ�்ை ெிசிை்ைிரமான தபாக்கு சமூக ெதலை் 
ைளங்கதள ைாண்டி கல்ெி முதறதமதயயும் படீிை்துள்ளது. இ�்ைியப் 
பாடசாதலகள் அறி�்தைா அறியாமதலா ஹிட்லரின் “அதடெுகதள” 
பாராட்டி ெருகின்றன.
2004 ஆம் ஆண்டில் ைற்தபாதைய இ�்ைிய பிரைமர் �தர�்ைிர தமாடி 
குஜராை் மா�ில முைலதமச்சராக இரு�்ை வபாழுது குஜராை் மா�ிலை்ைில் 
வெளியிடப்பட்ட  பாடசாதல பாடப் புை்ைகங்கள் ஹிட்லதர பாராட்டி 
பாஸிஸை்தை  புகழ்�்ைன. பை்ைாம் ெகுப்பு சமூகக் கல்ெி பாடப் 
புை்ைகை்ைில் “ ைதலெர் ஹிட்லர்”, “ �ாஸி இன் உள்ளக அதடெுகள்” 
தபான்ற அை்ைியாயங்கள் காணப்பட்டன.
“�ாஸி சிை்ைா�்ைங்கள்” என்ற அை்ைியாயை்ைில் ஒரு பகுைி “ ஹிட்லர் 
தஜர்மன் அரசுக்கு ைகுைிதயயும் கண்ணியை்தையும் ெழங்கினார். யூை 
மக்களுக்கு எைிரான தபாக்தக கதடப்பிடிை்ைதைாடு தமன்தமயான 
வஜர்மன் இனை்ைிற்காக பரி�்து தபசினார்.” என கூறுகிறது.
 
2011 இல் ைமிழக மா�ிலை்ைில் வெளியிடப்பட்ட பை்ைாம் ெகுப்பு சமூகக் 
கல்ெி பாடப் புை்ைகை்ைில் (2017 ெதர பல முதற மள்ீ ைிருை்ைப்பட்ட 
பைிப்புகள் வகாண்டது) ஹிட்லரின் தபாற்றப்படக்கூடிய ைதலதமை்துெம், 
அதடெுகள் மற்றும்  �ாஸிகள் வஜர்மன் இனை்ைின் த�ார்டிக் கூறுகதள 
அழியாமல் தபணி மகிதமப் படுை்துெைற்காக, யூைர்கதள இன்னல் 
வசய்யுமாறு ஹிட்லர் கட்டதள இட்டதம பற்றிய அை்ைியாயங்கள் 
உள்ளன.
 
2012 ஆம் ஆண்டில் மும்தப ைனியார் பள்ளி ஒன்றில் பை்ைாம் ெகுப்பு 
மாணெர்கள் ுஃப்வரஞ்ச் பாடை்ைில் “J’ admire” என்று ஆரம்பிை்து ைான் 
ெிரும்பும் ெரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு �பர் உடன் ஒரு ெசனை்தை 
முடிக்குமாறு தகட்கப்பட்ட தபாது 25 மாணெர்களில் 9 மாணெர்கள் 
ஹிட்லதர வைரிெு வசய்து இரு�்ைனர்.  வைன்னி�்ைியாெின் மதுதரதய 
தசர்�்ை மாணெர்கள் ஹிட்லர் தஜர்மனியின் ைதலெர் என்பதை 
அறியாமதலதய ஹிட்லர் மைீான ைங்களது ெிருப்தப வெளிப்படுை்ைி 
உள்ளனர். 
 
எனது தபாராட்டம் (Mein Kampf) புை்ைகமானது இ�்ைிய ெணிகப் 
பள்ளி மாணெர்களின் மூதலாபாய தமலாண்தம(strategic manage-
ment) புை்ைகமாக பரி�்துதரக்கப்பட்டுள்ளது. தபராசிரியர்கள் ைமது 
மூதலாபாய ெகுப்புகளில் ஹிட்லர் எெ்ொறு ஓர் மன உதளச்சலுக்கு 
ஆளான சிதறக்தகைியாக இரு�்து வகாண்டு உலதக ஆளும் கனெு 
கண்டு அைதன ைிறதமயாக ைிட்டமிட்டதை சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்.
 
இ�்ை சர்ச்தசக்குரிய ெிடயம் புை்ைக வெளியட்ீடாளர்களிற்கு 
பணம் ைிரட்டும் ொய்ப்பாக அதமகிறது. Mein Kampf இன் ஆங்கில 
பைிப்புக்கள் தஜதகா, ப்ரின்ட் தலன், இ�்ைியாவலாக், மாப்ள் ப்வரஸ், 
மாஸ்டர் தமண்ட், ப்ரகாஷ், ஓம் புக்ஸ், வராஹான், ஆைர்ஷ், அஜய், 
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எம்பஸி, வலக்ஸிகன் மற்றும் ெில்தகா ஆகிய இ�்ைியாெின் பிரபலமான 
வெளியட்ீடாளர்களால் வெளியிடப்பட்டன. இப் பைிப்புகதள ெிமான 
�ிதலயங்களிலும் புை்ைகக் கதட ராக்தககளிலும் �ிரப்புெதைாடு மலிொன 
ைிருட்டு பைிெுகதள �கர ெைீிக் கதடகளிலும் �ிரப்புகின்றனர். க்வராஸ் தெர்ட் 
எனப்படும் இ�்ைிய புை்ைக ெிற்பதன சங்கிலியானது மூன்று ெருடங்களில் 
25000 பிரைிகதள ெிற்பதன வசய்துள்ளது. தஜதகா மட்டுதம 100000 
பிரைிகதள ஏழு ெருடங்களில் ெிற்பதன வசய்துள்ளது. தமலும் குஜராை்ைி, 
ஹி�்ைி, மதலயாளம், வபங்காலி, ைமிழ் தபான்ற வமாழிகளில் வமாழிவபயர்ப்பு 
வசய்யப்பட்டு இ�்ைியா பூராெும் ெிற்கப்பட்டுள்ளன. 
 
ஓர் வெறிபிடிை்ை வகாதலயாளிதய தபாற்றிப் புகழ்ெதை இதளஞர்கள் ஓர் 
மிடுக்கான ெிடயமாக கருதுெது அச்சை்தை ஊட்டுகிறது. இது இதளஞர்களின் 
அப்பாெிை்ைனமா? அரசியல் ஆைரதொடு வகாண்டு வசல்லப்பட்ட இ�்து 
தைசியொைிகளின் �ீடிை்ை பிரச்சாரை்ைின் ெிதளொ?
 
சாைாரணமான கல�்துதரயாடல்களின் தபாது, �ல்ல ொசகர்களான உலகம் 
சுற்றும் இ�்ைியர்கள் கூட ஹிட்லர் பற்றிய மைிப்பும் மரியாதையும் வகாண்டு 
தபசினார்கள். இ�்ை �ாட்டுக்கு தைதெப்படுெது ஹிட்லர் தபான்ற ஒரு 
சர்ொைிகாரி என உலகின் புகழ்வபற்ற பல்கதலக்கழகங்களில் பட்டம் வபற்ற 
இ�்ைியர்கள் வசால்ெதை தகட்டுள்தளன். 2002இல் தடம்ஸ் ஆப் இ�்ைியா 
தமற்வகாண்ட கருை்துக் கணிப்பின் படி 17% ஆனெர்கள் ஹிட்லர் தபான்ற 
ஒருெதர இ�்ைியா தெண்டும் ைதலெராக பரி�்துதர வசய்ைனர். ஐஸ்கிரம்ீ, 
பூல் பார்லர்கள், உணெகங்கள், ஆதடயகங்கள், ைிதரப்படம் மற்றும் 
வைாதலக்காட்சி �ிகழ்ச்சிகள் கூட ஹிட்லர் அல்லது �ாஸி என்ற வபயர்கதள 
ெியாபாரக் குறியாக வைரிெு வசய்ைதும் ெியப்புக்குரிய ெிடயமல்ல.
 
பல அரசியல்ொைிகள் ஹிட்லரின் சி�்ைதனதய துூண்டுெைன் மூலம் ைமது 
இருப்தப பலப்படுை்ைியதுடன் ஹிட்லர் மைீான ெிருப்தப வெளிப்பதடயாக 
தபசி ெருகின்றனர்.1967 இல்  ஷிெ் தசனா தபார்தெயில் உள்ள 
இ�்து ைீெிரொை அதமப்பின் ைதலெர் பால ைாக்கதர, “இ�்ைியாெிற்கு 
தைதெப்படுெது ஒரு ஹிட்லர்” என கூறியுள்ளார்.
 
ைீெிரை் ைன்தமக்கும் அ�்�ியர்கள் மைீான வெறுப்புக்கும் வபயர்தபான 
இெரின் பாஸிஸ தகாட்பாடு, இனப்படுவகாதலதய தபாற்றும் �ாஸி 
தகாட்பாட்டின் ஓர் அச்சு �கல். ஏலதெ  முஸ்லிம்கதள ைற்வகாதல 
குண்டுைாரிகள் மூலம் வகான்று குெிக்க தெண்டும் என இ�்துக்கதள 
துூண்டி மும்தப சமுகங்களுக்கு உள்தள பைற்றை்தை ஏற்படுை்ைியுள்ளார். 
இெர் ‘உை்ைியுள்ள’ ென்முதற சம்பெங்கதளாடு  மட்டும் ைன்தன �ிறுை்ைிக் 
வகாள்ளெில்தல. �ாஸி இனப்படுவகாதலயில் இரு�்து வெளிப்பதடயாக 
உை்தெகை்தை வபற்றுக்வகாள்ளும் ைனிை்துெமான இ�்து பாஸிஸ ெியாபாரக் 
குறிதய உருொக்கியுள்ளார்.
 
1993 இல் தடம் சஞ்சிதகயின் த�ர்காணலில் “�ாஸி தஜர்மனியில் யூைர்கள் 
�டை்ைப்பட்ட ெிைை்ைில் முஸ்லிம்கதள �டை்துெைில் எ�்ை ைெறும் இல்தல” 
என வசெ்ெி அளிை்துள்ளார். ஹிட்லரின் சர்ச்தசக்குரிய ொைை்தை 
தமற்தகாள் காட்டி இ�்ைிய சூழலில் பாஸிஸ தகாட்பாட்டின் �ியாயை்தை 
�ிறுெ முயற்சிை்துள்ளார். “Mein Kampf இல் ‘யூைன்’ இற்கு பைிலாக ‘முஸ்லிம்’ 
என மாற்றீடு வசய்ைால் அதுதெ என் �ம்பிக்தக ஆகும்” எனெும் கூறியுள்ளார்.
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அெனது மருமகனும் அரசியல் ொரிசுமான ராஜ் ைாக்கதர இெதர பின் 
வைாடர்�்ைார். 2009 இல் ஊடகெியலாளர்களிடம் , “ஒழுங்கதமக்கும் 
ைிறனில் ஹிட்லருடன் தபாட்டியிட வெகு சிலர் உள்ளனர். ஹிட்லதர 
பற்றிய தமலும் பல ெிடயங்கள் எ�்ை ைதலெதரயும் வபாறாதமக்கு 
உட்படுை்தும்.” என வைரிெுை்துள்ளார்.
 
ஹிட்லர்ஸ் வடன் பூல் பார்லர் இரு�்ை �ாக்பூரிற்கும், �ாஸி 
ைதலெருக்கும் ைனிை்துெமான ஒரு வைாடர்பு உண்டு. �கரை்ைில் மை்ைிய 
�ிதலயை்தை �ிறுெியுள்ள ெலதுசாரி இ�்து அதமப்பான ராஷ்டிரிய 
சுயம்தசொக் சங்கை்ைின் ைதலெர்களிற்கு இெர் ஒரு மகா ெரீர். பிரைமர் 
�தர�்ைிர தமாடி மற்றும் மகாை்மா கா�்ைிதய வகாதல வசய்ை �ாதுராம் 
தகாட்தஷர் ஆகிதயார் இ�்ை குழுெில் இரு�்து ெ�்ைெர்கள் ஆெர்.
 
ைீெிர இ�்து தைசியொைியும் முன்னாள் RSS ெழிகாட்டியுமான ெி.டி 
ஸெர்கர் ஹிட்லரின் �ாஸிஸம் மதீு ெிருப்பு உதடயெராகெும் 
ஹிட்லரின் யூை எைிர்ப்பு �ிகழ்ச்சிகதள ஆைரிை்ைெராகெும் இரு�்ைார்.  
“ஹிட்லர் �ாஸியாக இரு�்ைைற்காக அெதர வகாடிய மனிைனாக பார்க்க 
முடியாது. �ாஸிஸதம தஜர்மனிதய மட்ீடது.” என 1940 இல் ஒரு இ�்து 
ஒன்று கூடலில் கூறியுள்ளார். இ�்ைியாெில் இரு�்து முஸ்லிம்கதள 
முற்றாக அகற்றும் எண்ணை்தை கருை்ைிற் வகாண்டு , “இ�்துக்கள் �ாம் 
இ�்ைியாெில் பலமதட�்ைால் முஸ்லிம்கள் தஜர்மன் யூைர்களின் 
பாை்ைிரை்தை ஏற்க தெண்டிெரும்” எனெும் எழுைினார்.
 
ஹிட்லரின் மைீான ஈர்ப்பும் இனவெறி �ிகழ்ச்சி �ிரலும் வெறும் ஒரு  
பிரதம அல்ல. RSS ைதலதமை்துெை்ைில் அன்றும் இன்றும் உள்ள ஒரு 
த�ாய். RSS ைதலெரும் , “வெறுப்பின் குரு” எனெும் அறியப்பட்ட எம்.
எஸ் வகால்ொல்கர் ஹிட்லரின் �ாஸி கலாச்சார தைசியொைை்தை 
ெழிபட்டதுடன் ஹிட்லரின் சர்ொைிகார மற்றும் பாஸிஸ பாங்கில்  இ�்து 
�ாட்டிதன �ிறுெ ெிரும்பினார். 1939 இல் அெரது ‘�ாம், எமது தைசம்’ 
என்ற நுூலில், “தஜர்மன் இனப் வபருதம இன்தறய தபசுவபாருளாக 
மாறியுள்ளது.  இனம் மற்றும் கலாச்சாரை்ைின் துூய்தமதய கட்டிக்காக்க 
�ாட்டில் இரு�்ை யூை இனை்தைச் சுை்ைிகரிப்பு வசய்து உலதகதய 
உலுக்கினார்கள். இது இ�்துஸ்ைாதன தசர்�்ை எமக்கும் ஒரு பாடமாகும்.” 
என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
இது ஒரு கெனயனீமான, துூர சி�்ைதனயற்ற �ிதனெு கூறல் அல்ல. 
வெகு கெனமாக ைிட்டமிடப்பட்ட அரசியல் �கர்ொகும்.
 
மும்முதற ைதட வசய்யப்பட்டு ைீெிரொை இயக்கமாக 
அதடயாளப்படுை்ைப்பட்ட RSS, தமாடியின் பிரைமர் பைெிதயாடு மளீ 
அரசியல் அதடயாளம் வபற்றுள்ளது. 50000 இற்கும் தமலான 
கிராமங்களில் கிதளகதள �ிறுெியதைாடு உக்கிரமான பாஸிஸ 
வகாள்தகக்கு பலை்ை ஆைரெும் ெளர்�்து ெருகிறது.
 
முக்கியமாக இதளஞர்களின் மை்ைியில் இ�்து �ாஸிஸை்ைின் 
அரும்புகள் நுதழ�்து ைதல �ிமிர்�்து �ிற்கின்றன. இது ஒரு அச்சுறுை்ைல். 
அைன் ைதலெர்கள் இ�்ைிய சிறுபான்தமயினை்ைெர்கதள வகாதல 
வசய்ெைாகெும் அெர்களின் அரசியல் எைிராளிகளின் ைதலதய 
துண்டிப்பைாகெும் வபருதமயடிை்து இ�்து தைசியொைை்தை இனமை 
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ரைீியான ென்முதறக்கு துூண்டுகின்றனர்.
 
இ�்ைியாெின் சிறுபான்தமயினர் மைீான வெறுப்பினால் அலட்சியமாக 
வெளிப்படுை்ைப்பட்ட இனொை கருை்துகள் ைற்தபாது வெகு இயல்பான 
ெழக்கமாக மாறியுள்ளது.
 
“தகடுவகட்ட யூைர்கள்/வராை்தசல்ட்ஸ்/தஸாதராஸ் ஆகிதயார் 
உலதகயும், �ிைி அதமப்தபயும், ஒட்டு வமாை்ை வஹாலிவூட் தடயும் ைம் 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் வகாண்டு ெ�்துள்ளனர்” தபான்ற கருை்துக்கள் சகஜமாக 
கூறப்பட்டுெருகின்றன. இ�்ைியாெில் உள்ள யூைர்களின் எண்ணிக்தக 
வெகு குதறெு. ஆனாலும் யூை எைிர்ப்பு �ம்பிக்தக வெகு காலமாக இரு�்து 
ெருகிறது. “இ�்ை கிறிை்ைெ மிஷனரிகள் ஒழிக்கப்பட தெண்டும். அெர்களது 
ஒதர கரிசதன மைமாற்றமாகும்.” என்பதும் அடிக்கடி பரிமாறப்படும் ஒரு 
கருை்ைாகும். 
 
இ�்ைியாெின் 2.4% மட்டுதம கிறிஸ்துெ மைை்தைச் தசர்�்ைெர்கள். ஆனாலும் 
அெர்கள் வைாடர்ச்சியாக ைாக்கப்பட்டு ெருகிறார்கள். முஸ்லிம்கள் பலமடங்கு 
இரட்டிப்பாக ைாக்கப்படுகிறார்கள். 
 
இ�்ைியாெின் சனை்வைாதகயில் 82% ஐ வகாண்ட இ�்து மக்கள் ைமது �ாட்டில் 
இரண்டாம் பட்சமாக �டை்ைப்படுெைாக எப்படி �ம்பதெக்கப்பட்டார்கள்?
 
“இ�்து அடிப்பதடொைை்ைின் தைதராட்டம், சகிப்புை்ைன்தமயின்தமயின் 
தகாெிலில் இரு�்து ஆரம்பிை்து ைனது யாை்ைிதரதய வைாடர்கிறது. இ�்து 
வெறியர்களின் பாஸிஸ �ிகழ்ச்சி �ிரலானது ெரலாற்றில் முன்வனப்தபாதும் 
கண்டிராை அளெுக்கு இருக்கிறது.” என 2003 இல் குஷ்ெ�்ை் சிங் எழுைினார்.
 
இ�்ைியாதெ பற்றிய மைிப்படீு இன �ல்லிணக்கம், பரஸ்பர மரியாதை 
மற்றும் மைச்சார்பற்ற மைிப்புகள் தபான்றெற்தற அடிை்ைளமாகக் வகாண்டு 
எழுப்பப்பட்டதெ. இ�்ைிய அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அரசியல் வைாகுைிகள் 
சமாைானை்தை தபாைிக்கும் மைமான இ�்து சமயை்தை ஹிட்லரின் இனவெறிக் 
வகாள்தககதள பரி�்துதரக்கும் �ாஸிஸை்துக்கு கடை்ைிச் வசன்று எமது 
சிறுபான்தம சமுகங்கதள குறி தெப்பதை ைடுப்பது எமது தககளில் 
உள்ளது.

�ன்றி (https://www.haaretz.com/opinion/hitlers-hindus-indias-nazi-loving-national-
ists-on-the-rise-1.5628532)

◊ ◊ ◊
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தபார் மனிைர்கள் காணாை, உணராை ஒன்றல்ல. தபார்கதளயும் 
அைன் வகாடூரங்கதளயும் அழிெுகதளயும் ெரலாறு 
வ�டுக மனிை இனம் கண்டுவகாண்தட ெ�்ைிருக்கிறது. 
தபாருக்கான சூழல், அைன் பின்னர் மூளும் மனிைர்களின் 
அரசாங்கங்களின் சுய�லம், ைெறான ெழி�டை்ைல்கள், 
துதராகங்கள், தைால்ெிகள், இழப்புகள், மரணங்கள், கண்ணீர், 
அை்துமறீல்கள், தபாரில் வெற்றி, அகைிகள், ஊனமுறெர்கள், 
அனாதையாக்கப்பட்டெர்கள், காயப்பட்டெர்கள், காணமல் 
தபானெர்கள், புலம்வபயர்�்ைெர்கள், பண்பாட்டு அழிெு, 
ெடுக்கள், ஏளனங்கள், உள்ளூர மூண்டு எழும் தகாபம், 
ஞாபகங்களில் இரு�்து அகற்றிெிடமுடியாமல் கீறலாகிப்தபான 
�ாட்கள், மண்ீடும் தபாருக்கான சூழல். தபார் எப்தபாதும் 
முடிெதடெைில்தல. தபாருக்கு வைாடக்கம் �டுெு முடிெு 
என்று ஏதுமில்தல. ஒரு �ிலை்ைில் என்தறக்தகனும் 
ஒரு �ாள் தபாருக்கான முைல் ரை்ைம் ெிதைக்கப்படுகிதறா 
அன்றிலிரு�்து காலம் சூன்யமாகிெிடுகிறது. எைிர்காலம் 
என்ற ஒன்று அ�்�ிலை்ைிலிரு�்து கண்காணாை துூரை்ைிற்கு 
எடுை்துச் வசல்லப்படுகிறது. ஆச்சரியமாக தபார் யார் பக்கமும் 
சாய்�்ைிருப்பைில்தல. அைற்வகன்று வமாழிதயா இனதமா 
இருப்பைில்தல. அெற்றுக்குை் தைதெயானதெ தைால்ெிகளும் 
மனிை உடல்களும் ைான். தபாருக்குப் பின்னர் என்பது மாதய. 
அது என்தறக்கும் ெதரயறுக்கமுடியாை ஒன்று. காண்பியலுக்கு 
தபாருக்கு பின் என்பது காலை்தை ெதரயதறவசய்துவகாள்ள 
ஏதுொயிரு�்ைாலும், இக்கட்டுதரயில் தபாருக்குப் பின்னர் 
என்பது மிகச்சரியாக தம 19, 2009 இலங்தக ரூொஹினி 

\ தபாருக்குப் பின்னரான சில சிறுகளதகள் மதீான
 வாசிப்பும் புரிதலும்.

| கட்டுரர | மீக்காயீல் |
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கூட்டுை்ைாபன மைிய த�ர வசய்ைிகளில் தெலுப்பிள்தள பிரபாகரன் 
இற�்ைைாக அறிெிக்கப்பட்ட தபாது பாடசாதலயிலிரு�்து ெட்ீடிற்கு ெ�்ைிரு�்ை 
எனது அம்மா அச்வசய்ைிதயக் கண்டு சுெதராடு சாய்�்து ைன் ைதலயில் தமல் 
தக தெை்ைதைாடு வைாடங்குகிறது.
 
கட்டுதரக்கான உடல் ஒன்றிதனை் வைரிெு வசய்ெைன் மூலம் ொசிப்புகதளயும் 
புரிைல்கதளயும் ஒழுங்கதமை்துக்வகாள்ளலாம். தபாருக்குப் பின்னரான 
சிறுகதைகளின் களங்கள் இருதெறு �ிலங்களில் உயிர்க்வகாள்கிறது. 
ஒன்று தபார் �ிலம் மற்தறயது தபார் �ிலை்ைிற்கு அண்தடய �ிலம். தபார் 
�ிலவமன்பது ெிடுைதலக்காக ஆயுைங்கள் துூக்கப்பட்டு மனிை உயிர்கதள 
பணயம் தெை்ை �ிலம். அதை தபான்று ஆயுைம் ைாங்கிய தபார் �டக்கும் 
�ிலை்தைச் சுற்றி தபாரின் வமௌனமான ஓலம் வெடிை்துப் பர�்ை அண்தடய 
�ிலங்கள் அதனை்தும் தபாருக்கு அண்தடய �ிலங்கள். அதெ துூரங்களால் 
அல்ல துயரங்களால் அதடயாளப்படுை்ைப்படுகின்றன. �ிலம் தபாரின் 
முக்கிய வபாறி. மனிைர்கள் �ிலங்களின் தமல் வகாண்டிருக்கும் �ிை்ைியமான 
உறெும் ஆைரெும் தபாரில் பகதடயாக உருட்டப்படுகிறது. பர�்ைனில் எழுநுூறு 
தகாழிக்கால் குறியிட்ட மாடுகளுடன் வைாடங்கி வசல் அடிக்கு ைிக்வகது 
ைிதசதயது என்றறியாமல் இறுைியில் மள்ீ குடிதயற்றை்ைில் பிடிை்ை ஒரு 
தகாமைியும் வைாதலை்ை அறுநுூற்று வைாண்ணுூற்று ஒன்பது மற்தறய 
தகாமைிகளும் ைன் �ிலை்ைின் மதீு யைார்ை்ைன் பிடிை்து �ிற்கும் துண்டுக் 
கண்ணாடி. சுருெில் மக்கள் சட்டி பாதனகதளாடு தைொலயை்ைிற்கு கிளம்பும் 
தபாது கப்டன் வபான்ராசா ைன் �ிலை்ைிலிரு�்து ெர முடியாமல் சுருள்ெதும் 
பாழங்கிணை்ைிற்குள் ெருடக்கணக்கில் பாசிகதளயும் ைெதளகதளயும் 
நுண்ணங்கிகதளயும் தபால உயிர்ப்புடனிருக்கும் வபயர் வைரியாை 
ஊரிப்புல குடிமகனும் தசாபா சக்ைியின் �ில அச்சாணியில் உருளும் 
துயரங்கள். பிண முற்றிப்தபான இறுைிக்காடுகதள அெர்கள் கட�்து 
என் �ிலை்ைின் ைரப்பாள்களுக்குள் ைிணிக்கப்படும் தபாது அெர்களின் 
உயிதரை் ைெிர மற்தறய எல்லாெற்தறயும் அ�்�ிலை்ைிற்குள்ளும் பதுங்கு 
குழிகளுக்குள்ளும் புதைெிட்டு ெ�்ைார்கள். தபாரின் �ிலம் உறெுகளுக்கு 
மட்டுமல்ல உணர்ெுகளுக்கும் சுடுகாடாய்ப்தபானது. ைமிழினிக்கு 
ைன்னிலை்ைில் க�்ைக ொசை்தைாடும் ரை்ை ொதடதயாடும் பச்சிதலகளின் 
கருகல் ொசதனயும் துயரை்தைை் ைருகிறது. அது புதனொல் தபாதர 
�ிகழ்ை்தும் எெராலும் உணரமுடியாை ெலி. களமுதனயில் ைன் �ண்பி 
சங்கெிதயாடு மரை்ைின் கீழிரு�்து தபசிக்வகாண்டிருக்கும் ைமிழினியின் 
மனைில் தபாதரப்பற்றிய பயமில்தல. ஆனால் எைிர்காலை்தைப்பற்றிய 
�ிச்சயமின்தமயும் இழப்புகதளப்பற்றிய கெதலயும் �ீண்டிரு�்ைது. அது 
அெளின் கண்களுக்குள் ைிரண்டு மரணை்ைின் ொசதனயாய் �ிலவமங்கும் 
படர்கிறது. புை்ைர் அென் மகளிடம் மரணமில்லாை ெவீடான்றிலிரு�்து ஒரு 
பிடிக் கடுகு ொங்கிொ என்றதபாது எல்லா ெட்ீடிலும் மரணமிரு�்ைதைதபால 
எ�்ை ெட்ீடிலும் கடுகிருக்கெில்தல என்ற உண்தமயும் எமக்குள் உதறக்கிறது. 
இழப்பு தபாரின் �ிலை்ைிலிரு�்து முகாம்கதள த�ாக்கி ைன் புளுை்துப்தபான 
ொதயை் ைிறக்கிறது.
 
யைார்ை்ைனின் முகாம்கள் முக்கியமான அதமப்பு. ஆனால் அதெ உரிய 
மண்ணால் வசதுக்கப்பட்ட சிற்பங்களா என்றால், இல்தல என்று ைான் 
�ம்புகிதறன். ஆனால் இக்கட்டுதரக்கு சிற்பங்கதள ெிட மண்ணால் 
வசய்யப்படுகின்றன என்பது முக்கியமாகை் வைரிகிறது. தசதெ என்று 
மக்களால் அதழக்கப்பட்ட பிரியங்கா, அ�்ைப் வபயதரயும் �ிறை்தையும் பூச 
மரணவமான்தற காரணாமாயிருக்கிறது. மனிைர்களின் வபயர்கதளயும் 
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மன அதமப்புகதளயும் சமூக அதமப்புகதள இலக்கிய 
உடல்கதளயும் மரணங்கள் உருமாற்றியிருக்கிறன. 
மரணங்களும் இழப்புகளும் சிறுகதைகளின் தபாக்குகதள 
மாற்றுெைில் முக்கியமானைாயிருக்கின்றன. எங்களுக்கான 
ொழ்க்தக பற்றிய அறமும் அ�ிை்ைியம் பற்றிய உண்தமகளும் 
மரணங்களின் மூலதம வசால்லப்பட்டிருக்கின்றன. 
இ�்�ிலை்ைின் புதனெு வமாழி இற�்ை உடல்களுக்குள் 
வமௌனமாய் உதற�்துதபான கனெுகளின் வமாழி. முன்னர் 
ெிஸ்பர் ொங்குெதைக் கூட ையக்கமாகக் கூறும் பிரியங்கா, 
பின்னர் வெகு லாெகமாக வபரிய தமாட்டார் தசக்கிளில் 
ஏறி உலகை்ைின் முன்னால் ைன்தன ைிற�்து வகாள்ெது 
ெதர தபார் மனிைர்கதள வெளிப்பதடயாக்கியிருக்கிறது. 
இ�்ை வெளிப்பதடை்ைன்தம - அெர்களின் அரசியலிலும் 
வைன்படுகிறது. சுை்ைமாக்கப்பட்ட ெதீர மரை்ைின் கீழிரு�்து 
பசிை்ை ெயிற்றுடன் ைம் இழ�்து தபான என்தறக்கும் 
ைிரும்பிெரப் தபாகாை ொழ்க்தகதயப் பற்றி அ�்ைச் சிறுெனின் 
குடும்பமும் அதை மரை்ைின் கீழ் முன்வனாரு மதழக்கால இரெில் 
அதை ொனை்தை த�ாக்கி ஒளிர்�்துவகாண்டிரு�்ை ெிழிகளுடன் 
ெிடுைதலக்கான ஆதசதயாடு ைன் மூச்தச �ிறுை்ைியிரு�்ை 
ைமிழினியின் தைாழியும் பல்லாயிரம் சிறுெர்களும் 
குடும்பங்களும் சங்கெிகளும் சாக்காட்டின் ஒெ்வொரு �ிழலும் 
�ிதலை்து�ிற்கிறார்கள். ொனம் அெர்களின் தைால்ெிகளால் 
இருண்டிருக்கிறது. புதனெுகதளயும் சிறுகதைகதளயும் 
ைெிர எ�்ை ெிசாரதணயும் அெர்களின் காயங்களுக்கு 
பைில் வசால்லப்தபாெைில்தல. முகாம்கள் மனிை அெலை்ைின் 
ஒட்டுவமாை்ைப் புதகப்படம். அன்று யூைர்களின் உடல்கள் 
கருக்கப்பட்டு எழு�்ை புதகக்கூடை்ைின் மணை்தையும் மினிக் 
பாம்கள் எங்கும் எழு�்ை மனிைர்களின் மணை்தையும் எ�்ை 
ெிை்ைியாசமின்றிப் பார்க்கிதறன். மரணங்களின் மணமும் 
தபாரில் தைாற்றெர்களின் மணமும் தெறு தெறல்ல.
 
புலம்வபயர்ெு என்தறக்கும் ைிரும்பமுடியாை ொழ்க்தக 
�ிதலதம எமக்குை் ை�்ைிருக்கிறது. �ிலை்ைிலிரு�்து 
மனிைர்கள் பிரியும் தபாது அ�்�ிலம் ைன் பிடிகதள இழக்கிறது. 
ஒெ்வொரு மனிைரும் �ிலை்தை ெிட்டுப்பிரியும் தபாது 
ைம்தமாடு �ிலை்ைின் ஒரு துண்டை்தை வபயர்ை்துக்வகாண்டு 
கிளம்புகிறார்கள். இன்று அெர்களின் மூன்றாம் ச�்ைைியும் 
உருொகிெிட்டது. ஆனால் என்தறக்குமான அெர்களின் �ிலம் 
வபயர்ை்வைடுை்துப்தபான அை்துண்டு �ிலமாகதெயிருக்கிறது. 
அெர்களின் கதைகளில், பயணங்களில் அ�்�ிலம் 
ஒெ்வொன்றாக உருப்வபறுகிறது. அதெ களிமண்தணப்தபால 
ஒெ்வொரு ெடிெங்களில் ஒெ்வொரு �ிறங்களில் ைம்தம 
உருமாற்றி உருமாற்றிக்காட்டிக்வகாண்டிருகின்றன. 
தெற்று�ிலை்ைின் ஆற்றுப்படுக்தககளிலும் மதலகளிலும் 
ைன்னிலை்தை ெிரிை்து சாய்�்துவகாள்கின்றனர். 
புலம்வபயர்�்ைெர்களின் ெிருப்பங்கள் முற்றாக அழிக்கப்பட்டு 
ெிரும்பி ஏற்காை ொழ்க்தகக்குள் ைள்ளப்படுகின்றனர். 
அெர்களின் குடும்பம், உறெினர்கள், �ண்பர்கள் என்று 
வைரி�்ைெர்கள் பலர் இறுைி முதனயிலும் முகாம்களிலும் 
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புனர்ொழ்ெு �ிதலயங்களிளுமிருக்க ைனிை்ைிரு�்து உழலும் அெர்களின் 
மன�ிதலயும், தபாருக்குப்பின்னர் ெருெைற்கான ொய்ப்புகள் 
ைிற�்துெிடப்பட்டும் ெரமுடியாமல் உழலும் மனிைர்கதளயும் கதைகள் 
வ�டுக காணக்கூடியைாயிருக்கிறது. தபார் அெர்கதள இன்வனாரு ெழியில் 
சிதறபிடிை்ைிருக்கிறது. ைருமலிங்கமும் அதசாகமலரும் இ�்ைியாெில் 
ைனிை்ைிருக்கும் இனிய காலம் இன்னமும் எை்ைதனதயா தபருக்கு 
ொய்க்காைது. சீனர்களுக்கும் ஜப்பானியர்களுக்கும் இ�்�ாட்டில் இருக்கும் 
சுை�்ைிரம் புலம் வபயர் ைமிழர்களுக்கு கிதடப்பைில்தல. தசாபா சக்ைி 
தபாரின் கதைகதள அரசியல் பிரசுரமாக்குகிறார். அெரின் சாமான்ய 
மனிைர்களின் அதலக்கழிப்தபை் ைெிர தெறு எ�்ைை்ைரப்தபயும் அணுகுெது 
எனக்கு வெறுப்பாயிருக்கிறது. ஒரு கதை வசால்லிவயன்ற அதடயாளை்தைை் 
ைெிர தெவற�்ை அதடயாளை்தையும் ஏற்படுை்துமளெிற்கு எனக்கு அெரின் 
சிறுகதைகளில் உண்தமதய உணர முடியாதுள்ளது. புதனெுகளுக்கு 
உண்தம அெசியமில்தல என்றாலும் தபார்ப் புதனெுகளில் உண்தம 
அற்றுப்தபாகும் தபாது தபார் ச�்தையாக்கப்படுகிறது. இங்கு உண்தம என்பது 
வபாது வமாழியில் வபாய்க்கு எைிரானது. ஆனாலும் தசாபா சக்ைியின் 
சாைாரண மனிைர்கதள �ான் மைிக்கிதறன். தெலும் மயிலும் பமுெும் 
அப்பாெிகளாக தபார்�ிலை்ைில் பலியிடப்படும் தபாது வகாண்டாடுகின்றனர் 
இரண்டு ைரப்பினரும். தபாதர அப்பாெி மனிைர்களின் இழப்பாக இெர்கள் 
அதடயாளப்படுை்துகிறார்கள்.    அெரின் வபரும்பாலான கதைகளில் தபாதராடு 
துதராகமும் கல�்ைாடுகின்றது. எப்தபாதும், ைமிழதன ைமிழதன இப்படி 
வசய்யக்கூடாது என்று மண்ீடும் மண்ீடும் வசால்லிக்வகாண்தடயிருக்கிறார்.
 
வபான்ராசாெின் கதைக் கருக்கு ஏறக்குதறய ஒை்ை கதைதய புதனகிறார் 
கபில். கபிதலாடு ைர்மு பிரசாை்தையும் தசர்ை்தை பார்க்கதெண்டியிருக்கிறது. 
தசாபா சக்ைி, கபில், ைர்மு மூன்று வபயதரயும் ஒதர முக்தகாணை்ைில் 
தெை்து சுழற்றிப் பார்க்க உடவலது கதைவயது என்று வைரியாமல் ஒன்தற 
ஒன்று தமெிக்வகாண்டிருக்கினர். ைர்மு பிரசாை்ைிடம் ெலிதமயான 
கதைகள் இருக்கின்றன. ைன்னுள் ைனிை்து ஊறும் �ிலமும் 
வசாற்களுமிருக்கின்றன. களொடப்பட்ட உடல்களுக்குள் ெலிதமயான 
இக்கதைகள் ைை்ைளிை்துக்வகாண்டிருகின்றன. ைனிதமயின் நுூறு 
ஆண்டுகளில் ைண்டதனக்குட்படும் அக்கா, ைமிழ் சமூகை்ைின் வமாை்ை 
வபண்ணுருொய்ை் வைரிகிறார். தபார் வபண்கதள ெலிதமயாக்கியது. 
ெரலாற்றின் பனியாய் எம் வபண்கள் உருக்வகாண்டார்கள். ைனிதமயின் 
நுூறு ஆண்டுகள் மூன்று தகாதடகளாக ெிரிகிறது. என்தறக்குதம 
மாரிதயப் பார்க்கமுடியாை �ிலை்ைின் ைனி மனிை பிறழ்தெ, ைனிமனிை 
அழிதெ ைிருகுெைன் மூலம் சம�ிதலயற்ற தபார் ெிைிகளின் மதீு 
ைறிவகட்டாடும் வமாை்ை சமுகை்ைின் பிறழ்தெ வமாழிக்குள் வகாணர்கிறது. 
தமாசஸ் மளீுயிர்க் வகாண்டதும் அக்காெின் உயிர் எடுக்காமல் அ�்ைரை்ைில் 
ெிடுை்துப் தபானதும் கதைகளின் தபாக்தக ஆணுயிர், வபண்ணுயிர் 
என்று வமாழிபடுை்துகிறார்கள் இருெரும். ஆனால் அெர்களின் உடல்கள் 
தசாபாசக்ைியின் சக்தககளாதெ எனக்குை் தைான்றுகின்றன. கதையுடல்கள் 
தபாரின் கதைகளுக்கு அெசியமானதெயா என்ற தகள்ெி எப்தபாதும் 
வைாக்கி �ிற்கிறது. இன்னமும் அைிகாரை்ைின் பார்தெயில் சிறுபான்தமயாக 
ஊரும் எமக்கு ெரலாறு பல்சாை்ைிய ொசிப்பிதனக் தகாருகிறது. இதலயின் 
கீழ் ரதெதய மதறை்து தகமாற்றதெண்டியிருக்கிறது. �ியம புை்ைதர 
காணாமலாக்கப்பட்டெர்களின் பட்டியலில் தசர்க்கும் ராகெனின் வபாறி 
கதையுடல்களுக்கு சிற�்ை உைாரணம். எல்தலாரும் தபாரின் வைாடக்கை்ைில் 
மிகை் ைிடமான குறிக்தகாள்களுடனிரு�்து உயிருக்காய் ஒெ்வொன்றாகக் 
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தகெிட்டு கதடசியில் உயிதராடு மட்டுதம ைிரும்பிய வபாதுொன தபாக்தக 
சிறுகதைகள் வகாண்டிருக்கின்றன. இது தபார் �ிலை்ைிற்கு மட்டுதமயுரிய 
குணமா என்றால், இல்தல என்தற தைான்றுகிறது. ொழ்க்தக சாமான்ய 
மனிைர்களின் மதீு வைாடுக்கும் அதலச்சல்களில் தபாராட்டமும் 
தைால்ெிகளும் வபரும்பங்காயிருக்கிறன. அைிகாரம் மனிைர்களின் 
அன்றாடை்தை பூதனகதளப்தபால �சுங்கிை் ைின்கின்றன. எல்லா 
ெதளகளிலும் ொய்தெை்ைிருக்கும் பூதனயின் பிடியில் ைிதசராெின் 
புதனெுகள் உருப்வபறுகின்றன.
 
கதையுடல்களின் சாை்ைியங்கதளயும் கட்றற்ற வமாழிச் தசாைதனகதளயும் 
புதனெுகளில் பரிதசாைிை்துப்பார்க்கிறார் ைிதசரா. எண்கதளயும் 
ைாெரங்கதளயும் கெிதை வமாழிகதளயும் ஒரு குழ�்தையின் முைல் 
முயற்சிகள் தபால தகயாண்டுபார்க்கிறார். அதெ அறிைலுக்குரிய பிரமிப்தப 
ஏற்படுை்ைாெிட்டாலும் வமாழி உருொக்கை்ைில் அெற்றுக்கான பங்கிருப்பதை 
மறுக்கமுடியாது. ெழிகளிரு�்தும் இயற்தகதய சொலுக்கு அதழை்து ஆடும் 
பகதடதய �ிகழ்ை்ைிப்பார்க்க ைெறுகிறார். பன்தமப்பால் �ிதலகளால் 
புதனெு மனை்தை ெதனயும் ைன்தம உதரயாடப்படதெண்டிய ஒன்று. 
ைன்னுதடய பால் �ிதலதயக் கதழ�்து எழுதுெது என்பதும் அைற்குரிய 
பிரக்தஞயுடன் வமாழிதயக் தகயாள்ெது என்பதும் இன்று பலரிடம் 
ெிடுபட்டுள்ளது. ைமிழில் தபாதுமானளெு உதரயாடல்கள் �ிகழ்ை்ைப்பட்ட 
பிறகும் ஆண், வபண் ெிகுைிகதள தகயாள்ெைில் ைடிை்ை ஆண் 
மதனாபாெமும் அலட்சியமும் �ிதற�்ைிருக்கிறது. வமாழிதய அைன் பாட்டில் 
�கரெிட்டு பின்வைாடரும் ைிதசரா அெற்றில் மிகெும் பிரக்தஞ உணர்தொடு 
வசயற்பட்டிருக்கிறார். கதைகதளப்பற்றியும் அைன் ெிொைங்கள் ொசக 
பார்தெகள் என்று கதைகளின் எல்லாக் கூறுகளின் மதீும் ெிருப்பமும் 
ஈடுபாடுமுள்ளெர்கள் சமூகை்ைின் அடிப்பதட உண்தமதய வமாழியில் 
தகயாள்ெைிலுள்ள ையக்கம், ைங்கதளை் ைிருை்ைிக்வகாள்ெைில் உள்ள 
அலட்சியமும் ஏமாற்றமளிக்கிறது. ைிதசரா வெறுதமயான �ிலை்ைின் 
ஒழி�்ைிருக்கும் கருவமௌனங்கதளப் புதனகிறார். இழை்ைலின் காலம் 
பரிதசாைதனகளின் உயிர்ப்புள்ள குழ�்தை.
 
தபாரின் �ிலை்ைிற்கும் அண்தடய �ிலை்ைிற்கும் இதடயில் 
மனிை அதலச்சல்களின் தெர் பிதண�்து கிடக்கிறது. அைன் 
நுண்தமயான தெர் மயிர்களின் கசப்பு இ�்�ிலை்ைின் மதீு எழுைப்பட்ட, 
எழுைப்பட்டுக்வகாண்டிருக்கும், எழுைப்தபாகும் எல்லாப் புதனெுகளிலும் 
தைாய்�்து அதல�்துவகாண்டிருக்கும். காலை்தை மள்ீ �ிறுை்ைி கதை வசால்லும் 
காலமா இது என்கிறார் கற்சுறா. எம்முன் தபார் �ிறுை்ைப்பட்டிருக்கிறது, 
புதனெுகள் சுெர்களில் துதளக்கப்பட்ட ரதெக் கலன்களுக்குள் �ிதறை்து 
�ிற்கின்றன. குடிதயற்றப்பட்ட �ிலங்களின் மதீு கலங்கி ஓடும் வைாதலக்காட்சி 
வபட்டிகளில் கூட ரூபமாய் மனிைர்களின் அதலச்சல். தபாரில் தைாற்றெர்கள் 
மண்ீடும் ைம் �ிலங்களின் மதீு வெறும்பாைங்கதள அழுை்தும் தபாது 
உணரப்படுெது மண்ணின் கண்ணீரா அல்லது மனிைர்களின் ரை்ைமா என்ற 
ஞாபகக்கலப்பு. தபார்ப் புதனெுக்காலம் முடிெற்றது. துயரங்கள் என்றும் 
அழிக்கமுடியாைதெ. காலம் உளுை்து �தன�்ை குற்றியின் தமல் பூக்கும் 
சாம்பல் பூக்களுக்காக காை்ைிருக்கிறது .

◊ ◊ ◊
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He prays best who does not know that he is praying.
- Saint. Anthony 

ஞாயிற்றுக்கிழதம காதலயில் தைொலயை்ைில் ைிருப்பலிக்காகக் 
கூடிய சனக்கூட்டை்ைில், பார்தெயால் துளாெி �ிர்மலா 
மகதளை்தைடிக்வகாண்டிருக்கும் தபாது வெதரானிக்கா மருைடி 
அ�்தைானியாரிடம் ெ�்ைிரு�்ைாள். ஒதர ெிசாலை்துடன் அடுை்ைடுை்து �ின்ற 
மரங்களின் ஊடுகதள மிைமான மஞ்சள் வெயில் �ிதறை்ைிரு�்ைது. 
அ�்தைானியார் வசாரூபை்ைின் கீதழ புலுணிகள் தமய்�்துவகாண்டிரு�்ைன. 
தசாரூபம் �ின்றிரு�்ை தமதடதயச்சுற்றி முழங்காதல முட்டி ெிடுமளெிற்கு 
மரு�்ைஞ்சருகு ஏறியிரு�்ைது. சிெப்பு �ீல �ிறங்களில் காற்வறடுை்து 
ெ�்து தபாட்ட வபாலிை்ைீன் தபகள் சருகுகளுக்கு �டுெில் பளிச்வசன்று 
வைரி�்ைன. இெள் நுதழ�்ைதும் சருகுக்குள் எதைா ஓடும் சை்ைம் தகட்டது. 
அறதணயாகதொ ஓணானாகதொ இருக்கும். அெள் எதையும் கெனிக்கும் 
மன�ிதலயிலிருக்கெில்தல. காதலயில் ைிருப்பலிதய ைெிர்ை்து ெிட்டு 
அ�்தைானியாரிடம் ெருெவைன்று இரதெ ைீர்மானிை்து ெிட்டிரு�்ைாள். �டு 
இரெு ெதர அழுதுவகாண்டுைானிரு�்ைாள். ைாமதர கூட ைான் வெளிதயறிய 
தபாது  ைடுக்கதொ  வைாடர்�்து ெரதொயில்தல என்பது இராை்ைிரிதய 
இன்னும அ�்ைரமாக்கிெிட்டிரு�்ைது. இனி அங்தக தபாகப்தபாெைில்தல. 
தசாரூப தமதடயில் ஏறிய தபாது உள்ளுக்குள் உறுைியானவைாரு ைீர்மானம் 
இறுகியது. ஆனால் குழ�்தைதயயும் ைமய�்ைிதயயும் பார்க்காமல் இருப்பது 
பற்றி தயாசிக்கதெ வபருமூச்சு அெதள மறீிவயறி�்ைது.

இரெு கிர�்ைிவயண்தணயுடன் ைிரும்பியெள் சாரங்கன் ைமய�்ைி 
ெட்ீடின்  தஹாலில் ைமய�்ைிக்கு எைிரில் இரு�்ை கைிதரயில் பெ்ெியமாக 
அமர்�்ைிரு�்ை தபாது அப்படிதய �ின்றுெிட்டாள். பிடிப்பிரச்சதன வைாடங்கிய 

சொ�்�ொனின் நொணயங்கள்.

| நாவல் | யதார்த்தன்  |
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பிறகு வகாஞ்ச�ாள் சாரங்கனின் வைால்தலயில்லாமலிரு�்ைாள். 
இெதளக்கண்டெுடன் அதுெதர குறுக்கை்துடன் இரு�்ை பார்தெ கூராகி 
�ிமிர்�்து இரு�்து வகாண்டான்.  கீைாஞ்சலி அழுது முடிை்ை கண்ணுடன் 
இெதளப்பார்ை்துச்வசயற்தகயாக புன்னதகை்ைாள். ”வெதரானிக்கா” 
கீைாஞ்சலில் அெதள எைிர்பார்ை்ைிரு�்ைெள் தபான்ற பாெதனயில் 
ெிளிை்ைாள். 
“ஓம் டீச்சர்”
வெதரானி வகட்டிக்காரப்பிள்தள என்றுைய�்ைிைியிடம்  ைன்னுதடய 
மாணெிதய பற்றிச் சம்பிரைாயமாக பிரஸ்ைாபிக்க, சங்கடமான 
புன்னதகதய பரிமாறிெிட்டு ைாமதர எங்தக என்று தகட்டு தெகமாகக் 
குசினிக்குள் நுதழ�்ைாள். இறுைியாக �ிர்மலா மகளிடம் “கீைாஞ்சலி 
ெ�்ைெள், சாரங்கனுக்கு பிடிப்பிரச்சிதன ெரும் தபாதல கிடக்காம், அைாதல 
கலியாணம் ஒண்டு முடிச்சு ெிடுெம் எண்டு பிரியப்படுறா” 
வெதரானிக்கு ைாய் அடுை்து என்ன வசால்லப்தபாகின்றாள் என்று 
அச்வசாட்டாகை் வைரி�்ைாலும்
“அதுக்தகன் இஞ்ச ெ�்ைொ?”
“உனக்கு வைரியாதைா?”
“ஓம்வமண்டு வசால்லியிருக்கலாதம, �ீயும் வசய் �ானும் வசய்யிறன் ஒதர 
தமதடயிதல கலியாணம்”
வகாஞ்சம் அைிகமாகை்ைான் ொர்ை்தைகதள ெிட்டிருக்கிதறன் என்று 
உணர்�்ைாலும் உள்ளூர தெகுண்வடரிெவைல்லாம் சி�்ைதயயும் 
வசாற்கதளயும் �ஞ்சாகிக்கி ெிடுகின்றன.  �ிர்மலாெின் கண்கள் முட்டின.
“�ான் அெளுக்கு இப்ப வசய்யிற த�ாக்கம் ஒண்டுமில்தல” எண்டனான், 
என்றாள் மூக்தக உறிஞ்சிக்வகாண்டு. இன்தறக்கு ைிரும்பெும் கீைாஞ்சலி 
டீச்சரும் சாரங்கனும்.
ைாமதர எ�்ை அசம�்ைமும் இல்லாமல் �ிைானமாகெிரு�்ைாள். 
வெதரானிதயக்கண்டெுடன் குரதல ைாழ்ை்ைிக்வகாண்டு ெிபரம் 
வசான்னாள்.
“டீச்சர் ெ�்து ஒதர அழுதக சாரங்கதன பிடிக்க வரண்டுைரம் ெ�்ைிட்டாங்களாம் 
வசா�்ைக்கார ெடீுகளுக்கும் தபாறாங்களாம். அதுைான் வகாஞ்ச�ாதளக்கு 
அெதர இஞ்ச ெச்சிருக்க ஏலுதமா எண்டு தகட்டொ. அக்கா வபாம்பிதள 
பிள்தளயள் மட்டும் இருக்கிற ெடீு எண்டுைான் முைல் இழுை்ைொ, ஆனா 
டீச்சர் வபரிசா அழை்வைாடங்கீட்டா, பாக்க எனக்தக பாெமாய்ைான் இரு�்ைது.”
வெதரானி பைட்டமாகி
“அதுக்கு?”
“தமல் மாடிதல வகாஞ்ச�ாதளக்கு அெர் ஒழிச்சிருக்க அக்கா  ஓம் எண்டிட்டா”
வெதரானிக்கு கண்முட்டி உதட�்தை தபானது. வகாஞ்ச த�ரம் ைாழ் குரலில் 
ைாமதரயுடன் சண்தடயிட்டாள்.
“உனக்கும் அக்காக்கும் வைரியாதைா அென் எனக்கு பின்னாதல ைிரியிறான் 
எண்டு”
“வைரியுமடி ஆனால் பாெம் பிடிச்சுக்வகாண்டுதபானால் என்ன வசய்யிறது, 
டீச்சர் பாெம் எல்தலா கஸ்ரபட்டு அெதர படிக்க ெச்சது சாகக் குடுக்கதொடி?” 
ைாமதரயின் குரல்  இளகிப்பரி�்ைது.
“தபாகட்டுமன் இயக்கம் இயக்கம் எண்டுைாதன பின்னாதல ொல் 
பிடிச்சுக்வகாண்டு ைிரிஞ்சதெ, ஆக்கள் காட்டின வலெலும் அதெயளும், 
இப்ப தபாராட ொங்தகா எண்டா தபாகமாட்டினதமா? ”
“�ீ எதை ெச்சுக்வகாண்டு வபாருமுறாய் எண்டு ெிளங்குைடி, ஆனால் பாெமடி 
டீச்சர். அழுகிறா, தெதற ஆர்ெட்ீடிதலயும் �ம்பிக்தகயா ெிதடல்லாது. 
ெி�்ைன் கண்வகாை்ைி பாம்பாய் ைிரியிறானாம்”
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“என்னதொ வசய்யுங்தகா �ான் உென் �ிண்டால் இனி இஞ்சால ெரமாட்டன்”
“கண்தண பாொதடதய எடுை்து துதடை்து ெிட்டு , மூக்தக உறிஞ்சிக்வகாண்டு 
சாைாரணமாக வெளிதயறுபெதளப்தபால தஹாதலக்கட�்ைாள்”
“ெட்ீதடதயா தபாறாய்?” ைமய�்ைி .

“ஓம் அம்மா ெரச்வசான்னொ, கிர�்ைிவயண்தண ைாமதரட்தட 
குடுை்ைிருக்கிறன்” ைமய�்ைியின் முகை்ைில் பார்தெதய வைாடக்கி குரதல 
முடிக்கும் முைல் சாரங்கதனக் கட�்து கண்கதள கீைாஞ்சலியின் முகை்ைில் 
�ிறுை்ைினாள். பாெமாய்ைானிரு�்ைது. ஆனாலும் அங்தக பம்மிக்வகாண்டு 
உட்கார்�்ைிருக்கும் சாரங்கதனப்பார்க்கப் பார்க்க வ�ஞ்சுக்கூட்டில் இரை்ைம் 
அதறெது தகட்டது. ைாமதர  பால்தைனர்ீ தபணிகள் இரு�்ை தரயுடன் 
வெளிதய ெரெும் வெதரானிகா தெகமாக வெளிதயறெும் சரியாக இரு�்ைது. 
அ�்தைானியாதர �ிமிர்�்து பார்ை்ைாள். ஊரில் இரண்டு அ�்தைானியார்கள். 
மருைடி அ�்தைானியாதரை் ைெிர தைொலய ொசலில் புைிைாக அதமக்கப்பட்ட 
கண்ணாடிக்கூட்டுக்குள் �ின்றிருக்கும் இன்வனாரு தசாரூபம். மருைடி 
அ�்தைானியார் �ன்றாகக் காற்று ொங்கும்படி கண்ணாடிக்குள் 
சிதறதெக்கப்படாமல் சுை�்ைிரமாக �ின்றிரு�்ைார். அெரின் ைதலக்கு 
தமலாக ெதளை்து கட்டியிரு�்ை சீவம�்துக்கூட்டுக்குள் தபான மஞ்சள் ஒளி 
அ�்தைானியார் மஞ்சள் வெளிச்சை்ைால் மூடியிரு�்க அெர் அணி�்ைிரு�்ை 
மண் �ிற அங்கியினதும் அெரின் தகயில் ஏ�்ைிருயிரு�்ை குழ�்தை ஏசுெின் 
�ீல �ிற அங்கியினதும் இயல்பு �ிறை்தையும் மஞ்சள் ெிழுங்கியிரு�்ைது. 
அெரின் காலடியில் வமழுகு எரி�்து கருகிய ைிரிை்துண்டுகள் புதைய உதற�்து 
தபாயிரு�்ைது. அகலமான வசாரூபை்ைாங்கியில்  இரு�்ை உண்டியலுக்கு 
தமலாக அ�்தைானியாதர எமக்காக தெண்டிக்வகாள்ளும் என்ற ொக்கியம் 
.வசன்ற ெருடம் வெள்தளப் �ிறப்பூச்சினால் எழுைப்பட்ட ொதற மங்காமல் 
வைரி�்ைது. அைன் கீதழ அச்வசாரூபம் கட்டப்பட்ட ஆண்டு எழுைப்பட்டிரு�்ைது. 
1926 என்ற எண்கள் மட்டும் வகாஞ்சம் மங்கிரு�்ைன. அ�்தைானியார் வசாரூபம் 
ெருடா ெருடம் சுை்ைம் வசய்யப்பட்டு வபயிண்ட் அடிக்கப்படும். ஊருக்கு 
வெளிதய இரு�்ைாலும் தைொலய ெருடார்�்ை உற்செ காலை்ைில் வசாரூபம் 
ைெறாமல் பரிதசாைிக்கப்படும். 

மருைடி அ�்தைானியார் தைொலயை்ைினால் ஆைரிை்து, பராமரிக்கப்பட்டாலும், 
அ�்தைானியார் ஊர்ை் வைய்ெம். அெர் எல்தலாருக்குமாக தெண்டிக்வகாள்பெர். 
ஊரில் வபரும்பாலாதனார் அ�்தைானியார் பக்ைர்கள். தெண்டுைல் 
�ிதறதெறினால் ஞாயிற்றுக்கிழதமகளில் தைொலயை்ைில் இதலக்கஞ்சி 
வகாடுப்பார்கள். லுூர்துதமரி அக்காதெப் பிடிை்ைால் த�ர்ைிதெப்பெர்களுக்கு 
சுதெயான கஞ்சி வசய்து சனை்ைிற்கு வகாடுை்து அெர்களின் த�ர்ை்ைிக்கடனின் 
புண்ணியை்தை எடுை்து தகதயாடு வகாடுை்து ெிடுொ. அடிக்கடி தைொலயை்ைில் 
கஞ்சி கிதடகும். உண்தமயில் லுூர்து தமரியக்காெின் கஞ்சிக்வகாரு 
ைனிச்சுதெயிரு�்ைது. எப்படி அன்னைானச்தசாற்றின் ருசிதய ெட்ீடில் வசய்து 
ெிட முடியாதைா அதை தபாலை்ைான் லுூர்ை்து தமரியக்காெின் தைொலய 
சதமயலதறயில் வசய்யப்படும் கஞ்சிதய யாரும் ெட்ீடிதலா வெளியிதலா 
வசய்து ெிட முடியாைளெு அைனிடவமாரு தைெ கிருதப கல�்து சுதெயிரு�்ைது. 
இைில் பகிடி என்னவென்றால் மருைடி அ�்தைானியாருக்கு த�ர்�்ைாலும் 
தைொலயை்ைடி அ�்தைானியாருக்கு த�ர்�்ைாலும் கஞ்சிவயன்னதொ 
தைொலய ெளெில் ைான். பாெம் மருைடி அ�்தைானியாருக்கு ஒரு கதலயம் 
கஞ்சிகூட ெருெைில்தல. ஆனாலும் அெர் வைாடர்�்தும் மருைமரை்ைடியில் 
�ின்று ைன் பிரார்ைதனதயை் வைாடர்�்ைபடிைானிரு�்ைார். 
ஊரில் வபரும்பாலும் எல்தலாருக்கும் அ�்தைானியாரிடம் எப்படி 
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முழ�்ைாளிட்டு மன்றாடுெது என்று வைரி�்ைிரு�்ைது. அப்தபாதுைான் 
அெர் �மக்காக இதறெனிடம் மன்றாடுொர் என்பது �ம்பிக்தக. 
மற்றபடி மருதுகீழ்அ�்தைானியாரிடம் ெ�்து தபாெது வெதரானிக்காெும் 
ைாமதரயும்ைான். கிட்டை்ைட்ட பை்து ெருடங்களுக்கு தமலாக 
அ�்தைானியாருக்கும் இ�்ை  இரண்டு வபண்குழ�்தைகளுக்குமான த�சம் 
மருைமரை்ைடிக்கு �ன்கு பரிச்சமானவைான்று..

இருெரும் மூன்றாம் ெகுப்பு.  மருைடி அ�்தைானியார் வசாரூபம் அப்தபாது 
சண்தடயில் சன்னங்கள் பட்டுச் சிதை�்து தபாயிரு�்ைது. அ�்தைானியாரின் 
மூக்கு உதட�்து முகை்ைின் �டுெில் ஒரு வபரிய துொரமிருக்கும். ஏசுபாலனின் 
கழுை்து இல்லாமல் அெனுதடய உடல் அ�்ைரிை்துப்தபாயிரு�்ைது. யாரும் 
அ�்ைப்பக்கம் ெருெைில்தல.  மிைிவெடிகள் புதைக்கப்பட்ட இடவமன்று 
தபச்சிரு�்ைது. அருகில் சிறு பாதை பற்தறகளூதட ஓடினாலும் அது ஒரு 
தகெிடப்பட்ட இடமாய்ைானிரு�்ைது. சற்றுை்ைள்ளிப்தபானால் ஒல்லா�்ைர், 
ஆங்கிதலயர்கால ெடீுகளின் சிதைெுகதள பற்தறகள் மூடியிருக்கக் 
காணலாம். முன்பு அெ்ெிடை்ைில் ஆெர்களின் மாளிதககளும் ெடீுகளும் 
இரு�்ைிருக்கிறது. அெற்றின் மிச்சமாக உயிருடன் இருப்பதெ ஊருக்குள் 
தைொலயமும், ஊரின் வெளிதய மருைடி அ�்தைானியாரும் மட்டும்ைான். 
வெதரானியும் ைாமதரயும் மருைடிக்கு கிட்ட �ின்ற வகாடுக்காய் 
புளிமரை்தைை்தைடி ெ�்து தசர்�்ைதபாதுைான் அ�்தைானியாதரக்கண்டனர்.  
அ�்ைப்வபரிய வகாடுக்காய் புளிமரம் இப்தபாது பட்டுதபாய் அைன் அடிக்கட்தட 
உழுை்துப்தபாய் மண்ணுக்குள் இறங்கி ெிட்டது இப்தபாது தைாண்டிப்பார்ை்ைால் 
அடி தெர்கள் வைன்படக்கூடும். வபரிது வபரிைாய் வகாடுக்காய் புளிகள் 
வெள்தள வெதளவரன பழுை்து வைாங்கும் ஒருக்கால் கல்வலறி�்ைால் 
வபாலுவபாலுை்துக்வகாட்டும். காய்க்கும் காலை்ைில் மிைிவெடிப்பயை்தை 
உைறிெிட்டு  ொண்டுகள் கூடுெதுண்டு. அப்படிை்ைான்  வகாடுக்காய் புளி 
இருெதரயும் அ�்தைானியாரிடம் அதழை்துெ�்ைது. 

ஆர்ெை்ைில் இருெரும் அச்வசாரூப தமதடதயப் பரிதசாைிை்ைனர். 
வெதரானிைான் முைலில் உண்டியதலக்காட்டினாள். அ�்ைக் கனமான 
இரும்பு உண்டியல் அப்படிதய வசாரூபை்ைாங்கியில் வபாருை்ைியிரு�்ைார்கள். 
ஒரு வஷல் துண்வடான்று தெகமாகப் தபாய் தமாைியைில் அைன் பூட்டுப்பகுைி 
சிதை�்து தபாயிரு�்ைது. தெதரானிக்கா அதைப்பிடிை்து இழுை்ைாள். கீறீச்சிட்டு 
ைிற�்துவகாண்டது. துரு உைிர்�்து ெிழு�்ைது. உள்தள பார்தெதய வகாண்டு 
தபானார்கள். ஒரு குெியல் �ாணயங்கள். எல்லாம் பதழய �ாணயங்கள். 
ஒரு சைம்,இரண்டு சைம், அஞ்சுசைம் என்று எறும்வபடுை்ை புற்தறாடு தசர்�்து 
புதை�்து கிட�்ைது �ாணயக்குெியல். சைம் புழக்கை்ைில் இல்லாை காலமது. 
குழ�்தைகள் இருெருக்கும் அது வைரியாது. அெர்களுக்கு அது ஒரு புதையல்.  
ஒரு குெியல் காசு. தகதய ெிட்டு அள்ளிப்பார்ை்ைனர். அ�்ைச்சின்னக்தககள் 
கதளை்துப்தபாகுமளெு காசு ெ�்ைது.

“இஞ்தசயப்பா அ�்தைானியார் சாமி உண்டியவலல்தலா பிறகு காய்ச்சல் 
ெ�்ைிடும்” ைாமதர வெதரானிதய வெருட்டினாள். தெதரானியும் 
மிரட்சியுடன் தயாசிை்ைாள். ”ைிருடுற காசு சாை்ைான்ர காவசல்தலா” அம்மா 
வசால்லியிருக்கிறாள். 

ஆனால் புதையதல ெிட்டுப்தபாக யாருக்குை்ைான் மனைிருக்கும். 
மனைிற்கு சமாைானம் வசால்லெும் முடியெில்தல, சாை்ைானிடம் ஒப்ப�்ைம் 
வசய்துவகாள்ளெும் ெிருப்பமில்தல. கதடசியில் மூக்கில்லாது �ின்ற 
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அ�்தைானியாரப்பாெிடதம ஒப்ப�்ைம் வசய்ய முடிொனது.

ஐஸ்பழம் ொங்க மட்டும் மட்டும் வகாஞ்சக்காதச எடுை்துக்வகாள்தொம் 
அைற்கு பைிலாக அ�்தைானியாருக்கு பை்து தைாப்புக்கரணம் தபாடுெது 
என்று .தகாரிக்தகதய தெை்து அ�்தைானியாரின் காலில் காதச 
சுண்டிப்பார்ை்ைார்கள். அ�்தைானியாரப்பா சம்மைிை்ைார். சாை்ைான் 
ஏமா�்து தபானான். அைாெது ஆளுக்கு பை்து தைாப்புக்கரணம். வமாை்ைம் 
இருபது. ஒருெர் தபாட இன்வனாருெர் �ின்று சரியாக எண்ணதெறு 
தெண்டும். இருெரும் அ�்தைானியாருக்கு தைாப்புக்கரணம் தபாட்டு முடிை்து  
இரண்டு தககளாலும் வகாஞ்ச காதச அள்ளி பள்ளிக்கூடப் தபயினுள் 
பை்ைிரப்படுை்துக்வகாண்டனர்.

இருெருக்கும் ஐஸ்கீறீம் என்றால் �ல்ல ெிருப்பம். ஆனால் ைாமதர ஐஸ்கிறீம் 
குடிை்ைால் இரெு �ிை்ைிதர வகாள்ள முடியாது சளி வ�ஞ்சுக்குள் ஏறி இழுக்கும். 
ைாங்கதெ முடியாது. ைாமதரக்கு குளிர்ைண்ணீதர அப்தபாது அண்டாது 
இைில் ஐஸ்கிறீம் கூடதெ கூடாது. வெதரானிக்கு பல்லில் பிரச்சிதனயிரு�்ைது. 
பல்வலல்லாம் சூை்தை. சிரிை்ைாள் என்றால் அங்காங்தக சூை்தைப்பற்கள் 
ெரிதசயில் ெ�்து �ிற்கும். ஐஸ்கீறிம் குடிை்ைது  �ிர்மலாெிற்கு வைரி�்ைால் 
உரிெிழும்.

இருெருக்கும் எப்படியாெது ஐஸ்கீறிம் குடிக்க தெண்டும். ஏதும் ஊரில் 
ைிருெிழாெிற்தகா டெுனில் கூல் பாருக்தகா, தபானால் மட்டும்ைான் 
இருெருக்கும் ஐஸ்கிரம்ீ, எப்தபாைாெது ெரும் �குலாை்தைதகாயில் 
ைிருெிழாெிற்தகா இல்தல கிறிஸ்துமஸிற்காகதொ காை்ைிரு�்து ஐஸ்கீறீம் 
குடிக்க முடியாது. எப்தபாைாெது கதடக்கு தபாெைில் மிச்சக்காசு கிதடை்ைால் 
இருெரும் எடுை்து தெை்துக்வகாள்ொர்கள். இருெருக்கும் பழமும் பிடிக்காது 
தகாணும் பிடிக்காது. வசாக் தெணும். வகாக்தகா உருகும் வசாக் தெணும். பழம் 
அப்ப ஐ�்து ரூபாய் , தகாண் பைிதன�்து, வசாக் இருபது. இருெருக்குமாக 
�ாற்பது தெண்டும். கிதடக்கும் குற்றிகதளச்தசர்ை்து வகாண்டு ெரும் வபாது 
மைியை்ைில் பள்ளியில் மைியம் சாப்பாட்டு வபட்டி முடி�்ைபின்னரும் பசிக்கும் 
தபாது இருக்கும் காசு மிக்சதரா பிஸ்கற்தறா ொங்கப்தபாய்ெிடும். 

“அம்மாக்கு வைரியாமல் எடுை்ைது, சாை்ைான்ர காசுைாதன அைான் �ிக்காமல் 
ஓடுது” என்பாள் வெதரானிக்கா. ஆனால் அது அம்மாெின் காசு என்பைால் 
ைனக்குள்ள உரிை்து எ�்ைப்பாெை்தையும் அண்டெிடாது என்று �ம்பினாள். 
மருைடி அ�்தைானியாரப்பா வகாடுை்ை காசில் சைம் என்றுைான் எழுைியிரு�்ைது. 
பள்ளிக்கூடை்ைில் சைம் என்று ஒரு எண்ணும் வசால்லிை்ைரெில்தல. ஐ�்து 
சை்ைம் ஐ�்து ரூபாய் ைாவனன்ற �ிதனப்பில் த�ராக ஐஸ்கீறிம்காரனின் 
தசக்கிளுக்கு எைிரில் தபாய் �ின்றார்கள்.

ஐ�்து சைை்தைக் வகாடுை்து. வரண்டு வசாக் என்றார்கள். அென் அ�்ை ஐ�்து 
சை்தையும் �ிமிர்�்து ைன்தனப்பார்க்கும் இரண்டு முகங்கதளயும் மாறி 
மாறிப்பார்ை்ைான். அெனுக்குச்சிரிப்பு ெ�்துெிட்டது. 
“இ�்ைக்காசிப்ப வசல்லாது”

இருெரின் முகமும் தகாணியது. அழுதக முட்டியது. அெனிடம் 
வகஞ்சை்வைாடங்கினார்கள். அென் வகாஞ்ச த�ரம் வசால்லிப்பார்ை்ைான் 
இருெரும் ெிடுெைாயில்தல. இரண்டு வசாக்குகதள எடுை்துக்வகாடுை்ைான். 
இருெருக்கும் ெலு ச�்தைாசம். மண்ீடும் ஒரு �ாள் அெதன மறிை்ைார்கள். 
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சைங்கதளக்வகாடுக்க ஏதைா ம�்ைிரை்ைால் கட்டுண்டென் தபால அென் 
இரண்டு வசாக்குகதள வகாடுை்ைான். மண்ீடும் மண்ீடும் வசாக்குகள் 
கிதடை்ைன. 

வெதரானிக்கு இப்தபாதும் அெதன �ிதனை்ைால் ஆச்சரியமாகெிருக்கும். 
எப்படி அ�்ைச் வசல்லாக்காசுசிற்கு ஐஸ்வசாக்குகள் கிதடை்ைன என்று. 
அெனுதடய முகம் கூட மற�்து தபானது எெ்ெளெு �ாள் அப்படி ஐஸ்கீறீம் 
ொங்கியிருப்பார்கள். பதளதயச்தசர்�்ை அ�்ை ஐஸ்கீறீம் காரன் 
இயக்கச்சியில் தெை்து இராணுெை்ைால் அடிை்துக்வகால்லப்படும் ெதர  
அ�்தைானியாரும் தைாப்புக்கரணை்ைிற்கு காசுவகாடுை்துக்வகாண்தடயிரு�்ைார். 
அென் ெருதக �ிற்கும் தபாது உண்டியல் காசும் முடி�்து தபாகச்சரியாக 
இரு�்ைது. இருெரும் அதைப்பற்றி யாரிடமும் மூச்சு ெிட்டார்களில்தல. 
ஐஸ்கிறீம் காரனின் ெருதக �ின்ற வகாஞ்ச �ாட்களின் பின்னர் ஒரு 
வபரிய ஐஸ்கீறீம் ொன் அழகான படங்களுடன் பாட்டுப்தபாட்டபடி ஊருக்குள் 
ெலம் ெ�்ைது. அைில ஐஸ்கீறீம் ொங்கிய �ிதனெுகள் வெதரானிக்காெிற்கு  
வபரிைாகெிருக்கெில்தல. இரண்டு ெருடை்ைிற்கு பிறகு அ�்தைானியாரின் 
மூக்குப் வபாருை்ைப்பட்டு தஜசுபாலனுக்கு ைதல தெக்கப்பட்டு வசாரூபம் 
புதுப்பிக்கப்பட்டது. 

பதழய இரும்பு உண்டியதல எடுை்து ெிட்டு கீழ்ை்ைாங்கிதயாடு தசர்�்ை சீவம�்து 
உண்டியதலச்வசய்துெிட்டார்கள். புைிைாக ஒரு சிறிய தமதடயும் வசாரூ
பை்தைச்சுற்றியதமக்கப்பட்டது. இரு�்ைாலும் அடிக்கடி அங்தக ெருெதை 
இருெரும் �ிறுை்ைெில்தல.

மஞ்சள் வெய்யிலின் தலசான சூடு உடலில் பரெ இைமாயிரு�்ைது. 
தெதரானிக்கா உண்டியதலக் கெனிை்ைாள் புனரதமக்கப்பட்டபின்னர் 
�ன்றாக மூடிக்கட்டியிரு�்ைார்கள். காணிக்தக தபாடும் துொரம் மட்டுமிரு�்ைது. 
அப்படிதய தபாய் சாய்�்து உட்கார்�்து வகாண்டாள்.  வெய்யில் ஏற ஏற அப்படிதய 
இரு�்ைாள். தைகம் எரி�்ைது. ைதல இடிை்து கண்கள் இருட்டுமளெிற்கு 
வெய்யில் காய்�்ைது. எழு�்ைாள். அ�்தைானியாரின் கண்கதளச் 
ச�்ைிை்ைாள். ஏசுபாலதன கெனிை்ைாளில்தல. அெதளயறியாமல் கால்கள் 
மடங்க முழங்காலில் உட்கார்�்ைாள். வெய்யில் ஏறியது. ஏறக்குதறய 
குளிக்ை்ைதைப்தபால ெியர்ை்து ெழி�்ைது. ொய் சுெிதசசங்கதளச்வசால்லை்
வைாடங்கியது, 
தபய்களும் �டுங்கிப் தபாகுதம ஐயா 
 உன் ைிரு�ாமம் வசால்லும் தபாைிதல 
ஊதமகதளப் தபசச் வசய்யும் புதுதமப் புனிைதர
அடிதமகதள மட்ீடிடும் �ல்ல தமய்ப்பதர
தசார்�்துதபான மனிைருக்கு ஆறுைல் �ீதர 
எங்களுக்காக தெண்டிக்வகாள்ளும்
மளமளவென சுெிதசசங்கள் ெ�்து ெிழு�்ைன.  கண்ணீர் உருண்டு இறங்கியது. 
அெளுதடய மன்றாட்டை்தை சூரியன் உருக்கிக்வகாண்டிரு�்ைான்.  
இறுைியாக எல்லாெற்றினதும் முடிொக வெதரானிக்கா அ�்தைானியாரிடம் 
ைன்னுதடய இரண்டாெது ஒப்ப�்ைை்தைச் வசால்லை்வைாடங்கினாள்.  அ�்ை 
ஒப்ப�்ைை்ைின் அல்லது தெண்டுைலின் நுூலிதழயின் ஒரு அ�்ைை்ைில் 
அ�்தைானியாரும் பிறிதைார் அ�்ைை்ைில் ெலிய சாை்ைானும் அமர்�்ைிரு�்ைனர்.

◊ ◊ ◊
யைார்ை்ைனின் வெளிெரெிருக்கும்  நகுலோத� தத �ாெலின் ஒர் அை்ைியாயம்.
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\ சசால்லிலான நிளனவு.

மிகை் வைாதலெிலிருக்கிறது
வசால்லிலான �ிதனெு.

முைலில்
அது என் ெடீாயிருக்கிறது
வகாஞ்சமாய் கிராமம்
பின் �கர்�்து 
முது மரவமான்றின் கிளம்பிய தெரில் 
�ிதலவகாள்கிறது. 

உயிர்மூச்சில் பைற்றம்.
எை்ைதன பகல்கள் கட�்து தபாயிற்று 
ஆைிமூலதம 
என் குரல் கிடக்கிறைா.

கைெுகதள அதடை்துெிட்டு 
சிைறிய சப்ைங்களுள் அெர்கதளை் தைடிதனன்.

“யாரிடம் ெ�்ைாய் 
அெர்களதனெரும் இற�்து �ாள்களாயிற்தற”

�ான் அழெில்தல 
அழ இயல்ெைாயுமில்தல  
என் அதடயாளக்கல்தல முற்றை்ைிலிரு�்து எடுை்வைறி�்தைன் 

�ிலை்ைில் கீறி 
காசிக்குப் தபாய் கடதம முடிை்து ெருகிதறன் 
என்று வசால்லி 
ைிரும்பிப்பாராமல் தபா என்பார்கள்.

◊ ◊ ◊

|  கவிரத |  சநற்சகாழுதாஸன்  |
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| கட்டுரர | சசந்தூரன்  |

\  நடுகல் : தயரிரட த�ொய்�ல்

துயரிதட தைாய்ைல்
’ெிருைர் இருதுணி  பார்�ி தற�்ைன;
ெிடர்கள் ைதலமதல யாய்வ� ளி�்ைன;
குருைி குதரகடல் தபால்ப ர�்ைன;
குடர்கள் குருைியின் தமல்மி ை�்ைதெ’
               -கலிங்கை்துப்பரணி
 

தபார் இலக்கியப் பிரைிகளின் ெரை்ைில் ைீபச்வசல்ெனின் 
�டுகல் �ாெலும் இதண�்ைிருக்கிறது. தபார் முடிெுக்குெ�்ை 
காலமும் தபார் �ட�்துவகாண்டிரு�்ைதபாைான 
புலிகளின் வபாற்கால ஆட்சியும் என மாறிமாறி ெரும் 
அை்ைியாயங்களாக �டுகல் அடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 
காை்ைிருை்ைலும் ஏக்கமும் �ிதற�்ை சிறுென் ெிதனாைன்.  
ைன் பைின் ெயதைக் கட�்து இதளஞனாகிறான். கூடதெ 
தபாரும் துயரமும் இடப்வபயர்ெும்; ெிடுைதல மைீான 
பற்றுைலுடனும் உணர்ெுகளுடனும் மரணங்களின் 
மை்ைியிலான ொழ்ெு. மனிைர்களின் ொழ்ெுக்கு புலிகளின் 
ஆளுதக வசம்தமயும் சீதரயும் அளிக்கிறது தபான்ற 
பாெதனகளுடன் �ீண்ட ஏக்கங்களுடனும் துயருடனும் 
�ீளுகிறது �ாெல். இதை ஒரு �ாெலாகக் வகாள்ளலாமா? 
�ாெலாகெும் வகாள்ளலாம், அனுபெங்களின் 
ைிரட்டாகெும் வகாள்ளலாம். அது அ�்ைரங்கமான 
ொசிப்புச் வசயற்பாதடாடு இதண�்ைது. இதை அனுபெக் 
குறிப்புகளாகதெ ொசிை்துப் பார்க்க முயன்றிருக்கிதறன்.

‘�தனெிதட தைாய்ைல்‘ ைமிழ் ொழ்ெுக்குப் 
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புைிைல்ல. முன்வனாரு காலை்ைில் என்று வைாடரும் ஏக்கப் வபருமூச்சு 
�ிதனதெக்கங்களாகப் பதடப்புகளில் வைாடர்கின்றது. இன்று ெதரக்குமான 
புைியெர்களின் எழுை்துகளிலும் அது கழிொகப் படி�்து கிடக்கின்றது. அது  
(�ிதனதெக்கங்கள்) ொசிப்பில் தபாைாதமகதளயும் நுண்ணுணர்ெில் 
சரிெுகதளயும் வமாழியில் ெழுக்கதளயும் உருொக்குகின்றன. புதனெுகள் 
எனும் வபயரில் பதடப்புச் வசறிெற்றும் கூர்தமயற்றும் வமாக்குகள் 
�ிதற�்ைதுமான பதடப்புகள் பலெும் வெளிெருகின்றன. ொசிப்பு; 
மனவெளியில் உள்ளார்�்ை மடிப்புகளுக்கான ைிறப்புகதள உருொக்க 
தெண்டும். ஒற்தறயும் ைட்தடயுமான பன்தமயான ொசிப்தப அனுமைிக்காை 
பதடப்புகதள இனியும் வகாண்டாடிை் ைீர்க்க முடியாது.   

ெிமர்சனங்கள் ைமிழர் ைரப்பிலிரு�்து எழு�்ைாக தெண்டிய �ிதல. அெ்ொறு 
�ிகழ்ெைற்கான சூழல் கட�்ைகாலங்களின் �தடமுதறகளிலிரு�்து 
எழு�்ைிருக்கின்றன. �டுகல் அ�்ைச் சாை்ைியங்கள் �ிகழும் சூழதலக் 
கண்மூடிக் கட�்துதபாக எை்ைனிக்கிறது. �ிதனெுகளுள் புகு�்து ஆசுொசம் 
அதடய முயற்சிக்கிறது. �ிதனெுகளால் �ிரம்பிய துன்ப ொழ்தெ 
மட்ீடுருொக்கி அைிலிரு�்து வெளிதயறுெைற்கும் வெளிதயற்றுெைற்கும் 
பாதுகாப்பைற்குமான புதனொக மாற ெழிகதள எைிர்பார்க்கிறது. இனை்துெ 
அதடயாளங்களின் குருைியால் ெதரயப்படும் இ�்ை ெதரபடம் ைன்தமல் 
ஏற்றுக்வகாள்ளும் துயரை்தைக் காெியை்ைன்தமயாக்கிப் பாெதன 
வசய்துவகாள்கிறது. அ�்�ிதனெுகள் அன்பான சர்ொைிகார(?) ஒழுங்கிற்குள் 
இருப்தப உருொக்கிவகாள்ளை் துணிகின்றன; அரசு, புலிகள் என 
இராணுெ அங்கங்களுக்குள் ெிை்ைியாசங்கதளயும் ைரப்புகதளயும் தைட 
முயல்கின்றன.

ஏறை்ைாழ வெற்றுச் சம்பெை் வைாகுப்புகளாகெும் ஏக்கங்களாகெும் 
ம�்ீதுதபாகிறது �டுகல். புதகப்படங்களின் மூலம் �ிதனெுகதள 
மட்ீவடடுக்கெும் தைெதுூைர்களாக மாற்றிக்காட்டெும் எை்ைனிக்கிறது.�டுகல் 
ெழிபாட்தடயும்  சாட்சியாகப் பாெிை்துப் தபாலியும் வசய்துவகாள்கின்றது.

காணாைெர்கதள அ�்ைப் புதகப்படங்கள் காட்டிை் ை�்ைைாக ெிதனாைன் 
கூறுகிறான். இ�்ை �ிதனெுகளின் ஆைாரங்களாகை் ை�்தையும் ைதமயனும் 
மாறுகிறார்கள். ெிதனாைன் �டுகல்லில் தைடி அதல�்துவகாண்டிருப்பதும் 
இ�்ை ை�்தை உறெுகதளை்ைான். அ�்ைை் ை�்தைகள் ஒரு பக்கம் 
அண்ணனாகெும் மறுபக்கமாகப் புலிகளாகெும் தைான்றுகிறார்கள். 
ைாதயயும் அென் தைடுகிறான்; கூடதெ ைங்தகதயயும். ஆனால் அது 
முன்தனயதைப் தபான்ற ஏக்கை் வைாடர்ச்சியாகதொ அல்லது காை்ைிருப்பாக 
மாறுெைில்தல. ஒரு குற்றெுணர்தடய தைடலாக மாறிை் ைனக்குள் சுருங்கிக் 
வகாள்கிறது.
              
�டுகல்லின் வபண்கள் எப்தபாதும் காை்ைிருக்கிறார்கள்; அழுது 
புலம்புகிறார்கள், துூற்றுகிறார்கள், தபாரிடச் வசன்ற கணெதன/
மகதன எப்தபாதும் தைடி அதலகிறார்கள், அல்லலுறுகிறார்கள், த�ர்ை்ைி 
தெை்துக் காை்ைிருப்பெர்கள், புல்லரிப்புடன் ைமிழ் ெரீம்- புகழ்- வபருதம 
தபசுகிறார்கள்,அெர்களின் கதைகள் இ�்ை எல்தலகளுடன் முடி�்தும் 
தபாகின்றன.

சிறுெர்களின் கதைகள் ஒப்பட்ீடளெில் வபண்களின் கதைகதளெிட 
காை்ைிரமாக எழும்பிெர முயல்கின்றன, ஆனால் மற�்தும்கூட �டுகல் 
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அைற்கான இதடவெளிகதள ெிட்டுெிடுெைில்தல.

புதனெு வெளிகள் �ிதற�்ைதெ புதகப்படங்களும் 
ெிதனாைன் பிறழ்மன�ிதலக்கு உள்ளாெதும்ைான்; அதைெிட 
சிறுெர்களின் ஆமி - இயக்கம் ெிதளயாட்டு (ஏற்வகனதெ 
தஷாபாசக்ைியின் BOXஇல் எழுைப்பட்டிரு�்ைாலும்),ெிதனாைனின் 
அண்ணன் கற்களால் கிபிதர ெழ்ீை்துெது, 2012இல் பிரபாகரன் 
உயிர்ை்வைழும் பிறழ்ெு, தபார் ெிதளெு ஆகிய வைாடருக்கூடாக 
மற்வறாரு சாை்ைியை்தை த�ாக்கி �கருெைற்கான ொய்ப்புகள் 
�டுகல்லில் அதம�்ைிருக்கின்றன. தசாகம் என்னவெனில் 
அதெவயல்லாமுதம ஒரு அபை்ை �ாடகை்ைின் முற்றுப் வபறாை 
முடிொக மாறிப்தபாய்க் கண்கதள �தனை்துெிடுகிறது. இனொை 
உதரயாடல்கதளை் ைாண்டிப் பறக்கிற குட்டிப் பறதெயாக அது 
மாற்றமதடகிற ைருணங்களிவலல்லாம் அைன் இறக்தககள் 
கை்ைரிக்கப்பட்டு ெிடுகின்றன.

ெிடுபடல்கதள இதடவெளிகதள ைாறுமாறான தகாடுகதள 
�டுகல் ைெறியும் ெதரய முற்படுெைில்தல. ஏவனனில் அதெ 
பிரைியின் சார்தப வமதுொகதெனும் கிழிை்து ருசிை்ைிடும் 
ைருணை்தை ஏற்படுை்தும். எனதெ அ�்ை அபாயை்தைை் ைெிர்ப்பது 
�லம்ைாதன.

தபாரின் சிதைெிலிரு�்து வெளிதயற ஒரு பக்கமாக �டுகல் 
முயன்றாலும் மற்வறாரு பக்கம் புண்தணக் கிண்டிச் சுகம் 
அதடெதைப்தபால் தைாற்றை்தையும் உண்டுபண்ணுகிறது. 
காலங்கள் ஏற்படுை்தும் ெடுக்களில் இரு�்ைாெது அது 
வெளிதயறுகிறைா என்றால் அதுெும் குதறெுதடய வமாழிைலாக 
மாறிப்தபாய்ை் தைங்கி ெிடுகின்றது.

ஆசிரியர் இதைச் சுயெரலாற்றுப் புைினம் என்றுகூட 
அறிெிை்ைிருக்கலாம். ஏவனனில் அைற்கான �ியாயங்கள் அெரிடம் 
உண்டு. அெருதடய சில கெிதைகள் எட்டிய உச்சங்கதளக்கூட 
இப்பிரைி எட்டாைது துயரமானது. இனொைை்ைின் முன் 
தசதககளும் சால்ஜாப்பும் அர்ை்ைமற்றதெ. இனொைம் 
இருபக்கமும் ெிஷம் ைடெப்பட்ட கை்ைி. ஆனால் ஒரு பக்க ெிஷம் 
மட்டுதம ஆபை்தும் குரூரமும் மனிைை்ைன்தமயும் அற்றவைன அழுது 
புலம்புெது ைீபச்வசல்ெனின் இன்வனாரு துயர காெியம்.

�டுகல்லின் இடம்வபயர்ைல் பற்றிய �ிதனெுகதள ொசிை்ைதபாது 
‘மற்வறாரு தபார் குறிை்ை �ாெலான ‘ஊழிக்காலம்’ ஞாபகை்தை 
உரசிக்வகாண்தட �ின்றது. ஏவனனில் இடப்வபயர்தெ அது எழுைிச் 
வசல்லும் ெிைம் வெறும் �ாடகை்ைனமான கழிெிரக்கை்தைக் 
தகாருெைாக இல்தல. தபாருக்குள் ொழ்தெயும் ொழ்ெின்மைீான 
பிடிப்தபயும் மண்ீடும் மண்ீடும் அது தபசை் துணி�்ைது. 
அைன் குதறபாடுகளுடன் இடப்வபயர்தெ ொர்ை்தையாகக் 
கட�்துதபாகாமலும் சாமரம் ெசீாை பிரைியாகெும் ஒப்பட்ீடளெில் 
�ிதனெில் �ின்றிரு�்ைது.

இெ்ொறான சாை்ைியங்கதள �டுகல் துணியெில்தல; அைன் 
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தைதெ புலிகளின் புகதழயும் புனிை ெிம்பங்கதளயும் ெிை�்து சட்தடக் 
வகாலதரை் துூக்கிெிட்டுக்வகாண்டு ஒரு சிறுகுழ�்தைதபால் குதுூகலிக்க 
முயல்கிறது. ைமிழழீக் காெல்துதற குறிை்ை வபருமிை உணர்ெு, எங்கள் அரசு 
என்கிற அடிதமை்ைனை்ைின் தசெகம், அைிகாரை் தைடல் �ிகழ்ை்தும் ென்முதற 
இதெகதளதய �டுகல் சாை்ைியப்படுை்துகிறது. கிட்டை்ைட்ட கயிற்றின்தமல் 
�ட�்துகாட்டும் கதழக்கூை்ைாடிதயப்தபால �டுகல் இயங்குகிறது. ைன்தனக் 
கட்டறுை்து மறுை்துப் பாயும் ச�்ைர்ப்பங்கள் இரு�்தும் கெனமாக அெற்தறை் 
ைெிர்ை்தும் முழுங்கியும் ைன்னிதறெு வகாள்கிறது.

ைமிழழீை்ைில் தைனும் பாலும் ஓடியது; புலிகள் அன்தபப் வபய்து 
ைள்ளினார்கள், ைமிழழீை்ைில் �ீைியும் த�ர்தமயும் வபாங்கி நுதரை்ைது, 
குழ�்தைப் தபாராளிகதளப் புலிகள் வபற்தறாரிடதம ஒப்பதடை்தும் 
அெர்கள் ைம் ெட்ீடாதராடு தசராது ைமிழழீப் தபாராட்டை்ைின் ைாற்பரியம் 
கருைி ெிடுைதலப்தபாரில் ஈடுபட முதன�்ைார்கள், ஆயுை�்ைரிை்ைார்கள், 
வபண்கள் சங்ககால மகளிராகெும் ஆண்கதள – புருசன்களுக்கும் 
மகன்களுக்கும்- சீராட்டி ைாலாட்டி தபாருக்கு ஊக்குெிை்ைெர்களாகெும் 
ைியாகமிக்கெர்களாகெும் ொழ்�்ைார்கள், ஒழுக்க�்ைெறிய மக்கதள புலிகள் 
�ல்ெழிப்படுை்ைினார்கள் என்பது தபான்ற ஒருபக்கக் கதைகதள எழுை அது 
ைன்தன முன்னதம ையாரிை்துக்வகாண்டது. புலிகளின் ஆபை்பா�்ைராகை் 
ைீபச்வசல்ென் ைன்தன ெிளங்கிக்வகாண்டது �டுகல்லின் எல்தலயாகெும் 
மாறிப்தபானது. ைமிழ்�ைியும் ’பார்ை்ைீனியம்’�ாெலில் புலிகளின் 
தபாராட்டை்துக்கான ைர்க்க �ியாயங்கதள ெழங்க முயற்சிை்ைிரு�்ைார். 
தசாகம் என்னவெனில் ெிடுைதலப் தபாராட்டை்துக்குை் ைர்க்க �ியாயங்கள் 
இரு�்ைன; ஆனால், இறுகிக் வகட்டிைட்டிப்தபான �தடமுதற - ைை்துெை்ைின் 
ெழ்ீச்சி குறிை்ை தகள்ெிகதள எழுப்பதொ மக்கதள முன்னிறுை்ைி அரசியதல 
உதரயாடதொ அெர் ையாராக இருக்கெில்தல. இதைை்ைான் �டுகல்லும் 
முயற்சி வசய்ைிருக்கிறது.

பிரைியாக்கை்ைின் சாை்ைியங்கதளை் ைெிர்ை்து ெிசுொசை்ைில் வமாய்க்கும் 
இதலயான்களாகக் குறுகி �ிற்கிறது �டுகல், பிரைிக்குச் சார்புகள் 
உண்டு; பதடப்பின் சாை்ைியங்கள் அ�்ைச் சார்புகதள இதடமறிக்கும் 
கிளிை்ைட்டுை்ைான். ெிைிகள் மாற்றமதடயும், அைன் எல்தலகள் 
அகலப்படுை்ைப்படும். ஆனால், இதெ எதெயுதம பிரைியில் �ிகழெில்தல. 
அ�்ைச் சாை்ைியங்கள் சிைறடிக்கப்பட்டும் ெிடுகின்றன. தபாைாதமகளின் 
குற்றுயிரியாகெும் ெிம்பங்களின் காெலாளியாகெும் முழுதம 
வபற்றிருக்கிறது �டுகல்.
 
ைீபச்வசல்ெனின் கெிதைகதளப் படிக்கும்தபாது ஏற்படுகிற ைாக்கதமா 
பதைபதைப்தபா ொசிப்பனுபெதமா கூட இப்பிரைியில் கிதடப்பைில்தல. 
அெரின் கெிதைகளுக்குச் சிறப்புப் பரிமாணம் ஒன்றிரு�்ைது. தபாரின் 
யைார்ை்ைமாகெும் அைன் இரை்ைச் சாட்சியமாகெும் அதெ ைிகழ்�்ைன. காைல் 
– ெரீம் என்ற இருதமகளில் இரு�்து ெிலக்கி தபாரின் ெிதளெுகதள 
ெரலாறாக்கின. அெற்றில் அனுபெச் தசகரங்களும் ொழ்ெின் 
பரிமாணங்களும் ஒன்தறவயான்று இதடவெட்டின. கெிதை எனது ஆயுைம் 
என அறிெிை்ை ஒரு கெிஞனாகை் ைமிழ்ச் சமூகம் வகாண்டாடிை் ைீர்க்கப்பட்ட 
ஒருெர்; ைமிழ்க் கெிதைதய உச்சை்துக்கு எழுப்பிய உலகக் கெிஞனாக 
அறிெிை்துச் சிறப்பு இைவழான்று வெளியிடும் அளெுக்குக் ைமிழ் மனங்களில் 
குற்றெுணர்தெ ஏற்படுை்ைிய சிறப்புதடயெர் அெர்.
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ஆனால், �டுகல்லின் தபாைாதம கட்டறு�்ை ெிசுொசமாகெும் புனிைக் 
காரணங்களுடன் ைமிழ் மக்கதள வெளிை்ைள்ளி, குறிப்பிட்ட அதமப்பின் 
பாதெயாகி உருமாறிக் கதர�்து தபாகிறது. இப்பிரைியில் வசால்லப்படுபதெ 
அதனை்தும் �ிகழெில்தல என்பது ொைமல்ல. �ிகழ்�்ைன. ஆனால், அதெ 
ஒரு பக்கை் ைன்தமதயாடு மட்டும்ைான் �ிகழ்�்ைனொ? அைன் பங்குைாரர்கள் 
எவெவரெராக இரு�்ைார்கள்? அரசுக்கும் புலிகளுக்கும் இதடயில் மக்கள் 
சிக்கிக்வகாண்டிரு�்ைார்கள் என்பதை பதடப்பின் தபாக்காக இரு�்ைிருக்க 
தெண்டும். ஆனால், �டுகல் மக்கதள முன்னிறுை்ைிச் சி�்ைிக்கெில்தல; 
புலிகளுக்தக இைன் முழுை் தைதெகளும் சரணாகைியும். ெிடுைதலப்தபாராட்டம் 
மக்களுக்கானது; அரசுகளின் வசயற்பாடு; ஓர ெஞ்சதன, இனொைம், 
முைலாளியப் தபாட்டி, பிரதைசொைம், சாைி, மைொைம் என ஈழப்தபாராட்டை்ைின் 
காரணிகள் ஒன்றுக்வகான்று �ரம்புகதளப் தபால் பின்னிப்பிதண�்ைதெ. 
வைளிொக எல்லாெற்றுக்கும் ஒற்தறக் காரணிதய முன்னிறுை்ைியபடி 
மற்தறயெற்தறப் பாதுகாை்துப் வபட்டியில் அதடை்துதெை்து மக்கதள 
ெிளிம்பில் �ிறுை்ைிெிட்டதைை் ைெிர ஈழப்தபாராட்ட காலை்ைில் புலிகள் 
தெவறதையும் வசய்துவகாண்டிருக்கெில்தல. ெிமர்சனங்கள் அற்ற 
பரணிபாடும் புலெர்கதள அெர்களுக்குை் தைதெயாயிரு�்ைார்கள். இன்தறய 
�ிதலயிலும் அதை �ிதலப்பாட்தட எழுை்ைாளர்களும் தமற்வகாள்ெதை 
என்வனன்று வசால்லுெது?  

�ிதனெுகளில் ைங்கியிருக்கும் மரணங்கள் இ�்ைப் பிரைிதய எழுைிச் 
வசல்கின்றன. அதெ மரணெட்ீடின் எச்சங்கதளாடு �ின்றுவகாள்கின்றன. 
தபார்க்கால இலக்கியங்கள் தபாதரை் ைிரும்பை்ைிரும்ப காட்சிப்படுை்ைி 
ெிெரதணகதள சல்லிக்கற்களாக ெரி�்துெரி�்து வகாட்டி �ிதறப்பைல்ல. 
காலை்ைின் தபாைாதமகதளயும் குதறகதளயும் மாண்பின் ெழ்ீச்சிதயயும் 
ெிடுபட்ட பக்கங்கதளயும் இதடவெளிகதளயும் எழுை அது முற்படும்; 
உ�்ைிை் ைள்ளும். ஆனால் இ�்ைப் பிரைி ஒரு தபரியக்கை்தை’இது �ல்லது; 
மிகமிக �ல்லது’ எனும் ெிளம்பரப் படக்காரraaராய் மாறி ைன்தனதய 
ெிற்றுக்வகாள்கிறது. ஏற்கனதெ சதபப் புலெர்கள் கூட்டணியின் 
கெிஞர்களில் ஒருெராக இருக்கும் ைீபன் இ�்ைப் பிரைியின் மூலம் �ான்காம் 
கட்டை் ைதலெராய் ைன்தன இதணை்துக்வகாண்டுள்ளார்.ஏற்கனதெ 
புறப்பட்டெர்கள் ��்ைிக்கடலில் ைை்ைளிை்துக்வகாண்டிருக்கிறார்கள். ைீபனும் 
அெர்கதளக் காப்பாற்ற தெண்டிய தபரொெில்  கல்தலக் கட்டிக்வகாண்டு 
இறங்கியிருக்கிறார். மட்ீவடடுை்ைதல மூழ்குைலாகும் அபாயை்தைை் 
ைீபச்வசல்ென் �ிகழ்ை்ைிக்காட்டியுள்ளார்.
 
ஓர் இலக்கியப் பிரைியாக �டுகல் மட்ீவடடுக்கதெண்டிய சாை்ைியங்கதள 
ைெறெிட்டிருக்கிறது. கசடுகதள ஏற்காை வமாை்ைமாகச் செரம் வசய்யப்பட்ட 
முகமாக �டுகல் ைன்தன �ிறுை்ைிக்வகாள்கிறது. அைன் வமாழிைலும் 
அது ைாண்ட தெண்டிய துூரமும் �ீளமானது. ஒரு பதடப்பு ொசிப்பின் 
அனுபெை்தையும் அைன் உள்ளடக்கை்தையும் அகலப்படுை்ைி ஆழை்துடன் 
பயணிக்க தெண்டும். �டுகல் எனும் இலக்கியப் பிரைி குதறசாட்சியாயும் 
ெரிமிகு�்ை புலியாகெும் மாறிப்தபாய் �ிற்பது தபார்க்கால ைமிழ் 
இலக்கியப்பரப்பின் மற்வறாரு ெழ்ீச்சி என்தற ொசிக்கை் தைான்றுகிறது.

 ◊ ◊ ◊
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\ நீங்காத வலியில் சதாடரும் பக்கங்கள்  

Kremlin  Bicetre இல்  உள்ள  அ�்ைப்  பிரமாண்டமான  ஆஸ்பை்ைிரிக்குப்  
தபாெவைன்றாதல ,எனக்குை் ைதல சுற்றும் . எை்ைதன கட்டிடங்கள் ,எை்ைதன 
பிரிெுகள். �ீலம் ,சிெப்பு ,பச்தச ,வெள்தள ,மஞ்சள்... என்று ஒெ்வொரு 
பகுைிக்கும் அம்புக்குறிகளுடன் ெழிகாட்டிகள் தெறு. இரு�்தும் என்ன 
பல ைடதெகள் இடம் கண்டு பிடிக்க முடியாமல் ,ைிரும்பியிருக்கின்தறன். 
இைனால்  எனக்கான தெை்ைியப் பரிதசாைதனகதளை்  ைெற ெிட்டதுமுண்டு. 
�ான்  ெசிக்கும் பகுைிக்கு இ�்ை தெை்ைியசாதலைான்  பிரைானம். ஏைாெது 
அெசர சிகிச்தசவயன்றால்  இங்குைான்  வகாண்டு தபாொர்கள். இடம் 
தைடியதலயும்  வைால்தலக்குப்  பய�்து, என்தனப்தபால்  பலரும்  ,ைனிப்பட்ட  
தெை்ைியசாதலகதளதய �ாடுெது ெழக்கமாய் ஆயிற்று.

இ�்ைை் ைடதெ என் குடும்ப தெை்ைியர் இங்குைான் தபாகதெண்டுவமன்று  
ெலியுறுை்ைி  என்தன அனுப்பி தெை்ைார். உண்தமயிதலதய  இங்குைான் 
சிற�்ை உபகரணங்களும், சிறப்பான தெை்ைியப் பராமரிப்புமுண்டு. 
என்னுடன், என் மகளும் ெ�்ைிரு�்ைாள்.
 �ரம்பியல் �ிபுணதரை்ைான் பார்க்கதெண்டும். ஆனால் ,அங்கு தபானால்  
�ரம்பியல் சை்ைிர சிகிச்தசக்கான பைிதெட்டில் என் வபயர் ைெறுைலாகப் 
தபாடப்பட்டிரு�்ைது. ைிரும்பை் ைிகைி மாற்றி  இன்வனாரு �ாள்  ெரும்படி 
வசால்லி ெிட்டார்கள். ைிகைி  மாற்றுெைற்கான   கட்டிடம்  தெறு பகுைியில்  
இரு�்ைது. அதைக் கண்டுபிடிக்க �ானும் ,மகளும் �தடயாய்  �ட�்தைாம்
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 அங்குள்ள  கட்டிடப் பிரிெுகதளப்  பார்க்கும் தபாது, பலெருடங்களுக்கு முன்  
�ட�்ை கசப்பான �ிதனெுகள் ஆழமாக  மனதைக் கீறிக்வகாண்டு  வெளி 
ெ�்ைன. 

என்  கணெனுக்கும் ,எனக்குமான பிரச்சிதனகள் உரம் வபற்றிரு�்ை உெப்பற்ற 
காலமது. �ாளும், வபாழுதும் எப்படிக் கழி�்ைனவென்று மதலக்க தெை்ை 
�ாட்களதெ. ஒரு �ாள்  அென் ுஃபிவரஞ் வமாழி படிக்கப்தபான இடை்ைிலிரு�்து, 
வைாதலதபசி அதழப்வபான்று ெ�்ைது. சின்ன ெிபை்வைான்றில்  மாட்டுப்பட்டு 
,இதை ஆஸ்பை்ைிரியில்  அனுமைிக்கப்பட்டிருப்பைாகை் வைாதலதபசியெர் 
வசான்னார்.

 த�ரம் மாதலயாகிெிட்டது.இப்தபாது  தபானால்  இருட்டிெிடும்,இடம்  
கண்டுபிடிப்பது �டக்கக்கூடிய காரியமல்ல. ெிடி�்ைதும் தபாகலாம்  என்று  
முடிெு வசய்தைன். அப்படிவயாரு  துடிப்பும் பதைப்பும்  எனக்கு  ெரெில்தல. 

மறு�ாள் ெிடி�்ைதும், அெனுக்குை் வைரியாமல் �ான் தெை்ைிரு�்ை பணை்ைில், 
அெனுக்காக  ஓர் இரெு உதடயும் ,தெறு சில சாமான்களும் ொங்கிதனன். 
இ�்ைக் காதச இெனுக்குை் வைரிய தெை்ைிரு�்ைால், எப்தபாதைா குடிை்து 
முடிை்ைிருப்பான். அ�்ை �ாட்களில்  பணை்தை  மதறை்து  தெப்பைிதலதய 
கெனம்  வசலுை்ை தெண்டியிரு�்ைது.  எங்கு  பணை்தை  மதறை்துதெை்தைன்  
என்று �ான்  ைடுமாறியதுமுண்டு. இைனால்  என் ஞாபகசக்ைிதய  
இழ�்துெிடுதெதனா  என்றும் பய�்ைிருக்கின்தறன்.

 பற்தறதுமின்றி  வெறும் கடதமக்காகதெ  இப்தபாது  இெற்தறவயல்லாம்  
ொங்க தெண்டியிரு�்ைது. கதடகளுக்குை் ைிரி�்ைைால் ,த�ரம் தபாய்ெிட்டது. 
மை்ைியானப்  பார்தெயாளர் த�ரம்  முடி�்ைிருக்கும் என்பைால், அன்று 
பின்தனரதம �ானும் மகளும்  அெதனப் பார்க்கவென்று வசன்தறாம்.

 மகளுக்கு ,அப்தபாது  �ான்கு ெயது. ஏதழ ெயைான  மகதனப் பை்ைிரமாக 
இருக்கும்படி கூறி ெட்ீடில் ெிட்டு ெ�்தைன். இப்படிை் ைனிதய ெிட்டு �ான்  
வெளிதய  தபானது கிதடயாது.இருெதரயும்  கூட்டிக்வகாண்டு  அ�்ைப் 
வபரிய  ஆஸ்பை்ைிரியில்  சுற்றியதலெது சிரமம் என்பைாதலதய  மகதனயும்  
அதழை்துெரெில்தல. 

அென் ைங்கியிருக்கும் ொர்தடக்  கண்டுபிடிப்பது  எப்படிவயன்று தயாசிக்கதெ  
ைிதகப்பாயிரு�்ைது. அப்தபாது  ,எனக்கு பிவரஞ்சும்  அெ்ெளொக 
ெராது. ெழியில் காண்தபாதரவயல்லாம்  தகட்டும் என்னால்,அென் 
அனுமைிக்கப்பட்டிருக்கும் அதறதயக் கண்டுபிடிக்கதெ முடியெில்தல. 
தெடிக்தக என்னவென்றால் ,அங்கு தெதல பார்ப்தபாருக்தக  சரியாகப்  
பிரிெுகதளக் குறிப்பிடை் வைரியெில்தல.

பர�்ை �ிலப்பரப்பில் துூரை் துூர இடங்களில் ஒெ்வொரு  பிரிெுகளும்  
அதம�்ைிரு�்ைதை  முக்கிய காரணமாகும் . த�ரம் இருட்டிக்வகாண்டு ெ�்ைது. 
மகள் கால் ெலிக்கிறவைன்று அழஆரம்பிை்ைைால், இனி எங்தக தைடுெது என்ற 
சினமும் தசர ,கதளப்பு தமலிட மகளுடன் ெடீு ைிரும்பிெிட்தடன்.  

ெட்ீடுக்கு  ெ�்ைெுடன், என் இரண்டாெது ைம்பிக்கு வடலிதபான் பண்ணி ,�ட�்ை 
ெிபரங்கதளக் கூறி, “�ாதளக்குப் பிள்தளகளுடன் ெ�்து�ிற்க  முடியுமா “  
என்று தகட்தடன். அெனும் சம்மைிை்ைான். 
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அடுை்ை�ாள் அைிகாதல எழு�்து, உணெு  சதமை்து  தெை்துெிட்டுை் 
ைம்பி ெ�்ைெுடன் ,�ான்  மட்டும் ைனிதய ஆஸ்பை்ைிரிக்குப் 
புறப்பட்தடன்.
ஒருொறாக  இடை்தைக் கண்டுபிடிை்துெிட்தடன். பரிைாபமாக  
அென் உட்கார்�்ைிரு�்ை தகாலம் வகாஞ்சம் இரக்கை்தை 
ெரெதழை்ைது. வகாண்டு ெ�்ைிரு�்ை  சாப்பாட்தடயும், மாற்று 
உதடகதளயும் வகாடுை்தைன். உதட மாற்றி ெ�்ைென் 
சாப்பாட்தடை் வைாட்டுக்கூடப் பார்க்கெில்தல . சாப்பிடும்படி 
வசான்தனன். ‘பிறகு சாப்பிடலாம் ‘ என்றென்,  ெயிற்தற 
அமுக்கிப் பிடிை்துக்வகாண்டு  ‘ெயிறு ெலிக்குது’ என்றான்.

 �ாடகம் தபாடுகின்றான்  என்று  ெிளங்கியதபாது  பகீவரன்றது. 
�ான்  �ிதனை்ைது  சரிைான்...கீதழ  இறங்கிப்தபாய்  ஒரு  
தென் தபாை்ைல் ொங்கி ெரும்படி அடம்பிடிை்ைான்...�ான்  
முடியாது என்று மறுக்க, கூச்சல் தபாட ஆரம்பிை்ைான். பக்கை்துக் 
கட்டில்காரன்  ைிதகப்புடன் பார்ை்துக்வகாண்டிரு�்ைது ,எனக்கு 
வெட்கை்தை ெரெதழை்ைது.

 �ல்லாக்  கை்ைட்டும் என்று  அப்படிதய  ெிட்டுெிட்டு  ெ�்ைிருக்கலாம் 
.பிறகு  ெட்ீடுக்கு  ெ�்ைதும், இதை தெை்தை வபரிய சண்தடதய 
இழுப்பான்  என்ற பயை்ைில் தென் ொங்கச் சம்மைிை்தைன்.  
ொசல் ெதர ெ�்து துாரை்ைில் வைரி�்ை ஒரு சிறிய கதடதயக் 
காட்டி அங்தக ொங்கிொ எனெும் வசான்னான். ஆஸ்பை்ைிரிக்கு  
எைிர்ப்புறமாகப்  வபரிய மைகுகள் வகாண்ட ெழிப்பாதையில்  
,படிகளில் இறங்கிப்தபாதனன். அ�்ைக் கதட பார்க்கும் தபாது 
கிட்டொகை் வைரி�்ைது... �ான் மனைிற்குள் ைிட்டியபடி �ட�்து 
தபாகப்தபாக... பாதை �ீளமாகிப் தபாய்வகாண்தடயிரு�்ைது.
கதடசியில் ஒரு சிறிய கதட கண்ணுக்குப் புலப்பட்டது. 

அ�்ைக்கதடயில் தென் தபாை்ைதல ொங்கி;வகாண்டு ெ�்ைிரு�்ை 
தபயில் மதறை்து தெை்துக்வகாண்டு, வபாறுக்கமுடியாை  
தகாபை்துடன் ,ைிரும்பிெ�்து  தென் தபாை்ைதல அெனிடம் 
வகாடுை்ைபின்,அெனுதடய முகை்தைப் பார்க்கப் பிடிக்காை  
அருெருப்புடன்  அதறதய ெிட்டு  தெகமாக  வெளிதயறிதனன்.

இப்படிக் தகாபை்ைில்  ைகிை்துை் ைகிை்தை என் முகமும், உடலும்  
தகாபை்ைில்  உதற�்துெிட்டனதொ  என்று  அடிக்கடி  
�ிதனப்தபன். புன்னதகவயன்பதை  என்தனெிட்தடாடி  வெகு 
�ாட்களாகிெிட்டன.  ெட்ீடுக்கு  ெ�்ைெுடன் ,தென் கதை  எதுெும் 
வசால்லாமல், அெனது  உடல்�ிதல பற்றி மட்டுதம  ைம்பியுடன்  
தபசிதனன். வகாஞ்ச  த�ரை்ைில் ைம்பியும்  ைன் ெடீு  ைிரும்பினான். 

 பிள்தளகளுக்குச் சாப்பாடு வகாடுை்து  ,�ானும் உண்டபின் 
பாை்ைிரங்கதளக் கழுெி தெை்துெிட்டுை்  ,துூக்கம்  கண்கதளப் 
பிடிை்ைிழுக்கப் படுக்தகயில் ெ�்து ெிழு�்தைன்.

படுக்கப்தபாகுமுன்  பிள்தளகள் இருெருக்கும்  கதை வசால்லிதய  
ஆகதெண்டும்.  �ான்  கதை  வசால்லச்வசால்ல  இரண்டுதபரும் 
உறங்கிெிட்டனர். அதலச்சல் ை�்ை தசார்ெில் �ானும்  அயர்�்து 
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�ிை்ைிதரயாகி ெிட்தடன் . 

கைெில்  யாதரா  ைிறப்புப்  தபாட்டுை் ைிறக்கும் சை்ைம் தகட்டுை் ைிடுக்கிட்டு  எழு�்தைன். 
இ�்ை த�ரை்ைில்  யார்  கைதெை் ைிறப்பது ...பயை்ைில் உதற�்துெிட்தடன். �ான்  
படுக்தகதயெிட்டு  எழும்பி ெருெைற்குள், கைதெை் ைிற�்து  �ட�்துெரும் 
காலடிச் சை்ைம் தகட்டது. �ானும்  பிள்தளகளும்  படுை்ைிரு�்ை  அதறக்கும் 
,வெளிொசல் கைெுக்குமிதடயில்  �ீண்ட  �தடபாதை இரு�்ைது. “யார்?” என்று  
ைிகிலுடன்  கை்ைிக்வகாண்தட ெ�்ை என் முகை்ைில் பலமான  குை்து ெிழு�்ைது. 
என்  ொயிலிரு�்து இரை்ைம் ஒழுகியது. எனக்குப்  பின்னால் எழும்பிெ�்ை 
மகன் ,’அம்மா ‘என்று அலற அெனது கன்னை்ைிலும்  ஓர் அதற ெிழு�்ைது. 
�ான்  காதலயில்  வகாண்டுதபாய்க் வகாடுை்ை  இரெு ஆதடதயப் தபாட்டு  
அைன்தமல்  ைன் ஜக்கட்தட   மாட்டிக்வகாண்டு  என்  கணென்  என்ற  பாைகன் 
�ின்றிரு�்ைான் எம் முன்தன.

 “எங்தக பொ (என் ைம்பி)  எங்தக  அென் என்று  தகட்டுக்வகாண்தட  ெவீடங்கும்  
தைடினான். பிள்தளகதள  என்  ைம்பியுடன் ெட்ீடில் ெிட்டுெிட்டு ெ�்ைைாகக்  
காதலயில்  வசால்லியிரு�்தைன். அதை  மனைில் தெை்துக்வகாண்டு   பாெி  
இப்படி  �டுச்சாமை்ைில்  ெருொவனன்று  �ான்  வகாஞ்சம்கூட  எண்ணெில்தல. 

இெனுக்கு  என்  குடும்பை்ைினதரப்  பிடிக்கதெ  பிடிக்காது. அெர்கதள  
ெிதராைிகள் தபாலை்ைான்  பார்ப்பான். எனக்காக  அெர்கள்  
வபாறுை்துப்தபானார்கள். குடி�ாற்றம்  ெவீடங்கும்  �ாறியது. தென் குடிை்ைால்  
முழுப்தபாை்ைலும்  குடிை்துமுடிப்பான் .பிறவகன்ன  ெிசரனாகிெிடுொன்  .
 
‘அெதன  இ�்ை ெட்ீடுக்குள்  ஏன் ெிட்டாய் ? ‘என்று ைிரும்பெும்  ஓடிெ�்து  
என் கன்னை்ைில்  ஓங்கியடிை்ைான். அெனுதடய பலை்துக்குமுன்னால் 
,என்னால்  ைிருப்பிவயல்லாம்  அடிக்கமுடியாது.  மனதுக்குள்  மிைிை்துை் 
துதெை்துக்வகாண்டிரு�்தைன்.கை்ைிக்வகாண்தட  குசினிக்குள் தபானென்  
‘சாப்பாடு இல்தலயா?’ என்று கை்ைினான். ‘எல்லாம்  உன் ைம்பிக்குக் 
குடுை்ைியா?’ ....  என்னவெல்லாதமா  உளறினான். 
பிறகு  என்ன �ட�்ைது  என்று  எடுை்துதரக்க  அருெருப்பாகெும், 
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வகா�்ைளிப்பாகெும்  இருப்பைால்  அதை இங்கு ைெிர்க்கின்தறன். 

த�ரம்  �ள்ளிரெு  ைாண்டியிரு�்ைது. யாருக்கும்  வைரியாமல்  இென்  
ஆஸ்பை்ைிரியில் இரு�்து ெ�்ைிருக்கின்றான் . என் அளெுகட�்ை ஆை்ைிரம்  
வபாலிதசக் கூப்பிடச் வசான்னது.
 எ�்ைக் குடிதபாதையிலும், அெனுதடய  புை்ைி �ன்றாக தெதல  வசய்யும். 
வைாதலதபசி தெை்ைிரு�்ை  இடை்துக்குப் பக்கை்ைிலிரு�்ை  தசாபாெிதலதய  
சாய்�்து  படுை்துெிட்டான்.

 இென்  துூங்கிெிட்டான்  என்ற  �ிதனப்பில்  வைாதலதபசிக்குப் பக்கை்ைில் 
தபானெள்....  ‘என்தன  மதடயன்  என்று �ிதனச்சியா...வபாலிதசக் கூப்பிடப் 
தபாறியா ...கூப்பிடடி தைெடியாள் ‘என்று கை்ைிக்வகாண்தட  எழும்பியெதனப் 
பார்ை்துை்  ைிடுக்கிட்டு  �ின்தறன்.

 இரெு  பஸ் இல்லாைைால், ெிடி�்ைதும்  ெிடியாைதுமாக  எழும்பி   ஆஸ்பை்ைிரிக்குப் 
தபாய்ெிட்டான்.அெனுதடய  தகயில் பட்ட  காயம்  முழுைாக ஆறெில்தல. 

எனக்கும்  ,இெனுக்கும்  இரு�்ை  பிரச்சிதன  காரணமாகக்  குழ�்தைகள் 
�லன்களுக்குப் வபாறுப்பான அைிகாரிவயாருெர்  என் வைாடர்பில் இரு�்ைார்.
ெிடி�்ைதும்  அெருக்குை் வைாதலதபசி �ட�்ைதெ அதனை்தையும்  
ெிளக்கிதனன். அெர்  ஆஸ்பை்ைிரி �ிர்ொகை்துடன் வைாடர்புவகாண்டு  
எல்லாெற்தறயும் கூறியிருக்கின்றார். வைாடர்�்து  சிகிச்தசயளிக்காமல்  
அெதன ெட்ீடுக்கு அனுப்பிெிட்டார்கள்.

�ல்லவைாரு கணெனாக  அன்பு காட்டாை  ஒருென் இரு�்வைன்ன...
வசை்வைன்ன. 
எனக்குள்  வெறுப்பும்,ென்மமும்  கூடிக்வகாண்தட  தபானது. 

ெட்ீடுக்கு  ெ�்ைென் என்னால்ைான் ,ைன்தன வெளிதயற்றினார்கள்  
என்று வசால்லி ஆர்ப்பாட்டம்  பண்ணினான். புைிைாக  இென்  இப்படிக் 
கூை்ைாடினால்  ஆச்சரியப்படலாம்  .இரணம் பட்டுக் காய்ை்துப்தபான  மனதுக்கு  
ெலிகள்  பழகிக் கட�்துெிட்டது.  இென்  வெளிதய  தபாய்ை்  ைிரும்பிெரை் 
ைாமைிை்ைால் ,”வலாறியில்  அடிபட்டுச்  சாகமாட்டானா  ..அப்படிதய  காணாமல்  
தபாகமாட்டானா  “ என்று  அைி ைீெிரமாக  மனம்  தெண்டிக்வகாண்தடயிருக்கும். 

இப்படி  �ான்  �ிதனை்துக்வகாண்தட  கற்பதனயில்  மூழ்கிக் கிடக்க , கைெு 
ைட்டிச் சை்ைம் தகட்கும். �ிதறவெறியுடன்  ,தகயில்  ஒரு தென் தபாை்ைலுடன்  
இென் �ிற்கும்  தகாலை்தைப் பார்க்க  ,அடி ெயிறு பகீவரன்று துெண்டு 
தபாய்ெிடும்.

 அெ்ெளெுைான்  ..ெிடிய ெிடிய  �ிை்ைிதரவகாள்ள ெிடாமல்  இென் 
பண்ணப்தபாகும்  அட்டூழியங்கதள  எண்ணிதய  �ான்  இடி�்துதபான  
�ாட்களின்  கனைியான  பக்கங்கள்  கணக்கில் அடங்காைதெ. 

இெனின்  அட்டகாசங்களால்  என்தனப் பார்க்க  என்  உறெுகள் ெருெதை 
குதற�்துதபானது. 

ஒரு�ாள்   பட்டப்பகலில்  �ிதறயக் குடிை்துெிட்டு  ,என் மகனுக்குக் கண்டபடி 
அடிை்ைான் . ைடுக்கப்தபான  என்தனயும்  ெழக்கம்தபால எட்டிை் ைள்ளினான். 
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அழுதுவகாண்தட  மகனும் ,�ானும்  இரு�்ைதெதள  என் கதடசிை் ைம்பியும் 
,மருமகனும் ெ�்ைார்கள். 

�ாம் �ின்ற தகாலை்தைக் கண்டதுதம  இருெருக்கும் தகாபம் ெ�்துெிட்டது. 
அதுெும்  என் ைம்பி வகாைிை்துப் தபானான். பிரச்சிதன வபரிசாகிெிடும்  
என்ற  கலக்கை்ைில்  ,வகஞ்சி மன்றாடி  இருெதரயும்  அனுப்பிதெை்தைன். 
“எக்தகதடா வகட்டுப்தபாங்கள்  “என்று கை்ைிெிட்டு  ,மருமகன்  ைம்பிதயயும்  
இழுை்துக்வகாண்டு  தபாய்ெிட்டான்.

 இெர்கள்  தபானதும்  ொய்ெிட்டுக்கைறிதனன். எல்தலாரும்  இெதனாடு  �ிற்கப் 
பிடிக்காமல்  தபாகின்றார்கள். �ானும்  பிள்தளகளும் மட்டும்  இெனிடம்  
சிக்கிை் ைெிக்கின்தறாம் என்று  குமுறியழுதைன்.

இெனிடமிரு�்து  �ானும்  பிள்தளகளும்  ெிடுைதலவபற  எெ்ெளெு  
துன்பங்கதளக் கடக்கதெண்டியிரு�்ைது.

 என் இயல்பான  தைாற்றமும், கம்பரீமுதம பல  இடங்களில்  இெனுக்குச் 
சாைகமாயிரு�்ைிருக்கின்றது. 
இென்  ஒரு  குணக்தகடன்  மட்டுமல்ல ,உலக மகா  �டிகனும் கூட. பரிைாபமாக  
முகை்தை தெை்துக்வகாண்டு, பணிொன  குரலில் ,என்  சதகாைர 
,சதகாைரிகளின் தபச்தசக்தகட்டு  ,�ான்  அெதனக் வகாடுதமப் படுை்துெைாகப் 
தபாலசீுக்கும்  மற்றும்  முக்கிய  இடங்களிலும்  வபாய் வசால்லி  என்தனக் 
கடுப்தபை்ைியிக்கின்றான். இெனின்  பசப்புக்களால்  வகா�்ைளிக்கும்  
என்தனப்பார்ை்துப்  தபாலசீாதர   என்  மதீு  தகாபப்பட்ட  ைருணங்கள்  
என்னால்  மறக்கமுடியாைதெ.  

ஆனால்  பலெிை  ெிசாரதணகள்,  பிள்தளகளின் ொக்குமூலம்  , 
அெர்களின்  ஆசிரியர்கள்  கூறியதெ  என்று எல்லாம்  ,’�ல்லவைாரு  
ைாய்’என்று  �ீைிமன்றம்  மூலம்  என்தனச் வசால்லதெை்ைது . 

மனைாலும்  ,உடலாலும்  �ான்  பட்ட  காயங்கள்  ஆறாை  ெடுக்களாக  என்தனை் 
துரை்ைிக்வகாண்தடயிருக்கின்றன. 

மற�்வைாழிக்க  �ிதனை்ைாலும்  அடிக்கடி  அ�்ை  இருண்ட  பகுைிக்குள்  
நுதழ�்து  என்தனயறியாமதல  மூழ்கிெிடுகின்தறன்.  என்தன  ெிட்டு  
�ீங்காது  ெதைை்துக்வகாண்டிருக்கும்  இ�்ைக் கசப்புக்கதள,என்  இனிய  
�ிதனெுகள்  பலெற்தறாடு  கலக்காமல்  பிரிை்துணரெும் என்னால்  
முடிகின்றது  அைனால்ைான்  இன்னும்  ொழ்�்துவகாண்டிருக்கின்தறன்.

(எழுைப்பட்டுக் வகாண்டிருக்கும் நுாலின் ஓர் அை்ைியாயம் )

◊ ◊ ◊
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1)
வைாதலதபசியில் அதழை்துப் தபசியெர் அெளது 
பகுைியின் ெிைாதனயார். அரசால் ெழங்கப்பட்ட  ெட்ீடுை்ைிட்டை்ைின் இறுைி 
தெதலகளுக்கான  பணை்ைிதன ெழங்கும் வபாருட்டு,  �தடவபற்று 
முடி�்ை தெதலகதள மைிப்படீு வசய்ெைற்கு  ெரப்தபாெைாக  கூறி
னார். முைல் கட்டமாக ெழங்கிய பணம் ைாயின் மருை்துெச் வசலெுக
ளுக்கும், இறுைிக் கிரிதகளுக்கும் வசலொகிெிட, ெட்ீடுதெதல என 
ஒரு துரும்தபை் ைன்னும் எடுை்துப் தபாட்டிருக்கெில்தல. அது 
ெிைாதனயாருக்கும்  வைரியும். இரு�்தும், தெதலகதள பார்தெயிட 
ெருெைாக சாட்டு ஒன்றிதன உருொக்கி ைன்னுடன் தபசெும், ெட்ீடுக்கு  
ெரெும் முதனெைதன அெளால் புரி�்துவகாள்ள முடி�்ைிரு�்ைது. 

என்றாெது ஒரு�ாள் சுைர்சன் அதழை்துெிடக் கூடும் 
என்ற  �ம்பிக்தகயில் வைாதலதபசிதய  பாெதனக்கு உக�்ைைாக 
தெை்ைிரு�்ை ைனது �ம்பிக்தகதய வ�ா�்துவகாண்டாள். 
இனி அென் அதழக்கப்தபாெைில்தல. இது இரு�்ைால் ைாதன 
கண்டெர்களின் அதழப்புக்கு பைில் வசால்லதெண்டும்   தபசாமல் 
உதடை்வைறி�்துெிடலாம் எனை்  ைனக்குள் வசால்லிக்வகாண்டாள்.  
பின் எதைா �ிதனை்ைெளாக  வைாதலதபசியில் பைிெு வசய்ைிருக்கும் 
வபயர்கதள வமதுொக  ைட்டி ைட்டி உச்சரிை்துக் வகாண்டாள். குறிை்ை வப
யர் ெ�்ைதும் அழிப்பைா ெிடுெைா என சிலகணம் ைடுமாறினாள். எதுெும் 
வசய்யை் தைான்றாமல் வபருமூச்சுடன் வமதுொக  வைாதலதபசிதய �ில
ை்ைில் தெை்ைாள். முற்றை்ைில் �ிதற�்ைிரு�்ை மல்லிதக வசடியிலிரு�்து 
சரசரவென சாதரப் பாம்வபான்று இறங்கிப் தபானது. பைற்றை்துடன்  எழு�்ை
ெள் த�ரை்தைப் பார்ை்ைாள்.  இருள் வமல்ல அெளுக்குள்ளும் இறங்கியது.

சுைர்சன் இரு�்ைெதர அயலெர்கள் என்ன கதைை்ைாலும் ஒருெிை 
துணிெு இரு�்ைது. இப்தபாது அதுெுமில்தல. �ாய் குதரை்ைால் கூட 
ஒருைடதெ கால் �டுங்கிை்ைான் துணிெு ெருகிறது. எண்ணியபடி  
ைன்தனயறியாமல்  அென் படுக்கும் இடை்தை ைிரும்பிப் 
பார்ை்ைாள். அெதன எைிர்பாராமல் ச�்ைிை்ை அ�்ை �ாள் �ிதனெில் ெ�்ைது.

கூச்சல் �ிதற�்ைிரு�்ை ச�்தைக்குள் ஓரமாக �ின்றிரு�்ைான். ஒரு 
தகயில்  பாைி உதடக்கப்பட்ட தைங்காதய தெை்ைிரு�்ைான். மறுதகயால் 
சரை்ைிதன இறுக்கிப் பிடிை்ைிரு�்ைான்.   அென் �ின்ற தகாலை்தைப்  
பார்ை்ை உடதனதய அெனது �ிதலதமதய உணர்�்து வகாண்டாள். யாருதம 
கண்டுவகாள்ளாை அெனின் அருகில் வசன்று வமதுொக 
தபச்சுக்வகாடுை்ைாள். அென் எதுெுதம தபசாமல் இரு�்ைான். பின் 

|  கரத  |  சநற்சகாழுதாசன்  |

\ சசண்பகம்
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ைிடீவரன என்தன அதழை்து தபாகை்ைான் ெ�்ைனங்ீகள் என்று தகட்டான். 

 அெளது ெட்ீடில் புைிைாக ஒரு ஆணின் �டமாட்டை்தை 
கண்டுவகாண்ட ஊர் வமல்ல ொய் ைிற�்ைது.  அெள் முன் 
பின்னாக கதைக்கை் வைாடங்கியது.  அெள் முன்தபால எதையும் 
எைிர்வகாள்ளும் துணிெுதடயெளாக  இப்தபாது இல்தல. ைன்தன 
முடக்கும்  எைதனயும்  எைிர்க்க கூடிய ெல்லதம அெளிடமிரு�்து ெடி�்து 
தபாயிரு�்ைது. சுைர்சதனா யைார்ை்ைை்ைின்  எ�்ை ஒரு அதசதெயும் கண்
டுவகாள்பெனாகெும்  இல்தல. உறெுகள் யாருமற்று ைனிை்ைதல�்து 
ைிரி�்ைெனுக்கு அெளது பரிெு மட்டும் தைதெயானைாக இரு�்ைது.  அெதன 
பரிதசாைிை்ை முன்னாள் புலிகளின் தெை்ைியர், �ிை்ைிதர மற்றும்  ெலி 
�ிொரணி மாை்ைிதரகதள பரி�்துதரை்ைார். பகல் வபாழுதுகளில் எங்காெது 
மரங்களில்  ஏறி இருப்பான். இறங்கி ொ என்று அதழப்பெர்களுக்கு 
�ான் தமதல தபாகப்தபாறன் என்று ொனை்தை காட்டுொன்.  சிலத�ர
ங்களில்  ெட்ீடிற்கு பக்கை்ைில் இருக்கும் தகாெிலில்   இரு�்ை ஆதள 
மதறக்குமளெு வபரியைான துூதணாடு வ�ருக்கமாக மதற�்ைிருப்பான்.

 �ிதனெுகளில் துல்லியமாக  ெதரயப்பட்ட தைசவமான்றில் 
ொழ்�்ைெர்களும், அ�்ை �ிதனெுகளிலிரு�்தை  ைப்பிச்வசல்ல 
முயன்றெர்களுமாக ஒரு இனம் இரு�்ைது என்று கூறினால்  இன்று யாரும் 
ஏற்கப்தபாெைில்தல. அதைதபால்  ஒரு காலை்ைில் ென்னியின் 
ொசலாக இரு�்ை முகமாதலயில் தபாராளிகதள ெரதெற்கக் கூடிய கூட்டம் 
ஏறக்குதறய அய்�்து தமல்கள் �ீளை்ைிற்கு �ீண்டிரு�்ை �ாவளான்றும்  
இரு�்ைது என்று வசான்னாலும் இன்று யாரும்  �ம்பை் ையாராக இல்தல. 
அப்படியாக  யாழ்ப்பாணம் ைன்தன மாற்றிக் வகாண்டுெிட்டிரு�்ைது.

இ�்ை மாற்றங்கள் எதுெும் அெதன வ�ருங்கி இருக்கெில்தல. அென் 
எல்லாம் கட�்ைெனாகி இரு�்ைான். தகாெில்   துூண்களில் புதடப்புச் சிற்
பங்களாக  இரு�்ை புராண கதைகதளச் வசால்லும் பாலகர்களுடன்ைான் 
அெனது உதரயாடல்கள்  இரு�்ைன. அெனது எ�்ை தகள்ெிக்கும் ெிதட
யில்லாமலும்,  தெை்ைிருக்கும் பைில்களுக்கு தகள்ெிகள் இல்லாமலும் 
அெனது �ாள்கள் இரு�்ைன. யாராலும் வ�ருங்கமுடியாை ஒரு இடை்ைில் 
அென் அ�்ை பாலகர்களுடன்  ைன் இருப்தப தெை்துக்வகாண்டான். 
இதடயிதடதய அென் �ிதனெுகளில், ைாதயப் தபாலதெ சிகப்பு 
தசதலயுடன் அெள்  ெருெதையும், அ�்ை த�ரங்களில் அெளின்  கண்களில் 
எழும் பூரிப்தபயும் உணர்�்துவகாள்ொன். அெதள த�தர பார்க்கும் 
கணங்களில் அெளது கண்களில் அ�்ை பூரிப்தப தைடுொன். அெள் 
கண்கள் எைதனயுதம அெனுக்கு கற்பிக்காமல் தபாக,   குனி�்துவகாள்ொன்.

அெள் இராணுெக் கட்டுப்பாட்டுப்  பகுைிக்கு ெ�்ைபின், முைலாெது 
தசாைதன சாெடியில் சுைர்சதனக்  கண்டாள்.  வகாஞ்சமும் 
அதடயாளம் வைரியாைபடி உருக்குதல�்ைிரு�்ைான். அெதன உற்று 
த�ாக்குெதை  அபாயை்ைிதன ஏற்படுை்ைிெிடுவமன்ற �ிதனப்பில் 
பார்தெதய ெிலக்கிக்வகாண்டாள். தபாராளியின் இறுைி 
ெணக்க  �ிகழ்ெில் பார்ை்ை அெனது முகம் அழியாை �ிதனொக அெளுக்குள் 
பைி�்துதபாயிரு�்து. இறுைியாக அெள் கல�்துவகாண்ட �ிகழ்ெும்  அதுைான்.

தபாராளியாக சாெதட�்ை ைங்தகயின் ைதலதய ைன் மடியில் 
தெை்து கன்னங்கதளை்  ைடெிக்வகாண்டிரு�்ைான். இருெரும் ஒதர 
சாயல். இரதணப் பிள்தளகளாகெும் இருக்கக்  கூடும் என எண்ணிக் 
வகாண்டாள்.  “கட்டாய ஆள்தசர்ப்பில் பிடிச்சுக் வகாண்டு தபானியள் 
இப்ப  ஒரு மாைம் கூட ஆதகல்தல  அைற்குள் அெதள வகாண்டுெ�்து 
கிடை்ைியிருக்கிறீயதள  �ீங்கள் அழிஞ்சுைான் தபாெியள்” என்று ைிருப்பி 
ைிருப்பி அென்  வசால்லி அழுெதை சகிக்க முடியாமல் வெளியில் வசன்றாள். 
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 பயிற்சிக்வகன பிடிக்க ெ�்ைெர்கள் அெதனக் காணாைைால், எ
ழு�்ை ஆற்றாதமயில் “வகாண்ணதன பயிற்சிக்கு ெரச்வசால்லு 
உன்தன  ெிடுறம்”  கூறி ைங்தகதய  இழுை்துச் வசன்றார்கள் 
என்றும், சில�ாள்களின் பின்னர், ஒளி�்ைிரு�்ை அெனுக்வகன கஞ்சி 
தெண்ட வசன்றிரு�்ை ைாயும் வசல்ெச்ீசில் இற�்து தபானைாகெும் 
அங்கு �ின்றெர்கள் தபசிக்வகாண்டிரு�்ைதை தகட்டும் தகளாைது 
தபால �ின்றிரு�்ைாள். அங்கு �ின்றெர்கள் பார்தெயில் முன்பிரு�்ை 
கண்ணியம் இல்லாமல் தபாயிரு�்ைதையும் கண்டாள். யுை்ை இறுைி�ாள்கள். 
ைிரும்பும் இடவமல்லாம் எறிகதணகளும் சாெின் ஓலங்களும் ைான் 
தகட்டன. இன்தறா �ாதளதயா �ானும் கூட இற�்துதபாகலாம் என்ற எண்
ணதம அெளிடை்ைில் இரு�்ைது. அைில் சாகாமல், சரணதட�்து புனர்ொழ்ெு 
முடிை்து �ிதனை்தை பார்ை்ைிருக்காை ெதகயில் ொழ்க்தககதய 
கடை்ைிக்வகாண்டிருக்கும் �ாவளான்றில், ச�்தையில்  அெதனக் 
கண்டதபாது எழு�்ை உணர்ச்சிகதள அெளால் புரி�்துவகாள்ள 
இயலாமல் இரு�்ைது. ைன்தன ெிடுெிை்துக்வகாள்ளும் த�ாக்கில் 
ைான் அெனுடன் தபசியதை அெள் உணர்�்துவகாண்டாள் 

சூழ்�்ைிரு�்ை சனங்களின் முகங்களிலிரு�்து எழுகின்ற எள்ளல் அெதள 
பின்வைாடர்�்து வகாண்டிரு�்ைது. ஆயிரம் குரல் ஒலிகள் அெளின் 
தைகை்ைில் தமாைி காற்றில் கதர�்து தபாயின. ைனியனாக எல்லாெற்தறயும் 
எைிர்வகாண்டாள். ஒதுங்கெும் ஒடுங்கெும் ைன்னியல்பிதலதய 
கற்றுக்வகாண்டாள். சூழும் ைனிதமயிலிரு�்து ைப்பிக்வகாள்ள ைடுப்பில் 
ஒன்றாக இரு�்ை �ண்பிகளின் ெடீுகளுக்கு வசன்று ெருொள். 
அெர்கதளாடு ைங்கியிருக்தகயில் உள்ளார்�்து  புைிப்பிை்துக்வகாள்ளும் 
ஒரு உணர்ச்சி வபருகிெழியும். ஏைாெது ஒரு கணை்ைில் சட்வடன சுைர்சனின் 
�ிதனெு எழும். வபருகும் குற்றெுணர்ெில் சிதை�்துதபாொள். அன்தற 
அெர்களிடம் ெிதடவபற்று ெடீு ெருொள். ஒரு�ாதளா இரு�ாதளா 
அெதளக் காணாைென்,  உணதெதுமில்லாமல் சுருண்டு கிடப்பான். 
அெதனப் பார்ை்ை  கணதம எல்லாம் மற�்து சதமயதல வைாடங்குொள்.

அன்றும் அப்படிைான் �ான்கு �ாள்களின் பின் ெடீு 
ைிரும்பியெதள, கண்டெுடன் சுைர்சன் ஓவென்று அழுைான். ஓடி 
ெ�்து அதண�்து தைாளில் முகை்தை தெை்து கண்ணீர் ெடிை்ைான். 
சூடான அென் தைகமும் கண்ணீரும்  அெதள உருக்கி அழிை்ைது. 
அதணப்பிலிரு�்து ஒரு குழ�்தைதயப் தபால ெிலக்கியெள் சுைர்சதன 
ஆழ்�்து பார்ை்ைாள். அன்றுெதர அெளுக்குள்  இல்லாை சுைர்சன் 
அங்தக  �ின்று வகாண்டிரு�்ைான்.  அெனது உயரமும்,  ஆதடயற்ற 
அெனுடலில் இரு�்து எழு�்ை ெியர்தெ மணமும்   அெதன 
தெவறாருெனாக அதடயாளம் வசய்ைன. ைிதகை்து �ின்றெள், அெதன 
அப்படிதய ஒதுக்கிெிட்டு குடிதசக்குள் புகு�்ைாள். பசியில் 
அெி�்ைிரு�்ைெனுக்காக  உணெிதன ையாரிக்கை் வைாடங்கினாள்.

அெதளக் கண்ட மகிழ்ெில்,  பாதுகாப்பின் வ�கிழ்ச்சியிதயாடும் பசிக்க
தளப்பில்  உறங்கை் வைாடங்கியிரு�்ைான். சதமயல் முடி�்து  உணதெ 
எடுை்துதெை்துெிட்டு அெதன எழுப்ப வசன்றாள். ஆழ்�்ை 
உறக்கை்ைிலிரு�்ைெதன குழப்பாமல், ைதலதய தகாைிெிட்டு அென் முகை்தை 
பார்ை்துக்வகாண்டு �ின்றாள். வ�ற்றியில் முை்ைமிட்டுெிட்டு ைிரும்பி ெ�்து ொ
சலில்  அமர்�்துவகாண்டாள். ெிலகலும் வ�ருக்கமுமாக அெளது மனதுக்குள் 
ஒரு ைிரள் உருொகி அதலயை் வைாடங்கியது . முறுகிை் துடிை்ை உடவலங்கும்  சூடு 
பரெை்வைாடங்கியது. மார்புகள் ஏறி இறங்க வபருமூச்தசாடு எச்சிதல 
ெிழுங்கினாள். இறுக்கமாக இரு�்ை வகாண்தடதய அெிழ்ை்து  கூ�்ைதல 
ெிரிை்து ெிட்டாள்.  உடலில் இரை்ை ஓட்டம் மிதகப்பட்டது தபால 
உணர்�்ைெள், ைிரும்பி அென் படுை்ைிரு�்ை இடை்தைப் பார்ை்ைாள். கால்கதள 
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�ீட்டி இதணை்து உடதல ஒருமுதற ெிதறப்பாக்கி,  இயல்பாக்கினாள். 
அப்படிதய  ஒருக்களிை்து வைாதடகளுக்கிதடயில்  தகதய 
தெை்து கைதொடு  உடதல சாய்ை்து  உட்கார்�்து வகாண்டாள். 

 இரெின் அதமைியின் ஆழை்ைில்  தெலியருகில் இரு�்து 
பூதனயின் கண்கள் இருபுள்ளிகவளன ஒளிர்ெதைக் 
பார்ை்ைாள். ைணவலன ஒளிரும்  பூதனயின் கண்கதளக் 
கண்டைில் மனம் பகுைியாக அல்லப்பட்டது.   ைன்தன மறீி அ�்ை 
ஒளிப்புள்ளிக்கதளப்  பார்ை்துக் வகாண்டிரு�்ைெள்,   குழ�்தையின் 
அழுகுரதல ஒை்ைைான அைன் கைறல் சை்ைம் தகட்டதும் எழு�்து குடிதசக்குள் 
வசன்றாள். சுைர்சன் தபார்ை்ைியிரு�்ை  சிகப்பு தசதலதய ெிலக்கி 
அெனருகில் வ�ருக்கமாகப்  படுை்துப் தபார்ை்ைிக்    வகாண்டாள். 

தசதலயின் ொசதன மாறி  இருப்பதை  உணர்�்ைென், படுை்ைிரு�்ைபடி   மு
கை்ைருகில் தசதலதய தெை்து ஆழ்�்து ொசதன பிடிை்ைான். கலதெயாக 
எழு�்ை ொசதனகளால் முகம் சுழிை்ைான். ைதலக்குள் ொசதனகள் 
மாறிமாறி உருெங்வகாள்ளை் வைாடங்கின. உருெங்கள் அெதன 
துூரை்ைை்  வைாடங்கியது. வமதுொக எழு�்து  ெிளக்கின் வெளிச்சை்தை 
ைீண்டினான். ெர்ணக் கலதெகளாக அதலயும் அ�்ை உருெங்கதள வெளி
ச்சை்ைில்  தைடை்வைாடங்கினான். வெளிச்சம் மடி�்து இருள் கலக்குமிடை்ைில் 
அெள் �ிர்ொணமாக  ஒருக்களிை்துப் படுை்ைிரு�்ைாள். எழு�்து அருகில் 
வசன்றான். அெளுடலிரு�்து எழு�்ை ொசதன அென் முகை்ைிலடிை்ைது.  அங்
கிரு�்து  வெளிதயறினான்.    அது இரெின்  மூன்றாம் வபாழுைாக இரு�்ைது.

 அைன் பின் அென் யாருக்கும்  வைன்படதெ இல்தல. அென் 
தபார்ை்ைியிரு�்ை சிகப்பு தசதல மட்டும் அரசமரை்ைின் அடியில்  சுற்றிக் 
கட்டப்பட்டுக்  கிட�்ைது. அன்தறயின்பின் அ�்ை பாதைெழிதய 
பயணிப்பெர்கள் அரசமரை்ைின் உச்சிதய அண்ணா�்து பார்ப்பதுெும், குழப்படி 
வசய்யும்  ைங்கள் பிள்தளகளுக்கு “மரஉச்சியில் சுைர்சன் ஒளிஞ்சிருக்
கிறான் பிடிச்சுக்  வகாடுை்ைிடுென்” என்று வசால்ெதும் ெழதமயானது.

 2) 

வசண்பகம் என்று அதழக்கப்பட்ட �ீலெள்ளி கைிர்காமர்
கடற்கதரயில் இரு�்து நுூறுமற்ீறர்கள் துூரை்ைில் அதம�்ைிரு�்ைது 
அ�்ை முகாம். வைன்தனமரங்களும் மாமரங்களும் �ிதற�்ைிரு�்ை ஒரு 
வபரிய ெளெிதன முகாமாக மாற்றி இரு�்ைார்கள்.  கடலிலிரு�்தும், ொ
னிலிரு�்தும்  எறிகதண ைாக்குைல்கள் அடிக்கடி  �டப்பைால் பிரைான 
ெைீியிலிரு�்து சில நுூறு மற்ீறர்கள் உட்புறமாக அதம�்ைிரு�்ை அ�்ை முகா
மிதன                              சூழ்�்ைிரு�்ை  ெடீுகளில் யாரும் ொசிக்க முடியாது 
தபாயிரு�்ைது.  அ�்ை சூழல் எப்தபாதும் அதமைியாகதெ  இருக்கும்
.                   ைிடீவரன முகாமுக்கான ெழங்கதல வசய்யவென ொகனங்கள் 
ெ�்து                வசல்லும் ஒலிதயை் ைெிர, எதனய த�ரங்களில்  இதரவயா
ன்தற  ெிழுங்கிெிட்டு அடுை்ை இதரக்காக காை்ைிருக்கும் முைதலயின் 
அதமைிதயப்தபால அ�்ை �ிசப்ைம் பயமுறுை்ைிக்வகாண்தட இருக்கும்.

த�வரைிராக முகாமினுள் எ�்ை த�ரமும் ஒரு மகிழ்ொன சூழல் �ிலெும். 
ொசலிலிரு�்து ெரிதசயாக �டப்பட்டிருக்கும் பூஞ்வசடிகளும், அங்கு 
�ிலெும் குளிர்தமயும், பதனமூரி மட்தடகளால் ெரிதசயாக 
அதடக்கப்பட்டிருக்கும் சிறுசிறு குடில்களும் சிரிை்ை முகங்களுவமன அ�்ை 
இடம் மனைிற்கு வ�கிழ்ச்சிதய உண்டாக்கும். ஆனால் கட�்ை 
இரண்டு �ாள்களாக அெர்களுக்குள் இரு�்ை மகிழ்ச்சி குதற�்து 
ைளர்ெின் சாயலும், ஒருெதர ஒருெர் ெிலகிப்தபாகும் 
இதடவெளியும் வெறுப்பும் உருொகி இரு�்ைது.  என்னாகுதமா 
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என்ற அய்யதம எல்தலாரினதும் ெிழிகளிலும் வைரி�்ைது.

 முகாமின் வபாறுப்பாளரான வசண்பகம்  ெிசாரதணக்காக 
அதழக்கப்பட்டிரு�்ைாள். �ீண்ட ெிசாரதணயின் முடிெில் அெளிடமிரு�்து 
அறிக்தகதயப் வபற்றுக்வகாண்ட ெிசாரதணயாளர் “முகாமின் 
வபாறுப்பாளர் என்ற ெதகயில் அதனை்து �டவெடிக்தககளும் உங்களுக்கு 
வைரி�்ைிருக்கதெண்டும். உங்கதள மறீி ஒரு �ிகழ்ெு �தடவபறுகிறது 
என்றால் �ீங்கள் உங்கள் பணிதய வசம்தமயாக வசய்யெில்தல 
என்தற வகாள்ள இயலும். அைற்கான ைண்டதன உங்களுக்கு உண்டு. 
�ீங்கள் இங்தகதய இருங்கள். உங்களுக்கான அதழப்பு ெரும் என்று கூறி 
ெிட்டு  வசன்றுெிட்டார். மறு�ாள் அெளது அணியிலிரு�்ை அதனெரும் 
பிரிக்கப்பட்டு அணி மாற்றம் வசய்யப்பட்டைாகெும், அெளுக்கு மூன்று 
மாைங்கள் ைண்டதனக்காலமாக ைீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பைாகெும், அைன் 
பின்னர் ெிரும்பினால் ெிலகி வசல்லாம் அல்லது மாெரீர் பணிமதனயில் 
தபாராளியாக வசயற்பாடுகதள வைாடரலாம் என அறிெிக்கப்பட்டது. 

ைண்டதனக் காலம் �ிதறெுற்ற �ாளில் வசண்பகம் அதழக்கப்பட்டாள். 
அெளது அணியில் இரு�்ை  ைெறு வசய்ைாக கருைப்பட்ட தபாராளிதய  ச�்ைிக்க 
ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது. அதமைியாக அெதளப்  பார்ை்ைாள்  வசண்பகம். 
சிலகணம் �ீடிை்ை வமௌனை்தை உதடை்து,  அெள் மிகெும் த�சிை்ை அ�்ை 
தபாராளியிடம் என் இப்படி வசய்ைாய். இயக்கை்ைின் ஒழுக்கை்தையும் 
மரியாதைதயயும் ஏன் வகடுை்ைாய். என்று தகட்டாள்.  அக்கா, �ான் வசய்ைது 
ைெறுைான். அைற்கான ைண்டதனதய ெழங்கி என்தன ெிட்டுெிட 
வசால்லுங்கள்.  அ�்ை ச�்ைர்ப்பை்ைில் எதையுதம உணரும் �ிதலயில் �ான் 
இல்தல வபண்ணாக என்னால் அதை கட�்துெிடெும் இயலெில்தல. ஆனால் 
அெதனதய  ைிருமணம் வசய்ெைாக முடிெு வசய்ைிரு�்தைன். அைற்காக �ான் 
இயக்கை்ைிலிரு�்து ெிலகி வசல்ல கடிைை்தை எழுைியிரு�்தைன். அெனும் 
சம்மைம் வசால்லியிரு�்ைான். எங்கட இயக்க  கட்டுப்பாடுகள்  எதுெுதம 
அ�்ை ச�்ைர்ப்பை்ைில் வைரியெில்தல. அெதனை்ைான் ைிருமணம் 
வசய்யப்தபாகிதறன் என்ற துணிெில், எனக்கான துதண என்ற 
�ம்பிக்தகயில், அெனுக்கும் �ம்பிக்தக ெரதெண்டும், என்ற ஆதசயில் 
�ிகழ்�்துெிட்டது. என்தன காப்பாற்றுங்கள் அக்கா என்று கைறினாள்.

அதமைியாக அதறயிலிரு�்து  வெளிதயறினாள் வசண்பகம். அெளிடம் 
ச�்ைிப்பு பற்றி அறிக்தக தகட்கப்பட்டது. அதமப்பு  ெிைிகதள மறீி 
காைலிை்ைதைாடு, உடல்சார்�்ை  வைாடர்புகளும் வகாண்டிரு�்ைைாக 
சம்ம�்ைப்பட்ட தபாராளிதய  ஒப்புக்வகாண்டிருப்பைால் இயக்க ெிைிகளின் 
படி உச்சபட்ச ைண்டதனதய ெழங்கதெண்டும். அது ஏதனய 
தபாராளிகளுக்கு வைளிெு படுை்ைப்பட்டு அறிக்தகயாக தபணப்படதெண்டும் 
அைன் மூலமாக இெ்ொறான சீர்தகடுகள் �தடவபறாமல் ைடுக்க 
இயலும்.   அை்துடன்  தபாராளி என்று வைரி�்ைிரு�்தும்  அெதள 
அெ்ொறு வசய்யை்துூண்டிய  �பருக்கும் உரிய  ெழங்கதெண்டும். �ாங்கள் 
தபாராளிகள் எங்களது த�ாக்கம் சி�்ைதன வசயற்பாடு என்பன மக்களின் 
�லனும் இயக்கை்ைின் �லனும் சார்�்தை இருக்கதெண்டியது.  என 
எழுைி சமர்ப்பிை்ைாள் வசண்பகம். கூடதெ ைனது அணிப்தபாராளி வசய்
ை                        குற்றை்ைிற்காக ெழங்கப்படும் ைண்டதனதய ைான் வசய
ல்படுை்ை               ெிரும்புெைாகெும்  ஒரு குறிப்பிதன தசர்ை்ைிரு�்ைாள். 

3)
ைனக்கு மிகெும் பிடிை்ைைமான ொசவமன்று ெட்ீடின் முற்றை்ைில்  ஊசி
மல்லிதகதய  �ட்டுதெை்ைிரு�்ைான் சுைர்சன். அதைப் பார்ை்ைெள்  
காணுமிடங்களில் இரு�்வைல்லாம் மல்லிதக வசடிகதள  வகாண்
டுெ�்து  வகாடுை்ைிரு�்ைாள். கண்கள் மினுங்க, பூரிப்புடன் அைதன 
�டுெைற்காக அெதளயும் அதழை்துக்வகாண்டு வசல்ொன். முற்றை்ைில் 
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இடம் தைடி  அங்குமிங்கும் பார்ை்து அெளிடம் ஆதலாசதன தகட்பான். 
இருெரும் முடிெு வசய்து �டுொர்கள். அெளது  முற்றவமங்கும் மல்லிதக 
வசழிை்து �ின்றது. ெவீடங்கும் மல்லிதக ொசம் �ிதற�்ைிரு�்ைது.  அ�்ை 
ொசம் அெதன எப்தபாதும்  �ிதனவூட்டிக்வகாண்தட இரு�்ைது.

அ�்ை இரெில் ைப்பிப்பிதபாகாை �ிதனெுகள்  தெர்கவளன  அெளது  கா
லடியிலிரு�்து ஆரம்பிை்து ெளர்�்து   ைதலெதர  மூடி இறுக்குெைாக 
உணர்�்ைாள். மூச்சுக்காற்றின் வெப்பம் தெர்களின் நுனிகதளக் கருக்கி 
அழிக்கின்ற தபாைிலும்,  �ிதனெின்  தெர்கள் �ின்றுெிடாமல்  ெளர்�்து 
வகாண்தட இரு�்ைது. தெர்களால்  சுற்றி முற்றுமுழுைாக அதடக்கப்பட்டு 
இனி இம்மியளெும் அதசய முடியாது என்றவைாரு �ிதல ெ�்துெிட்டது 
என பய�்து “அய்தயா” என்று ொவயடுை்து கை்ைினாள். கை்ைிய ஒலி 
வெளியில் ெிழதெ இல்தல. ஆனால் அெளுக்குள் அைன் எைிவராலியும் 
தகட்பைாக இரு�்ைது. எழு�்ைெள் ெிளக்கிதன வகாழுை்ைினாள். 
பின்  �ிைானமாக  ஆதடகதளவயல்லாம் கதளயை் வைாடங்கினாள். அ�்ை 
இரெின் அதமைிதய ஊடுருெி  �ாய் ஒன்று ஊதளயிட்டது.   �ிர்ொணமான 
ைன் உடதல சுெரில் ெிழு�்ை  �ிழலில் கண்டுவகாண்டாள். அ�்ை �ிழல் 
அெளில்  அதமைிதய உருொக்கியது. அப்படிதய ைன் தககதள ெிரிை்து 
கால்கதள தசர்ை்து தெை்துக் வகாண்டு �ிழதல உற்றுப் பார்ை்ைாள். 
சிலுதெயில் அதற�்து வைாங்க ெிடப்பட்ட மனிைதர அ�்ை �ிழல் ஒை்ைிரு�்ைது.

வெளியில் இருள்தமகவமன ைிட்டு ைிட்டாக  ைிரண்டிரு�்ைது. 
காற்றில் அது பஞ்சுப்வபாைிவயன அதசெதுதபாலெும் அெளுக்கு 
தைான்றியது. இருதள த�சிப்பது மிக இலக்கு. அது பகதலதபால 
எதையும் வெளிச்சமிட்டுக்  காட்டி ெிடாது. ைனக்குள் எல்லாெற்தறயும் 
புதைை்துக்வகாள்ளும். அெள் சிலகாலமாகதெ  ைன்தன 
இருள் ைிரண்டு  உருொகிய சதைகளின் வமாை்ைமாகதெ 
கருைை்வைாடங்கி இரு�்ைதை புரி�்துவகாண்டாள்.  பாயிலிரு�்ை 
தபார்தெதய எடுை்து உடலில் சுற்றிக்வகாண்டு ைிரும்பி பா
ர்ை்ைாள். கைெிதன ைள்ளி வெளியில் இறங்கினாள். 

ொதன �ிமிர்�்து பார்ை்ைெள், குதடவயன ெிரி�்துகிடக்கும் அைனுள் 
ைன்தன ஒளிை்துக்வகாள்ள முயன்றாள். ொனம் ைான்  எெ்ெளெு வபரிது 
இரு�்தும் �ான் ஒளி�்துவகாள்ள ஒரு இடவமனும் இல்தலதய என்று 
எண்ணியபடி  காற்றில் கதர�்துதபாகும் கணவமான்று ெ�்துெிடாைா 
என்று வசால்லிக்வகாண்டாள். காலடி �ிலம் ஒருபிடிவயன சுருங்கி இரு�்ைது. 
இறுைிப் பிடிமானம் அது. இன்வனாரு அடி எடுை்து தெப்பவைன்றாலும் 
ஒருசாண் �ிலம் அெதளை்ை ைங்க தெண்டும். அது �ிலை்ைிற்கு இருக்கிறது 
என்றாலும் எடுை்துதெக்கும் இயல்பு கால்களுக்கு இல்லாமல் தபானது. 
தபார்தெதய எடுை்து கீதழ   தபாட்டுெிட்டு �டக்கை்வைாடங்கினாள்.

வபருமரவமான்றிலிரு�்து ெிழு�்ை குளிர்தம  தைகை்ைில் அதற
ய, �ிமிர்�்து பார்ை்ைெள்,  ொனை்தை மதறை்து பிரமாண்டமாக  
கிதளகள் பர�்து கிட�்ைதைக் கண்டாள். அ�்ை மரை்ைின் அடியில் 
சிகப்பு துணிவயான்று சுற்றிக் கட்டப்பட்டிருப்பதை பார்ை்ைாள்.  அ�்ை 
துணியில் ைன்தன மதறை்துெிடலாம் என்று �ம்பை்வைாடங்கினாள். 

இனிெரும் காலங்களில்   யாராெது ஒருெர், அ�்ை 
மரை்ைில் �ிர்ொணமாக துூக்கிட்டுக் வகாண்ட வபண்ணின் 
கதைதய இன்வனாரு ெிைமாக வசால்லெும் கூடும். 

◊ ◊ ◊
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ைீபச்வசல்ென் தபான்றெர்கள் புலி ஆைரெு / எைிர்ப்பு என்ற இருதமதய 
இலக்கியை்ைில் கட்டதமப்பைனுூடாகை் ைாம் உண்தமயின் பக்கம் இருப்பைாக 
�ம்ப தெக்கப் படாைபாடுபடுகிறார். 2019 யூதல <ஜெீ�ைி> இைழில் வெளியாகிய 
த�ர்காணலிலும் அைன் வைாடர்ச்சியாகக் கீழ்ெருமாறு வசால்லியிரு�்ைார். 
<< புலி எைிர்ப்புப் புதனெிலக்கியங்களுக்குை்ைான் ைமிழ் இ�்ைிய 
இலக்கிய உலகில் வபரும் இடமுண்டு. அதை �டுகல் ைகர்ை்துள்ளது 
என்தற வசால்தென். இதுெதரயில் 2 ஆயிரம் பிரைிகளுக்கு தமல் 
ொசகர்கதளச் வசன்றதட�்துள்ளது. இரண்டாம் பைிப்பும் காண்கிறது. 
�டுகல்தல முைன் முைலில் படிை்ைெர் ைமிழக எழுை்ைாளர் அம்தப. சிறிய 
ெயைில் வபரியெனாக்கப்பட்ட அ�்ை அபூர்ெமான சிறுெதன ைனக்குப் 
பிடிை்ைிருக்கிறவைன சிலாகிை்து ஒரு கடிைம் எழுைியிரு�்ைார். அதுதபால பல 
பாராட்டு. ஊக்கப்படுை்ைல். இனிெரும் காலை்ைில் �ாங்கள் வசால்லாை,பைிெு 
வசய்ய தெண்டிய பல கதைகதள எழுைி முடிக்க தெண்டியதுைான் 
எனக்கான பணி என்று �ிதனக்கிதறன். அ�்ை உ�்துைதல �டுகல் ைருகிறது> 
>ைீபச்வசல்ென் (ஜெீ�ைி, ஜூதல இைழ்).

இைில் இரண்டு ெிடயங்கதள ைீபச்வசல்ென் ெலியுறுை்ைிச் வசால்கிறார். 
ஒன்று ைமிழகை்ைில் / ைமிழ் இலக்கியை்ைில் <<புலி எைிர்ப்பு எழுை்துகளுக்கு>> 
வபரும் இடம் இருக்கிறது. இரண்டு ஈழப்தபாரட்டை்ைில் வபரியெனாக்கப்பட்ட 
அ�்ை சிறுெதன சிலாகிக்கும் ைமிழக எழுை்ைாளர்கள் குறிை்ை வபருமிைம். 
மூன்றாெைாக ஒன்றும் வசால்கிறார்.  குறுகிய காலை்ைில் �டுகல் 
இரண்டாயிரம் பிரைிகள் ெிற்றிருக்கிறது என்ற உைிரிை்ைகெல். இது இலக்கிய 
உதரயாடல்களில் அெ்ெளெு முக்கியம் இல்லாை துணுக்குை் ைகெல் 
ைான் என்றாலும் அ�்ை ெலியுறுை்ைல் ஓர் இலக்கிய அளெுதகால் தபாலச் 
வசயற்படுெைாகப் படுகிறது. ெிற்பதன குறிை்துச் சிலாகிப்பெர்களுடன் 
இலக்கியம் குறிை்து உதரயாட என்னிடம் ஏதும் இல்தல. ஆனால் அெருதடய 
முைலிரண்டு கருை்துகதளயும் மறுக்க முடியும். அெ்ெிரு கருை்துகதளயும் 
ைீபச்வசல்ென் மட்டுமல்ல பலரும் பலெிைமாக உருட்டியும் பிரட்டியும் வசால்லி 
�ீண்டகாலமாக �ம்பிக்தகயுடன் வசால்லிெருெதுைான்.
புலி எைிர்ப்பு எழுை்துகளுக்கு ைமிழ் இலக்கியை்ைில் கிதடை்ைிருப்பது மிகெும் 

| எதிர்விரன | தர்மு பிரசாத்  |

\ புலி எ�ிர்ப்பு, ஆ�ரவு எழு�்தக்களும் 
�மிழக அளவுதகொல்களும்.
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வசாற்பமான இடம். அ�்ை இடமும் அப்பதடப்புக்கள் உள்ளடக்கை்ைில் 
வகாண்டிருக்கும் புலி எைிர்ப்புக்காக <<மட்டும்>> கிதடை்ைிருக்கெில்தல என்பதை 
இங்கு கெனங்வகாண்டு பார்க்க தெண்டியது. அெற்றின் வெளிப்பாட்டில் புலி 
எைிர்ப்தபை் ைாண்டியும் அதெ வகாண்டிரு�்ை மூர்க்கமான தபார் எைிர்ப்பு 
மன�ிதல, பாசிச எைிர்ப்புக் கதையாடல்கள், தபாரில் சாமானியர்களின் இடம், 
தைசியொைை்ைின் பாஸிசமுகம், புலிகளின் துதராகி என்ற கருை்துருொக்கம் 
தபான்ற வகாடூரங்கதள வெளிப்பதடயாகச் சாடியிரு�்ைைனால் கிதடை்ை 
ஆதராக்கியமான இடமும் அதெ இலக்கியமாகெும் இரு�்ைதும் ைான். 
இைதனை் ைீபச்வசல்ென் தபான்றெர்களால் ஒரு தபாதும் உணர்�்து வகாள்ள 
முடியாது.  

புலி எைிர்ப்புக் கருை்துகளுக்காக  மட்டுதம இலக்கியை்ைில் வபரும் 
இடம் கிதடப்பைாக இரு�்ைால் சாை்ைிரியின் ஆயுைஎழுை்து, வ�ாயல் 
�தடசனின் கானல் தைசம் தபான்ற பதடப்புகதள ைமிழகை்ைில் அைிகமாக 
ெிை�்தைாைப்பட்டிருக்க தெண்டும். மாறாக அதெ வபாருட்படுை்ைி 
ொசிக்கப்பட்டிரு�்ைாலும் அைிகமும் ெிமர்சிக்கெும் அெற்றின் 
உள்ளடக்கை்ைின் தபாைாதமகள் குறிை்ை தகள்ெிகளும் அைிருப்ைியுதம 
அெற்றிற்கு எைிர்ெிதனகளாகக் கிதடை்ைன. இைன் மறுைதலயாக 
ைம்தமை் ைமிழ் \ புலிை் தைசியொைிகளாகெும் புலி ஆைரொளர்களாகெும் 
முன்தெப்பெர்களின் பதடப்புகள்  ெிமர்சனங்கள் இன்றி, அெற்றின் 
தபாைாதமகள் குறிை்ை தகள்ெிகள் இன்றி அெற்றின் உள்ளடக்க ஆைரெுக் 
கருை்துகளுக்காக மட்டுதம வகாண்டாடெும், கெனம் வகாள்ளெும் படுகின்றன 
என்பதை �ிைர்சனம். 

குறிப்பாக ைமிழ்�ைி, அகரமுைல்ென், ைீபச்வசல்ென், குணா கெியழகன், ொசு 
முருகதெல் தபான்றெர்களின் பதடப்புகளுக்கு சிறு ெிமர்சனங்களுமின்றி 
அெற்றின் ைகுைிகளுக்கும் மறீிய இடமும் ெிை�்தைாைலுதம ைமிழ்ச்சூழலில் 
கிதடை்ைிருக்கின்றன. அப்பதடப்புகளின் உள்ளடக்கை்ைில் 
துருை்ைியிருக்கும் பாஸிச மன�ிதலயும் பதடப்பின் தபாைாதமகளும் 
கண்டு வகாள்ளப்படுெைில்தலதய ஏன்? அப்பதடப்புகதள அம்தப 
சிலாகிக்கும் சிறுென் மன�ிதலயிலிரு�்து த�ாக்குெதும் ெிை�்தைாதுெதுதம 
எல்தலாருக்கும் உெப்பானைாக இருக்கிறது. அைற்கு மாற்றான 
ெிமர்சனங்கதளப் புலி எைிர்ப்பு என்று வசால்லிக் கட�்து வசன்றுெிடெும் 
முடியும். 

புலிவயைிர்ப்பு என்பது �ம் சூழலில் குறியட்ீடு ரைீியான அர்ை்ைம் �ிரம்பிய 
அரசியற்வசயற்பாடு. இங்கு எைிர்ப்பு என்பது �ம் சூழலில் உள்ள 
சன�ாயக மறுப்தப,ெிடுைதலப்தபாராட்டை்ைின் வபயரால் �ிகழ்ை்ைப்பட்ட 
படுவகாதலகதள, அைனுள் புதரதயாடியிரு�்ை சாைிய, நுண்பாஸிசை் 
ைன்தமதய, துதராகிகள் எனச் வசால்லிச் வசய்ை அழிை்வைாழிப்தப 
�ியாயப்படுை்துெதை, இஸ்லாமிய வெறுப்தபக் வகாண்டதலயும் 
யாழ்ப்பாணிய மன�ிதலதய எைிர்க்கும் அரசியல் வசயற்பாடாகும். புலி 
/ வெள்ளாள / ைமிழ்ை்தைசிய மன�ிதலயின் சிதைெிலிரு�்துைான் 
�ம் சூழலில் சிறுபான்தம இனங்களுக்கு இதடயிலான அய்க்கியமும், 
சமை்துெமான ொழ்ெிற்கான ெிடுைதலக் கருை்ைியதல �ாம் கண்டதடய 
முடியும்..

◊ ◊ ◊
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\ தலித் பார்ப்பனன் 

ஆரம்பகாலை் ைலிை் பதடப்புகதள முற்தபாக்கு இலட்சியொைப் 
பதடப்புகளிலிரு�்து ைீர்க்கமாகப் பிரிை்ைறிய முடிெைில்தல. 
இலங்தகயில் ைலிை் இலக்கியம் தக.டானியலிடமிரு�்து வைாடங்கிய 
தபாதை அது இலட்சியொைப் பதடப்புகளின் வசால்முதறகதளயும் 
கருை்துகதளயும் முடிதெயுதம ைன் வெளிப்பாட்டு முதறயாகக் 
வகாண்டிரு�்ைது. அப்தபாது ைலிை் எழுை்துகள் குறிை்ை வைளிொன 
புரிைல்கள் உருொகியிருக்கெில்தல. அைனால் சாைியை்ைிற்கு எைிரான 
கதையாடல்கள் ஒடுக்கப்படுபெர்களின் குரலாகதெ  இலக்கியை்ைில் 
பைிொகை் வைாடங்கின. பின்னர் அதெ ஒடுக்குமுதறயின் குரலிலிரு�்து 
ைம்தம ெிடுெிை்துக் வகாண்டு சமை்துெம், சமூக�ீைி தபான்ற சன�ாயக 
ெிழுமியங்கதளக் கெனப்படுை்ைியதபாதை இன்று உருொகி ெ�்ைிருக்கும் 
ைலிை் பதடப்புகளுக்கான முன்ெதரெுகள் �மக்குக் கிதடக்கின்றன. 
சரண் குமார் லிம்பாதலயின் கதைகளும் சரியாக இலட்சியொைம் 
முடி�்ை புள்ளியிலிரு�்து ைம் உதரயாடதலை் வைாடங்குகின்றன. இது 
ைான் ைலிை் பதடப்புகள் ைம் இராட்சை இலட்சியொை இறக்தககதள 
கை்ைரிை்துக் வகாண்டு சமூக அ�ீைி, சமை்துெம், சுய உரிதம தபான்ற மளீ 
முடியாைிரு�்ைதும் மளீதெண்டியதுமான சாைியச் சகைிக்குள்ளிரு�்து 
ைம் ைனிை்துெங்கதள மட்ீகை் வைாடங்கிய காலகட்டம். சமூகை்ைின் கூட்டு 
மனச்சாட்சியின் முன் அம்மட்ீபின் குரல்கள் முைன்முதறயாக பைிொகும் 
தபாைிருக்கும் ைடுமாற்றங்கள், வமாழிைல்கள், ஒழுக்கெிைிகள் குறிை்ை 
அச்சம், கலாசார தெறுபாடுகள் அழுை்ைம் வபறுைல் என அை்ைதனயும் 
அனுகூலமான ெிைை்ைில்  இ�்ைை் வைாகுப்பில் இருக்கின்றன. 

சரண் குமார் லிம்பாதல ைலிை் பதடப்புகள் இரு ெதககள் இருப்பைாகச் 
வசால்கிறார். ைலிை்துக்களின் பதடப்புகதள முற்தபாக்குடன் 
ஆைரிப்பெர்கள். மற்றது அெர்கதள அய்தயா பாெம் எனப் 
பார்ை்து பரிைாபப்படுபெர்கள். அெர் இெ்ெிரு பார்தெகதளயுதம 
�ிராகரிக்கிறார். சரியாக அெருதடய ைலிை் பார்ப்பனன் வைாகுைியில் 
இருக்கும் கதைகள் அை்ைதனக்கும் இ�்ை �ிராகரிப்பின் ைணலில் 
இரு�்ைதை வபாறிதய எடுை்துக்வகாள்கிறார்.. அ�்ைப் வபாறியிலிரு�்து 
அெர் ஊைி எரியச்வசய்யும் வெப்பம் உடதலக் கருக்கி, சாைியை்ைால் 
மூடுண்ட ஆன்மாதெை் ைீண்டும் ைீரை்துடன் இருக்கிறது. 

◊ ◊ ◊

ைலிை் பார்ப்பனன் - 
சரன் குமார் லிம்பாதல
கருப்புப் பிரைிகள்
ைமிழில் : ம.மைிெண்ணன்


